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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: 30 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
Den här gången känns det bättre än på
länge att få skriva denna inledande spalt.
Vår verksamhet fungerar väl, vår ekono-
mi är stabil och vi har en ny entusiastisk
generalsekreterare i tjänst. Dessutom
tycks våra medlemmar vara lika engage-
rade som vanligt.

Allt detta kunde vi konstatera i sam-
band med det årsmöte som vi höll i Göte-
borg i mitten av förra månaden, under
helgen den 13–14 maj. Även om 2005
kanske inte har varit något rekordår, tål
årsrapporten ändå en jämförelse med de
flesta åren i det förflutna. Vi har också
anledning att blicka framåt med tillför-
sikt.

Våra tjänster efterfrågas kanske mer än
någonsin, och lyckligtvis har vi haft möj-
ligheter att efterkomma önskemålen i
rimlig omfattning. Vår verksamhet är i
ständig utveckling, mycket beroende på
de förändringar som äger rum i vår om-
värld, men också genom att vi själva ak-
tivt prövar nya arbetsformer. I de fall där
vi blir approcherade men inte själva kan
hjälpa till försöker vi efter bästa förmåga
att föra ärendena vidare och förmedla
kontakter med andra instanser.

Genom SEB:s tillmötesgående dispo-
nerade vi Chalmersska huset på Södra
Hamngatan i Göteborg för vårt årsmöte.
Det är William Chalmers d.y. som givit
namn åt byggnaden. Denne var i tjänst
hos Ostindiska kompaniet, som huserade
på andra sidan Hamnkanalen, i nuvaran-
de Stadsmuseets lokaler. Chalmersska
huset stod färdigt 1807–08. Mannen bak-
om nybyggnaden längs Hamnkanalens
södra sida efter eldsvådan 1802 var
stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlberg,
som ett tiotal år tidigare påbörjat uppfö-
randet av Gunnebo slott sydost om Göte-
borg. Vår förening gjorde en utflykt dit
under ett årsmöte för några år sedan. Vi
är tacksamma mot banken för att vi nu
kunde genomföra årets viktigaste möte i
en så stimulerande miljö som den Chal-
mersska huset erbjuder.

På årsmötena brukar vi ha som ett sär-
skilt inslag att belysa någon specifik as-
pekt av vår förenings rutiner. I år beskrev
vår skattmästare Gustaf Hultbom med en
för honom karakteristisk inlevelse och
med hjälp av ljusbilder hur våra fonder
fungerar och hur vår fondförvaltning är
upplagd. Överstyrelsen fick en möjlighet
att redogöra för sitt fögderi och årsmö-
tesdeltagarna kunde ställa frågor och läg-
ga synpunkter. Även om det är styrelsens
ansvar att fatta beslut i frågor som dessa
är det naturligtvis av stor betydelse att så
många som möjligt är insatta i resone-
mangen. Samtidigt fick överstyrelsen ett
kvitto på att dess allmänna bedömningar

gillades av medlemmarna och kan känna
sig styrkt i det vidare arbetet.

Inför årets val av styrelse hade Gunnar
Fjellander avböjt omval. I styrelsearbetet
har det varit tryggt att ha Gunnars klok-
het, uppmärksamhet och erfarenhet att
lita till. När han nu lämnar sitt uppdrag,
som också innefattat posten som vice
ordförande, känner föreningen – och inte
minst jag själv – stor tacksamhet mot
Gunnar och hans alltid fullödiga insatser.

Utflykten på söndagen, dvs. dagen ef-
ter årsmötet, gick till Tjörn och hade
stark anknytning till vår verksamhet. Vi
gästade nämligen först Billströmska
folkhögskolan, där vi välkomnades av
skolans rektor, Jan-Evert Halldin. På
plats fanns vidare hans företrädare, Rolf
Wallgren, som ju dessutom ingår i vår
överstyrelse, liksom Gunilla Forsman,
också lärare på skolan. Förutom förpläg-
nad i matsalen fick vi information om
skolan. Ett imponerande smakprov på
vad som åstadkoms gav några av skolans
elever på musiklinjen.

Det gick inte att ta miste på att årsmö-
tesdeltagarna hade stort utbyte av att
själva stifta bekantskap med Billström-
ska folkhögskolan. Vårt samarbete fort-
sätter i sommar. När en ny kurs går av
stapeln i augusti blir det lika spännande
som vanligt att se hur den utfaller. Förut-
sättningarna för en ny väl genomförd
kurs är goda redan tack vare de fasta till-
gångarna på platsen, skolans personal in-
räknad.

Årsmötet beskrivs på särskild plats i
detta nummer av tidningen, men det föll
sig naturligt att även här dröja något in-
för denna årliga begivenhet. Det är vik-
tigt att en betryggande mängd medlem-
mar deltar i årsmötena. Samtidigt är det
inskrivet i stadgarna att årsmötena nor-
malt skall hållas i Göteborg. Naturligtvis
reduceras därigenom möjligheterna att
finna ständigt nya spektakulära inram-

ningar för vårt årsmöte. Inte minst med
tanke på detta är det glädjande att kunna
konstatera att även årets sammankomst
drog ett stort antal deltagare och att Lars
Björkman med den övriga personalens
hjälp komponerat ett attraktivt program
med besöket på Akvarellmuseet i Skär-
hamn på Tjörn som effektfull avslutning.

Personalen ja! Som vanligt när det blir
bråttom och allt skall fungera väl hänger
det mesta på ett litet antal väl insatta och
rutinerade nyckelpersoner, som genom
ett ofta otacksamt arbete i det tysta får
det hela att gå i lås. Så var det den här
gången också. Jag vill gärna påminna om
att det är många praktiska detaljer som
skall klaffa i samband med ett årsmöte.
Det var genom ackurata insatser från vårt
kansli, dvs. Lars och Kerstin, Katarina,
Gunnel och Peter, som det hela blev så
lyckat. Tack skall ni ha!

Inför ett årsmöte blir det alltid en spurt,
och efter årsmötet märks det på kansliet
att man drar en djup suck av lättnad. Det
arbete som läggs ner blir visserligen upp-
skattat, och många är noga med att fram-
föra detta, men våra medarbetare på
kansliet har länge haft en pressad situa-
tion, som bekant. Därför kommer nog
sommaren nu som en befrielse. Vi håller
i likhet med de senaste årens ordning
stängt de fyra veckor som följer efter
midsommar. Alla som tänker besöka vårt
kontor under sommartid uppmanas att ta
kontakt i förväg. Principiellt står bokbor-
det dukat som vanligt, men bemanningen
på kontoret kan tidvis vara lite uttunnad.

För övrigt behöver vi alla nu en bra
sommar. Det vill jag gärna önska var och
en, vår personal, våra medlemmar och
dem vi samarbetar med i olika former.
När höstsäsongen börjar har vi förhopp-
ningsvis laddat batterierna. Då skall det
slå gnistor igen.

Bo Ralph
ordförande

Gunnar Fjellander avtackas.
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De båda svenska Distriktslogerna
av Vasa Orden av Amerika har ut-
sett Agneta Nilsson, Manhattan
Beach, Kalifornien, till Årets
Svensk-Amerikan 2006, den 47:e i
ordningen.

Agneta Nilsson föddes i Stock-
holm och hade tidigt en önskan att
komma till USA. I början av 60-ta-
let for hon dit som deltagare i ”The
Experiment in International Living”,
hon blev guide på FN, hon ville se
mer av det stora landet och for
med några vänner till Kalifornien.
Där arbetade hon på en skandina-
visk restaurang, hon sydde och sål-
de bikinis (ett plagg som då var ab-
solut förbjudet på badstränderna) och mycket mycket mer. Sedan
hon gift sig med SAS-chefen i Los Angeles, Gunnar Nilsson, och
flyttat till denna stad började hon intressera sig för bärnsten och
har sedan många år eget företag med bärnstensprodukter.

Men det som har gjort Agneta Nilsson känd över hela världen
är SWEA, Swedish Women’s Educational Association. Idén fick
hon i samband med en julbasar för svenska vänner 1979. Inte
många organisationer har haft en sådan utveckling som SWEA.
Idag har man ca 8.000 medlemmar i 78 lokalföreningar i 34 län-
der på fem kontinenter.

SWEAs syfte är att värna om det svenska språket, stödja och
sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, för-
medla personliga och professionella kontakter, samt att etablera
ett nätverk Sweor emellan över hela världen.

Några exempel på utmärkelser Agneta Nilsson erhållit för sin
gärning:

1995 utsågs hon till ”Årets Svensk i världen”.
Hon har belönats med två kungamedaljer för insatsen med
SWEA.
2005 erhöll hon The Swedish Council of America:s utmärkelse
”The Great Swedish Heritage Award for 2005”.
Agneta Nilsson kommer att resa till Sverige med vår sponsor

SAS Scandinavian AB Sverige. för att närvara vid de svenskame-
rikanska firandena i Stockholm och Växjö med början den 6 au-
gusti.

Vasa Orden av Amerika har sedan 1960 utnämnt en Årets
Svensk-Amerikan för att hedra våra emigranter för deras insatser
i Amerika. Årets Svensk-Amerikan har antingen varit engagerad
i svenskamerikanska kulturutbyten eller gjort en enastående kar-
riär i det amerikanska samhället. Bland tidigare mottagare av
denna hederstitel märks nobelpristagaren i kemi 1951, Dr Glenn
T. Seaborg, astronauten Edwin Aldrin, skådespelerskan Signe
Hasso, ordföranden i USA:s högsta domstol William H. Rehn-
quist samt Marilyn Carlson Nelson, VD för Carlson Companies
Inc.

Mer information om Årets Svensk-Amerikan kan fås av ordfö-
randen i kommittén för Årets Svensk-Amerikan, Bertil Ericsson,
tel 0457-24542 eller Catherine Bringselius Nilsson, tel 0470-
28588.

VASA ORDEN AV AMERIKA
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation
DISTRIKTSLOGEN
NORRA SVERIGE NR 19
DISTRIKTSLOGEN
SÖDRA SVERIGE NR 20
Kommittén för Årets Svensk-Amerikan 2006

Årets Svensk-Amerikan 2006

ALLT OM 
SVERIGE.
ALLTID.
Nu har du tillgång till samlad och uppdaterad kunskap 
om Sverige, dygnet runt, var du än befi nner dig i 
världen. Via portalen Sweden.se får du nyheter, fakta, 
inspirerande information, länkar och evenemangstips. 
Här kan du även beställa våra populära publikationer, 
eller läsa webbversionerna av en del av dem. Perfekt 
inför mötet med nyfi kna utländska affärskontakter, 
vänner och kollegor. Välkommen, när som helst! 
 

PÅ WEBBEN Under rubriken ”About Sweden” på portalen Sweden.se 
hittar du basfakta, artiklar, bildspel, publikationer i pdf-format, Power-
Point-presentationer, fi lmer och temasajter. Klart att använda!

PUBLIKATIONER Spännande och lockande skrifter på många olika 
språk. Om människor, näringsliv, kultur, historia, traditioner med mera! 
Rikt utbud av uppdaterade faktablad om ett brett antal ämnen.      

Årets svenskamerikan,
Agneta Nilsson.
Fotograf Kerstin Alm.
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” Öst är öst och väst är väst – aldrig
mötas de två!”

Fel, fel!

Rättare:
Öst är öst och väst är väst – ofta mötas
de två
eller
ÖSTER + VÄSTER = SANT

Vi säger Östersjön – våra estniska vän-
ner säger Lääne Meri dvs. Västerhavet.
Alla menar vi samma vatten.

Jag vill gärna dela med mig av vårt se-
naste möte:

Den 13–23 april hade vi besök från vår
vänskola, Karksi-Nuia Gümnaasium.

Det var tio gymnasister, fyra elever ur
årskurs 8, samt deras lärare i svenska och
idrott: Ene Tae och Kalli Lapprik, vilka
var inbjudna av Futurum Est, Lunds est-
niska vänskapsorganisation, och Lunds
Kommun. Gymnasisterna har svenska
som tillval. De kom primärt för att bada i
vårt svenska språk. De övriga eleverna
hade varit värdbarn vid vårt senaste be-
sök i Karksi-Nuia.

Detta var ett i en lång rad av utbyten,
vilka började redan 1993.

Våra vänner anlände till Lund på Skär-
torsdagens kväll. Redan vid färjans an-
komst till Stockholm hade de mötts av
kassören i Futurum Est, Claes Göran
Grönlund-Svensson, och hans familj.
Dessa guidade några timmar i Stock-
holm, innan det var dags att sätta sig på
tåget söderut.

De estniska ungdomarna fick möjlig-
het att tillsammans med sina båda ledare
uppleva en svensk påsk:

Långfredagens svarta sorg, då vi lyss-
nade till ett nyskrivet verk av organisten i
Lunds Allhelgonakyrka, Johan Magnus
Sjöberg: Jesu ord på korset.

