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Leif Mannerström
Sill/Herring
För alla älskare av havets silver.
Plus läsning om drycker, knäcke-
bröd och mycket annat.
På svenska 
eller engelska.
Internetpris198:-

Internetbutik www.wettergrens.se
Göteborg Avenyn 21,Västra Hamng. 22, Nordstan, Frölunda Torg och Backaplan.Tel. växel 0046-31-706 25 00.
Kållered K-Center, Ekenleden 6, tel. 0046-31-795 13 20. Kungsbacka Kungsmässan, tel. 0046-300-160 90.
Borås Storknallen, tel. 0046-33-13 18 90.

En bok är roligt att få… och ge bort!
Välkommen att beställa julböckerna från Wettergrens i Göteborg.
För medlemmar i Riksföreningen Sverigekontakt gäller speciella fraktvillkor.

Arnaldur Indridason
Änglarösten
En tät, suggestiv berättelse mot 
fonden av ett 
kargt Island.
Internetpris228:-

Simon Sebag Montefiore
Potemkin och 
Katarina den stora
Historiens märkligaste 
förbindelse mellan statsmannen 
som gjorde Ryssland till en
stormakt och 
kejsarinnan.
Internetpris288:-

Annika Sörenstam
Golf på Annikas sätt
För första gången får du följa med
Annika på golfbanan och lära dig
hennes hemlig-
heter!

Internetpris198:-

Tina Nordström
En matresa genom
Sverige
Tina bjuder på det godaste 
i vårt avlånga land. Från
Ales stenar till 
Abisko…
Internetpris198:-

ICA Provkök
Sju sorters kakor/
Swedish Cakes and
Cookies
Moderniserad klassiker.
På svenska 
eller engelska.
Internetpriss 

svensk  58:-
engelsk78:-

Malin och Kalle 
Landqvist
EN GOD JUL
Den nya kokboken 
med allt för det 
svenska köket!
Internetpris

228:-

Stefan Einhorn
Konsten att 
vara snäll
Den snälla män-
niskan är inte 
dum, tvärtom 
mycket klok.
Internetpris

198:-

En bra start på livet

Tradition & Vision. En skola ska vara utvecklande –

fylld av möjligheter till egna initiativ. Samtidigt som den

ska förmedla all kunskap som behövs för ett bättre liv.

Den ska ge de bitar du vet att du vill ha, men också visa

vägen till det du inte visste att du saknade.

Grennaskolan är ett riksinternat som ligger mitt i

Gränna som ligger mitt i Sverige som ligger mitt i värl-

den. En liten skola med stora möjligheter i en liten stad

med lika stora möjligheter. Ett perfekt utgångsläge för

dig som vill fortsätta vara den du är – och lite till.

Vill du veta mer om Grennaskolan – besök oss på

www.grennaskolan.se.

Grennaskolan Riksinternat, Box 95, SE 563 22 Gränna, Sweden. Tel +46 (0)390-561 50. www.grennaskolan.se
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Från Dicksonsgatan
Vi närmar oss slutet på året. Detta inbju-
der till en återblick på vad som varit.
Helst vill vi ju se framåt, trampa vidare
på inslagna stigar som visat sig fram-
komliga och i allra gynnsammaste fall
bryta ny väg. Men samtidigt vet vi alla
att det brukar bli bäst om man också drar
lärdom av det förflutna. Det skall vi inte
försumma.

Låt oss då först återigen erinra oss att
vi under någon tid haft en ovanlig situa-
tion, i och med att generalsekreterar-
tjänsten stått vakant. Detta har naturligt-
vis i sig inte varit till fördel för vår verk-
samhet utan snarare medfört en hel del
svårigheter. Det fanns, som alla minns,
särskilda skäl till att överstyrelsen fatta-
de detta drastiska beslut, och man gjorde
det i förvissningen om att vi har så
många medlemmar som beredvilligt stäl-
ler sina krafter till förfogande.

Härvidlag har man verkligen blivit
sannspådd. Som ordförande har jag fått
vara med om mycket i den här förening-
en, mest framgångar men också en del
motgångar, såsom det vanligen är här i
livet, men frågan är om inte den allmän-
na uppslutningen på senare tid, när det
ibland har blåst småsnålt, har givit den
starkaste upplevelsen. Alla – både an-
ställda och medlemmar – har ställt upp, i
många fall långt utöver vad man rimligen
kan begära och vänta sig. Så här mot slu-
tet av året vill jag gärna tacka för den in-
ställningen och de insatser i stort och
smått som den lett till. Någon rättvisande
redovisning kan det inte bli tal om här –
mitt tack får utgå kollektivt.

Genom denna allmänna kraftsamling
har mycket varit sig ganska likt. Våra re-
guljära arrangemang har av allt att döma
avlöpt minst lika framgångsrikt som van-
ligt. Efter de kurser vi anordnar brukar vi
också genomföra rätt detaljerade kurs-
värderingar. Dessa ger vid handen att
årets kurser utfallit väl. I viss mån har vi
till och med lyckats nå nya kategorier
bland våra potentiella avnämare. Det gäl-
ler att vara uppmärksam på sådana
svängningar, för vår marknad varierar
något, om man vågar uttrycka sig på det
viset. Situationen i Östersjöområdet har
exempelvis ändrats radikalt i samband
med att EU fått ett antal nya medlemssta-
ter i regionen.

Våra invanda servicefunktioner har
nog också i stort sett givit det vanliga ut-
slaget. Under några perioder har vi dragit
ner på bemanningen här på kansliet, men
detta tycks inte ha lett till några stora
svårigheter. Ingen har åtminstone fram-
fört klagomål. För att något kompensera
den tyngre belastningen på våra medar-
betare fortsätter vi på den linjen när na-
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turliga tillfällen gives. Sålunda håller
kansliet stängt under dagarna mellan jul
och nyår. Personalen behöver samla kraf-
ter inför det nya året, som till en början
säkerligen kommer att likna det gamla.

Lyckligtvis kan vi konstatera att de
vidtagna åtgärderna burit frukt. Inneva-
rande verksamhetsår kommer att gå väl
ihop ekonomiskt, om inget oförutsett
ändrar situationen på sluttampen. Över-
styrelsens vädjan vid årsmötet i våras, att
medlemmarna skulle se tvåårsperioden
2004–2005 som en helhet, har således vi-
sat sig bygga på en riktig bedömning.
Man får alltid räkna med en viss efter-
släpning, och det ganska nedstämmande
fjolåret har först i år bytts mot något bätt-
re. Förhoppningsvis skall allt så små-
ningom kunna återgå till det normala.

Det som hittills blivit mest lidande är
arbetet med att aktivt försöka finna nya
angelägna verksamhetsområden, där vår
förening skulle kunna bidra. Vi har länge
varit bortskämda med att ha befunnit oss
i en expansionsfas. En sådan situation är
givetvis tilltalande och stimulerande,
men ibland får man i stället koncentrera
sig på att befästa sin ställning. Det är så
vi nu haft det någon tid. I november ord-
nade vi här på Dicksonsgatan en sam-
mandragning med representanter för de
olika lokalföreningarna. Det blev en
lyckad tillställning som klart visade att
man är full av förtröstan och goda idéer i
lokalföreningarna. Vi kan bara hoppas att
det snart blir dags att gå på offensiven
igen.

Olyckligtvis får vi i så fall göra det
utan ett par av våra verkliga trotjänare.
Under en bedrövlig vecka i slutet av ok-
tober nåddes vi av budskapet att först
Lars Ljungmark och sedan Göran Huss
hade avlidit. Båda ingick tills nyligen i
vår överstyrelse, där de under en lång pe-
riod var och en på sitt sätt gjorde viktiga
insatser för vår förening. Att de nu läm-
nat den för alltid är en svår förlust. Det är
inte bara deras arbetsinsatser vi minns
med tacksamhet och saknad. De bidrog
också med sitt lätta sinnelag i högsta
grad till den goda stämning som länge
rått inom föreningen.

Lars Ljungmark har kanske framför
allt skrivit in sig i våra hävder som emi-
grationsforskare. Som historiker av fack-
et drog han ett tungt lass inom forsk-
ningsprojektet Göteborgs-Emigranten,
vars slutrapport han påbörjade men ald-
rig hann fullfölja. Hans inslag i de olika
delrapporter som publicerats under årens
lopp har bidragit till att skapa respekt för
projektet inom forskarvärlden och har
därmed också spritt glans över förening-
en.

Göran Huss har i hela sitt vuxna liv
ägnat sig åt att förmedla kunskap om
Sverige, svenskt språk och svensk kultur
till andra delar av världen. Han har gjort
det i medvetande om att möten mellan
olika kulturer är den bästa garantin för
vitalisering och mänsklig utveckling.
Han levde verkligen som han lärde, och
hans egen djupa förtrogenhet med två-
språkighet och mångkulturell tillhörighet
gjorde honom trovärdig i rollen som kul-
turförmedlare.

Dessa båda medlemmar tillförde kun-
skap och erfarenhet av oskattbart värde
för föreningen, och inte minst deras om-
fattande kontaktnät ställdes generöst till
vårt förfogande. När man kunnat referera
till dem har det alltid varit en garanti för
välvilligt bemötande. Det är mitt i sorgen
en glädje och ett privilegium att ha fått
arbeta tillsammans med dem.

Skidåkaren Per Elovsson myntade en
gång uttrycket ”Det är bara att bryta ihop
och komma igen”. Jag menar inte att vara
otillbörligt hurtig, men om det är något
vi förknippar med Lars Ljungmark och
Göran Huss så är det deras goda humör.
Dessutom vet jag att de önskade vår för-
ening allt gott. Det finns alltså all anled-
ning att komma igen.

Närmast har vi en jul att se fram emot.
Vi får klara oss utan Lasses egenartade
tecknade tomtar den här julen, men jag
vill önska alla en riktigt god helg. Och vi
får hoppas på ett glädjebringande nytt år.

Bo Ralph
ordförande
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Skolutbyte
Elva elever och tre lärare reste till
Sverige för nya kontakter. Förra årets en-
dagsbesök gav mersmak. Resan om totalt
5 dagar varav 3 i Sverige, blev mycket
lyckad och kommer förhoppningsvis bli
till en tradition för Hullo skola och
Sverigefinska skolan i Tumba som nu
knutit vänskapsband.

Måndagen den 24 oktober avreste 11
skolbarn i årskurserna 7, 8 och 9 med lä-
rare från Ormsö och anlände, tisdagen 25
oktober, till Frihamnen där undertecknad
mötte bussen. Resprogram samt karta
över Mälardalen fick var och en, därtill
också olika välkomstbrev som eleverna i
Sverigefinska skolan skrivit. En sorts
lappskrivning med svarsalternativ mo-
dell tipstolva att lösa under färden där
vissa av svaren som rörde just sverige-
finska skolan finns invävda i breven. En
god pedagogisk tanke vars syfte var att
presentera sig själva och skolan i en trev-
lig anda. Att det slog väl ut visade sig se-
nare genomgång av svaren.

Hur många svenskar vet var texten till
vår nationalsång skrevs? Flera svenska
grupper har landat vid Dybecksgården i
Odensvi och har fått höra nationalsången
av en flicka i Sverigedräkt. Givetvis som
överraskningsarrangemang. Nu denna
gång för att, för de estniska besökarna,
presentera en bit svensk historia. Dagens
sångfågel Sara Törnkvist, fick sedan
höra estländarna sjunga sin nationalsång.
Därefter intogs en god buffélunch i den
gamla gårdsbyggnaden som nu fungerar
som hembygdsgård.

Färden fortsatte till Hallstahammar
och Skantzens hembygdsmuseum där
Kristina Holsten förevisade den stora
slussen i hällande regn. Inne på det gam-
la slusskontoret kunde gruppen sedan
öva sig i en modell och se hur slussen
fungerar.

Gammal skola
I en gammal skolsal fick vi sedan lära oss
om skrivkonsten. Från början skrevs med
fingret i sand och sedan med sten på grif-
feltavla. Därefter gåspenna och stålstift
med bläck. Så fick de ta del av den gamla
skolordningen, som innebar att stå på led
och säga ”god morgon fröken” respek-
tive ”slut för idag tack för idag” samt
bocka och niga. Jag fick en känsla av att
detta var ganska naturligt för dessa elever
till skillnad från dagens svenska skolelever.

