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Vintern har varit ihärdig i år men snart kommer våren och då samlas föreningens medlemmar till årsmöte i Göteborg.
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Sparreviken är en lägergård för ungdomar som drivs av KFUK / KFUM. Seglarläger och vildmarksupplevel-
ser står på programmet.

Riksföreningen Sverigekontakt har beslutat att som stipendium bjuda på kursavgiften för 4 till 5 ungdomar
som läser kompletterande svenska i utlandet. Meningen är att deras svenska skall sommartränas samtidigt
som de lär känna den svenska naturen lite närmare.

Gå in på hemsidan: www.sparreviken.se och välj ut en passande kurs, formulera sedan ett ansökningsbrev
och sänd det till info@sverigekontakt.se

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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Från Dicksonsgatan

I marsnumret av tidningen brukar en kal-
lelse till det kommande årsmötet vara in-
förd. Så är det även i år. Förra året anord-
nade Västerviks lokalförening årsmöte
på sin hemmaplan. Såsom rapporterats
tidigare, och såsom alla som deltog vet
väl av egen erfarenhet, var det evene-
manget mycket lyckat. Enligt våra stad-
gar skall årsmötet hållas i Göteborg, men
det kan om särskilda skäl föreligger för-
läggas till något annat lämpligt ställe.
Denna passus har under överskådlig tid
tolkats så, att vi åtminstone vartannat år
samlas i Göteborg, medan vi under mel-
lanliggande år hittar någon annan plats
att hålla årsmöte på. Detta är bl.a. ett sätt
att få närmare kontakt med lokalför-
eningarna.

Efter det lyckade arrangemanget i Väs-
tervik riskerar man under alla omstän-
digheter att det nu blir ett mellanår, men
mycket hänger på var och en. Alla med-
lemmar uppmanas att göra en vårtur och
och besöka huvudkontoret på Dicksons-
gatan i maj.

Tillsammans med kallelsen till årsmöte
brukar vi också publicera en redovisning
av föregående års verksamhet. Årsberät-
telsen för 2005 finner ni således i detta
nummer av Sverigekontakt. Här skall
inte innehållet i den föregripas. I själva
verket är det nog ganska mycket man
känner igen från tidigare. Vi har ju under
en lång följd av år utvecklat ganska tydli-
ga rutiner för vårt arbete, och många mo-
ment återkommer regelbundet.

Det är normalt så med alla organisatio-
ner att årsberättelsen mäter temperaturen
på verksamheten, så också rimligen för
vår förening. Även om det inte är någon
omedelbar risk för överhettning, ser nog
var och en att arbetstemperaturen varit
hög. Det är egentligen anmärkningsvärt
att 2005 i så hög grad liknar tidigare år,
med tanke på de speciella förutsättningar
som varit rådande. Vi har under hela året,
liksom större delen av året dessförinnan,
fått klara oss utan generalsekreterare.
Den övriga kanslipersonalen har dess-
utom decimerats, eftersom en tidigare
medarbetare som under året gått i pen-
sion inte fått någon efterträdare.

Att allt ändå flutit så väl som det har
gjort, beror på hängivna insatser från
mångas sida – den kvarvarande kansli-
personalen, överstyrelsen och förening-
ens övriga medlemmar har alla dragit sitt
strå till stacken. Jag har framhållit detta
förut, och jag säger det igen: det har varit
mycket stimulerande för mig som ordfö-
rande att få så många bevis på förening-
ens vitalitet, seghet och prestationsför-
måga. Än en gång vill jag tacka för sam-

manhållning och lojala insatser när dessa
som bäst behövts.

Det har således på flera sätt varit spän-
nande och lärorikt att leda och delta i för-
eningens arbete under det gångna året.
Men det tillstånd som rått har trots allt
varit en nödlösning, som måste övergå i
en mera fruktbar, permanent situation.
Det är mycket glädjande att vi nu tar ett
stort steg i en sådan riktning.

Under hösten gav överstyrelsen arbets-
skottet i uppdrag att förbereda tillsätt-
ningen av en ny generalsekreterare. Alla
prognoser pekade då mot att vår ekonomi
hade stabiliserats, dvs. att de drastiska åt-
gärder som överstyrelsen tvingats vidta
hade haft avsedd verkan. Det bokslut
som vi nu håller på och arbetar fram be-
kräftar att den bedömningen var riktig.

Genom lyckliga omständigheter har
arbetsutskott och överstyrelse sedan be-
slutet i höstas kunnat arbeta snabbt. Vid
ett sammanträde den 15 februari 2006
beslutade överstyrelsen utse Lars Björk-
man till ny generalsekreterare för Riks-
föreningen Sverigekontakt. Lars Björk-
man är född 1943 och gift med Karin; de
har fyra vuxna barn, som för närvarande
bor på lite olika håll i världen.

Lars själv har under många år arbetat
för FN. Han påbörjade en akademisk kar-
riär vid Göteborgs universitet och fick i
början av 1970-talet ansvaret för en ny-
startad kurs vid Kulturgeografiska insti-

tutionen med beteckningen U-landsfrå-
gor och biståndsteknik. Under något mer
än ett decennium var Lars engagerad i
denna kurs, med avbrott för ett treårigt
uppdrag som Junior Professional Officer
inom United Nations Development Pro-
gramme med placering i Teheran. 1980
var det åter dags för FN-arbete, denna
gång inom United Nations Worlf Food
Programme, världens största humanitära
biståndsorganisation. Sedan dess har
Lars Björkmans tjänstgöring legat inom
dessa domäner. Han har både verkat på
fältet, t.ex. i östra, västra och södra Afri-
ka samt på Balkanhalvön, och från hu-
vudkontor i Rom och Genève, ofta i olika
chefsbefattningar.

Det är överstyrelsens klara övertygelse
att Lars Björkman med sin betydande in-
ternationella erfarenhet kan tillföra vik-
tig kompetens till vår förening. Vi har all
anledning att se fram emot samarbetet
med stor tillförsikt och hälsar honom
hjärtligt välkommen till sin befattning.
Vi önskar honom lycka till med uppgif-
ten och lyckönskar oss själva till en lös-
ning som ger oss stort hopp inför framti-
den.

Alla önskas dessutom en god fortsättning
på vintern. Det ser ut att ljusna.

Bo Ralph
ordförande

En ny generalsekreterare
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Decemberminnen
Även om december är en mörk och kall
månad finns det ljuspunkter. Ett besök i
Karelen piggar alltid upp och här ses
några av svenskeleverna vid Yrkeshög-
skolan i Joensuu tillsammans med sin lä-
rarinna Sinikka Marila. Studenterna pla-
nerar en studieresa till Västsverige och vi
kommer att hälsa dem välkomna till Gö-
teborg och till Dicksonsgatan i mitten av
mars.

Helt oväntat fick kansliet på Dicksonsga-
tan besök av en pepparkaksgumma och
en lucia den 13 december. De framförda
sångerna var imponerande många och
lussekatterna som bjöds smakade bra.

Den 9 december ägde ett intressant skol-
ungdomsmöte rum i Tychy i Polen. Elever
och lärare från Linnéaskolan i Ljungskile
och från skola nr 15 i Berdicher, Ukraina
träffade elever och lärare på Joseph Con-
radskolan i Tychy. Hedersgäst var Sveri-
ges viceambassadör i Polen, Hans An-
dersson.
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Årsmöte i Göteborg
Riksföreningen Sverigekontakt hälsar
sin medlemmar välkomna till årsmöte i
Göteborg lördagen den 13 maj. Ostindie-
fararen Götheborg har visserligen ännu
inte återvänt från sin resa till Kina, men
vi kommer ändå att bjuda på ett program
med anknytning till havet och till Väst-
kusten.

Årsmötesförhandlingarna hålls i det
gamla Ostindiska Compagniets hus, nu-
mera Göteborgs Stadsmuseum. Där får
vi låna den återskapade auktionssal där
de eftertraktade varorna från Kina ut-
bjöds till försäljning. En rapport kommer
att lämnas över Ostindiefararen Göthe-
borgs äventyr på världshaven.

På årsmötetets dagordning står följande
frågor:
– 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 revisorsupplean-

ter.
– Val av valberedning.
– Utlandsmedlemmarnas punkt.

Efter årsmötet tar vi en kort promenad
genom stadens centrala delar för att peka
ut ett par av dess sevärdheter.

Slutligen hamnar vi vid Göteborgs Mari-
tima Centrum, som är världens största
fartygsmuseum, sett till antalet skepp.
Här finns också en kvarleva från den
stora emigrationen och från Svenska
Amerika Linjen. m/s Marieholm använ-
des som matarfartyg till de stora ameri-
kabåtarna och hon hämtade upp passage-
rare från olika hamnar i Östersjön. Nu-
mera innehåller fartyget en utmärkt res-
taurang och där kommer vi att äta vår
årsmötesmiddag.

För den som önskar övernatta på hotell
ber vi att ni själva ombesörjer bokning-
en. Det kan vara lite trångt i Göteborg
just denna helg, eftersom det stora mo-
tionsloppet Göteborgsvarvet går av sta-
peln på lördagen.

Utflykt
Traditionsenligt fortsätter vi på söndagen
med en utflykt och denna gång tar vi oss
norr ut genom det vackra Bohuslän. På
Tjörn kommer vi att besöka vår samar-
betspartner Billströmska folkhögskolan.

Valärende inför årsmötet anmäles till valberedningen
c/o Liss Surtevall, Lasarettsparken 3 A, 61432 Söderköping, tel:0121-21864

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Anmälningsblankett
Insändes till Riksföreningen Sverigekontakt, Box 53066, 40014 Göteborg
Senast den 20 april 2006.

Namn ............................................................................................................................

Adress ...........................................................................................................................

Postadress ........................................................................ tel: ......................................

Önskar delta i årsmötet .............................. antal personer ..........................................

Önskar årsmötesmiddag ............................. antal personer ..........................................

Deltar gärna i södagens bussutflykt ........... antal personer ..........................................

Vi får en visning och då vi tittar på mat-
salen passar vi på att äta en bit. Kl. 13 är
vi inbokade för en visning på Akvarell-
museet i Skärhamn och därefter återvän-
der vi till Göteborg dit vi anländer c:a
kl. 15.

Årsmötesmiddagen kommer att kosta
350 kr och söndagens utflykt går på 200
kr. Betala ingenting nu, utan invänta de
inbetalningskort som kansliet kommer
att sända ut. Din anmälan till årsmötet
vill vi ha senast den 20 april 2006.

Välkomna

Karl IX staty, restes för att hedra kung-
ens försök att grunda ett Göteborg på
Hisingen. Detta ståtliga monument
kallas aldrig något annat än ”Koppar-
märra”.

Den sista resten av Svenska Amerikalin-
jen Linjen hälsar oss välkomna ombord.

✃✃✃✃✃
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Till revisorer valdes Annika Götenfelt
och Lars Olof Jonasson med Klas
Björnsson och Charlotte Börjesson som
suppleanter, samtliga från Göteborg.
Ordföranden tackade den avgående val-
beredningen, Rune Dahlstrand och Gul-
lan Nygårds, för mångårigt gott arbete.
Till nya ledamöter i valberedningen ut-
sågs Liss Surtevall, Söderköping, Ingrid
Ansebo, Göteborg och Britt Grundström,
Malmö.

Vid överstyrelsens konstituerande
sammanträde utsågs Gunnar Fjellander
till vice ordförande och Gustaf Hultbom
till skattmästare. Arbetsutskottet fick föl-
jande sammansättning: Ulla Berglindh,
Gunnar Fjellander, Gustaf Hultbom, Sune
Johansson och Bo Ralph, ordförande.
Överstyrelsen har under året samman-
trätt vid 5 tillfällen. Monikka Virkala
från Svenska institutet har varit ständigt
adjungerad. Arbetsutskottet har samman-
träffat vid 5 tillfällen.

Kansli
Föreningens kansli på Dicksonsgatan 6 i

Årsmötet 2005 hölls i Västervik lördagen den 21 maj på inbjudan av lokalföreningen där. Arrangemangen
uppskattades till fullo av det 60-tal av våra medlemmar som mött upp.

Överstyrelsens verksamhetsberättelse diskuterades, bokslutet godkändes och ansvarsfrihet beviljades.
De församlade kunde också glädja sig år en ovanligt fyllig och varierad presentation under rubriken ”Ut-
landsmedlemmarnas punkt”. Arne Sandelin och Karl-Gösta Engqvist fick motta föreningens förtjänsttecken.

Sveriges regering önskar i fortsättningen avstå från att utse föreningens ordförande. På denna punkt
måste således stadgarna ändras. Årsmötet godkände det förslag till stadgeändring som förelåg på denna
punkt. För att vinna laga kraft måste den nya lydelsen godkännas även på nästa årsmöte.

Val förrättades och överstyrelsen fick följande utseende:

Av regeringen utsedd ordförande till utgången av 2006
Professor Bo Ralph, Göteborg

Överstyrelsens årsberättelse för 2005

Ordinarie ledamöter Suppleanter
Universitetslektor Direktör
Ulla Berglindh, Göteborg Ingemar Bjerkander, Lerum

Översättare Avdelningsdirektör
Aimée Delblanc, Stockholm Brittmari Ekholm, Uppsala

F. rektorn Fil. dr
Angela Falkengren, Göteborg Gunvor Flodell, Umeå

F. skoldirektören Folkhögskollärare
Gunnar Fjellander, Malmö Gunilla Forsman, Myggenäs

Direktör Universitetsadjunkt
Lars E. Gossner, Vessigebro Victor Hennius, Västerås

Kyrkoherde em. Gymnasielärare
David Holm, Stockholm Pauliina Mantsinen, Lahti

Bankdirektör F. banktjänstemannen
Gustaf Hultbom, Uppsala Arne Nilsson, Falsterbo

Rektor Ingenjör
Lena Högback-Nimhed, Västervik Sven-Olof Nilsson, Västervik

F. universitetslektorn Direktör
Sune Johansson, Hindås Lars Rosén, Trollhättan

Leg. läkare Administrativ chef
Roland Rundgren, Hägersten Lars Sköld, Skogås

F. rektorn Fru
Rolf Wallgren, Kållekärr Marianne af Uhr, Uppsala

Göteborg har under året varit öppet för
våra medlemmar och besökande forskare.
En semesterstängning under tre veckor i
juli ansågs dock nödvändig.

