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Mediaprint Uddevalla AB, 2006

Från Dicksonsgatan
Året börjar gå mot sitt slut. Det är kanske
lite tidigt att summera, mycket kan ju
hända än, men detta är under alla om-
ständigheter det sista numret av Sverige-
kontakt för i år. Då kan det väl vara på
sin plats med en liten tillbakablick.

I stort sett får man säga att det har varit
ett gott år. Föreningens tjänster efterfrå-
gas som aldrig förr. Så skall det helst
vara, även om det kan vara en aning frus-
trerande att inte kunna ställa upp i alla lä-
gen. Tillgångarna står inte riktigt i paritet
med efterfrågan.

Delvis har detta att göra med att plane-
ringsarbetet tidigare blivit något efter-
satt. Ännu när året började fick vi finna
oss i att leva med ett provisorium på den
organisatoriska sidan. Trots storstilade
insatser från den anställda personalens
sida ville det då inte riktigt räcka till.

Nu har vi återgått till ett mera normalt
tillstånd. Då blir allting mera stabilt, och
vi vågar vara optimistiska inför den när-
maste framtiden. Det känns väldigt bra
att vi har kommit därhän.

Av allt att döma har det vi uträttat un-
der året blivit uppskattat av dem det rik-
tat sig till. Vi har sänt ut en hel del mate-
rial åt olika håll i världen. Våra kurser
har hållit hög klass, om man får tro resul-
taten av de formella kursvärderingar som
genomförts och de informella kommen-
tarer vi fått. Detta är naturligtvis glädjan-
de. Vi har också kunnat bidra med före-
läsare i olika andra sammanhang än så-
dana där vi själva stått för arrangemanget.

De senaste åren har jag själv deltagit
rätt sparsamt i våra olika aktiviteter utom-
lands. Under hösten hade jag emellertid
möjlighet att återknyta kontakten med
svensklärarna i Estland, Lettland och Li-
tauen i samband med vår oktoberkurs i
Tallinn. Jag fick då en mycket stark på-
minnelse om hur stort intresset för
Sverige är bland många på andra sidan
Östersjön. Det är också häpnadsväckan-
de hur väl man behärskar svenskan rent
praktiskt. Jag talar då naturligtvis inte
om estlandssvenskar med svenska som
modersmål. Dem träffar vi ganska sällan
på i just dessa sammanhang.

Att intresset för Sverige, svenska språ-
ket och kulturen är betydande på de mest
skilda håll framgår inte minst av detta
nummer av tidningen. En gång i tiden var
siktet nästan uteslutande inställt på
svenskar som hade emigrerat, nästan en-
bart på dem som bosatt sig i Nordame-
rika. De svensklektorer som föreningen
rekryterade och höll kontakt med under
mellankrigstiden, sammanlagt ett fem-
tiotal, var ganska jämnt fördelade på Eu-
ropa och Amerika.

Allt detta är nu tämligen annorlunda.

Den akademiska svenskundervisningen
faller som bekant numera inom Svenska
Institutets ansvarsområde snarare än inom
vårt. De vid universiteten verksamma
svensklärarna har hunnit bli ca 200.
Samtidigt finns det en ständigt växande
skara svenskstuderande och svensklärare
utomlands som söker vårt stöd.

Svenskar och svenskättlingar på andra
håll i världen är naturligtvis fortfarande
en kategori som vi gärna vill uppmärk-
samma, men de är nu för tiden långtifrån
den dominerande avnämargruppen.

Sett över en period har således våra
uppgifter växlat med hänsyn till vilka ka-
tegorier vi vänder oss till, vilka geogra-
fiska områden som prioriteras osv. Att
verksamheten fluktuerar i dessa avseen-
den är nog ett hälsotecken. Vi vill gärna
se det som ett utslag av föreningens ly-
hördhet och omställningsförmåga.

Vi får också då och då indikationer om
att tidningen når ut till en rätt stor och or-
dentligt spridd läsekrets. Tidningen står
för en viktig del av vår kommunikation
med omvärlden. Vi har förstått att den
till och med på sina håll används i
svenskundervisningen. Desto viktigare
då att den har ett innehåll som tjänar oli-
ka syften. Vi vill gärna få reda på läsar-
nas önskemål och synpunkter, så att vi
tillsammans kan få tidningen i ett skick
som gagnar så många som möjligt.

Det går också bra att på eget initiativ
sända in skriftliga bidrag till tidningen.
(Adress och liknande uppgifter finner ni
strax här intill.) Vi påminns oavbrutet
om att ni som mer eller mindre regelbun-
det läser tidningen har många spännande
erfarenheter. Åtskilligt av detta är av så-
dan karaktär att det skulle vara både trev-
ligt och nyttigt för en större publik att få

ta del av det, givetvis helst sådana erfa-
renheter som relaterar till föreningens
uppdrag och verksamhetsinriktning.

Även om almanackan visar att året går
mot sitt slut är det inte så mycket annat
som tyder på detta. Utanför fönstren på
Dicksonsgatan visar termometern på 10
plusgrader och regnet är lika milt som
rikligt. Det är ungefär samma väder som
när sommarkursdeltagarna från Bill-
strömska folkhögskolan på Tjörn gästade
kontoret förra sommaren i månadsskiftet
juli-augusti.

Trots allt får vi väl böja oss för alma-
nackan och konstatera att ännu ett verk-
samhetsår snart kan läggas till handling-
arna. Jag vill därför passa på att tacka för
samarbetet under det gångna året och
önska alla och envar, medlemmar och
personal, alla som i olika former stött oss
under året och alla vi fått erbjuda våra
tjänster ett riktigt gott slut på året och –
vad det lider – ett minst lika gott nytt år.
Förhoppningsvis får vi även framöver
tillfälle att utöva den aktivitet som bildar
huvuddelen i vårt namn, nämligen kon-
takt.

Bo Ralph
ordförande

Tallinn.
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Jag gick in i sommarhuset och upp till
mitt och min brors sovrum, där jag hade
min älskade kartbok. Jag tyckte mycket
om att titta på kartor över avlägnsa plat-
ser och låta min fantasi måla upp bilder
över hur det kunde se ut. Min nyfikenhet
var väckt och jag bläddrade fram kartan
över Östersjön. Långt uppe i Bottenviken
kunde jag se Luleå med den vackra skär-
gården där jag hade fötts åtta år tidigare,
längst ned i söder hade jag ringat in
Stralsund som jag läst så spännande om i
min morfars historiebok. Men på andra
sidan Östersjön fanns bara en anonym
kust utan ortnamn. ”S.S.S.R” stod det att
landet hette, men det lät ju inte som ett
riktigt namn på ett land. Jag gick ned för
trappan till farstun och stötte ihop med
grannen Herbert, en stadig urgotlänning.
–”Vad är det som finns där borta på
andra sidan havet?” frågade jag. ”– Glöm
det, det är Sovjet” sade Herbert. ”Det är
inget att prata om”.

Samtidigt på Öland går en man med flyg-
vapenuniform ut till sin bil när en liten
flicka med ljusa flätor ropar: ”Pappa, ska
du flyga iväg nu igen?” Mannen i unifor-
men svarar ”Det är övning igen, Camilla.
Du vet att jag inte kan berätta mer.” Un-
der hela sin uppväxt såg Camilla sin pap-
pa försvinna iväg var och varannan vecka
på militärövningar. Han övade krig mot
det där landet som fanns på andra sidan
havet. Det som ingen pratade om. Det det
där hotfulla tysta.

När jag växte upp kunde jag aldrig glöm-
ma det där landet på andra sidan havet,
det som man inte skulle prata om. Vad
fanns där? Vilka var det som bodde där?
Hur såg det ut? Vad var det som var så
hotfullt?

I skolböckerna fanns det inga spår av

landet på andra sidan. Vi fick däremot
lära oss mycket om länder som låg långt
borta, i Asien, Afrika och Sydamerika.
Ofta handlade böckerna om befrielse-
kamp, de fattiga mot de rika. Man fick
intrycket av att de fattiga var de goda och
att de stöddes av länder som Sovjetunio-
nen, Kina och Cuba, medan de rika, vilka
var de onda, stöddes av länder som USA
och England. Vi antog att det böckerna
sade stämde och tyckte att det var bra att
det fanns länder där folket hade det bra
och fick rättvisa. Men de få bilder jag
sett från Sovjetunionen var grå, trista och
andades hopplöshet.

En dag fick jag syn på en karta jag inte
sett förut i de böcker min morfar lämnat
efter sig. Det var en karta över Östersjön,
men den såg helt annorlunda ut än de jag
sett tidigare. Här fanns länder jag aldrig
hört talas om, med städer, byar och öar.
Estland, Lettland och Litauen hette län-
derna. De hade huvudstäder och flaggor
och verkade vara helt vanliga länder.
Vad konstigt att jag aldrig hört dem näm-
nas förut!

Jag började undersöka kartan närmare,
och hittade den kust jag sett på kartan
den där kvällen på Gotland.

Nu stod det inte S.S.S.R, istället stod det
Estland och Lettland. En udde i jämn-
höjd med Gotland hette Domesnäs. Strax
intill udden låg flera stora och små öar,
med namn som Runö, Ösel, Dagö och
Ormsö. Jag kunde även se ortnamn som
Österby, Birkas och Sviby. Vad var det-
ta? Det var ju svenska ortnamn!

Jag beslöt mig för att ta reda på allt jag
kunde om dessa hemlighetsfulla platser,
men det visade sig snart vara lättare sagt
än gjort. Hur jag än försökte så kunde jag
inte hitta något mer än en antydan här, ett
kort stycke där i gamla uppslagsverk. Jag

lärde mig ordet ”estlandssvenskar”, men
mycket mer fanns inte att hitta. Jag fick
veta att dessa länder nu ingick i ett stats-
förbund som hette Sovjetunionen. Sov-
jetunionen var världens mäktigaste stat
och resor dit inte var möjliga. Drömmen
om det okända landet på andra sidan
stoppades undan, sorterat under ”omöjli-
ga drömmar”.

Efter skolan flyttade jag till Stockholm
där jag kom att arbeta med media i olika
former. Under en anställning på ett me-
diabolag träffade jag Camilla, som arbe-
tat länge med media och kommunika-
tion. Särskilt roligt var det att arbeta med
utställningar och projekt riktade till ung-
domar. Med datorns hjälp kunde man
dessutom säga saker på ett mer levande
sätt än tidigare, med filmer, bilder och
berättelser sammansatta på nya sätt. Det-
ta blev efterhand vår specialitet.

Det visade sig att vi hade mycket ge-
mensamt. Utöver en vilja att skapa och
berätta delade vi även ett intresse för his-
toria, samhällsvetenskap och kulturerna
runt Östersjön.

Camilla hade haft liknande fundering-
ar som jag om vad som fanns på andra si-
dan havet från sin barndoms Öland. Vi
startade ett eget mediabolag och produ-
cerade många olika projekt för allt större
kunder. Vid samma tid inträffade undret
att det mäktiga Sovjetunionen kollapsa-
de. Länderna på andra sidan Östersjön
blev åter fria och kartorna ritades om
ännu en gång. Så blev det möjligt för oss
att äntligen besanna drömmen om att få
se den andra stranden! Vi tog färjan till
Estland med varsin cykel, ett tält, en kar-
ta och en stor portion nyfikenhet. Det var
början till ett större äventyr än vad vi
själva anade.