Vi tog adjö av vår guide Kristina och
fortsatte i regnet till Ängelsberg där
vandrarhemmet väntade. Efter att vi in-
stallerat oss, begick vi middagsmålet på
Nya serveringen. Kyckling i olika krydd-
ningar med sallad och klyftpotatis sma-
kade mycket gott.

Nästa inslag på programmet, en räls-
busstur till Norberg. Från lokaltåget, som
hade förtur och stod inne på stationen en
stund, tittade säkert några på vår grupp
och undrade varför vi stod kvar i regnet
på perrongen. De kunde ju inte veta att vi
hade en specialbeställd guidad tur med
veteranfordon.

När jag senare hämtade gruppen i Nor-
berg sade alla att det varit en trevlig och
innehållsrik resa.

Återkomna till vandrarhemmet somna-
de vi gott.

Brukshistoria
Onsdagsmorgonen började med frukost
där havregrynsgröten tillagades av med-

havda gryn från Ormsö. Alla vet ju att de
grynen smakar bättre varför jag speciellt
önskat att sådana skulle medtagas. Da-
gen var mulen men det kom inget regn.
Det var tur det, eftersom rundvandringen
på Engelsbergs bruk delvis företogs ut-
omhus. Bruket är ett imponerande stycke
industrihistoria, nu bevarat som ett av
världsarven. Vår guide Malin berättade
hur det gick till att få fram tackjärn. Som
avslutning fick alla tillverka tråddetaljer,
krokar och annat, i ett så kallat ”luf-
farsmide”. Här kommer kreativiteten
fram. De bästa alstren finns på foto.

Det skulle bli mer av eget arbete, nu på
Nya Lapphyttan i Norberg, där var och
en fick baka sig bröd på glödbädd och

En medeltida måltid.

Gruppen inför resan hem.



5

hjälpa till med att koka en god soppa på
rotfrukter, grönsaker och olika sorters få-
gelkött.

Man antar att maten tillagades så på
medeltiden, utomhus i kokgropar. Den
färdiga maten lades i stora träskålar och
bars in i en stockstuga där belysningen
utgjordes av stearinljus. Vi lät oss väl
smaka och slevade upp på trätallrikar och
åt med en träsked.

”Medeltidsguiderna” Ulf och Helena,
berättade under den goda måltiden om
hur livet kunde te sig i denna del av
Bergslagen. Här fanns också lämningar
av en tidig järnhantering. Intresset var
stort och eleverna ställde frågor.

Därefter ett raskt kliv fram till vårt år-
hundrade, om vi nu räknar in det tidiga
nittonhundratalet, som förde oss till cen-
trum av Norberg och Elsa Anderssons
konditori. Där kände vi i våra kläder rök-
lukten från hyttan och matberedningen,
när vi serverades konditoriets specialitet,
Tangotårta eller choklad med vispgräd-
de.

Med ännu en bit kvar av eftermiddagen
tog vi en tur till Västanfors hembygds-
gård i Fagersta där det tidigare stolta
Fagersta bruk nu döpts om till Outo-
kumpu av de finska ägarna. I det gamla
magasinet på kulturgårdsområdet, fanns
en enorm handelsbord där vi tillbringade
någon timme med att se på och köpa en
del av vad som bjöds ut till försäljning.

Återfärden till vandrarhemmet i Äng-
elsberg gick utefter sjön Åmänningen
som denna bredare del av Kolbäcksån
heter. Till middag denna kväll en god la-
sagne, och åter på vandrarhemmet sam-
lades vi för att gå igenom svaren på frå-
gorna samt ha en liten prisutdelning. Be-
tygen om man räknar efter gångna tider
låg mellan BA och a+.

Mot Tumba
På torsdagsmorgonen sken solen. Den
skingrade morgondimmorna när vi gav
oss iväg efter att ha ätit frukost och stä-
dat. Nu åkte vi söderut mot Västerås och
sedan via Kvicksund till södra sidan av
Mälaren. På kartorna kunde elever och
lärare se landskap och orter.

Vi anlände till lunchen i Tumba gym-
nasiums matsal där blygheten inför de
nya kompisarna gradvis försvann. Därpå
en välkomstceremoni anordnad av sve-
rigefinska eleverna som bjöd på egna
bakverk till saft och därpå rundvandring i
de olika klassrummen. Ett tvärsnitt av
hur undervisningen bedrivs där. Sedan
var det dags att gå 1000 meter till Tumba
bruk som trycker även de estniska sedlar-
na. Två mycket kunniga och roliga gui-
der berättade och tillverkade handgjorda
pappersark som kommer att sändas till
Ormsö när de torkat. Dock inga ark med
sedlar till vår besvikelse.

Åter vid skolan samlades vi för att ut-

byta presenter. Det är här jag hoppas att
grunden för ett fortsatt utbyte skolorna
emellan är lagd. Det finns organisationer
inom EU och Norden som har program
och medel för bland annat språkresor.
Här kan skolorna söka och även eleverna
själva kan söka som fritidsverksamhet,
för besök i varandras länder.

Ett sista stopp vid Globen City för
shopping, innan vidare färd till friham-
nen och båten. Avsked och önskan om
återseende samt ett gruppfoto innan skol-
barn och lärare passerade genom pass-
kontrollen.

Avslutningsvis
Guider och övriga som vi hade kontakt
med fick en broschyr om Ormsöhant-
verk, Ormsökarta och estnisk choklad.
Dessutom vackra kort med teckningar
och origamimönster som tillverkats av
skolans elever.

Vi tackar våra sponsorer enligt nedan
som gjort det möjligt att genomföra den-
na resa:

Ormsö hembygdsförening,
Riksföreningen Sverigekontakt,

Res & Trafik Forum och
Svenska Kyrkan i Tallinn

Hans Callergård

INTERNATIONELL KURS I SVENSKA 2006

Internationell sommarkurs på Tyft, Tjörn, Bohuslän, 30 juli - 19 augusti 2006 (tre veckor) 
  
Arrangörer: Riksföreningen Sverigekontakt och Billströmska folkhögskolan på Tjörn. 

Kursort: Tyft ligger i idyllisk jordbruksbygd mitt på ön Tjörn nära det lilla samhället Kållekärr. 

Kursplats: Billströmska folkhögskolan, Tyft, SE-471 93 Kållekärr, tel +46 (0)304 676570, fax +46 (0)304 676580, 
e-post info@billstromska.fhsk.se, hemsida www.billstromska.fhsk.se 

Stadier: Elementärkurs, fortsättningskurs och avancerad kurs. 

Kursinnehåll: Svenskundervisning fyra-sex timmar dagligen. Dessutom föreläsningar, studiebesök och exkursioner 
med tonvikt på språk, kultur och samhällsliv på Tjörn och i Bohuslän. 

Friluftsliv: Goda möjligheter till salta bad i Skagerack. Cykling på Tjörns nya fina cykelvägar. 

Kursavgift: 10 000 SEK för enkelrum utan dusch och toalett, 11 000 SEK för enkelrum med egen dusch och toalett. 
Studenter från Östeuropa kan ansöka om nedsättning av kursavgiften. Kursavgiften omfattar svenskundervisning, 
läromedel, föreläsningar, studiebesök, exkursioner, logi och alla måltider. 

Sista ansökningsdag: 15 juni 2006. Upplysningar och ansökningsformulär erhålles från Riksföreningen 
Sverigekontakt, Box 53066, SE-400 14 Göteborg, e-post info@sverigekontakt.se, hemsida www.sverigekontakt.se 
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Boktips i juletid

Julen står snart för dörren och det allra
bästa man kan få i julklapp är ju en bok.

Det finns ju en bok för var och en och
bara tanken på alla böcker som väntar på
att hitta rätt mottagare är ju fantastisk.

Här kommer några riktigt hemliga tips
på böcker som skänker långvarig glädje.

En riktigt spännande deckare och en här-
lig roman är för många det allra bästa
sättet att koppla av under julhelgen.

Ett ganska nytt författarskap för oss
svenskar är den isländske Arnaldur In-
driðasson, som i höst har kommit med
sin tredje bok på svenska – Änglarösten
(Prisma). Författaren har med sina två ti-
digare böcker blivit utsedd till Nordens
bästa kriminalförfattare två år i rad och
han skriver verkligen bra! I Änglarösten
befinner vi oss i ett kallt och snöigt Rey-
kjavik alldeles vid jultid och en hotell-
vaktmästare har hittats brutalt mördad i
hotellets källare. Utredningen leds av
kommissarie Erlendur och det visar sig
att vaktmästarens för omgivningen, okän-
da förflutna som gossopran får stor bety-
delse i jakten på mördaren.

En författare som man kanske kopplar
ihop med deckare är Aino Trosell, som i
år har skrivit en helt annan typ av bok. En

gränslös kärlekshistoria (Prisma) är Ainos
egen släkthistoria i romanform – fem
kvinnors historia hundra år tillbaka i ti-
den i de norsk-svenska gränstrakterna.
Författarens mormor var norska och
1905, samtidigt som unionen mellan
Sverige och Norge upplöstes gifte hon
sig med en svensk och påbörjade därmed
sin alldeles egna union. En mycket gri-
pande, levande och underbar berättelse
om släktens och det svenska samhällets
väg in i den moderna tiden!

Så över till en ”lagom sann historia”. För
många av oss är nutida svensk humor
detsamma som HasseåTage, det vill säga
Hasse Alfredsson och Tage Danielsson
som tillsammans drev Aktiebolaget
Svenska ord & co och gav oss alltifrån
Lindeman och revyer till filmer som Äp-
pelkriget och Att angöra en brygga. Nu
finns deras drygt trettioåriga gärning i
bokform: Staffan Schiöer och Stefan
Wermelin: Hasse & Tage Svenska Ord &
co – saga & sanning (Bonniers). Boken,
som är en riktig ”jätte”, är rikt illustrerad
och innehåller även en CD-skiva med
unikt material.

Tina Nordström är en kock från Skåne
som har kommit att bli ”Mat-Tina” med

hela svenska folket efter en rad matlag-
ningsprogram i svensk TV. Hennes ”jät-
tegott” över grytorna (ska uttalas på
snabb skånska – ”jitegått”) har gått rakt
in i folksjälen. Tina Nordström är i höst
aktuell med En matresa genom Sverige
(Damm). Här får vi följa med till Tinas
smultronställen från Ale stenar i söder
till Abisko i norr och prova på svenska
matklassiker i ny form och i nya smak-
kombinationer.

Finns det några snälla barn här? Tänk
så många barn som nickat djupt och and-
löst svarat ja på frågan från jultomten.
Det är svårt att veta vad vi egentligen
menar när vi säger att någon är snäll och
nu har det kommit en bok i ämnet. Stefan
Einhorns bok, Konsten att vara snäll
(Forum) har fått mycket uppmärksamhet
i höst. Författaren menar att snällhet rätt
förvaltad leder till framgång och lönar
sig flerfaldigt. Snällhet är en egenskap
som ska förvaltas med gott omdöme och
är det största vi kan erbjuda vår omvärld
– och oss själva.

En riktigt GOD JUL
Eva Svedberg

eva.svedberg@wettergrens.se
Wettergrens Bokhandel

Födelsedag
Riksföreningen Sverigekontakts ordfö-
rande, professor Bo Ralph, har fyllt jäm-
na år och ordnade en mottagning i för-
eningens lokaler för vänner och kolleger.
Vår trädgård visade sig från sin bästa
sida och sensommarsolen värmde.

Vår vice ordförande Gunnar Fjellander
och hans hustru Britt kom resande från
Malmö och fick sällskap med Sune
Johansson och Ulla Berglindh. Ordföran-
den var förtjust både över uppvaktningen
och presenterna av god årgång.

Ett mera intimt firande ägde sedan rum
på m/s Marieholm, ett gammalt emi-
grantfartyg, där en klassisk mässingssex-
tett bidrog till feststämningen under hela
kvällen.

Personalen

Från föreningen uppvaktade Ulla Berglindh, Gunnar Fjellander och Sune Johansson.
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Jag åt middag med Ulrika Knutson för en
tid sen, en av de verkligt pregnanta rös-
terna i det svenska offentliga rummet. Vi
samtalade om röster, språkliga tonfall,
egna textförebilder.