Påskdagens glädje under gudstjänsten i
samma kyrka.

Svenska seder och traditioner:
Påskpyssel, äggaknabbning, sillafru-

kost, varmrökt lax med primörer och som
dessert rabarberpaj med gammaldags
vaniljsås.

Konstrundan på Österlen.
Mötet med den svenska våren.
Under påskhelgen badade vi dessutom

på Högevallsbadet, gjorde stadsrund-
vandringar,

Besökte Simrishamn, staden med de
vackra dörrarna, och gjorde en vandring
i Stenshuvuds nationalpark.

Lund – Karksi-Nuia
Orter med vänskapliga förbindelser

Efter påsk besökte vi vår hittillsvaran-
de vänskola, Gunnesboskolan, samt Con-
sensus, vårdgymnasiet i St Lars-parken
och Fågelskolan. Vi vill väldigt gärna ha
båda dessa skolor som framtida vänsko-
lor. Framtiden får utvisa …

Höjdpunkterna efter påsk var:
• Mottagningen i Rådhuset. Lunds
borgmästare, Larry Andow, tog emot
oss.
• Consensus med dess varma atmosfär
och de guidande eleverna, som berätta-
de om skolans verksamhet, väl prepa-
rerade som de var av sin lärare, Roger
Alm.
• Fågelskolan, där vi möttes av sko-
lans rektor, Kerstin Holmqvist.

Under en halvtimme berättade hon
på ett lättfattligt sätt om verksamheten
på sin skola.

Våra gäster kunde ta till sig såväl
skillnader som likheter mellan estnisk
och svensk skola. De hade också till-
fälle att ställa frågor. Efter introduktio-
nen följde en intressant rundvandring,
då vi guidades av Karin, konsthant-
verkaren som även utbildat sig till lära-

Schapendoestiken Yuna med hela gänget.

re i SO. Vi fick lyssna på utdrag ur en
nyskriven opera framförda av barn i åk
1, under ledning av deras klasslärare,
tillika kompositören av operan, Tiina
Leetna Lönn.

Den här programpunkten var en rik-
tig ”höjdare” – allra helst som Tiina
har sitt ursprung i Estland.

Vi fick också en fantastisk inblick i
hur man på Fågelskolan arbetar med
EQ, emotionell kapacitet.

Lunchen i skolans ”trevna” matsal
smakade sedan alldeles ypperligt.
• Lunds Botaniska Trädgård, där vi
guidades av chefen själv, Lennart Eng-
strand.
• Kulturen med dess härliga vand-
ringsutställning (Kläddesignern Bea).
Futurum Est tackar Gunnesboskolan

för mycket gott samarbete under de
gångna åren!

Nägemiseni Karksi-Nuias!
På återseende i Karksi-Nuia!

För Futurum Est!
Monika Josefsson, ordförande

Tiina Leetna-Lönn på Fågelskolan i Lund spelar opera med ÅK 1.
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Svensk Form
Många tycker det är lustigt att jag som
vuxit upp långt bort från Sverige och
som, tills alldeles nyligen, fortsatt leva
mitt liv långt bort, nu har återvänt till
Sverige och till en arbetsplats med nam-
net Svensk Form. Men det är ju så att det
bland utlandssvenskarna finns många
som starkare än andra svenskar värnar
om svenska traditioner, som flitigt luslä-
ser alla notiser om hemlandet, och som
har örnkoll på det som händer där.

Eftersom design är Sveriges i särklass
största kulturområde ser jag det som mitt
uppdrag att sprida kännedom om Svensk
Form. Svensk Form är en ideell med-
lemsförening med ett uppdrag från rege-
ringen att främja svensk design, både na-
tionellt och internationellt. Föreningen
arbetar för att skapa engagemang och be-
lysa de möjligheter design kan ge för in-
dividen, kulturen, samhället och närings-
livet.

Nyligen avslutades vandringsutställ-
ningen ”Improving Life”. Drygt 60 pro-
dukter och system på temat ”innovatio-
ner som förbättrar livet” visades bl.a. i
Ryssland, Brasilien, Chile, Mexiko, Syd-
korea och Kuba. Bakom satsningen stod
Svenska Institutet, Utrikesdepartementet
och Exportrådet tillsammans med Svensk
Form.

Genom de många reaktionerna vi fick
från utställningens besökare väcktes in-
sikten om att föremål och tankar bakom
produkter blir till sinnebilder av hur
människor runt om i världen ser på
Sverige. De blir en del av den svenska
identiteten. Cykelbarnstolen i denna ut-
ställning beskrev således det självklara
hos svensken att skjutsa sitt barn till da-
gis på cykeln innan jobbet. Detta är för-
stås ofta en fysisk omöjlighet i många
städer med miljontals invånare. Dess-
utom vittnar den även om svenskens vär-
nande om både miljö och den egna mo-
tionen.

Världens äldsta designtidskrift, FORM,
ges ut av Svensk Form. Vi driver dess-
utom opinion genom att dela ut priser,
stipendier och utmärkelser för att upp-
muntra och stödja personer verksamma
inom designområdet.

Den nya utmärkelsen ”Swedish Design
Award” kommer att belöna Sveriges bäs-
ta design med ”Design S” för första
gången i vår. De nominerade bidragen
ställs ut i arkitekten Gert Wingårdhs ny-
ritade ”House of Sweden” i Washington.
Invigningen av denna byggnad, som bl.a.
kommer att inrymma den nya svenska
ambassaden, sker hösten 2006.

Till er som är nyfikna på vad de unga,
ännu ej etablerade svenska formgivarna
gör vill jag tipsa om Svensk Forms sam-

producerade utställning UNG 06/07 som
kan besökas i Sverige i sommar.

Denna återkommande vandringsut-
ställning visar i år på en spännande upp-
luckring av gränserna mellan konst, de-
sign, och arkitektur. Bland bidragen
finns soffbord gjort av pingisbollar, en
stol med flytväst, en lampa som ändrar
skepnad när den tänds…

UNG 06/07 premiärvisades i Green-
house, Stockholm Furniture Fair 8–12
februari 2006. Därefter gick utställning-
en vidare till Svensk Form på Skeppshol-
men 16/2-19/3 och Form/Design Center,
Malmö, 31 mars-14 maj. Ytterligare tur-
néorter under 2006 är:

Pingisbord, Design: Don´t feed the Swedes, Bild: Svensk Form.

- Arkiv för Svensk Formgivning, Nybro,
20 maj–9 juli
- Nya Stadsgalleriet, Halmstad, 15 juli–
20 augusti
- Universitetet, Örebro, 25 augusti–1 ok-
tober

Till sist, om ni bor utomlands och be-
söker Sverige i sommar och vill ta med
något typiskt svenskt tillbaka, skippa da-
lahästen och köp istället med er ett gäng
av den lilla boken ”Designed in Sweden”
av Bradley Quinn, Arvinius förlag och
sprid kunskapen om Sveriges i särklass
största kulturområde till alla vänner!

Annika Björkman

Lampan ”Glamorous by night”. Design: Ida Wandler,
Bild: Svensk Form.
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När Svenska Victoriaförsamlingen i Ber-
lin firade hundraårsjubileum år 2003 ut-
gav kyrkorådet – med Sven Ekdahl som
redaktör – en mycket läsvärd festskrift
med ett i många stycken unikt fotomate-
rial. Ett fyrtiotal bidrag från olika tider
dokumenterar ur skilda perspektiv för-
samlingens växlingsrika och dramatiska
historia under 1900-talet. Även Svenska
skolan, som ända från starten 1906 varit
nära knuten till Victoriaförsamlingen, får
sin tillkomst, utveckling och verksamhet
belyst i en rad intressanta uppsatser,
skrivna av tidigare lärare och elever på
skolan. Bl. a. framgår det att Riksför-
eningen för svenskhetens bevarande i ut-
landet (som Riksföreningen Sverigekon-
takt ju hette från början) redan kort efter
sitt grundande 1908 aktivt stödde skol-
verksamheten i Berlin.

Svenska skolans hundraårsfirande gick
av stapeln 5–6 maj i kyrkans och skolans
gemensamma lokaler på Landhausstrasse
i det centrala Berlin, bara ett par U-
Bahn-stationer från Kurfürstendamm.
Det är en känd adress inte bara för ber-
linsvenskar utan också för många tyskar,
som gärna hörsammar inbjudningar till
olika evenemang i kyrkans eller skolans
regi. Det stora intresset för Sverige var
uppenbart under ett symposium på tyska
som ägde rum på kvällen den 5 maj. Rek-
torn för Svenska skolan, Liv Jofjell, in-
ledde med en presentation av skolan och
Mats Ekholm, tidigare chef för Skolver-
ket, talade om skolans utveckling i
Sverige under 100 år. Ett åttiotal åhörare,
däribland många lärare, lyssnade upp-
märksamt och det blev ett livligt tankeut-
byte om bl. a. lärarrollen i klassen, lärar-
nas status och engagemang i samhällsde-
batten i Sverige respektive Tyskland un-
der den efterföljande frågestunden, ledd
av skolstyrelsens ordförande Thomas
Gentzschein.

Det egentliga jubileumsfirandet, med
deltagande av barn, föräldrar, skolperso-
nal, skolstyrelse-representanter och  många
andra av skolans tillskyndare, ägde rum
lördagen den 6 maj. Kyrksalen var fylld
när Sveriges ambassadör i Tyskland, Carl
Tham, i sitt hälsningsanförande betonade
betydelsen av en svensk skola i Berlin
och hyllade de stora professionella och
frivilliga insatser som görs för att åstad-
komma detta samt överlämnade blom-
mor till rektorn och en bokgåva till skol-
biblioteket.

Liv Jofjell, som vid läsårets slut läm-
nar skolan efter 19 framgångsrika år som
lärare och rektor, gjorde därefter ett svep
genom den hundraåriga historien. Före
första världskriget var det till stor del
barn till hantverkare – målare, snickare,

Svenska skolan i Berlin 100 år

skräddare, skomakare, urmakare – och i
någon mån affärsmän, som var elever på
skolan. Efter murens fall, i mitten av
1990-talet, upplevde skolan en boom,
med ett 40-tal elever. Idag har antalet
normaliserats (?) till 21, medan idealet
torde ligga runt 35. Då kan lärarresurser
och lokaler utnyttjas maximalt.

Församlingens förre kyrkoherde, Peter
Wänehag, numera verksam i domkyrko-
församlingen i Kalmar, framhöll barnen
och det fina samspelet mellan kyrkan och
skolan som en inspirationskälla i arbetet
i församlingen.

Från Riksföreningen Sverigekontakt
kunde jag överlämna Svenska Akade-
miens ordlista i dess nyligen utkomna
trettonde upplaga och samtidigt avisera
ett större bokpaket från Svenska Akade-
mien, en gåva som förmedlats genom vår
förening.

Vid det laget var barnen trötta på allt
vuxenprat och ivriga att få framföra sin
Astrid Lindgren-musikal. Det blev en
härlig föreställning, med mycken sångar-
glädje. Samtliga barn medverkade, ge-
staltande Emil, Pippi, ”världens bästa

Karlsson” med roterande propeller på
ryggen, Ronja och många andra välkän-
da Lindgren-figurer.

Efter kaffe med hembakta kakor av
alla de slag gavs flera val: Fotboll och
tipspromenad med kluriga frågor i kyrk-
parken eller en rundvandring i de ljusa
och ändamålsenliga skollokalerna, med
möjlighet att ta del av en utställning med
bilder ur skolans historia.

Kön blev sedan ringlande lång till det
svenska smörgårdsbordets läckerheter,
som i samförstånd med vädrets makter
kunde avnjutas i parken. En kvartett bjöd
som avslutning på jubileumsfirandet på
ett mycket uppskattat a cappella-fram-
förande.

Man hoppas att de nästa hundra åren
ska bli mindre turbulenta än de nyss full-
bordade och att nya generationer barn får
möjlighet att hålla det svenska språket le-
vande och ”lära för livet” i den lugna och
kreativa miljö som Svenska skolan erbju-
der mitt i den tyska huvudstaden.

Sune Johansson

Paneldiskussion med Mats Ekholm, Liv Jofjell och Thomas Gentzschein.

Pippi Långstrump och andra figurer i Astrid Lindgren-musikalen.
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Picasso, Dalí och Miró, Gaudís Sagrada
Familia, dessa är välbekanta namn för en
turist i Barcelona, en av Europas mest
besökta turistorter för närvarande.
Många ungdomar söker sig också hit,
hittar tillfälliga jobb eller blir förälskade
och stannar.

Så länge allt är nytt behöver man inte
kontakten med Sverige, den spanska kul-
turen är mer spännande! Lågprisflygen
tar dig hem och tillbaka för en billig pen-
ning.