Kansliet har varit bemannat med
Kerstin Sundborn, Gunnel Hedberg och
Peter Höglund. Anna-Karin Ringholm
slutade under året vid uppnådd pensions-
ålder. Katarina Norheim återkom under
hösten efter att ha varit barnledig. Under
vakansen på tjänsten som generalsekre-
terare har enskilda medlemmar blivit
mer direkt indragna i det operativa arbe-
tet än vad som varit brukligt tidigare. Le-
damöter av överstyrelsen samt förening-
ens ordförande har fått ett ökat praktiskt
ansvar; så har exempelvis ordföranden
fungerat som ansvarig utgivare för tid-
skriften Sverigekontakt. Kerstin Sund-
born har tjänstgjort som sekreterare vid
styrelsesammanträden och arbetsut-
skottsmöten.

Tidskriften Sverigekontakt har utkom-
mit med fyra nummer och med en medel-
upplaga på 3.200 ex. Tryckningen har ut-
förts av MediaPrint i Uddevalla, medan

inplastning och distribution har ombe-
sörjts av Falköpings Bokbinderi.

Nyutkomna böcker har regelbundet
presenterats i vår tidskrift av vår samar-
betspartner Wettergrens Bokhandel i
Göteborg. Beställningar har också kun-
nat göras via Sunday Books i Stockholm.
För de svenska skolorna i utlandet har vi
givit en speciell service då det gällt att
beställa läromedel från olika förlag i
Sverige.

Ekonomi
Efter två mindre gynnsamma år har för-
eningen genom målmedvetet arbete kun-
nat stärka sin ekonomiska ställning och
har nu balans i verksamheten. Det för-
bättrade läget har möjliggjort efterläng-
tade investeringar. Så har exempelvis
kansliets datorutrustning förnyats.

Våra egna fonder, som består av tidigare
donationer från medlemmar, finns sam-
lade i ett antal stiftelser, som samförval-
tas av SEB i Göteborg, under tillsyn av
Länsstyrelsen i Västra Götaland. De till-
gångar som varit placerade i aktier har
under året visat tillväxt i takt med en sti-
gande börs. Ränteavkastningarna har dä-
remot varit fortsatt blygsamma.

Fastigheten på Dicksonsgatan 6 ägs av
fonderna och lokaler hyrs sedan ut till
Riksföreningen Sverigekontakt för en
förmånlig kostnad. Göteborgs universitet
har hyrt tredje våningen i fastigheten
som gästforskarbostad. Detta kontrakt
har sagts upp och vi har passat på att re-
parera denna våning. Upprustningen av
fastigheten kommer att fortsättas under
de närmast kommande åren. Målet är att
hela huset skall ha snyggats upp till 100-
årsjubileet 2008.

Skolor
De svenska skolorna i utlandet har lik-
som under tidigare år uppmärksammats
med omfattande bokgåvor. Genom att
göra fynd bland de rester som finns kvar
efter bokrean har vi kommit över barn-
och ungdomsböcker till låga priser. Vida-
re har flera svenska förlag genom sina
gåvor möjliggjort att vi kunnat stödja den
fria läsningen vid svenska utlandsskolor
och vid den kompletterande svenskun-
dervisningen (de s.k. lördagsskolorna).

Från Stiftelsen LättLäst har vi till för-
månliga priser kunnat erhålla böcker,
som sedan har distribuerats till de svens-
ka skolorna. Ett problem för oss är de
ständigt stigande portokostnaderna, som
gör det svårt att sända ut så många böck-
er som vi skulle önska. Sommarens bok-
bord utgör då ett uppskattat komplement
till sändningarna. Speciellt under augusti
månad brukar kansliet få besök av många
lärare, som tillfälligt uppehåller sig i
Sverige och som då passar på att utöka
sina skolors bokbestånd. Böckerna kom-
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mer på så vis direkt ut till eleverna och vi
slipper en del portokostnader.

Genom riktade besök och kontakter
kan vi varje år ägna särskild uppmärk-
samhet åt några ordinarie svenska ut-
landsskolor samt lördagsskolor. Bland
årets speciella satsningar på den kom-
pletterande svenskundervisningen kan
nämnas de svenska skolorna i Wellington
på Nya Zeeland, Kairo i Egypten, Kassel
i Tyskland och Milton Keynes i England.
Dessutom stödde vi den träff för svensk-
lärare som hölls i Kassel i mars månad.

Vid de resor som ordnas för förening-
ens medlemmar försöker vi bl.a. få kon-
takt med de olika nivåerna av svenskun-
dervisning som bedrivs i det land som ut-
gör resmålet.

Organisationen ”Svenska mammor”
ordnade i augusti ett språkläger i Sölves-
borg med ekonomiskt stöd från bl.a.
Riksföreningen Sverigekontakt. Vi upp-
fattade detta som ett intressant initiativ i
linje med vår förenings verksamhet.

Svenskundervisning
Stödet till vuxenundervisning i svenska
fortsätter att vara en av vår förenings hu-
vuduppgifter. Vi samarbetar nära med
Svenska institutet, som har hand om kon-
takten med de utländska universitetens
svenskundervisning. Vår förenings lärar-
lista förnyas kontinuerligt och böcker har
kunnat sändas ut även detta år. Många av
de lärare som är engagerade i denna
verksamhet har också gjort bekantskap
med vårt populära bokbord. Ny informa-
tion om svenskundervisning utomlands,
på olika nivåer, försöker vi fortlöpande
inhämta när tillfällen uppstår. Detta kan
ske i samband med andra föreläsningsre-
sor, under de nyssnämnda medlemsresor-
na eller genom målinriktad uppsökande
verksamhet i syfte att stärka kontakterna.

Under sommaren genomfördes två sto-
ra kurser. Tillsammans med svensklärar-
föreningen i Finland höll vi på Axevalla
folkhögskola en internationell svensklä-
rarkurs. Under en vecka i juni samlades
43 lärare, varav majoriteten kom från
Finland. Friplatser vid denna kurs kunde
ges till två svensklärare från Estland och
en vardera från Ryssland, Rumänien och
Polen.

I augusti anordnades en treveckorskurs
i svenska tillsammans med Billströmska
folkhögskolan på Tjörn. Den samlade 38
deltagare från 17 länder och undervis-
ning gavs på tre olika nivåer. Speciellt
glädjande var närvaron av tre utlands-
svenska ungdomar, som hade en svensk
förälder och ville förbättra sina kunskaper
i den förälderns modersmål. Studenterna
kom från Ecuador, Singapore och Neder-
länderna. Stipendier till denna kurs kun-
de beviljas åt tre studenter från Lettland,
två från Vitryssland och en från Polen.

Tillsammans med Svenska institutet
genomförde vi i Riga ett veckoslutssemi-
narium för baltiska svensklärare i början
av oktober. Värdefull hjälp fick vi av
Sveriges ambassad i Lettland. Föreläsare
från Stockholm och Göteborg varvades
med seminariedeltagare, som bidrog med
olika pedagogiska framställningar. Dessa
uppskattade baltiska seminarier har ge-
nomförts regelbundet under 15 år.

Föreläsningar har liksom tidigare år gi-
vits efter lokala inbjudningar från olika
håll i Europa. I flera fall har besöken
kunnat kombineras med Stiftelsen Lüt-
zenfondens föreläsningsverksamhet. I
februari månad gästade representanter
för vår förening Tallinn, Gustav Adolf-
Gymnasiet och Svenska folkhögskolan; i
mars besöktes Vilnius; i april Helsing-
fors, Paderborn och Hannover; i maj
svenskundervisningen på Island. I okto-
ber månad besöktes å ena sidan Buda-
pest, å andra sidan Katowice och Kra-
kow, i november Berlin samt i december
Joensuu och Helsingfors.

Flera av föreningens medlemmar har
genom bokgåvor gjort det möjligt att
överföra svensk litteratur till främst Est-
land och Polen. Läroböcker i svenska har
vi skänkt till svenskundervisningsgrup-
per i Polen, Ukraina, Serbien och Ryss-
land.

Stipendier
Via Mälardalens lokalförening av Riks-
föreningen Sverigekontakt och genom
samarbete med Svenska institutet har vi
kunnat förmedla 15 friplatser vid olika
folkhögskolor till svensk-studerande från
Polen, Rumänien, Japan, Ryssland, Eng-
land och Ukraina. De folkhögskolor som

vi samarbetar med är Billströmska folk-
högskolan på Tjörn, Axevalla folkhög-
skola, Klarälvdalens folkhögskola, Åsa
folkhögskola, Mellansels folkhögskola
och Sigtuna folkhögskola. Genom exter-
na ekonomiska bidrag har detta värdeful-
la projekt säkrats för en rad år framöver.
Vår förmedling av stipendier har genom
åren kunnat dra nytta av det intresse
Göran Huss visat för saken och av de
kontakter som han odlat. Hans bortgång
under hösten innebär, förutom en svår
förlust på personplanet, att denna del av
vår verksamhet måste läggas om i vissa
avseenden. Vi skall göra vårt bästa för att
Göran Huss arbete skall föras vidare ef-
ter de uppdragna linjerna.

Svenska studenter ansöker ofta ur våra
fonder om resestipendier för studier ut-
omlands. Detta beviljas endast i undan-
tagsfall, eftersom vi prioriterar de ut-
ländska studenternas ambitioner att lära
sig svenska i Sverige. Svensklärarför-
eningen i Estland beviljades ett bidrag
till en studieresa till Finland och de
svenskspråkiga institutionerna där. Tre
studenter, en från vardera Rumänien,
Ukraina och Estland, har fått ekonomis-
ka bidrag för studier i Sverige.

Emigrantforskning
Forskningsprojektet Göteborgs-Emigran-
ten har varit aktivt på flera områden.
Samarbetet med Emigrantregistret i
Karlstad har resulterat i en utgivning av
en ny cd-skiva med ett utvidgat antal re-
gister. Sökvägarna har förenklats och
skivan kan med fördel användas i person-
historisk forskning. Den har döpts till
”Emigranten populär” och lanserades vid

Höstterminens stipendiater samlades av Göteborgs lokalförening till ett uppskattande
möte.
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Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i
september.

I samarbete med Emigranterna hus i
Göteborg har ett stort antal föredrag hål-
lits över olika ämnen inom den svenska
emigrationens historia. Likaså har med-
lemmar ur projektet anlitats för föreläs-
ningar av olika hembygdsföreningar.

Vid det stora släktforskarmötet i Göte-
borg i augusti var temat ”Porten mot väs-
ter” och där bjöds på ett flertal föreläs-
ningar med anknytning till den svenska
emigrationens historia.

Vår emigrationsforskning har dessvärre
drabbats av ett svårt avbräck genom do-
cent Lars Ljungmarks frånfälle under
året. Hans sista delprojekt var en under-
sökning av de göteborgare som återvän-
de efter en period i Amerika. Arbetet
kommer nu att slutföras av Lars Ljung-
marks medarbetare.

Nytt material rörande svensk emigra-
tion har under året tillförts Riksförening-
en Sverigekontakts samlingar.

Stiftelsen Lützenfonden
Alltsedan sin tillkomst 1931 har Stiftel-
sen Lützenfonden levt i ett nära samar-
bete med Riksföreningen Sverigekon-
takt, som utser två representanter i Stif-
telsens styrelse och vars kansli sköter
bokföring och revision. Ett årligt anslag
från de Ekmanska fonderna säkrar sköt-
seln av minnesplatsen i Lützen och ger
dessutom utrymme för vetenskaplig
forskning och en viss föreläsningsverk-
samhet.

Dr Inger Schuberth i Bonn har under
året verkat som sekreterare i Stiftelsen
och ansvarat för den operativa verksam-
heten. Flera sammanträden har hållits med
Kuratorium i Lützen, som ansvarar för
minneskapellet och 6 november-firandet.

Minneskapellet tillkom år 1907 och
förberedelserna för hundraårsfirandet har
intensifierats. Dr Inger Schuberth har vid
besök i Sverige sammanträffat med led-
ningen för Livrustkammaren i Stock-
holm om deras medverkan i en jubi-
leumsutställning och med ledningen för
Uppsala universitetsbibliotek, som för-
varar den Planerska samlingen. Denna
samling från Lützen innehåller manu-
skript, tryck, mynt och medaljer med an-
knytning till Gustav II Adolf och inköp-
tes år 1917 av en svensk, som donerade
allt till Uppsala universitetsbibliotek.

En minnesutställning kommer att an-
ordnas på slottet i Lützen, där man för
närvarande har påbörjat ett omfattande
renoveringsarbete. I Stiftelsens eget mu-
seum på minnesplatsen planeras en ny
permanentutställning.

Borgmästaren i Lützen har valts in i
den tyska Förbundsdagen, vilket ökar
hans möjligheter att vidga sitt kontaktnät
men minskar hans möjligheter att aktivt

delta i det omfattande planeringsarbete
som förestår.

Förberedelserna inför 2007 kommer
delvis att genomföras inom ramen för ett
Wissenschaftliches Beirat med forskare
från Finland, Tyskland och Sverige.