Vad är det som gör att man efter tre ra-
der kan diagnosticera en text av August
Strindberg, Selma Lagerlöf, Astrid Lind-
gren, Jan Myrdal?

Ordval, meningsstruktur, ordföljd,
slutslängar, dubbeltydlighet? Namn, as-
pekter, genre, oväntade och nya bilder,
tänkta läsare? Är det rytmen, andningen i
texten, såsom Olof Lagercrantz framhål-
ler den i sin lilla klassiker Om konsten att
läsa och skriva?

Vi hamnade i en nostalgitripp och tack-
sam erinran kring Veckojournalen, salig i
åminnelse, och dess fantastiska skriben-
ter. Barbro Alving, med pseudonymerna
Bang eller Käringen mot strömmen, Stig
Ahlgren, Marianne Höök! Och Torgny
Segerstedts IDAG-texter! Och PG Wode-
house! Och Astrid, Astrid! Man läser
fyra rader och så vet man: Denna solida-
riskt mångbottnade ironi kan bara vara
Astrid Lindgren. Denna strama klara vär-
dighet, ofjäskig och rakryggad kan bara
vara segerstedtsk. Denna självständiga,
sunt skeptiska gångart, engagerad, men
med korta tyglar, kan bara vara Bang.
Den eleganta och humanistiska elakhe-
ten – Stig Ahlgren. Den hejdlösa, nyska-
pande och kontrollerade bildekvilibristi-
ken i de intrigtrasslande texterna av P.G.
Wodehouse. Ren njutning.

I Astrid Lindgrens fall möter man hen-
nes typiska tonfall redan i de tidiga flick-
böckerna – en realistisk och ironisk röst
som bryter av mot de gängse texterna om
yrhättor och sprakfålar. Hennes suveräna
kombination av närhet och distans. Och
alla de nya orden: spunk, pilutta dej,
rumpnissar, sakletare, kommandora och
stolleprov. Hur har tillvaron nånsin kun-
nat beskrivas utan dessa?

Barbro Alvings stilsäkra kombination
av korrekthet och omvändhet – exakta
stilbrott, oväntade bilder, stort och smått
i samma mening, de snärtiga avslut-
ningarna. Oxymoron och kontraster,
sammanfattningar i korta och drastiska
penseldrag: Se här en recenserande bild
av ett framträdande av Lars Erik Larsson
och Jussi Björling ”När den äppelkinda-
de ackompanjerade så sjöng den runde,
och stor förundran sänkte sig över sa-
longen”. Eller de klassiska pärlor som
hennes återkommande reportage från
Svenska Akademins 20-decembermöten
utgör.

Stig Ahlgren som chefredaktör på

Vässade pennor och
virtuosa stilister

Veckojournalen var – på samma sätt som
Vilhelm Moberg – 40-och 50-talets Upp-
drag Granskning/Kalla Fakta/Kultur-
kvasten i en och samma förpackning –
maliciös, medkännande, spetsig, upply-
sande, galliskt välformulerad, dräpande,
påläst. Leta efter hans böcker på antikva-
riaten! Orfeus i Folkhemmet, Frackhata-
ren, Obehagliga stycken. Han är ett salt.

Torgny Segerstedt – ännu en förebild-
lig vass penna. Hans texter och insatser i
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
under de många åren 1919–1945 är
presshistoria, hans modiga kamp mot na-
zismen och fascismen före och under kri-
get var ett mentalt och verbalt renhåll-
ningsarbete. Hans språk fick tyngd och
allvar med konjunktivformer och verb-
plural som väl balanserade hans preg-
nanta satser, lakonismer, ironier och me-
taforer. Underskruvar och drastiska till-
mälen, ett språk friskt som ett tvärdrag,
hela tiden hög svans- och pennföring.
Hans IDAG-texter är en slags tidsma-
skin. Idag då, idag nu. Andra tider, likar-
tade fenomen.

Och så något helt annat:
P-G. Wodehouseromanerna – dessa en-
faldiga historier om den velige, golfspel-
ande och hästsatsande överklass-slyng-

eln Bertie Wooster, medlem i Drönar-
klubben, och hans smarta betjänt Jeeves
med motvilja mot bjärta golfbyxor, lila
strumpor och maggördlar i form av tore-
adorskärp. Böckerna är i övrigt rikt be-
folkade av personer med namn som
Daphne Braythwayt, Heppenstall och
Fink-Nottle, storvuxna och skrämmande
kvinnor med skratt som när tåg rusar ge-
nom tunnlar, representanter för Hamp-
shiregrenen av Bassington-Bassington,
skurkar och lättlurade vänner som Såp-
hala Sid och Bingo, glada laxar och kam-
marsnärtor. Alla texter med intrikat väv-
da intrigmönster och alla tänkbara möjli-
ga missförstånd; en slags vuxen Bill-
böcker med de elaka fastrarna Dahlia och
Agatha och med engelska byar och stora
herrgårdar som miljö. Men språket, språ-
ket – bilderna,bilderna: hejdlöst brytande
stilkonventioner, nytändande vanliga bil-
der som för länge sen förlorat sina kon-
kreta rötter. Som läsare snubblar man
med ett skratt ständigt över det oväntade.

Det finns en sens moral i denna text;
vad händer med flickor som i unga år får
såna här textförebilder? Tja, de kan prata
i radio eller skriva i Månadsjournalen
och Veckans Affärer – eller worldwide i
Sverigekontakt.

Ulla Berglindh

Torgny Segerstedt
1944. Bilden hämtad
ur Ingrid Segerstedt
Wibergs bok om sin
far.
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Ett äventyr

Ostindiefararen Götheborg har lämnat
Sverige och är på väg till Kina. Liksom
sina föregångare på 1700-talet kommer
man först att angöra Cadiz. Tidigare var
det så att svenska produkter byttes mot
de silvermynt som efterfrågades i Kan-
ton. Silvret kom från Spaniens besitt-
ningar i Syd- och Mellanamerika och
rådde bot på den ädelmetallbrist som plå-
gade Kina.

Idag kommer uppehållet i Cadiz att ut-
nyttjas för att informera om fartyget och
dess tillkomsthistoria samt för att mark-
nadsföra Sverige. De hantverkare som
varit med och byggt Ostindiefararen
Götheborg kommer att demonstrera sin
skicklighet och på en av kajerna kommer
en repslagarbana att inrättas.

Svenska Institutet tar tillfället i akt och
satsar på flera aktiviteter i Cadiz. Och
detta är bara början. Detta 1700-talsfar-
tyg kommer att väcka uppseende vart det
än kommer och för svenska företag och
sponsorer är det naturligtvis ett lockande
tillfälle att marknadsföra sig internatio-
nellt. Göteborgs kommun har satsat stort
på denna PR-resa och räknar med att
satsningen skall löna sig.

De kommersiella intressena får styra
under hemresan, då man planerar att gå
genom Suez-kanalen och Medelhavet
tillbaka till Sverige. Denna kanal fanns
inte på 1700-talet och i varje fall under
utresan håller man sig till original rutten
runt Sydafrika och Kapstaden.

Svenska Ostindiska Companiet fick
svensk ensamrätt att handla med Kina år
1731. Under många decennier gjorde bo-
laget fantastiska vinster och det stora
Ostindiska huset vid hamnkanalen i Gö-
teborg vittnar fortfarande om denna han-
dels lönsamhet. Lasterna såldes visserli-
gen i Göteborg, men varorna fortsatte
mestadels ut på den europeiska markna-
den.

Companiet bestod i 82 år och under
denna period gjorde firmans 37 fartyg
132 resor till Kina. Flera Göteborgsköp-
män samlade ansenliga förmögenheter,
som i en del fall kom göteborgarna till
del. Chalmers donation startade en tek-
nisk högskola; Sahlgrens pengar byggde
ett sjukhus. Skeppet Maria Carolina var
det sista som nådde Göteborg år 1806
och sju år senare avvecklades företaget.

Originalskeppet
Det första fartyget med namnet Göthe-
borg byggdes i Stockholm. Abraham
Grill hade grundat ett varv nedom Ladu-
gårdslandet och där kölsträcktes fartyget
1737 och stod färdigt året därefter.

I januari 1739 startade hon sin jungfru-
resa med 140 man ombord. Skeppet åter-

vände ett och ett halvt år senare och det
bör nämnas att till besättningens privile-
gier hörde att de privat fick ta med kine-
siska varor och sälja i Sverige.

Under sin andra resa till Kina hamnade
Götheborg i svårigheter. Kriget mellan
Spanien och England ledde till att farty-
get blev uppehållet en månad utanför Ca-
diz. I juni 1742 var man emellertid tillba-
ka i hemmahamnen och i mars 1743 ut-
rustades hon för en tredje resa.

Nu missade man monsunvindarna på
Indiska Oceanen och inte förrän två och
ett halvt år senare siktade man åter Vinga
och seglade in i skärgården mot hemsta-
den. Och då gick det riktigt på tok.

I bra väder och måttlig vind rände far-
tyget upp på Hunnebådan och sjönk.
Lots fanns ombord, grundet var väl känt,
olyckan var oförklarlig. En del av lasten
bärgades, men besättningen var angelä-
gen om att rädda sina privata varor i för-
sta hand. Trots haveriet kunde så mycket
av lasten säljas på auktion att resan gick
med vinst.

Olika teorier om olyckans orsaker har
förts fram och förmodligen rörde det sig
om ett försäkringsbedrägeri eller ett för-
sök att dölja brister i bokföringen av las-
ten. Flera dykningar till vraket har före-
tagits, men vår tids grodmän har skapat
ett hett nytt forskningsområde: undervat-
tensarkeologi. På 1990-talet gjordes en
fullständig undersökning av fartyget och
en idé tog form: att bygga en ny ostindie-
farare och att segla till Kina.

Nybygge
Ritningar och modeller av ostindiefara-
ren fanns bevarande och på Eriksbergs
nedlagda varvsområde påbörjades arbe-
tet i det nyskapande varvet Terra Nova.

Dimensionerna på det nya fartyget är
desamma som på originalet men vissa
förändringar har vidtagits. Däckens kon-
struktion måste ta hänsyn till att besätt-
ningens medellängd har ökat kraftigt se-
dan 1700-talet. Vidare har två starka die-
selmotorer installerats och det finns en
dieseldriven elektronisk generator och
ett ventilationssystem. Moderna toaletter
och en fullt modern räddningsutrustning
bidrar till besättningens komfort och sä-
kerhet. Det gäller att klara besiktning.

Det mest intressanta med nybygget är
att man försökt att använda gamla arbets-
metoder och forna tiders val av material.
Rep har slagits av hampa enligt gamla
metoder.

Seglen är av lin och sömmade på gam-
malt sätt, liksom hängkojer för besätt-
ningen. I en smedja bearbetades järnbe-
slag på samma sätt som på 1700-talet.
Där smiddes också de 55 000 spikar som
håller ihop skrovet. Ett alldeles särskilt
problem var skyddet mot den farliga
skeppsmasken. Kohår och tjära täcker
skrovet under vattenlinjen och rosten
från en miljon järnnubbar skapar en an-
dra barriär mot dessa skadeinsekter.

Många av frågetecknen i konstruk-
tionsarbetet löstes med hjälp av Chal-
mers Tekniska Högskola. Hur reagerar

Ostindiska huset vittnar om Companiets styrka och ekonomiska framgångar.
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fartyget i olika våghöjder? Hur starka är
de rep som slagits på gammalt sätt? o.s.v.
Fartyget seglar i vår tid utan tyngande
last och detta måste kompenseras med
350 ton bly som ballast för att lägga
skeppet rätt i vattnet och ge den rätta sta-
biliteten.

Sjösättningen med kunglig gudmor
ägde rum den 4 september 2004 och följ-
des i direktsändning i TV av det svenska
folket. Allt gick väl och arbetet med rig-
gen påbörjades genast. Under stormasten
lades ett lyckobringande silvermynt från
1738, originalets byggår.

Sensommaren 2005 var det dags för
provsegling upp till Stockholm och det
visade sig att fartyget hade utmärkta seg-
lingsegenskaper. Men det är ett tungt ar-
bete att hissa segel och det är farligt att
klättra ut på ett rå och beslå segel.