När man sedan bildar familj och får
barn blir man plötsligt medveten om...
SVENSKAN!!! Hur ska jag ensam kun-
na förmedla den svenska kulturen till
mina barn även om barnens katalanske
far helhjärtat stöttar?

Då är det dags att uppsöka den Skandi-
naviska klubben i Barcelona och det var
precis vad jag gjorde.

Lite annorlunda var det på 1920-talet
och därför samlades ett gäng skandinaver
år 1927 och beslutade sig för att träffas
regelbundet när hemlängtan blev för svår
och detta blev grunden till Club Escandi-
navo, Skandinaviska klubben i Barcelo-
na.

Man firade allt nordiskt, varje lands
traditioner och kunde umgås på sitt eget
språk och känna sig som hemma.

Tillsammans med några andra mam-
mor försökte jag 1973 starta en skola
men intresset var svalt. Efter många års
lördagssvenska i soffan hemma och
mycket skrivande, ställde Skandinaviska
klubben upp som huvudman för Kom-
pletterande undervisning i svenska 1986,
tack vare dåvarande Skolöverstyrelsen.
Mina barn lärde sig svenska och avsluta-
de med Rikstest och SLATP.

På den vägen fortsätter vi. Numera har
vi mellan 20 och 30 elever per läsår, från
6-årsverksamhet till gymnasiet och av-
slutar med det behörighetsgivande testet
TISUS (www.nordiska.su.se). Barnen
har 60–90 minuters undervisning i veck-
an som följer en av Skolverket utarbetad
kursplan och vi lärare fortbildar oss ge-
nom att delta i SUF:s sommar- och nät-
verkskonferenser nu senast på Mallorca
och Cypern. Våra elever är från helsvens-
ka eller blandade familjer, går i spanska
eller internationella skolor och vi under-
visar därför i det specifikt svenska: mo-
dersmål, svensk geografi, historia och
svensk litteratur i de högre årskurserna.
Det är inte helt lätt att få barnen att läsa
svenskläxan varje vecka eftersom det
spanska skolsystemet är mycket krävan-
de med massor av hemarbete. Om en för-
älder ifrågasätter läxa i svenska, är vår
mening att man får prioritera. Vill du att
dina barn ska känna att de reser hem un-

Svenska skolan på Skandinaviska klubben i Barcelona, 20 år

KOMPLETTERANDE SVENSKA I BARCELONA
Skandinaviska klubben

Vad är kompletterande svenska?
Den kompletterande svenska undervisningen är avsedd för de barn och ungdo-
mar som studerar vid en lokal eller internationell skola men som önskar uppehål-
la och utveckla sina kunskaper i svenska och om Sverige.
För att en elev skall få delta i denna undervisning måste minst en förälder/vård-
nadshavare vara svensk medborgare och svenska skall vara ett levande språk i
hemmet.
www.skolverket.se

Varför behövs kompletterande svenska?
Vi är mycket glada över att kunna konstatera att man under senare år har fått
ökad förståelse för barns och ungdomars behov av att behålla sitt modersmål, sitt
hemspråk, och sin bakgrundskultur, när de flyttar till ett annat land.  Man vet att
det är viktigt för barnens personliga utveckling.  Alla barn behöver stöd och sti-
mulans för att utvecklas och bli trygga.  Språket och kulturen är en viktig grund
för deras personliga och sociala utveckling.  Att de får bevara och utveckla sitt
hemspråk är också en tillgång för deras studier i utlandet.
www.suf.c.se

Semmelmums i Sant Cugat.

der sommarloven och ska kunna umgås
med mormor, är det viktigt att de behärs-
kar det svenska språket. Vissa föräldrar
tycker det blir för jobbigt, andra däre-
mot, som Anna, kör sina barn tio mil för
att komma till skolan.

På initiativ av några småbarnsmammor
startades Leka&Lära 1995. De små träf-
fas varannan lördag och leker och sjung-
er på svenska, som en förberedelse till
den kompletterande svenskundervisning-
en.

Tillsammans med Skandinaviska klub-
ben och Sveriges Generalkonsul Kristina
Stenhammar firar vi alla svenska tradi-
tioner och högtider, allt från luciafirande

med dans kring granen, julgudstjänst för
den som önskar, semlor och våfflor un-
der våren och avslutar skolåret med som-
marpsalmen Den blomstertid nu kommer
den 6 juni.

Sverige är populärt bland katalaner
och spanjorer. Ett femtital vuxna läser
varje år svenska på Skandinaviska klub-
ben och sedan många år tillbaka undervi-
sar jag tillsammans med min dotter
Amanda Monjonell Mansten som är ett
gott exempel på att man kan vara tresprå-
kig och känna sig hemma i tre kulturer,
svenska, spanska och katalanska.

Dea Marie Mansten
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmälan till höstresan till Berlin, Prag och Lützen.

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

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

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

Önskar enkelrum..... Önskar dela rum med .............................................................

Reser från Göteborg     Malmö (ringa in Ditt val)

Särskilda önskemål vad gäller mat .............................................................................

Önskar avbeställningsskydd....... Betala inte nu. Invänta inbetalningskort.

I slutet av september sänder vi ut ett fylligare program och en deltagarlista.

Stiftelsen Lützenfonden ordnar den för-
sta veckan i november en kulturresa till
Berlin, Prag och Lützen. Riksföreningen
Sverigekontakts medlemmar inbjuds
härmed att ta del i detta äventyr.

Preliminärt program
Resan utgår från Göteborg varifrån vi
startar tidigt på morgonen den 1 novem-
ber. I Malmö stannar vi för att plocka upp
resenärer från södra Sverige och tillre-
sande från andra orter. Vi tar oss över
bron till danska Gedser där en bekväm
färja med goda lunchmöjligheter tar oss
över till Rostock. Härifrån går motorvä-
gen rakt in i Berlin där vi är inbokade på
Hotel Artim. Det ligger mycket centralt
mellan det stora varuhuset KaDeWe och
shoppinggatan Kurfürstendamm. Vi intar
middag tillsammans på en närbelägen
restaurang och kan sedan utforska Ber-
lin.

Dag 2
Lützens borgmästare Maik Reichel sitter
i den tyska Förbundsdagen och han har
lovat att ta emot oss där för en visning.
Det gamla riksdagshuset har genomgått
en uppmärksammad renovering med be-
varande av många historiska minnen,
som t.ex den underjordiska gången från
talmanspalatset till riksdagsbyggnaden,
som Göring skulle kunna ha använt den
kväll då riksdagshuset sattes i brand
1933, eller graffiti av ryska soldater efter
Berlins erövring 1945.

Efter denna genomgång av politik och
historia kommer gruppen att släppas lös
bland de museer som finns i centrala sta-
den: man kan välja det klassiska Perga-
monmuseet eller det intilliggande myck-
et moderna konstmuseet, eller båda. Med
en kort guidad tur får vi också lära känna
Berlins gamla paradgata Unter den Lin-
den. Gemensam middag på kvällen.

Dag 3
Efter två övernattningar i Berlin beger vi
oss söderut genom ett höstfagert land-
skap. Som alltid under dessa resor bjuds
på historiska föreläsningar av skiftande
slag. Vi stannar för lunch i Dresden för
att kontrollera restaureringen av Frauen-
kirche, som nu åter har rest sig efter de
förödande bombningarna 1945. Vi fort-
sätter sedan mot Prag där vi tar in på
Hotel Golden City, med halvcentralt
läge. Gemensam middag på näraliggande
restaurang. Enskilda kvällspromenader.

Dag 4
Nu skall vi upptäcka Prag och bese några
av de sevärdheter som har gjort staden
till en av Europas stora turistattraktioner.

Resa till Berlin
och Prag

Maik Reichel förevisar Riksdagshuskupolen för Livrustkammarens Anne-
Marie Dahlberg och Lützenfondens Inger Schubert. Foto: Arne Nilsson.

Vi trängs på Karlsbron, beser Domen och
upplever en del historia i den stad där
trettioåriga kriget började och slutade,
men som i stort sett skonades under det
andra världskriget. Wallensteins palats
kan öppnas för oss. Gemensam middag.

Dag 5
Efter två nätter i Prag reser vi norrut
igen. Via den gamla kurorten Karlsbad
far vi till Cheb/Eger, där det blir mera om
Wallenstein och hans dramatiska död.
Färden går vidare till trakterna av Leip-
zig och Lützen. Vi inkvarteras på Hotel
Kastanienhof och äter en gemensam
middag.

Dag 6
Den 6 november högtidlighålls varje år
på slagfältet i Lützen, där det sedan länge
finns såväl minnesmärke som kapell och
museum. Dagen börjar med en guds-
tjänst i den lilla kyrkan i Meuchen, dit
konungens kropp fördes efter slaget.
Därefter följer borgmästarens mottag-
ning, minnesstund i kapellet samt det be-
römda tårtkalaset på anrika Roter Löwe.
På kvällen söker vi oss tillbaka till Hotel
Artim i Berlin. Lättare kvällsvard.

Dag 7
Hemfärden startar direkt efter frukost för
att vi skall kunna passa färjan i Rostock.
Vi följer samma väg hem (fast tvärtom)
och lämnar av Malmöpassagerare innan
vi sträcker mot Göteborg, dit vi anländer
på kvällen.

Pris
Vi beräknar att sju dagars resa med
halvpension i dubbelrum kommer att
kosta 6.900 kr. och enkelrumstillägget är
1.500 kr. I resans pris ingår frukost efter
varje övernattning och middag före varje
övernattning samt inkvartering på bekvä-
ma hotell, resa i långfärdsbuss, reseled-
ning och guider, inträden på de attraktio-
ner som vi besöker gemensamt. Med ett
avbeställningsskydd på 200 kr. kan man
gardera sig mot hastigt påkommen sjuk-
dom, som leder till ändrade resplaner.

Sänd din anmälan till Riksföreningen
Sverigekontakt, Box 53066, 40014 Göte-
borg senast den 15 september.

Välkomna på en trevlig resa hälsar
Inger Schuberth och Lennart Limberg.
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Svenskstudenterna i Oberá har fullt
upp med lektioner och förberedelser
inför skolavslutningen i juni. Det
känns lite märkligt att öva ”Den
blomstertid nu kommer” när somma-
ren just har tagit slut, här är det höst
och temperaturen sjunker stadigt.

Jag befinner mig sedan 1 mars i norra
Argentina där jag praktiserar som
svensklärare på Instituto Privado Carlos
Linneo. Det är sammanlagt 40 elever i
åldrarna 5 till 71 år som tar sig till lektio-
nerna trots tunga arbetsveckor, jourpass
och slit ute på yerba-fälten.

Eleverna kämpar tappert med att få till
sjungande sju-ljud och nöter de luriga Å,
Ä och Ö:na. På torsdagarna samlas de
olika grupperna hermma hos mig och
praktiserar sina färdigheter under mer
lättsamma former. Då sjunger vi svenska
visor och dricker mate.

Svenskättlingarna i staden slukar allt
skvaller från kungahuset och diskuterar
gärna allt som har med Sverige att göra.
Karin Linell som vanligen ansvarar för
undervisningen uppskattar att ha en
praktikant från Sverige på plats och hop-
pas att det kommer fler i framtiden.

Drömmar om Sverige
Eleverna läser svenska av många olika
anledningar men intresset och nyfikenhe-
ten har de gemensamt. Några drömmer
om att kunna besöka släktingar i Sverige,
andra vill bo och arbeta där. Någon vill
cykla på Gotland, en annan önskar sig en
svensk flickvän.

Hugo Viera är en av svenskkolonins
riktiga eldsjälar. Han leder den nordiska
dansgruppen och får privatlektioner i
svenska tre gånger i veckan. Målet med
lektionerna är att klara sig i Uppsala näs-
ta år då han hoppas kunna ta med sig
några av sina danselever och delta i 300-
års-jubileet av Carl von Linnés födelse.

En födelsedagspresent som heter duga
Guillermo Rendon är en charmig kille på
snart 15 år som läser på EPET, en skola
med inriktning på teknik. Guillermo
hade turen att födas samma dag som man
firade svenskemigranternas 100-årsjubi-
leum i Misiones och medlemmar i Riks-
föreningen Sverigekontakt som var på
besök instiftade ett resestipendium som
ska leda till en Sverigeresa då han fyller
18 år. Nu är det bara tre år kvar och hans
mamma har många funderingar över re-
seplaneringen, Guillermo själv verkar ta
det hela med ro.

Tack vare ett generöst bidrag från
Sverigekontakt har skolan fått nytt un-
dervisningsmaterial och jag själv har fått

Svenskundervisning i Argentina

möjlighet att stanna här och undervisa
under tre månader vilket är en lärorik
upplevelse. Tack Sverigekontakt!

Maj Gustafsson
majgustafsson@hotmail.com

Guillermo med hundvalp.

