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FRÅN DICKSONSGATAN

medlemmar, marknadsföring med mera. 
Sverigekontakt har ju delvis en annor-
lunda målsättning än de övriga, men det 
är ändå nyttigt att årligen ta del av andras 
idéer och ambitioner.  Sammanfattningsvis 
kunde det konstateras att pengar skulle vi 
alla behöva mera av för att kunna genom-
föra allt som önskas. Likaså är det uppen-
bart att satsning på hemsida och sociala 
medier är en förutsättning för att i framti-
den nå ut i det gigantiska informationsflö-
det. Detta dock utan att förlora sin identitet 
som byggts upp under lång tid. Förenings-
verksamhet har motvind idag och det gäl-
ler att satsa på det som fungerar och samti-
digt hitta och ta sig an nya utmaningar. 

Audiens
Sverigekontakts ordförande Bo Ralph 
och undertecknad fick i slutet av januari 
audiens på Stockholms slott hos Riksför-
eningens beskyddare, Carl XVI Gustaf. 
Vi fick under en halvtimme möjlighet att 
berätta om föreningen och vad den ut-
rättar. Kungen ställde intresserade frågor 
och får nu anses tämligen uppdaterad 
om verksamheten. 

Årsmötet 17–18 maj
Årsmötet i maj äger rum på Tjörn i det 
idylliska Skärhamn. Där finns hotell 
Nordevik som för både hotell- och res-
tauranggäster tillbaka till 50-talet. Mer 
information om årsmötet, årsmötesmid-
dagen och utflykten runt Tjörn finner du 
inne i tidningen.

Artikel på engelska
Förra året kom denna tidning ut för 
100:e året. När vi nu går in i andra år-
hundradet så tar vi för första gången in 
en artikel på engelska. I slutet av förra 
året startade vi något vi kallar ”Ett min-
nesmärke berättar” och denna gång är 
det intendenten i Bishop Hill som berät-
tar historien om det lilla svensksamhäl-
let i Illinois dit ”Erik-jansarna” kom på 
1840-talet. Vi har valt att inte översätta 
artikeln då vi tror att engelska idag förstås 

Från att ha varit en mycket mild vinter 
långt in i januari kom då äntligen snön 
till Göteborg. ”Äntligen” låter som om 
det är något man traktat efter. Men det 
är nog mest barnen som tycker det är kul. 
För oss andra innebär det mest arbete – 
skrapa is från bilen, skotta gångar, salta 
trappor etc. Allt fler tar en semestervecka 
i januari/februari för att få lite sol och tina 
upp. Men, det är vackert med ett snöigt 
landskap och mörkret blir mindre mörkt.

I år 2014 är det valår, dels till EU-
parlamentet i Bryssel i maj, dels till 
riksdag, kommun och landsting tredje 
söndagen i september. Flera av er som 
läser detta poströstar kanske eller röstar 

väl av en stor majoritet av våra läsare. 
Detta är inte början på en anglisering av 
tidningen utan endast en enstaka artikel
på engelska som förstås i framtiden kan
följas av andra enstaka artiklar på engelska. 

Medverkan SI
Från och med detta nummer så kommer 
Svenska institutet (SI) att bidra med en 
sida i tidningen under rubriken SI 
informerar. Sverigekontakt samarbetar 
ofta med SI i olika sammanhang och 
tidniningssidan blir ännu ett exempel 
på våra gemensamma strävanden.

Minsk
Centret för svenska studier (CSS) i Minsk 
i Vitryssland grundades 2002 med stöd 
av Svenska institutet. Några år senare 
blev Svenska centret en del av Centret för 
internationella studier (CfIS) som även 
innehöll utbildning i tyska och franska. 
Huvudman för CfIS har varit en tysk or-
ganisation fram tills nu. Tyskarna drar sig 
i början av 2014 ur verksamheten efter-
som tyskundervisningen upphör. Huvud-
mannaskapet går istället över till Riksför-
eningen Sverigekontakt som i samarbete 
med Svenska institutet ser till att CfIS kan 
leva vidare och därmed också CSS.

Idag har CSS cirka 150 studenter i 
svenska. Verksamheten har två huvud-
mål. Det första är informations- och kun-
skapsspridning om Sverige för en vitrysk 
publik rörande svensk historia, kultur, 
språk samt närings- och samhällsliv. Det 
andra huvudmålet är att genom utbytes-
projekt och kontakter med svenska orga-
nisationer öka svenskars intresse för 
samarbete med Vitryssland inom utbild-
ning, forskning och kultur. 

Detta är en spännande och viktig ut-
maning för Sverigekontakt och det är 
vår förhoppning att verksamheten inom 
CSS ska fortsätta att utvecklas på samma 
positiva sätt som tidigare.

Medlemsavgift
Du har väl inte glömt att betala din 
medlemsavgift? Om du 
har missat det så finner 
du information i slutet av 
tidningen vad och hur du 
kan betala.
Trevlig vår önskar

Lars Bergman
lars.bergman@sverigekontakt.se

 

utomlands. Partierna står i startgroparna 
och det lär bli intensivt framöver. Ibland 
undrar jag vad det är som gör att jag rös-
tar som jag gör. Är det mer partiledarnas 
personlighet än partiernas program? I en 
undersökning som publicerades i febru-
ari visade det sig att en av fyra röstande 
från valet 2010 hade glömt vilket parti 
de röstade på då.

Möte i Köpenhamn
I slutet av januari träffades de nordiska 
systerorganisationerna – Danes World-
wide, Norwegians Worldwide, Finland 
Samfundet, Svenskar i Världen och Riks-
föreningen Sverigekontakt – för att disku-
tera gemensamma problem och möjlighe-
ter. Mötet ägde rum i Danes Worldwides 
fantastiska lokaler på Ströget i centrala 
Köpenhamn. Erfarenheter från 2013 dis-
kuterades – det gällde tidningsutgivning, 
medverkan i sociala medier, ekonomi, 
hemsidor, on-line undervisning, styrelser, 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

I detta nummer av tidningen ingår verk-
samhetsberättelsen för år 2013. Av den 
framgår förhoppningsvis vilket innehålls-
rikt år det varit för föreningens del. Vi 
har våra stående programpunkter, men 
det är också många som kontaktar oss 
spontant. Ibland leder detta till olika in-
satser, små eller ibland större.

Allt detta är naturligtvis glädjande och 
uppmuntrande. Föreningen har av allt att 
döma en viktig funktion att fylla. Att det 
är så märks också på de återkopplingar 
av olika slag som vi får. Tecken på upp-
skattning, förnyat förtroende i olika for-
mer, önskemål om fler insatser.

Vi kan inte tolka sådant på annat sätt 
än att föreningen är betydelsefull för 
många. När det gäller den delen av verk-
samheten som upptas av periodiskt och 
mer eller mindre permanent återkom-
mande arrangemang och engagemang, 
har vi vid det här laget en ganska gedi-
gen erfarenhet att bygga på. Där har inte 
minst tiden gjort att vi kan vara ganska 
säkra på att vi har funnit former som är 
ändamålsenliga. Den täta upprepningen 
gör också att vi snabbt kan fånga upp nya 
signaler och önskemål.

Vad som råkar dimpa ner i form av in-
kommande e-postmeddelanden, telefon-
samtal och (fortfarande) enstaka traditio-
nella brev går inte riktigt att förutse, och 
effekterna av det vi eventuellt kan hjälpa 
till med kan också vara svåra att på kort 
sikt värdera. Men ibland är det fråga om 
rena nödrop, och när vi då har möjlighet 
att hjälpa till, visar det sig ofta att även 
begränsade insatser kan ha avgörande 
betydelse. Vår styrka ligger ju delvis i vår 
okomplicerade organisation, som medger 
snabba reaktioner.

Vi har således anledning att känna viss 
förtröstan inför framtiden. Om man ser 
tillbaka över en längre period, kan man 
nog också säga att vi haft förmåga att ut-
veckla oss. När en del av det som tidigare 
har varit centrala uppgifter av olika skäl 
inte blivit lika aktuella längre, har vi fun-
nit nya spår att slå in på. Det är nog inte 
övermodigt om vi hävdar att vår uppgift 
rentav både växt och fått mera tyngd. Det 
är numera många som räknar med oss.

Denna utveckling skänker givetvis sti-
mulans åt de inblandade men genererar 
också nya krav. Det finns inget utrymme 
för att slå sig till ro och bara känna sig 
nöjd med det som varit. Därför är det 

bland annat viktigt att tidigt identifiera 
sådant som kan tyda på tillbakagång, på 
vissa  områden eller generellt.

Dessvärre finns det en del av den        
varan också. Själva organisationsformen 
— den ideella föreningens — rymmer 
en inbyggd risk. Det blir omvittnat allt 
svårare att rekrytera nya medlemmar, 
framför allt yngre, till lokalföreningarna. 
Till Riksföreningens överordnade arbete 
har dessa tendenser ännu inte nått, men 
när lokalföreningarna har problem är det 
illa nog. En ideell förening bygger på ge-
mensamt arbete och uppslutning kring en 
sak, en idé, som man tror på. Lyckas man 
inte entusiasmera omvärlden är det något 
som är galet.

Det kan då vara idén som sådan som 
inte längre är lika anslående som tidigare. 
Skälen kan variera, och då gäller det att 
urskilja dessa. Men idén kan också vara 
fortsatt god, medan felet mest består i 
svårigheter med att föra ut budskapet.

Vi som redan är engagerade i före-
ningen vill gärna tro att de grundläg-
gande förutsättningarna vid det här laget 
anpassats till dagens situation, men man 
kan naturligtvis fortsätta och vända på alla 
stenar. Då skulle lösningen bestå i att finna 
de mest effektiva vägarna ut mot omvärl-
den. Där har vi uppenbarligen ännu en 
del ogjort.

Från överstyrelsen gör vi vad vi kan.  
Vi skall också försöka att åstadkomma 
mer på det här området. Men alla kan 
dra sitt strå till stacken. I en ideell före-
ning räknar man med allas bidrag, efter 
förmåga. Till att börja med måste var 
och en tala med andra som kan tänkas 
vara intresserade av vad vi håller på 
med. Verksamhetsberättelsen kan vara en 
lämplig utgångspunkt. I den finns också 
en slutkläm som vi gärna understryker än 
en gång: ett varmt tack till alla stödjande 
krafter!

Och så blir det ju lättare nu när vinter-
mörkret börjar ge 
sig. God vår så små-
ningom!

Bo Ralph
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På dagordningen står bl.a. följande 
punkter:

•	 Upprop	av	röstberättigade	ombud	och		
 fastställande av föredragningslistan.
•	 Behandling	av	inkomna	motioner.
•	 Överstyrelsens	verksamhetsberättelse,		
 föreningens bokslut och revisorernas  
 utlåtande.
•	 Frågan	om	ansvarsfrihet	för	styrelsen.
•	 Val	av	ledamöter	och	suppleanter	i		
 överstyrelsen.
•	 Val	av	revisorer	och	revisorssuppleanter.
•	 Val	av	valberedning.
•	 Utlandsmedlemmarnas	punkt.
 
Årsmötesmiddagen
Middagen intas den 17 maj kl. 19.00 på 
Hotell Nordevik. Hotellet med sin tidlösa 
50-talscharm ligger i Skärhamn som är 
Tjörns centralort. Ett samhälle som his-
toriskt	har	livnärt	sig	på	sjöfart	och	fiske,	
men som kanske idag mest förknippas 
med turism och Nordiska akvarellmuseet. 
Vi	börjar	med	ett	glas	mousserande	vin.	
Därefter serveras en trerätters meny 
inklusive	dryck	och	kaffe.

Pris: 500 kr per person.

Program söndagen 18 maj
Klockan	09.30:	Guidad	bussutflykt	startar	
vid Hotell Nordevik. Turen går runt Tjörn 
och kommer så småningom till Sundsby 
säteri med anor från 1300-talet. Här bod-
de Margareta Huitfeldt på 1600-talet och 
de välbevarade byggnaderna och den 
historiska miljön lockar tusentals turister 
varje	år.	Vi	tar	en	kopp	kaffe	och	något	
hembakt. Därefter fortsätter vi till Klädes-
holmen med sina bohuslänska traditio-
ner och sitt sillmuseum – Sillebua – där 
vi får en guidad visning. Klockan 13.00 
är vi åter i Skärhamn där vi äter lunch på 
restaurang	Vatten	vid	Nordiska	Akvarell-
museet. Därefter ges tillfälle till besök på 
museet eller en kort promenad i Skär-
hamn.Klockan 15.00: Bussen tar oss till 
Göteborgs Centralstation med ankomst 
ca 16.00.

Pris: Utflykten	kostar	300	kronor	och	
inkluderar aktiviteter och lunch.

Hotell
Vi	har	förhandsbokat	ett	antal	enkel-	och	
dubbelrum för en natt (17–18 maj) på 
Hotell Nordevik i Skärhamn. Hotellet kan 
ta bortåt 30 gäster. Dessutom har vi pre-
liminärbokat	tre	rum	i	Villa	Gråskär	nere	
vid södra hamnen – på gångavstånd från 
Nordevik. Priset per person är 450 kronor 
(del i dubbelrum). Om du vill ta något av 
dessa rum i anspråk måste du själv boka 

direkt till hotellet senast 16 april, 
men helst snarast möjligt, telefon 
0304-670311.	Ange	Riksföreningen	
Sverigekontakt vid bokningen.

Anmälan och information
Anmälan	till	årsmötet,	middagen	och	
söndagens program ska ske senast den 
16 april (men gärna så fort som möjligt) 
per telefon 031-81 86 50 (Riksförening-
ens kansli) eller med ett mejl till: 
lars.bergman@sverigekontakt.se. 
Kostnaden för årsmötesmiddagen 500 kr 
och	för	utflykten	300	kr	betalas	direkt	till	
Riksföreningens postgiro 40580-3 eller 
bankgiro 420-5670. Kostnaden för hotell-
rummen betalas direkt till hotellet. 

Information om årsmötet lämnas av 
Lars Bergman, telefon 031-81 86 50.

Valärenden
Valärenden	inför	årsmötet	anmäls	till	val-
beredningen: Ina Nordquist 031-12 67 99 
eller Christer Nottberg 08-716 00 52.

Årsmöte lördagen 17 maj kl. 16.00
Årsmötet hålls på Hotell Nordevik, Hamngatan 60 i Skärhamn på Tjörn. Skärhamn ligger ca 90 minuters bussresa 
(byte i Stenungssund) från Göteborg. Bussar avgår från Nils Ericsonterminalen i anslutning till Centralstationen.

Riksföreningens årsmöte 2014 
i Skärhamn på Tjörn
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Efter att ha kommit i god tid till slottet 
och tagits emot av kungens adjutant satte 
vi oss ner och väntade. Bo Ralph hade i 
andra sammanhang haft nöjet att träffa 
kungen, men för undertecknad var det 
första gången och det ska villigt erkän-
nas att det kändes en aning nervöst och 
en aning obekvämt, men det uppvägdes 
av känslan av att något spännande skulle 
äga rum. 

Vi hade förstått att vi skulle få en halv-
timme till vårt förfogande och då går det 
ju inte att informera om de senaste 100 
åren i detalj. Några minuter senare tog 
kungen emot i ett av slottets 1430 rum 
och vi satte oss alla i en soffgrupp, vars stil 
påminde om rokoko. Bo Ralph inledde 
med att tacka för att vi fått möjligheten att 
komma och poängterade vilket stöd före-

Audiens hos vår beskyddare
Torsdagen den 30 januari fick Riksföreningen Sverigekontakt genom dess ordförande Bo Ralph 
och generalsekreterare Lars Bergman möjlighet att berätta om föreningens verksamhet för 
H.M. Konungen – Carl XVI Gustaf.

ningen hade i det faktum att konungen är 
dess beskyddare. Efter en kort historisk 
tillbakablick om stödet till emigranterna 
från Sverige under 1900-talets första de-
cennier berättade vi vad Sverigekontakt 
gör idag och hur föreningen är en liten 
del i vad som vanligtvis brukar kallas 
”Sverigefrämjandet”. Vi talade om fören-
ingens stöd till svenskstuderande utom-
lands och till de svenska skolenheter som 
finns i ett stort antal länder. Likaså berät-
tade vi om sommarkursen, stipendier till 
folkhögskolestudier och möjligheter att 
delta i lägerverksamhet. 

Kungen ställde många initierade 
frågor och även föreningens ekonomi 
kommenterades. Stort intresse visades 
för vårt arbete med svenska minnesmär-
ken utomlands och Gammalsvenskby i 

Ukraina, Oberá i Argentina och skeppet 
Kalmar Nyckel som tog sig in i Delaware-
flodens mynning 1638 nämndes speciellt. 
En innehållsrik halvtimma som denna 
går dessvärre ganska fort. Som gåva och 
minne från mötet överlämnade vi Riks-
föreningens jubileumsbok ”Internationell 
nationalism”, samt väggkalendern med 
minnesmärken för 2014 och 2013 års fyra 
nummer av tidningen Sverigekontakt.   

Sedan var det över. Jag kom inte rik-
tigt ihåg vad som sagts, men när vi tog 
oss över en isande kall slottsinnergård 
tyckte vi att mötet lämnat en varm känsla 
kvar inombords. 