Lokalföreningarna
Riksföreningen Sverigekontakts tolv lo-
kalföreningar har i varierande utsträck-
ning ägnat sina krafter åt egna projekt
inom ramen för verksamheten i stort.
Den till medlemsantalet största lokalför-
eningen finns i Göteborg, och där har
man både en utåtriktad verksamhet och
uppskattade aktiviteter för medlemmar-
na. Här förekommer resor, luciafest och
Thanksgiving dinner, såväl som studie-
cirklar och arkivarbete till fromma för
Riksföreningen Sverigekontakt. Hela
vårt omfattande fotoarkiv är snart ge-
nomgånget och klassificerat. Under hös-
ten tog Göteborgs lokalförening initiativ
till att årets stipendiater samlades i Göte-
borg för information. De fick tillfälle att
bekanta sig med vårt högkvarter och togs
om hand på bästa sätt av lokalförening-
ens medlemmar.

Lokalföreningen i Finland har åstad-
kommit en omfattande distribution och
utdelning av stipendieböcker till svensk-
studerande vid samtliga finska gymna-
sier. Vi är alla mycket imponerade.

En annan typ av lokalförening är den i
Västervik, som trots sitt begränsade
medlemsantal uträttar mycket. Den drivs
med stor energi, vilket inte minst märk-
tes vid det välorganiserade årsmötet. Lo-
kalföreningen har dessutom byggt upp
ett eget kapital genom att skickligt för-
valta en donation. Avkastningen används
till att i olika former stödja svenskunder-
visningen på flera platser.

Dessa snabba glimtar från arbetet inom

tre lokalföreningar får denna gång tjäna
som exempel på den mångskiftande
verksamhet som en lokalförening kan be-
driva. Genom sina egna förbindelser bi-
drar lokalföreningarna till att stärka vårt
omfattande kontaktnät. Givetvis bidrar
de också till att vårt arbete på kansliet
och inom överstyrelsen löper smidigt
och effektivt.

I mitten av november samlades repre-
sentanter för de olika lokalföreningarna
till ett möte i Göteborg. Därvid utbyttes
information och erfarenheter mellan
riksföreningen och lokalföreningarna.
Det visade sig, som så ofta vid dessa
sammankomster, att det finns mängder
med goda idéer ute i lokalföreningarna,
och det kanske viktigaste med dessa
sammankomster är möjligheten för de
deltagande att under en intensiv dag prö-
va sina idéer på varandra och få nya tips.

*

Sammantaget har verksamhetsåret varit
mycket framgångsrikt. Våra prestationer
har att döma av de utvärderingar som ge-
nomförts hållit hög klass och blivit
mycket väl mottagna av dem de riktat sig
till. Det goda resultatet har i första hand
möjliggjorts genom hängivna insatser
från medlemmarna, från lokalföreningar-
na och riksföreningens olika organ. Utan
gott stöd från dem vi samarbetat med och
utan den generösa välvilja vi mött på så
många olika håll hade vi ändå inte haft
de framgångar som vi nu kan glädja oss
åt. Därför vill överstyrelsen framföra sitt
varma tack till alla som bidragit till det
gångna årets vackra resultat.

Göteborg i februari 2006
Bo Ralph

ordförande

Sommarens bokbord är alltid lika populärt.
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Det finns som bekant många vägar till
flerspråkighet och det finns också många
fördelar med att som vuxen kunna fler än
ett språk flytande. I denna spalt har jag
velat ge ordet till småbarnsfamiljer,
barn, tonåringar, vuxna och äldre som
berättar om sina erfarenheter och be-
skriver flerspråkighetens glädjeämnen
och vedermödor. För visst måste man
själv jobba hårt om man vill utveckla sin
vardagsflerspråkighet till dubbel eller
flerdubbel språkkompetens på hög nivå.
Många ungdomar väljer att i något skede
arbeta eller studera i en annan språkmil-
jö just för att vidareutveckla sitt eller
sina svagare språk, andra åter för att
kunna utnyttja hela sin språkliga kompe-
tens. Aino Gröndahl som är tvåspråkig i
svenska och finska och som redan tidi-
gare bidragit till denna spalt, har skickat
in en artikel om sitt sommarjobb på ett
tvåspråkigt sjukhus i Vasa, Finland. Hon
visar här nedan att hon inte bara har fått
mer arbetserfarenhet utan att hon också
har fått en inblick i det finlandssvenska
språkbruket och sättet att förhålla sig till
det svenska och det finska.

Alla ni, unga eller gamla, som har er-
farenheter av flerspråkighet eller på
Ainos vis vill dela med er av era språk-
liga mm. iakttagelser, skriv gärna till
denna spalt och berätta för oss andra.
Inget är så inspirerande som andras ge-
nuina erfarenheter av det som man vill
veta mer om, inte minst när det gäller
flerspråkighet. Epostadressen finns längst
nere i denna spalt.

Leena Huss

Ett sommarjobb, flera insikter

Det började med att jag fick veta att jag
hade fått sommarjobbet i Vasa, det som-
marjobb jag så länge hade önskat mig.
Underbart, tänkte jag. Tjäna lite pengar
till körkortet, vinna nya erfarenheter, och
så får jag fyra veckor överstökat av det
årliga släktbesöket i Finland. Misstolka
mig inte, jag tycker om att umgås med
mina släktingar, det var bara extra prak-
tiskt att ha ett sommarjobb vid sidan av
släktträffarna.

Det första jag blev tillfrågad om på
Vasa Centralsjukhus var ifall jag pratade
svenska. Det kan tyckas underligt enligt
vissa, hallå, jag var ju i Finland nu, hur
kan svenska vara viktigt där? Det blev
hursomhelst inget problem för mig att
besvara den frågan, jag är ju uppvuxen i
Sverige och svenska är mitt första språk.
Värre skulle det komma att bli, då kom-
munikationen med de andra anställda
började för mig.

Samspråk med flerspråkiga familjer

Innan jag började jobba, hade jag fun-
derat över om finskan skulle bli ett pro-
blem för mig på arbetsplatsen. Jag har
lätt för att glömma ord, som visserligen
brukar komma till mig efter att jag fått
välja och vraka mellan de svenska val-

möjligheterna av synonymer. Efter en tid
i Finland, med finsktalande släktingar
runtomkring mig, brukar pratet bara flyta
på för mig. I vilket fall som helst var jag
orolig. Detta var ju ett sjukhus, det skulle
behövas många nya ord och uttryck som

Aino har stort intresse för
olika kulturer och har rest
en del i Europa. På bilden
är hon i Budapest.

Läslust?
Som medlem i

Riksföreningen Sverige-
kontakt beställer 

du bekvämt dina böcker 
via e-postadressen

sverigekontakt@wettergrens.se
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Nya artiklar till Samspråksspalten
välkomnas varmt!

Skriv till Samspråk,
c/o Leena Huss, Källarbäcksv. 13,

757 52 Uppsala
eller mejla till Leena@Huss.se
(OBS! NY EPOSTADRESS)

jag säkert knappt ens hört på svenska, än
mindre vetat deras finska motsvarighet.
Detta var dock ingenting jag hade behövt
oroa mig för, i jämförelse med hur de
verkliga språkproblemen skulle komma
att gestalta sig.

Första dagen: Detta var Vasa, så att
höra finlandssvenska på Ylätorget i cen-
trum var inget nytt för mig. Däremot var
jag inte beredd på att min rikssvenska
skulle skära sig så fruktansvärt gentemot
all finlandssvenska på sjukhuset, min
nya arbetsplats. För där verkade det näm-
ligen inte talas något annat än svenska.
Jo, en och annan mening på finska här
och var, men majoriteten talade och höll
sig till finlandssvenskan. Så, av någon
outgrundlig anledning, panik förmodli-
gen, bestämde jag mig fort för att dumpa
min rikssvenska, som helt klart inte hade
någon plats här. Jag resonerade för mig
själv att jag och de jag arbetar med måste
ju kunna förstå varandras tal, det är lik-
som en förutsättning för att ett samarbete
ska fungera.

Dessutom, tänkte jag, skulle finlands-
svenska versus rikssvenska ha blivit ett
problem, för mycket att tacklas med på
första dagen; jag hade ju redan ny miljö,
nya människor, nytt jobb med sina inte
ännu inlärda rutiner, nytt ordförråd som
skulle läras in så fort som möjligt, och,
sist men inte minst, behövde jag ge om-
givningen ett intryck av att jag var
lugn, stabil, och verkligen inte hysterisk
eller sprickfärdig av panik inombords.

Alltså gjorde jag mig av med riks-
svenskan så fort att ingen av mina
svensktalande medarbetare på labbet
märkte min underliga accentomvänd-
ning. Nu talade jag nöjt finlandssvenska
med folk, repeterade alla nya ord på de-
ras sätt, lärde mig allas namn såsom per-
sonerna själva uttalade dem, blev ”en av
dem”. Trodde jag. Tills jag fick den
naturliga men konfronterande frågan:
”Jaså, du är hemma i Sverige? Men du
låter int svensk från Uppsala”

Ja, vad skulle jag ha svarat på det? Jag
började med att rodna inombords över
mitt fatala misstag att jag inte bara hade
varit mig själv. Sedan mumlade jag gene-
rat något om att visst var jag ifrån
Sverige, men efter ett tag här i Vasa så
ändras mitt uttal, det skiftar lite hur det
vill, osv. Detta var naturligtvis inte sant,
jag har full kontroll över mitt uttal. Men,
det var den bästa vita lögnen jag kunde
komma på för att försvara mitt nervösa,
korkade beteende.

Konfrontationen fick mig att inse att
jag inte kunde gömma mig, så det var
bara att köra mitt eget race och försöka få
det att fungera. Dock kunde jag ju inte
ändra min nyfunna finlandssvenska ac-
cent till rikssvenska under en mening,
vilket skulle ha fått mig att verka ännu

underligare än vad jag redan måste ha
framstått som. Istället började jag lång-
samt förändra mitt muminuttal mot en
Umeåaccent. Förvandlingen gick smi-
digt, och snart talade jag en varierande
blandning mellan finlandssvenska ”Nä”
eller ”Okei”, och ”Schysst” eller ”Nej”.

Snart mötte jag ett nytt problem, dock
något jag inte hade kunnat förhindra. Ut-
talskatastrofen tycktes inte längre lika
katastrofal när jag insåg att det var orden
som inte matchade mellan mig och mina
arbetskamrater. Jag hade av min finska
chef fått veta en månad tidigare att jag
skulle jobba som ”lähetti”, och då visste
jag exakt vad ett sådant jobb innebar. Jag
skulle vara ett bud, eller uttryckt på gam-
maldags vis, en springschas. Nu visste
jag inte om jag skulle skratta åt skämtet
eller gråta åt att en ny språkkatastrof var
att vänta, när jag av mina finlandssven-
ska kollegor fick höra att ”vi stafetter sku
fara till stafettcentralen”. Någon ”pap-
perskorg” existerade inte, ”roskis” hette
det ju. En klassiker är när jag på matlis-
tan läst att dagens måltid bestod av ”snål-
soppa och semla”. Snålsoppa översatte
jag snabbt till någon form av lågkalori-
grönsakssoppa (det tack vare att min fin-
ska mamma omedvetet förvarnat mig ge-
nom att laga sin barndoms maträtter, vil-
ket alltså bidrog till att jag sedan tidigare
var bekant med snålsoppan och visste
vad det var). Värre var när jag sedan i
matsalen ivrigt väntade på min semla.
Visst, det var sommar, och här i Sverige
tillhör inte junimånad den ultimata årsti-
den för att avnjuta semlor, men jag spe-
kulerade att det kanske var lite annorlun-
da i Finland. Poängen var ju att denna
kaotiska första arbetsdag kunde få ett
bättre slut eftersom vetebulle, grädde och
mandelmassa stod på menyn. Men jag
fick ingen gräddig semla. Istället kom en
helt vanlig småfranska med ost och smör.
Vad kunde jag göra?

Efter några dagar började kommunika-
tionen gå smidigare. Jag och mina ar-
betskamrater kunde skratta åt förvirring-
en som uppstod när någon sa ”fel” i den
andras öron.

Jag pratade alltså min egen rikssvens-
ka, även om den formats till att låta lite
Umeå snarare än Uppsala, och jag lade
märke till att många som pratat svenska
med mig blev väldigt förvånade över att
jag förstod finska, än mer över att jag ta-
lade så bra finska... Det var intressant för
mig att upptäcka att eftersom jag talade
rikssvenska var sannolikheten att jag
kunde finska överhuvudtaget väldigt
mycket mindre än hos dem som talade
vasasvenska.

Det andra jag reagerade på var hur an-
norlunda jag som icke-inhemsk i Vasa
bemöttes i jämförelse med här hemma.
På min arbetsplats i Vasa kändes frågan

”Så varifrån kommer du?” som en intres-
se- och artighetsfråga, som föll sig helt
naturlig i de flesta konversationer med
nya människor jag träffade. Ingen jag
mötte ifrågasatte mitt namn, eller la mär-
ke till att det klingade både finskt och
svenskt. Eftersom vi var i Vasa, där 1/3
av befolkningen är svensktalande, är det
egentligen inte så konstigt. Intressant är
att jämföra en del reaktioner jag möter
när jag presenterar mig i Uppsala. Ofta
tycker folk att ”Aino” låter väldigt exo-
tiskt och misstänker att jag har en bak-
grund någonstans långt borta från
Sverige. Ibland kan jag också finna mig
själv stå och skaka någons hand vid en
presentation, och då räcker inte ”Aino”,
utan personen vars hand jag håller i vän-
tar sig någonting mer. Handskakandet
stannar upp, tills jag som förväntat har
förklarat mig: ”Gröndahl, mamma är
finsk”. Detta följs oftast med ett ”jahaa”
– liknande uttryck från personen som up-
penbarligen finner det mycket viktigt att
a) åtminstone mitt efternamn vittnar om
att jag inte är en total främling, och b) ef-
tersom jag bara är lite finsk så kan vi nog
komma överens.

Är det inte fascinerande hur bemötan-
den kan skilja sig åt så mycket? Från ett
”Jaha, på så vis. Själv kommer jag
ifrån...” i Vasa, där det nästan är förväntat
att ha en finsk och en svensk identitet, till
ett nästintill krav på förklaring av vad
och vem jag egentligen är, här i Uppsala.