Vi tog oss västerut längst kusten i det un-

Den andra stranden – Estlands okända svenskbygder
Av Anders Hjemdahl och Camilla Andersson

Det var en varm sommarnatt på Gotlands nordspets 1974. I mörkret nere på stranden kunde jag se det blå skenet av fick-
lampor. Någonstans bortom de tysta tallskogarna dundrade elden från kustartilleriet, och långt borta vid horisonten på det
spegelblanka havet tornade rökpelare upp sig där kanonelden träffade målen. En skvadron stridsflygplan vrålade fram på
låg höjd över den spöklikt vita kalkstenskusten och försvann österut in i mörkret.
Vad var det som fanns där borta på andra sidan skymningen, på den andra stranden?

Runöflickor i folkdräkt, 1930-tal Stilla sommarkväll vid Spithamnudden,
Rickull

Byskylt, Förby, Ormsö  (Bilder: Anders
Hjemdahl)
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derbara sommarvädret, med sikte på
platserna jag sett på min morfars karta.
Landskapet kändes alltmer skandinaviskt
ju längre västerut vi färdades. Andra
kvällen såg vi solen gå ned över Odens-
holm från vårt tält på den milslånga
sandstranden. Vår färd ledde oss vidare,
till Rickull, Nuckö, Hapsal, Ormsö,
Dagö och Ösel. Vi var äntligen på den
andra stranden! Det blev många färder
till Estland. Under åren som följde mötte
vi många människor, svenskar som oss
själva, som hade levnadsöden som skilde
sig mycket från något vi tidigare hört ta-
las om. Vi läste allt vi kunde hitta om
dessa svenskar på den andra stranden och
lärde oss mycket, som förändrade vår
syn på vår historia och våra grannländer.
Överallt såg vi spåren av den sovjetiska
ockupationen och av det halvsekellånga
skräckväldet och förfallet. Vi kände oss
lurade – här fanns en viktig del av vår
egen kultur och historia som vi aldrig
känt till. I våra kontakter med jämnåriga
och deras föräldrar visade det sig dess-
utom, att ingen av dem kände till något
om detta. Vanliga, välutbildade svenskar
kände knappt till att det fanns några län-
der på andra sidan Östersjön, och visste
ytterst lite om de krig, olyckor och det
förtryck som drabbat dessa länders invå-
nare. Alla kände till Vietnam och Nicara-
gua, men ingen kände till någonting om

Utforskarwebsite
www.denandrastranden.com

Estland. Många visste knappt ens, att det
fanns svenskar i Finland.

Vi bestämde oss för att göra en informa-
tionskampanj för att skapa en helhetsbild
om den svenska kustkulturen kring Ös-
tersjön, riktad mot de yngre generatio-
nerna och den breda allmänhet som sak-
nar grundläggande kunskaper om grann-
länderna och nutidshistorien. Svenskarna
i Estland, deras unika kultur och öden
ansåg vi vara en naturlig startpunkt. Un-
der våra resor runt om i Estlands svensk-
bygder hade vi samlat på oss ett betydan-
de innehåll i form av bilder, filmer, be-
rättelser och fakta i ämnet. Det visade sig

snart att även om intresset från svenska
myndigheter rörande informationskam-
panjer om nazismen var stort, var intres-
set  för projekt som berörde kommunis-
men, grannländerna och svensk kultur
desto svalare. Eftersom vi själva hade
både kunskapen, erfarenheten och möj-
ligheten bestämde vi oss för att trots det-
ta på egen hand skapa en informations-
kampanj med vårt eget material som
grund. Vi valde att kalla projektet Den
Andra Stranden.

För att kunna nå ut till så många som
möjligt, består projektet av flera delar:
navet är en utforskarhemsida på Internet
där man kan utforska och ta del  av alla
Estlands svenskbygder i bilder, filmer,
kartor, musik, fakta och personliga berät-
telser.

Hemsidan på internet kompletteras
med en bok, broschyrer, föredrag, artik-
lar, utställningar och en unik,  nyprodu-
cerad karta över alla svenskbygder i Est-
land.

Vi hoppas att projektet leder till att fler
yngre svenskar på samma sätt som vi
själva, upptäcker, intresserar sig för och
lär sig mer om Den andra stranden; vår
regions historia och våra grannländer.

Välkommen att upptäcka på
www.denandrastranden.se!

”Estlands svenskbygder med omgivningar”. Tryckt karta kan beställas från www.denandrastranden.se. © Anders Hjemdahl/Den
Andra Stranden.



6

I vinter, närmare bestämt januari 2007,
kommer Riksföreningen Sverigekon-
takts Västerviksavdelning att inbjuda till
utställning och arrangemang på Väster-
viks Museum kring svenska språket och
kulturen i framför allt Estland, Finland
och Gammalsvenskby i Ukraina där vår
lokalavdelning engagerat sig särskilt
mycket.

Vårt intresse för svensk kultur i dessa
länder har bl.a. manifesterats genom lärar-
och elevutbyten med skolan i Hyvinge i
Finland dit vi sedan 1920-talet också
skickat litteratur. En värdefull donation i
form av en bok- och tidningssamling
mottog vår avdelning nyligen av ett lä-
rarpar som verkat i Hapsal i Estland un-
der 1930-talet. Denna gåva blev start-
punkten för en diskussion hur vi på bästa
sätt skulle kunna ge Riksföreningens
medlemmar möjlighet att ta del av denna
kulturskatt och våra egna erfarenheter.
Så föddes idén till en utställning och ett
arrangemang i Västervik.

Lördagen den 20 januari 2007 kl.
13.00 inviger sålunda Riksföreningen
Sverigekontakts ordförande Bo Ralph
denna utställning och kommer också, i
anslutning till invigningen, att hålla en
föreläsning under rubriken:
”Vår stämma i världen – svenskt
språk och svensk kultur i ett interna-
tionellt perspektiv”.
Resten av dagen ägnas åt det svenska
Estland genom olika föredrag och aktivi-
teter, där bland andra medverkande kan
nämnas professor Göran Hoppe, histori-
kern och författaren Jörgen Hedman, i
dagarna aktuell med en bok om Runö,
samt från projektet Den Andra Stranden
Anders Hjemdahl och Camilla Anders-
son. Folkdansare från Rågö kommer att
uppträda och vissångare Sofia Joons bju-
der på estlandssvenska visor.

Påföljande lördag, den 27 januari, ar-
rangeras också aktiviteter i samband med
utställningen på Västerviks museum.
Birgitta Utas, ordförande i Föreningen
Svenskbyborna, kommer att berätta om
sina erfarenheter och upplevelser från sin
resa i september 2006 till Gammal-
svenskby i Ukraina. Vidare kommer f.d.
generalsekreterare Lennart Limberg att
hålla föredrag under rubriken:
”Behöver vi vårt svenska språk?”
Eftermiddagen den 26 januari ger Len-
nart Limberg också en föreläsning på
samma tema för lärarna på Västerviks
gymnasium.

Behövs vårt svenska språk?
Om svensk kultur och identitet

Såväl Estlands som Ukrainas ambassa-
der kommer att vara representerade vid
invigningen och vi hoppas också att vårt
samarbete med andra organisationer, fö-
retag och privatpersoner skall bära frukt.
Som en konsekvens av vårt arrangemang
planerar vi en resa till Estland (med över-
nattning i Hapsal) i slutet av sommaren
2007 samt en resa till Gammal-svenskby
i Ukraina, preliminärt under hösten
2007. Intresse för deltagande i resa kan
anmälas under utställningen. Vi kommer
även att erbjuda studiecirklar i Västervik
inför respektive resa.

Förberedelserna till utställningen pågår
för fullt; många är hårt engagerade.

I förhoppning att vårt arbete skall ge in-
spiration och idéer till Sverigekontakts
medlemmar hälsas ni alla hjärtligt

Välkomna till Västervik och Väster-
viks Museum den 20 januari
(eller senare. Utställningen pågår 20 ja-
nuari – 18 februari 2007.)

Best Western Västerviks Stadshotell er-
bjuder mat och logi till förmånligt pris
för deltagare under helgerna. Kontakta
hotellet 0490-820 00 och uppge Sverige-
kontakt som referens.

Lena H Nimhed Sven-Olof Nilsson
ordförande sekreterare

Västerviks museum.

Resa från Göteborg till utställningen ”Språk, kultur och identitet – svens-
ka i världen” i Västervik anordnad av Sverigekontakts lokalförening i
Västervik.

Den 20 januari 2007 öppnas ovanstående utställning med ett mycket intressant
program som visar på vad Sverigekontakt i Västervik arbetat med under årens
lopp. Lokalföreningen i Göteborg anordnar en resa till Västervik för att vara
med vid öppnandet. Buss från Göteborg till Västervik 20 januari, övernattning
på Best Western Västerviks Stadshotell och tillbakafärd nästa dag med stopp i
Jönköping för lunch och besök på Jönköpings museum. Programmet är under
utarbetande.
För närmare information kontakta Angela Falkengren 031-873227
angela@falkengren.se
eller Gunnel Svensson  031-408613
gunnel.svensson@passagen.se
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Cirka 400 historielärare, forskare och
allmänt historieintresserade sökte sig un-
der tre varma höstdagar i månadsskiftet
september/oktober till Riga för att delta i
en konferens anordnad av De svenska
historiedagarna. Temat var ”Östersjön –
Norra Europas Medelhav, Från vikinga-
tid fram till idag.” Programmet växlade
mellan plenarföreläsningar på Rigas
gamla universitet och parallellseminarier
på Stockholms handelshögskola och vårt
hotell. Den som mera valde efter person-
ligt intresse än geografisk placering fick
mycket motion. Som tur var är Rigas
centrum inte så stort och taxi billigt, så
det löste sig.

För mitt vidkommande handlade kon-
ferensen om tre ämnen: vikingatid, 1900-
talets turbulenta historia i Lettland samt
Östersjöns katastrofala ekologiska till-
stånd. Det faktum att konferensen för-
lagts till Riga gick inte obemärkt förbi,
man kände sig verkligen välkommen.
Sveriges ambassadör, Göran Håkans-
son framförde en välkomsthälsning från
president Freiberga samt påminde om att
Riga en gång var Sveriges största stad.
Utbildningsministern Baiba Ritzva tog
över och framhöll i sitt tal Lettlands öns-
kan om att leva i en demokratisk, väster-
ländsk och fri stat. Därför var Östersjö-
samarbetet så viktigt särskilt på utbild-
ningens område.

Den solenna stämningen bröts av ett
framträdande av Handelshögskolans stu-
dentkör, som inte bara sjöng den gamla
”Gaudeamus” utan också hade tränat in
Uti vår hage.

Lettlands EU-ambassadör Sandra Kal-
niete höll en känslomässigt stark föreläs-
ning, som mottogs med stående ovatio-
ner. Hon föddes i Sibirien, dotter till två
deporterade lettiska föräldrar. Sina upp-
levelser har hon beskrivit i en bok som
på svenska heter ”Med högklackade skor
i Sibiriens snö”. Tyvärr är den slutsåld på
svenska men finns översatt till engelska.
Hon hade till sin förvåning upptäckt att
man i Västeuropa var mycket dåligt
orienterad om Stalins grymheter, som
hon menar inte står Hitlers efter. Sovjet
tog död på 600 000 letter, nazisterna
dödade 75 000 lettiska judar. Allt detta
får inte glömmas bort, inget liknande får
hända igen!