På väg
Den 2 oktober lämnade Götheborg de
svenska vattnen och började sin långa
färd till Kina. En armada av stora och
små båtar följde med en bit på vägen och
önskade lycka till.

Varje dag rapporteras på hemsidan
www.soic.se om hur resan framskrider
och hittills har allting gått väl.

För att göra resan riktigt äkta finns det
marinbiologer ombord och precis som på
1700-talet tar man prover ur havet med
en tygstrut och examinerar smådjur och
växtdelar. Det projektet kallas ”I Linnés
kölvatten”.

I Vigo blev Götheborg startplattan för
världsomseglingarna i Volvo Ocean Race.
Spaniens kung Juan Carlos kom ombord
och avlossade startskottet med en av far-
tygets kanoner.

Under de 10 dagarna i Cadiz kommer
Sverige att utnyttja intresset för fartyget
för att lansera svensk kultur på bred
front: en fotoutställning i Linnés anda –
”Herbarium Amoris”; en popkonsert för
universitetets studenter; en ny svensk
film ”Brunnen” (om Orson Wells) har
Spanienpremiär.

Visst låter det spännande.

Rune Dahlstrand
Lennart Limberg

Galjonsfiguren 1.200 kg.

Alla segel är sömmade för hand.

Över 50 ton järn skulle smidas för att
hålla ihop fartyget.
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Tankar kring ett foto

Svensk polarhistoria kommer inom rim-
lig framtid alltid vara förknippad med
den olyckliga Andréexpeditionen, som år
1897 kostade tre män livet på isarna vid
Svalbard. Flera minnesmärken på ögrup-
pen minner om expeditionen och Salo-
mon Andrées och hans följeslagares för-
sök, att med livet som insats vara först
vid Nordpolen. Närmast okänt bland
minnesmärkena är Svenskehuset på
Kapp Thordsen, där man med en lätt
överdrift törs påstå, att där stod svensk
polarforsknings vagga.

Huset är beläget något norr om Kapp
Thordsen på Dickson land, till största de-
len en skyddad nationalpark vid Bille-
fjorden, cirka 25 km norr om Longyear-
byen. Någon annan bebyggelse i närhe-
ten finns inte undantagandes den längre
norrut belägna, tidigare svenska kolgru-
van Pyramiden. Med en snabbgående
motorbåt når man huset på någon timme
från Longyearbyen eller naturligtvis, för
dem som har bråttom, ännu fortare med
helikopter.

År 1872 lät polarforskaren Adolf Erik
Nordenskiöld (d.1901) i Sverige prefa-
bricera två trähus, som han sedan skep-
pade till Svalbard. Tillgången på trä på
ögruppen var, då som nu, knapp. Huset
på Dickson land är ett av dem. På platån
där huset står hade Nordenskiöld upp-
täckt fosfat och avsikten var att sätta
igång med stordrift. För de anställda
skulle huset tjäna som bostad och kontor.

Efter ett flertal expeditioner till de
nordliga latituderna var Nordenskiöld re-
dan ett aktat namn inom polarforskning-
en. Kapplöpningen om att vara först vid
Nordpolen hade börjat. För en av dem
som vistades som gäst i huset endast någ-
ra år efter det hade byggts, skulle kapp-
löpningen sluta i tragedi. Nordenskiöld
kom aldrig till Nordpolen även om han
gärna ville. Han gjorde sig emellertid
odödlig inom polarforskningen några år
senare genom sin kringsegling av Asien
med Vega.

Det andra huset, som döptes till Pol-
hem, restes vid Mosselbukta på norra
Svalbard för att tjäna som basstation för
forskningsresorna mot norr. Av detta hus
återstår i dag endast brädstumpar.

Fosfatfyndigheten gav emellertid inte
vad man tänkt sig och AB Isfjorden gick i
konkurs efter några månader. Väl utrustat
med förnödenheter blev huset vid Kapp
Thordsen stående tomt. Bara ett halvår
efter att verksamheten vid fosfatgruvan
upphört utspelades ett dödligt drama
inom dess väggar. Vintern var ovanligt
svår och en expedition med Norden-
skiöld stängdes inne i Mosselbukta. Av-
sikten var att han skulle försöka nå Nord-

polen med renspann men renarna rymde i
en snöstorm. Det dåliga vädret överras-
kade även en norsk fångstflotta i närhe-
ten, där medlemmarna saknade vinterut-
rustning.

Det stod tidigt klart att förråden inte
skulle räcka för dem och fångstmännen
råddes av Nordenskiöld att försöka nå
huset vid Kapp Thordsen där mat fanns.
17 fångstmän nådde lyckligt fram efter
några dagars seglats i en öppen båt. Där-
efter gick något galet, precis vad har för-
blivit en gåta.

Då undsättningen påföljande år nådde
fram till huset fann man alla döda. Några
låg döda i sina sängar. Den sannolikt sist
avlidne satt på en stol, fullt påklädd med
vantar på händerna. Förmodligen var
skörbjugg huvudorsaken till tragedin
men kylan och ensamheten hade nog
också bidragit. Männen hade inte förstått
att sätta samman kosten på rätt sätt.

På bordet låg en dagbok förd fram till
den 19 april år 1873. Sedan var det tyst.
Dagboken förvaras på Norsk Polarinsti-
tutt i Bergen, som också ansvarar för hu-
set.

Nästa gång som huset officiellt kom
till användning var som bas för en
svensk, vetenskaplig expedition år 1882.
Anledningen var att Royal Geographical
Society of Canada fyllde 100 år och detta
ville man markera med vad som kommit
att kallas Första Internationella Polar-
året. 11 nationer, däribland Sverige, slog
sig samman för att göra mätningar på
polarkalotten. Svenskarna tilldelades
Svalbard. Chef för den svenska expedi-
tionen var meteorologen Nils Ekholm
(d.1923). Bland deltagarna befann sig

också civilingenjör Salomon Andrée
(d.1897).

Inledningsvis hade man tänkt sig upp-
rätta baslägret i Mosselbukta där det an-
dra av Nordenskiölds hus var beläget.
Det nyckfulla vädret tvingade emellertid
expeditionen att istället välja Dickson
land. Som basläger använde man sig av
det då tomma huset vid Kapp Thordsen.
Två kanonbåtar, ”Urd” och ”Verdandi”,
förde deltagarna i expeditionen och deras
utrustning till Svalbard.

Under Andrées ledning byggdes huset
om och fick det utseende det har i dag.
Utrymmet utökades därigenom och fors-
karna fick bättre plats. På östsidan bygg-
des en rymlig förstuga. Fler andra, smär-
re byggnader uppfördes i närheten, bl.a.
en bastu.

I ett hörn på sydsidan mellan förstugan
och långhuset ordnades för allas trevnad
en liten trädgårdstäppa. Svensk jord hade
man tagit med sig. För de växter man
medfört visade det sig emellertid att
svalbardjorden var helt överlägsen den
svenska. På ett foto i en av Polarinstitut-
tets publikationer finns ett foto av expe-
ditionsmedlemmarna med några av far-
tygsofficerarna i täppan. Andrée är klädd
i kubb medan officerarna bär den lilla
rundkulliga skärmmössan som var mo-
dern på kung Oskar II:s tid. På bordet
står flaskor och en låda cigarrer och säll-
skapet ser onekligen ut att trivas. Fotot
måste vara taget i slutet av oktober innan
fartygen vände åter mot söder och den
långa polarnatten tog vid.

För välfärden var det väl beställt. 1 500
flaskor öl ingick i förnödenheterna till-
sammans med konserverade grönsaker.

Några av deltagarna i expeditionen 1882–83 förfriskar sig utanför svenskhuset. Andree
är tredje man från höger.
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Allt för att hindra den fruktade skörbjug-
gen att bryta ut. Några sjukdomssymp-
tom visade sig inte heller. Bonniers bok-
förlag hade skänkt ett stort bibliotek och
även ett biljardbord hade förts med.

Forskningsstationen döptes till Smitts
observatorium efter affärsmannen J. V.
Smitt (d.1904). En gång var han ansedd
som Sveriges rikaste man och hade
skänkt pengar till expeditionen. Enligt
uppgifter som vänligt ställts till förfo-
gande av Polarforskningssekretariatet i
Stockholm blev expeditionen en fram-
gång.

Bland Andrées uppgifter ingick att hål-
la reda på vindförhållandena och för det-
ta byggdes en instrumenthydda på det
närbelägna fjället. Att ett par gånger om
dagen kämpa sig upp för den branta fjäll-
sidan för att göra avläsningar av instru-
menten blev emellertid i längden krävan-
de, alldeles speciellt då vintern satte in.
Han konstruerade därför något slags ap-
paratur, som besparade honom klättring-
en. Avläsningen skedde därefter inom-
hus.

Den som närmar sig Svenskehuset från
sjösidan måste har läget klart för sig, dolt
som det är bakom den höga strandbrin-
ken. När man väl segat sig upp står man
plötsligt ansikte mot ansikte med det grå
huset där det ruvar över sina minnen. I
den klara polarluften missbedömer man
lätt avstånden och vad som ser ut att vara
en promenad på några hundra meter visar
sig i slutändan vara en kilometer. Från
kusten leder en primitiv, smalspårig järn-
väg från fosfatbrytningens tid fram till
huset. Den tuviga marken lyser av den
korta men intensiva polarsommarens fär-
ger i gult och rött. En svärm svarta fåglar
flyger omkring under protesterande, hesa
skrin.

Huset fick under många år stå och för-
falla. Inte ens tyskarna, som under världs-
kriget med örlogsfartygen Tirpitz och
Scharnhorst sköt bebyggelsen i Longyear-
byen sönder och samman, tog någon no-
tis om det. Till hundraårsminnet av den
svenska, vetenskapliga expeditionen år
1882 bestämde sig emellertid Norsk Po-
larinstitutt för att renovera huset. Virke
skeppades upp. Förfallet var då långt
gånget. Stora delar av den utvändiga
brädbeklädnaden var bortriven, sannolikt
av isbjörnar. Innerbeklädnaden saknades.
I hörnet där man haft trädgårdstäppan ga-
pade ett stort hål där man kunde kliva
rakt igenom väggen in i huset till det som
varit Andrées rum.

En medarbetare på Instituttet vid namn
Susan Barr avdelades för att leda arbetet
tillsammans med några snickare. Istället
för att spika på ny ytterbeklädnad börja-
de snickarna leta i omgivningarna. Ut-
spridd runt huset lyckades de i stort sett
återfinna hela den ursprungliga bekläd-

naden. Mycket litet är således renove-
ring. Innerbeklädnad saknas dock fort-
farande då detta skrivs. Flaggstången på
taknocken på förstugan saknas också
fortfarande.

Runt om i terrängen ligger avsågade
trädstammar, som sannolikt varit avsed-
da som stativ åt mätinstrumenten. På ett
ställe står en rostig och övergiven säck-
våg. Kanhända från fosfatbrytningen.
Principiellt får enligt lag inget föras bort
från Svalbard som en gång kommit dit.
Anordningen som Andrée konstruerade
för fjärravläsning av vindarna ligger
ännu kvar i sina kablar och högst uppe på
fjälltoppen skymtar det hus som uppför-
des för apparaturen.

Ensamt i en liten fyrkant av stenar där
naturen med varsam hand lagt ett lager
av mossa, står ett tidsnött och grånat kors
av trä. På tuvorna blommar röda purpur-
bräckor. Där vilar de avlidna 17 fångst-
männen. Inga namn finns men med lite
god vilja kan man läsa årtalet 1873.

Det är med en viss högtidlig känsla jag
beträder det gamla huset. Här om någon-
stans gäller den gamla devisen: Tänk om
väggarna kunde berätta. Vad skulle jag
kunna få höra ? Kanske var det här under
den långa polarvintern som Andrées pla-
ner på att nå Nordpolen med en luftbal-
long började ta form. Diskuterade han re-
san med Ekholm ? Denne knöts ju i en
början till projektet men hoppade av se-
dan han börjat tvivla på utgången. Ersät-
tare blev Nils Strindberg som avled på
Vitön 1893 tillsammans med de andra två.