Ordlekar.

Maj undervisar.
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Emigranten Populär
Så äntligen har den nya versionen av CD
Emigranten 2001 utkommit, nu under
namnet Databasen Emigranten Populär.
Den nya och tredje versionen av emi-
grantskivan har förändrats enligt följan-
de i förhållande till de tidigare versioner-
na:

– En skiva i stället för två.
– Lägre pris 350:-, i stället för 1.250:-.
– Gemensam sökfunktion för samtliga
databaser etc.
– Vissa fel har rättats.
– Vissa databaser har kompletterats till
1950.
– Ny databas över Emigrantagenten Brö-
derna Larssons korrespondens 1879–
1911 (63.000 brevskrivare) har intagits
med uppgift om namn, bostadsort, desti-
nationsort, brevinnehåll. Originalbreven
finns på Landsarkivet i Göteborg, vari-
från kopia av breven kan beställas efter
arkivsignum; scanning av breven pågår
och utkommer inom ett par år på särskild
cd eller dvd.
– Särskilda mer genomarbetade databa-
ser Emibas för Göteborg och Värmland
har nu fått plats på skivan.
– Vissa statistikmöjligheter i form av
frekvenstabeller och diagram samt emi-
grantfilmerna och bildbandet om emigra-
tionen har uteslutits (version 1–2 som
omfattar dessa moment finns hos institu-
tioner m. fl. och kan nyttjas där).
– Kortfattad manual finns på skivan.
– Engelsk version och Mac-versioner har
inte upprättats.

För dem som är obekanta med de tidigare
versionerna lämnar jag en redogörelse
för deras tillkomst och innehåll. Emi-
grantskivan publicerades första gången
1996 och var frukten av ett samarbete
mellan Göeborgs-Emigranten, Emigrant-
registret i Karlstad och Emigrantinstitu-
tet i Växjö. Göteborgs-Emigranten i sin
tur är ett samarbetsprojekt mellan Lands-
arkivet i Göteborg, Göteborgs Stadsmu-
seum, Göteborgs Universitets historiska
institution och Riksföreningen Sverige-
kontakts lokalförening i Göteborg. CD
Emigranten Populär omfattar samman-
lagt 1,5 milj. personer som utvandrat från
hela Sverige från början av 1800-talet–
1950 till i första hand Amerika men ock-
så till Sydafrika, Australien, Nya Zee-
land, Argentina, Ryssland, övriga Nor-
den.

Grundarbetet gjordes av landsarkivet
genom excerpering av Sveriges passage-
rarlistor 1869–1950 och Svenska Ameri-
kalinjens passagerare 1915–1950 och av
Karlstads emigrantregister genom digita-
lisering av materialet m. m. Emigrantin-
stitutet i Växjö medverkade vid tillkom-

sten av versionerna 1–2 särskilt genom
Lars-Göran Johanssons insats men har
vid föreliggande version inte deltagit i
samarbetet. Särskilt bör påpekas, att
Riksföreningen Sverigekontakts lokal-
förenings i Göteborg medlemmar i stor
omfattning har utfört registreringarna för
databaserna Emibas i Göteborg (utvand-
rare i kyrkbokföringen) 1783–1950 och
Emisjö (rymda och avmönstrade sjömän
från Västsverige utanför Europa) 1812–
1950. I den nya versionen Emigranten
Populär har lokalföreningen särskilt äg-
nat sig åt att gå igenom Emigrantagenten
Bröderna Larssons korrespondens och
registrerat samtliga brevskrivare, sam-
manlagt 63.000. Det är inte möjligt att
nämna alla medverkande i arbetet med
Emigranten Populär men Riksföreningen
Sverigekontakts medlemmar Mabel
Hoods, Rune Larssons, Anita Fyhrs och
Ulla Setterbergs arbetsinsatser vid tolk-
ningen av de Larssonska breven är impo-
nerande. Vidare har arbetsgruppen Emi-
gration och historia i Östmark på ett för-
tjänstfullt sätt varit behjälpliga med da-
toriseringen av materialet.

Vid sidan av skivan Emigranten Popu-
lär finns en annan emigrantskiva, som ut-
givits av Sveriges Släktforskarförbund i
samarbete med Växjö Emigrantinstitut,
och som går under namnet Emibas. Skill-
naden mellan dessa skivor är att Emibas
hämtat sina uppgifter ur kyrkbokföring-
en, främst husförhörslängder-försam-
lingsböcker och utflyttningslängder,
medan Emigranten Populär i huvudsak
hämtat sina uppgifter ur källor som upp-
tar utvandrare som konstaterats ha givit
sig iväg (passjournaler, passagerarlistor,
SAL, Wasa-orden). I databasen EMIBAS
saknas ett visst antal församlingar och
registret upptar såväl personer som ut-
vandrat och personer som uppgivit att de
skall utvandra men aldrig kommit iväg.

Per Clemensson

Emigranten Populär kan beställas genom
Riksföreningen Sverigekontakt, Box
53066, 400 14 GÖTEBORG, Tel 031-
206563, E-post per@clemensson.net,
mot faktura

Databasen Emigranten Populär.



12

Svenskt i Polen
Intresset för svenska språket och för
svensk kultur har alltid varit stort i Polen.
Senast manifesterades detta i slutet av
mars 2006. Det Polsk-Svenska Samfun-
det bildades 1926 och kunde alltså nu
fira sitt 80-årsjubileum. Som ett led i fi-
randet blev den svenska kulturveckan i
Wroclaw extra omfångsrik och ståtlig.
Veckan arrangerades för tolfte gången
och den har vuxit ut från en lokal begi-
venhet i staden till en regional angelä-
genhet i Nedre Schlesien / Slask. Pro-
grammet som genomfördes i sju städer
omfattade föreläsningar, seminarier,
konserter, konstutställningar, filmföre-
visningar, m.m.

Vid ett historiskt seminarium den 25
mars medverkade bl.a. Lützenfondens
sekreterare Inger Schuberth och Lennart
Limberg från Riksföreningen Sverige-
kontakt. I flera av de inledande anföran-
dena poängterades att firandet av jubileer
ofta kan fokusera på ett historiskt pro-
blem och belysa det från olika infalls-
vinklar. Inger Schuberth kunde dessutom
visa på att Karl X Gustavs krig mot Po-
len hade lett till grundandet av Polsk-
Svenska Förbundet nästan trehundra år
senare. De svenska plundringarna i Polen
under 1600-talet ledde till att mycket av
bibliotekens och arkivens skatter fördes
till Sverige. När polska forskare i början
av 1900-talet i större utsträckning utnytt-
jade detta viktiga historiska källmaterial,
som fanns i svenska arkiv, ledde detta till
ett omfattande utbyte av bibliotekarier
och forskare, och under detta samarbete
grundades Samfundet för åttio år sedan.

Tillsammans med polska forskare och
med den publik som till största delen be-
stod av studenter, diskuterade vi sedan
hur kunskaperna om våra länders gemen-
samma historia skulle kunna utvecklas i
respektive land. För att ha någon uppfatt-
ning om de aktuella kunskaperna om Po-
len i svenska skolor hade en liten enkät-
undersökning genomförts vid Alléskolan
i Floda, vid Hvitfeldtska läroverket i Gö-
teborg samt bland studenterna vid Histo-
riska institutionen vid Göteborgs univer-
sitet. Det visade sig att grundskoleelev-
erna hade tämligen goda kunskaper efter
att tidigare ha genomfört en polsk vecka
som ett temaarbete. Både gymnasister och
studenter hade visat godtagbara kunskaper.

Efter denna redovisning av elevunder-
sökningen hade vi planerat ett elakt bak-
håll genom att utsätta de närvarande
polska studenterna för en liten enkät i
svensk historia. Det blev en spännande
sammanräkning och det visade sig till
slut att svenska och polska studenter låg
på samma nivå, med en liten övervikt för
polackerna.

Lördagen den 26 mars handlade ett lik-
nande seminarium om det svenska språ-
ket, hur det utvecklas och var det under-
visas i svenska på olika håll i världen.
Aftonens program präglades av högtid-
ligheterna i Universitetets vackra Orato-
rium Marianum, som fylldes till sista
plats. Här ägde det formella 80-årsfiran-
det rum, med många högtidliga tal och
utdelande av medaljer. Därefter bjöds vi
på en fantastisk konsert av den svenska
Ymna-kören, som inledningsvis fram-
trädde gemensamt med Consonanza-
kören från Wroclaws Tekniska Akademi.

Vårt polska program fortsatte med en
resa till Krakow där universitetets insti-
tution för svenskundervisning hade in-
bjudit till en rad historiska föreläsningar
i ämnet svensk historia. I staden före-

kommer också gymnasieundervisning i
svenska språket, där ett 40-tal gymnasis-
ter är aktiva.

Under tre dagar gavs nio föreläsningar
i svensk historia, ett program som säker-
ligen var mer tröttsamt för studenterna än
för föreläsarna. Men responsen var entu-
siastisk och studenternas kunskaper i
svenska var imponerande. Det är också
glädjande att se hur många av dem som
tar chansen att läsa en termin på en
svensk folkhögskola genom det program
som Svenska institutet erbjuder, och i
någon mån genom de platser som Riks-
föreningen Sverigekontakt ordnar.

Wroclaw och Krakow i mars 2006
Inger Schuberth och

Lennart Limberg

Det historiska seminariet hölls i ett konstgalleri med pågående intressant  fotoutställ-
ning. Mateusz Mraczek var tolk.

Universitetets Oratorium Marianum fylldes inför jubileumsceremonierna.
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Den lyckligaste av de ca 60 medlemmar,
som den 13 maj samlades i Göteborg för
att hålla årsmöte, var förmodligen Inger
Schuberth, Lützenfondens ordförande.
Hon hade tillbringat förmiddagen på
Landsarkivet, där hon med hjälp av en
förteckning, som hon hittat på Dicksons-
gatan, lyckats få fram två kapslar och en
resväska, fyllda med Gustaf II Adolf-ma-
terial från Oskar Planers andra samling.
Planer var en Lützen-bo och GIIA-fan-
tast som vid förra seklets början hade fått
ihop en stor samling dokument och annat
med anknytning till kungen.

När den tyska ekonomin brakade ihop
efter första världskriget blev Planer
tvungen att sälja,  och samlingen hamna-
de genom ärkebiskop Nathan Söder-
bloms försorg i Uppsala. – Men, som
Inger sade, en sann samlare ger aldrig
upp och han var snart på gång igen. Och
det är denna andra samling, som finns i
Göteborg och som var anledningen till
det glada skimret runt Inger denna efter-
middag. Hon är nämligen ansvarig för de
utställningar som man håller på att iord-
ningställa i Lützen inför firandet av Riks-
föreningens och Gustaf Adolf-kapellets
100-årsminne i Lützen nästa år.

Göteborgska smultronställen
Årsmötet hölls i det s.k. Chalmershuset
på Södra Hamngatan, samme Chalmers
som grundade det som då kallades Chal-
mers Slöjdskola och som idag är vår kan-
ske mest välrenommerade  tekniska hög-
skola. Tror vi göteborgare i alla fall.

Därifrån vandrade sällskapet på skilda
vägar ner till hamnen för att inta middag
på fartyget Marieholm, ett annat histo-
riskt minnesmärke i Göteborg som har
med den stora Amerika-emigrationen att
göra. Marieholm var ett s.k. matarfartyg
som gick längs de svenska kusterna och
samlade ihop grupper av emigranter i de
mindre hamnarna för att slutligen angöra
Göteborg, där de resande gick ombord på
de fartyg, som tog dem till England för
vidare färd över Atlanten.

Om detta berättade under middagen
Rune Dahlstrand, Göteborgs-förening-
ens sjöfartsexpert. Rune har också varit
involverad i det stora ostindieprojektet i
Göteborg och kommer att finnas på plats
i Kanton den dag det nybyggda segel-
skeppet Ostindiefararen Götheborg anlö-
per staden för första gången sedan 1700-
talet. Han påminde om att vinsterna från
kompaniets verksamhet var kolossala
och grunden till välståndet i Göteborg.
Just denna dag hade Götheborg hunnit
fram till Australiens västkust på sin jung-
frufärd mot Kina.

Två soliga dagar i Göteborg

Årsmötet gick av stapeln i strålande sol-
sken, och allteftersom kvällen framskred
blev utsikten över Göta älv allt vackrare
och middagstalen allt spirituellare, inte
minst Gunnar Fjellanders avskedstal ef-
ter alla sina år i överstyrelse och arbets-
utskott. Till slut blev det i alla fall dags
att bryta upp för att orka med söndagens
utflykt till Tjörn – en av Västkustens
största öar.

Skattmästare Gustaf Hultbom i bankpa-
latset.

Rektor Jan-Evert Halldin berättar om Billström och skolan.