Det var också fascinerande att inse hur
stor inverkan omgivningen har på hur jag
väljer att framstå utåt. Aldrig trodde jag
att jag skulle tycka att det var jobbigt att
prata, och aldrig trodde jag att det skulle
kännas förvirrande att prata på ett sätt
som alltid varit naturligt för mig. Hemma
i Uppsala är jag lite annorlunda på grund
av ett lite annorlunda namn. Hemma i
Vasa är jag lite annorlunda på grund av
uttalet. Lite annorlunda, lite ifrågasatt.

Det har varit en berikande erfarenhet
för mig. Tänka sig vad jag får erfara, fin-
na nya vinklar att se min egen identitet
på, hitta ämnen att skriva om, bara ge-
nom att vara mig själv!

Aino Gröndahl
Katedralskolan, Uppsala
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Den 6 november
Borta är den festliga inramningen av det
som en gång kunde ha blivit den svenska
nationaldagen. Den 6 november var un-
der ett par generationer dagen för natio-
nella manifestationer. Det var ju först
1916, under det första världskrigets
spänningar, som man började att fira
svenska flaggans dag den 6 juni.

Fortfarande på 1950-talet marscherade
läroverksungdomarna med orkestrar och
fanborgar genom Göteborgs gator den 6
november.

De olika kolonnerna sammanstrålade
på Gustav Adolfs torg där en sångläktare
hade byggts upp under statyn av stadens
grundare. Fosterländska sånger sjöngs av
de sammanslagna skolkörerna, tal hölls
och leven utbringades. Därefter var ele-
verna lediga på eftermiddagen, en säll-
synthet i dåtidens stränga skolsystem.
Denna ledighet bidrog naturligtvis till
hjältekonungens popularitet. Slutligen
skulle man äta Gustav Adolfs-bakelser,
d v s egentligen vilken tårtbit som helst,
som hade försetts med ett stycke choklad
eller marsipan formad efter konungens
karaktäristiska ansiktsprofil.

Detta nationella firande är nu ytterligt
nedtonat och kvar är egentligen bara
Gustav Adolfs-bakelserna. De hjältar
som idag hyllas är påtagligt mycket fred-
ligare: Mahatma Gandhi, Martin Luther
King eller Nelson Mandela. Och söker vi
svenska förebilder får det bli Raoul Wal-
lenberg och Dag Hammarskjöld.

Mycket i kulten kring Gustav II Adolf
kan förklaras av vårt behov av hjältar.
Man ville ha ett föredöme i självuppoff-
ring och mycket i de tal som hölls hade
ett uppfostrande syfte. En av föreningens
medlemmar överlämnade nyligen till
Lützenfondens arkiv ett litet häfte med
titel: ”Till Gustav II Adolfs minne. Tal
vid Helsingborgs Allmänna Läroverks
minnesfest den 6 nov. 1882. af M. B.
Holmgren.”

Med ett blommande språk beskrivs på
13 sidor konungens gärning och död. Det
pedagogiska inslaget är markant. Det
gäller inte bara att locka till tapper kamp
för fäderneslandet utan också stärka ung-
domens karaktär.

”Men har då taflan inga skuggsidor. Jo
visserligen, Gustaf Adolfs verk, så stort
det var, var dock ett människoverk, och
han sjelf, så rikt begåfvad han än var, lik-
väl blott en menniska, och allt meskligt
är behäftatd med fel. … med det heta
Vasablodet följde äfven ett annat arf,
nemligen starka liderlser, maktbegär, en
ovanlig häftighet i lynnet och en viss böj-
else för våldsamhet och hårdhet. …

Han kämpade manligen emot dem.
Han segrade ock. Mot slutet af sin lefnad

visar han sig såsom en ovanligt upphöjd,
i hög grad harmoniskt utbildad person-
lighet. Och detta att han segrade öfver
sig sjelf, förvisso en seger, svårare än nå-
gon af dem, som han vann på slagfältet.”

Flickläroverket
En märklig effekt av Gustav Adolf firan-
det i Göteborg var den uppmärksamhet
som Flickläroverket fick, och som man
kämpade för att få. Denna skola hade
grundats 1929 och sex år senare flyttade
elever och lärare in i nya lokaler bakom
Götaplatsen (idag finns Musikhögskolan
där). På 1960-talet döptes skolan om till
Kjellbergska gymnasiet och pojkar släpp-
tes in. År 1972 upphörde skolan.

För nästan två år sedan publicerades en
minnesbok om flickläroverket och detta
firades med en stor elevsamling. ”Vart
tog Fredrika vägen? En bok om Flick-
läroverket och flickorna” kan beställas
genom förlaget Tre Böcker med adress:
www.trebocker.se

Bokens titel syftar på en liten staty av
Fredrika Bremer, som stod utanför sko-
lans rektorsexpedition. Den är numera
försvunnen. Men frågan har en djupare
innebörd. De forna eleverna som träffa-
des 2004 efterlyste kvinnokampen. Fred-
rikas anda och jämställdhetsfrågorna
präglade inte skolans undervisning.

Det var läxläsning och pluggande och
det gällde att vara duktig. Helst skulle
man vara duktigare än pojkarna närhelst
en jämförelse kunde göras. Och den stora
uppvisningen kom den 6 november. Det
blev den tidens manifestation av: ”Kvin-
nor Kan!”

”Ingrid Holm lärde oss att gå i takt till
Marschmusik. Vi fick träna åtskilliga tim-
mar på skolgården inför 6:e novemberfi-
randet när stadens läroverk högtidligen
skulle marschera genom gatorna till
Gustav II Adolfs ära.

När dagen D kom utmärkte sig Flick-

läroverkets flickor med råge. Stolta och
raka i ryggen med de blå sammetsmös-
sorna på skulten, gärna i grå trenchcoat
(hu!) och med präktiga promenadskor på
fötterna travade vi: ett, tu, ett, tu, ett, tu,
till mäktig blåsorkester och taktfasta
trummor bakom den stiliga fanborgen. Vi
sneddade planenligt över Götaplatsen
och stötte där på Hvitfeldtska läroverkets
gossar, som kom tumlande nedför Viktor
Rydbergsgatans backe, fnissande, busan-
de och smått generade.

Detta upprepades år efter år. Och vi
flickor fick beröm medan pojkarna häck-
lades av reportrarna i stadens tidningar.”

Ihågkommet av Brit Swedberg

Fortsatt firande
Fortfarande kan dock den 6 november
locka till firande. Traditionen att äta Gus-
tav Adolfs-bakelser kan förknippas med
en svensk anknytning på flera ställen ut-
anför Sveriges gränser. Så firades denna
dag i Finland som Svenska dagen och det
lär också gå att komma över bakelser.

I Riga, i Tartu och i Tallinn firas den 6
november i svenska föreningen respekti-
ve universitetets institution för nordiska
språk respektive svenska S:t Mikaelskyr-
kan i Tallinn. Efterfrågan på marsipanhu-
vuden i Estland blev så stor att vi sände
över en form med konungens profil till
Tallinn, där man numera själva kan till-
verka den nödvändiga utsmyckningen.

Kyrkoherde Patrik Göransson berättar
att sistlidne 6 novemer hölls en musik-
gudstjänst i kyrkan. Medverkande var
polisens musikkår, en blandad kör från
Ekerö i Finland och en utmärkt violinist,
Anna-Liisa Bezeodny. Denna satsning
möjliggjordes bl.a. av ett bidrag från
Stiftelsen Lützenfonden.

Ett imponerande Gustav Adolf-firande
äger rum varje år i Chicago där Svenska
Kulturförbundet samlar sina medlemmar
och bjuder på varierat program. År 2005

Från musikgudstjänsten i S:t Mikaelskyrkan Foto: Ingegerd Lindström
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var Irving Packkyrkan under reparation,
men man lyckades i stället fylla försam-
lingens gymnastiksal med nästan 500
deltagare.

Irving Packkyrkan har en svensk an-
knytning eftersom Joshua Odén (Anders-
son från Odensala) tjänstgjorde som kyr-
koherde här i 55 år. Svenska Kulturför-
bundets ordförande Per-Hugo Kristens-
son från Partille är oförtröttlig i sina an-
strängningar som arrangör och han sän-
der oss varje år bilder och berättelser från
det högtidliga firandet.

Lützen
Det mest gedigna firandet av den 6 no-
vember äger rum i staden Lützen. Här är
det dock inte frågan om något nationellt
högtidlighållande, utan Minnesplatsen
blir en mötesplats för representanter från
flera nationer. Det mesta kretsar kring
hågkomsten av Gustav II Adolf som pro-
testantismens räddare.

Vid den inledande gudstjänsten i
Meuchens kyrka, den kyrka dit konungens
kropp fördes efter slaget, predikade år
2005 biskop Sabutis från Litauen. Trots
hårt förtryck under sovjetsystemet har
den protestantiska kyrkan överlevt. Ef-
tersom man endast räknar 20.000 själar
tar man tacksamt emot bistånd från Gus-
tav Adolf-Werk, då det gäller att bygga
kyrkor, ordna den teologiska utbildning-
en och sköta det diakoniska arbetet.

Borgmästaren i Lützen hade därefter
inbjudit till en mottagning i Rådhuset
med ett svenskt musikaliska inslag. Vida-
re presenterades där den nytryckta bok,
som var resultatet av det internationella
historiska seminarium som hölls i Lützen
år 2003: Gustav II. Adolf in Kunst und
Geschichtsschreibung.

I det minneskapell som står på slagfäl-
tet sedan nästan hundra år hölls sedan en
godstjänst med predikan av kyrkoherden
i svenska Viktoriaförsamlingen i Berlin,
Peter Wänehag. Han flyttar nu till Kal-
mar för att tillträda tjänsten som dom-
prost och hans predikan blev ett extra
högtidligt avskedstagande.

På sedvanligt sätt följdes kransned-
läggningen vid minnesstenen av kaffe-
drickning och tårtätande i Roter Löwes
stora sal, med tal, körsång och blåsmu-
sik. En reporter från Sveriges Radio var
närvarande och gjorde ett kort inslag i
P1:s morgonprogram under rubriken
”Tårtkalaset i Lützen”.

Trots aktningsvärda försök har dock
inte Lützenfonden lyckats med att få de
lokala tårtbagarna intresserade av att
pryda sina verk konungens huvud i chok-
lad eller marsipan, något som vore nöd-
vändigt för att åstadkomma en äkta Gus-
tav Adolf-bakelse.

Redaktionen

Bakom universitetsbyggnaden i Tartu finns nu åter en staty av grunda-
ren. Den första statyn förstördes av sovjetstaten, men kom att uppstå
många gånger under förtryckets tid. Studenterna kunde på vintern göra
en snögubbe som fick föreställa Gustav Adolf.

Sällan har väl så mäktig sång hörts vid en Gustav Adolfsfest som i Svenska Kulturför-
bundets regi söndagen den 6 november 2005 då First Church of Deliverance Gospel
Choir sjöng inför en publik på nästan 500 personer. Kören har vid flera tillfällen be-
sökt Sverige och då framträtt i svensk TV. Foto: Per-Hugo Kristensson.
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Stockholmsbesök
Tre elever från Musikskola nr 1 av Ba-
rents region för begåvade barn (Shirobo-
kov Mikhail, Klememtjevskaja Marina,
Manykjan Karina) och jag, Kusina Olga,
lärare i svenska, åkte på utbildningsresa
till Stockholm mellan den 17:e och den
24:e oktober.

Här vill jag mer detaljerat beskriva vis-
sa moment i vårt program.

Den 18:e oktober besökte vi Viktor
Rydbergs samskola. Där hade vi möte
med elever från årskurs 9. Det var 29
elever i klassen. Mina elever berättade
om sig själva på svenska och svarade på
de svenska elevernas frågor med hjälp av
min tolkning.

Den 19:e oktober tillbringade vi nästan
hela dagen på Södra Latins Gymnasium.
Skolan erbjöd oss ett mycket intressant
program.

Vi kom till skolan klockan 10.00 och
blev mötta av Marie Linde, biträdande
rektor. Vi diskuterade vårt program och
pratade om vår vistelse i Stockholm och
vad vi hade kunnat se. Sedan besökte vi
en danslektion i årskurs 3. Danseleverna
visade oss flera avsnitt ur sin nya före-
ställning. Sedan blev det tid för teaterlek-
tion med årskurs 2:s elever. Vi fick se
början av lektionen och deltog i leken
som de brukar använda för att värma upp
sig före de riktiga övningarna. Vi fick
också se hur läraren arbetar med eleverna
för att få fram deras kreativa förmåga.

Efter det träffade vi rektor Staffan
Ström. Barnen svarade på hans frågor om
målet med vårt besök, vår vistelse i
Stockholm och om Ryssland. Det var ett
mycket trevligt möte. Efter det visade
Marie oss skolan. Vi fick se många loka-
ler och först och främst dem som an-
vänds av elever som går estetetiska pro-
grammet på skolan. Klockan 12.00 åt vi
lunch i skolans matsal. De serverade god
mat.

Under lunchen mötte vi Eva, lärare i
svenska, som hade bott i Moskva i
många år och därför kunde ryska. Mina
elever fick prata ryska med henne. Hon
tog hand om oss efter lunchen och vi
gjorde ett besök på en sånglektion. Den
pågick i 20 minuter och vi fick se hur en
sångpedagog, Berit, arbetar med en av
sina elever. Sedan blev dom intresserade
av att en av mina elever spelade på sked
och bad honom spela för dem. Han gjor-
de det och fick inbjudan att uppträda på
morgonsamlingen inför hela skolan på
fredagen den 21:a oktober. Vi tackade ja.