Text: Lars Bergman
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Riyadh
När man besöker svenska utlandsskolor 
slås man oftast av hur trygg hela verksam-
heten känns. Så även i Riyadh. Skolan  
ligger i ett så kallat compound – ett in-
hägnat område för mestadels västerlän-
ningar. På området med ca 330 villor 
bor även i stort sett alla barn och deras 
föräldrar. Förutom skolan finns där affär, 
restaurang, pool, idrottshall, gym, ten-
nisbanor m.m. – med andra ord, man 
behöver inte lämna området. Det annars 
så strikta samhället runt omkring – med 
kvinnor iklädda abayor (svart heltäckande 
klädesplagg) och många med ansikten 
täckta – märks inte innanför murarna. Det 
hela känns märkligt men som sagt tryggt. 
Ingen kommer in eller ut utan att bil och 
passagerare kontrolleras av beväpnade 
vakter. 

Saudiarabien är ett annorlunda sam-
hälle, kvinnor får inte jobba och inte hel-
ler köra bil. Man skulle då kunna dra slut-
satsen att det inte är så mycket biltrafik på 
gatorna, men den slutsatsen är fel. Bilen 
dominerar gatubilden kraftigt och de 
mycket få trottoarerna och övergångstäl-
lena gör promenader i stort sett omöjliga. 

I februari var Sverigekontakt i Mellanöstern för att besöka Svenska skolan i Riyadh i Saudi-
arabien samt den kompletterande svenskundervisningen i Dubai. Uppgiften var att förnya de 
svenska skolbiblioteken på respektive ort. I Dubai finns även en svensk sektion vid Dubai 
International Academy.

Någon alkohol förekommer inte, vilket 
är ovanligt för oss från Europa. Än mer 
ovanligt för européer är de offentliga av-
rättningar av kriminella som äger rum i 
centrala Riyadh då och då. 

Saudiarabien är inget turistland. De få 
västerlänningar som syntes tycktes vara 
på väg till ett arbete. Bortsett från alla 
muslimer som söker sig till Mekka är det 
inte troligt att Saudiarabien på många, 
många år kommer att attrahera några 
större besöksskaror. Men är man ute efter 
något annorlunda så är detta ett mål som 
har det mesta.

Dubai
Att flyga från Riyadh till Dubai tar bara 
några timmar. Men kontrasterna är enor-
ma. Turisterna är överallt, shoppingen 
är överväldigande, havet är fantastiskt, 
byggnaderna utmanande etc, etc. Många 
bor underbart nära havet eller i sky-
skrapor i centrala stan. Byggnaden Burj 
Khalifa med sina cirka 800 meter är en 
fantastisk skapelse. Den har som granne 
”Dubai Mall” – ett av världens största 
shoppingcentra – med 1200 affärer, drygt 
14000 parkeringsplatser, ishockeyrink 

och ett enormt saltvattensakvarium. 
”Mall of the Emirates” en bit bort inne-
håller en konstgjord skidbacke där man 
i minusgrader kan åka slalom hela året. 
Utanför kan det vara +50C.  

På onsdag eftermiddag på Dubai In-
ternational Academy (DIA) samlas när-
mare 100 svenska barn varje vecka för 
att studera svenska och prata om svenska 
traditioner m.m. På samma skola finns 
dessutom en svensk sektion som i nuläget 
har drygt 30 elever. Dessa 30 studerar 
alltså på DIA och ett antal timmar i veck-
an går klasserna till sina olika ämnesval. 
När dessa svenska barn läser svenska så 
kan andra studera något annat språk eller 
”Islamic”. 

Till sist
Barnen blev mycket glada över alla sina 
nya böcker och strålade ikapp. Här skulle 
läsas!

På de följande sidorna kommer några 
texter från ansvariga vid de olika enhe-
terna i Riyadh och Dubai.

Text: Lars Bergman

Moské i centrala Riyadh Saltvattensakvariet i Dubai Mall

Skidbacken i Mall of the Emirates, Dubai
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… och härmed förklarar jag biblioteket 
invigt! Vi är en bit in i februari månad 
och den Svenska skolan i Riyadh 
har under det senaste året renoverat 
och invigt lokaler på löpande band, 
men av någon anledning så hamnade 
biblioteket sist i raden. Men hur              
passande var inte det? 

Riksföreningen Sverigekontakt berättade 
för oss i somras, vid de årligt återkom-
mande augustikonferenserna för svenska 
utlandsskolor att de gärna kommer ner till 
Saudiarabien och ”som en liten gåva fyller 
vi våra väskor till bredden med böcker, 
närmare 100 st. Får vi komma…?” Sällan 
har det varit så tacksamt att ge en uppgift 
till barnen i våra tre klasser – vilka böcker 
vill ni ha? Önska på, vi får 100 stycken! 
Själv satte jag igång med visumprocessen 
och nu är vi alltså här. Lars och Eva har 
anlänt och vid denna publicering även 
återkommit till Göteborg, förhoppnings-
vis fulla av nya intryck i samma grad som 
våra barn är fulla av ny läslust. 

Den Svenska skolan i Riyadh firar i 
år 35 år och är den enda kvarvarande 
Svenska skolan i Saudiarabien. Framför 
allt är det stora svensk/arabiska byggfö-
retag som behövt skolor runt om i landet  
tidigare men i samma takt som dessa före-
tags kontrakt löpt ut eller övergått i allt 
mer saudisk form så minskade behovet 
av svenska skolor här ute i den arabiska 
öknen. Detta gällde glädjande nog inte i 
Riyadh där de svenska företagen fortfa-
rande lockar ner många svenska familjer 
och har en skola som mår toppen. Skolan 

Riyadh: Svenska skolan
har idag ca 30 elever i låg- och mellan-
stadium, förskolan har ca 15 barn, siffror 
som står sig ganska stabilt år efter år. 

Som de flesta svenska utlandsskolor 
värnar vi mycket om språket. Främst det 
svenska språket förstås, men även engel-
skan får mycket hög prioritet och för att 
kunna snick-snacka lite med araberna ute 
på stan erbjuder vi även alla barn arabisk- 
undervisning. 

Svenska skolan ligger inne på en 
compound där vi tillsammans med ca 
1000 invånare lever ett relativt väster-
ländskt liv och har tillgång till pooler, 
restaurang, sporthall m.m. Utanför com-
poundens murar väntar en myllrande 
storstad och fascinerande öken, kameler 
och mängder av byggprojekt. Vädret 
är varmt och gott, kanske nästan lite 
onödigt varmt under sommaren då det i 
skuggan ofta kryper upp mot 50 grader, 
men då åker de flesta svenskar ändå 
hem till Sverige och kyler ner sig.

Nöjesutbudet är aningen annorlunda 
än i andra delar av världen, då de flesta 
former av vad vi kallar kultur lyser med 
sin frånvaro. Exempelvis kan nämnas att 
det inte finns några biografer eller teatrar 
i landet. Musik och sång hör man bara i 
form av en beduin i öknen som stämnings-
fullt klinkar på sitt ensträngade instrument, 
rababan. De nöjen man i stället företar sig 
är tivolin och ibland skridskor (!) inne på 
de många och stora köpcentrumen, pick-
nick och övernattningar i den stilla och 
stjärnklara öknen samt bad i alla com-
pounders härliga pooler. 

Kvinnans ställning i samhället styrks 

allt mer då landet regeras av en kung 
som åstadkommit många, för dem po-
sitiva förändringar. Kvinnor syns på allt 
fler arbetsplatser, men än dröjer det nog 
ett tag innan de får köra bil. De kanske 
är rätt glada över att slippa då trafiken 
är både rörig och tuff, och som man svi-
der det förstås lite när jag tyvärr måste 
deklarera att Saudiarabien är ett av de 
land som har flest trafikolyckor, något 
som alltså knappast kan skyllas på några 
kvinnliga bilförare… Förhoppningsvis 
mattas trafiken något då man om några 
år påbörjar landets första transportsystem 
i form av tunnelbana, fast helt övertygad 
är jag inte så länge bensinen kostar under 
en krona/liter.

Saudiarabien är och kommer troligen 
för alltid bli ett annorlunda och fascine-
rande land och om ni någon gång blir 
inbjudna hit, ta chansen. När ni tröttnat 
på de nöjen som landet erbjuder kan ni 
trösta er med en ändlöst skinande sol och 
varje morgon klarblå himmel. 

Text: Tommy Isaksson, rektor Svenska skolan i Riyadh
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Ljudet i korridoren utanför 
svenska klassrummet ökar i 
styrka. Barn går med snabba 
steg och skratten avlöser 
varandra. Så rycks dörren 
upp och in rusar barnen. Det 
ligger förväntan i luften och 
barnens ögon skiner då de 
hälsar på Kajsa. Äntligen är 
det svensklektion igen!

I små klasser och med helt individan-
passad undervisning erbjuds de svenska 
eleverna på DIA Primary School, årskurs 
1-6, modersmålsundervisning på skoltid. 
Föräldraföreningen för Svensk sektion vid 
DIA är föreningen som står bakom detta 
unika initiativ. 

Under tre lektioner i veckan under-
visas eleverna enligt den nya svenska 
läroplanen med tillhörande kursplan i 
svenska. Undervisningen integreras med 
DIAs IB-läroplan och dess teman, Units 
of Inquiries. På detta sätt blir elevernas 
kunskaper i svenska större samtidigt som 
deras förståelse för olika begrepp ökar och 
deras ämneskunskaper fördjupas. Även de 
yngsta barnen i  KG1 och KG2 kan delta i 
svenskundervisning men då som en efter-
skolan-aktivitet. En lektion i veckan övar 

de sin språkliga medvetenhet genom rim 
och ramsor, sånger och sagor. Sedan ett 
år tillbaka så erbjuds även de äldre bar-
nen på Secondary svensklektioner under 
skoltid.

 Värdskola Dubai International Aca-
demy är en IB-skola med undervisning 
från KG1 till Y13. Den erbjuder moders-
målundervisning i svenska, danska, finska, 
franska, tyska och holländska på skoltid 
och har dessutom inte mindre än 10 
olika språkskolor med ca 500 elever efter 
skoltid.”Timing is crucial!”, menar led-
ningen på DIA då de betonar vikten av att 
ansöka om en plats på DIA i god tid om 
man ska ha en chans att få in sina barn på 
skolan till nästa läsår. 

Varför är det så viktigt att barnen lär sig 
svenska? Räcker det inte med att man pra-
tar svenska hemma? 

Med modersmålsundervisning stärks 
barnens kulturella identitet och grupptill-
hörighet och möjligheten att lära sig ytter-
ligare språk ökar. Vi vill att barnen ska be-
hålla och utveckla sitt svenska språk under 
Dubaivistelsen. När familjen återvänder 
till Sverige kommer barnen enklare åter-
anpassa sig till det svenska skolsystemet. 

Böckerna om Lasse och Maja av Martin 
Widmark är mycket omtyckta av eleverna. 
Ett deckarspel till böckerna har köpts in 
denna termin och det blev en hit i år 5!

År 3 använder den nya interaktiva tavlan 
till att placera bokstäverna som står huller 
om buller i alfabetisk ordning. Kul att man 
kan flytta på bokstäverna med fingret, 
tycker vi alla!

För mer information, besök 
www.swesecdubai.com

Text: Mem Klingberg

Varje onsdag kommer över 90 barn till 
DIA (Dubai International Academy i 
Emirates Hills) – för att ta del av vår kom-
pletterande undervisning i svenska. De 8 
lärarna och 5 assistenterna gör sitt bästa 
för att göra lektionerna så svenska som 
det bara går. ÅÄÖ, svenska djur i skogen 

och på bondgården, historia, geografi och 
svenska sånger.  På höstterminen (som 
börjar i mitten på september) firar vi ka-
nelbullens dag och avslutar terminen med 
traditionellt luciatåg med lussebullar och 
kaffe. Efter juluppehållet väntar vi in sem-
lan, har brännbollsturnering med picknick 

samt avslutning med jordgubbstårta och 
saft. På rasterna försöker vi lära barnen 
svenska ramsor och lekar. Aldrig med 
raggsockor och vinterkängor – men vi lär 
oss vad det är för nåt – här i öknen.....

Text: Caroline Eriksson

”We strongly believe – 
To be international minded you 
first have to know where you come 
from and be national minded.”

Poonam Bhojani, Director, DIA

Dubai: Kompletterande svenskundervisning

Dubai: Svensk sektion
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Elever vid svenska skolan i Riyadh i Saudiarabien

Namn: Tilde
Ålder: 9 år
Största intresse: Leka med kompisar, sova, 
läsa, spela Minecraft och Mario Kart.
Favoritdjur: Häst, hund, katt och kanin.
Läser gärna: KP, Lassemajas detektivbyrå, 
Sol och Nova serien för det är ett äventyr jag 
vill vara i.
Musik jag gillar: Katy Perry-låtar som ”Part 
of me” och ”Wide awake”. Jag gillar också 
Michael Jackson och ”Thriller”.
Gillar färgen: Mina favoritfärger är: lila, röd 
och blå.
I framtiden: I framtiden vill jag bli författare, 
för det är kul att skriva böcker. Just nu skriver 
jag en bok som heter ”Den magiska dörren”. 
Den handlar om Lovisa som hittar en magisk 
dörr på sin skola. När hon går in genom den 
så kommer hon till ett magiskt land där det 
händer massor av spännande saker. Jag vill 
också bli sångerska som inte har så många 
fans, för jag tycker att det verkar jobbigt att 
vara känd. Jag skulle också vilja arbeta som 
häst- och hunddressör eller akrobat.
Hemma för mig är: Där jag har bott. Det vill 
säga: Thailand 1år, Sverige 4 år och Saudia-
rabien 4 år till sommaren.
Min bästa bok: Mina bästa böcker just nu 
är: I måntjuvens spår, Sol och Nova del 2 och 
Vilda	serien.

TRÄFFA 
TILDE, ELLA 
OCH KRISTINA
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Namn: Kristina Juhlin-Dannfelt
Ålder: Jag är 10 år.
Skola: Svenska skolan i Riyadh
Största intressen: Spela fotboll, tennis, åka 
skidor, läsa, bygga och åka skateboard.
Favoritdjur: Häst, hund, leopard, katt, ele-
fant, noshörning, fåglar, lejon. Jag gillar helt 
enkelt alla djur i världen.
Läser gärna: Faktaböcker, spännande 
böcker, fantasyböcker och skräck.
Musik jag gillar: Jag gillar att lyssna på pop-
musik, rock
Gillar färgen:	Blå,	för	det	är	en	fin	färg	på	
himlen.
I framtiden: Jag vill bli frisör för jag gillar att 
hålla på med hår.
Hemma för mig är:	Vårt	hus	i	Värmdö,	för	
där bor min bästa vän Nadine.
Min bästa bok:	Min	bästa	bok	heter:	”Al-
lie	Finkle	regler	för	tjejer”.	I	den	bok	om	Allie	
Finkle, som jag läser just nu, tänker hennes 
föräldrar	flytta	till	ett	nytt	hus.	Men	Allie	vill	av	
olika anledningar stanna kvar i det gamla hu-
set	och	hon	gör	allt	för	att	förhindra	flytten.

Namn:	Ella	Faber	Andersson
Ålder: 6 år
Skola: Svenska skolan i Riyadh
Största intresse: Att	vara	med	på	månads-
kul. Månadskul är varje månad. Då får vi 
uppträda och vara programledare. Jag brukar 
dansa och sjunga. 
Favoritdjur: Hästar och hundar.
Läser gärna: Jag älskar att läsa. Jag läser 
gärna hästböcker och så gillar jag Helena 
Bross ”Klass 1B”
Musik jag gillar: ”Min kära lilla ponny”, 
Monster high musiken, Justin Bieber oh 
One Direction
Gillar färgen: Många men allra mest rosa 
och svart. 
I framtiden: Jag ska kanske bli frisör. Jag 
vill bo nära Emeline. I Sverige.
Hemma för mig är: Där min mamma, pappa 
och syskon (Lisa och Elias) är.
Min bästa bok: Tvillingarna som pappa läser 
för mig just nu.
Vad saknar du mest från Sverige? Emeline! 
Hon	flyttade	från	Riyadh	i	december.
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

Att vara författare är att tala om det alla vet 
men inte vet. Upptäckten av denna vetskap 
och delaktigheten i den bereder läsaren nöjet 
att med nyhetens behag färdas runt i en värld 
som han känner väl. Detta nöje möjliggörs 
genom förmågan att i skrift omsätta det för 
oss välbekanta i alla dess detaljer. Genom att 
utgå från sina egna hemliga sår visar förfat-
taren, medvetet eller omedvetet, sin stora tillit 
till människan, där han sitter instängd på sitt 
rum år efter år och utvecklar sitt skrivande i 
ett försök att skapa en ny värld. Jag har alltid 
känt mig övertygad om att andra också har lik-
nande sår och att man därför kommer att förstå 
vad det handlar om, eftersom vi människor ju 
liknar varandra. All verklig litteratur vilar på 
en barnslig, förtröstansfull övertygelse om att vi 
människor liknar varandra. En som i åratal 
sitter för sig själv och skriver vill ge röst åt en 
sådan mänsklighet och en värld som saknar 
centrum.