Gunilla Forsman med stipendiater från
Billströmska folkhögskolan.
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Resan till Tjörn
Denna dag hade föreningens nyutnämn-
de generalsekreterare Lars Björkman en
av sina mest maktpåliggande uppgifter,
nämligen att efter varje busstopp räkna
och pricka av resans deltagare. Artikel-
författaren har varit med om att folk har
försvunnit i Leipzig, villat bort sig på
flygplatsen i Kairo samt blivit inlåsta i ett
gammalt 1500-talshus i Västervik. Men –
mirabile dictu – denna gång  kom vi hem
till Göteborg utan minsta tillbud.

Under resan orienterade ordföranden
Bo Ralph om det antagonistiska förhål-
landet mellan Tjörn och den något större
ön Orust samt gav ett klingande prov på
Tjörn-dialekten, som man måste avlyss-
na för att rätt kunna uppskatta.

Första anhalten på Tjörn var Billström-
ska folkhögskolan som föreningen haft
ett långt och fruktbart samarbete med.
Några av Sverigekontakts stipendiater
brukar varje år följa skolans kurser i
Svenska som främmande språk. Två av
dem kom till årsmötet och berättade på
god svenska om sina studier. Vi träffade
också skolans förre rektor och medlem
av  överstyrelsen Rolf Wallgren, som ef-
ter 18 års rektorat på Billströmska avgick

Apropå Tyft
Vitebska föreningen ”Spass”, Vitryss-
land, uttrycker härmed sin stora tacksam-
het till Riksföreningen Sverigekontakt
för allt stöd och hjälp.

Under året 2005 fick vi ett antal läro-
böcker och även skönlitteratur på svens-
ka, samt två stipendier för deltagande i
sommarkurser. Två medlemmar i för-
eningen ”Spass” från Vitebsk, Tatsjana
Sinitsa och Natallia Shcharbianok fick
den fantastiska möjligheten att stärka sin
språkförmåga på Billströmska folkhög-
skolan, Kållekärr, Tjörn, Bohuslän, 7–27
augusti. Under sin vistelse i Kållekärr
förbättrade Tatsjana och Natallia sina
språkkunskaper i svensk grammatik, fo-
netik samt sitt ordförråd. Dessutom fick
de information om det svenska samhälls-
livet, konst och konstnärer, litteratur och
författare. Deras deltagande i sådana ak-
tiviteter som kräftskiva, räkfest och fa-
miljebesök, och utflykter till Sundsby,
Marstrand, Göteborg och besök på olika
museer vidgade Natallias och Tatsjanas
vyer och fördjupade deras kunskaper i
svensk kultur och historia. Resan till Ta-
num och hällristningarna lämnade oför-
glömliga spår i deras minne.

I september, under en otroligt intressant
presentation och föreläsning om sin resa
och sommarkursen på Billströmska folk-
högskolan, delade Natallia och Tatsjana

inte bara ny, intressant och givande infor-
mation om svenska språket och kulturen
med ”Spass” medlemmar utan också sina
starka intryck från vistelsen i Kållekärr.
Genom Tatsjana Sinitsa och Natallia
Shcharbianok fick alla ”Spass” medlem-
mar möjlighet att uppleva svensk natur,
kultur och svenska traditioner. Att läsa
svenska språket utan att få en personlig
bekantskap med Sverige är möjligt, men
att lära känna och vidarebefordra Sveri-
ges själ är omöjligt om man inte andas
landets luft, inte träffar dess invånare,
inte ser dess skogar, fält och hav och inte

hör dess sånger. Därför är det arbete, som
Riksföreningen Sverigekontakt utför för
att främja svenska språket och kulturen i
världen mycket viktigt och fruktbärande.

Vi inom föreningen ”Spass” i Vitebsk
är mycket tacksamma för Er uppmärk-
samhet och för allt Ert stöd.

Vi hoppas att ett allsidigt samarbete
mellan våra föreningar utvecklas vidare.

Med respekt,
Natallia Auchynnikava,

Ordförande,
Vitebska föreningen ”Spass”

Sarah Werth (Tyskland), Tatsiana Sinitsa och Natallia Shcharbianok (Vitryssland),
Tessa Van Oossanen (Nederländerna) och Nicholas Hogg (Italien).

för fyra år sedan. En påminnelse om be-
tydelsen av hans verksamhet fick vi ock-
så för några år sedan, då den traditionella
höstresan till Lützen gick genom Polen.
Varje ny guide, som dök upp, kastade sig
om halsen på Rolf. Alla hade varit elever
på Billströmska folkhögskolan!

Efter en orientering om skolan av nu-
varande rektorn Jan-Evert Halldin, en
rundvandring och en mycket fin mini-
konsert av skolans musikelever fick vi en
utsökt lunch. Bara maten kunde vara an-

ledning att delta i en folkhögskolekurs.
Besöket på Tjörn avslutades på Akva-

rellmuseet i Skärhamn, förmodligen Sve-
riges vackrast  belägna, med utsikt över
en liten vik med Bohusläns gråa klippor i
bakgrunden.

Ännu vet vi inte var nästa årsmöte
kommer att äga rum. Men det brukar
vara tillställningar som är värda att när-
vara vid.

Ina Nordquist

Musikelever bjöd på konsert.
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Karelare i  Sverige
Vi är en studerandegrupp från Norra Ka-
relens yrkeshögskola i Joensuu, östra
Finland. Vi studerar inom utbildnings-
programmet International Business, som
har en specialisering på Rysslands- och
Baltikumaffärer och vi utbildas till BBA,
Bachelor of Business Administration. Vi
studerar helt på engelska, men vi finsk-
språkiga gör dessutom en språkkurs i
svenska, Business Swedish, under andra
studieåret.

Vi IB-studerande gjorde en studieresa
till Sverige i mars 2006. Vår grupp be-
stod av sju flickor och fyra pojkar, kring
20–25 år. I resan deltog också vår
svensklärare Sinikka Marila, chefen för
utbildningsprogrammet, Ari Stenroos,
och sekreterare Riikka Kaasinen. Exkur-
sionen utgjorde en del av vår Business
Swedish-kurs. Syftet var att främja våra
svenskkunskaper och färdigheter, bekan-
ta oss med affärslivet och utbildnings-
möjligheter i Sverige. Vi avreste den tret-
tonde mars från Joensuu till Göteborg
och kom tillbaka den tjugonde mars.
Först stannade vi tre nätter i Göteborg,
sen gjorde vi en två dagars avstickare till
Uddevalla och till slut stannade vi under
veckoslutet i Göteborg.

Vårt samband med Riksföreningen
Sverigekontakt
En orsak till att vi reste just till Göteborg
var att vår lärare har varit i kontakt med
Riksföreningens Lennart Limberg tidiga-
re. I november besökte Lennart Joensuu
och föreläste för oss om Göteborg och
om aktuellt inför valåret i Sverige. Vi
blev begeistrade i hans sätt att berätta
och levandegöra saker!

Vårt program under exkursionen
Under resan hade vi många aktiviteter på
programmet. Vi hade möjligheter att
uppleva ett och annat om svenskt affärs-
liv, företag och kultur där på Västkusten.
Vi besökte många intressanta företag och
institutioner, till exempel Elof Hanssons
handelshus, Business Region Göteborg
och Göteborgs universitet, Humanisten
och svenskinstitutionen.

När vi anlände till Göteborg hade vi
först en rundvandring på stan med Len-
nart Limberg från Sverigekontakt som
guide. Rundvandringen tog närmast två
timmar och det var mycket intressant.
Den enda saken som var otrevlig var väd-
ret; det var inte kallt, men när man kom-
mer från en region som ligger långt borta
från havsklimatet tar det tid att bli van
vid den kalla havsvinden. Vi fick se någ-
ra av Göteborgs sevärdheter, höra om
Göteborgs historia och näringsliv och
veta saker som är nyttiga att veta när man

besöker Göteborg. På kvällen hade vi
ännu en mottagning på Riksföreningen
Sverigekontakts kontor, där vår guide
Lennart Limberg arbetat en lång tid som
generalsekreterare. Vi mötte där också
hans nye efterträdare Lars Björkman och
ordföranden Bo Ralph, som berättade om
Sverigekontakts aktiviteter och historia.
Nu vet vi att Sverigekontakt är en organi-
sation som stöder och hjälper svenskar
och svenskättlingar utanför landet att
kunna bevara svenska språket och svensk
kultur. Svenskundervisningen vill man
jobba aktivt för i Finland och Baltikum
också. Man bjöd oss på kallbuffé med
olika potatissallader, fiskar, charkuterier,
ostar, vin och så vidare. Det var jättekul
att smaka på speciella svenska kalla rät-
ter och på det sättet bli bekant med lokal
matkultur i en idyllisk miljö. Det var ett
fantastiskt slut på dagen.

I Göteborg koncentrerade vi oss på af-
färslivet. Vi hade många företag som vi
besökte men vårt första egentliga besök
under resan var Göteborgs universitets
svenskinstitution. Vi hade föreläsningar
om studiemöjligheter för icke-svenskar
vid Göteborgs universitet och om skill-
nader mellan finländare och svenskar
(”fakta och fördomar utifrån språk”),
som Hans Landqvist så klart och tydligt
sammanfattade åt oss. Vi träffade där
också en utbytesstuderande från Joensuu
universitet, Anna-Kaisa, och det var trev-
ligt att höra om hennes upplevelser. Efter
Göteborgs universitet besökte vi Elof
Hanssons handelshus med Lennart Lim-
berg. Att Elof Hansson tar även prakti-
kanter var nyttigt att veta, eftersom vi
alla måste göra flera månaders praktik
utomlands under studietiden och man får
studiepoäng för det!

Besöket i Business Region Göteborg
på onsdagen upplyste oss om expande-

rande marknader i området; Göteborgsre-
gionen är ett centrum för internationell
industri, internationell handel samt inter-
nationell logistik och transporter i norra
Europa. Mest intressant var ändå Lembit
Murros presentation om ”Västsverige
och dess affärsrelationer med Baltiska
staterna samt Ryssland”. Vårt utbild-
ningsprogram betonar ryskhandel så det
var nyttigt att veta hur svenska företag
uppfattas det här marknadsområdet och
hur de utnyttjar kostnadseffektiv tillverk-
ning. Finlands konsul, Helena Lappalai-
nen, hade arrangerat detta besök och del-
tog själv i det. Därefter hade vi en chans
att besöka konsulatet och höra t.ex. om
sverigefinnar i Göteborg.

I Uddevalla bekantade vi oss med
Högskolan Väst som ännu idag finns på
tre orter: Trollhättan, Vänersborg och
Uddevalla. Vi hör till samma Nordplus-
nätverk och vill gärna utnyttja lite mer
möjligheter att kontakta, kommunicera
och samarbeta. Vi besökte Bohuslänsmu-
séet och hade företagspresentation av IT-
företaget Empir. På kvällen träffade vi
studentkårsrepresentanter på Högskolan
Väst. Under andra dagen i Uddevalla del-
tog vi i studerandenas seminarium i
marknadsföring och föreläsning om digi-
tala medier. Det var intressant att följa
med seminarierna och märka likheter
mellan svenska och finska undervis-
ningsmetoder och presentationer. Det var
kul att vi hade möjlighet att bekanta oss
lite med lokala studenter.

På veckoslutet njöt vi av Göteborg med
fritt program och besökte muséer och ut-
ställningar. Vilken utomordentligt fin
upplevelse den här exkursionen var!

Tack till alla som medverkade.

Maiju Försti och Henna Leminen
(IB-studerande)

Vi i Uddevalla på Viking hotellet.
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Varje tid har sina egna språkboksme-
ningar.

”Var vänlig räck mig stövelknekten”, ”är
hästdroskan framkörd?” eller ”min gode
man, kan ni upplysa mig om var kan jag
köpa mustaschvax?” är inte helt gångba-
ra kommunikativa mönstermeningar just
nu, men de har haft sin storhetstid.

Under långliga tider var läromedels-
texter tämligen enfaldiga och hårt kon-
struerade för att en grammatisk finess
skulle nötas in. Die Heeringe der Nord-
see-typ. Eller förutsägbara platta histori-
er med enda syfte att visa upp det norme-
rande språket. I denna sprillans nya bok –
den utkommer i stort sett samtidigt som
läsaren möter denna text – finner vi ett
annat förhållningssätt till språk och
språkinlärning, det avlyssnade språket,
det pragmatiskt vardagsnära, det dags-
färska situationsfunktionella: ”Jajamen-
san, jag köpte mig en ostfralla på mack-
en”.

Till det tysksvenska språkmötets klas-
siska namn, Hoppe, Auerbach och Hjort-
Lide kan nu fogas Paulsson. Margareta
Paulsson.