I köket ligger en fuktig gästbok och en
penna där jag med möda lyckas pränta
mitt namn. Kommer någon att läsa den

om hundra år ? Spisen är tillverkad av
Eriksberg i Göteborg, upplyser en text på
ugnsluckan. Kanske följde den med hu-
set.

Detta borde vara ett svenskt monument
över svensk polarforsknings historia men
är det inte. Renoveringen skedde med bi-
drag från Norsk Polarinstitutt. Inte ett
öre kom från Sverige. Mer pengar be-
hövs för fortsatt renovering, bl.a. behö-
ver huset fodras invändigt med brädbe-
klädnad. En kostnad på några tusen kro-
nor. Orkar Sverige med detta ? Ibland
funderar man över den likgiltighet som
frodas på Kulturdepartementet. Det är tur
att näringslivets folk inte har samma syn
på vårt förflutna som departementet.

Jag gör en runda genom huset och ser
till att fönstren är haspade, stänger väl till
dörren och vandrar tillbaka ner mot havet
där tryggheten väntar i form av ett fartyg.
Därmed lämnar jag också bakom mig en
epok. Det är sent på kvällen men solen
står fortfarande högt på himlen. Snart
skall den vända och börja klättra uppåt
igen till en ny dag i en sommar där den
bara går ned en gång.

Polarforskarna är ett utdött släkte.
Männen, som med livet som insats och
under enorma umbäranden utan andra
hjälpmedel än snöskor och hundsläde ut-
forskade vår planets nordligaste skryms-
len, är borta. Åt dem som kämpade om
att vara först vid polerna rycker man i
dag på axlarna. Dagens hjälte är av en
annan karaktär och inte lika fredlig. –
Svenskehuset står där ensamt som ett
monument över en epok.

Nils Källkvist
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”Att hålla reda på sina papper”

I april i år samlades ett antal medlemmar
från lokalföreningen i Göteborg för att
under rubriken ”Att hålla reda på sina
papper” under Per Clemenssons ledning
planera en studiecirkel över detta –visa-
de det sig – vidsträckta ämne. Under hös-
ten har ytterligare deltagare anknutit och
nu samlas 10–15 personer varannan tors-
dag för att skaffa sig kunskap i att arki-
vera och ta vara på brev, foton och annan
dokumentation av vikt. Att ordet arkiv
kommer av grekiskans arkheion som be-
tyder byggnad för överheten, rådhus en-
ligt Nationalencyklopedins ordbok visste
i varje fall inte jag. Inte heller visste vi så
mycket om arkivsverige, dvs alla olika
arkiv för olika ändamål och hur allt detta
är reglerat. ”Arkiven är en del av vårt
kulturarv” konstaterar staten och efter
studiebesöket på Landsarkivet i Göte-
borg förstår man lite grand hur man kan
använda det material som finns samlat
där. Hur många vet förresten att student-
uppsatserna finns på Landsarkivet?
Skrivmaterialets historia innefattade
både en genomgång av papperets historia
och skrivdonens. Reservoarpenna med
ett speciellt bläck från Finland är mest
värdebeständigt idag men kulspetspen-
nor vars patron är märkt med SP (Statens
provningsanstalt) går också bra att an-
vända medan blyerts absolut ska undvi-
kas i dessa sammanhang. Genomgången
av beständigheten hos cd-skivor, video-
filmer och kassetter gjorde att alla blev
ganska bekymrade. Det är viktigt att
både tänka på materialets beständighet
och hur det förvaras och den teknik som
hör till. Man bör tänka på att föra över till
nyare medier om man har värdefullt ma-

Göteborgs lokalförening Dalslands kanal
Säsongens sista ångbåtsresa på Dals-
lands kanal ägde rum lördagen den 10
september. Då befann sig ett trettiotal
medlemmar från Göteborgs lokalavdel-
ning av Sverigekontakt samt några med-
lemmar av Göteborgs släktförening och
Vasaorden ombord. Vi fick en underbar
båtresa genom kanaler och sjöar i det
vackra Dalsland i strålande sol och här-
ligt sensommarväder.

Men vi nöjde oss givetvis inte med det-
ta. Som vanligt när förste arkivarien Per
Clemensson är organisatör hade han kon-
sulterat sitt rika inre arkiv och satt sam-
man ett välfyllt och mycket intressant
program. Efter ett par timmars bussresa
anlände vi till Dalslands museum i Mel-
lerud. Där blev vi vänligt mottagna av
museets skapare och chef, Olof Ljung,
och serverades förmiddagskaffe, något
som smakade gudomligt, eftersom resan
hade startat i gryningen.

Olof Ljung är en av de ovärderliga eld-
själar som runt om i landet har skapat
museer och hembygdsgårdar, där våra
gamla kulturminnen blir tillvaratagna och
vårdade. Detta museum har dessutom ska-
pats av en professionell museiman, vilket
direkt märktes av det sakkunniga sätt som
föremålen exponerades på liksom den
skriftliga information som var uppsatt i an-
slutning till tingen. Rena folkbildningen!

Nästa etappmål var Håverudsakveduk-
ten, där vi alla klev ombord och påbörja-
de en fascinerande slussfärd. Eftersom
det var säsongens sista resa fick vi inte
någon landservice utan en besättnings-
man var tvungen att själv hoppa iland
och göra fast och lossa fartyget vid varje
slussning. Det gav honom mycket mo-
tion, eftersom det finns många slussar,
men det ledde till att resan fördröjdes,
något som betydde att eftermiddagens
program fick förkortas och läggas om.

En klassisk ångbåtslunch höll dock
alla på gott humör. Vid Baldersnäs herr-
gård väntade bussen, vars förare valde en
smal slingrig väg genom skogar och över
bergsknallar till Ekholmens säteri. Men
det var betagande vackert och en skicklig
chaufförs mjuka körning gjorde att ingen
blev bussjuk. Ekholmen ligger vid vägen
mot Oslo och blev därför under unionsti-
den övernattningsställe för bl.a. Karl den
XIV Johan.

Nästa anhalt blev Skålleruds träkyrka
från femtonhundratalet. Besöket i Dals-
Rostocks brunnsmuseum hanns inte med
och det ledde till ett improviserat återbe-
sök vid Dalslands museum där vi servera-
des en god ”merafton” med kaffe och
smörgåsar. Och sedan bar det iväg hem till
Göteborg med ett gäng nöjda bussresenärer.

Ina Nordquist

”Svenska Akademiens språkhistoria”

Den sista måndagen i oktober samlades
ett femtontal medlemmar från lokalför-
eningen i Göteborg i Sverigekontakts hus
på Dicksonsgatan för att lyssna till Bo
Ralph, professor, medlem av Svenska
Akademien och ordförande i Riksför-
eningen Sverigekontakts styrelse. Ämnet
för kvällen handlade om uppdraget att
skriva Svenska Akademiens språkhisto-
ria. Svenska Akademiens Ordbok (SAOB)
är under utgivning sedan slutet av arton-
hundratalet och beräknas vara färdig
2017. Svenska Akademien gav ut en
grammatik 1999 – den största någonsin. I
början av nittiotalet kom tanken upp om
en språkhistoria. Bo Ralph fick uppdra-
get att göra en utredning och senare att
skriva en språkhistoria. Vi fick under
kvällen en mycket intressant redogörelse
för angreppssättet jämfört med hur andra
forskare tidigare gått till väga.

Angela Falkengren

terial som man vill bevara för framtiden.
Vår kunnige cirkelledare som varit förste
arkivarie i Göteborg har planerat att före
jul hinna med att gå igenom hur man vår-
dar, förvarar och registrerar sina brev och
dokument och ett speciellt sammanträde
ska handla om hur man gör en arkivplan
och kanske det svåraste av allt hur man
gallrar. Efter detta är det upp till var och
en av oss att ta tag i de pappersbuntar och
fotografihögar som alla verkar ha i sina
hem och få till ett fungerande arkiv för
eftervärlden.
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Besök i Polen
I det stora polska industriområdet Slask/
Schlesien och i gamla gränsområdet till
Preussen ligger staden Katowice. Under
planhushållningens epok var området
starkt nedsmutsat av tung industri, men
idag pågår en omställning till modernare
struktur. Det innebär renare luft men
också nedläggningar av gruvor och stål-
verk; inte bara arbetslöshet utan också
satsning på utbildning.

Stadens universitet har 40.000 studen-
ter och 3.000 anställda. Svenskundervis-
ning förekommer i ett par gymnasiesko-
lor och några studiecirklar men fram-
förallt vid institutionen för Germanistik,
utlokaliserad till förorten Sosnowiec.
Här läser ca 100 studenter svenska som
biämne 2 timmar i veckan i 3 år.

Här finns också en svensk vänskaps-
förening som samlas en gång i månaden
för att lyssna till föredrag om Sverige
och naturligtvis uppmärksammas svens-
ka högtider som Lucia.

Den 19 oktober hade föreningen ord-
nat en sammankomst tillsammans med
professor Grazyna Szewczyk och hennes
studenter. Ett 60-tal åhörare fick lyssna
till föredrag om svensk historia samt om
politik i dagens Sverige. För att säkert nå
ut till åhörarna hölls föredragen på tyska.

Vi fick träffa lärare och studenter, va-
rav flera hade studerat längre eller kor-
tare tid i Sverige. Riksföreningens besök
i Katowice kunde samordnas med Lüt-
zenfondens föreläsningar i Krakow, dit
Inger Schuberth inbjudits av Ewa Data-
Bukowska vid Jagellonicauniversitetets
Skandinaviska institution.

Luciafirandet i Katowice 2004. Damerna i Kören är från Polsk-Svenska Föreningen.
Foto: Jadwiga Szopa.

Docent Waclaw Miodek hälsar studenter och medlemmar ur Polsk-Svenska Föreningen
välkomna till föreläsningarna.



14

Krakow
Föreläsningarna i Krakow spände över
kvinnohistoria, stormaktstidens historia
och Sveriges förvandling från utvandrar-
land till invandrarland. Studenterna var
uppmärksamma, duktiga och entusiastis-
ka. De önskade oss båda välkomna till-
baka.

Det finns ett stort intresse för svenska
för vuxna men institutionen befinner sig i
ett trängt läge och har f.n. inga resurser
att satsa på en utvidgning av ämnet. Jag
överlade med institutionens ledning hu-
ruvida ett tillfälligt stöd från Riksfören-
ingen Sverigekontakt kunde påskynda en
etablering av vuxenkurser. Intresse finns
och våra diskussioner kommer att fort-
sätta.

Vi å vår sida fick lära oss mycket om
Krakow och dess historia. Hur den me-
deltida exporten av ungersk koppar var
en av förklaringarna till stadens rikedom;
att de stora saltgruvorna i stadens närhet
bidrog till exportinkomsterna; och att
den gamla judiska stadsdelen Kazimierz
idag är ett omtyckt turistmål med sina 6
synagogor och judiska restauranger med
tillhörande folkmusik.

Efter Polens delningar i slutet av 1700-
talet kom staden att lyda under Österrike
och den gamla kungaborgen Wawel kom
att förvandlas till militärbaracker. Vid
förra sekelskiftet påbörjades ett omfat-
tande restaurationsarbete och idag står de
gamla palatsen åter i sin forna prakt.
Mest berömd är den fantastiska renäs-
sansgården från början av 1500-talet och
den ståtliga domkyrkan där de polska
kungarna länge kröntes och begravdes.

Sigismund Vasa residerade på Wawel
men flyttade i början av 1600-talet den
polska huvudstaden till Warszawa. Icke
förty finns Sigismunds gemak bevarade i
Wawel med Vasakärve och allt. Därtill
finns i domkyrkan ett Vasakapell.

De historiska banden mellan Polen och
Sverige är många. Intresset bör odlas och
utbytet intensifieras.

Krakow i oktober
Lennart Limberg

Ewa Data-Bukowska och institutionens bibliotekarie tar emot böcker från Ingegerd
Rudberg och Angela Falkengren i Göteborgs lokalförening.

Några av svensklärarna vid Jagellonica-universitetet: Iwona Kowal, Pjotr Bukowski
och Ewa Data-Bukowska med  den nya svenska lektorn Emma Carlfjord längst till
höger.