(Orhan Pahmuk, Pappas resväska. Översätt-
ning av Birgit N. Schlyter ( 2007))

I
Den turkiske författaren Orhan Pamuk 
mottog Nobelpriset i litteratur år 2006. 
Han har skrivit stora romaner om Istan-
bul, gett röst åt ett nutidens Turkiet som 
samtidigt är både modernitet och ålder-
dom. Det handlar om landet och staden 
men det är människorna som är centrala. 
Och människan, hennes både allmänna 
och enskilda sidor kan man inte skildra 
på ett sant sätt om man inte också kän-
ner sig själv och vet att vi, som han säger, 
”liknar varandra”.

Det är just det som är litteraturens 
stora gåta, eller rättare sagt, skapandets 
gåta – att det går att finna en nyckel som 
öppnar upp ett gemensamt hjärta, ett som 
på samma gång är ett och allas.

II
Jag städar i mina hyllor därhemma. 
Någon gång då och då måste man plocka 
ur böckerna, ta bort damm som samlas 
bakom dem eller ovanpå de upprättstå-
ende böckerna. Då återknyter man med 
gamla bekantskaper, eller gör jag till och 
med av med något. Att gå igenom meter-
långa bokhyllor med decenniers samlat 
innehåll är en resa genom livet. Jag blädd-
rar och läser, minns ibland när och varför 
jag skaffade boken. Man väljer ju läsning 
efter sin natur, författarskapen intresserar 
för de erfarenheter och insikter de förmed-
lar eller som man tror de ska förmedla. De 
för tanken vidare, hjälper en att se och att 
ställa frågor.

Jag går tillbaka till det jag läste som 
ung och på samma gång som jag återser 
detta och då mig själv, ser jag också det 
som är nu. Det kan ha gått ett helt liv se-
dan jag först träffade på texten, och vad 
händer inte under den tiden?

III
En helt liten bok står i hyllan. Svart med 
författarnamn och titel i dramatiskt vita 
blockbokstäver och en röd linje som un-
derstryker namnet: Göran Palm, Varför 
har nätterna inga namn? från 1971. 126 
numrerade prosadikter, där innehållet 
pendlar mellan melankoliskt nattliga be-
traktelser, humoristiska och vassa iakt-
tagelser. Det som tilltalar mig ännu efter 
många år är formuleringsförmågan, och 
upptäckten (som det är med all bra littera-
tur) att den ännu har något att säga mig.
Text nummer 20, som heter ”Samtal med 
gymnasist”, lyder:
– Vet du vad jag gör?
– Nej.
– Jag längtar.
– Jaså.
– Jag längtar varje minut.
– Det var som tusan.
– Jag längtar med hela min varelse!
– Men vad längtar du efter?
– Det är det jag inte vet.

Det är en skenbart enkel men väldigt gri-
pande liten dialog. Göran Palm, tror jag, 
sätter här fingret på nästan all litteraturs 
kärnpunkt: längtan. 

IV
Var vore vi om vi inte hade denna odefi-
nierade längtan, det namnlösa som sliter 
i oss och får oss att göra något, älska, resa 
oss, skapa …? Detta är människans huvud-
tema genom otaliga berättelser: Homeros, 
Bibeln, systrarna Brontë, Selma L, Emilie 
Dickinson, Ann Jäderlund, Håkan Nesser 
… ja, vem som än berättar, tar hand om 
längtan.

V
Jag håller Palms och Pamuks små böcker 
i handen. Mellan dem är en generation i 
tid och uppväxt, världar av olika kulturer. 
Men de samtalar med varann i min hylla, 
bägge berättar om vad som är viktigt att 
veta för författaren, och för läsaren: att vi 
liknar varandra och att längtan finns.

Arne	Johnsson	är	poet,	litteraturkritiker,	
bibliotekarie, bosatt i Lindesberg.
Han har ofta medverkat vid språkdagar 
och konferenser arrangerade av Riksföre-
ningen Sverigekontakt och/eller Svenska 
institutet.	Arne	skriver	regelbundet	om		
poesi och annan litteratur i Sverigekontakt.

Text:	Arne	Johnsson
Foto: Rolf Karlsson
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På mitt skrivbord ligger ett 
exemplar av How languages 
are learned, en klassiker på 
många kurser om språkinlär-
ning och flerspråkighet. Min 
blick faller ganska ofta på 
just den bokryggen när jag 
håller på med annat och varje 
gång tänker jag att precis det 
undrar man ju: hur lär man 
sig ett språk? Hur tar man sig 
an en så stor uppgift och hur 
lyckas man?

How languages are learned är ingen quick-
fixmanual för språkinlärning, inte en 
Berlitz guide to Italian. Snarare tar den, 
och mycket annan litteratur i genren, upp 
vad man vet om hur språkinlärning går 
till. Ett visst samband mellan kunskapen 
om språkinlärning och faktisk praktik 
finns naturligtvis. Kursböcker i språk,                 
lexikon och grammatikböcker tar hänsyn 
till forskningen om inlärning, men det är 
inte helt enkelt att tillämpa sådana insikter 
rakt av. Ointressanta är de emellertid inte. 

Den som på nära håll följer ett barns 
språkutveckling eller den som bara råkar 
lyssna till en fyraåring som obehindrat 
talar ett språk som man själv kanske tam-
pats med åtskilliga år utan att ha lyckts 
tämja, imponeras ofta. Att någon överhu-
vudtaget kan lära sig ett språk framstår 
som lite av ett mirakel. Det finns in-
riktningar inom språkvetenskapen som i 
princip delar den uppfattningen; språkin-
lärning kräver ett trollspö. Inom den in-
riktning som kallas generativ grammatik 
förutsätter man att det trollspöet är en 
sorts svart låda i huvudet på oss alla, och 
att den är aktiv vid språkinlärning. Lådan 
innehåller en kod som gör att allt språk 
inte behöver läras in. Vi behöver bara 
några få ledtrådar, lite grammatisk infor-
mation i form av sådana meningar som 
vi hör omkring oss hela tiden, och sedan 
kalibrerar lådan språksystemet åt oss. 
Ett exempel kan vara att den som lyss-
nar till svenska och hör meningen Hon 
äter jordgubbar, där äter ju är ett verb och 

jordgubbar är objektet, skulle kunna dra 
slutsatsen att på svenska kommer verb 
före objektet, och det gör det vanligen på 
svenska. Men inte nog med det. Den som 
lär sig att verb föregår objekt på svenska 
lär sig också, med hjälp av den svarta 
lådan, att en preposition måste komma 
före substantivet som i Han sitter på stolen, 
där på är prepositionen och stolen är sub-
stantivet. Det lådan har gjort åt oss då är 
att ta reda på om ett huvudord placeras 
till höger eller vänster om ett annat ord i 
samma fras. Eftersom äter är huvudord i 
verbfrasen äter jordgubbar lär sig lådan att 
huvudord placeras till vänster om andra 
ord i frasen och därför placeras på, som 
är huvudord i prepositionsfrasen på stolen 
också till höger om andra ord i frasen, 
utan att vi ens behöver ha hört några 
prepositionsfraser. Två till synes helt ore-
laterade språkliga strukturer skulle alltså 
i grunden vara samma sak och språket 
skulle därmed bli lättare att lära in än 
man till förstone tror, menar den genera-
tiva grammatiken.

Den som får vara med om ett barns 
språkutveckling känner sig förmodligen 
inte speciellt skeptisk till tanken på den 
här typen av magiska enheter i huvudet 
– utvecklingen från ett par prövande sta-
velser till ett väl utbyggt och fungerande 
språk inom loppet av ett par år är något 
av det märkligaste åtminstone jag har be-
vittnat. Däremot brukar man som vuxen 
ha anledning att betvivla lådans effekti-
vitet, ja, dess hela existens, när man själv 
försöker lära sig ett nytt språk. Det känns 
inte som att så mycket kommer gratis, 
och ingenting verkar falla på plats på nå-
got annat sätt än genom ett evigt nötande 
på kammaren och en hel del tillkorta-
kommanden på gatorna i Paris. 

Språkvetare har också noterat det och 
brukar mena att språkinlärning i barn-
domen och språkinlärning som vuxen 
visserligen har mycket gemensamt, men 
att den del förutsättningar ändå är väldigt 
olika. En del menar att den svarta lådan 
bara fungerar en gång, till det eller de 
modersmål man lär in. Andra menar att 
den gradvis blir allt mindre verksam och 
att den slutat fungera helt ungefär vid 

puberteten, en gräns som ofta nämns som 
kritisk; efter tonåren är det svårt att lära 
sig ett nytt språk på ett sätt som gör att 
man kan tas för infödd talare. Ytterligare 
andra menar att det i och för sig inte är 
något fel på lådan hos vuxna inlärare, men 
att andra omständigheter överröstar lådan 
och spelar ut den. Som vuxen har man till 
exempel helt andra behov av att kunna 
uttrycka rimligt komplexa förhållanden 
ganska tidigt under sin inlärning. Få av oss 
är glada åt att vara begränsade till att pro-
ducera ett par nästan begripliga stavelser 
under de första sex månaderna i ett nytt 
land (även om vi ofta känner att det är un-
gefär där ribban ligger).

Det är för övrigt inte bara de som käm-
par för att göra sig förstådda på ett nytt 
språk som är skeptiska till språkinlärnin-
gens svarta låda. Många forskningspara-
digm pekar på helt andra möjliga förkla-
ringar till att vi alla lär oss tala åtminstone 
ett, men i världen i stort faktiskt oftare flera, 
språk riktigt bra. En del förkastar helt 
tanken om att vår biologiska kod omfattar 
svarta lådor för språkinlärning och menar 
att språk lärs in på samma sätt som allt 
annat: genom erfarenheter som vi sorterar 
och generaliserar. Andra intresserar sig 
mindre för varför språkinlärning fungerar 
och tittar istället på hur den fungerar och 
brukar då hitta stora överensstämmelser 
mellan olika inlärare. Det verkar som att 
vi inte lär oss språk huller om buller, utan 
i en given ordning. Det finns också de som 
koncentrerar sig mer på de förutsättningar 
som råder kring själva språket, som till 
exempel motivationens betydelse för in-
lärningen. 

De här infallsvinklarna på språkinlär-
ning får vi återkomma till. Till dess kan 
vi glädja oss åt att vi alla en gång i tiden, 
med eller utan låda, har lärt oss behärska 
ett system som är så rikt och mångfacette-
rat att en sådan inlärningsprocess inte rik-
tigt låter sig upprepas. Vi kan också glädja 
oss åt att det trots allt går att upprepa den, 
i stort sett, för vem som helst av oss, för 
vilket språk som helst, om vi skulle vilja 
eller behöva det.

Text:	Sofia	Tingsell

Hur lär man sig ett språk? 
Del 1: Med hjälp av magi
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De svenska krigsfångarna 
efter slaget vid Poltava har 
fortsatt att intressera Riks-
föreningen. I slutet av januari 
reste därför Bo Ralph och 
Lars Bergman till Moskva för 
att möta historikern Galina 
Sjebaldina och kulturrådet 
vid Sveriges ambassad Bengt 
Eriksson.

I de ryska arkiven finns oerhörda mäng-
der av dokument – miljontals som ger en 
bild av den ryska historien från 900-talet 
och framåt. I ett av de största arkiven, 
Rysslands statliga arkiv för äldre akter 
– RGADA, finns bland annat dokument-
samlingen ”Relationerna mellan Ryss-
land och Sverige”, vilken innehåller en 
mängd handlingar om rysk-svensk his-
toria från början av 1200-talet. Här finns 
dokument som rör det ”Stora nordiska 
kriget” 1700-1721. Men det är inte bara 
detta arkiv i Moskva som har handlingar 
om de svenska krigsfångarna i början av 
1700-talet utan även andra, både i Mosk-
va och i andra städer, till exempel Sankt 
Petersburg. 

På RGADA fick vi möjlighet att se en 
mapp med brev till och från Ryssland – 
alla från 1719. En del var mycket svårlästa 
– delvis på grund av pikturen – medan 
andra kunde tydas och ge en bild av livet 
både i Sverige och Ryssland. Breven i 
denna mapp – ett knappt 100-tal – har 
karaktär av såväl privat korrespondens 
som korrespondens i tjänsteärenden. De 
är dessutom inte alltid skrivna på svenska 
– förutom tyska förekommer även andra 
språk. 

Tanken är nu att Galina Sjebaldina ska 
skaffa sig en överblick vad som finns i de 
aktuella arkiven och göra en bedömning 
av den tid det kan ta att katalogisera do-
kumenten för vidare bearbetning.  Det är 
framför allt brev till och från fångar som 
satt i Sibirien som intresserar Sverigekon-
takt. Skälen till det är förstås att någon 
begränsning måste göras, men även för 
att Sibirien får oss att tänka på enorma 
umbäranden men trots det så tycks de 
svenska krigsfångarna ha bidragit på olika 
sätt att utveckla de sibiriska städerna. 

Sibirien, oändliga vidder, iskyla, 
1700-tal, krigsfångar, olästa brev – som       
en roman av Fjodor Dostojevskij.

Text: Lars Bergman 

I ett arkiv i Moskva
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Vi svenskar kan ofta tycka att 
svenska är ett litet språk. Och många 
blir förvånade när de får höra att 
svenska och Sverigekunskap stude-
ras vid över 220 universitet i världen. 
Vid dessa universitet undervisar ett 
tusental lärare, både sådana som 
själva lärt sig svenska som ett främ-
mande språk och svenskar som är 
bosatta i landet i fråga. Ett trettiotal 
är så kallade svensklektorer som har 
en tidsbegränsad tjänst som förmed-
lats genom Svenska institutet (SI).

Vad innebär det då att vara svensklektor? 
Ja, naturligtvis att undervisa i det svenska 
språket på olika nivåer, för ytterst moti-
verade studenter som ser svensklektorn 
som en direktkontakt med det aktuella 
vardagsspråket. Det kan också falla på 
lektorns lott att hålla i kurser om littera-
tur och samhällsliv, allt beroende på hur 
universitetets program ser ut och vad de 
inhemska kollegorna har för kompetens. 
Men utlandslektorn är även en represen-
tant för Sverige och har möjlighet att arran-
gera allt från författarbesök till luciatåg.

Många studenter väljer att kombinera 
svenskan med andra studier och har som 
mål att studera vidare vid en svensk hög-
skola eller att få ett arbete i Sverige eller 
med anknytning till Sverige. Andra läser 
svenska som huvudämne och vill kanske 
bli lärare eller översättare. Alla utgör de 
viktiga led i kunskaps- och erfarenhetsut-
bytet mellan Sverige och andra länder.

Möt Emma Carlfjord, 
svensklektor i Tyskland

Emma Carlfjord är svensklektor i Mün-
chen. Varje vecka möter hon entusias-
tiska studenter som brinner för svenska 
språket och som vill arbeta eller fortsätta 
sina studier i Sverige. Här berättar hon 
mer om hur det är att undervisa på        
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU).

Hur länge har du undervisat på 
universitetet i München?
– Sedan oktober 2013.
Var jobbade du tidigare?
– Tidigare jobbade jag på en gymnasie-
skola i Göteborg. Där undervisade jag i 
svenska, retorik och tyska. Jag har även 
varit lektor i Kraków i Polen.
Vad fick dig att söka tjänsten som 
svensklektor?
– Jag har drömt om att få undervisa 
svenska i Tyskland länge. Flera gånger 
har jag sökt lektoraten i Tyskland och till 
sist blev det min tur! Germanofilen i mig 
spinner och jag ser detta som en fortbild-
ning utan dess like.
Hur är det att arbeta vid ett utländskt 
universitet?
– Det är såklart väldigt spännande att 
arbeta vid ett utländskt universitet. Här 
möter jag dagligen både studenter och kol-
legor från hela världen. LMU är med sina 
cirka 44 000 studenter gigantiskt stort och 
det är svindlande att få röra sig i legenda-
riska lokaler. Samtidigt är det lätt att känna 
sig lite osedd i denna stora verksamhet.
Har du ändrat ditt sätt att undervisa 
om du jämför med när du arbetade 
som svensklärare i Sverige?
– Den största förändringen står nog stu-
denterna för. Deras engagemang och en-
tusiasm är inspirerande. Jag upplever att 
mer tid läggs på själva undervisningen och 
mindre på administrativa bisysslor här.