Margareta är sedan länge bosatt i Tysk-
land och aktiv lärare i svenska inom den
tyska Volkshochschuleorganisationen,
drivande i fråga om fortbildningskurser
för lärarna, drivande i fråga om språktes-
tet Swedex. Hon har nu landat sitt arbete
med ett genomtänkt, systematiskt, pro-
gressivt och roligt läromedel i svenska:
Välkomna!

Trots att min egen pedagogiska grundsyn
snarast kan beskrivas som ”Allt genast” ,
så böjer jag här mitt huvud i total accep-
tans inför en progressionsmodell som är
som en bred och bekväm trappa med la-
gom höga steg – en sån där som på Stads-
huset i Stockholm, lämpad för nedåtskri-
dande i aftondress vid nobelmiddagen,
fast tvärtom i detta fall. Alltså en bekväm
uppstigning mot den språkliga höjd som
betecknas nivå A 2 på Europarådets ska-
la. Där förväntas man på målspråket kun-
na klara av vardagliga situationer, skaffa
information, be om hjälp, beskriva saker,
tala om familj, egenskaper, intressen,
känslor, arbete och hälsa, påbörja ett
samtal, delta i ett möte, läsa texter i tid-
ningar och anpassad skönlitteratur. För
denna nivå, och den följande, B1, har
Svenska Institutet och Folkuniversitetet
arbetat fram testet Swedex, och lärobo-
ken anknyter väl till detta.

Välkomna! är ett omfattande läromedel
– lektionstexter, repetitionsavsnitt, syste-
matisk grammatikdel, ordlista, uttalska-
pitel, facit. Och bildrikt!

Välkommen till en svenskbok i tiden!
Varje lektionskapitel inleds med en

”varudeklaration”: i första avsnittet mö-
ter vi ”sich begrüßen und sich vorstellen/
sagen, woher man kommt/Orte in
Schweden/sagen, warum man Schwe-
disch lernt/ sich verabschieden”.

Med hjälp av vokabulär, uttryck och
dialogmönster tar sig inläraren fram ge-
nom språkliga och situationella domä-
ner: artighetsfraser, sverigebilder, mat &
dryck, vägbeskrivningar och geografi-
översikt, shopping, fritid, transporter,
boende, hälsa och känslor, helger och
högtider, yrken och utbildning, jobb och
framtid.

Kapitlen är uppbyggda på likartat sätt
– rubriken är ofta en fråga eller ett idio-
matiskt uttryck – Hur är det? Vad skall vi
ta? Kan Du hjälpa mig? Vad sysslar du
med? Trevlig resa!

Den metodiska variationen är viktig –
så många sinnen som möjligt skall invol-
veras: Lyssna, titta, markera, skriva, pra-
ta, agera, gruppträna. Uttal och prosodi
betonas från början. Hänvisningar till fo-
netik- resp. grammatikkapitlen finns för
påminnelse och strukturgivande. Utför-
ligheten i uttalskapitlet är bra – man
måste hela tiden påminna om alla våra
knepiga betoningar – vokallängderna,
ord- och satsaccenter, betonade stavel-
sers längd, sammansatta ord. Varje av-
snitt slutar med en sammanställning ”Så
säger man” och en realiatext om svensk
kultur i en vidaste bemärkelse, dvs. om-

fattande artefakter, beteendemönster och
tankemönster : sommarstugor och flagg-
stänger, Vasaloppet och Glasriket, skal-
djur och hällristningar, kantareller och
påtår, söndagsöppet och systembolaget,
Abba, älgar, telefonfraser och Akvarell-
muséet. Omorganisationen av det svens-
ka postsystemet, personnumrens vikt, ut-
bildningens organisation och hur man
gör för att studera vid universitet i
Sverige.

Man kan säga att progressionen rör sig
från den privata sfären till den offentliga
samt att samtliga fyra språkfunktioner
finns med: information, viljeyttring,
känsloförmedling och kontaktreglering,
dvs. smalltalk.

Ansatsen är positiv, translingvistiskt
och kommunikativ– gissa, jämför, san-
nolikhetskombinera! Det här kan Du!

Och till slut – oemotståndlig är givet-
vis en bok där man själv är odödliggjord
genom närvaro och benämning!

Så här är det: Margareta har använt sig
av många verkliga samtal och intervjuer
med vänner och bekanta för att hugga det
autentiska tonfallet i flykten. I kapitel 11
pratar hon och jag om böcker och förfat-
tare.

Intresset för Sverige och svenska språ-
ket är otroligt stort i Tyskland – och jag
vet att detta läromedel är efterlängtat.
Nu ser vi bara fram emot uppföljaren:
Välkommen igen!

Ulla Berglindh
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För ett tag sedan beskrev etnologen Tor-
dis Dahllöf i denna spalt hur hon såg på
sin dubbla identitet som både norsk och
svensk, uppvuxen i Sverige med en norsk
mamma och norska hemtraditioner. I
nästa led har danskheten kommit in: hen-
nes son frilansjournalisten Staffan Dahl-
löf bor sedan 1983 i Danmark med sin
danska fru och sina dansk-svenska barn.
Här nedan berättar han om sina tankar
kring språket, danskheten kontra svensk-
heten med mera ur ett mycket personligt
perspektiv.

Leena Huss

Svensk i (det auktoritära) Danmark

Inget av mina två barn svarar mig på det
språk som jag tilltalar dem på, med un-
dantag för när jag själv talar till dem på
danska.

Det låter som ett beklagande, kanske
till och med en traumatisk bekännelse.

Det är det inte alls.
Det är bara ett rätt enkelt konstateran-

de av att en nog så intensiv stimulans inte
har räckt till, i varje fall inte i mitt fall.
Stimulansen har nästan bara kommit från
ett enda håll; från en enda röst, supplerad
med tillfälliga besök från släkt och
svenska vänner, plus något svensk TV.

De två föremålen för de faderliga an-
strängningarna förstår förstås svenska –
säger de. Möjligen kan de också formu-
lera sig förståeligt, när jag inte lyssnar.
Det finns anekdoter som styrker sådana
påståenden.

Sonen hävdar att det var han som fick
fungera som tolk i godisbutiken när hans
fritidshem åkte på utflykt till Sverige.

Så all Astrid Lindgren, Alfons Åberg
och Vem kan segla förutan vind i den rik-
tiga lyssnaråldern har nog haft viss ver-
kan trots allt.

Så här långt föreställer jag mig att min
situation lika gärna kunde uppstå i Japan,
eller i Swaziland.

Det som gjorde att jag för nu ganska
många år sedan trodde att det förhöll sig
annorlunda var min egen föreställning
om hur lika de danska och svenska språ-
ken är.

Det är de två språken ju. Numera skri-
ver jag själv både på danska och svenska,
och vet bättre än någonsin tidigare hur
snubblande lätt man förväxlar det ena
med det andra.

Men språklig likhet (så länge vi talar
om skriven danska) kan skyla över att
skillnaderna är nog så stora på andra om-
råden, allt det där som ibland lite slarvigt
sammanfattas som kulturell identitet.

Samspråk med flerspråkiga familjer
Det är något som i MYCKET hög grad

präglar och speglas i dansk samhällsde-
batt.

Och det började inte med 12 teckningar
av profeten Muhammed i Jyllands-Pos-
ten förra året.

Det finns flera förklaringar på varifrån
den danska upptagenheten – en nivå
strax under besatthet – av vad som är
danskt, och varför, stammar ifrån.

En vanlig svensk förklaring är, tror jag,
inflytelsen från dansk folkeparti. Det me-
nar jag inte är riktigt. Dansk folkeparti ut-
trycker, exploaterar, och vill gärna mo-
nopolisera dansk identitet så långt som
man bara kan. Men dansk identitet som
ett (odelat positivt) begrepp är varken
skapat eller upptäckt av vare sig Pia
Kjærsgaard, eller på sin tid Mogens Glis-
trup.

Det är långt äldre än så.
Några hållpunkter: Grundlagen från

1849, folkhögskolerörelsen, krigen mot
Preussen i mitten av 1800-talet, och den
danska nationalideologi som sedan följ-
de.

Som inflyttad svensk trodde jag – och
här var jag nog påverkad av min norska
mormors berättelser – att det var besæt-
telsen 1940–1945 som mer än något an-
nat har präglat förhållandet till den stora
grannen i syd.

Fel.
Det var förlusten av Schleswig-Hol-

stein 1864, lärde jag mig med tiden.
Och så är det nog.
Besættelsen var fem onda år, men en

tid som gick över, och i efterhand en tid
att vara stolt över. De goda vann ju över
de onda till slut.

Förlusten av en tredjedel av det dåvar-
ande riket, och upprullandet av den tysk-
danska gränsen till Kongeån, ungefär 7
mil längre norrut än där den går idag, var
något långt större, och mer problema-
tiskt.

Mottot ”Hvad udad tabes, må indad vin-
des” tillskrivs ingenjören Enrico Dalgas
som stod i spetsen för uppodling av de
jylländska torvmossarna under det sena-
re 1800-talet, efter den nesliga förlusten
mot Preussen. Men – upptäcker jag nu
efter en enklare googling – mottot var
uppenbarligen myntat av diktaren H.P.
Holst.

Hur som helst, här är vi nu pyntandes
och viftandes med rödvita pappersflag-
gor så snart anledning uppstår.

Det gör det ju rätt ofta, om inte annat
så vid födelsedagar och andra familje-
högtider.

Danskarna är gissningsvis ett av värl-

dens mest flaggviftande folk, förmodli-
gen bara överträffat av amerikanarna.

Det är den mjuka, den harmlösa, den gla-
da danska nationalismen som länge, och
inte minst i Sverige blev förknippat med
sinnebilden för ”det danske hygge”, det
lite svåröversatta begreppet som ungefär
motsvarar trivsel, mys, eller avspänd
samvaro utan högstämda former.

Första gången jag insåg hur lite jag
hade förstått av begreppet hygge var när
jag mötte en kollega som hade befunnit
sig utom sikte i ett halvår, eller så.

Ungefärligen följande dialog utspelade
sig:
– Nämen hej Aksel, vad har du gjort se-
dan sist?
Svar:
– Jeg har vel såmænd bare gået og hyg-
get mig.

Det kan översättas till svenska. Men
det blir inte bra, eller rättvisande.

Detta trivsel-Danmark finns förstås
fortfarande. Också.

Men det är inte hela bilden.
Det finns också en mer olustig under-

ton i den danska självförståelsen och
självbilden som är lite svår att härleda
och sätta fingret på.

Problemet med varje försök att förklara
vad som t.ex. har bidragit till att Muham-
medkrisen utvecklade sig som den gjor-
de, är att själva förklaringen blir lika ste-
reotyp, som de förhållanden som den
helst skulle tydliggöra.

Rätt ofta får jag frågan: Hur är det att
bo i Danmark? (Underförstått hur är det
– egentligen?) Eller, hurdana är danskar-
na?

Sådana frågor kan man inte riktigt sva-
ra på. Jag är ju själv smått allergisk mot
att bli identifierad som en kringvandran-
de svensk ambassadör, mer eller mindre
personligt ansvarig för svensk alkohol-
politik, kärnkraft, det ouppklarade mor-
det på Olof Palme, och annat stort som
smått.

Och vilka är ”danskarna” som jag för-
väntas att kunna tolka och förklara:

Min egen familj? Vännerna? Kollegor?
Politiker kända från TV?

Dessutom finns det särskilda och his-
toriskt betingade skäl att man som
svensk bör vara lite extra försiktig med
generaliserande värdeomdömen.

Näst tysk, är nog svensk nationalitet
något av det sista en kritiker av danska
samhällsförhållanden skall skylta med.

Då börjar det omedelbart rycka i de
danska självförsvarsreflexerna.
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När det är sagt finns det ändå, och trots
allt, vissa drag i det danska samhällslivet
som ger utslag i såväl den trivsamma,
som den olustiga danska självbilden, och
som kan tåla en viss generalisering.

Ett sådant drag är just upptagenheten
av, för att nu inte säga besattheten av, vad
det innebär att vara dansk.

Frågeställningar om vem man är, och
varför, är förstås universella.

De kan ställas aggressivt uppfordrande
som i Turkiet.

De kan ställas mer självutplånande
som i Sverige.

I Danmark ställs de hela tiden, som ett
aldrig upphörande inträdesprov för att få
lov att delta i samhällslivet och debatten.
Men det menar jag inte att danskarna
skulle vara särskilt intoleranta på ett sätt
som skiljer sig från andras.

Avogheten mot utomstående är inte nå-
got som är reserverat för muslimer, eller
araber, eller utlänningar eller hur man nu
väljer att definiera ”de andra”.

Avoghet i meningen gränsdragning el-
ler avståndstagande finns också geogra-
fiskt och kulturellt, internt; som resten av
landet mot Köpenhamn till exempel.