Efter sånglektionen besökte vi lektion
av jazzensemble. 14.40 gjorde vi ett upp-
trädande för pianoelever, elever som lä-
ser ryska på skolan samt lärare i olika
ämnen. Mina elever presenterade sig

själva på svenska. Sedan berättade vi om
vår musikskola. Mikhail berättade på
ryska och jag tolkade till svenska. Det
var nyttigt för dem för dem att lyssna på
någon som pratade ryska för dessa elever
förstod ryska lite grann. Efter det spelade
Marina piano, Mikhail spelade på sked
och Karina sjöng två svenska visor: Den
blomstertid nu kommer och Vem kan seg-
la förutan vind. Publiken tyckte om bar-
nens uppträdande och gav dem en varm
applåd. Sedan gav vi svar på frågor ställ-
da av publiken. De var mycket intresse-
rade av skolor i Ryssland, hur folk har
det och om det är många barn som går i
sådana musikskolor som vår. Vi hade

också ryska souvenirer med oss som
elever och lärare fick. Barnen tyckte om
besöket på Södra Latin.

Med Marie Linde pratade vi också om
möjligheter att knyta kontakter mellan
våra skolor.

Klockan 19.00 på kvällen var vi på
sångafton i aulan där fick vi lyssna på
skolans elever och se hur de uppträder på
scenen. Det var en mycket intressant
konsert. Vi fick lyssna på solo, opera,
jazz m.m. Det var underbart!

Den 21:e oktober fick vi besöka Sveri-
ges Radios ryska redaktion. Vi blev möt-
ta av Segej Karlov som visade oss runt
och berättade om redaktionens verksam-
het. Sedan gjorde han en intervju med
oss. Vi berättade om vår resa och vistelse
i Stockholm, de platserna vi redan be-
sökt. Sedan blev vi intervjuade av en an-
nan radiojournalist Jurij Gourman. Han
fortsatte också att visa oss runt i lokaler-
na. Barnen var mycket intresserade för
det var första gången för dem på radio.
Efter vår resa blev barnen också intervjua-
de av tidningar i Arkhangelsk. Vi har
också berättat om vår resa och samar-
betsmöjligheter på musikskola. Vi disku-
terade de här frågorna med rektorn Vero-
nika Yanichek.

Mina elever och jag samt Musikskola
nr. 1 av Barent region för begåvade barn
vill tacka Riksföreningen Sverigekontakt
för en utmärkt möjlighet som vi fick och
för finansstöd av vår resa till Stockholm.
Tack vare Ert stöd fick barnen se mycket,
fick möjlighet att prata svenska och be-
kanta sig med Sveriges kultur, historia,
natur och politik.

Olga Kusina

Våra elever och radiojournalist Juri Gurman.
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Tack vare två svenska killar, Daniel och
John (båda 4 vid tillfället), har utlands-
svenskar i trakten kring Milton Keynes i
centrala England fått en egen svensk sko-
la, och lekgrupp, och slipper åka bil i fle-
ra timmar för att ta sig till skolorna i
London och Cambridge.

Det hela började sommaren 2005, då
de båda pojkarnas mammor, Charlotte
Hellgren-Derry och Bitte Revell, träffa-
des vid en ”Nordiska Vänner”-träff, en
frivillig uppslutning av utflyttade Nor-
den-bor, som träffas varannan månad
hemma hos varandra. Mammorna kom så
bra överens att de bestämde sig för att
träffas privat med barnen och låta dem
leka.

Ett vanligt problem som kan uppstå när
man bor utomlands och har barn, är att
svenskan kommer i skymundan. Dels för
att partnern kanske inte är svensk, och
dels för att det ges så få tillfällen att tala
och lyssna till svenska språket. Inte
minst för barnens del kan det inverka
hämmande för deras svenska språkinlär-
ning och språkutveckling, och de svens-
ka filmer och böcker som de har tagit del
av kan de inte dela med sina engelska
kamrater eftersom dessa varken kan
språket eller har hört talas om figurerna
eller uttrycken de pratar om.

”När John och Daniel träffades var det
mycket ’aj aj kapten’ och ’skepp o’hoj’”,
berättar Bitte, som är en av grundarna till
Svenska Skolan i Milton Keynes. ”Ungen
sken som en julgran och var jättelycklig
lång tid efteråt för att det faktiskt fanns
någon här i England som förstod var han
talade om”.

Ur detta möte föddes idén att starta upp
en egen skola. ”Visst kan man åka till
London eller Cambridge, men det funge-
rar inte i längden att sitta i bil 3 timmar
för att gå i skola 2 timmar, det blir ohåll-
bart”, säger Charlotte. Först tittade Bitte
och Charlotte i sin krets av Nordiska
Vänner. Bara där fanns det fler än 10
barn mellan noll och 10 år, så nog skulle
det väl finnas underlag? Att skolan las
just i Milton Keynes har rent praktiska
skäl – det var lika långt att åka för de
Nordiska Vännerna söder om stan (Ay-
lesbury med omnejd) som de från norr
(Northampton med omnejd). Bitte hade
dessutom kontakter genom den barn-
grupp hon leder i YMCAs lokaler i cen-
trala Milton Keynes, vilket gjorde att
skolan kunde få kontrakt på bra lokaler
till vettigt pris.

Under sommaren och hösten 2005 un-
dersökte Charlotte och Bitte hur man
skulle gå till väga för att starta upp en
svensk skola, något som ingen av dem
hade erfarenhet av sedan tidigare. De tog

Svensk längtan utomlands resulterade i nystartad söndagsskola

Skolans styrelse.

Sångstund.

kontakt med Svenska Skolan i Cambridge
och gjorde studiebesök där, de kontakta-
de Skolverket i Sverige och tog reda på
bestämmelser, de öppnade bankkonton i
både Sverige och Storbritannien, de sök-
te bidrag med framgång, de dammsög in-
ternet på all matnyttig information om att
starta frivillig organisation/skola, de
kontaktade andra organisationer för ut-
landssvenskar och la ut information om
skolan.

Det dröjde inte länge förrän intressean-
mälningarna började droppa in, det visa-
de sig att det fanns gott om utlands-
svenskar i trakten som gärna ville vara
med i Svenska Skolan. En undersökning
visade att de flesta föredrog att träffas
lördagförmiddagar, men eftersom loka-
len redan var bokad den tiden ett år fram-
över, fick det bli det nästbästa alternati-

vet, vilket var söndagsförmiddagar mel-
lan 10 och 12.

Av en ren händelse satt en nyinflyttad
utbildad 1–7 lärarinna i Wellingborough
och letade efter andra utlandssvenskar i
trakten under hösten 2005. Genom för-
eningen Svenska Mammor fick hon nys
om skolan och tog kontakt med Charlotte
och Bitte – och vips hade skolan fått be-
hörig lärare till lektionerna.

Undan för undan visade det sig att det
fanns gott om utbildade krafter att ta till.
Det fanns flera mammor som var behöri-
ga lärare eller barnvårdare och genom
”Nordiska Vänner” fann man även en lä-
rarassistent, som kunde ställa upp som
volontär. En styrelse bildades, stadgar
skrevs och styrelsemöten hölls. Med pe-
dagogisk hjälp kunde läroplanen sättas
för VT 2006, som kommer att ge lek-
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tionstillfällen med möjlighet att träna
upp tal och förståelsen av det svenska
språket, svenska bokstäver och siffror,
grammatik, svenska seder och traditio-
ner, möjlighet till gemensamma utflykter
och firande av svenska högtider, som
t.ex. midsommar.

Första skoldagen var satt till den 15 ja-
nuari 2006, vilken inföll och avlöpte väl
– till grundarnas stora lättnad! Varje lek-
tionstillfälle inleds med en välkomst-
sång, då alla blir personligen välkomna-
de, och fortsätter med 45 minuters lek-
tion för skolbarnen och aktiviteter med
anknytning till lektionens ämne och
Sverige för de mindre barnen. Föräldrar-
na turas om att ta med sig av sina hem-
bakta favoriter, och den gemensamma
kaffestunden uppskattas av så väl stora
som små. Det finns en inhägnad gård
man kan fika eller leka på för den som så
vill. Efter fikat är det dags igen för ytter-
ligare 45 minuters lektion/aktivitet för
skolbarnen och det hela avslutas med ge-
mensam avslutssång.

Med nyöppnade Ikea och ett av Eng-

lands största shopping-centrum runt knu-
ten menar grundarna av Svenska Skolan
att de har draghjälp att få föräldrarna att
fortsätta att komma. Skolan slutar redan
kl.12 och sedan kan familjerna fortsätta
sin heldag i Milton Keynes, om de vill.

Ett stort problem har varit finansie-
ringen av skolan, och en stor hjälp har
Skolverket varit. Det har beviljat svenskt
statsunderstöd för kompletterande under-
visning för svenskar i utlandet, ”men det
betalas bara ut halvårsvis”, suckar Char-
lotte, som dragit det tunga lasset att fixa
finansieringen. ”Vi startade i januari
2006, men får inte statsbidraget förrän i
juli, så medlemsavgifterna och ett par
uppstartningsbidrag, bland annat från
Riksföreningen Sverigekontakt som
hjälpt med både undervisningsmaterial
samt finansiellt stöd, ska hålla oss flytan-
des till dess. Allt sker på frivillig basis –
allt från undervisning, till kakbak, upp-
sättning av skolan vid varje tillfället till
städningen efteråt”.

Skolstarten i Storbritannien sker mel-
lan 4 och 5 års ålder, beroende på regler-

na i just det county (landskap) som man
bor i. ”Skolverket i Sverige stirrar blint
på de svenska reglerna och ger bara bi-
drag till barn som har fyllt 6 år. Vi har
ganska många barn som är mellan 4 och
5 som gärna får komma, för vi tycker att
det är viktigt att börja med svenskan så
tidigt som möjligt. Vi får inget för dem,
vilket är synd för många av dem går re-
dan i engelsk skola och har skolvana”,
säger Bitte.

Svenska Skolan i Milton Keynes är öp-
pen för familjer med minst en svensk för-
älder. Årsavgiften är £30 per familj och
hjälper till att täcka kostnaderna. Det
finns även möjlighet för engelska famil-
jer som har bott och arbetat i Sverige och
vill hålla sina svenska kunskaperna vid
liv på plats igen i Storbritannien att delta
i undervisningen. Årsavgiften för dem är
£50 per familj.

För mer information, eller om du vill
anmäla ditt intresse, vänligen kontakta
Svenska Skolan i Milton Keynes på:

svenskaskolanmk@yahoo.co.uk

Vårens böcker

Så börjar ljuset komma tillbaka. Mitt i
vintern anas en kommande vår och jag
sitter och bläddrar i Svensk Bokhandels
digra vårboksnummer. Det ges ut mycket
böcker i Sverige. Om det finns några vå-
rens trender så kan man se att hälsotren-
den håller i sig och att Ola Lauritzson,
som har blivit en av symbolerna för
böckerna med mat enligt GI-metoden
numera finns på flera förlag.

Trädgårdsintresset är tydligt stort och
efter några år med rejäla instruktions-
böcker i odling kommer nu mera specia-
liserade utgåvor speglande stenlägg-
ningsteknik, anläggning av dammar eller
hur man snickrar till däck och lusthus i
sin idyll.

Att det skall bli VM i fotboll denna
sommar syns också i utgivningen där det
på flera förlag ges ut böcker i ämnet.
Rena instruktionsböcker kommer men
också böcker som berättar om bragder på
planerna genom åren. Man förstår att fot-
bollen har enorm betydelse i hela värl-
den.

Att staden Rom alltid är intressant är
ett evigt faktum. Förra året lät Dan
Brown Änglar och demoner utspela sig
där. I år kan vi nämna t.ex. Carina Bur-
man – som skrivit Vit som marmor som
utspelas i Rom på 1850-talet där bästsäl-
jarförfattarinnan och amatördetektiven
Euthanasia Bondeson befinner sig. För-
fattaren kan sitt ämne och det gäller för-
stås i högsta grad Tore Janson som i bo-

ken Romarinnor och romare berättar
om livet i Antiken. En faktarik men lätt-
tillgänglig bok för den som vill veta mer
om t.ex. hur människor såg på sig själva
under antiken, vad de längtade efter eller
kanske vad de skämdes för.

Att lyssna på en bok är ett bra sätt att
tillgodogöra sig dess innehåll. Ljudboks-
marknaden växer och det blir allt vanli-
gare att hörboken och pappersboken
kommer ut parallellt. Viktigt när det gäl-
ler hörböcker är att man vill veta vem
som läst in boken. I bokhandeln märker
vi att kunderna har speciella favoriter
kanske är det Katarina Ewerlöf, kanske
är det Torsten Wahlund eller i många fall
är det allra bäst när författaren själv läser.

Så blir fallet när Håkan Nessers Män-
niska utan hund kommer i april. Nu
startar han en ny serie som planeras få
fyra delar och benämnes Barbarotti-kvar-
tetten. Nu rör vi oss inte i ett främmande
Nesserskt land utan klart och tydligt i
Sverige idag. I Kymlinge samlas famil-
jen för en högtidsdag och under två dygn
försvinner två familjemedlemmar mys-
tiskt. Kriminalinspektören som får ge
kvartetten sitt namn får en hel del att fun-
dera på och det tar månader innan han
finner gåtans lösning. Nesser skriver väl
och har ett språk som tilltalar många.
Detta blir en av vårens storsäljare!

Höstens stora säljare Konsten att vara
snäll kommer som hörbok under våren
med författaren Stefan Einhorn som in-
läsare. Boken har rönt en stor framgång
och temat har verkligen gått hem. Snäll-
het kan vi säkert aldrig få för mycket av.

Stefans syster Lena rönte stor fram-
gång på filmgalan där hennes dokumen-
tär om modern Ninas liv belönades med
en guldbagge. Inte minst viktig är boken
som hon också skrivit. Ninas resa berör
och kan läsas av många även under våren.