Har du varit med om något spännande 
i din roll som svensklektor och Sverige-
ambassadör?
– I höstas fann jag mig pratandes med 
Katarina Frostenson som var i München för 
en läsning, det är sådant som inte händer 
mig hemma i Sverige. Ett cocktailparty på 
Belgrads svenska ambassad kommer jag att 
minnas hela livet. Dessutom är det häftigt 
att ha kontakt med lektorskollegor runt om 
i hela världen.
Går det bra med tyskan?
– Ja, jag undervisade ju i tyska i Sverige, och 
jag klarar mig bra i vardagen i München. 
Dessutom utvecklar jag språket dagligen. 
I Kraków var det svårare. Jag pratar ingen 
polska och blev där väldigt beroende av 
människor som kunde hjälpa mig i kontakt 
med myndigheter eller liknande. Det är svårt 
att leva i ett land där man inte kan språket 
tycker jag. Men så här i efterhand ser jag det 
som en väldigt givande erfarenhet.
Vad är det bästa med att vara svensk-
lärare i utlandet?
– Det bästa är nog att jag här upplever själva 
undervisningen som väldigt rolig. Arbetet i 
sig är oerhört fritt. Jag får en unik inblick i 
svenskan och förundras nästan dagligen till-
sammans med studenterna över vårt märk-
liga språk. Sen är det klart att närheten till 
Alperna, kulinariska njutningar och ljusare 
vinterdagar gör sitt till!
Studenternas favoritord:
Sjuksköterska (sjukt svårt att uttala), stor-
handla, vänta, godis, grönska.
Studenternas favoritböcker:
Pippi Långstrump, Hundraåringen som 
klev ut genom fönstret och försvann, Emil 
i Lönneberga.
 

Jobba som 
svensklektor i utlandet

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens 
intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte 
inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samar-
bete och långsiktiga relationer med andra länder. SI har det över-
gripande ansvaret för svenskundervisningen i utlandet, främst på 
universitetsnivå. www.si.se

Visste du att
•	 Svenska	och	Sverigekunskap	studeras		
 i 39 olika länder på universitetsnivå.
•	 Störst	utbredning	utanför	Norden	har		
 den akademiska svenskundervisningen  
	 i	Tyskland,	USA	och	Ryssland.	Därefter		
 kommer Frankrike, Italien och Polen.
•	 Runt	38	000	studenter	berörs	av	
 undervisningen.
•	 En	typisk	svensklektor	är	gymnasielärare		
 med utbildning i svenska, svenska som  
 andraspråk, litteratur och andra språk.

Vill	du	jobba	som	svensklektor	kan	du	
läsa mer på SI:s webbplats: 
www.si.se/svenskaspraket. Där hittar du 
även tips och artiklar som kan användas  
av dig som undervisar i svenska.

INFORMERAR

Foto:	Andreas	Wahlgren
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Sommarkurs i svenska 2014

Sverigekontakt anordnar sommarkurs i svenska på Billströmska folkhög-
skolan även 2014. Kursen börjar måndag 28/7 och avslutas lördag 16/8. 
Mer information på vår hemsida www.sverigekontakt.se. Du anmäler dig 
senast 30 maj. Tänk på att antalet platser är begränsade och att kursen 
kan bli fullbelagd. Anmäl dig i tid! Välkommen till Sverige sommaren 2014!
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Som elev måste jag tacka Institut Nordic 
för att organisera denna resa till Uppsala 
för att förbättra och lära mig lite mer om 
Sveriges samhälle.

Precis när vi kom fram i Uppsala gick 
vi till Folkuniversitetet för att delta i en 
lektion med läraren Malin Svensson, 
vilket Berta, tidigare elev i Barcelona, 
hade ordnat. Där fanns andra utländska 
elever som talade mycket bra svenska, 
vilken avund! Det var trevligt eftersom vi 
kunde lära oss många nya saker.

Nästa dag gick vi till  Rosendalsgymna-
siet där en grupp elever läser spanska 
sedan fem år, för mig var det en fantastisk 
upplevelse eftersom de var mycket vänliga.
De och deras lärare, Cecilia Ringmar,
 visade oss sin skola och vi alla delade 
våra språk, en kopp kaffe och «turrón» 
(en typisk julgodsak från Spanien) som 
Amanda och Dea hade tagit med sig. 

På förmiddagen började det snöa 
starkt, vilket gjorde att staden även hade 
mer julstämning. Före lunch besökte vi 
Carolina Rediviva, där vi kunde beundra 
den värdefulla Codex argenteus, bland 
andra intressanta antika verk. Under 
den korta lunch i caféet i biblioteket, 
drack vi julmust, den typiska juldrycken. 
Eftermiddagen gick vi och tittade i 
Uppsalas domkyrka, och sedan besökte 
vi några konstsamlingar vid Uppsalas 
slott. Senare på kvällen, gick vi till den 
härliga V-Dala körens julkonsert i Helga 
Trefaldighets kyrka. Slutligen åt vi middag 
på föreningen Penya Blaugrana Uppsala, 
där ordföranden i Barçaföreningen, Magi 
Rovira, hade lagat mat åt oss.

På lördagsmorgonen  gjorde vi ett kort 
besök till universitetets huvudbyggnad, 
där universitetets kör övade. Sedan gick vi
till kyrkogården och på ett kafé tog vi en
kaffe för att värma oss (det var så kallt 
ute!). Sedan besökte vi Gustavianum, 
ett museum med fantastiska vetenskaps-
utställningar. I slutet av besöket gick vi 
för att äta tillsammans i Saluhallen, sedan 
hade vi fritid för att besöka andra platser 
eller koppla av på hotellet. På kvällen åt 
vi ett typiskt julbord på restaurang Lingon 
med en massa olika rätter, vissa typiska 
för jul som sill i olika såser, rödbetssallad, 

och andra typiska svenska rätter som 
köttbullar. Till efterrätt tog vi risgrynsgröt 
och andra sötsaker som är typiska i julen. 

På söndag förmiddag tog vi bussen ut 
till de snötäckta Kungshögarna i Gamla 
Uppsala och därefter var resan slut.

Ett tack 
från svenskstuderande i Barcelona

Ett stort tack till alla som tog emot oss och 
till Riksföreningen Sverigekontakt som 
sponsrade en del av julbordet!

Text: Ricardo Merino, nivå B1
 

Författaren med flickvän
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Vi lotsar dig  
säkert i hamn.  
I alla väder.
Hos Sveriges största och äldsta  
stiftelseförvaltare är du i goda
händer. Som kund får du tillgång  
till en bred expertis och unika
kunskaper inom hela stiftelse- 
området.

Kontakta oss på  
Institutioner & Stiftelser
031-62 25 16
stiftelser.goteborg@seb.se

SEB 2180 Annons Trossen_95x135.indd   1 2010-11-11   13.16

Hej Sverigekontakt och 
tack för bokbidrag! 
Nu läser vi en svensk novellsamling av Jonas 
Karlsson. Det är mycket intressant och roligt! 

Många hälsningar från många av oss svenskstudenter i 
Paris på Svenska Institutet genom Karin Gadelii
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Sedan ett antal år tillbaka genomför Sverigekontakt 
i Finland r.f. tillsammans med Hanaholmens kultur-
centrum och Svenska nu vad som kallas Sverige-
paket – en informationsdag för högskolestuderande 
i Finland, framför allt de i Helsingforsområdet. 2013-
års Sverigepaket genomfördes 18 november med ett 
stort	antal	intresserade	studenter	som	fick	ta	del	av	
”det svenska matundret”. Temat för dagen var näm-
ligen mat. Mattemat realiserades både i föredrag och 
film,	samt	förstås	i	mat	som	stillar	hungern.

Lars Bergman 

Sverigepaket 
2013
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kunskaper inom hela stiftelse- 
området.
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Institutioner & Stiftelser
031-62 25 16
stiftelser.goteborg@seb.se
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Bishop Hill, Past and Present
ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

At its peak, the Bishop Hill Colony had 
a brickyard, tannery, water mill, steam 
mill, hotel, and twelve thousand acres of 
land.  The Colony Hospital was one of 
the first hospitals in the area. By 1851, the 
largest brick structure west of Chicago at 
that time was completed by the Colonists.  
Called the Big Brick or Koksbyggningen, 
this apartment building had ninety-six 
rooms and two large dining halls.

But life as a religious communal colony 
did not last. An 1849 cholera epidemic 
killed over one hundred forty people. The 
murder of Erik Jansson in 1850 weakened 
the religious unity of the colony. The 1857 
recession and poor financial decisions 
by the Colony trustees, who took over 
after the death of Jansson, hurt the fiscal 
fortunes of the community. In 1861, a 
generation of young men went off to 
fight in the American Civil War.  All of 
these factors eventually led to the dis-
solution of the Colony in 1861, at which 
time the property was divided among its 
members.   

Also, in 1861, twenty-three year old 
Bishop Hill Colonist Olof Krans enlisted 
in the army to fight in the Civil War.  
After his discharged in 1862, he retur-
ned to the area and started his career 
as a painter and decorator.  Mr.Krans 
created a series of paintings that depicted 
life in the Colony. Today, Olof Kran is 
an internationally recognized folk artist 

whose artwork vividly portrays the story 
of Bishop Hill Colony.  

After the Civil War ended in 1865, 
Bishop Hill entered a quiet period.        
Except for the formation of the Old Sett-
lers’ Association in 1896, not much was 
done to preserve the history of the town.  
Many Colony buildings deteriorated due 
to a lack of resources.  

Things started to change after World 
War II.  People began to realize that the 
Bishop Hill Colony played an important 
role in Swedish and American history 
and its history needed to be preserved for 
future generations. Organizations started 
to work together to save the buildings and 
to save the heritage that makes Bishop 
Hill unique. In 1946, The State of Illinois 
took over the care of the Village Park and 
the Colony Church. In 1962, a group of 
local residents formed the Bishop Hill             
Heritage Association and immediately 
began raising funds to restore Colony 
buildings throughout the village.  

In 1846, a band of religious dis-
sidents from Sweden fled to the 
United States, where they would 
be free to follow the teachings 
of their leader – a man named 
Erik Jansson.  In August of 1846, 
Jansson and Olof Olsson bought 
sixty acres of land in Henry 
County, Illinois for $250. The 
town site was selected and na-
med after Jansson’s birthplace:  
Biskopskulla.  In time over one 
thousand immigrants, many from 
Halsingland, would make the 
journey to the religious commu-
nal colony that became known 
as the Bishop Hill Colony. 

The first group immigrants arrived in 
September, 1846.  They soon built log 
cabins, tents, and dugouts. A tent struc-
ture in the shape of a cross was quickly 
erected to allow up to eight hundred 
people to attend church services. During 
that first winter, nearly a quarter of the 
Colonist died.  These survivors, and later 
immigrants, persevered and started to 
build a “utopia on the prairie” that they 
hoped would be a testament to their faith.

The hard work of the Colonists began 
to pay off as Bishop Hill entered a period 
of prosperity that included the manufac-
ture of wagons, brooms, and linen, sold 
all across the country. By the mid-1850’s, 
most of the major buildings have been 
erected around or near the village park.  
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Swedish American 
Museum, Chicago
Swedish American Museum ligger 
centralt i det gamla svenskområdet 
Andersonville i Chicago. Museet 
arbetar aktivt med att bevara det 
svenska kulturarvet och utbildar 
människor av alla åldrar i svensk 
kultur, språk, konst och traditioner. 
Idag består museet av en perma-
nent utställning, ett barnmuseum 
och ett galleri för specialutställ-
ningar. I byggnaden finns också 
kontor, klassrum, bibliotek och 
affär.

Museet grundades 1976 av svenska immi-
granter under ledning av Kurt Mathiasson. 
Tanken med museet var att uppmärk-
samma och hedra den stora svenska 
befolkningen i Chicagoområdet. 

Den första museibyggnadens fasad 
mot Clark Street såg ut som en timrad 
stuga för att efterlikna de stugor som de 
svenska immigranterna byggde på den 
amerikanska prärien. Efter tio år hade 
man vuxit ur lokalerna och flyttade tvärs 
över gatan till ett trevåningshus från 
1920-talet.

Den svenske kungen Carl XVI Gustaf 
invigde museet 1976 och var även där på 
invigningen av de nya lokalerna1988.

Museets hjärta är den permanenta 
utställningen ”The Dream of America – 
Swedish Immigration to Chicago” som 
berättar historien om de många immi-
granter som kom till Chicago och dess 
omgivningar.

Brunk Children’s museum berättar 
samma historia på ett interaktivt sätt där 
barn i alla åldrar kan pröva på livet i en 
svensk stuga, att resa med atlantångare 
till Amerika och uppleva livet som im-
migrant. 

I museets galleri visas konstutställ-
ningar med svensk anknytning. 

Varje år har museet drygt 40 000 
besökare, många av dem är skolklas-
ser. Museikalendern är alltid full med 
utställningar, aktiviteter, konserter och 
evenemang, både dag- och kvällstid. 
Museet fungerar också som en mötesplats 
för dagens svenska immigranter och 
svenskättlingar i Chicagoområdet.

Text:	Karin	Anner,	
medlem	i	Swedish	American	Museum

Support for the various restoration 
projects came from all over the world, 
especially from Sweden.  In fact, the 
Swedish royal family took an active inte-
rest in Bishop Hill.  Not only have they 
donated funds for various projects, but 
members of the royal family have made 
numerous visits to Bishop Hill.  Prince 
Bertil explored the Colony Church in 
1948.  In 1976, King Carl XVI Gustaf 
toured several Colony Buildings.  Later 
that year, Princess Desiree and Baron 
Silfverschiold also visited Bishop Hill.  
Princess Christina visited Bishop Hill in 

1988 and helped dedicate the Bishop Hill 
State Museum.  Finally, King Carl Gustaf 
returned to Bishop Hill, with Queen Silvia, 
to help the village celebrate its 150th 
Anniversary in 1996.

Today, Bishop Hill is a State Historic 
Site, a National Historic Landmark and 
is on the National Register of Historic 
Places.  Over seventeen Colony buildings 
have been restored and are still in use to-
day.  Six museums in town help preserve 
the unique history of Bishop Hill.  Each 
year, over one hundred thousand guests 
visit this “Utopia on the Prairie” to expe-

rience its unique Swedish heritage. By 
working together, and with the support 
of people and organizations around the 
world, there is now a sense of assurance 
that the story of Bishop Hill will live on 
for generations to come.

Text:	Todd	DeDecker,	BHHA	Administrator



21SVERIGEKONTAKT



22 SVERIGEKONTAKT

Måndagen den 17 februari samlades 
Lützenfondens ledamöter och ett an-
tal inbjudna gäster på Dicksonsgatan 
för att informera sig och diskutera ett 
framtida slagfältsmuseum i Lützen. 
Bland de inbjudna var professorerna 
Olaf Mörke och Jens E. Olesen från 
Kiel respektive Stralsund samt borg-
mästaren från Lützen Dirk Könnecke. 

I Lützen finns idag redan två museer, dels 
det så kallade Slottet som bland annat har 
den Planerska boksamlingen, dels det lilla 
svenska museet vid slagfältet – bekostat 
av Lützenfonden – där man kan få en 
inblick i slaget från 1632. Vid slagfältet 
finns ju även det kapell som byggdes i 
början av 1900-talet. Tanken är nu att 
bygga ett nytt modernt museum nära de 
svenska knuttimrade byggnaderna. Kost-
naden på cirka 5 miljoner Euro skulle 

tas i Tyskland. Man räknar med ungefär 
50 000 besökare årligen. Nybygget skulle 
ha karaktären av ett ”upplevelsecentrum” 
där slagfältsarkeologin skulle stå i fokus. 

Frågorna som diskuterades på Dick-
sonsgatan var många, men några av de 
mest centrala var; Vilken funktion får de 
andra två museerna vid tillkomsten av 
det nya? Går det att samordna alla tre? 
Hur lockar man olika grupper – historie-
intresserade, turister, barn etc – till det 
nya museet? Hur ska slaget 1632 presen-
teras i ett större europeiskt perspektiv? 

Vi får anledning att återkomma till 
detta spännande projekt. Men redan nu 
kan det sägas att det vore glädjande om 
slaget vid Lützen uppmärksammas ytterli-
gare som en del av det Europa som växte 
fram efter Westfaliska freden 1648.

Text: Lars Bergman

Ett nytt museum 
i Lützen?

Slagfältet vid Lützen med kapellet i bakgrunden

På Dicksonsgatan
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Gavra. Historien om en grekisk by 
och dess invånare
Gunnar Olofsson och Thomas Thomell.
Arkiv förlag, 2012

”Vi har till och med tagit med oss blom-
frön från Sverige – det säger mycket” 
berättar en bybo som efter många år i 
Sverige har återvänt till Gavra, en liten by 
i norra Grekland. Sociologerna Gunnar 
Olofsson och Thomas Thomell har inom 
ett forskningsprojekt undersökt och be-
skrivit den märkliga historien om Gavra, 
som under historiens gång flera gånger 
tömts på sina invånare. Men byn åter-
uppstod om och om igen. Idag är den ett 
välmående samhälle, inte olikt ett svenskt 
villaområde. Men hur kommer det sig att 
besökarna ser nordiska drag i husen och 
trädgårdarna i en grekisk by?

Boken skildrar Gavrabornas historia 
från 1920-talet, då stora folkomflyttningar 
resulterade i att en grupp greker från 
Georgien fick bosätta sig i Gavra, som i 
stort sätt tömdes på sina tidigare invånare. 
De fick jordlotter, starthjälp och började 
om med sina liv. Deras öden präglades 
av förra seklets turbulenta historia som 
de flesta länder i Europa genomlidit: krig 
och ockupation, följt av inbördeskrig och 
politiska motsättningar. Under 1960-talet, 
när Gavraborna fått allt sämre villkor som 
tobaksbönder, började den stora utflytt-
ningen till Thessaloniki, till Tyskland och 
till Sverige, som då var i stort behov av ar-
betskraft. Boken berättar om Gavrabornas 
liv och arbete i svenska bruksorter i norra 
Skåne och Småland och om deras senare 
livsöden då många valde att återvända till 
sin hemby.