Sett från Köpenhamn utgör resten av lan-
det ”provinsen”, och kallas också så.
Danmarks Radio (som motsvarar såväl
SR som SVT) har förstås också en redak-
tion i Århus, landets andra stad. Den kal-
las för provinsredaktionen.

Omvänt omtalas Köpenhamn i Jylland
gärna lite nedlåtande som ”København-
strup”; en markering av att huvudstaden
inte är annat och mer än vilken som helst
annan by eller mindre centralort.

Som ibland aktiv fritidsfiskare har jag
rest runt med fiskekompisar från Köpen-
hamn till löftesrika åar i ”Hovedlandet”,
den lokala omskrivningen för Jylland.

Där, upptäckte jag för en del år sedan,
var det inte nödvändigtvis ett ursäktligt
tillstånd att vara svensk. Jag var ju i varje
fall inte tysk, och framför allt inte köpen-
hamnare. Det talade helt klart till min
fördel, men var något som jag inte hade
varit klar över innan dess.

Avoghet och avståndstagande skär också
socialt på ett långt tydligare vis i Dan-
mark än (tror jag i alla fall) i Sverige.

Danska myndigheter, kontor och ar-
betsplatser är hårt skiktade och hierar-
kiskt organiserade.

Respekten för formell utbildning är
stor, granne med underdånig.

Akademiska titlar (cand. scient. pol,
dr. jur, etc.) skrivs ut i tidningsrefererat,
fast få kan redogöra vad de står för, och
än färre vad de innebär.

Senaste tillskott till den danska språk-
skatten på det området är titeln ph.d. Den

(”lilla doktorsgraden”) är förstås tagen
från engelskan och latin, men skall utta-
las pe-hå-de, och är något som det snabbt
uppstår betydande förvirring kring, om
man tar sig för att fråga vad den motsva-
rar i andra länder.

Den respekten, är å andra sidan inte re-
serverat för den akademiska världen.
Journalister låter alltid trycka DJ efter
namnet på sina visitkort. Därmed visar
man att man är medlem av fackförening-
en Dansk Journalistforbund. Man är inte
nödvändigtvis fackligt militant eller ens
fackligt medveten, men man hör till kå-
ren eller skrået. Och man visar det.

På liknande vis är skillnaden stor mellan
yrkesutbildad och icke yrkesutbildad ar-
betskraft på industriarbetsplatser och
byggen.

De yrkesutbildade är företrädesvis or-
ganiserade i Metall eller kanske hant-

verksfacken Trä-Industri-Byg. De sena-
re, de formellt outbildade, organiseras av
fackförbundet 3F – en sammanslagning
av tidigare Specialarbejdereforbundet i
Danmark (SiD), vars medlemmar inte
var särskilt specialiserade alls, och det nu
nedlagda Kvindeligt Arbejderforbund,
som på intet vis var en skapelse av den
moderna feminismen.

Det danska samhällslivet är alltså – på-
står jag – sett med svenska ögon, hierar-
kiskt, auktoritärt och tämligen väldisci-
plinerat, för att nu använda en positiv
omskrivning.

Var man och kvinna på sin plats, där
rangordningen är känd och given.

Samtidigt kan de yttre formerna förle-
da. Umgängestonen är ledig. Manliga
politiker kan ses gå till utskottsmöten i
folketinget klädda i kortbyxor på varma
sommardagar.

Det hör också hit, men den sympatiska

Staffan Dahllöf i skrivtagen.
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ledigheten eller frigjordheten utesluter
inte andra och mer strikta strukturer un-
der ytan.

Jag behöver kanske inte påpeka att det
är en beskrivning som många danskar
värjer sig mot, om de får den påtalad.

Ett auktoritärt underordnande, kombi-
nerad med en självpåtagen tystnad, ingår
i de danska favoritföreställningarna om
vad som är det typiskt svenska.

I den danska självbilden är frisinne och
tolerans nog de mest återkommande
nyckelorden.

För att nu knyta an till det senaste halvår-
ets aktuella debatt:

Nästan oavsett hållning till de teck-
ningar som Jyllands-Posten publicerade,
och vad som sedan följde, råder det i
Danmark en bred uppfattning om att ”här
diskuterar vi i varje fall problemen öppet
och direkt”, till skillnad från i Sverige
där självcensur och en förlamande poli-
tisk korrekthet antas råda.

Så är det kanske också i Sverige, det
skall jag låta vara osagt.

Poängen här är att det är samma slags
avgränsning mellan vi och dom i den sto-
ra danska utlänningsdebatten, som också
uppträder i de dagliga mindre avgräns-
ningarna.

Vi och dom kan vara ”jyder” (jyllän-
ningar) mot köpenhamnare, eller metal-
lare mot specialarbetare, eller akademi-
ker mot resten.

Jag skriver ”utlänningsdebatten” för att
det är så den kallas här; debatten om vil-
ken utlänningspolitik som den för tillfäl-
let rådande majoriteten skall föra.

Utlänningspolitik (som datorns svens-
ka stavningskontroll konsekvent sätter en
arg röd våg under) omfattar asyl, invand-
ring, integration plus det mesta annat där
det icke-danska är en gemensam nämnare.

Begreppet är väletablerat och uppfattas
på intet vis som värdeladdat på danska.

Ungefär på samma sätt anses det full-
ständigt naturligt att i radio och TV kon-
sekvent omtala invandrare som ”perso-
ner av annat etniskt ursprung än danskt”,
ofta förkortat till ”personer av annat et-
niskt ursprung”, det vill säga undantagen
från den etniska normaliteten.

Återigen är detta inte uttryck för en
medvetet uttalad värdering.

Jag vill inte ens hävda att det är fel,
bara att det är typiskt danskt.

Så hur är det då att leva som utlänning i
Danmark?

Jo tack, utmärkt.
Eller rättare sagt, oftast är det att vara

utlänning fullkomligt irrelevant.
Skillnaderna mellan att vara radhus-

ägare, tvåbarnsfar, journalist, cyklist, i
till exempel Kalmar och i Kastrup är

överkomligt små till vardags.
Kulisserna ser förstås annorlunda ut,

ibland skiljer vädret. Skattesystemen är
inte identiska, för att nu ta några tillfäl-
ligt valda exempel.

Som svensk kan man förstås sakna
skogen, skärgården, bergen; en natur som
bara är i kraft av sig själv och inte ett
stycke inhägnad och namngiven träd-
plantering.

Men man lär sig också att uppskatta
det friserade och välkammade danska
landskapet; de nästan alltid närliggande
kusterna, havet, himlen.

Skulle de nationella skillnaderna plöts-
ligt torna upp sig kan de hållas tillbaka.

Det hjälper att hålla munnen stängd
och låta det medfött mellanblonda (lever-
pastejsfärgade – för att låna ett danskt ut-
tryck) håret falskeligen antyda en äkt-
dansk härkomst.

Öppnar jag munnen kan jag eventuellt
passera som färing, norrman eller till och
med bornholmare, alltså dölja att jag är
svensk.

Riktigt dansk kommer jag nog aldrig
att kunna inbilla någon infödd dansk att
jag är.

Det har jag heller inte något intresse av.
Och det påståendet är möjligen lite

mer provocerande i danska öron än det
kan förefalla här.

Medan kraven på språk och allmänkun-
skaper har växt för de invandrare som sö-
ker danskt medborgarskap har det ju all-
tid funnits en nordisk genväg, eller om
man så vill gräddfil, till detta av många
åtråvärda tillstånd.

Ibland får jag frågan om varför jag inte
har sökt danskt medborgarskap efter
snart ett kvarts sekel i landet.

Mitt banala svar är att skillnaden är
utan betydelse. Jag skulle få rösta till fol-
ketinget, men däremot inte, som i dag,
till riksdagen.

Det är allt, tror jag. Skattetekniskt, och
ur socialförsäkringssynpunkt spelar med-
borgarskapsfrågan ingen roll, i varje  fall
så länge de nordiska konventionerna om
fri arbetsmarknad och fritt uppehälle gäl-
ler. Och det lär de fortsätta att göra.

Ett lite mindre banalt svar är att jag
faktiskt inte har lust.

Jag är och förblir icke-dansk i betydelsen
icke infödd och aldrig helt fullt inför-
stådd med de danska sociala och kultu-
rella koderna. (Återigen ett konstateran-
de, inte något jag beklagar).

Men – har jag börjat förstå – tanken att
man frivilligt avstår ifrån att söka danskt
medborgarskap kan uppfattas som lite
stötande.

Genom att frivilligt och medvetet stäl-
la sig utanför den stora och den av de

flesta önskade normaliteten har jag gjort
just detta – ställt mig utanför.

Det är om inte upprörande, så i varje
fall något svårt att förstå.

Hur man kan välja att inte bli dansk när
man rent faktiskt har möjligheten att bli
det?

Just den frågan, med den svagt undan-
tryckta förundran bakom, är för mig ett
skäl att inte ansöka om danskt medbor-
garskap, utan att för den skull vilja de-
monstrera något som helst.

När den hållningen inte längre uppfat-
tas som svårförståelig kunde jag kanske
tänka mig att tänka om.

Fast jag tror inte det sker inom en över-
skådlig framtid.

Staffan Dahllöf
född 1955 är frilansjournalist

i Köpenhamn sedan 1983

Bidrag till denna spalt välkomnas varmt.
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c/o Leena Huss, Källarbäcksv. 13,
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”I öster stiger solen upp och sprider guld
på sky”, skriver den danske psalmförfat-
taren, B.S. Ingemann. Som Stockholma-
re tänker jag inte dra några stora växlar
på dessa vackra ord, utan endast sända en
varm hälsning till våra systerföreningar
runt om i landet, en och annan nästan lika
långt österut som vi, förresten.

Under det gångna året har vi vid våra
möten haft förmånen att under festliga
förhållanden få höra mycket intressanta,
gästande talare. Vid vår julfest i decem-
ber var det faktiskt värden på stället, som
vi fick lyssna till. Under flera år har vi
nämligen fått hålla våra sammankomster
i Svenska institutets nya lokaler i Gamla
stan, och denna gång var det chefen själv,
Olle Wästberg, som vi fick umgås med
hela kvällen. Efter måltiden kåserade han
livfullt både om sina relativt nya uppgif-
ter i Svenska institutet, men också om de
spännande åren som generalkonsul i
New York. På ett generöst sätt svarade
han på en mängd olika frågor efter talets
slut. Det blev ett uppskattat möte med
”chefen”.

Vid årsskiftet ringde mig vår f.d. gene-

Lokalföreningarna
rapporterar

Från Stockholms horisont

Det var inte mycket till vår den 2 mars,
då medlemmarna i Göteborg samlades
till sin första träff 2006. Men desto var-
mare och trevligare blev kvällen tillsam-
mans med fil. dr Lars Nordström som be-
rättade om sitt liv i Oregon på USA:s
västkust. Han talade om den nya utvand-
rarvågen från Sverige till USA, som star-
tade efter kriget och gick till Oregon på
amerikanska västkusten..

Lars Nordström har skrivit en bok om
detta med titeln ”De nya utvandrarna”,
som innehåller tio intervjuer med
svenskar i Oregon. Själv är Lars Nord-
ström även vinodlare, något som går bra.
Oregon är visserligen regnigt men inte
kallt.

Han klargjorde att begreppet ”svensk
utvandrare” är lite svävande. Man räknar
drygt fyra miljoner amerikaner som
svenskättlingar men av dessa är det
många som inte alls har kontakt med
Sverige. Det finns också personer som
uppger sig själva som svenskättlingar
utan att vara det. De flesta odlar något
slags svenskhet vid stora högtider men
på sitt eget sätt, inte alltid så svenskt.

Våraktiviteter i Göteborg

ralsekreterare, Lennart Limberg, och frå-
gade om vi i Stockholm kunde hitta en
temporär bostad för en kvinnlig tysk stu-
dent, som ville utveckla sina färdigheter i
svenska språket under en kortare besök i
Sverige. Vår styrelseledamot Sonja Gräns
ringde till en väninna och frågade om
hon kunde tänka sig att ha en inneboen-
de. Och det kunde hon. På så sätt fick
tolkstuderande Birgit Ahrens en trevlig
hemmiljö hos Laine Holmgren i Stuvsta
under ca en månads tid. Styrelsen träffa-
de dessa två vid ett sammanträde hemma
hos Sonja. Alla gladde sig åt denna sti-
mulerande form av Sverigekontakt.

Ytterligare ett besök utifrån skedde i
mitten av februari, då vår flitiga och kun-
niga sekreterare i Lützenfonden, den i
Tyskland boende svenska historikern
Inger Schuberth, tillbringade några dagar
i, bl.a., Stockholm tillsammans med
Lützens borgmästare, tillika ledamoten i
Bundestag, Maik Reichel. Inför jubi-
leumsåret 2007 har dessa två haft täta
kontakter med representanter för Liv-
rustkammaren, Uppsala universitet och
andra myndigheter här hemma. Jag fick
en trevlig och informativ pratstund med
dem i det anrika caféet Sturekatten.