Så har vi det här med böcker om mat.
Ständigt nya böcker, nya läckerheter och
nya kök att upptäcka. För oss på Västkus-
ten är det förstås en verklig glädje i att
snart kommer den första riktiga kokbo-
ken om makrill ut. Rasmus Strand har
gjort recepten och Stefan Edman skriver
texterna i Makalös makrill. Säkert är
makrillen också ingrediens i något av re-
cepten i Viveca Lärns Till bords med
Saltöborna. Här får vi frossa i Vivecas
ärvda och nya recept som tillägnas de
olika nu efter TV-serien så bekanta per-
sonligheterna på fiktiva Saltön. Boken
kommer att bli härlig, mycket personlig
och fylld av läckra recept.

Till sist en riktig nyhet som alla måste
köpa. I april kommer den nya utgåvan av
Svenska akademins ordlista. Föregåen-
de upplaga kom ut 1998. Ordlistan kom-
mer att innehålla 125000 ord. 5000 fler
än den föregående. 10000 nya ord har
lagts till och 5000 ej längre aktuella ord
har tagits bort. Exempel på sådana ord är
budoarstämning, kuskpojke och begrå-
tansvärd. Det blir spännande att få läsa
om alla nya ord som kommit till. Säkert
chockerande för en del men säkert också
speglande vår tid och ett språk i ständig
förändring.

Thorsten Bengtsson
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Medvetenheten om det svenska kulturar-
vet verkar öka bland svenskättlingarna i
Sydbrasilien och Misiones, Argentina.
Detta var mitt omedelbara intryck efter
två månaders vistelse därute under hös-
ten 2005 i samband med kulturresor, an-
ordnade av Föreningen Misiones’ Vänner
och med Sven Arne Flodell som färdle-
dare.

Under september-oktober lotsades två
grupper, inalles 45 resenärer, de flesta
västerbottningar, runt i brasilienemigran-
ternas fotspår längs rutten Rio de Janeiro
– Iguazúfallen – Oberá, Misiones – Bue-
nos Aires. Ett veckolångt stopp i
”svenskstaden” Oberá möjliggjorde dags-
utflykter till de f.d. svenskbygderna i
Sydbrasilien, på den motsatta sidan av
gränsfloden Uruguay. Där finns idag den
lilla staden Porto Lucena med 10.000 in-
vånare (enligt uppgift i en inspelning
grundad 1892 av 25 svenska emigranter)
och ca 10 mil in i landet Guarani das
Missões, båda huvudorter i den av lant-
mätaren Tufvesson 1891 uppmätta och
planerade svenskkolonin Nova Suecia.

De svenska emigranternas pionjärin-
satser har numera blivit officiellt erkända
av de brasilianska myndigheterna. Som
ett led i 50-årsfirandet av Porto Lucena
ingick i september 2005 den officiella in-
vigningen av den svenska emigrantkyr-
kogården som historisk plats (tidigare
den s.k. Willingska gravgården), belägen
tätt invid Uruguayfloden. Även om om-
rådet översvämmats otaliga gånger, då
många av träkorsen raserats, kvarstår här
ett femtontal gravstenar med svenska
namn. En reslig sten, som på 1970-talet
f.ö. var dold av meterhögt ogräs och bar
inskriptionen: ”Här hvilar Gottfrid Sa-
muelsson, född i Elghult, Småland 1868,
död 1942” är idag övermålad med en
portugisisk inskription.

På en annan gravsten finner vi namnet
Herman Furtenbach (född 1873, död
1915), en av de s.k. norrtbottensutvand-
rarna 1909–11 och ett av pionjärtidens
olycksöden. Han lär ha blivit ihjälslagen
med en åra av en finne och efterlämnade
hustrun Sofia och fyra barn som senare
skapade sig en framtid i Misiones, Ar-
gentina.

Ett stycke längre in i landet, vid Uru-
guayflodens biflöde Comanday finns
ännu en gravgård bevarad, där namnet
Olsson dominerar. Upphovsmannen ”Kul-
Olle” (Anders Fredrik Olsson 1862–
1952) tillhörde 1890–91 års utvandrar-
kontingent och var känd för sin färjetra-
fik. Han omvittnas ha hjälpt många
landsmän, speciellt de norrbottensut-
vandrare som drabbades hårt av över-
svämningen 1911.

I Brasiliefararnas fotspår

I oktober blev vi inbjudna till Guarani
das Missões, den andra huvudorten. Vid
en officiell akt avtäcktes en stor minnes-
plakett, innehållande ett stort antal
svenska namn (en del tyvärr felstavade)
på personer som senare gjort sig kända i
Misioneskolonin. Minneshögtiden sam-
lade flera hundra svenskättlingar, en del
ditresta från Misiones eller grannstaden
Ijui (som numera har en svensk för-
ening), andra från den omedelbara om-
givningen, där det polska befolkningsin-
slaget dominerar. Till skillnad från 1970-
talet, då svenska fortfarande brukades i
ett tiotal hem i Guarani, är svenskkun-
skaper numera en bristvara. I ett tidigare
skede (1900–1925) hade majoriteten av
de svenska familjerna flyttat över till Mi-
siones, Argentina. Där är svenskan fort-
farande är ett levande språk bland hund-
ratalet svenskättlingar, eftersom den et-
niska gruppen varit tillräckligt stor.

De svenska besökarna blev såväl i Por-
to Lucena som i Guarani das Missões
förklarade för hedersgäster under en dag,
en ynnest som förvånade en och annan
resenär, liksom en gästfrihet av oanat
slag.

I en nyutkommen statlig publikation
Povoadores da Colônia Guarani 1891–

1922 (2004) får vi en demografisk bild
av den etniska mångfald som omgav de
svenska emigranterna vid det förra sekel-
skiftet. Immigrantförteckningen (som ba-
serats på statligt arkivmaterial) upptar
namn på över 20.000 personer av ca fem-
ton olika nationaliteter. De första svensk-
arna anlände den 4 september 1891 (49
familjer omfattande 171 personer) och
från och med slutet av 1909 återfinner vi
de s.k. norrbottensutvandrarna som även
omfattade finnar. Även om åtskilliga av
de svenska familjenamnen är felstavade,
t.o.m. förvanskade och nationaliteten
ibland felaktigt noterad får vi en möjlig-
het att spåra de svenska immigranternas
vidare öden.

Under åren 1891–1907 anlände totalt
314 personer och under 1909–1914 inte
mindre än 981 personer av svenskt eller
annat nordiskt ursprung. Av de senare
återvände ca 600 personer efter svåra
umbäranden till Sverige 1912. Det är
min avsikt att sammanställa de befintliga
personuppgifterna i en förteckning, och
göra den tillgänglig för svenska läsare.

Till en beskrivning av nuläget i svensk-
kolonin i Misiones, Argentina ämnar jag
återkomma i en senare artikel.

Gunvor Flodell

Invigningen av emi-
grantkyrkogården i
Porto Lucena som
historiskt minnesmär-
ke den 5 september
2005. Från höger SA
Flodell, Porto
Lucenas borgmästare
och den svenske
konsuln Leonardo
Andersson.

Stora festligheter i
Guarani med den
svenske konsuln
Leonardo Andersson,
borgmästaren i
Guarani och svensk-
ättlingen i fjärde
generationen Vilmar
Persson.
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Tyvärr är inställningen till det svenska
språket och oss svenskspråkiga i Finland
inte alltid lika positiv på gräsrotsnivå
som den för det mesta är på officiellt
håll. Det visar bl.a. att sedan man slopa-
de svenskan som ett obligatoriskt ämne i
de finskspråkiga skolornas studentexa-
men har intresset för språket sjunkit
märkbart bland gymnasieeleverna. Detta
är mycket beklagligt inte bara för oss
svenskspråkiga som blir allt mera hänvi-
sade till att använda finska ute i samhäl-
let utan också, och kanske i ännu högre
grad, för de finskspråkiga som kommer
att ställas utanför allt umgänge på något
av de nordiska språken. Kunskaper i
svenska är också fortfarande en förutsätt-
ning för högre poster i Finland.

Lokalföreningen Sverigekontakt i Fin-
land vill med sin verksamhet framförallt
stöda svenskundervisningen i landets
finskspråkiga skolor och göra den mera
lustbetonad. Redan i tre år har vi delat ut
svenska stipendieböcker till förtjänta
abiturienter i landets 437 finska gymna-
sier och i november 2005 ordnades ett
seminarium helt på svenska för studeran-
de i fyra högskolor i Helsingfors: Hel-
singfors universitet, Yrkeshögskolan He-
lia, Finska Handelshögskolan och Haaga
Polytechnic. Dagens program som be-
stod av två block med samma innehåll,
hade sammanställts av en arbetsgrupp
bestående av våra styrelsemedlemmar
Berit Peltonen, Raija Hämelin och Mar-
jut Melkko samt Leena Anjala som re-
presenterade Haaga Polytechnic. De tre
föreläsarna kom från Sverige, något som
uppskattas av studerandena som gärna
vill vänja sig vid den rikssvenska intona-
tionen. De är också intresserade av att
höra om de kulturskillnader, som trots
allt finns mellan våra två länder.

Morgonens del av seminariedagen
hölls i Finska Handelshögskolans festsal
med vacker blomsterdekoration på po-
diet. De ca 100 deltagarna hälsades väl-
komna först av Berit Peltonen och sedan
av direktören för Handelshögskolans
språk- och informationsinstitution Tuija
Nikko Hon poängterade bl.a. att näst ef-
ter finska och engelska är svenska det
språk som behövs mest i Finland och då i
synnerhet inom merkantila yrken.

Press och massmedia
Programmet inleddes av press- och kul-
turrådet vid Svenska ambassaden i Hel-
singfors, Anders Eriksson, som berättade
om journalistik och massmedia, ett om-
råde han har närmare 25 års erfarenhet
av. Bl.a.har han verkat som Sveriges Ra-
dios utrikeskorrespondent i Finland, Bal-
tikum och Ryssland.

Seminarium på svenska
Ett intressant tema som Anders Eriks-

son berörde var övergången till tabloid-
format, som lyckats bra både i Sverige
och Finland. Tidningarna är lätthanter-
ligare och läsarna orkar läsa artiklarna
som har blivit kortare. I Finland övergick
den största svenskspråkiga tidningen,
Hufvudstadsbladet, till tabloidformat i
mars 2004 och erfarenheterna har varit
enbart positiva. Däremot har landets
största tidning, den finskspråkiga Helsin-
gin Sanomat, hållit fast vid det stora for-
matet och hänvisar till att om de skulle
övergå till tabloid skulle tidningen bli för
tjock för brevluckorna.

Enligt Eriksson är den svenska pressen
mera kritisk än pressen i Finland. Den
undersökande journalismen är en trend i
Sverige och framgångsrika grävare belö-
nas med ”Årets guldspade”. När någon
”godbit” grävs fram i dagsljuset uppstår
ett s.k. drev, saken blir grundligt utredd
och både ministrar och tjänstemän kan
bli avsatta. Tänk bara på fallet Mona Sa-
lin. Men inte heller i Finland saknas dy-
lika exempel. År 2003 blev den nyutsed-
da statsministern Anneli Jäätteenmäki
tvungen att avgå efter bara ca 2 månader
på posten. Beskyllningarna att hon skaf-
fat sig hemligstämplade upplysningar
som hon sedan offentliggjorde för att
främja sin valkampanj, blev aldrig bevi-
sade och hon frikändes, men minister-
posten var förlorad, ett resultat av kvälls-
tidningen Iltasanomats skriverier.

Fusioner och nordiskt samarbete
Projektchef Thomas Lindholm från
Nordea i Stockholm som hade varit med
om sammanlagt tio fusioner inom bank-
världen berättade om sina erfarenheter av
dem. För att en fusion skall lyckas be-
hövs enligt Lindholm kommunikation,
information och ödmjukhet inför uppgif-
ten. Det är roligt att bygga upp ett nytt
koncept tillsammans och det skall ske på
lika villkor. Merita kunde inte expandera
mera i Finland, därför var fusionen en
god lösning även om starten inte lycka-
des så bra. Felet var att man först beslöt
att språket skulle vara svenska, ett språk
som en stor del av den finskspråkiga ma-
joriteten inte så gärna uttalar sig på. När
sedan danskarna kom med blev koncern-
språket engelska.

Thomas Lindholm poängterade att kul-
turskillnaderna mellan t.ex. bankmänni-
skor från våra nordiska länder ändå är re-
lativt små, större kan de vara mellan en
jordbrukare och en tjänsteman i samma
land. Mötena sker ändå mellan individer,
inte mellan en svensk och en finländare.
Även om individer aldrig är lika varandra
kan det ändå vara bra att komma ihåg de

nationella särdrag som anses prägla um-
gänget och möteskulturen i våra båda
länder: svensken är pratsam, säker i in-
ternationella sammanhang men fattar
inte gärna beslut utan att förankra dem
bland sina medarbetarna. Finländaren är
fåordig, säker på hemmaplan och fattar
snabba beslut, chefen bestämmer. Visst
kan den svenska chefen också fatta be-
slut, han bara använder sin makt på ett
annat sätt än den finska chefen. Ett mel-
lanting kanske vore det bästa ansåg Tho-
mas Lindholm.

Även om det gemensamma språket
mellan de nordiska Nordeabankerna är
engelska betyder det inte att man inte alls
behöver svenska. Sinsemellan talar ju
alla ändå sitt modersmål och en stor del
av det allmänna umgänget sker på svens-
ka eller skandinaviska som de flesta be-
härskar.

Litteratur och film
Enligt utbildningschef Benny Ryd domi-
neras litteraturen i Sverige just nu av da-
gens trender: hemskheter, historia och
humor. Man köper mycket böcker i
Sverige, där de är betydligt billigare än i
Finland. Kriminalromaner är populära
och i dem förs ofta något samhälleligt el-
ler socialt budskap fram. Som exempel
nämnde han Henning Mankell och Liza
Marklund välkända författare också i
Finland, åtminstone bland den svensk-
språkiga delen av befolkningen. Han be-
rättade också om hur populära böcker i
Sverige föder ett intresse för de platser
där händelserna i boken äger rum. I
Ystad kan man vandra i komissarie Wal-
landers spår och i Pajala kan man besöka
platser som nämns i Populärmusik från
Vittula. Bland de finländska författare
som är populära i Sveriga nämnde Benny
Ryd Märta Tikkanen, Monika Fagerholm
och Kjell Westö som alla skriver på
svenska. Populärast torde ändå vara den
finskspråkige Arto Paasilinna, vars böck-
er har en god översättare.