Enskilda livshistorier är ofta intressanta 
att läsa, man blir engagerad av de person-
liga berättelserna. Man blir också nyfiken 
på hur utlänningar ser på oss, vad är det 
de uppmärksammar, hur tolkar de våra 
sedvänjor, beteenden, vad är det de upp-
skattar eller kritiserar. En behållning av 
boken är Gavrabornas iakttagelser av sina 
svenska arbetskamrater, av sina chefer och 

RECENSION

Blomfrön från Sverige
– historien om en grekisk by

grannar. Deras förvåning över den lediga 
samtalstonen med fabriksdirektören och 
över svenskarnas bristande spontanitet i 
umgänge under fritiden. Deras uppskatt-
ning av hjälpsamma myndighetspersoner.

Gavrabor som kom till Sverige har 
med sin arbetskraft bidragit till utveck-
lingen av många småländska och skånska 
företag. Några har ändrat livsbana och 
startat en restaurang i småstäder där "det 
fanns EPA och Domus och korvställen" 
men bara få privata matställen.

 Men kanske det mest spännande är 
att läsa om hur den långa tiden i Sverige
 – många familjer var ju här i mer än 
femton år – präglade de återvändande 
Gavraborna. För även om många av dem 
i Sverige fortsatte leva sitt i nära kontakt 
med sina landsmän och i viss mån iso-
lerade från svenskar, har emigrationens 
stora erfarenhet inte gått obemärkt förbi. 
Man kan nog säga att de har tagit med sig 
en bit av Sverige. När vi letar efter svens-
ka minnesmärken i världen så tänker vi 
ofta på dokument över historiska händel-
ser, statyer, vissa byggnader eller svenska 
gatunamn. Men kanske lika betydelsefullt 
för Sverigebilden i världen är när en gre-
kisk man som har jobbat flera år i Sverige 
återvänder till sitt hemland och startar 
en liten textilfabrik för han ”såg hur de 
arbetade (i Sverige) och fick idén att starta 
eget”, säger han. Som direktör rör han sig 
mycket på fabriksgolvet, så som han ”lärt 
sig av småländska småföretagare, grekiska 
fabriksägare satt helst på sina kontor”, 
berättar han i en intervju för bokens 

författare. En liten del av den småländska  
företagskulturen har hamnat i Grekland.

Men flera familjer – eller delar av 
familjer – har också stannat i Sverige. 
Många av de som återvände när de gick 
i pension ”årtidspendlar” och tillbringar 
längre perioder i Sverige, besöker sina 
barn och barnbarn här. Kontakter mellan 
Gavra och Sverige hålls levande. 

Boken bjuder på en bit europeisk och 
svensk historia. Genom individuella lev-
nadsöden får man en bild av en grekisk 
by, av svenska brukssamhällen, av emi-
grationens villkor och konsekvenser. 

Text: Dora Kòs-Dienes
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Har just läst en ny bok om andra världs-
kriget – de rinner alltfort fram i en aldrig 
sinande långsamflytande flod – och denna 
gång fastnar jag vid de hemliga kodnamn 
man gav slag, operationer, angrepp och 
krigisk planering. Konstruktionerna är fas-
cinerande. Vem är det man försöker lura, 
vem funderar ut dessa täcknamn för hem-
liga projekt, personer, aktioner? Ibland 
känns det som om man befann sig i ung-
domens Kalle Blomqvistböcker med deras 
amatördetektiver och mitt i gängleken 
mellan Vita och Röda rosen. Trots ekot 
från engelsk medeltid med striderna mel-
lan husen York och Lancaster, så är låtsas-
kampen i Astrid Lindgrens barndeckare 
lätta att symboliskt relatera till dagens och 
gårdagens konflikter. Tvistefröet stenen 
Stormumriken skulle kunna vara striden 
om vilken magisk ring eller drakskatt –       
eller land, oljefyndighet eller strategisk 
geopolitisk position – som helst.

Verklighetens kodnamn är intill för-
växling lika fiktionens thriller eller spion-
romaner. Först ut var baronessan Orczy 
med sin Scarlet Pimpernel, Röda Nejlikan, 
täcknamnet för sir Percival Blakeney som 
räddade adelsmän undan franska revolu-
tionen. Han lär ha varit modellerad efter 
Axel von Fersen�men filmminnet säger 
Leslie Howard! Frederick Forsythe skrev 
Täcknamn Odessa som egentligen är en 
akronym på en organisation som hjälpte 
krigsförbrytare att fly efter kriget. Här 
blandas fakta och fiktion. Jan Guillous 
agent Hamilton kallades Coq Rouge.

I den verkliga verkligheten så dolde  

beteckningar som Aktion T4, Aktion 1005, 
Aktion Reinhard obeskrivliga fasansfullhe-
ter av planerad genocid. Operation          
Weserübung benämndes invasionen av 
Norge och Danmark i april 1940, Barba-
rossa var koden för det tyska anfallet på 
Sovjet året efter. Operationerna Light-
foot och Supercharge var Montgomerys 
namn på aktionerna i ökenkriget när han 
besegrade Rommel. Market Garden var 
en annan engelsk plan som genomfördes 
men misslyckades. En icke genomförd 
tysk plan var Seelöwe, en tänkt tysk inva-
sion av England. Operation Overlord var 
kodnamnet för slaget om Normandie som 
inleddes med landstigning på D-day 6 juni 
1944.

Kodnamnskonstruktionerna fortsät-
ter i samma stil i våra dagar: Operation 
Enduring Freedom var det högsvansade 
namnet på den USA-ledda invasionen av 
Afghanistan 2001, och dessförinnan hade 
världen lärt sig Operation Desert Storm, 
det amerikanska anfallet på Irak under 
Kuwaitkriget 1991. I jakten på Usama bin 
Laden kallades han Geronimo, ett orättvist 
namnlån från en apachehövding som dog 
hundra år tidigare.

Revolutioner, statskupper och uppror 
har dock genomgått en märklig namntrans-
formation från att ha markerats huvudsak-
ligen geografiskt eller tidsmässigt: franska, 
ryska, amerikanska revolutionerna, tyska 
novemberrevolutionen, dalaupproren 
mot Gustav Vasa, så har de nu en poet-
isk klang. Portugal var först med Nejlike-
revolutionen 1974, demonstrationerna i 
de baltiska staterna mellan 1987–91 kall-
ades sjungande, den orangea skedde i 
Ukraina 2004, för ett par år sen var det 
jasminrevolution i Tunisien.

Freder och internationella överens-
kommelser har nästan enbart geografiska 
anknytningar: Westfaliska freden, Versail-
lesfreden, Daytonavtalet � och från den 
svenska historien har vi en mängd orter: 
Novgorod, Knäred, Stolbova, Brömsebro, 
Roskilde, Lund  fram till konventionen 
i Moss. De multilaterala avtalen lånar 
beteckningar från Genève, Helsingfors, 
Rom, Wien, Schengen, Amsterdam.

Istället för
Om pseudonymer, alias, koder och hittepånamn

Inte bara Röda 
Nejlikan och Coq 
Rouge; Historien 
har många exempel på nom 
de guerre, såväl Stalin, Lenin och Tito   
var påhittade namn, så även Willy Brandt, 
Yassir Arafat och Che Guevara. Secret 
service har täcknamn för alla sina skydds-
objekt: Jimmy Carter var Deacon, Reagan 
kallades Rawhide efter en Clint Eastwood-
westernfilm, Al Gore kallades Sundance 
och hans hustru Smurfette, (sic!) George 
och Laura Bush var Trailblazer och Tem-
po, den nuvarande Vita Husetfamiljen 
är Renegade, Renaissance, Rosebud och 
Radiance.

Vem hittar på? Köper de namnen från 
IKEA? Det låter som valpar i samma kull 
från någon välrenommerad kennel.

Alla kodnamn behöver inte vara poli-
tiska eller dölja våldsamheter – även inom 
industrin använder man sig av hemlighe-
ter: Apples operativsystem marknadsförs 
med kattkodnamn: Puma, Jaguar, Panther, 
Tiger, medan Microsoft och Windows har 
valt Harmony, Symphony, Whistler. Nom 
de guerre har en fredligare motsvarighet: 
nom de plumes, pennans namn. Otaliga 
är de författare och artister som har pseu-
donymer. Kvinnliga 1800-talsförfattare 
kunde publiceringstaktiskt välja manliga 
namn: George Sand, Ernst Ahlgren. Gen-
rebyten tycks kunna kräva en viss hemlig-
hetsfullhet: Litteraturvetaren och kritikern 
Jan Arnald blev Arne Dahl när han bör-
jade skriva deckare. Bo Baldersson är den 
som lyckats bäst med sin hemlighetsfull-
het. De artister som vi känner som Bob 
Dylan, Gary Grant och Marilyn Monroe 
valde sannolikt PR-mässigt rätt; utgångs-
punkterna var Robert Allen Zimmerman, 
Archibald Alexander Leach och Norma 
Jeane Mortenson.

I dessa dagar av avlyssning och Wiki-
leak och Snowdens läckor kan det vara 
bra att veta att Sverige av NSA kallas för 
Sardine. Och var man alldeles säkert not-
erat alla sina egna koder till kort, dörrar 
och datorn.

Text:	Ulla	Berglindh,	Ulla.Berglindh@ped.gu.se
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Terminen närmar sig sitt slut och 
det är dags att börja plocka ihop 
saker och ting. Det är också rättan 
tid att sammanfatta de senaste fyra 
månaderna, vilka jag tillbringade som 
stipendiat på Klarälvdalens folkhög-
skola i Stöllet. 

Hela vistelsen i norra Värmland var väl-
digt lärorik för mig. Först och främst för-
bättrade jag mina kunskaper inom språ-
ket, började prata svenska flytande och 
fick se hur mycket arbete  som återstod  
inom det här området.  Insikten om det är 
dock inte deprimerande, utan snarare mo-
tiverande. Tack vare stipendieplatsen som 
jag fick, är jag hundra procent säker på att  
jag fattade ett bra beslut genom att välja 
språkstudier. Jag blev förtjust i svenskan 
ännu mer än jag var förut. 

Dessutom lärde jag mig massor om 
svensk kultur, vanor och bruk och förstod 
bättre svenskarnas beteende vid olika till-

fällen. Jag fick se att inte alla stereotyper 
och fördomar som människor har om 
Sverige stämmer överens med verklighe-
ten. Tvärtom – jag erfor mycket positiva 
saker från svenskarnas sida och fick ett 
stort stöd av dem. 

Eftersom jag studerade på folkhögsko-
lan, såg jag också en annan del av samhäl-
let, något som jag inte upplevde medan 
jag studerade på universitetet. På grund 
av mina klasskompisar och deras stora 
problem började jag också uppskatta det 
som jag har här i livet, mer än jag bru-
kade göra. Det handlade alltså inte bara 
om en utbildning som jag trodde först i 
början, utan också om en personlig ut-
veckling. Genom kampen för vänner och 
deras uppmärksamhet, ansträngningarna 
för att använda alla grammatiska regler 
som jag redan kunde sedan innan och mina 
försök att inte sakna min ursprungliga 
miljö, märkte jag hur tuff jag verkligen 
är. Jag fick klara mig själv, blev ännu mer 

Klarälvdalens folkhögskola, 
höstterminen 2013

självständig och upptäckte många egen-
skaper hos mig själv vilka jag inte hade 
någon aning om. 

Tack vare skolan vet jag säkert i vilken 
riktning jag vill vända mig i framtiden. 
Jag är mer självsäker. Jag går ifrån skolan 
mycket starkare, med tydliga prioriteringar. 
Jag vet att jag snart kommer tillbaka till 
Sverige, eftersom jag helt och hållet blev 
förälskad i landet.

Text: Justyna Hanczyk

Stipendium till 
folkhögskolestudier 
hösten 2014 

Du som studerar svenska i utlandet har 
möjlighet att söka stipendium för en 
termins studier på en svensk folkhög-
skola. Mer information på vår hemsida 
www.sverigekontakt.se; klicka på 
”Utbildning”. Anmäl dig senast 15 april! 

Välkommen med din ansökan.
Riksföreningen Sverigekontakt
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Vad betoning på olika 
språk kan innebära

Har du erfarenhet av flerspråkighet?
Om	du	har	det	så	finns	möjligheten	att	skriva	om	dina	erfarenheter	i	vår	spalt	Samspråk	
om	flerspråkighet.	Man	kan	skriva	på	många	olika	sätt,	mer	faktabetonat	eller	mer	kåse-
rande, kortare eller längre, och man kan få redigeringshjälp om det behövs. Man kan 
även skriva om sig själv, sina barn eller barnbarn, eller man kan presentera en skola, 
klubb	eller	region	där	flerspråkigheten	frodas.	Det	är	ju	det	som	är	viktigt	här:	att	lyfta	
fram	nyttan	och	glädjen	av	att	kunna	flera	språk	och	språkliga	varieteter.	Det	är	viktigt	
att	uppmuntra	barn	och	unga	människor	att	skaffa	sig	en	så	bred	språklig	repertoar	som	
möjligt. Då öppnas med ens många dörrar.

Hör av dig till Monica Bravo Granström: contact@monicabg.com om du vill skriva något.

det omvända. Jag är mitt uppe i en dis-
kussion med vänner och de tittar plötsligt 
förvånat på mig när jag, för dem ovän-
tat, klämmer ur mig ett kort och bestämt 
”NEJ”. Alltså har det hänt - jag har blivit 
tysk. I alla fall i min betoning och mitt 
röstläge. Då gäller det att finjustera sig själv 
och ratta in den svenska våglängden igen.

För mig är det att betrakta som en för-
del. Jag har lärt mig att uttrycka mig med 
mer bestämdhet och övertygelse även 
på svenska. För även om det svenska ut-
tryckssättet är mildare i största allmänhet, 
har jag i vissa situationer varit alldeles 
för vänlig och därför inte tagits på allvar. 
Jag har känt mig obekväm och inte velat 
uppfattas som otrevlig och högljudd, men 
kan nu ställa om till min tyska betoning 
när det behövs.

Samtidigt kan det också vara en fördel 
på tyska, när en diskussion på ett möte blir 
överhettad, att jag kan ställa om till den 
svenska mildare betoningen. Det kan smit-
ta av sig och få alla att lugna ner sig igen.

Det låter så simpelt att ställa om beto-
ningen, men det är lättare sagt än gjort. 
Efter att jag hade tillbringat sex månader 
med språkstudier i Frankrike i början på 
2000-talet, hade jag också lagt mig till ett 
par franska sätt. När jag i Lyon var med 
om en snorkig person vid expeditionen 
efter ett språkprov, gällde det att bli så 
högljudd och i mina öron otrevlig, att 
hennes kollega frågade vad det hand-

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Linda Engfelt från Stockholm bor numera i Hamburg med tysk sambo och två barn. Vägen till 
Tyskland gick via olika länder som utbytesstudent och språkkurser; engelska, franska och 
tyska var språken. Utifrån hennes utlandserfarenheter funderar här civilingenjören Linda över 
hur man kan uppfattas på olika språk, men inte beroende på vad man säger, utan utifrån HUR 
man säger det. Har du själv kanske haft liknade erfarenheter?

– NEIN!
Jag ryggade tillbaka när min kollega röt 

ett nej. Kort och otrevligt. Samtidigt kände 
jag mig förvirrad. Heike hade hittills alltid 
varit trevlig. När jag mötte hennes blick, 
tittade hon vänligt och förväntansfullt till-
baka. Jag samlade mig och blev medveten 
om vad som hade hänt. Vi hade diskuterat 
ett problem, olika orsaker och vilka möj-
ligheter vi hade för att lösa det. 

Det här var första gången som jag 
märkte hur viktig betoningen och röst-
läget är. Framförallt hur man omedvetet 
tolkar in olika betydelser beroende på 
vad man är van vid. Det min tyska kol-
lega sa med detta tonläge hade jag som 
svensk istället uttryckt: ”Nej, det är jag 
nog rätt säker på att det inte går.” Själv-
klart hade hon inte rutit åt mig, men det 
var så jag spontant uppfattade det.

Sedan dess har jag lärt mig tolka dessa 
korta, hårda ”NEIN” eller ”JA”. Likaså 
meningar som ”Det stämmer inte” sägs 
med eftertryck, som i mina öron klingar 
mycket hårt och närapå oförskämt. Det 
händer fortfarande efter 12 år i Tyskland 
att jag först rycker till en bråkdels sekund 
och så att säga måste översätta betydel-

sen. Att jag måste påminna mig själv om 
hur det är menat.

Skulle jag exempelvis i Sverige bli arg 
i en affär för att jag blir illa behandlad, är 
ett för mig typiskt uttryckssätt: ”Nu börjar 
jag faktiskt bli lite irriterad”. Detta sagt 
med en lugn, dov röst och övertydlig ar-
tikulation. Själv har jag tyckt att jag varit 
mycket tydlig med min ilska och för det 
mesta uppfattas det även så som jag me-
nat det. Här i Tyskland märks inte ens att 
jag är missnöjd, när jag uttrycker mig så.  