Och allra senast vid vårt årsmöte hade
vi än en gång förmånen att få vara i
Svenska institutets lokaler, där vår vän-
liga kontaktperson på institutet, Monika
Wirkkala, som vanligt, tog väl hand om

Lokalavdelningens årsmöte
Vid årsmötet den 8 mars hade professor-
erna Jan Ling och Martin Fritz inbjudits
för att tala om sin nyutgivna bok ”Ekono-
mi och musik i 1700-talets Göteborg”.
Dessa två yttringar av mänsklig aktivitet,
menar de, har mycket påverkat varandra.
Det fanns i Göteborg vid denna tid inga
offentliga kulturinstitutioner men däre-
mot välbärgade och musikintresserade
privatpersoner som både stödde och ut-
övade musik.

Den nya styrelsen för nästa år består av
omvalda ordföranden Angela Falken-
gren, samt Ingrid Ansebo, Per Clemens-
son, Rune Dahlstrand, Lars-Göran Jo-
hansson, Ina Nordquist, Gunnel Svens-
son, alla omvalda. Nyvalda ledamöter är
Birgitta Björklund och Agneta Theander.
Som suppleanter omvaldes Anselm
Bladh och Rustan Olsson samt nyvaldes
Gunn Wallin.

Lokalavdelningen har också denna vår
en stipendiat, Maj Gustafsson, 23 år. Hon
undervisar på ideell basis i svenska vid
Institute Carlos Linnèos i Oberà i Misio-
nes i Argentina, där det finns en svensk-

koloni. Men hon behövde medel till sitt
uppehälle och Riksföreningen har bidra-
git med en summa som lokalavdelningen
ökat på ytterligare.

Vårresa
Göteborgsföreningens sista utåtriktade
aktivitet för våren var en resa till Små-
land, som gick av stapeln den 20 maj till
Småland. Här besöktes Linnés födelseort
Råshult, där man också gjorde en bota-
nisk vandring i den i år ovanligt yppiga
majfloran. På eftermiddagen besöktes
Huseby, ett av Smålands gamla järnbruk.
Brukets sista ägare Florence Stephens
testamenterade vid sin död 1979 Huseby
till svenska staten. Ledare för resan, som
lockat runt 35 deltagare, var Lars-Göran
Johansson som här befann sig på hem-
maplan.

Ina Nordquist

oss. Denna gång blev det en särskild hög-
tid för oss, då riksföreningens nye gene-
ralsekreterare, Lars Björkman, besökte
oss och delade med sig frikostigt av sina
livserfarenheter framförallt från åren i
FN i ett mycket uppskattat kåseri. Det
blev ett förtroendeingivande första möte
med vår nye man på Dicksonsgatan.

David Holm

Den tyska tolkstuderande Birgit Ahrens
och hennes värdinna Laine Holmgren.
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Det gamla bondsvenska talesättet säger
att vi inte reser längre hemifrån än att vi
kan se stugröken. Med åren har svensk-
arna blivit betydligt modigare. Globali-
seringens vindar sprider svenska famil-
jer över hela jordklotet. Blågula minia-
tyrkolonier uppstår och svenska barn
växer upp på internationella villkor. Ja-
pan är inget undantag. Svenska Skolför-
eningen i Tokyo har sett stugröken i 25
år.

Även i svenska kompisars sällskap hän-
der det att 14-årige Erik Wennberg talar
en bred amerikansk engelska. Detsamma
gäller lillasyster Lovisa och lillebror Fi-
lip. Syskonen Wennberg från Lund har
redan hunnit bo i Italien, Singapore och
Japan. Tillsammans med andra utländska
elever läser de vid en internationell skola
i Tokyo under dagtid. På fredagskväll-
arna blir Svenska Skolan en viktig träff-
punkt.

– Jag glömmer svenska ord ibland, sä-
ger Erik. Det är viktigt att öva sitt mo-
dersmål innan det är för sent.

Första spadtagen
När Kristina Arnesson flyttade till Japan
1981 hade hon erfarenhet av komplette-
rande svenskundervisning från sina år i
Singapore. Hon förvånades över att sam-
ma skolorganisation inte redan fanns eta-
blerad i Tokyo.

– På den tiden menade många Tokyo-
svenskar att det inte fanns tid för svensk-
undervisning. Eleverna hade fullt upp på
sina internationella skolor.

Föräldrarnas uppfattning ändrades med
tiden. På Kristinas initiativ togs det för-
sta spadtaget i skolföreningens historia.

– Vi fick låna lokaler av Svenska am-
bassaden. Därefter kontaktades Skolver-
ket som skickade läromedel.

Idag har elevantalet vuxit till 40 elever.
Tre lärare undervisar i klasserna 1 till 6
medan högstadieeleverna följer svensk-
kurserna genom distansnätverket Sofia-
distans.

Svensk trygghetsfaktor
Kristina Watanabe har under sina 5 år på
skolan funnits på många olika poster i or-
ganisationen. I egenskap av lågstadielä-
rare har hon gjort sina främsta insatser.
Hon betonar skolans viktiga roll som
trygghetsfaktor i elevernas tillvaro.

– Många elever känner sig inte full-
ständigt till rätta på sina internationella
skolor. För dem är det en känsla av befri-
else och lättnad att komma till ett svenskt
klassrum. Jag arbetar hårt på att skapa en
känsla av samhörighet.

Många av eleverna går även i japanska
skolor under dagtid. Kristina har noterat

Ett kvarts sekel i Tokyo

hur de olika skolmiljöerna påverkar per-
sonligheterna i klassrummet.

– De som går i japanska skolor är of-
tast tystare. De är bättre på att lyssna och
har lättare för att vänta på sin tur. Ibland
har de svårt att uttrycka sig även om de
förstår svenska lika bra som de andra.

Det är inte heller ovanligt att de språk-
liga olikheterna mellan japanskan och
svenskan spökar.

– Den japanska ordföljden är tvärtom,
förklarar Kristina. Dessutom använder
man inte stora och små bokstäver. Man
gör inte mellanrum mellan orden när
man skriver.

16-åriga Ophelia Groth har svenska
föräldrar men är född i Japan. I fjol gick
hon ut nian vid Svenska Skolan i Tokyo.
Sett i backspegeln uppskattade hon fram-
för allt möjligheten till skrivträning.

– Vi talar svenska hemma men jag
skriver sällan. Därför var det bra att öva
svenska stavningsregler. Dessutom läste
vi många svenska böcker och hade några
filmprojekt. På så vis höll man sig upp-
daterad om vad som är populärt i
Sverige.

Svenska kulturtraditioner på schemat
De svenska kulturtraditionerna spelar en
viktig roll på skolan. Låg- och mellan-
stadielärarna arrangerar påskpyssel och
undervisar även om påskens historiska
bakgrund. Vid SWEA-Japans populära
julmarknad framträder skolans luciatåg
för fulla hus i ambassadens auditorium.
Här ges över 600 japanska och interna-
tionella besökare en uppskattad möjlig-
het att uppleva en av våra svenska jultra-
ditioner.

En annan oumbärlig högtid är förstås
skolavslutningen i juni. När den japanska
sommartemperaturen närmar sig 30 gra-
der samlas lärare, föräldrar och elever för
festliga aktiviteter. Även i Tokyo signale-
rar ”Den blomstertid nu kommer” att
sommarlovet har börjat. Föräldragrup-
pen bjuder på en fenomenal buffé medan
eleverna får tillfälle att svalka sig i am-
bassadens pool. I år har Svenska Skolför-
eningen i Tokyo funnits på plats i ett
kvarts sekel. Svenskkolonin gör sig redo
för ett firande med extra knorr.

David Hultén, Tokyo

Lågstadiet påskpysslar – Bakre raden: Karolin, Alex, Miki, Julienne och Isak.
Främre raden: Alexander, Gustaf, Emil, Sophie och Maria.

Högstadiet arbetar – Erik
Wennberg Åk8, Eskil Olsson
Åk7, Mikael Bergman Åk7,
Elias Olsson Åk7.
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Det finns allt större intresse för svens-
ka språket i Poznan i Polen. För de
flesta polska studenter är svenska ett
lite exotiskt, ”sjungande” språk. De
vill läsa det eftersom de har familj el-
ler vänner i Sverige. Några av dem har
varit på semester där och de har blivit
förtjusta i den svenska vackra natu-
ren. Det finns också flera som lär sig
språket av ren nyfikenhet. Det finns en
plats i Poznan i Polen där de kan plug-
ga svenska i tre år. Platsen heter Hög-
skolan för moderna språk och erbju-
der högre yrkesutblidning.

Högskolans undervisning
Högskolan för moderna språk i Poznan
började en svenskundervisning 2001.
Den ger en möjlighet att studera engelsk
eller tysk filologi med svenska. Svenska
är alltså det andra främmande språket
som de kan välja vid sidan av t.ex. ita-
lienska, spanska, franska eller ryska. Det
finns ca 90 personer som läser svenska
på högskolan i Poznan nuförtiden. Un-
dervisningen i svenska omfattar kommu-
nikation, fonetik, praktisk grammatik,
skrivträning, littteraturhistoria och ämnet
realia (kunskaper om landets geografi,
samhälle och kultur). Sammanlagt blir
det ungefär 700 undervisningstimmar
under tre års studier. Studerande deltar
både i praktiska träningar och föreläs-
ningar. Varje läsår slutar i juni eller i juli
med ett skriftligt och muntligt prov i
svenska. Efter studierna på högskolan
kan eleverna tala svenska ganska bra. De
uppnår nivå B2 enligt Europarådets nivå-
skala. De slutar sina studier med att de
skriver ett kandidatarbete på engelska el-
ler tyska.

Swedex-examen
Studenter får också en möjlighet att ta
Swedex-examen på Höskolan för moder-
na språk. Swedex är en ny, internationell
examen i svenska som främmande språk.
Den utvecklades inom ett Lingua 2-
projekt som avslutades 2003. Högskolan
blev examens centrum 2005. Då genom-
fördes första examen och fyra personer
fick ett bevis på sina språkkunskaper.
Just nu står vi inför nästa Swedex-exa-
men som äger rum den 20 maj 2006. Mer
och mer personer blir intresserade av att
testa sina språkliga färdigheter.

Arrangemang
Vår skola försöker vara en aktiv ambas-
sadör för svensk kultur. Varje december
ordnar vi ett eget Luciatåg i skolan. För-
beredelser inför Luciafirandet börjar
några dagar tidigare. Studenter lär sig
sjunga Luciasånger och bakar pepparka-

Fler svenskstuderande på högskolan i Poznan

kor och lussekatter. De väljer bland sig
en tjej som blir Lucia. Hon har alltid en
krona med ljus på huvudet. Sedan träffas
alla som vill delta i festen (också elever
som inte läser svenska) och firandet sät-
ter igång. Vi sjunger svenska sånger och
äter svensk mat. En student berättar om
legenden om Sankta Lucia på svenska
och på polska. Det är ett bra tillfälle att
presentera svensk kultur för andra lärare
och studerande i skolan.

Varannan vecka anordnar vi en film-
visning på svenska i skolan. Jag vill rikta
ett varmt tack till Jürgen, en tysklärare
som är intresserad av svenska och som
sysslar med detta.

Hela tiden håller vi på att samla mer

svenska böcker och tidningar till vårt
bibliotek. Vi inreder också ett ”svenskt”
klassrum med svenska affischer och bil-
der.

Slutord
Till slut vill jag uppmuntra svenska före-
tagare att etablera sina företag och firmor
i Poznan i Polen. Det finns verkligen
människor här som vid sidan av engelska
eller tyska också talar svenska. De kunde
vara välutbildade och duktiga anställda.
Välkomna till Poznan!

Agata Wicenciak-Szulc
www.wsjo.pl

swedex@wsjo.pl

Luciafirande i december 2004.

Svenskläraren Agata Wicenciak.
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Private banking fo«r
utlandssvenskar
Ända sedan 1856 är SEB en ledande aktör i Sverige
inom private banking. Idag hjälper vi dig med allt som
rör din förmögenhet i Genève, Göteborg, Helsingfors,
Köpenhamn, Luxemburg, London, Malmö, Oslo,
Singapore, Stockholm och Zürich. Dessutom har vi
representationskontor i Marbella och i Nice. Läs mer
på www.sebgroup.com/privatebanking

Välkommen att kontakta SEB Private Banking på
telefon 0771-625 201, e-post: privatebanking@seb.se

Private Banking

Läslust?
Som medlem i

Riksföreningen Sverige-
kontakt beställer 

du bekvämt dina böcker 
via e-postadressen

sverigekontakt@wettergrens.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.