Avromantisering av svensk forntid
De senaste åren har det pågått en diskus-
sion om vad som är myt eller verklighet
om vikingatiden. I Riga presenterade
professorn i arkeologi Anders Andrén re-
sultatet av ett forskningsprojekt, ett sam-
arbete mellan arkeologer och religions-
historiker, som bl.a. resulterat i en nyut-
kommen tegelsten som heter Odens öga.

Givande historiedagar i Riga – Sveriges en gång största stad

Han menar att den asatro som vi stöter på
i de isländska sagorna mer eller mindre
är en fantasireligion. Han slår fast att det
inte är någon bekännelsereligion utan en
rituell kultreligion, som fanns över hela
Europa. I stället menar han att Norden
genom kontakter med romarriket under
en mycket lång period införlivat kristna
tankegångar, vilket skulle förklara den
skenbart snabba övergången till kristen-
dom som skedde vid 1000-talet.

Diskussionen fortsatte dagen efter vid
ett dialogseminarium mellan Fredrik
Svanberg, Historiska museet i Stock-
holm och Anna Wallette, Lunds univer-
sitet med titeln Vikingatiden – urtida tra-
dition eller nationalromantiskt påfund?
Anna Wallette tyckte att man gott kunde
behålla ordet viking men omdefiniera det
liksom hela epoken. Fredrik Svanberg
suckade att han nog skulle förföljas av
vikingarnas horn hela livet.

Lettlands 1900-talshistoria
Professorn i lettisk historia Aivars
Stranga inledde med att erinra om 1905
års revolution i Lettland. Ännu en del av
det ryska imperiet var Lettland vid denna
tid fortfarande feodalt. Upproret slogs
strax ner och flyktingar över hela världen
lärde sig västerländsk demokrati. Efter
tio år kom de tillbaka och hjälpte till att
förvandla Lettland till en stat med mo-
derna tänkesätt. Efter 1917 hade Lettland
en kort period av självständighet under
en diktator, som dock ”inte var nazist”,
hävdade professorn som erinrade om de
500 åren av Lettlands band med Tysk-
land från tidig medeltid.

Under det nazistiska styret under andra

Kom ihåg
medlemsavgiften
150 kr för enskild
200 kr för makar

2 500 kr för ständigt medlemskap
pg 40580-3

bg 420-5670

Tack

Professor Andrén berättar om det snart avslutade projektet Nya vägar till Midgård.
Maja Hagerman som nyligen gav ut boken Det rena landet var moderator. Båda vill
dämpa betydelsen av den ”fornstora” vikingatiden.

världskriget dödades 75 000 lettiska ju-
dar. Det är fullt klart att detta är ett trau-
ma för letterna idag. Ett seminarium re-
dogjorde för hur man inom historieämnet
arbetat på att ta fram ett undervisnings-
material, som utan att vare sig förneka
eller fördöma skulle få den unga genera-
tionen att förstå händelseförloppet och
de underliggande orsakerna. I detta arbe-
te tog man hjälp av Forum för levande
historia i Stockholm.

Östersjön
Lena Sommestad, Sverige dåvarande
miljöminister, som för övrigt var den
enda som hördes i den gamla aulans be-
svärliga akustik, höll en föreläsning över
Östersjöns nuvarande tillstånd och det
var ingen tvekan om att det var prekärt.
Men det har vi ju blivit väl medvetna om
denna höst.

Avslutningsdagens frukost intog jag
tillsammans med Sverigekontakts Olof
Nimhed från Västervik som berättade
om den utställning man planerar på Väs-
terviks museum i januari 2007. Det blir
säkert en intressant begivenhet!

Ina Nordquist
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För några år sen lät jag en grupp studen-
ter på mellanstadiet och högstadiet samla
in ”ord som eleverna trodde att lärarna
inte kände till” och vi fick en imponeran-
de samling av det som förut brukade be-
nämnas rinkebysvenska och numera of-
tare kallas för shobreesvenska eller mil-
jonprogramsvenska.

Ett ord i denna samling kändes därefter
absolut omistligt – det stack ut från alla
kraftfulla förolämpningar, levnadsstils-
slang, förkortningar, synonymer för polis
och droger och andra exempel från skol-
barns vardag.

Ordet är ”taxa” och betyder: ”att slå till
nån i håret som nyss klippt sig”.

Jag känner igen gesten från sydeuropa
– ett lätt markerat eller lekfullt slag mot
huvudet underifrån med öppen hand, of-
tast utfört av förälder gentemot pojkbarn,
i en mix av samhörighet, retsamhet, möj-
ligen en aning av tillrättavisning. Så
egentligen skulle definitionen vara ”att
snärta till nån kompis i håret som nyss
klippt sig, på ett lekfullt och retsamt
sätt”.

Och då måste man ju imponeras av or-
dets praktiska korthet. Så som man också
kan göra av de små snabba pala eller ola
”att räkna vem som skall stå när man le-
ker gömme”, eller mula – ”att gnida in
någons ansikte med snö”.

Detta för mig vidare till den s.k. Sapir-
Whorf-teorin, en hypotes om att det i
varje språks typologi och ordförråd finns
en uppfattning av världen som präglar
tänkandet. Det vanligaste exemplet bru-
kar vara inuiternas mängd av ord för snö,
eller det antal färgord som finns i olika
språksystem. Men det leder dessutom till
funderingar kring hur täta och mångbott-
nade ord kan vara, med djupa kulturella
rötter och konnotationer, annorlunda se-
mantiska fält och att de ibland är alldeles
oöversättbara. Korta ord täcker intrikata
verkligheter, relationer, tankemönster.
Facktermer underlättar den professionel-
la kontakten.

En otroligt charmerande bok som
handlar just om detta är Christopher J.
Moores ”Med andra ord – Språkälska-
rens guide till världens märkligaste ord
och uttryck” som kom ut i år på Nor-
stedts.

Det absolut omöjligaste ord att över-
sätta anses vara begreppet ilunga, ett
afrikanskt ord från tshiluba som talas i
Kongo-Kinshasa. Det betyder ”en person
som är redo att förlåta en försyndelse en
gång, tolerera den en andra gång men
aldrig en tredje.” Visst är det praktiskt!

Vårt svenska lagom ligger också bra
till – inte för mycket, inte för litet, stabilt
men öppet, solidariskt sparande en klunk

Om ords omfång, djup och bredd
av ölet som går laget om så att den siste
inte blir utan.

Moore exemplifierar med kombinatio-
ner av språktypologiska konstruktioner
och det för tillfället aktuella dagskultu-
rella beteendet.

Familjesfären har en rik uppsättning av
begrepp – sålunda är på tyska det ganska
allmänt använda Lebensgefärhte, livs-
ledsagare, numera detaljspecificerat till
Lebensabschnittsgefärhte. Det italienska
nodi, knutar, anger de familjära nät-
verksband som får saker och ting att hän-
da, för individen och samhället. En Nest-
hocker, ett mycket vuxet barn som fort-
farande bor kvar hemma har dock en
ännu kortare benämning på svenska:
mambo, ett ord konstruerat i analogi med
sambo, särbo, delsbo och som visar på
svårartad bostadspolitik.

Det ryska rodnyje omfattar vanligen
”släktingar” men i en vidare bemärkelse,
starka familjeband men också verkligt
goda vänner ingår – ett begrepp som i ett
svep omfattar både familj och extended
family, plastföräldrar, bonusbarn, låtsas-
morföräldrar och bästa vänner, kort sagt
de människor som också omfattas av det
koreanska begreppet jung, relationen
mellan två människor vars känsla för
varandra kan överleva ett riktigt gräl, och
med vilka man kan, på jiddisch, schmoo-
za, få en meningsfull och varm kontakt,
eller kan utöva ett danskt ”hygge”, dvs.
en stabilt förutsägbar förtrolighet. I Indo-
nesien kallas detta att utöva gotong-roy-
ong, ett samarbete mellan en grupp män-
niskor som tagit på sig en uppgift som
gagnar dem alla.

Ett nederländskt ord som av klimatskäl
borde inlånas i göteborgskan är uitwaai-
en – ”att vandra i vinden för nöjes skull.”

Det härdar.
Det spanska picaro omfattar i ett svep

egenskaper som smart, skarpsinnig, klyf-
tig, okynnig, spjuveraktig, lättsinnig,
skamlös, fräck, vällustig, skurkaktig,
djärv och uppkäftig. Verkar vara en kul
typ. Ord för motsatsen, tråkmånsar, är
många – en nudnik är på jiddisch en trött-
sam och envis person, en annan variant
är en phudnik, ”a nudnik with a PhD”.
De är inte helt ovanliga i nämnder och
andra typer av powwow, ursprungligen
rådslag där medicinmän träffades för att
utföra helande ceremonier, nu möte av
mera allmänt slag.

Ord för livskänsla är mångahanda:
Pohoda är ett tjeckiskt tillstånd utan
smärta och bekymmer. Det japanske
aware är en uppskattning av och medve-
tenhet om skönheten och förgänglighe-
ten i världen, årstidernas växlingar och
tidens flykt. En haytiste är en kombina-
tion av det arabiska hayt, vägg/mur, och
den franska ändelsen –iste och beskriver
förstås en yngre arbetslös man som uttrå-
kat står lutad mot en husvägg längs en
gata. Han kan också uttrycka bukra – ett
slags arabiskt mañana utan känsla av
brådska.

Samspelet människor emellan är ofta
en gungbräde – en upp, en ner – och
mycket ofta ett ordlöst avtal om tjänster
och gentjänster – ”You owe me one”.
Det turkiska begreppet helal tar bort
skulden och betyder att ”det jag ger Dig
är rättmätigt ditt, Du har förtjänat det och
är inte skyldig mig något.” Ibland är spe-
let viktigast: det persiska taarof är en
handling att acceptera gästfrihet och ta
för sig något man egentligen inte vill ha.

Vi lever i ett samhälle vant till kom-
promisser, överenskommelser efter lång
kamp, många besvikelser och nattliga
avtalsmanglingar – kanske skulle vi strä-
va efter taraadin istället, ett lyckligt slut
för alla parter utan att nån förlorar ansik-
tet. Och dessutom lite mera av thymos,
ett grekiskt begrepp som beskriver livs-
kraft och andlig livfullhet, nog så svårt i
mitten av november i Ultima Thule där
närheten till aporia är troligare, tillvaro-
konfunderande in i handlingsförlamning.

Då längtar man stundom istället att
vara en gaelisk bialag, ”en person som
sitter framför en annan till häst” och ga-
loppera fram över vidderna med nån ur
ens rodnyje eller helhjärtat ägna sig åt ki-
asu, ett singaporeengelskt uttryck som
handlar om att vilja ha det bästa och job-
ba hårt för att uppnå det.

Ett trösterikt ord för oss i medelåldern
är det japanska shibui – den skönhet som
kommer med tiden och erfarenheterna.

Det är bara att vänta och se.

Ulla Berglindh
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Dokusåpor, reality-show och Big Brot-
her! Det är väl inte litteratur! Nej, inte i
sig. Men vår tids avståndstagande från
kollektivisering och ett ökat fokus på in-
dividen – verkliga personer ska medver-
ka – har också fått nedslag i litteraturen.