Tidning utgiven av Riksföreningen Sverigekontakt. 92:a
årgången. Besöksadress: Dicksonsgatan 6. Postadress:
Box 53066, SE-400 14 Göteborg. Tel. 031-81 86 50
Telefax 031-20 99 02. post:info@sverigekontakt.se
Postgiro 4 05 80-3. Bankgiro 420-5670. Ansvarig
utgivare: Bo Ralph. För ej beställda manuskript kan
redaktionen ej ikläda sig ansvar. Lösnummer pris 7:50.

Mediaprint, Uddevalla AB 2005
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Lärarmöte i Riga
Sedan femton år tillbaka samlas de bal-
tiska svensklärarna till ett fortbildnings-
seminarium under det första veckoslutet
i oktober månad. Mötesplatserna har
växlat mellan länder och städer. I år var
det Rigas tur att stå som värdar och
Svenska Institutet och Riksföreningen
Sverigekontakt beslöt sig för att åter prö-
va ett samarrangemang. Genom Galina
Aizvakara på Sveriges ambassad i Lett-
land löstes alla praktiska frågor. Skönt ha
en sådan vän. Svenskhotellet Metropol
gav oss mycket god service och pressade
priser.

De olika lärarkategorierna blandades
och hade nytta och glädje av varandra.
Gymnasielärare, vuxenlärare och univer-
sitetslärare bidrog med egna inslag, som
varvades med föreläsningar levererade
av de tillresta svenskarna.

Vackert väder
Hösten har i år varit varm och behaglig i
hela norra Europa och även om det reg-
nade då vi anlände till Riga på fredagen,
klarnade det snart upp och temperaturen
fortsatte att vara behaglig.

Efter inkvartering på hotellet promene-
rade vi till den svenska ambassaden. Där
togs vi älskvärt emot av ambassadör
Göran Håkansson, assisterad av Ingalill
Åberg, ansvarig för kulturfrågorna. Vi
kunde utbyta erfarenheter och vi fick där
bekräftat att svenskundervisningen i de
baltiska republikerna ses som en mycket
positiv faktor i deras samarbete med vårt
land.

Vid mottagningen på ambassaden ge-
nomfördes också en presentation av
samtliga deltagare och därmed var vårt
arbete igång. Det är alltid lika impone-
rande att uppleva det stora intresset för
svenska språket. En vacker hösthelg,
som inbjuder till strövtåg i skog och
mark, tillbringas med stenciler och före-
läsningar bakom täta gardiner. Emeller-
tid verkade det som om belåtenheten
med programmet kompenserade alla
uppoffringar.

Varierat program
Eva Jernström från Svenska institutet
hade dukat upp ett imponerande bokbord
med pedagogiska nyheter och svensk
skönlitteratur. Deltagarna fick bekanta
sig med materialet och som sista pro-
grampunkt på söndagen lottades sedan
böckerna ut.

Själv kunde jag bidra med en historisk
översikt om unionsupplösningar i Sveri-
ges historia, närmast inspirerad av uni-
onsupplösningen med Norge 1905.
Emellertid finns här också en anknytning
till Baltikum eftersom den svenske kon-

Per Shapiro i samspråk med Göran Håkansson och Ingalill Åberg vid mottagningen
på Sveriges ambassad.

Toomas och Juta-Tiia förbereder sin presentation av ”Swedex”.
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ungen Sigismund också var härskare i
Polen och Litauen. Den unionen upplös-
tes i slutet av 1500-talet men hans söner
fortsatte att göra anspråk på den svenska
tronen i ytterligare 60 år.

Per Shapiro är svensk lektor i Riga och
han bidrog med en intressant föredrag-
ning om hur man som lärare kan använda
journalistiken i undervisning. Han under-
visar inte bara på universitetet utan också
på Lettlands kulturakademi.

En ny examen i svenska som främman-
de språk, ”Swedex”, har utformats enligt
Europarådets nivåskala, vilket gör att
kunskaper i olika språk kan jämföras.
Juta-Tiia Mägi från Gustav Adolfgymna-
siet i Tallinn och Toomas Lapp från Tartu
universitet hade varit på testledarutbild-
ning i Sverige. Kunskaperna förmedla-
des nu till övriga seminariedeltagare och
intresset var väldigt stort.

Gunlög Sundberg kom från Institutio-
nen för nordiska språk vid Stockholms
universitet för att tala om ”Samtal mellan
modersmålstalare och andraspråkstalare
i forskning och lärande”. Hon kunde
bygga sin framställning på det omfattan-
de material hon hade använt för sin av-
handling och de kulturkrockar som kan
dölja sig i den varierande närheten till ett
språk kändes välbekant för många
svensklärare.

Dagen avslutades med ett metodpass
där Eva Jernström och Per Shapiro tog
hand om var sin grupp för att ge alla ett
tillfälle att byta undervisningserfarenhe-
ter och läromedelstips. Diskussionerna
blev livliga och fruktbärande.

Efter detta späckade program behöv-
des en rejäl avkoppling och den näralig-
gande Operan lockade med en föreställ-
ning av Peter Tjajkovskijs ”Spader dam”.
Goda biljetter hade ombesörjts av Galina
Aizvakara. Det blev en mycket lyckad
kväll med utmärkta sångare på scenen
och fint spel i orkesterdiket. Det som
dock känns svårt för en gammal man är
att regissörerna ständigt skall pröva nya
grepp och i det här fallet lät man hela
handlingen utspelas på en vårdcentral.
Det kändes lite krystat. Men så fick vi ju
också någonting att diskutera vid den
stilla eftersits som följde.

Söndagen
Nästa morgon inleddes övningarna med
en gnuggning i svensk statistik. En ge-
nomgång av Statistisk årsbok är alltid
lika intressant. I varje fall för den för-
dragande. Och så småningom landade vi
i svensk politik, med det intressanta läge
som uppstår då nya partier etablerar sig
inför Riksdagsvalet 2006.

Virginija Jurgaityte från Klaipedas
universitet hade inhämtat kunskap om
suggestopedi och föreslog denna metod
som hjälp vid inlärning av språk. En lust-
betonad inlärning ger bättre resultat.

Efter förmiddagens obligatoriska och
viktiga kaffepaus, då idéer kan utbytas
och nya kontakter kan knytas, var det
dags för Gunlög Sundberg att presentera
den nya ”Språkriktighetsboken”. Talsprå-
kets genomslag i korrekt svenska är ett
intressant ämne och rubriken hade satts
till ”Kommer infinitivmärket (att) för-
svinna”.

Eva Jernström ledde slutligen utlott-
ningen av böcker från bokbordet och se-
minariedeltagarna svarade med att fri-
kostigt belöna föreläsare och kursledning
med lokala produkter. Rigabalsam kan
behövas för att lena en raspig förkyl-
ningshals och påminna om soliga och an-
genäma dagar tillsammans. Varmt tack
till alla seminariedeltagare, föreläsare
och samarbetspartner.

Riga i oktober
Lennart Limberg

Virginija lär oss något om suggestopedi.

Gunlög föreläser.

Kom ihåg
medlemsavgiften
150 kr för enskild
200 kr för makar

pg 40580-3
bg 420-5670

Tack



17

Bok & Bibliotek

Vid höstens stora kulturbegivenhet i
Sverige, Bok & Biblioteksmässan i Gö-
teborg, deltog vår föreningen med några
små insatser. Forskningsprojektet Göte-
borgs-Emigranten kunde tillsammans
med Emigrantregistret i Karlstad presen-
tera en ny CD med utvandrande svensk-
ar. Den nya skivan, Emigranten Populär,

bygger på en tidigare utgåva, men har nu
begåvats med en ny sökmotor, som kan
leta i alla register samtidigt. Den möjlig-
het till grafiska framställningar som
fanns med på den gamla skivan har läm-
nats därhän och i stället får man plats
med nya register.

Skivan kan också fås som dvd och den
blir väsentligt billigare än den tidigare
utgåvan. Intresset hos den släktforskande
allmänheten var mycket stort.

Riksföreningens tidigare generalsekre-
terare hade anlitats för att diskutera med
en litauisk historiker, den svenskspråkige
Saulius Pivoras, om de balto-skandina-
viska federationstankar, som var aktuella
under mellankrigstiden. Intresset i Sve-
rige för en större politisk union minska-
des av att vi vid den tiden var upptagna
av tankarna på en rent nordisk federa-
tion.

I det nya Europa bör det dock finnas en
möjlighet att återuppväcka idéerna och
inom EU:s ram bör det finnas möjlighe-
ter till ett långtgående samarbete mellan
Norden och de baltiska republikerna.

Reaktionen

Uppsala Int’l Summer Session (UISS)
organiserar i samarbete med
Riksföeningen Sverigekontakt en
vinterkurs i svenska och svensk kultur i
Jokkmokk.
Det blir en kombination av en intensiv
kurs i svenska för fortsättare och
(mycket) avancerade med upplevelser
kring den svenska vintern t ex att åka
hund- eller rensläde, snövandringar på
snöskor, att längdåka och att göra olika
utflykter. Vi kommer att bjuda in olika
experter som talar om aktuella ämnen
och om den samiska kulturen.
Vi kommer att visa svenska filmer på
biografen, lyssna på olika sorters svensk
musik, och erbjuda olika
utomhusaktiviteter samt en
avskedsmiddag med underhållning.

Kurser i svenska på olika nivåer
25 timmar i veckan, måndag tom fredag
på nivå. A2+, B1, B2 och C.
Maximum antal deltagare: 39
Maximum gruppstorlek: 13

Logi:
Dubbelrum på hotel med helpension

Kursavgift:
15.300 sek
I kursavgiften ingår:
All undervisning, kursmaterial,
helpension på hotel, utflykter, vinter-
och kvällsaktiviteter, slädtur med renar,
avskedsmiddag. En hundspannskurs
erbjuds mot extra avgift

VINTERKURS i Jokkmokk, Lappland 12. – 25. Februari 2006

Sista anmälningsdag:
1. januari 2006

Mer information:
http://www.uiss.org
director@uiss.org

UISS
Box 1972
751 49 Uppsala

UPPSALA

INTERNATIONAL

SUMMER

SESSION
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Många elever lämnar grundskolan utan
att ha uppnått kunskapsmålen. Nu börjar
skolans brister att påverka lärarutbild-
ningen. En undersökning av lärarutbild-
ningen i Gävle, Karlstad och Uppsala
visar att kunskapsnivån sjunkit och
många av studenterna klarar inte av att
läsa kurslitteratur på engelska.

*
En varg vandrar omkring i Stockholms-
området. Den har varit synlig såväl nord-
ost om staden som sydväst om. Uppen-
barligen rör den sig delvis simmande ge-
nom skärgården.

*
År 2011 skall posten sluta att bära ut post
till varje lägenhet i flerfamiljshus. I stäl-
let kommer alla familjer få postboxar i
entrén. Vem som skall betala denna för-
ändring är inte klart. Hyresgästerna vill
inte stå för kostnaderna eftersom de an-
ser att en försämrad service inte skall
leda till höjd hyra.

*
Svenska Röda Korsets ordförande Bengt
Westerberg har valts till vicepresident i
internationella rödakors- och rödahalv-
månefederationerna. Valet skedde vid or-
ganisationens generalförsamlingsmöte i
Seoul, Sydkorea. Westerberg blir en av
fyra vicepresidenter och han skall repre-
sentera de europeiska medlemsförening-
arna.

*
Landskrona Bois får lämna fotbollsall-
svenskan efter att ha förlorat kvalspelet
mot uppklättrande GAIS (Göteborgs At-
let och Idrottssällskap). Fotbollsglädjen i
Göteborg har dock grumlats av att IFK
Göteborgs ledning anklagas för skatte-
fusk. Alla minns hur Örebro förra året
degraderades ur fotbollens högsta serie
eftersom deras affärer inte var i ordning.
IFK Göteborg slutade på andraplats i
årets allsvenska. Djurgården segrade.

*
Fem grova rån mot värdetransporter och
värdedepåer har ägt rum i olika delar av
landet under hösten. En livlig debatt förs
nu i Sverige om vems fel det är (förutom
rånarnas). Polisen anklagas för att inte
skydda värdetransporterna, bevaknings-
företagen sägs inte ha tillräckligt säkra
transportrutiner, domstolarna anses utdö-
ma för lindriga straff för de rånare som
grips och bankernas stora vinster finns
också med i debatten. Bankernas höga
avgifter på betalkort gör att vi svenskar
använder ovanligt mycket kontanter och
därför transporteras miljonbelopp i sed-
lar kors och tvärs genom landet.