Med tiden har jag inte bara lärt mig att 
tolka betoningen och röstläget rätt utan 
även att använda det själv. Det kan låta 
överflödigt att lära sig att vara ”otrevlig”, 
men som svensk här i Tyskland har jag 
ibland uppfattats som osäker, när det i 
själva verket varit vanlig svensk vänlighet. 
Inte ens särskilt vänligt utan bara så som 
man uttrycker sig som svensk. Osäkerhe-
ten som uppfattats har inte bara uppfattats 
som blyghet, utan även som om jag inte 
är säker på att det som jag säger stämmer. 
Detta var i början ibland ett problem när 
jag som svensk, blond tjej skulle få ige-
nom saker på en tysk manlig arbetsplats. 

Nuförtiden går det för det mesta bra 
och jag kan betona orden så att jag upp-
fattas som bestämd och säker utan att 
vara otrevlig. Min (svenska) vänlighet är 
uppskattad och jag vill inte heller förlora 
den egenskapen.

När jag sedan åker till Sverige händer 
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NYA SPÄNNANDE
BÖCKER FRÅN
SVERIGE!

MARTIN EMTENÄS
Upplev Sveriges natur

JAN GRADVALL, BENGT
WANSELIUS, PETTER KARLSSON, 

JEPPE WIKSTRÖM
ABBA - The Photo Book

ANNA JANSSON 
Skymningens
barfotabarn

CATHARINA INGELMAN-
SUNDBERG

Låna är silver, råna är guld

GÅ IN PÅ BOKUS.COM OCH VÄLJ BLAND ÖVER 6 MILJONER TITLAR TILL YTTERST LÅGA PRISER.
DÄR FRAMGÅR DET ÄVEN VILKA LÄNDER VI LEVERERAR TILL.

241:-319:- 179:- 179:-

En gång till
Det är nu några år sedan som läromedels-
paketet Välkomna! entusiastiskt togs emot 
av den tyska svenskundervisningsmark-
naden. Margareta Paulsson ansvarade för  
genomtänkta och roliga texter, progres-
sion, pedagogisk design i anslutning till 
den gemensamma europeiska språkliga 
referensramen med sina väldefinierade ni-
våer, och dessutom till språktestet Swedex. 
Just när man tror att inget kan göras bättre, 
så kommer en ny omarbetad version ut på 
Kletts förlag: Välkomna! Neu för nivåerna 
A1-A2 med arbetsbok och AudioCD. 
Den omfattande (264 sidor), vackert illu-
strerade läroboken tar didaktiska hänsyn 
till lärstilar, alla färdigheter – höra, läsa, 
skriva, tala – repetitionens betydelse, 
förkunskaper, motivation och färdighets-
glädje. Den har en överblickbar och klar 
struktur där varje kapitel omfattar pragma-
tiska och vardagssannolika kommunika-
tiva övningar, grammatik och det som förr 
brukade kallas realia och som här blir kul-
tursidor – om Sverigeleden på cykel, olika 
landskap och städer, musik, möbeldesign 
och konstnärer. Och varje kapitel avslutas 
med en enkel självbedömning �Nu kan 

lade om. Först då bemödade hon sig att 
ta fram mappen med proven och såg 
att mitt resultat hade kommit, men att 
de glömt sätta upp det på anslagstavlan.      
Genast blev hon överväldigande trevlig. 

Det var för mig väldigt främmande att 
uttrycka sig på det sättet. Jag blev både 
förvånad över att höra mig själv uttrycka 
mig så hårt, men också över vilket effekt 
det hade. 

När jag var tillbaka i Sverige gällde det 
att ställa om sig igen. När jag av misstag 
knuffade till någon i en affär, i tunnelba-
nan eller liknande, vände jag mig snabbt 
om, tittade irriterat på personen i fråga 
och sa ett kort, hårt ursäkta! Jag märkte 
att jag hade fått mer skinn på näsan, men 
även blivit otrevlig. Så det gällde att hitta 
ett bättre lämpat tonläge på svenska.
Jag flyttade utomlands för första gången 
när jag var 25 år. Trots att jag är född och 
uppvuxen i Sverige, glömmer jag ibland 
bort mig själv och använder en olämplig 
betoning eller fel röstläge när jag pratar 
svenska. Hur är det då att hoppa mellan 
olika språk och samtidigt ställa om beto-
ningen av orden när man växer upp fler-
språkigt? Blir det lättare eller svårare? Ja, 
det får jag fråga mina barn om 20 år……

Text: Linda Engfeldt, linda_engfeldt@yahoo.com

jag...” Det är läckert som en pysselbok för 
vuxna och genomtänkt in i minsta meto-
diska detalj.

Den separata arbetsboken innehåller 
även ett modelltest för Swedex A2 och en 
kort grammatiköversikt.

Jag har sagt det förut om detta läro-
medel och jag säger det igen: Välkomna!  
borde kunna fungera som mall för ett läro-
medel i svenska utifrån vilket annat språk 
som helst.

Text:	Ulla	Berglindh
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Den 11/7 1897 gav sig överingenjören 
vid Patentverket Salomon August Andrée 
tillsammans med sina två följeslagare 
Knut Fraenkel  och Nils Strindberg  iväg 
från Danskön norr om Spetsbergen. Den 
13/7 kom det en duvpost och sedan var 
det tyst. Världen visste ingenting om ex-
peditionens öde förrän resterna av deras 
sista läger och de tre männens kvarlevor 
hittades på Vitön av ett norskt forsknings-
fartyg 1930.

Efter vederbörligt inköp av polkagrisar 
tog vi färjan över till Visingsö, där vi åt 
en god lunch bestående av Vätternröding 
(vad annars?) på Visingsö Konferens-
centrum, tillika matsal för Braheskolans 
elever som på folkhögskolan läser språk 
för att sedan studera vidare på Folkuni-
versitets utlandsskolor.

Sedan fick vi en guidad rundtur på 
de mäktiga Brahegrevarnas högborg             
Visingsö. Ett besök i den praktfulla         
Brahekyrkan, som nu är öns församlings-
kyrka, genom den vackra ekskogen som 

Visingsö i sensommarsol
Karl XIV Johan lät planera för att få 
ekvirke till den svenska flottan. Nu när 
ekskogen är mogen används inte längre 
ekvirke till att bygga stridsfartyg. Men 
skogen är vacker.

Öns främsta näring är jordbruk och vi 
mötte både remmalag, draget av två häs-
tar, och en bastant traktor på den smala 
vägen. Med en hårsmån lyckades en 
skicklig busschaufför och en lika skicklig 
traktorförare trassla sig förbi varandra 
utan plåtskador.

Grevskapet Gränna-Visingsö done-
rade avkastningen av 25 gårdar till Jön-
köpings gymnasium. De avkastar än idag 
100 000 :- om året till gymnasisterna. Så 
”grevens tid” varar än.

Text: Ina Nordquist 
Foto:	Angela	Falkengren	

   

  

Lägergården Sparreviken drivs av KFUK-KFUM och 
ordnar sommarläger för barn och ungdomar i åld-
rarna 9–16 år med aktiviteter som segling, paddling, 
lekar med mera. 

Riksföreningen Sverigekontakt betalar kursavgiften för ett 
antal barn som läser kompletterande svenska i utlandet. 
Meningen är att dessa ungdomars svenska ska tränas i         
umgänget med andra som bor i Sverige.

Gå till hemsidan www.sparreviken.kfum.se och sök en 
passande	kurs	–	du	finner	kurserna	under	”Läger”.	Blir	ansö-
kan beviljad av Sparreviken vänder du dig till Sverigekontakt 
(Lars Bergman) med en önskan om att få kursavgiften betald. 
Du ska bifoga ett intyg från läraren i kompletterande svenska. 
Välkommen	med	din	ansökan	senast	15	maj.

Sommarläger i Bohuslän för 
barn och ungdomar

Göteborgsföreningen gjorde en 
sensommarutflykt i strålande sol- 
sken den 7 september. Resan 
gick till den tidiga medeltidens 
politiska hjärta – den 14 km långa 
och 3 km breda Visingsö mitt i 
Vättern mellan Västergötland och 
Östergötland. 

På södra udden ligger Sveriges äldsta 
kungaborg Näs slott, numera en ruin sedan 
ett krig 1318. Enligt den lokala folkloren 
kom Visingsö till genom att en jätte på 
berget ovanför Huskvarna kastade en 
jordkoka ut i sjön.

Resans första anhalt var busskaffe 
ovanför Jönköping med Agneta Thean-
ders goda smörgåsar. Sålunda styrkta 
körde vi in i Gränna, polkagrisarnas 
stad. Där gjorde vi ett besök på Andrée-
museet och fick en intressant genom-
gång av det olycksaliga försöket att nå 
Nordpolen via luftballong.
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Årsmötet 2013 hölls lördagen den 
25 maj på Hotell Liseberg Heden i 
Göteborg. I årsmötet deltog ett 35-tal 

medlemmar.

Årsmötet
Överstyrelsens	verksamhetsberättelse	
diskuterades, bokslutet godkändes och 
ansvarsfrihet beviljades. Det informera-
des kort om årsredovisningen. Budget för 
2013 och 2014 godkändes. 

Val av ordförande
Den sittande ordföranden Bo Ralph 
omvaldes för perioden 2013-2016.

Ordinarie ledamöter   
10	ordinarie	ledamöter	i	Överstyrelsen	
hade tackat ja till fortsatt uppdrag. Som 
ersättare för den avlidne Sven Salin fö-
reslogs	Arne	Zettersten.	Årsmötet	antog	
förslaget.
 
Ledamöter:	Bo	Ralph	(ordförande),	Ulla	
Berglindh,	Aimée	Delblanc,	Angela	Fal-
kengren, Gustaf Hultbom, Raija Hämelin, 
Sune Johansson, Torsten Nilsson, Sven 
Olof Nilsson, Kjell Stjernlöf, Hans Gylling-
mark	och	Arne	Zettersten.

Suppleanter
Nio av de elva suppleanterna hade ac-
cepterat fortsatt uppdrag. Som ersättare 
för	Arne	Zettersten	som	valts	till	ordinarie	
föreslogs	Sonja	Gräns.	Lars	Rosén	hade	
avsagt sig fortsatt uppdrag och som er-

sättare för honom föreslogs Hain Rebas. 
Årsmötet	antog	förslaget.

Suppleanter: Brittmari Ekholm, Gunvor 
Flodell,	Gunilla	Forsman,	Viktor	Hennius,	
Marianne Inkinen-Järvi, Roland Levin, 
Yvonne Mellblom, Roger Palmqvist, Erik 
Magnusson-Petzell, Sonja Gräns och Hain 
Rebas.

Valberedning
Valberedningen	har	bestått	av	Sonja	
Gräns och Ina Nordquist. Ina Nordquist 
var positiv till omval, medan Sonja Gräns 
på grund av sitt inval som suppleant i 
Överstyrelsen	måste	ersättas.	Christer	
Nottberg föreslogs som ersättare. Ina 
Nordquist och Christer Nottberg utsågs till 
valberedning av årsmötet. 

Revisorer
Till revisorer omvaldes Klas Björnsson 
och Lars Olof Jonasson. Suppleanten 
Charlotte Börjesson hade undanbett sig 
omval medan suppleanten Håkan Jarkvist 
hade tackat ja till omval. Som ersättare 
för Charlotte Börjesson föreslogs Claes 
Holmberg.	Årsmötet	valde	dessa	två	
suppleanter.

Konstituerande sammanträde
Vid	Överstyrelsens	konstituerande	sam-
manträde	utsågs	Ulla	Berglindh	till	vice	
ordförande, och Gustaf Hultbom åtog sig 
att	fortsätta	som	skattmästare.	Arbetsut-
skottet	fick	följande	sammansättning:	Bo	
Ralph	(ordförande),	Ulla	Berglindh,	Gustaf	

Hultbom,	Sune	Johansson	och	Aimée	
Delblanc.

Överstyrelsen	har	under	året	samman-
trätt fyra gånger och arbetsutskottet fyra 
gånger. Monika Wirkkala från Svenska 
institutet	har	ständig	närvarorätt	vid	Över-
styrelsens sammanträden.

Kansli
Föreningens kansli på Dicksonsgatan 6 har 
under verksamhetsåret letts av generalse-
kreteraren Lars Bergman. Ekonomihante-
ringen har skötts av Christina Jonebrant 
på konsultbasis. Conny Stoopendahl gick 
i pension i mars 2013. Peter Höglund (50 
% tjänst) och Eva Hedencrona (40 % tjänst) 
fortsatte på sina tjänster.  Lars Bergman 
har varit anställd på heltid.

Föreningens medlemstidning har ut-
kommit med fyra nummer under året och 
har en medelupplaga på 2 300 ex. Tid-
ningen har omfattat 32-40 sidor per num-
mer. Layouthjälp, tryckning och inplast-
ning av de två första numren sköttes av 
företaget	ME	Tryck	i	Uddevalla.	De	två	
sista numren för året har ombesörjts av 
företaget TreGraf. Distributionen i Sverige 
togs om hand av Posten, till utlandet, dit 
ca	2/3	av	tidningarna	går,	av	Asendia.	

Bokbeställningar från medlemmar runt 
om i världen har främst lagts direkt till 
Bokus internetbokhandel. Beställningar 
av läroböcker från utbildningsenheter i 
utlandet har skötts av kansliet i samarbete 
med olika bokförlag. Detta har inneburit 
att svenska skolor och andra utbildnings-
enheter har kunnat köpa läromedel till 
förlagspris och därmed erhållit böckerna 
till lägre priser.

Ekonomi
Under	2013	har	värdet	på	föreningens	
värdepapper och likvida medel stigit från 
ca 30 miljoner kronor till 34,6 miljoner. 
SEB:s förvaltning av föreningens tillgångar 
har dessutom lett till att föreningen fått en 
avkastning	på	ca	1,4	MSEK.	Ansökningar	
om medel från Oscar Ekmans Stiftelse för 
Sverige	i	Utlandet	beviljades	med	201	000	
SEK, vilket medgav nya och utökade akti-
viteter i enlighet med föreningens målsätt-
ningar. Från Stiftelsen Oscar och Maria 
Ekmans Donationsfond erhölls 300 000 
SEK till projektet ”Svenska minnesmärken 
i	utlandet”.	I	statligt	stöd	från	Utrikesde-
partementet (via Svenska institutet) erhölls 
800 000 SEK.

Överstyrelsens 
årsberättelse för 2013

Årsmötesmiddag
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Svenska utlandsskolor
•	 Under	året	har	liksom	tidigare	paket		
 med barn- och ungdomsböcker sänts  
 ut – 39 stycken till svenska utlandsskolor.  
 Dessa bredvidläsningsböcker har valts  
 ut i samråd med sakkunnig personal  
 och många har köpts in i anslutning till  
 vårens bokrea. Dessutom har utmärkta  
 böcker kunnat köpas till synnerligen  
 låga priser direkt från olika bokförlag. 
•	 Som	vanligt	har	föreningen	erbjudit			
 besökande svensklärare från olika länder  
 att komma till Dicksonsgatan och välja  
 ut och ta med sig svenska böcker från  
 den samling som regelbundet fylls på.  
 Ibland kommer lärare med sina elever  
 på besök och de får då möjlighet att  
 botanisera bland böckerna och ta med  
 sig några som de själva valt. 
•	 Sverigekontakt	gav	också	i	år	ett	stödbi-	
	 drag	till	Svensk	Utlandsundervisnings		
	 Förening	(SUF).	Sverigekontakt	deltog		
 även i den årliga sommarkonferensen för  
 svenska utlandsskolor i Stockholm i 
 augusti.
•	 Sverigekontakt	har	på	olika	sätt	stött		
 lärarkonferenserna i Moskva 27–29 
 september och i Fuengirola 15–16 
 november. Moskvakonferensen samlade  
 ett 40-tal lärare från de svenska skolorna
  i Mellaneuropa, medan konferensen i  
 Fuengirola hade ett drygt 100-tal deltagare  
 främst från Iberiahalvön.  