Just nu framträder en rad författare
som skriver litterär fiktion med verkliga
personer som utgångspunkt. Det är vik-
tigt att betona ordet FIKTION. Det hand-
lar inte om dokumentärer. Med sin be-
römda målning ”Ceci n’est pas une pipe”
ville målaren René Magritte säga: ”Detta
är bara en bild av en pipa, inte pipan
själv.” Överför man resonemanget till
litteraturen så måste man fasthålla att
händelser och personer i en roman är fik-
tiva händelser och personer. Den distink-
tionen görs inte alltid i debatten. I stället
blir det ett slags voyeurism. Man tittar på
verken utifrån biografiska fakta och för-
fattaren får stå till svars för eventuell
bristande fakticitet.

Litteraturen – alltid en spegel av samhället

Den roman som kanske diskuterats mest
i höst är Alexander Ahndorils bok ”Re-
gissören”, som utgår från Ingmar Berg-
man och hans liv under tiden för inspel-
ningen av filmen ”Nattvarsgästerna”.
Den boken påbörjade han redan i sam-
band med att han debuterade 1989 med
romanen ”Den äkta kvinnan”. Då kretsa-
de boken mer kring Ingmar Bergmans
manusarbete med ”Nattvardsgästerna”.
”Då hittade jag inte brännpunkten mellan
fiktion och verklighet. Nu handlar boken

mer om fadersrelationen, som jag kan re-
latera till min egen. Det är en ganska all-
mängiltig sak och det är det som är själva
kärnan i romanen”, säger Alexander
Ahndoril.

Efter att först ha varit positivt inställd
till projektet, gjordes en intervju med
Ingmar Bergman i tv-programmet Babel,
där han uttalade sig nedlåtande om för-
fattaren Ahndoril och hans ”tilltag” att
skriva om honom. En del menade att
Alexander Ahndoril har gått för långt.
Andra säger att litteraturen måste få vara
helt fri och obunden.

”Om jag skriver att jag vet vad Ingmar
Bergman tänkte när han gick på stranden
för 50 år sedan förstår alla att jag inte kan
veta det”, säger Alexander Ahndoril.

” ’Regissörens’ verkliga ämne är hur
gränserna mellan liv och dikt upplöses –
av kreatören själv som hänsynslöst un-
derordnar allt och alla sin skapelse, men
också av själva det konstnärliga språket.
När det får styra kan inte längre det vi
kallar ’dikt’ och det vi kallar ’liv’ hållas
åtskilda. Så skrev Carl Johan Malmberg i
Svenska Dagbladet när boken kom ut.

Det är inget nytt att skriva om verkliga
personer. Jan Myrdal har gjort det, likaså
Carina Rydberg.

”Drömfakulteten” heter Sara Strids-
bergs andra roman efter den prisade de-
buten ”Happy Sally”, som kom 2004.
Happy Sally utgick från kanalsimmer-
skan Sally Bauer. Romanen nominerades
till Sveriges Radios romanpris 2004.
”Drömfakulteten”, som kom i år, är en fri
fantasi kring Valerie Solanas liv och död.
Så här står det på bokens försättsblad:

”Drömfakulteten är inte en biografi
utan en litterär fantasi som utgår från den
döda amerikanskan Valerie Solanas liv
och verk. Det finns få kända fakta om
Valerie Solanas och den här romanen är
inte heller trogen dessa fakta. Alla perso-
ner som förekommer i romanen måste
därför betraktas som fiktiva, även Vale-
rie Solanas.”

Boken är en fri fantasi kring feminis-
ten Valerie Solanas som skrev SCUM-
manifestet – Society for cutting up men.
Solanas sköt Andy Warhol på en gata i
New York 1968.

”Det är det ögonblicket jag försöker
fånga” säger Sara Stridsberg. ”Slutpunk-
ten som rymmer de stora frågorna om
död och våld. Precis som när Anna Lindh
mötte sin mördare är våldet svårbegrip-
ligt och ödelägger både offret och för-
övarens liv. Andy överlevde men både
hans och Valeries liv blev helveten.”

Ett liknande tillvägagångssätt använde

Joyce Carol Oates i sin roman ”Blonde”
som i fiktionens form tar upp Marilyn
Monroes liv.

P O Enquist har i många år toppat best-
sellerlistorna både i Sverige och utom-
lands med sina romaner som bygger på
historiska personer, t.ex. ”Livläkarens
besök” och ”Blanche och Marie”.

Nu i höst gav Agneta Pleijel ut en bok
”Drottningens chirurg”, som utgör för-
sta delen av tre i en serie romaner med
motiv och porträtt ur Agneta Pleijels
egen släkthistoria.

Herman Schützer var kirurg och hovlä-
kare i slutet av 1700-talet i Stockholm.
Agneta Pleijel tar oss med på en tidsresa
till Gustaf III:s Sverige.

”Pleijel rör sig i ’Drottningens chirurg’
på samma marker som P O Enquist åter-
vänt till i roman efter roman: gränslandet
där vetenskap förenas med vidskepelse,
förnuft står mot fördomar, där kärleken
kolliderar med konvenansen och högtfly-
tande teorier landar i en blodig verklig-
het. Det är en laddad liten berättelse om
hunger efter kunskap och längtan efter
kärlek, skriven på en korthugget behärs-
kad och skimrande klar prosa…”, skrev
en recensent.

Andra exempel på böcker med histo-
riska gestalter som huvudpersoner är
t.ex. Alexandra Coelho Ahndorils nya
bok ”Birgitta och Katarina”, en mor-
dotterrelation mellan den Heliga Birgitta
och hennes dotter. Detta är Alexandra
Coelho Ahndorils andra roman. Debutro-
manen ”Stjärneborg” hade Tycho
Brahe som huvudperson.

Aimée Delblanc
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För många år sen bodde min fru och jag i
Scarborough, England. Där hölls en som-
marskola för svenskar för att förbättra
deras konversationstalang på engelska.
Vi var värdar för en svensk familj –
mamma, pappa och två döttrar som var i
samma ålder som vår egen dotter. Vi
trivdes mycket bra tillsammans och be-
sökte dem påföljande år vid deras som-
marstuga i Kil, Värmland.

Slutligen, för tre år sen, bosatte vi oss i
Sverige, i Brunskogs socken i Värmland.
Här upptäckte vi att området var utomor-
dentligt väl tillgodosett vad beträffar
miljöns skönhet och kultur. Det är som
om gener för musik, konst och litteratur
har koncentrerats här. Här finns Karlstad
universitets musikavdeling vid Ingesund
med många konserter och Rackstad
Konstmuseum och det verkar som om
nästan varannan person är antingen mu-
siker, konstnär eller författare.

En engelsman och Fröding

Mike McArthur läser sina översättningar
för besökande svensk-amerikanare.

Fröding på två språk.

Följ med till Rom!
Följ med Sverigekontakt till ett av värl-
dens främsta resmål, ett sensommar-
varmt Rom, i slutet av september 2007.
Den eviga staden är ett levande muse-
um. Magnifika sevärdheter från anti-
ken, barocken och de flesta av histori-
ens tidsperioder samsas om utrymmet
och blir i Rom en del av vardagslivet.
Under vår vecka hinner vi uppleva både
den italienska mat- och vinkulturen och
många av stadens alla konstskatter.
Ingen annanstans är det så lätt att njuta
som i den italienska huvudstaden.

Som extra garanti för en lyckad resa
ordnar vi med kvalificerad guidning
inom arkeologi och arkitektur. Dessut-
om kommer två av föreningens Rom-
älskare med på resan; vår nye general-
sekreterare Lars Björkman, som bott 12
år i staden och Göran Ullman som är
bosatt i Rom.

Skicka gärna in en intresseanmälan –
antalet platser är begränsat. Utförligt
program för resan kommer i nästa num-
mer.

Ett stamträd som har utarbetats visar
att många berömda personer i den svensk
litteraturen faktiskt är släkt med varan-
dra: Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf,
Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer, Nils
Ferlin, Fredrik Dahlgren (Fredrek på
Rannsätt), Anna Maria Lenngren och
Anders Fryxell.

Det ursprungliga motivet för att kom-
ma till den här delen av Sverige och bo-
sätta oss här var detta:

Jag fick en bok med Gustaf Frödings
dikter, en poet mycket sällan översatt till
engelska. Eftersom jag var (och fortfar-
ande är!) intresserad av både språk och
poesi, tyckte jag att det enda sättet att få
veta något om och att förstå diktaren var
att lära mig svenska och försöka översät-
ta hans dikter till engelsk vers med sam-

ma rimmönster och rytmer som i origina-
let. Det ledde några år senare till utgiv-
ningen av alla hans dikter – nästan 500.

Efter detta fortsatte jag med att över-
sätta dikter av Anna Maria Lenngren,
Fredrek på Rannsätt (Fredrik Dahlgren),
Dan Andersson, Harriet Löwenhjelm, de
nutida Värmlandska dialektpoeterna Ur-
ban Andersson från Arvika och Torleif
Styffe från Sysslebäck samt antologier
med ett vitt omfång av värmländska och
andra diktare.

Gustaf Fröding tillbringade en hel del
tid i Brunskog, där han fann inspiration
för många dikter. Han blev kär i en flicka
från trakten, Hildegard Alstermark, som
bodde vid sjön Värmeln.

Tyvärr var han inte så duktig på att
hantera sina relationer med kvinnor och
till slut gifte hon sig med en annan. Men
hon lever än i många av hans dikter.

Vårt hus i Brunskog har utsikt över
Värmeln och Brunskog kyrka. Sjön och
kyrkan inspirerade en av hans mest äls-
kade dikter Vackert Väder eller Beautiful
Weather. Här är den första versen:

Vackert Väder
Klar låg himlen över viken,
solen stekte hett,
och vid Haga ringde Hagas
gälla vällingklocka ett.
Brunnskogs kyrka stod och lyste
som en bondbrud, grann och ny.
Över björkarne vid Berga
som ett hattflor på en herrgårdsfröken
svävade en sky.

Beautiful Weather
O’er the creek lay clear the heavens,
roasting was the sun,
from the farmyard bell at Haga
clanged a piercing ring, just one.
Brunnskog’s church stood grand and
gleaming
like a new bride, fine and proud.
O’er the tall birch trees at Berga
like a gauze veil on a lady’s bonnet
floated there a cloud.

Problemen med att översätta svenska och
den värmländska dialekten är intressan-
ta. Svenska ord har, för mig, ofta en kon-
stig förtrolighet, därför att min egen dia-
lekt från norra England har många ord
som är ett arv från vikingatiden, med
många vikingar där. Så jag har ett minne
av sådana ord som brant, barn, klint, lea
(lie), laik (lek), rig (rygg), lop (lopp),
ligg (ligga), kam, ing (äng), haver (hav-
re), hagworm (hugorm), crake (kråka),
wark (värk), atter (etter) och så vidare.
Klegg (broms, klägg ), dram (liten sup),
dret (skit) , rammel (skräp) är nästan helt
ren värmländska.

Det hittills enda omöjliga uttrycket är
från Frödings Dumt fôlk, som trots att det
är möjligt att översätta, inte har någon
poäng på engelska:
“D’ä e å, å i åa ä e ö!”