*
De anrika glasbruken Orrefors – Kosta-

Boda hotades av nedläggning när det
köptes av bohuslänningen Torsten Jans-
son. Nu har det vänt. Kostnaderna har
minskat, produktionen har ökat och en
speciell julkollektion har presenterats,
gemensamt för Orrefors och Kosta. Torsten
Jansson har fått ta emot tusentals e-post-
brev från svenskar som är tacksamma för
att ha räddat den svenska glaskonsten.

*
Landstingsförbundet och kommunför-
bundet har beslutat att dela ut 30 miljo-
ner kronor till 200 kvinnor som skadats
av strålning i samband med behandling
mot cancer. Tidigare koncentrerades be-
handlingen till 10 gånger med mycket
höga stråldoser. Detta gav goda resultat
på kort sikt men efter 10 till 15 år visade
sig kraftiga biverkningar: domningar,
minskad rörlighet, förstörd hud. Idag har
sjukvården tillgång till flera strålkanoner
och man behandlar vanligen 25 gånger
med mindre doser.

*
Inför valet till riksdagen i september
2006 har Sveriges politiska liv begåvats
med tre nya partier. Feministiskt Initiativ
har efter nätverksarbete formerat sig som
ett politiskt parti. Junilistan som var
oväntat framgångsrik med sin Bryssel-
kritik i valet till EU-parlamentet, försö-
ker nu också etablera sig i den svenska
riksdagen. Sjukvårdspartiet har tidigare
haft framgångar i ett par regionala val till
landstingen och vill nu föra fram sitt
missnöje på det nationella planet.

*
Det skulle inte kunna hända men i mitten
av november var det dags för ett nytt föro-
renande utsläpp från tunnelbygget ge-
nom Hallandsåsen. Vattnet rann förbi re-
ningsverket och ut i Vadebäcken. Skador-
na blev begränsade, men händelsen är
ändå ett svidande bakslag för tunnelbyg-
garna, som utlovat absolut säkerhet mot
föroreningarna.

*
Ökande kommunikationer gör att nya
djurarter kommer in i Sverige. Giftspin-
deln, Tegenaria Agrestis, eller Luffar-
spindel, har observerats i närheten av
Öresundsbron. Närmast kommer den från
den konstgjorda ön Pepparholmen. Luf-
farspindeln tillhör släktet husspindlar
och betten kan ge svåra smärtor, svårläk-
ta sår och vävnadsskador. Den är aggres-
siv men anfaller bara då den känner sig
hotad. Bäst att låta alla spindlar vara i fred.

*
Ansträngningarna fortsätter att minska
sjukskrivningarna i Sverige. Försäkrings-
kassan vägrar att betala ut ersättning till
sjuka, när man gör en annan bedömning
än läkarna. Antalet nekade sjukpenning-
ar har fördubblats på ett år. Detta leder
ibland till juridiska processer mellan för-
säkringskassan och fackföreningar, som

för den enskildes talan.
*

Svenska småföretag ökar sin handel med
utlandet. Det är främst ett samarbete med
de nya EU-länderna i östra Europa som
lockar. Även småföretagarnas handel
med Asien ökar starkt. Skälet till det är
inte oväntat billigare arbetskraft eller bil-
ligare råmaterial.

*
Svensk gruvindustri går en ny guldålder
till mötes. Svenska malmer och minera-
ler hävdar sig väl på världsmarknaden.
Gamla gruvor moderniserades och nya
öppnas. Det har blivit ont om borrare,
som kan göra geologiska undersökningar
och hitta nya fyndigheter. En stor järn-
malmsfyndighet ligger i Smålands Ta-
berg, men malmen ligger i ett naturreser-
vat och sträcker sig in under Vättern.
Dessutom har man ännu inte löst proble-
men med att utvinna det titan som finns i
järnmalmen.

*
I Sverige finns 320.000 studenter regist-
rerade vid universitet och högskolor. Sa-
ten ger anslag till institutionerna och ba-
serar utbetalningarna på dels antalet re-
gistrerade studenter och dels på deras
uppnådda studieresultat. En undersök-
ning visar dock att många studenter re-
gistrerar sig utan att studera och institu-
tionerna är dåliga på att göra korrigering-
ar, som skulle skada deras ekonomi.

*
Svenskarna äter mera salt än vad som är
nyttigt. Hälften av vad vi stoppar i oss
skulle vara fullt tillräckligt. Färdigmat,
bageriprodukter och frukostflingor är
några av bovarna. Antalet dödsfall i
stroke och hjärtinfarkt skulle kunna
minska med en tredjedel med ett mindre
intag av salt och Livsmedelsverket pla-
nerar nu en kampanj för att minska den
farliga konsumtionen.

*
Det nya bostadsområdet Ursvik, norr om
Stockholm, blir försenat när ombyggna-
den av E18 skjuts upp. Vägverket satsar
istället på vägar runt Trollhättan. Pengar
saknas också till en ny förbindelse över
eller under Göta Älv i Göteborg. En ny
älvförbindelse skulle dock bara kosta
hälften av vad ett 6-månaders försök med
trängselskatt i Stockholm tillåts att kosta.

*
Numera röker endast 10 % av kvinnorna
under graviditeten. Mycket unga mödrar
har svårast att sluta, vilket sägs bero på
att tonårsgraviditeter mest förekommer i
socialt utsatta grupper. Det är intressant
att notera stora geografiska skillnader. I
Danderyd och Ockelbo röker nästan inga
gravida kvinnor, medan siffrorna för
Markaryd och Haparanda är runt 25 %.

Personalen

hänt i Sverige
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Mammorna kom lite tvekande in på det
hotell Edgar en efter en under dagen. Lite
blyga Mammor med barn som alla ”kän-
de av” de andra barnen, lyssnade på
Mammorna. De introducerades för de
andra Mammorna som redan kommit,
barnen tittade på varandra och började
snabbt leka. Språken blandades hej vilt!
Det var engelska, schweizer tyska, lite
norska och svenska. Redan vid fikat hade
Mammorna, som nu checkat in på sina
rum och tittat runt lite inne och ute i den
stora lummiga trädgården, värmt upp och
efter ett par timmar kunde inte någon el-
ler något stoppa pratet, diskussionerna
eller känslorna!

Det var början på Svenska Mammors
Språkläger 2005 på Hotell Edgar i Söl-
vesborg. Språklägret som hölls fredag –
söndag i mitten av september var det
första språklägret arrangerat av Svenska
Mammor och det första överhuvudtaget i
sitt slag. Spårklägret var skapat för ut-
landssvenska barn. Dessa barn får ett
väldigt speciellt förhållande till svenska
språket och ett språkläger för dessa barn
blir lite annorlunda än ett ”vanligt”
språkläger. Dessa barn har ofta en bra
grund i svenskan men kanske inte pratar
på lika hög nivå som deras jämnåriga
kamrater i Sverige. Detta kan skapa ett
problem då de kan känna sej osäkra när
de pratar med andra svenska barn och
kanske t.o.m. vägrar de att prata svenska.
Här fick de tillfälle att träffa och intensiv
umgås med 9 andra barn i precis samma
situation!

Situationen för Mammorna på språk-
lägret är också unik. Alla Mammorna var
de enda som pratar svenska i deras fa-
milj. Det betyder att de ensamma har
uppgiften, ansvaret och arbetet med att
ge sina barn svenskan. Att ge sitt barn
flerspråkighetsgåvan kan tyckas naturligt
och en sak man skall göra. Och visst är
det det! Men på vägen stöter man på en
hel del problem och höga berg. Vad gör
man om barnet vägrar prata svenska?
Hur bemöter man alla okunniga männis-
kor runt omkring en som inte förstår nyt-
tan av ett så ”litet” spårk som svenskan
eller varför ett barn som bor i Norge skall
behöva lära sej svenska också? Är det
normalt att det flerspråkiga barnet börjar
prata senare? Är det ok att det blandar
språken? Hur kan man få mer stöd från
vänner och släktingar? Hur gör man
språket levade och intressant?

Allt detta togs upp på lägret.
Känslorna svallade när Mammorna

hörde varandras tankar och förstog att de
inte var ensamma om att känna på detta
viset. Den röda tråden i allt som hände
var Mammornas otroliga vilja och be-

Svenska Mammors språkläger 2005

stämdhet när det gäller svenskan – deras
barn skall få lära sej svenska!

De tre dagarna var fyllda med intres-
santa föreläsningar, workshops, sång-
stunder, storytelling och umgänge. Hotel
Edgar som drivs av en Svenska Mammor
medlem, Emma, som precis flyttat till-
baks till Sverige med sin man och dotter
från Kanada hade stängt för allmänheten
och utgjorde en underbar ”fristad” för
mammorna och barnen. Mammorna
hjälpte till med lite av hushållssysslorna

medans det fanns barnvakter på plats för
att ta hand om barnen. På detta sättet
kunde Mammorna lyssna på föreläsning-
arna i lugn och ro medans barnen fick
leka med andra utlandssvenska barn.

Föreläsaren Nik Dahlström från
Swedutainmant hade utvecklat ett gedi-
gert program med passande information
och övningar. Nik som också är en ”sto-
ryteller” gav Mammorna en snabbkurs i
hur man berättar sagor, hittar på historier
och annat som gör svenska språket mer
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Möt våren
Riksföreningen Sverigekontakt planerar
en resa för sina medlemmar under den
första veckan i april. Målet är Bryssel
och Amsterdamm och som vanligt kom-
mer färden att innehålla mycket kultur
och historia samt besök i svenska oaser.

Vi reser med buss från Göteborg på
morgonen den första april och hämtar
upp fler resenärer i Malmö. Kulturchefen
i Tanums kommun är vår chaufför och
reseledare blir fil.dr Lennart Limberg.
Sedan Danmark och norra Tyskland av-
verkats kommer vi fram till Bremen, där
vi äter middag och övernattar.

Nederländerna följer därnäst och den
stora staden Amsterdamm blir vår station
under två dagar. Konstmuseer, stads-
rundtur och ett fint hotell mitt i stan vän-
tar oss där. Vi tar också kontakt med
svenskundervisningen.

Ett centralt och bra hotell har vi också i
Bryssel, som blir vårt nästa mål. Vi för-
djupar vår kunskap om den belgiska hu-
vudstaden och den europeiska förvalt-

ningen. Dessutom besöker vi valda delar
av den svenska kolonin. Sakkunnig in-
formation om slagfältet vid Waterloo ut-
lovas.

Efter två nätter i Bryssel vänder vi åter
hemåt, övernattar i Hannover och sträck-
er sedan mot norr. Den 7 april är vi hem-
ma igen.

Priset för 7 dagar blir preliminärt
7.000 kr och förutom buss och guidning-
ar ingår övernattningar i dubbelrum på
trestjärniga hotell, med frukost och där-
till middag varje kväll. Enkelrumstilläg-
get blir 1.600 kr.

Är Du intresserad ber vi Dig ta kontakt
med föreningens kansli via brev, telefon
eller e-post. Vi kommer då att sända yt-
terligare information och en anmälnings-
blankett.

Kanske är det för tidigt för tulpaner i
början av april, men vi hoppas på
växthuseffekten.

Kansliet

levande och intressant i ett utlands-
svenskt barn ögon.

Det är söndags morgon och Mammor-
na trillar in för frukosten i matsalen på
första våningen. Man kan inte i sin vil-
daste fanatsi föreställa sej att detta är
samma grupp som trevande kom in i foa-
jen 36 timmar tidigare. Om man inte vis-
ste bättre skulle man tro att dessa Mam-
mor känt varandra sen barnsben. Alla
hjälper till med allas barn, alla familjer
sitter blandade hos varandra för frukost,

nåt barn vill sitta med sin nya bästa kom-
pis, någon Mamma sätter sej vid ett barn
som gnäller lite när dess Mamma är och
tar mat, man fyller på varandras kaffe-
koppar och skojar berättar historier om
hur lördagskvällens historieberättande
med barnen gick. Och ... om man inte
visste bättre skulle man tro att detta var
helt vanliga svenska Mammor och barn
för nu pratar alla barnen svenska med
varandra!