Eftermiddagens del av seminariet hölls
i Helsingfors Universitets språkcentrums
nyrenoverade vackra föreläsningssal. Den
fylldes av 200 ivriga studerande som
med spänt intresse följde med föreläs-
ningarna.

Seminariet ordnades med stöd av Kul-
turfonden för Sverige och Finland och
Otto A. Malms donationsfond, som stod
för förfriskningarna i pauserna. På utvär-
deringsblanketter fick de studerande
meddela sina åsikter om seminariet. Om-
dömena var för det mesta positiva.

Berit von Troil
Sverigekontakt i Finland
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Hurusom orden faller och står,
Om positionsschemata, ordordning och emfatisk omskrivning

För tre år sedan utkom Jonas Hassen
Khemiris bok ”Ett öga rött”. Den börjar
så här:

”Idag det var sista sommarlovsdagen
och därför jag hjälpte pappa i affären.
Först vi fyllde skyltfönster och klistrade
reaprislappar och sen vi plockade nya
varor. På lagret det var fullaste kaos med
dammhögar och spindelväv på hörnen.”

Som svenskalärare känner man först
svindel och sen börjar man famla efter
rödpennan. Ordföljd! Bestämdhet! Pre-
positioner! Efter tre sidors läsning hittar
man rytmen, jominsann går det att skriva
på detta sätt också – om man gör det så
genomfört och stilistiskt tvärsäkert som
denna unge författare som har givit rin-
kebysvenskan/shoobre-svenskan en litte-
rär form och legitimitet.

Grammatikens syntaktiska regler talar
bland annat om i vilken ordning vi skall
placera orden i en mening och i förhål-
lande till varandra – det hör till den kun-
skap som vi har när vi behärskar ett
språk.

För språk med många böjningsmöster är
det inte så noga med ordningen – kasus-
formen informerar. Men om vi formmäs-
sigt inte kan skilja på subjekt och objekt
har ordningsföljden tolkningsföreträde.

I grammatiska exempel möter vi ofta ett
slags bullerbybarn: Britta och Lisa, Pelle
och Olle – så låt oss fortsätta med dessa
aktörer:

Britta slår/hjälper/kysser/ eller- vad -nu
-hon –gör- med / Pelle.

I denna ordordning tolkar vi tydligt Britta
som subjekt. Om vi däremot emfatiskt
betonar BRITTA blir det lite tveksamma-
re – uttrycker vi i själva verket en förvå-
ning över Pelles agerande som igår var
fokuserat på Lisa?

En annan ordföljdsregel är det nästan
självklart att ord som hänger ihop står
ihop. Och relaterande formord står mel-
lan de relaterade orden

Pedagogen flyttar till stan.

Anna och Ulla har svenskkurs i Reykja-
vik.

Viktor Rydberg tror på tomten.

Bestämningen kan dock ställas lite läng-
re bort via en s.k.omfattning

Den under alla omständigheter bästa
lösningen är att Pedagogen flyttar in till
stan.

Till ordföljdordningsrutinerna hör också
adjektivets placering – före substantivet i
svenskan, efter ibland i tex franskan:
L´auto neigeuse, le pont plus grand.

Svenskan har i regel en mycket fast, eller
rak, ordföljd och som huvudregel ord-
ningsföljden subjekt+verb+objekt, det är
ett så kallat SVO-språk, såsom bland an-
nat andra germanska, romanska och sla-
viska språk – och kinesiska. Andra van-
liga språktypologiska varianter är VSO
(arabiska) eller SOV (t.ex persiska, tur-
kiska ).

Den raka ordföljden förvandlas ibland
till inverterad – då markerar den ibland
ett uppmaning Ha det bra! eller en fråga.

Det snöar! Snöar det???
(Igen, skulle man i båda fallen vilja til-
lägga denna långa vita vinter.) Men det
finns andra konstruktioner – en nyare va-
riant av frågemarkering är rak ordföljd
med frågeprosodi, dvs stigande tonfall –
eller med tillägg av en frågekonstruk-
tionsfras som i franskan eller engelskan
– n´est pas? Isn´t it? Eller hur?

Minns nån de gamla ”biff” och
”heff”reglerna, som man klamrade sig
fast vid framförallt under tyska salskriv-
ningar?
I Bisats står Inte Före det Finita verbet /i
Huvudsats Efter… (Och i tyskan gällde
det ju att konstruera bisatserna med det
eländes finita verbet på sluttampen, långt
bortom svenskans regel med att orden
som hänger ihop också står ihop.)

Ordföljden kan alltså markera skillnad
mellan huvudsats och bisats, och dessut-
om dirigerar en föreställd bisats omvänd
omföljd.

Eftersom det snöat hela natten, måste jag
tillbringa en halvtimme att skotta fram
bilen.

En speciellt form av inverterad ordföljd
är den äldre protokollskonventionen: Be-
slutade styrelsen att…. baserad på for-
melterminologi inom juridiken.

Ordordningen jobbar också i större sjok
med information om vad som är känt
(tema) först, och vad som är nytt (rema)
sen.

Men om vi nu vill betona något viktigt,
nytt, märkvärdigt, så går det bra att pla-
cera det först , som fundament: det kan
också bli retoriskt tydligare eller stilis-
tiskt elegantare. Eller – som en av mina
favorituppslagsverk, nordisk Familjebok
från 1914 – formulerar det: ”Det är gif-
vetvis ett ytterst verksamt och användt
stilistiskt medel att genom ockasionella
förändringar i den usuella ordföljden
skapa individuell effekt”.

Om snötäckt bil tycker jag inte, klockan
sju på morgonen.

Bosse väljer vi till ordförande igen.

Vackrast är Älvsborgsbron i solnedgång-
en

Rörliga predikatsbestämningar, framfö-
rallt de negerande – ej, inte, aldrig, inga-
lunda – är lite tricky, så även satsadver-
bial: antagligen, dessbättre, tyvärr, san-
nolikt. De kan flytta runt lite hur som ha-
ver i satserna.

Nu kan man ställa sig den ständigt nöd-
vändiga rumpnissefrågan – varför gör
man på detta viset? Ett auktoritativt svar
hittar vi återigen i Nordisk Familjebok:
”Men särdeles ofta finner man i språken
ordföljdsbestämmelser, hvilkas tillvaro-
rätt icke ens kan föklaras genom den
språkhistoriska undersökningen, utan
träffande jämförs med de etikettsregler,
som följas, ehuru de icke äro baserade på
förståndsresonemang, utan emedan det
brukas så.”

Gud vare lov och pris för den Poetiska
Friheten och dess oändliga möjligheter

Ulla Berglindh

Tidning utgiven av Riksföreningen Sverigekontakt. 93:e
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 2006
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Sverige har skördat många framgångar i
vinter-OS i italienska Turin och gjort sitt
bästa vinter-OS någonsin. Bl.a. vann
Sverige sex medaljer i längdåkning och
skidskytte samt fyra medaljer i utförsåk-
ning. Damernas hockeylag gick helt sen-
sationellt till OS-final där de blev slagna
av det kanadensiska damlaget, medan det
svenska damlaget i curling vann sin final
mot Schweiz. Herrlaget i hockey satte
kronan på verket, eller snarare tre kronor
på verket, genom att i finalen besegra
Finland i en oerhört jämn och spännande
match.

*
Försäljningen av miljöbilar, d.v.s. bilar
som helt eller delvis drivs med alterna-
tiva bränslen som etanol, gas eller el,
fortsätter att slå rekord i Sverige. Var åt-
tonde ny personbil som säljs i dag är en
miljöbil. Även på andrahandsmarknaden
är intresset stort och efterfrågan är myck-
et större än tillgången. De bilmodeller
som ligger högt upp i försäljningsstatisti-
ken är Ford Focus Flexifuel, Saab 9-5
Biopower, Volvo V50 Flexifuel och Toy-
ota Prius. Faktorer som har påverkat mil-
jöbilarnas ökade popularitet är fördelak-
tigare förmånsbeskattning av tjänstebi-
lar, billigare parkering för miljöbilar i
storstäderna samt utbyggnad av fler
tankställen för gas och etanol. (Källa:
GP.)

*
Skandias förre vd Lars-Eric Petersson
står åtalad för grov trolöshet mot huvud-
man, vilket kan ge max sex års fängelse.
Åklagaren hävdar att Petersson utan sty-
relsens godkännande tog bort taket i bo-
nusprogrammet Wealthbuilder, vilket
gav utländska chefer minst 185 miljoner
mer än de annars skulle ha fått. Han är
också åtalad för att själv ha tagit ut 37
miljoner mer i pension än styrelsen god-
känt. Petersson hävdar genom sin advo-
kat att allt han gjort har gått rätt till och
att styrelsen var väl medveten om att ta-
ket i Welthbuilder i praktiken togs bort.

*
En tillfällig asyllag trädde i kraft den 15
november 2005 och gäller till den 31
mars 2006. Lagen kom till för de perso-
ner som redan fått besked i sina ärenden
från Migrationsverket och Utlännings-
nämnden skulle få en ny chans. Allt fler
har blivit kvar i Sverige för att de inte
kan eller vill återvända efter att ha fått
sin sak slutgiltigt prövad. Det har resulte-
rat i långa vistelsetider i Sverige, vilket
är pressande för de enskilda individerna,
inte minst för barn och barnfamiljer. Mot

hänt i Sverige
den bakgrunden har riksdagen givit Mig-
rationsverket i uppdrag att på nytt pröva
om de kan beviljas uppehållstillstånd i
landet. Den nya tillfälliga asyllagen ökar
trycket på landets kommuner, eftersom
Integrationsverket hoppas kunna bereda
ca 26 300 kommunala introduktionsplat-
ser under 2006, tre gånger fler än förra
året.

*
Den 19 februari anlände ostindiefararen
Götheborg till Kapstaden i Sydafrika ef-
ter 40 dygn till havs. En tät, tjock dimma
inneslöt hela Kapstaden på morgonen
och fram emot lunch, men när ostindiefa-
raren närmade sig hamnen lättade dim-
man plötsligt och hela det dramatiska
Taffelberget kunde beskådas. Vid mot-
tagningen på kajen stod Triple & Touch
från Göteborg för underhållningen. Un-
der en dryg vecka i Kapstaden ska delar
av besättningen och kaptenen avlösas
och flera svenska företag kommer att ha
speciella mottagningar ombord. Därefter
bär det av till Port Elizabeth och sedan
vidare mot Kina.

*
På skolor i Stockholm, Göteborg och
Malmö pågår försöksverksamhet, där
föräldrar kan kontrollera sina barns när-
varo på nätet. Personal, elever och för-
äldrar är nöjda, men Datainspektionen är
orolig för den personliga integriteten. På
Torslandaskolans högstadium i Göteborg
lägger man ut både frånvaro och provre-
sultat på Internet och föräldrar och elever
kan med en personlig kod logga in sig. I
Göteborg är målet att samtliga kommu-
nala gymnasieskolor ska införa detta sys-
tem.

*
Den kommission som har granskat rege-
ringens och myndigheternas agerande
vid tsunamikatastrofen i Asien förra ju-
len har kommit med en rapport som rik-
tar mycket skarp kritik mot regeringen.
En ordentlig plan för krisberedskap
fanns inte och departementens arbete
präglades av julledighet. Riksdagens
konstitutionsutskott har därefter hållit
förhör där en del nya graverande uppgif-
ter kommit fram. Det visade sig att För-
svarsdepartementet genast slagit larm
och meddelat att sju meter höga vågor
slagit in över ett område där det fanns
20 000 svenskar. Av någon anledning
nådde denna information inte fram till
ansvariga ministrar.

*
Antalet motorcykelgäng ökar i Sverige.
På tio år har antalet stigit från fyra styck-
en till trettiosju. De ställer sig i många
fall utanför lagen och skaffar pengar ge-
nom narkotikahandel, utpressning och
indrivning av spelskulder. Polisen vill nu
göra en satsning för att komma åt mc-
gängens kriminalitet. Ett stort problem är

att så få vågar vittna mot brottslingarna,
eftersom de hotar sina motståndare till li-
vet.

*
Det är deprimerande att vara med i Hells
Angels i Stockholm. Omkring 70 % är
sjukskrivna på grund av depression, de
flesta av samme läkare. Polisen och För-
säkringskassan har inlett en undersök-
ning om bidragsfusk. I kampen mot den
organiserade brottsligheten specialgran-
skas nu gängmedlemmarnas privateko-
nomi.

*
Den 19 februari genomfördes Vikinga-
rännet på skridskor mellan Uppsala och
Stockholm. Sträckan är 80 kilometer och
tävlingen hade lockat runt 2000 åkare.
Isarna var fina och banan välplogad, men
vädret var mulet och mot slutet var det
mycket vatten på isen. Segraren Johan
Håmås från Jönköping skrinnade i två
timmar och fyrtiofem minuter, ivrigt ja-
gad av två holländare. Damklassen vanns
av Ulrika Andersson från Stockholm på
tre timmar och sju minuter.

*
De statliga bolagen (t.ex. Vattenfall, Pos-
ten och Apoteket) går mycket bra. År
2005 fördubblades de sammanlagda vin-
sterna till drygt 51 miljarder kronor.
Vinstökningarna kan till stor del förkla-
ras med besparingar och personalned-
skärningar. Totalt försvann 5000 arbets-
tillfällen i de statliga bolagen under före-
gående år och besparingarna kommer att
fortsätta.