Mike McArthur

Mer information om mina översättningar,
som är alla i svenskt-engelskt format,
från mig: swedishpoetry@hotmail.com
eller tel. 0570-520 60
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Efter att under våren 2002 genomgått en
grundläggande kurs i förvaring och vård
av fotografier påbörjade ett gäng Sve-
rigekontaktare ett jättearbete med att gå
igenom och på datablanketter registrera
föreningens omfattande fotosamling.
Den har tillkommit dels genom gåvor
från enskilda medlemmar och lokalför-
eningar och dels genom egen fotografisk
verksamhet; en stor del av bilderna här-
rör från det Utlandssvenska Museet som
kom till i samband med Göteborgs 300-
årsjubileum. Fotona består av glasplåtar,
negativ och positiv, papper, vykort, ama-
törbilder och proffsbilder. De föreställer
personer från medlemmar av kungafa-
miljen till torpare och emigranter, kyrkor
och miljöer från USA, Finland, Baltikum
och Tyskland, och här finns en rad bilder
från föreningens verksamhet i Sverige
och i utlandet. Det finns bilder från tidigt
1800-tal och framåt i tiden. Hittills har vi
registrerat 2.500 fotografier och nu åter-
står endast glasplåtarna omkring 500.
Registreringen går ut på att identifiera
bilderna och beskriva motiven och göra
bilderna sökbara i datorn. I slutskedet av
arbetet återstår att hitta rätt förvarings-
medel och -plats. Förhoppningsvis skall
vi även kunna scanna materialet och göra
materialet tillgängligt för forskningen.
Till databasen skall vi även foga bildma-
terial som finns i föreningens arkiv på
olika håll.
 

Korta råd om att hantera fotografier:
– Ta inte på bilderna med händerna, an-

vänd tygvantar.
– Låt inte bilder ligga i solljus eller på

ljusbord eller i projektor.
– Ät och drick inte i närheten av bildma-

terialet.
– Använd bra arkivbeständigt material

vid fotografering och kopiering.
– Scanna bilderna högupplöst.
 

Korta råd om förvaring av fotografier:
– Långtidsförvara bilderna i rena rum,

mörka rum, torra rum, svala rum.
– Använd ugnslackerade boxar elller

hyllor.
– Skydda negativ i syrafria kuvert.
– Använd inte självhäftande etiketter,

tejp och lim.
– Använd fotohörn och arkivpapper i al-

bum.
 

Per Clemensson

Ur Sverigekontakts
fotosamling

Bernadotteska Familjen. Brefkort.

Konung Carl XV Drottning Josephine, gemål til Oscar I.
Gåva av Lovisa Nilsson 1922.

H M Konung Oscar II på Lit de parade. Brefkort från 1907.
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Det viktigaste för vår spalt är att föräld-
rar och barn/ungdomar i flerspråkiga fa-
miljer hör av sig till oss och berättar om
sina erfarenheter (mor- och farföräldrar
och andra närstående är naturligtvis
också välkomna att skriva till oss!) De
flerspråkiga situationerna kan vara
mycket olika, men det är alltid inspire-
rande och lärorikt att läsa om hur andra
ser på detta med familjeflerspråkigheten.
Denna gång vill jag presentera två akti-
va svenska mammor som lär sina barn
svenska och svensk kultur långt ute i
världen. Den ena är Eva Solér Larsson,
som har en minst trespråkig familj (räto-
romanska, svenska, tyska) och bor i
Schweiz. Hon skriver bland annat om
vikten av att bibehålla kontakten med
”det gamla landet”. Hennes bidrag kom-
mer som nummer ett här nedan.

Den andra som skickat in bidrag är
Michelle Cadeau, som arbetar för fler-
språkigheten även utanför sin egen fa-
milj. Michelle bor i USA och är grunda-
ren till Svenska Mammor och Globe
Moms (två hemsidor på internet). Jag ci-
terar Michelles beskrivning av sig själv:
”I familjen Cadeau finns tre aktiva språk
(svenska, engelska och kreyol). Som
grundare till, och coach av, kursen
”Barns flerspråkighet”, distanskurs på
Folkuniversitetet, ser hon frågeställning-
arna och problemen som uppstår i fler-
språkiga familjer över hela världen.” All-
deles nyligen intervjuades Michelle och
andra svenska mammor om flerspråkig-
het i programmet Språket på P1, Sveriges
Radio. Michelles bidrag med råd till för-
äldrar följer som nummer två i vår spalt.

Leena Huss

Brev från en trespråkig familj
Eva Solér Larsson
Cumbel, Schweiz

Äntligen efter så många år tänker jag
skriva en artikel till er tidning Sverige-
kontakt. Genom åren har den fått en dyr-
bar och betydelsefull plats i mitt liv.

Jag är 44 år och kommer ursprungligen
från Karlshamn, men är bosatt i Schweiz
sedan 21 år tillbaka (längtar dock hem).
Min man heter Teodor och vi har fyra
barn: döttrarna Linda, 20 år, Joanna, 14 år,
och Rebecca, 12 år, samt sonen Franz, 18
år.

Våra barn har alla fyra fått det svenska
språket som en gåva ifrån mamma. Deras
pappa är schweizisk rätoroman, så vi har
haft fullt upp med språken i vår familj.
Vår devis var att förmedla språken enkelt
och naturligt efter principen en person –
ett språk.

Samspråk med flerspråkiga familjer
Det har också fungerat utmärkt. När vi

så varit alla samlade kring bordet har vi
talat rätoromanska som är ett minoritets-
språk i Schweiz som bara en procent av
befolkningen behärskar. Hade det bara
varit dessa två språk, svenskan och räto-
romanskan, vore allting frid och fröjd.

Men tyskan kommer tidigt in i skolor-
na här i vår region – visserligen inte förrän
i fyran men då desto intensivare. Tv- och
radioprogrammen är på tyska, fast i vissa
program talas även rätoromanska. Böck-
er och tidningar finns på båda språken.
Engelskan och franskan får barnen lära
sig på högstadiet på olika nivåer och svå-
righetsgrader.

Varje sommar har vi haft som mål att
besöka mormor, morfar, släkt och vänner
i Sverige. Dessa sommarveckor har varit
helt fantastiska för barnen och för oss
vuxna. Det har varit så berikande för
våra barn att få växa upp med två kultu-
rer. De har fått uppleva den svenska kul-
turen och höra det svenska språket talas
av andra – inte bara av mamma – och de
har själva fått använda språket till unika
kontakter.

Dessutom är ju naturen i Sverige så an-
norlunda – Blekinge skärgård respektive
den schweiziska alpvärlden. När barnen
blev äldre tonåringar fick de chansen att
med kusiner och nya vänner vara med på
musikläger i Glimåkra.

I Schweiz bor vi egentligen också på
svenskt vis utanför byn! Det är fritt och
skönt men ändå nära för barnen till sko-
lor via bussar och bil.

Varje år har vi firat Lucia med grannar
och vänner, och när barnen var små, bru-
kade vi dansa kring midsommarstången.
Underbar var också julen med julklappar
och julstämning. Ute snöade det och inne
tände vi ljus och dansade kring granen.
Denna samhörighet var så tyst och ljuvlig.

Jag är glad och lycklig över att ha kun-
nat ge våra barn allt detta som gåva. Kära
hälsningar till er alla medlemmar i Riks-
föreningen Sverigekontakt.

Synen på våra barns flerspråkighet
Michelle Cadeau
New Jersey, USA

Det som påverkar våra barns flerspråkig-
het mest är VI SJÄLVA och vår syn på
den. Hur ser du på ditt barns flerspråkig-
het? Ser du det som en naturlig sak? Ser
du eventuella problem med flerspråkig-
heten?

Först tar vi upp lite ”problem” som ofta
kommer upp i flerspråkighetsdiskussioner.

* Mitt barn kommer att bli förvirrat.
* Mitt barn kommer att börja prata senare.
* Mitt barn kommer inte att ha ett fullt

Lützenkapellet blir
100 år – och behöver
fräschas upp!

För ett sekel sedan engagerade sig fram-
stående unga svenska konstnärer i bygg-
projektet som bekostades av konsul Oscar
Ekman. Kapellet tillhör staden Lützen
som trots en ansträngd ekonomi nu för-
nyar de elektriska ledningarna och reno-
verar fasaden inför jubileet 2007. Men
mer behövs: Otto Valdemar Strandmans
Gustav Adolf-staty på framsidan behö-
ver få sin stövel reparerad och Olle
Hjortzbergs altartavla fräschas upp. Ca-
rin Wästbergs bonader som vävdes av
Handarbetets Vänner renoveras just av
Livrustkammaren men är för spröda att
hängas upp och behöver ersättas av ny
svensk textilkonst. Kyrkbänkarna som
leipzigsvenskarna bekostade på 1920-ta-
let behöver stabiliseras. Och det är svårt
att se att materialet i Lars Israël Wahl-
mans fina taklampor som tillverkades av
smeden Karlsson i Huddinge verkligen
är av mässing!

Alla som vill bidra till att detta svenska
kulturarv i utlandet putsas upp och repa-
reras kan göra det genom att skicka ett
bidrag till Stiftelsen Lützenfondens konto:

- Plusgirokonto: 241995-0  eller
- SE-Banken, IBAN: SE79 5000 0000
0500 1330 0792, BIC: ESSESESS

Skriv ”Lützenkapellet” som meddelande.

ALL HJÄLP MOTTAS MED STOR
TACKSAMHET!

Inger Schuberth
Stiftelsen Lützenfondens sekreterare

Skiss av kapellets arkitekt Lars Israël
Wahlman.
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Artiklar till denna spalt välkomnas varmt!
Skriv till Samspråk/Leena Huss, Källarbäcks-

vägen 13, SE-75752 Uppsala
eller epost: Leena@Huss.se

språk utan två (eller fler) halvbra språk.
* Det kommer att bli svårt för mitt barn
att hålla isär och lära sig språken, så om
han eller hon svarar mig på majoritets-
språket fast jag pratar på svenska så är
det för att han eller hon tycker det är job-
bigt, och jag vill inte tvinga barnen. Då
slutar de helt med svenskan.
* Mitt barn ska ju gå i skolan här i vårt
nya land. Det är nog viktigare att lära
dem majoritetsspråket.
* Jag och min man har båda svårt för
språk så jag tror det kommer att bli svårt
för mitt barn.
* Alla barn har inte lika lätt att lära sig
två eller flera språk. Mitt barn har det
svårare.

Vi lämnar ”problemen” en stund och går
till definitionen av flerspråkighet samt
tittar lite på kriterierna för språkinlärning.

Vi pratar alltså här om naturlig två-
språkighet där man förutom sitt moders-
mål på ett naturligt sätt lär sig ett andra-
språk. Andraspråket kan tillägnas i hem-
met eller på dagis och i skola eller i ett
nytt land. Dessa två olika sätt att tillägna
sig ett andraspråk resulterar i två slags
tvåspråkighet:
• Om båda språken lärs i hemmet kallas
det simultan tvåspråkighet. Man brukar
lägga gränsen för simultan tvåspråkighet
vid tre års ålder.
• Om barnet tillägnar sitt andraspråk se-
nare än det första, t.ex. på daghem eller i
skola talar man om successiv tvåspråkig-
het.

Forskare anser att det är fullt möjligt för
barn att utveckla två språk parallellt –
förutsatt att barnet är normalbegåvat och
får tillräcklig språklig stimulans. Vissa
anser t.o.m. att förståndshandikappade
barn också kan tillägna sig två eller fler
språk simultant utan problem om beho-
vet finns [Ladberg, Gunilla: Barn med
flera språk]. Simultant tvåspråkiga barn
får i praktiken två modersmål eftersom
de utvecklar båda språken på samma sätt
som enspråkiga barn utvecklar sitt enda
modersmål.