Fakta:
Svenska Mammor (www.svenskamammor.com) är en förening för svenska Mam-
mor som bor utomlands.

2005 startades Svenska Mammors Språkläger för första gången. Detta kommer att
vara ett årligt återkommande Språkläger för utlandssvenska barn.

Språklägret 2005 var sponsrat av Riksföreningen Sverigekontakt
(www.sverigekontakt.se),
Hotell Edgar (http://hem.passagen.se/ksc/edgar/),
Swedutainment (www.swedutainment.se),
FolkUniversitetet Kristianstad (www.folkuniversitetet.se/kristianstad),
Gunilla Ladberg (http://www.ladberg.pp.se/) och Megastore.se
(www.megastore.se)

Läs mer och se på bilder från lägret
http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050916/BRO-
MOLLA/109160891&SearchID=73220833842412

http://www.blt.se/article_nocomment.php?args=625478,102;147;0;0

Bryssel
I den belgiska huvudstaden lever och
verkar många tusen svenskar. Förutom
de traditionella industrietableringarna har
det europeiska samarbetet lockat kvalifi-
cerad svensk arbetskraft till Bryssel.

En svensk skola skapades förorten Wa-
terloo år 1973 och bidrog till att svensk-
arna gärna bosatte sig söder om storsta-
den. Idag är fördelningen jämnare och
det bor inte mer än c:a 400 svenskar i
Waterloo, men orten har behållit sin ka-
raktär av centrum för skandinaver. Här
finns idag den imponerande Scandinavi-
an School, två skandinaviska butiker och
den svenska kyrkan, som även inrymmer
den norska församlingen.

Slaget vid Waterloo
Det som gör att denna lilla ort klingar så
välbekant i våra öron är i fösta hand inte
ABBA, utan det slag som utkämpades
där den 18 juni 1815. Nederländska, tys-
ka, engelska och preussiska trupper till-
fogade den franska armén ett avgörande
nederlag. Napoleons fältherrebana hade
nått sitt slut och han infångades för att
sändas till S:t Helena.

Märkligt nog har detta slagfält kommit
att bevaras tämligen intakt fram till våra
dagar. Gårdar och vägar finns kvar efter
200 år och endast åsen där de allierade
styrkorna hade sin position har fått några
inslag av monument och museer, souve-
niraffärer och serveringar.

Det är besynnerligt att notera hur Na-
poleon dominerar souvenirmarknaden.
Om man inte visste bättre skulle man ab-
solut tro att det var den franske kejsaren
som vann det stora slaget. Inne i själva
Waterloo finns dock ytterligare ett muse-
um, inrymt i det hus där den allierade be-
fälhavaren, hertigen av Wellington, hade
sitt högkvarter.

För många framstår slaget vid Water-
loo som en engelsk seger över fransmän-
nen, men detta stämmer inte riktigt. Vis-
serligen leddes slaget av hertigen av Wel-
lington, men endast en tredjedel av de al-
lierade trupperna var brittiska. Den ne-
derländska (belgisk-holländska) armén
spelade en stor roll i slaget och ett flertal
tyska stater hade sänt kontingenter för att
stoppa Napoleon efter återkomsten från
förvisningen till Elba.

De franska anfallen mot den allierade
styrkan misslyckades och tiden rann ut
för Napoleon. Två dagar tidigare hade
han besegrat den Preussiska armén, men
utan att lyckas med att krossa den. Ge-
nom en kringgående rörelse och i force-
rade marscher kom preussarna under
marskalk Blücher tillbaka till stridområ-
det och sent på eftermiddagen kunde de
angripa fransmännen i flanken. Slaget
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var därigenom avgjort.
Wellington och Blücher möttes på

kvällen framför Napoleons högkvarter
under slaget, värdshuset ”La belle Alli-
ance” (den vackra föreningen eller den
sköna förlovningen). Blücher, som ansåg
att hans soldater genom sina marscher
och sin anfallslusta avgjort slaget, före-
slog att drabbningen skulle kallas ”Sla-
get vid La belle Alliance”. Wellington
tyckte dock att det avgörande var att han
kunnat stå emot de franska attackerna
under hela dagen och han insisterade på
benämningen ”Slaget vid Waterloo”.

På tyska kartor kan man fortfarande se
slaget markerat som ”La belle Alliance”
och jag tycker nog att Wellington missa-
de en poäng genom att förneka betydel-
sen av ett internationellt samarbete. Idag
är inte bara Waterloo utan hela Bryssel-
området i allra högsta grad internatio-
nellt. Man hör många olika språk talas
och det främmande blandas med de två
inhemska språken. Det har hänt mig att
då jag försöker att ta mig runt på knackig
franska så lyser min germanska brytning
igenom och jag blir artigt bemött på
flamländska.

Svenska Kyrkan
Den svenska kyrkan ligger sedan 10 år i
Waterloo och man har kontakt med över
700 hushåll i Brysselområdet. Två dagar
i veckan disponeras en del av lokalerna
av den öppna förskolan, föräldrar och
telningar kan sammanstråla.

Den svenske prästen Johan Söderström
har en bakgrund som sjömanspräst i Li-
verpool och som fjällpräst i Idre. Sedan
tre år är han verksam i Belgien och han
berättade för mig om Kyrkans många ak-
tiviteter. Söndagarna är ovanligt intensi-
va med gudstjänst, söndagsskola, kyrk-
kaffe, scoutgruppen, konfirmationsun-
dervisning och samtalsgrupper. Allt av-
rundas med en kvällsandakt kl. 20.00.

På torsdagskvällar har man ett viktigt
program för svenska au-pairflickor i
Bryssel. Prästfrun Britta Söderström är
kantor och leder repetitionerna med den
kör som spelar en viktig roll i luciafirandet.

Två grupper av svenskar kan urskiljas i
Brysselområdet. De som är äldre kom
många gånger efter det andra världskri-
get för att delta i affärslivet. Idag kom-
mer unga familjer i början av sin interna-
tionella karriär.

Naturligtvis förekommer samman-
smältningar över nationsgränserna. I kyr-
kan blir då både bröllop och barndop till
flerspråkiga ceremonier, så att familje-
medlemmar från olika bakgrunder kan
känna sig delaktiga. I Belgien har en
präst ingen laglig rätt att sammanviga.
Giftermålet är en juridisk akt, som äger
rum hos borgmästaren, och i kyrkan sker
sedan en välsignelse av äktenskapet.

Prästfamiljen Söderberg hälsar oss
välkomna till Svenska Kyrkan.

Öppna förskolan inbjuder till roliga
lekar.

Kyrkans bokbord är imponerande.
Avflyttade svenskar skänker böcker,
som sedan kan säljas för en billig
penning.
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Skolan
Vid ett besök på den skandinaviska sko-
lan kunde jag konstatera att dess fram-
gångar fortsätter och med sina 400 elever
är det den största svenska skolan i utlan-
det. Miljön är fantastisk med en modern
skolbyggnad i kombination med ett gam-
malt vackert slott, allt omgivet av en stor
och grönskande park.

Rektor Torbjörn Åberg att förutsätt-
ningarna för de svenska utlandsskolorna
snabbt förändras. Nerdragningar inom
svensk industri har lett till en minskning
av antalet utlandsstationerade svenska spe-
cialister och därmed krymper elevunder-
laget. Det gäller då att hitta nya vägar.
Med en ökad betoning av det skandina-
viska kan den ursprungliga svenska skolan
attrahera ungdomar från Norge och Finland.

En skandinavisk identitet går att förena
med en öppenhet för Europa. Språkun-
dervisningen vid Scandinavian School är
förstklassig och samtliga lärare har sitt
modersmål som undervisningsspråk. Kol-
legiet rymmer lärare från femton olika
länder.

Det praktfulla slottet har rustats upp
och där tar skolan emot 40 gästelever.
Svenska kommuner och friskolor kan där
köpa platser för att ge sina stipendiater
ett språkbad i en internationell miljö.
Gästeleverna har ett omfattande program
med utflykter och studiebesök under
veckosluten. Möjligheterna att besöka
historiska platser och kulturaktiviteter,
liksom dagens dynamiska centra, är onek-
ligen goda om man har Bryssel som bas.

Skolans skandinaviska profil omfattar
också islänningarna, men bara delvis. Is-
ländska ungdomar väljer ofta att gå på
den amerikanska skolan. På söndagarna
kommer dock ett femtiotal yngre islän-
ningar till den skandinaviska skolan för
att vårda sitt språk och sin kultur. Sagor-
na är viktiga!

Föreningar
Slottet inrymmer också ett litet kontor
för svenska klubben i Bryssel. Många ak-
tiviteter ordnas under året och inga till-
fällen försummas för att fira svenska
högtider. Likaså anordnas kulturresor till
intressanta mål på varierande avstånd
från Bryssel. Medlemmarna kan ge tips
till varandra om allt ifrån trevliga restau-
ranger till sommarställen i Sverige.

Société Belgo-Suédois har en annan
inriktning och organiserar såväl belgare
som svenskar för att öka utbytet mellan
de båda länderna. I år har man uppmärk-
sammat att det är hundra år sedan prin-
sessan Astrid föddes. Hon är fortfarande
ihågkommen som den blida drottningen i
Belgien och hennes jubileum firas med
ett vackert frimärke.

Bryssel i september 2005
Lennart Limberg

Skandinaviska skolan blandar gamla
och nya byggnader. Förskolan med
goda lekmöjligheter.

Det gamla slottet är nyrenoverat.

Caroline, Marie och Jenny trivs med
skolan och med slottet.
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Som en av Sveriges största stiftelseförvaltare har vi en bred
expertis och kunskap inom hela stiftelseområdet. Vi vänder
oss till stiftelser och andra juridiska personer som har behov
av professionell och skräddarsydd portföljförvaltning,
redovisning och administration.

Kontakta oss för mer information på 08-763 72 20 eller besök
www.seb.se/enskildabanken

Professionell stiftelseförvaltning
– bred expertis inom hela 
stiftelseområdet. 

SEB i topp när kunder sätter betyg:

I en stor undersökning om institutionernas förtroende för kapitalförvaltare
har SEB flest nöjda kunder. SEB får högst betyg bland bankerna och delar
andraplatsen totalt. Genomgående toppbetyg inom erfarenhet, affärsetik,
effektiv administration och finansiell stabilitet. Undersökningen är gjord av
det oberoende undersökningsföretaget Prospera.

Carina Lindqvist – Kundansvarig, Stiftelser & Företag



Belöningens stund. Det svindlande ögonblick då åren av sena studiekvällar, 
och motsträviga tentor plötsligt får ett värde och blir ett minne för livet.

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket är en av Sveriges vackrast belägna skolor. 
Den ligger på en kulle i Sigtunas vackraste del,  nära Stockholm, Arlanda och Uppsala.

Idrotten har sin givna plats på SSHL. Särskilt lagsporter - både med och utan boll. 
Närheten till Mälaren ger roddarna obegränsade möjligheter till träning.

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket sshl
Box 508 S-193 28 Sigtuna. Beställ mer information per tel 08-592 571 00, fax 08-592 572 50 eller e-mail info@sshl.se.

Ett besök på vår hemsida rekommenderas dessutom www.sshl.se

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket är en av Europas 
modernaste och mest framgångsrika internatskolor. Ungefär 550
elever studerar här, varav 350 är internatelever. 

Gymnasiet på sshl erbjuda gymnasieskolans naturvetenskapliga
(nv) och samhällsvetenskapliga (sp) program. Samt ett inter-
nationellt program (ib) som handhas av International Baccalaureate
Organisation. Examen från dessa ger tillträde till de flesta 
högskolor och universitet runt om i världen.

sshl erbjuder dessutom sina elever myp, the Middle Years
Programme - ett arbetssätt där hela processen och inte bara resultatet
värderas. Grundskolan och gymnnasiet knyts därmed ihop på ett
naturligt sätt. 

sshl är på många sätt en unik skola med stark internationell 
prägel, hög pedagogisk kvalitet och studieresultat som imponerar.

SSHL. En skola för framtiden.