Svenskundervisning – allmänt
•	 Sverigekontakt	har	skickat	boken	
	 ”Lagom	finns	bara	i	Sverige	och	andra	
  myter om språk” av Mikael Parkvall till  
 samtliga drygt 700 lärare i svenska som  
 främmande språk i ett stort antal länder  
 utomlands vilka är registrerade som  
 medlemmar i föreningen. 
•	 Den	årliga	lärarkonferensen	i	Baltikum		
 genomfördes under 2013 i Jurmala i  
 Lettland 18-20 oktober. Detta var som  
 tidigare år ett samarrangemang med  
 Svenska institutet. Nästan 50 lärare från  
	 Estland.	Lettland,	Litauen	och	Vitryssland
	 deltog.	Under	temat	”Sverige	idag”	fick		
 deltagarna information om det svenska  
 valystemet svenska traditioner, trender i  
 svensk grammatik m.m.
•	 Det	stora	intresset	för	Sverige	och		
 svenska språket i Tyskland är väl känt.  
 Föreningen har i mars haft endagars 
 konferenser i två tyska delstater. Den 14  
 november deltog föreningen i en sam- 
	 arbetskonferens	i	Aschaffenburg	för		
	 ”Volkshochschulen”	i	syfte	att	knyta		
	 kontakter	och	presentera	sig.	Vid		 	
	 knappt	1000	Volkshochschulen	i	Tyskland
	 finns	årligen	cirka	25	000	kursplatser	i	
 svenska, vilket troligen innebär att  
 15 000-20 000 individer studerar svenska  
 årligen. 
•	 Vartannat	år	genomförs	en	veckolång		
 konferens någonstans i Sverige tillsam-

 mans med Svensklärarföreningen I 
 Finland. I år ägde den rum i Dalarna i  
	 juni	och	ett	30-tal	finska	svensklärare		
 deltog. Sverigekontakt stod för kostna- 
	 den	av	föreläsare	i	första	hand.	Vid	sidan
 av föreläsningar ingick en handfull 
 studiebesök i det omgivande samhället.
•	 De	cirka	150	skolföreningarna	runtom		
 i världen som bedriver ”Kompletterande  
	 svenska”	fick	alla	ett	bokpaket	till	sina		
 bibliotek. Dessa skolföreningar har 
 sammanlagt 5000 elever.
•	 Vid	de	två	konferenserna	för	lärare	inom		
 den kompletterande svenskundervi-
 ningen i Kassel, Tyskland 8–9 mars,  
	 samt	i	Washington	DC,	USA	11–13	
	 oktober,	deltog	och	delfinansierade	
 Sverigekontakt innehållet och skänkte  
 svensk skönlitteratur till deltagarna,   
 framför allt barn- och ungdomslitteratur.
•	 I	november	stödde	Sverigekontakt	ett		
 årligt återkommande arrangemang på 
 Hanaholmen i Finland – Sverigepaket  

 2013 – som vänder sig till svenskstude- 
 rande i Helsingforsområdet.
•	 USA	har	uppmärksammats	speciellt.	
 Besök har genomförts vid ett antal   
 svenskundervisande enheter i staterna         
 Illinois och Minnesota, samt i städerna  
 Philadelphia och New York. Stöd har  
 getts till ett antal undervisande enheter. 
•	 Besök	gjordes	vid	Svenska	skolan	i			
 Paris 2–4 maj och vid Svenska institutet  
 i Paris. Till skolans bibliotek skänktes ett  
 30-tal böcker.
•	 Utöver	ovanstående	insatser	har	ett	
 tiotal mindre ekonomiska stöd utgått till  
 kulturaktiviteter av skilda slag vid skolor  
 och föreningar utomlands, till exempel i  
 Chile och Tyskland.
•	 Olika	internationella	läroanstalter	runtom		
 i världen utnyttjar kansliets service att
		 skaffa	fram	och	sända	läromedel	i		
 svenska till låga priser. Förutom direkt  
 beställda böcker har ett större antal 
 läroböcker i det svenska språket skänkts  

Studenter på sommarkursen
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 till olika läroanstalter i Ryssland, Estland,  
	 Lettland,	Litauen	och	Vitryssland.	
•	 Lärare	som	besökt	föreningen	i	Göteborg		
 har haft tillgång till det bokbord som 
 under sommaren står uppdukat på 
 föreningens kansli. 

Sommarkurs i svenska
Som tidigare år anordnades en internatio-
nell avgiftsbelagd sommarkurs i svenska 
tillsammans med Billströmska folkhögsko-
lan på Tjörn under tre veckor från slutet 
av	juli.	Årets	grupp	bestod	av	42	personer	
från ett 15-tal länder. Många europeiska 
länder var representerade, varav ett större 
antal studerande kom från Ryssland och 
Tyskland. De mest långväga kom från 
Australien,	Bolivia	och	USA.	Deltagarna	
indelades i tre grupper efter förkunskaper 
i svenska. 22 deltagare hade reducerad 
avgift på grund av svag betalningsförmå-
ga. En student betalade ingen kursavgift 
alls.	Vid	utvärderingen	visade	det	sig	att	
studenterna liksom tidigare år uppskat-
tade kursen mycket.

Stipendier 
Sverigekontakt har fortsatt att administrera 
ett program med så kallade friplatser vid 
svenska	folkhögskolor.	Under	vårterminen	
studerade sålunda en person från Polen, 
två från Rumänien, en från Ryssland, en 
från	Vitryssland	och	en	person	från	Italien	
med stipendier från Sverigekontakt på föl-
jande folkhögskolor: Billströmska, Tärna, 
Åsa,	Klarälvdalen	(2)	och	Wiks.	Under	
höstterminen studerade en person från Po-
len,	en	från	Ungern,	en	från	Rumänien,	en	
från	Vitryssland,	tre	från	Ryssland	och	en	
från Bulgarien på dessa folkhögskolor: Bill-
strömska,	Klarälvdalen	(2),	Åsa,	Tärna,	Axe-
valla,	Wiks	och	Södra	Vätterbygdens.	Båda	
terminsgrupperna har inbjudits till Göteborg 
för att bland annat lära känna Göteborg 

och	träffa	Sverigekontakts	personal.
Sverigekontakt delade även ut stipendi-

er till svenska barn som bor utomlands för 
deltagande i sommarläger på Sparreviken 
på	Västkusten.	Största	delen	av	kostna-
derna för detta täcktes av externa medel.

Andra aktiviteter
Mindre stöd har under året getts till ar-
rangemanget runt årets svenskamerikan, 
till	utflykter	för	barn	i	svensk	komplette-
rande undervisning i Tyskland, till svensk-
relaterad kulturverksamhet i Chile, till 
sommarkurser i svenska vid Concordia 
Language	Villages	i	USA,	till	barnteater-
arrangemang i Tyskland och Schweiz, till 
studentutbyte mellan Finland och Sverige, 
till textil- och bildprojekt i Spanien, till 
Sverigeresa för estländska studenter, till 
bokinköp vid Svenska skolan i London, 
med mera.   

I januari deltog generalsekreteraren i 

ett nordiskt möte i Helsingfors där våra 
systerorganisationer i de nordiska länder-
na samlades under två dagar och diskute-
rade gemensamma frågor. Sverigekontakt 
deltog	även	i	”Utlandssvenskarnas	parla-
ment”, arrangerat av föreningen Svenskar 
i	Världen	i	Stockholm	i	augusti.

Stöd till Svenska folkhögskolan i Est-
land har fortsatt att utgå under året. Större 
delen av dessa medel har kommit från de 
Ekmanska stiftelserna. 

I september deltog Sverigekontakt 
som utställare i mässan Bok & Bibliotek i 
Göteborg. Där slog föreningen ett slag för 
kartläggningen av svenska minnesmärken 
i utlandet. 

Minnesmärken   
Under	året	har	arbetet	avseende	svenska	
minnesmärken utomlands – materiella och 
immateriella – fortsatt. Drygt 350 minnes-
märken har under året lagts in på Sverige-
kontakts hemsida så att det totala antalet 
i	december	var	575.	Under	hösten	anord-
nades bland elever vid svenska skolor en 
tävling om svenska minnesmärken i utlan-
det – något som ytterligare höjde intres-
set för projektet. En almanacka för 2014 
med bilder av diverse minnesmärken togs 
fram.	Föreningen	avser	att	under	flera	år	
framöver kartlägga, lyfta fram, beskriva 
och informera om dessa svenskminnen. 
Arbetet	ska	synliggöras	på	föreningens	
hemsida. Projektet stöds av Oscar och 
Maria Ekmans Donationsfond.    

Speciell satsning
Under	året	ägnades	en	hel	del	tid	åt	
ett historiskt projekt som initierades av         
Sveriges ambassad i Moskva. Det gällde 
de ca 23 000 svenska krigsfångar som 
efter Karl XII:s nederlag vid Poltava och 
Perevolotjna fördes först till Moskva och 
senare till olika städer i Sibirien. Dessa 
svenskar kom att stanna i Ryssland fram 

Studenter i Tobolsk
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till freden i Nystad 1721. De bidrog på 
olika sätt till utvecklingen i de städer där 
de verkade. Flera arbetade som hantver-
kare medan andra deltog i upptäcktsresor 
främst riktade mot Mittens rike. 

Flera av dessa fångar skrev brev till 
Sverige och ett tämligen stort antal av 
dessa kom aldrig fram. Samma öde rönte 
brev	från	Sverige.	Alla	dessa	brev	finns	
idag i ett antal arkiv i Ryssland och de 
flesta	av	dem	har	inte	undersökts	av	fors-
kare, varken språkligt eller innehållsligt. 
Det är Sverigekontakts ambition att det 
närmaste året se närmare på dessa nu 
300-åriga brev. 

Göteborgs-Emigranten 
Forskningsprojektet Göteborgs-Emigran-
ten drabbades under 2013 av en svår 
motgång. Projektledaren Lennart Limberg 
avled efter en kort tids sjukdom den 3 
juni. Före hans bortgång beslöt projekt-
ledningen dock att färdigställa Rapport 8 
och sedan avsluta projektet efter 30 års 
verksamhet med en kortare skrift kring 
Göteborgs emigration. Efter upplösningen 
skulle projektets tillgångar m.m. kunna 
överlåtas till EmiWeb eller utgöra nystar-
ten i ett liknande projekt om immigratio-
nen till Göteborg, kanske lämpligt i sam-
band med stadens kommande jubileum. 
Som grundare av en fortsatt verksamhet 
föreslås de nuvarande deltagarna; Riksar-
kivet-Landsarkivet i Göteborg, Göteborgs 
Stadsmuseum, Historiska institutionen vid 
Göteborgs	Universitet	samt	Riksförening-
en Sverigekontakt. 

Genom aktiv medverkan i nätportalen 
Emiweb deltar Göteborgs-Emigranten i 
ett	intressant	utvecklingsprojekt.	Vidare	
har projektet deltagit i Bok- och Biblio-
teksmässan samt i Släktforskardagarna 
i Göteborg och i Släktforskarförbundets 
årsstämma i Köping.

Ekonomin har bokförts av Riksförening-
en Sverigekontakt och är god. Förstärkning 
av kassan har skett genom bidrag från de 
Ekmanska	stiftelserna.	Under	år	2013	har	
263 cd Emigranten Populär sålts och 300 
cd har under året nyproducerats.

Stiftelsen Lützenfonden 
Under	året	har	styrelsen	förlorat	två	av	
sina medlemmar genom dödsfall: den 3 
juni	fil.	dr	Lennart	Limberg,	Göteborg,	och	
den 4 november kyrkoherde David Holm, 
Stockholm. Riksföreningen Sverigekon-
takt har till efterträdare utsett professor 
Hain Rebas och professor Thomas Mag-
nusson, båda Göteborg. Civilekonom Os-
car Ekman, Sturefors, har varit stiftelsens 
ordförande och dr. phil. Inger Schuberth, 
Wachtberg, sekreterare och verkställande 
ledamot.	I	styrelsen	har	ingått	fil.	lic.	Sune	
Johansson, Hindås, och Riksföreningens 
generalsekreterare Lars Bergman, Göte-
borg. Tre protokollförda telefonmöten har 

hållits (13 februari, 14 maj, 11 september) 
samt ett möte i Göteborg den 2 december 
med de nya medlemmarna.

Verksamhet
Tillsammans med den nye borgmästa-

ren, Dirk Könnecke, har Inger Schuberth 
lett två sammanträden med Kapellstiftel-
sens styrelse i Lützen, den 12 mars och 
den	3	september.	Antalet	besökare	på	
minnesplatsen var 6 203, jämfört med 
8 005 föregående år. Den kalla våren och 
sommarens översvämningar har säkert bi-
dragit till det försämrade resultatet.

Under	ett	besök	i	Göteborg	i	februari	
togs Dirk Könnecke emot av kommunfull-
mäktiges ordförande vid en lunch på Bör-
sen. Han besökte även Tyska församling-
en, Tyska konsulatet och Riksföreningen 
Sverigekontakt.

I juni deltog Inger Schuberth i Svenska 
Victoriaförsamlingens	110-årsjubileum	i	
Berlin och i Lützenkyrkans 500-årsjubileum.

I oktober introducerades Lützens borg-
mästare	hos	Svenska	Victoriaförsamlingen	
i Berlin. 

De nya bänkarna till museet på Min-
nesplatsen installerades under hösten. 

Vetenskapligt
Vid	två	tillfällen,	i	februari	och	i	maj,	fors-
kade Maik Reichel och Inger Schuberth 
på Landsarkivet i Göteborg och hos Riks-
föreningen Sverigekontakt efter doku-
ment, böcker och småskrifter ur Oskar 
Planers andra samling. Resultatet sam-
manställdes i en Excellista. Titlarna på de 
böcker och skrifter som hösten 2012 
köptes in har nu lagts ut på nätet och 
är tillgängliga under ”Lützen” på 
www.museum-digital/san/.

Den mödosamma uttydningen av namn 
i Lützens gästböcker har fortskridit, liksom 
fotograferingen. Ett delresultat (Lützen als 
internationaler und regionaler Erinnerungs-
ort) har publicerats i konferensrappor-

ten:	Miloš	Řeznik,	Katja	Rosenbaum,	Jos	
Stübner (red.): Regionale Erinnerungsorte. 
Böhmische Länder und Mitteleuropa im 
europäischen Kontext, Leipzig och Berlin 
2013. Studien zur Europäischen Regional-
geschichte, Band 1. 

Under	året	har	sju	vetenskapliga	bidrag	
till kollokviet i Lützen 2012 översatts från 
svenska till tyska och lika många tysk-
språkiga bidrag har granskats. 

Föreläsningar
Föreläsningar har hållits i museet på slottet 
i Lützen, vid utlandsskolornas nätverks-
konferens i Kassel, i den nygrundade 
Gustav	Adolfskolan	i	Lützen,	för	svensk-
studerande vid Humboldtuniversitetet i 
Berlin, vid ett kollokvium i Stadsarkivet 
i Halle och vid Svenska Militärhistoriska 
Kommissionens	75-årsjubileum	på	Armé-
museum i Stockholm. 

Den 6 november 2013
Uppslutningen	i	Lützen	var	stor.	Förutom	
gäster från Leipzig, Weißenfels, Chemnitz 
och Berlin kom 48 medlemmar från S:t  
Andreaslogen	Gustav	Adolf	i	Kalmar.	Den-
na frimurarloge företog redan 1913 en resa 
till Lützen. Efter andakter i Meuchen och 
i Minneskapellet bjöd borgmästaren på 
lunch i salen på Roter Löwe, där även det 
sedvanliga	kaffet	serverades.	Till	ovanlig-
heterna hörde att Sveriges Radio upp-
märksammade	Gustav	II	Adolf	och	den	6	
november i Lützen. 

Lokalföreningarna
Följande rapporter har inkommit från lo-
kalföreningarna:

Lokalföreningen Stockholm
Styrelsen har förutom årsmöte den 25 
april och julfest den 26 november 2013 
haft tre protokollförda sammanträden till 
vilka David Holm och Margareta Hammer-
man	som	representant	för	SOV	(Svenska	

Samtal i Lützen
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Odlingens	Vänner)	adjungerats.	Anta-
let medlemmar i lokalföreningen Stock-
holm var 96, varav 59 med postadress i 
Stockholm, 14 ständiga medlemmar och 
8	med	Uppsalaadress.	Under	året	har	
Sven Salin, ordförande, Göran Pettersson, 
styrelsemedlem och David Holm, tidigare 
ordförande, avlidit.

Det ordinarie årsmötet ägde rum den 
25 april 2013 i Svenska institutets lokaler i 
Gamla	Stan	i	Stockholm.	Talare:	Alf	Bror-
son, lärare, hembygdsforskare, histori-
ker, författare och expert på den svenska 
invandringen i Kansas talade om ”New 
Sweden and Little Sweden”. 

Den sedvanliga julfesten ägde rum den 
26 november i Svenska institutets lokaler 
med ett trettiotal medlemmar närvarande. 
Efter	julglögg,	jultallrik,	kaffe	och	hemba-
kad kaka samt lotteri med många vinster 
fick	medlemmarna	lyssna	till	när	Lars	
Bergman, Riksföreningens generalsekre-
terare, berättade om bakgrunden och bil-
dandet av Riksföreningen Sverigekontakt, 
ett mycket inspirerande och intressant 
anförande. Bidragande till den trivsamma 
kvällen	var	Sonja	Gräns,	Ulla	Gyllingmark	
och Lena Nottberg, som stod för förtä-
ringen och Hans Gyllingmark, som arrang-
erade lotteriet. Tack till alla medlemmar 
som	skänkt	fina	vinster.	Tack	också	till	
Svenska institutet, som återigen upplåtit 
sina lokaler för julfesten.

Stödverksamheten från lokalföreningen 
riktar sig till S:t Mikaels församling i Tal-
linn genom årsabonnemang på tidskrifter-
na Historiska Skrifter och Forskning och 
Framsteg.

Hans Gyllingmark, Sonja Gräns, Rose-
Marie Holm och Christer Nottberg deltog 
i Riksföreningens årsmöte i Göteborg den 
25 maj 2013.