Barnen som vi pratar om här tillägnar
sig alltså språken naturligt och har två
modersmål eller ett modersmål och ett
andra språk. Dessa kan sedan delas upp i
majoritetsspråk och minoritetsspråk.
Majoritetsspråket är det som majoriteten
av befolkningen i landet de bor i talar
och minoritetsspråket är oftast det eller
de språk som talas i familjen.

Gå nu tillbaka till paragraferna ovan
och notera de understrukna orden. Det är
orden ”lära” och ”tillägna.” Håll dem i
minnet!

Vi ska nu titta på ett par exempel:
1) Frida, född 2003, av två svenska för-
äldrar i Sverige

2) Cloe, född 2003, av två franska för-
äldrar i Frankrike

Frida är nu 2,5 år och pratar (svenska)
som en normal 2,5-åring.
Cloe är nu också 2,5 och pratar (franska)
som en normal 2,5-åring.

Skulle du säga att Fridas och Cloes för-
äldrar i stora drag LÄRT dem svenska
respektive franska? Eller skulle du säga
att flickorna har tillägnat sig sina respek-
tive språk?

3) Linnea, född 2003, av en svensk mam-
ma och en amerikansk pappa i USA.

Linnea är nu också 2,5 och pratar (svens-
ka och engelska) som en normal 2,5-
åring.

I exemplet med Linnea, skulle du här
säga att hennes föräldrar har LÄRT hen-
ne svenska och engelska, eller skulle du
säga att Linnea har tillägnat sig språken?
Eftersom de bor i USA kanske du tycker
att Linnea har tillägnat sig engelska och
lärt sig svenska?

Fundera på detta en stund. Varför tycker
88 % av dem vi frågade om detta att Fri-
da och Cloe tillägnat sig sina språk medan
29,4 % i samma undersökning, tycker att
Linneas mamma LÄRT henne svenska?

Är det vi vuxna och vår syn på fler-
språkighet som i verkligheten skapar de
s.k. problemen för barnet i fråga? Är det
vår syn som begränsar barnet? Känner
barnet av detta och gör det som vi för-
väntar oss av det?

Gunilla Ladberg säger i sina tips till för-
äldrar med flerspråkiga barn:
”Du talar ditt språk, men barnet svarar
dig på majoritetsspråket. Det beror INTE
på att barnet inte skulle klara att tala två
språk, utan (vanligen) på att omgivning-
en omedvetet förväntar sig enspråkighet
av barnet. Barn lär sig mycket tidigt vad

som förväntas av dem!” Så frågan vi för-
äldrar till flerspråkiga barn bör ställa oss
är inte: Kommer mitt barn att klara detta?
Utan: Vad är mina förväntningar på mitt
barn?

Tillbaka till Frida, Cloe och Linnea. Var-
för tar vi för givet att en frisk 2,5-åring
ska prata sitt modersmål utan problem
och utan att föräldrarna medvetet lär bar-
net det, när vi i samma andetag förväntar
oss att så fort samma barn har mer än ett
språk så behövs en speciell inlärning och
att det är svårt?

Med detta i tankarna kan du nu gå till-
baka i texten och svara på frågorna om
Frida, Cloe och Linnea igen. Ta dig se-
dan högst upp på sidan där vi skrev ner
en del ”problem” som kunde uppstå hos
ett barn som har fler än ett språk. Är
dessa ”problem” de förväntningar som vi
har? Om så är fallet är ju dessa problem
inte ens relevanta längre.

Vi måste se på våra barns språkinlär-
ning som en helt naturlig sak. Vi måste
sudda ut vårt enspråkiga tänkande och
öppna oss för våra barns syn på detta. Vi
måste programmera om oss. Nollställa
oss! Vi måste tänka på att för våra barn
är flerspråkighet en normal sak (förutsatt
att vi ger dem möjligheten att bli fler-
språkiga) – lika normalt som att vilket
friskt barn som helst lär sig ett språk.

Om vi är öppna för detta tänkande så
kommer våra barn att ha en helt annan
plattform för sin flerspråkighet.

Du som vill veta mer kan skriva till:
Michelle@svenskamammor.com
eller titta på
http://www.svenskamammor.com
http://www.globemums.com

Michelle och hennes familj.
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Kazue Watanabe är musiker till yrket
och hör hemma i Yokohama. För henne
blev sommarkursen en favorit i repris för
tredje året i rad. Hennes svenska passion
väcktes ursprungligen av barnböckernas
värld.

– Som 6-åring läste jag Astrid Lind-
gren, berättar hon. 1997 ville jag resa
utomlands och hittade då ett direktflyg
till Sverige. Så började mitt intresse
för svensk kultur.

Genom sin svensklärare i Japan fick Ka-
zue information om Riksföreningens
sommarkurs. Redan under sitt första be-
sök upptäckte hon det västsvenska kust-
ljusets glasklara kulör. Sedan dess har
Tyft blivit en återkommande plattform
för nya vänskapsband.

– Jag har träffat många fascinerande
personer med olika bakgrund. Språk-
ligt har detta hjälpt mig att utvecklas
fortare. Svårast med svenskan är fort-
farande att förstå olika betydelsenyan-
ser i ord.

Gunilla Forsman har undervisat på kur-
sen i tre år. Hon sammanfattar undervis-
ningsprogrammets olika komponenter.
Under tre intensiva veckor undervisas
kursdeltagarna på tre svårighetsnivåer i
kombination med föreläsningar och ex-
kursioner.

– Undervisningen bygger på gramma-
tik-, uttals- och konversationsövning-
ar, förklarar hon. Till detta anordnas
föreläsningar av personer som är knut-
na till föreningen. I år föreläste bl.a.
Bo Ralph, Sture Allén och Inger Schu-
berth. En av grupperna läste Marjaneh
Bakhtiaris bok ”Kalla det vad fan du
vill”. Författaren besökte själv kursen
vid ett uppskattat seminarium.

Utöver språkstudierna motiveras delta-

Sommarens internationella kurs i svenska på Tjörn

Av David Hultén
Bilder: Petra Lindberg-Hultén

Tjörn måste vara Japans absoluta
antites. Ljusår från trångbodda hög-
hus och neonskyltar viskar skogs-
dungarna runt Billströmska Folkhög-
skolan. Bakom grantopparna runt
Tyft ligger fjordarna och fiskehamn-
arna. I denna bohuslänska inramning
upprättar Riksföreningen Sverigekon-
takt årligen en förstklassig verkstad
för svenskstudier och internationellt
kontaktknytande. I somras anlände
den röda expressbussen från Göteborg
med 25 studenter från 11 olika natio-
ner.

garna av utflykter och temakvällar. De
kulturella horisonterna vidgas av turer
till bl.a. Marstrand och Göteborg. Som
kulinarisk expedition erbjöds dessutom
en udda resa till de svenska matvanornas
periferi.

– Alla fick chans att smaka på sur-
strömming, berättar Gunilla. Alla prö-
vade men få var förtjusta. Under övri-
ga temakvällar ordnade vi räkfest,
kräftskiva och allsång. Svenska visor
var en återkommande ingrediens under
årets kurser.

Det är en nyansrik palett av nationstill-
hörigheter som landar på Tjörn. Utöver
Japan fanns exempelvis Kanada, Skott-
land, Ungern, Tyskland, Polen och Ma-
kedonien representerade. Gunilla sam-
manfattar vad deltagarna i regel uppfat-
tar som mest exotiskt och överraskande
under sin vistelse.

– Svenskarnas ideliga kaffedrickande
och stora badbehov höjer många ögon-
bryn. Många framhåller även det vänli-
ga bemötandet och det unika värdfa-
miljbesöket.

Tjörnfamiljernas medverkan har visat sig
vara en genial manöver av personlig fi-
ness. Med detta får kursdeltagarna en ge-
nuin möjlighet att komma ett steg närma-
re sin bohuslänska omgivning. En kväll
blev samtliga studerande uppdelade par-
vis och därefter hämtade av var sin fa-
milj.

– Alla var mycket nöjda, berättar Gu-

nilla. Det var en stor sak bara att få
komma in i ett svenskt hem. Många av
deltagarna fick dessutom chans att föl-
ja med på en båttur med sina familjer.
Solnedgången var bedårande den kväl-
len. Det gav hela projektet en förtju-
sande inramning. Många fortsätter att
hålla kontakt med sina värdar.

Rekordsommaren hjälpte till att mark-
nadsföra riksföreningens kurspaket på
bästa möjliga sätt. Kazue är mycket nöjd
med sina upplevelser. Tack vare sina
Tjörnvistelser kan hon idag identifiera
både likheter och olikheter mellan
svenskar och japaner.

– Japaner delar alltid in människor och
saker i kategorier. Svenskar verkar inte
göra samma sak. Samtidigt är vi två
blygsamma folk med starka viljor. Till
sist tycker jag att svenska lampor har
ett finare ljus än japanska.

Kazue från Japan framför Billströmska folkhögskolan.

Sommardans.
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Sedan 1973 ordnas intensivkurser i
svenska på Framnäs folkhögskola. Som-
maren 2006 kom det studerande förutom
från Island och Finland också från Ryska
Karelen. Fyra lärare i engelska, Sofia
Chadrantseva, Elena Demih, Ljudmila
Fedotova och Galina Pustovoit med sin
lärare, före detta piloten Vladimir Tseyt-
lin, fick resa till Piteå och studera svens-
ka i tio dagar. Det må nämnas att Vladi-
mir i åratal på egen hand studerat språket
och knutit kontakter med Sverige, bl.a.
Sölvesborg. Han undervisar skolbarn
och ungdomar i svenska och ADB på sta-
dens fritidshus, Skapandets Centrum.
Först sommaren 2005 fick vår förening i
Finland reda på detta. Då ordnade vi en
ungdomsträff för ungdomar i Sortavala i
Ryssland. Dit kom ett tiotal unga flickor
med sina lärare från Skara, Suolahtis
vänort. Svenskar, finnar och karelska
ungdomar kunde kommunicera både på
engelska och svenska.

Hösten 2005 började de fyra lärarna
med svenskan med tanke på att de och
deras lärare följande sommar kunde följa
med studierna på Framnäs. Föreningen
Humanitärt Stöd Till Karelen riksfören-
ing svarade för kostnaderna. Bland de 28
finnarna deltog i intensivkursen också
föreningens ordförande Seppo Kotanie-
mi, musikläraren Irma Lappi-Lahtinen
och bokbussens förare Erkki Lahtinen
från Suolahti. Styrelsemedlem Pirjo Kor-
honen, som svarar för föreningens språk-
projekt, kom från Äänekoski. Språkkur-
sen i Piteå arrangerades av Föreningen
Norden i Norrbotten samt av Framnäs
Folkhögskola, Lapplands Sommaruni-
versitet och Föreningen Norden i Island.

Eftersom vi kursdeltagare var nästan
femtio, indelades vi efter nivåtester i fyra
grupper. Lärarna Birgitta Romppanen,
Marit Lamberg, Gunhild Östring och
Marina Bäckman är helt utmärkta peda-
goger. Dagligen studerades sex timmar
intensivt. Varje grupp fick sitt eget stu-
diematerial. Vi bekantade oss med allt
aktuellt både med hjälp av pressartiklar
och Tv-nyheter. Vi intervjuade varandra,
presenterade våra yrken, intressen. Vi
övade tolkning och sjöng mycket. Hem-
läxor med lagom svåra, ofta kne-
piga grammatikövningar gjordes ofta i
grupp.