*
Svenskt näringsliv räknar med fortsatt
goda konjunkturer men företagen är
mycket försiktiga då det gäller att nyan-
ställa personal. I stället anlitar man i väx-
ande utsträckning s.k. bemanningsföre-
tag, som specialiserar sig på att hyra ut
arbetskraft under en begränsad tid. Över
100 000 människor var under föregående
år anställda av bemanningsföretagen,
som ökade sin omsättning med 30 pro-
cent. IT, teknik och sjukvård var de störs-
ta branscherna.

*
Stigande priser på bostäder och höjda ak-
tiekurser på Stockholmsbörsen har ökat
de svenska hushållens förmögenhet. Vis-
serligen har skulderna ökat med nästan
12 % under år 2005, men i de flesta fall
användes pengarna till bostadsköp. Vär-
det på bostäder ökade under samma pe-
riod med 14,4 %. Skuldsättningen varie-
rar stort mellan olika åldersgrupper.
Många yngre familjer tar stora lån för att
satsa på ett bra boende, medan äldre fa-
miljer ofta är skuldfria, eftersom de har
hunnit amortera av sina betydligt mindre
lån.

Personalen
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Journalisten och författaren Joakim Lan-
ger har specialiserat sig på öar. I ett tidi-
gare nummer av Sverigekontakt har vi
skildrat hur han upptäckte Pippi Lång-
strumps pappa, eller snarare förebilden,
och beskriver den ön. (”Kung Kalle av
Kurrekurreduttön.”)

Den förebild som Daniel Defoe uppen-
barligen hade då han skrev sin odödliga
roman om Robinson Crusoe var sjöman-
nen Alexander Selkirk, som sattes iland
1704 på den största av Fernandez-öarna.

Öarna ligger 65 mil väster om den chi-
lenska kusten och upptäcktes 1574 av
Don Juan Fernandez. Här lämnades
Alexander Selkirk av kaptenen Thomas
Stradling på fartyget Cinque Ports. Sel-
kirk ville förklara det läckande fartyget
för sjöovärdigt, men anklagades för my-
teri och sattes iland.

Selkirk fick med sig några verktyg och
vapen, en bibel och en bönbok samt sjö-
kort och navigationsinstrument. Viktigast
var dock att han visste om att man kunde
överleva på ön. Han hade själv varit med
att plocka upp två akterseglade sjömän
vid fartygets tidigare besök på ön.

Alexander Selkirk kom att bli förebil-
den för Daniel Defoes Robinson Crusoe
och numera har huvudön fått namnet
Robinsonön. Huruvida namnbytet har
lockat några turistströmmar dit är ovisst,
men en del intressanta besökare har lan-
dat här genom åren.

Upplysningsman
Mathias Arnold Hävel föddes som hant-
verkarson i Göteborg 1773. Faderns glas-
mästeri lockade inte. Han blev istället
handelsman, men framförallt lockade
upplysningstidens idéer. Dessa förverkli-
gades först i det unga USA och dit begav
sig den förhoppningsfulle göteborgaren.

Han fick anställning hos en skeppsre-
dare i New York och sändes på uppdrag
till Sydamerika. Han hamnade i Chile
där frigörelsen pågick från den spanske
kungens välde. När landet förklarade sig
självständigt 1810 fanns Hävel med
bland de intellektuella som förordade de-
mokratiska reformer och hävdade indivi-
dens rättigheter. Han importerade landets
första tryckpress från USA och deltog
själv som ivrig skribent i den tidning som
gavs ut.

Men spanska regeringens trupper åter-
tog huvudstaden Santiago och Hävel
fängslades. Han sändes som fånge till
Juan Fernandez-öarna och tillbringade
två och ett halvt år på denna förvisnings-
ort. Men när spanjorerna slutligen fördri-
vits utnämndes han till borgmästare i
Santiago.

Robinson Crusoe och Sverige

När öns invånare förevigades på glasplå-
tar ställde man upp i sina bästa kläder.

Den gåtfulle sjömannen Carl Arvidsson.

Vetenskapsmannen Carl Skottsberg foto-
graferade inte bara växter. Han föreviga-
de också öns befolkning för hundra år se-
dan.
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Skottsberg
Den svensk som betytt mest för dessa av-
lägsna öar är den svenske botanikern
Carl Skottsberg, professor och skapare
av den botaniska trädgården i Göteborg.
Under en vetenskaplig expedition till
Juan Fernandez-öarna 1916–1917 kart-
lade han en flora som fått utvecklas helt
separat (en slags botanisk motsvarighet
till Galapagosöarnas djurliv).

Han insåg vilken unik miljö detta var
för vetenskapen, men han våndades över
de ingrepp i naturen som människorna
åstadkom. Redan när de första skeppen
besökte ön började förändringar. Getter
hade satts iland för att senare kunna tjäna
som färskproviantförråd, råttor hade
smugit iland från skeppen och så små-
ningom också katter. När kolonister från
Chile senare bosatte sig på öarna hade de
med sig prydnadsväxter som kunde för-
vildas. Vidare avverkades skogen på ett
hårdhänt sätt.

Carl Skottsberg arbetade för att den
unika naturen skulle skyddas och till slut
fick han uppleva att området förklarades
som nationalpark. Detta har bromsat för-
ändringen av naturen, men inte hejdat
den. När nu Joakim Langer och hans fru
besöker Robinsonön har de i sitt sällskap
Carl Skottsbergs dotter Adi. Hon medför-
de på resan ett par fullständigt unika fo-
toalbum. Bilderna, som tagits under
pappans expedition 1916–1917, visar
inte bara naturen utan också större delen
av öns befolkning. Dessa bilder ger den
nuvarande befolkningen en historisk till-
bakablick som de tidigare saknat. Foto-
grafierna finns nu på öns lilla museum.

Arvidsson
En av de avbildade invånarna på ön var
en svensk sjöman, Carl Arvidsson från
Göteborg. En försupen och vinddriven
existens, som på outgrundliga vägar hade
hamnat på ön och som dog där 1922.

Han var Skottsberg och hans fru be-
hjälplig med allahanda göromål, men
även om han nämns i de Skottsbergska
dagböckerna meddelas ingenting om
hans tidigare liv eller hur han kom att
hamna på denna ö vid väldens ände.

Den svenske sjömannen Carl Arvids-
son är den som mest liknar Robinson
Crusoe av de tre svenska besökarna. Bo-
ken om Robinsonön har författats av Joa-
kim Langer och Johan Tell. Den gavs ut
av Forum bokförlag 2003 och rekom-
menderas varmt till läsning. Vi hoppas
att jakten på ensliga öar och märkliga
svenskar fortsätter. Det är med spänning
som vi ser fram mot nästa bok av Joakim
Langer.

Lennart Limberg

Bergen är branta och naturen är vild.

På denna strand skulle Fredag knappast kunna lämna några fotspår.
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För att respektera nya kulturer måste
man känna sig själv, veta var man hör
hemma. Det är mycket viktigt att inte
förlora sitt ursprung.

För ett barn som växer upp utomlands
kan det svenska språket och den svenska
kulturen bli främmande. Flera svenska
föräldrar som arbetade på svenska stål-
företag och internationella firmor i norra
New Jersey ville förhindra detta och bil-
dade en föräldraförening den 25 novem-
ber 1975 och startade en skola för kom-
pletterande svensk i januari 1976 i Wayne.
Undervisningen i kompletterande under-
visning syftar till att stärka barnens upp-
fattning om sin identitet och vill vid-
makthålla och vidareutveckla sådana
kunskaper som underlättar för dem att
komma tillbaka till Sverige.

Att behärska sitt modersmål är också
en förutsättning för at bäst kunna lära sig
ett nytt språk. Barn måste studera för att
kunna utveckla sitt språk. Fler än 800 be-
höriga elever på låg – mellan och högsta-
dienivå har under årens lopp träffats två
timmar en eftermiddag i veckan under
skolåret för att tala, läsa, skriva och
sjunga svenska – och ha roligt tillsam-
mans. Skolan vill öka elevernas engage-
mang, aktivitet och motivation att lära
genom att samtala och söka sig fram till
ny kunskap i samarbete med läraren. Ett
antal elever har tack vare svenska skolan
i NJ fått en trygghet i svenska språket så
att de har velat ta steget till studier på
svenska universitet och högskolor.

Skolföreningen startade även en klass i
nybörjarsvenska för barn som inte be-
härskade språket, men endast efter tre
terminer upplöstes den, eftersom den
amerikanska skolans aktiviteter lockade
mer och föräldrastödet inte räckte till för
svenskan.

1989 hade så många skolfamiljer för-
flyttas till andra orter eller tillbaka till
hemlandet att huvudskolan i Wayne måste
stänga. Nya barn fanns ute i periferien så
lärarna reste till eleverna och snart växte
filialerna upp lite varstans. Svenska har
lästs förutom i Wayne i Hillsdale, Ram-
sey, Woodcliff Lake, Ridegewood, Old
Trappan, Chatham, Voorhees, Ringwood,
Berkeley Heights, West Orange, Maple-
wood och nu i Basking Ridge och Prince-
ton. Med undervisningen på flertal orter
blev det viktigt att ha en röd tråd, ett
tema som gemensamm nämnare i alla
ämnen för att känna skolsamhörigheten, t
ex ”Alla tiders historia”, ”Sverige genom
tiderna”, ”Nya Sverige”, ”I skog och
mark”, ”Flyg och far i Sverige med
svenska skolan”, ”Svenska snillen” I år
läser de 20 eleverna om ”Upptäck Sveri-

Från New Jersey – Svenska skolan fyller 30 år

ges djur och natur”. Årets kunskaper vi-
sas upp på skolavslutningen i Svenska
Kyrkan i NJ första söndagen i juni innan
sommarlovet börjar.

Det har varit många roliga och kanske
annorlunda aktiviteter för eleverna under
åren, förutom besök på Ellis Island, ame-
rikansk – svenska museet i Philadelphia,
den svenska hembygdsgården i Bridge-
ton, kiknade vi av skratt när lärarna kör-
de vilse från Vikingautställningen i NY,
när kungen pratade med oss på Svenska
Kyrkan i NY, när vi i nya skoltröjor och i
snålblåst sjöng Kungssången för kunga-
paret i Trenton, när vi fick lära oss om
Leni Lenapi – indianerna och mala majs-
mjöl, när vi lussade för Guvernören i
Trenton eller på World Trade Center i
NY förutom på ålderdomshemmet Sol-
hem eller vid ljushögtider på museer i

Wayne och Montclair, när vi åkte buss
till Amish Country för att se hur man lev-
de förr i tiden, när vi tävlade och vann
sjätte pris i Sveriges Radios frågesport
”Jorden runt på två terminer”. Förutom
tipsrundor och brännboll på höst- eller
vårtermin håller skolan fast vid svenska
traditioner med t ex Valborgsmäss, påsk
och påskkärringar samt gläds åt att årli-
gen få presentera ett luciatåg på SWEA:s
julmarknad.

Skolföreningen firade sina 30 år på jul-
gransplundringen den 8 januari 2006.

Skriv en rad till oss om du har frågor
eller vill veta mer:
www.info@svenskaskolannj.org

Gunhild Ljung
Grundare

Skolavslutning i Svenska Kyrkan i New York.

Roliga timmen.
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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

www.folkuniversitetet.se

Sommarkurser i Göteborg 2006
Intensivkurser i svenska och engelska
Göteborg  
Göteborg – vid Sveriges vackraste västkust – kännetecknas 
av sin stora hamn, fantastiska skärgård och sina vackra 
parker. Staden erbjuder storstadens alla kulturella 
begivenheter; konstgallerier, muséer, teatrar, konserter, 
festivaler, caféer och restauranger. Samtidigt som besökaren 
upplever den lilla stadens värme och gästfrihet. 

Att hitta något att göra på fritiden är inte svårt. Packa en 
picnic-korg och ta färjan till någon av öarna i skärgården. 
Strosa längs Avenyn och ta del av stadens uteliv. Eller varför 
inte gå på Liseberg, norra Europas största nöjespark och 
favoriten bland alla besökare.

Folkuniversitetet
Folkuniversitetet är en av Sveriges ledande språkutbildare. 
Vi erbjuder ett stort utbud av kurser året runt, med kurs-
starter varje månad. Ett program med föreläsningar, 
fritidsaktiviteter och utflykter är inkluderat i sommarens 
kurspriser.

Svenska, allmänna kurser
• Allmänna intensivkurser: 3 veckor, start 26/6, 17/7, 7/8 och 28/8
• "Executive-kurser": 3 veckor, start 26/6, 17/7, 7/8 och 28/8
• Uttalskurs: 2 veckor, start 3/7, 24/7 och 14/8
• Grammatik och skrivträning: 2 veckor, start 3/7, 24/7 och 14/8
• Skriva på nätet – distanskurs
• Introduktionskurs för utländska studenter: 3 veckor, 7-25/8
• Examenskurs – SWEDEX, svenska som främmande språk: 15-24/8

Svenska för arbetslivet
• Affärssvenska: 2 veckor, 7/8-18/8
• Sjukvårdssvenska: 3 veckor, 7/8-24/8

Konstkurser på lätt svenska 
• Konst och design: tors em, 3 ggr, start 29/6, 20/7, 10/8 och 31/8
• Silversmide: lö/sö, 19/8-20/8
• Kreativ färghelg med akvarell: lö/sö, 5/8-6/8, 26/8-27/8

Skräddarsydda kurser för enskilda eller grupper

Information & anmälan: 
Folkuniversitetet, Box 2542, S-403 17 Göteborg, Sweden
Tel: +46 31 10 65 10, Fax: +46 31 13 19 92, E-post: sprak.gbg@folkuniversitetet.se
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SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Tel: +46-8-592 571 00

www.sshl.se

SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA
Gymnasie- och grundskoleutbildning åk 7-9. Undervisning på svenska och engelska.
IB-program sedan 25 år med mycket goda resultat.