Lokalföreningen i Helsingfors
Föreningen Sverigekontakt i Finland rf:s 
styrelse har under år 2013 sammanträtt 
en gång för att behandla årsmötets ären-
den och godkänna bokslutet för 2012. 
Arbetsgruppen	för	seminariet	SVERIGE-
PAKET	har	likaså	sammanträtt	en	gång	
under	året.	Övriga	aktuella	ärenden	har	
behandlats	per	e-post.	Årsmötet	2013	
hölls	17	april	i	Finlands	Riddarhus.	Årsmö-
tet godkände de stadgeenliga handling-
arna och omvalde styrelsens medlemmar 
med undantag av Marjut Melkko, som 
kommer att bli pensionerad under året 
och därför undanbad sig omval. I hennes 
ställe utsågs Camilla Kåla till medlem i 
styrelsen.	Av	föreningens	53	medlemmar	
deltog 12 personer i årsmötet som inled-
des med en guidad rundtur i den historis-
ka byggnaden, ritad av den svenskfödde 
arkitekten G.T. Chiewitz.

I Riksföreningens årsmöte 2013 repre-
senterades Sverigekontakt i Finland av sin 
representant i överstyrelsen Raija Häme-

lin, sin ordförande Raija Lehto och sekre-
teraren Berit von Troil.

Föreningens verksamhet har i likhet 
med tidigare år huvudsakligen inriktats 
på att stödja intresset för det svenska 
språket i Finland, men Riksföreningens 
önskemål om rapportering av svenska 
minnesmärken har också spritts till olika 
kontakter. Tyvärr med klent resultat såsom 
framgick av rapporten i tidningen Sve-
rigekontakt nr 4, 2013. Orsaken är nog 
överflödet	av	företeelser	och	föremål	med	
anknytning till Sverige. 

Seminariet	SVERIGEPAKET	2013	ord-
nades kring temat ”mat” den 18 novem-
ber i samarbete med Svenska nu och 
Hanaholmen kulturcentrum för Sverige 
och Finland med stöd av Svenska kul-
turfonden och Kulturfonden för Sverige 
och	Finland.	De	ca	100	finskspråkiga	
yrkeshögskolestuderandena besvarade 
en	frågeblankett	med	ett	antal	frågor.	Av	
svaren framgick en betydligt positivare at-
tityd till det svenska språket än vad som 
i	allmänhet	kommer	till	uttryck	i	offentlig-
heten. Studenterna var väl medvetna om, 
uppskattade och ville bevara Finland som 
ett tvåspråkigt land. Man var intresserad 
av att få svenskspråkiga vänner och en av 
orsakerna till att man vill lära sig svenska 
sades ofta vara att man ville kunna um-
gås med gäster från Sverige eller fortsätta 
studierna där. Språkkunskaper är viktiga, 
påpekades i många svar, och kunskaper i 
svenska underlättar inlärningen av många 
andra språk. 

Årets	svenska	stipendiebok,	Tramp	av	
Pirkko Lindberg, delades ut i april till ca 
600	förtjänta	abiturienter	i	landets	finska	
gymnasier.

Lokalföreningen på Åland
Lokalföreningen	på	Åland	–	Allsvensk	
samling – har ett 60-tal medlemmar. 
Föreningen hade årsmöte i april. Några 
medlemmar har deltagit i en resa till Gam-
malsvenskby under hösten, vilken ar-
rangerades	i	samarbete	med	Västerviks	
lokalförening. 

Allsvensk	Samling	firade	90-årsjubi-
leum med en stor fest den 6 november – 
Svenska Dagen – på Smakbyn i Kastel-
holm. Programmet som helt planerats 
av föreningens ”grand old lady” Borg-
hill Lindholm var långt och innehållsrikt. 
Ordförande Kurre Eriksson hälsade alla 
hjärtligt välkomna. Sång, musik samt dikt-
läsning var huvuddragen i programmet. 
Maten 90-årsjubilaren till ära bestod av 
rätter som serverades på kalas för 90 år 
sedan	på	Åland.

Uppvaktning	hörde	givetvis	till	och	
gratulationer framfördes och presenter 
överlämnades. Bland uppvaktarna märk-
tes Riksföreningen Sverigekontakt som 
representerades av skattmästare Gustav 
Hultbom och Sveriges Generalkonsul på 

Åland	Ingrid	Iremark.	En	speciell	hälsning	
framfördes av Ingrid Iremarks make Tho-
mas Thornqvist vars morfar Birger 
Johansson var den förste Generalkonsuln 
på	Åland	och	dessutom	grundande	med-
lem	i	lokalföreningen	Allsvensk	Samling.

Bland	medlemmarna	i	Allsvensk	Sam-
ling	finns	många	musicerande	medlem-
mar och dagen avslutades med ytterliga-
re sång och musik. Eivor Lindström sjöng 
åländska visor till eget gitarrkomp. Till 
slut	sjöngs	unisont	Ålänningens	sång.
Allsvensk	Samling	ser	nu	med	tillförsikt	
fram emot 100-årsjubileet.

Lokalföreningen i Göteborg 
Föreningen i Göteborg hade 120 medlem-
mar	2013.	Årsmötet	hölls	i	mars	–	styrelsen	
omvaldes med små förändringar. Riks-
föreningens ordförande Bo Ralph gladde 
åhörarna med ett intressant föredrag un-
der rubriken ”Hur svenskan blev svensk”. 
Sex styrelsesammanträden har hållits 
under året.

En resa till Birgit Nilssonmuseet på 
Bjärehalvön vid Båstad och dessutom 
med besök i Mjellby konsthall utanför 
Halmstad gjordes i juni en mycket vacker 
försommardag. Resan företogs med bilar 
och 11 resenärer.

I september åkte en grupp om 20 perso-
ner	med	buss	till	Visingsö.	Först	med	stopp	
i	Gränna	och	besök	på	Andréemuseet	och	
på ett polkagriskokeri och sedan guidning 
runt	Visingsö.	Även	denna	gång	kunde	re-
senärerna njuta av strålande väder.

Ulla	Berglindh	talade	om”	Torgny										
Segerstedt – yttrandefrihetens ikon eller 
dagligt salt” den 19 november. Flera av 
lyssnarna kunde bidra med egna minnen.

Den traditionella Thanksgiving dinner 
lockade 27 gäster i slutet av november. 
Riksföreningens stipendiater var inbjudna 
och 7 studenter kunde vid middagen be-
rätta om varför de studerar svenska och 
vad de tänker göra med sina kunskaper i 
framtiden.

Lucia- och julfesten med luciatåg, 
julsånger,	lotteri	och	julkaffe	lockar	alltid	
många medlemmar till Riksföreningens 
trevliga lokaler på Dicksonsgatan och 
stämningen är hög.

Föreningen bekostade 2013 studier 
under	hösten	för	Anna	Buza	från	Ungern.	
Hon studerade vid Billströmska folkhög-
skolan på Tjörn.

Samarbetet med GöteborgsRegionens 
Släktforskarförening och Finlandssvenska 
föreningen	innebär	att	vi	kan	erbjuda	flera	
intressanta programpunkter och även få 
deltagare till våra arrangemang, framför 
allt	resorna.	Inbjudningar	till	Akademiska	
körens jul-och vårkonserter gläder också 
våra medlemmar. 
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Lokalföreningen i Malmö-Lund
Lokalföreningen har utöver årsmötet en-
dast haft ett allmänt föreningsmöte samt 
fyra	styrelsemöten.	Årsmötet,	som	hölls	i	
Malmö, var planerat till mars månad, men 
kunde inte hållas förrän i maj eftersom 
kassören avlidit och ytterligare två styrel-
semedlemmar avsagt sig vidare enga-
gemang. Det var mycket svårt att hitta 
ersättare. Föreningen hittade dock till slut 
både kassör och sekreterare, så nu består 
styrelsen av fyra personer. I samband med 
årsmötet hade Peeter Pedaja inbjudits 
som bjöd på en magisk afton med sina 
trollerikonster. 

Höstens enda möte hölls på Papego-
jelyckan i Lund. Föreningens nye kas-
sör	Anders	Aspegrén,	som	varit	ständig	
medlem under lång tid och bott utom-
lands, presenterade sig och berättade om 
när han var på hemligt uppdrag i Bagdad       
under Saddam Husseins tid.  

Lokalföreningen i Västervik
Medlemsantalet vid årets slut är 37 per-
soner och fem företag. Föreningen har 
anordnat fem styrelsemöten under året. 
Dessa har varit öppna för alla medlemmar 
och	för	intresserade.		Alla	har	yttranderätt.	
Styrelsen har givetvis beslutsrätten.

Föreningen har god ekonomi. Därför 
har föreningen haft möjlighet att driva ett 
antal projekt som ligger i Riksföreningen 
Sverigekontakts intresse.

Alltsedan	1930-talet	har	Västerviks-
föreningen lämnat stöd i form av svenska 
böcker till Hyvinge Svenska Skola i Fin-
land. Skolan har cirka 60 elever. Skolan 
får inget statsbidrag utan tvingas lita till 
egna krafter.

I samarbete med Riksföreningen har 
lokalföreningen lämnat stipendier för stu-
dier vid Billströmska Folkhögskolan.  Två 
ungdomar	från	helt	finsktalande	områden	
i Finland har fått möjlighet att komplettera 
sina oftast goda teoretiska kunskaper i 
svenska språket med praktisk konversa-
tion. Stipendierna har fått stor uppmärk-
samhet	i	finska	språklärarkretsar.	Ett	brev	
med kommentarer och tack har kommit 
från eleverna. 

Museet i Hapsalu i Estland har en sam-
ling av föremål med anknytning till den 
svenska kultur som under århundraden 
funnits i västra Estlands skärgårdsområ-
den.	Västerviksföreningen	har	lämnat	stöd	
till byggande av en pir, som skall användas 
av museets restaurerade allmogebåtar.

Föreningen har tidigare givit stöd till res-
taurering av ett kapelltorn på estniska Lilla 
Rågö. Detta år lämnades stöd för att inkö-
pa en kyrkklocka till kyrkan på Stora Rågö.

Under	15	år	har	Västerviksföreningen	
lämnat stöd till svenskundervisningen i 
Gammalsvenskby,	Ukraina.	Ett	tjugotal	
äldre personer, huvudsakligen ättlingar 
till dem som fördrevs från estniska Dagö 

1782, talar en mycket gammal svensk 
dialekt. Släktingar och vänner till dessa 
vill lära sig svenska och svensk kultur. 
Stöd till detta har utgått i form av böcker, 
undervisningsprogram, stolar, bänkar och 
datorer.	Föreningen	har	även	finansierat	
en viss del av undervisningslokalens un-
derhåll.

Årets	stora	händelse	var	Förening-
ens resa till Gammalsvenskby och Krim 
i	Ukraina.		Fjorton	medlemmar	i	Sverige-
kontakt deltog i resan. Besöket i Odessa, 
med välkända minnesmärken från his-
torieboken var synnerligen intressant. 
Krim med Jalta, där många av länderna 
i	Europa	fick	nya	gränser	vid	konferen-
sen 1945 och övriga fantastiska platser 
är oförglömliga. Trots allt blev besöket i 
Gammalsvenskby resans allra största och 
mest omvälvande upplevelse. Resan har 
beskrivits i Sverigekontakts tidning i 
december 2013.

Till sist
En redovisning av årets hela verksam-
het kan aldrig bli fullständigt rättvisande. 
Ovanstående bör ändå ge en god bild av 
vad	som	förekommit.	Att	döma	av	reak-
tionerna från avnämarna har föreningens 
insatser också varit uppskattade. Tack i 
olika former kommer ständigt till kansliet. 
Den direkta kontakten med dem fören-
ingen är satt att tjäna är mycket stimule-
rande.

Det är också den beredvillighet att bi-
stå föreningen i dess arbete som många 
visar. Medlemmarnas engagemang är en 
förutsättning för att verksamheten skall 
kunna bedrivas väl, men det är märkbart 

hur intresserade många andra också är. 
Denna attityd bildar en avgörande grund 
för arbetet och skapar dessutom ekono-
miska förutsättningar för att de intentio-
ner som föds också ska kunna förverkli-
gas.	Överstyrelsen	vill	därför	gärna	tacka	
alla som på olika sätt bidragit till ännu ett 
framgångsrikt år och hoppas på fortsatt 
gott samarbete.

Göteborg i februari 2014

Bo Ralph  Lars Bergman
ordförande generalsekreterare  
 

Medlemskap
Du har väl inte glömt att betala 
medlemsavgiften för 2014? 150 kro-
nor för enskilda och 300 för skolor. 
Betala till bankgiro 420-5670. 
Vid	utlandsbetalning:	IBAN:	
SE33 5000 0000 0501 1119 3729 
och BIC: ESSESESS. Mottagare är 
Riksföreningen Sverigekontakt.
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1. För sportsliga framgångar under 
2013 gick Jerringpriset till Henrik 
Stenson. Inom vilken sport är han 
verksam?
A. Segling
B. Golf
C. Tennis

2. Ett skaldjur har blivit rödlistat i 
Sverige, det vill säga att beståndet är 
hotat. Vilket?
A. Hummer
B. Krabba
C. Räka

3. Magnus Falkehed och Niclas 
Hammarström har figurerat i svenska 
medier. Varför?
A. De är de nya TV-kockarna.
B. De är journalister som hållits fångna 
i Syrien.
C. De leder ett allsångsprogram.

4. Vem ska leda Allsång på Skansen i 
sommar?
A. Måns Zelmerlöw
B. Petra Marklund
C. Marie Serneholt

5. Agnes har gjort en cover på den 
gamla låten En så’n karl. Vem sjöng 
den från början?
A. Anita Lindblom
B. Lena Granhagen
C. Lill Lindfors

6. Vem ”sjunger” Sveriges national-
sång i Volvos omtalade reklamfilm?
A. Avicii
B. Zlatan Ibrahimovic
C. Nina Persson

7. Vem var Sveriges fanbärare vid 
OS-invigningen i Sotji?
A. Anders Södergren
B. Viktoria Helgesson
C. Charlotte Kalla

8. Vem spelar huvudrollen i filmen 
”Hundraåringen som klev ut genom 
fönstret och försvann”?
A. Mikael Persbrandt
B. Mikael Nyqvist
C. Robert Gustavsson

9. Vem körde sista sträckan för 
Sverige i damernas skidstafett i Sotji 
och förde laget till seger?
A. Charlotte Kalla
B. Anna Haag
C. Ida Ingemarsdotter

10. Sverige har fått en ny mattrend. 
Vilken?
A. Äta bättre och dyrare kött
B. Äta mer räkor
C. Äta sen frukost

11. Vilket parti ligger under 4 % i 
opinionsmätningarna och riskerar att 
åka ur riksdagen i höst.
A. Miljöpartiet
B. Centerpartiet
C. Folkpartiet

12. En av Sveriges mest folkkära 
artister har nyligen gått ur tiden. Vem?
A. Lill-Babs
B. Alice Babs
C. Kjerstin Dellert

13. Prinsessan Madeleine födde en 
dotter i slutet av februari. Vad ska hon 
heta?
A. Lilian Karin Eva
B. Leonore Lilian Maria
C. Lilian Maria Eva

Nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige vintern 2013/2014?

14. Sändningarna från 
OS gick i en kommersiell 
kanal som en del hushåll i 
Sverige inte hade tillgång 
till. Vilken?
A. TV 3
B. Kanal 5
C. TV 4 play

15. I september är det val i 
Sverige till bland annat riksdagen. Men 
redan i maj i år äger ett annat val rum. 
Vilket val är det?
A. Kyrkofullmäktige
B. EU-parlamentet
C. Nordiska rådet

Skicka in de rätta svaren till Sverige-
kontakt, Box 53066, 40014 Göteborg 
senast 15 maj. Du kan också mejla 
svaren till lars.bergman@sverigekontakt.
se. Bokpris till de tre först öppnade rätta 
svaren.  

Lösning till nutidsorienteringen nr 4, 
2013 var:
1C, 2A, 3B, 4C, 5A, 6B, 7C, 8B, 9B, 
10A, 11B, 12B, 13A, 14B, 15C.

Pristagare:
Marjatta Öörni, Finland
Margrith Fjällman, Schweiz
Endast två rätta svar inkom denna gång.
GRATTIS!

Foto: Rebecca Jewellery
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Det bästa från Sveriges Television för dig som 
semestrar, arbetar eller bor utomlands. 

Enda sättet att se flera av SVT:s mest populära program utomlands. 
Sänds dygnet runt i hela världen via satellit eller IPTV – tv via Internet. 

Missa inte program som 
Melodifestivalen, Mästarnas mästare 
och Skavlan samt nyheter från 
Rapport och Aktuellt.

Läs mer på: svt.se/svtworld 
och följ oss på facebook.com/svtworld 

Abonnemang tecknas på www.connova.se 
eller +46 (0) 141-20 39 10 

Visste du att även hotell 
kan abonnera? 

Fråga efter SVT World på ditt hotell och 
fyll i enkäten på vår hemsida - som tack 
får du en naturbok eller ett USB-minne!