Lärarna instruerade oss i uttal. Dess-
utom var det möjligt för var och en att
öva för sig själv med hjälp av det fina da-
taprogrammet ”Så ska det låta”. Informa-
tion om Sverige och svenskheten fick
kursdeltagarna också under utflykterna.
Noliamässan presenterade det svenska
affärslivet. På stadshuset välkomnades vi
av Piteå kommunfullmäktiges ordföran-

Intensivkurs i svenska på Framnäs folkhögskola i Piteå 30.7–9.8.2006

Marit Lamberg med sina ryska elever. Foto Päiviö Turtiainen.

de och hörde honom berätta om allt det
positiva som under senaste åren hänt i
kommunen. Under samma utflykt besök-
tes också stadens gamla garveri med anor
och finfina lädervaror. Söndagens långa
färd - med matsäck – erbjöd oss upple-
velser i den norrländska naturen. Den
styrdes till Storforsen, Europas största
frittskummande fors. Det närliggande
skogs-museiområdet intresserade sär-
skilt oss finnar. Författaren Kjell Lund-
holm väckte livlig diskussion med sin in-
tressanta föreläsning om vikingatågen
till öst. Diabilderna som han tagit under
resan från Konstantinopel via Ryssland
till Vardö – Vuoreija i Norge kryddade
berättelserna.

Svenskar, islänningar, finnar och rys-
sar lärde under temakvällarna känna var-
andras kultur, dess särdrag. Lek och sång
samt kulinariska nationaldelikatesser var
något nytt framför allt för våra ryska
vänner, som under första temakvällen
presenterade sin hemort med sången om
Karelen. Resten av kvällsprogrammen
arrangerades i den stora aulan. Lärarna
hade valt några berömda nyare svenska
långfilmer, två av dem var textade på
svenska, vilket underlättade förståelsen.
Helpensionen under kursdagarna var ut-
märkt. Alla tackade köksmästaren för de
smakliga måltiderna. Vi bodde som på
hotell, bastun eldades varje dag och vatt-
net i ån kändes härligt uppfriskande efter
dagens hetta.

Vid middagstid den 9 augusti tog vi
farväl av våra lärare, som fått sina välut-

tänkta presenter av grupperna föregåen-
de kväll. Våra isländska vänner
fortsatte sitt besök i Sverige och Lapp-
land på finska sidan av gränsen. Dem
tackade vi för trevligt sällskap och öns-
kade god hemresa. Detsamma gällde gi-
vetvis våra finska kurskamrater. Karelar-
na som vi välkomnat i Suolahti den 29
juli, tog vägen hem under eftermiddagen
och natten. Två chaufförer turades om att
köra till Sortavala. ”Kom lyckligt hem!”
önskade vi, när ett varmt farväl togs i
Torneå. Humanitärt Stöd Till Karelen rf
tackar varmt alla som bidragit till att vi
kunnat genomföra det här projektet.

Vi hoppas att vi kan fortsätta att stödja
svenskundervisning i Sortavala. Det
finns redan planer på att ordna språktim-
mar både i finska och svenska. I stadens
skolor förekommer dessa språk inte ens
som valfria ämnen. Intresserade ungdo-
mar måste därför studera under sin fritid.

Från Ryska Karelen fick vår förening
fem rapporter om kursen. Vi plockade
fram något från varje rapport. Så här bra
kan kursdeltagarna redan uttrycka sig på
svenska, inte finns det så mycket att rätta.

Sofia Chadrantseva: ”Jag blev bekant
med svensk undervisning och svenskt
liv. Det var nyttigt att umgås på svenska
med finnar och isländare. Undervisning-
en var på ganska hög nivå. Vi hade en
duktig och charmfull lärare. Våra kun-
skaper i svenska var inte så stora. Hon
arbetade med oss mycket samvetsgrant
och vi förstod nästan allt. Det var också
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intressant att se hur man arbetar med
handikappade.” (Det pågick på Framnäs
också en kort kurs för handikappade. So-
fia leder barnpsykiatriskt centrum i
Sortavala.)

Elena Demih: ”Jag kunde praktisera tal-
språket, umgås med svenskar, finnar, is-
ländare, förbättra mina kunskaper i
grammatik, uttal, skriftspråk. Det var
också jättebra kulturprogram, utflykter,
olika kvällar: surströmming, isländsk
kväll och finsk kväll. Det skulle vara bra
att ordna något sådant för skolbarn där-
för att här finns intresse för att inte bara
läsa finska utan svenska språket också.”

Ludmila Fedotova: ”Jag räknar med att
kursen har stort betydelse för mig. Jag
blev bekant med det svenska, finska och
isländska livet. Jag vill fortsätta lära mig
svenska och besöka den kursen en gång
till.”

Galina Pustovoit: ”Kursen hjälpte mig
mycket: förbättra uttal, ordförråd och
grammatik. Grupparbete och umgänge
med de andra kursdeltagarna förbättrade
min förståelse i svenska. Det skulle vara
mycket intressant att ordna en sådan kurs
i Finland för att läsa det finska språket.
Jag tycker att det är nödvändigt att fort-
sätta lära oss svenska på kursen i Fram-
näs.”

Vladimir Tseytlin: ”Undervisningen
var där på hög nivå. Mina elever började
tala och förstå svenska betydligt bättre.
Utom under lektionen i svenska umgås
de hela tiden på svenska med finländare
och isländare. Den enda bristen är att
kursen inte varade längre. För att få bästa
resultat, tänker jag att den bör vara i 2–3
veckor, men jag förstår att det är för dyrt.
Jag är också mycket belåten att jag blev
kursdeltagare. Grupparbete, diskussio-
ner, uttal i datorsalen, umgänge med
svenskar, finnar och isländare har för-
bättrat min svenska. Det skulle vara in-
tressant och nyttigt att ordna ett sådant
projekt för skolbarn som läser finska och
svenska här i Sortavala.”

Pirjo Korhonen, projektledare och
Seppo Kotaniemi, ordförande

Humanitärt Stöd Till Karelen Riksför-
ening, Kellosepänkatu 21, 44200 Suo-
lahti, Finland

Malmö-Lunds lokalförening av Riksför-
eningen Sverigekontakt har sedan c:a
femton år ett utvecklat samarbete med
Deutsch-Schwedische Gesellschaft i
Stralsund. En stående ingrediens i vår
verksamhet är att vi vartannat år turas om
att bjuda in varandra över ett veckoslut. I
år inträffade detta den 26–27 augusti,
och vi var då tio svenskar, som på lör-
dagsmorgonen tog färjan från Trelleborg
till Sassnitz, där våra värdar mötte.

Den gamla stadskärnan i Stralsund står
ju sedan ett par år på UNESCOs kulturel-
la världsarvslista, och det är alltid något
särskilt att återkomma att se de många
intressanta historiska byggnaderna och
stadsmiljöerna – inte så få med Sverige-
anknytning. Att återställa allt i gott skick
efter DDR-tidens förfall tar sin tid, men
varje gång har något nytt skett. Sålunda
inkvarterades vi t.ex. nu på ett fräscht
och smakfullt nytt litet hotell i hamnen,
tydligen en f.d. magasinsbyggnad.

Våra tyska vänner hade denna gång le-
tat upp ännu ett besöksmål med koppling
till Sverige – dom är duktiga på det –
nämligen godset Reischvitz, som ligger i
rikt jordbruksland mitt på Rügen. Sedan
gammalt har godset tillhört släkten von
Platen, men det drogs på sin tid inte
oväntat in till den östtyska staten. Nu har
en sentida släktmedlem Bogislav von
Platen återköpt godset, restaurerat det
och gjort det praktiskt användbart för nu-
tida förhållanden. En intressant historia!

Parentetiskt vill jag här inskjuta att vår

Vänkontakt med Stralsund

kände kanalbyggare Baltzar von Platen
hör till familjen. Han föddes i svenska
Pommern år 1766, blev sjöofficer i
Karlskrona och var därefter verksam i
det egentliga Sverige.

Åter till Stralsund! Till våra traditioner
hör givetvis en angenäm samvaro vid
lördagskvällens middagsbord. Här begav
det sig i hamnkrogen ”Zum Steuer-
mann”, där vi bl.a. överlämnade vår tra-
ditionella skånska spettkaka jämte typisk
skånsk dryck.

Vad mer bör nämnas om vår innehålls-
rika Stralsunds-visit? Jo, ett grundligt
besök på ”Meeresmuseum”, där allt vad
djurliv i havet som tänkas kan finns att ta
del av. Och ett intressant faktum därut-
över är att det hela vilar på ett fristående
stålskelett, som är uppbyggt inuti det
medeltida Katarinaklostrets högvälvda
gotiska kyrka.

Efter en sista gemensam och lite speci-
ell måltid i ”Zum Alten Fritz”, en restau-
rang i ett f.d. bryggeri, styrde vi mot fär-
jan i Sassnitz. På vägen dit passade na-
turligtvis några av oss på att i varuhus in-
handla sådana varor, som råkar kosta av-
sevärt mer i Sverige.

Vi tackar våra vänner i Stralsund för en
upplevelserik samvaro och gläder oss åt
allt vi har gemensamt.

Gunnar Fjellander,
ordförande i Malmö-Lunds

lokalförening

Gunnar Fjellander överlämnar den traditionella skånska spettkakan. Foto Ulgard
Goldhammer.
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Min berättelse börjar på ett vikinga-
skepp, ett modernt vikingaskepp. Dagen
var den tjugonionde september 2006. De
som åkte på skeppet var svenskar, ameri-
kanare och kanadensare. Faktiskt var vi
alla deltagare i The Swedish Bridge-kon-
ferensen i Karlstad. Jag hade kommit
från USA men alla roddare runt om mig
var från Sverige. När vi rodde tillsam-
mans och åkte framåt, började vi bli be-
kanta med varandra. När jag sade att jag
hade kommit från Duluth, Minnesota,
kom det några förvånade blickar. Det var
då en av dem sade – ”Men du talar ju
svenska”. Mitt svar var fullt av stolthet
när jag förklarade mina djupa svenska
rötter. Jag berättade om min far som hade
utvandrat från Hovmantorp, Småland till
St. Paul, Minnesota 1926. Jag berättade
också om min mors föräldrar som emi-
grerade från Lidköping, Västergötland
till Amerika 1882. Även om de lärde sig
engelska till slut så fortsatte de med sitt
fosterlandsspråk. Även min mor som var
född i Amerika kunde inte tala engelska
när hon var sex år och gick i skolan. Med
sina svenska rötter gifte sig alla sex sys-
konen med makar som också kunde
svenska. Även om jag lärde mig engel-
ska när jag var barn så hade jag alltid
svenska språket och kulturen som omgav
mig när jag bodde hemma och senare när
det blev släktträff.

När min fru och jag förberedde oss för

Ja, vi talar svenska i USA

den första resan till Sverige 1965 då läste
vi svenska på the American Swedish In-
stitute i Minneapolis. Efter den resan be-
stämde jag att jag skulle fortsätta med
svenskan så att jag skulle kunna läsa och
skriva bättre. Jag hade tur då som fick
kontakt med en professor som var pensi-
onerad från Minnesotas universitet. Han
hade utvandrat från Sverige som ung
man och blev sedan lärare i tyska och
svenska på universitetet. Jag har läst
svenska för honom i tre år.

Jag är mycket tacksam för mitt svenska
arv och jag tror att det är märks att min
fru och jag älskar svensk kultur. Vi har
nu gjort sex omfattande Sverige-resor
1965, 1990, 1993, 2000, 2004 och 2006.
Våra barn har också blivit gripna av det
svenska språket och kulturen. Även de-
ras barn går varje lördag på Svenska
Skolan i Minneapolis. De går också på
ett svensk-läger på sommaren i Minneso-
ta. Nu håller vi på att planera den sjunde
resan till Sverige. Det blir sommaren
2008. Då reser vi med våra barn och de-
ras makar plus alla barnbarnen. Akta er,
svenska vikingar, denna gång kommer vi
med elva personer! Vi kommer då att ta
upp de flesta bänkarna på vikingaskep-
pet.

Glenn D. Peterson
215 Garden Street

Duluth, Minnesota 55812
USA

Glenn och Erna Peterson med barn-
barnen Abigail, Linnea, Allison, Annika
och Nicole på väg till midsommarfesten
på the American Swedish Institute i Min-
neapolis.

Svenska och amerikanska vikingar hjälps
åt med rodden.

I ett glömt hörn av Sydostasien ligger
Laos, ett land stort som Storbritannien,
men med en befolkning på cirka 5 miljo-
ner invånare. Vid landets huvudpulsåder,
floden Mekong, ligger huvudstaden
Vientiane. Vientiane är landets nav och
det är också hit de flesta svenskarna
kommer. Staden har en blandning av
gamla förfallna hus i fransk kolonial stil
och hus från den kommunistiska eran.
Överallt finns det Buddisttempel och
munkarna syns över hela staden i sina
brandgula kläder. I vissa delar av stan
känns det som tiden stått stilla i femtio
år, gamla trähus trängs längst leriga vä-
gar, barn springer barfota och leker längs
vägkanten. I centrum är paradgatan stor
bred och asfalterad, här byggs också
Laos första varuhus. Längst Mekong du-
kas varje kväll borden och här grillas
färsk fisk som serveras med klibbris
(sticky rice).

Tempot i stan är lugnt, men i rusnings-
trafiken så märks det att stan inte är an-
passad för trafikmängden som nu råder.
På gatorna trängs bilar, mopeder, tuk-
tukar och cyklar med gatuförsäljarna och
deras hemmabyggda kärror. Trafiken i
stan är ett kapitel för sig själv och avsak-
naden av, eller rättare sagt bristen på res-
pekt för reglerna, gör att trafikolyckorna
är många. De allra flesta saknar körkort
men kör ändå, förklaring till det är enligt
laoterna själva att det kostar mer att ta
körkort än att bli stoppad av polisen.

Laoterna är mycket trevliga och gäst-
vänliga. Överallt möts man med ett leen-
de och de som pratar engelska vill gärna
passa på att byta några ord med oss ut-
länningar eller Falanger som vi kallas.
Att gå på marknaden är en upplevelse,
här finns allt att köpa från levande grodor
till kylskåp. Språkförbistringarna blir
många, men det mesta går att lösa med
kroppsspråket och ett leende.

Sverige var tidigt ute att erkänna Laos
som en suverän stat och har i cirka 30 år
varit med och hjälpt Laos genom olika
biståndsprojekt. Projekt som rör såväl in-
frastruktur som demokratiprocess och ut-
bildning. Detta har lett till att ett stort an-
tal svenskar har vistats i Laos under
dessa år. Idag består svenskkolonin av ett
hundratal personer.

Svenska skolan i Laos har funnits i ett
tjugotal år och startades först som en
skola driven av SIDA. Sedan 1995 drivs
skolan som en föräldraförening. Under
läsåret 2006–2007 består skolan av en
förskola med 5 barn i åldrarna 2–4 år,
grundskola med 4 elever 6–11år samt ett
antal elever som läser ett eller flera äm-
nen. En elev läser heltid via Sofia Dis-

Laos och den svenska
skolan
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Det är sen eftermiddag i Vientiane.
Himlen badar gatorna i en gyllenbrun
nyans som pendlar mellan honung och
tobak. Tuktuk-förarna sneglar vak-
samt efter potentiella kunder. På
Scandinavian Bakerys uteservering är
samtliga bord upptagna. Sune Wiss-
mars nordiska etablissemang är lika
populärt som det är unikt. Traditio-
nen har dessutom gått i arv. Ett sten-
kast från sin fars servering driver so-
nen Daniel en svenskinspirerad pizze-
ria.

Av David Hultén

Sune Wissmar är trendsättare för svensk
kafékultur i Laos. Konditorn och fastig-
hetsmäklaren från Järfälla är ett begrepp
i den kulinariska stadsbilden. 1200 baguet-
ter om dagen lämnar sitt odiskutabla be-
vis. Smörgåsarna och kanelbullarna är en
lika explosiv succé.

– Laoterna har aldrig klagat på att vi är
dyra, berättar Sune. De är mycket för-
tjusta i vår meny.

Scandinavian Bakery och Swedish Pizza
Bakinghouse skapar idag närmare 70 ar-
betstillfällen i Vientiane. Efter 14 år i
landet ser Sune tillbaka på sina första

Svensk konditorikultur i Laos

tans i Stockholm och får handledning på
Svenska skolan i Laos. Ytterligare 9
elever läser ett eller flera ämnen på sko-
lan, men går resten av tiden på Vientiane
International School.

Det finns både fördelar och nackdelar
med att driva en så liten skola. Fördelar-
na är uppenbara, varje elev får snabbt
och lätt hjälp och får undervisning direkt
anpassad efter individens behov. Nack-
delen med en liten skola är att begräns-
ningarna är stora när det gäller utbudet
av kompisar och möjligheten till under-
visning i ämnen som idrott. Svenska sko-
lan i Laos har förmånen att dela skolgård
med Vientiane International School
(VIS) och har också valt att köpa timmar
i idrott, bild och musik från VIS. Detta
innebär att eleverna på svenska skolan
också får klasskamrater på VIS. Ett antal
timmar varje vecka lämnar barnen svens-
ka skolan för att få undervisning på VIS,
en undervisning som sker på engelska
och med elever i samma ålder.

Fördelarna med en svensk skola är
många, det gör det lättare för eleverna att
återgå till sin skola i Sverige när föräld-
rarnas uppdrag är slut. För de yngre bar-
nen är språket oerhört viktigt och att bli
trygg i sitt eget hemspråk. Tack vare att

Lovisa och Rebecca har matte.

spadtag i den laotiska vardagen.

– 1993 fick min hustru Inger en tjänst
på Svenska Ambassaden. Från svensk-
kolonin kom samtidigt önskemål om
ett konditori. Utbudet var mycket då-
ligt i stan på den tiden.

Av investerare och företagare krävs ett
ofantligt tålamod med den laotiska byrå-
kratin. Sunes första steg blev att ansöka
om företagslicens. Det skulle ta nästan
två år innan projektet var i hamn.

– Ryssarna har varit här och lärt Lao-
terna allt om stämplar och byråkrati,
suckar han. För att få ut en container
med varor krävs 22 signaturer från oli-
ka håll. Det märks fortfarande att Laos
är ett U-land.

Nästa komplikation rörde importen av
ingredienser och råvaror. Under sina för-
sta år tog Sune båten över Mekongfloden
varje lördag. I Nonkai på den thailändska
sidan inhandlade han en veckoranson på
25 kg margarin.

– Idag finns det mesta i Vientiane, för-
klarar han. När bron över Mekong
byggdes 1995 blev hela landet öppna-
re. Det svåraste att få tag på är piktin
och vinsyra.

Familjen Wissmar har upplevt Laos tre-
vande moderniseringsprocess inifrån.
Daniel talar idag flytande lao och delar
kontor med sin pappa. De båda svenska
företagarna känner sig mycket välkomna
i den laotiska kulturen. Sveriges bak-
grund som största biståndsgivare har för-
ankrat ett gott svenskrykte hos befolk-
ningen.

– Svenska turister får högsta betyg,
konstaterar Sune till sist. Sämst betyg
får dessvärre fransmän och israeler.
Trist men sant!

Svenska skolan i Laos har ett gott samar-
bete med VIS så kan vi både ge våra
elever en god grund utifrån det svenska
skolsystemet och den stora förmånen att

ge eleverna möjligheten till undervisning
på engelska i en internationell miljö.

Andreas Croneld,
rektor vid svenska skolan

Svenska kondiset i Vientiane.



19

Krokodiljägaren är jordfäst. Genom
tv-rutan exporterade Steve Irwin Au-
stralien till en hänförd publik. Nu lä-
ker istället åttaåriga dottern Bindi en
nation med ett elakt sår i sin folksjäl. I
pappans legendariska fotspår börjar
hennes egen show i samma våghalsiga
vildmarksanda. Runt den gigantiska
kontinenten rullar indiska oceanen vi-
dare med en obekymrad rytm. The
Swedish School of Western Australia
(SSWA) har hållit ställningarna i
Perth sedan 2002. Här polerar ett 30-
tal tappra barn och ungdomar sina
svenskkunskaper.

Text av David Hultén
Bild: Familjen Wihlborg

Eftermiddagsbrisen ”doktor Fremantle”
leker i palmkronorna runt Trinity college.
Fåglarna svalkar sig under sprinklerstrå-
larna på trädgårdsmattorna. Det är lördag
och några inhemska ungdomar syns inte
till. Istället äntras skolgården av en
svensk elevstyrka.

– Vi frågade runt efter lokaler och fick
napp här, berättar Håkan Wihlborg.
Trinity är en av de finaste skolorna i
Perth. De har varit generösa mot oss.

Varje rörelse kräver sin visionär och eld-
själ. Utifrån sin inspirerande bakgrund
som FN-soldat i Libanon är Håkan skol-
verksamhetens galjonsfigur. Hans inter-
nationella puls är generatorn bakom pro-
jektet. Ambitionen var ursprungligen av
självisk karaktär. Makarna Wihlborg vil-
le ge sina barn möjlighet till en bilingual
och dubbelkulturell tillvaro.

– Jag insåg snart att vi behövde en sko-
la. Jag hoppas att barnen en vacker dag
ska säga: ”Tack för att vi fått lära oss
svenska”. Med svenskan kommer de
att kunna hålla kontakten med släk-
tingar i Sverige lättare. Vill de arbeta
eller studera i Sverige har det ytterli-
gare en fördel.

Med 5 lärare undervisar SSWA idag tret-
tio elever i åldrarna 4–18. På senare tid
har man dessutom expanderat sitt utbud
till att även omfatta vuxenkurser. I maj
hade skolan en storslagen representativ
uppgift när skeppet Götheborg lade till i
legendariska hamnstaden Fremantle.
Skolan bjöds in för att sjunga på kajen.

– Planeringen gjorde att vi tyvärr sjöng
innan skeppet lade till. Barnen blev be-
svikna över att så få lyssnade. Inte

The Swedish School of Western Australia

minst eftersom vi komponerat en egen
sång. När Svenska Klubben bjöds in
fick vi en andra chans att sjunga och
komma ombord. Barnen hjälpte till att
servera. På kanondäck visades Ronja
Rövardotter på en storbildskärm.

Australiens enorma yta överträffas en-
dast av dess geografiska avlägsenhet.
Håkan avrundar med några tänkvärda

ord om avstånd och hemlängtan.

– Vi har bott här sedan 1992. Ibland in-
ser vi att vi lever långt bort från övriga
länder. Det kostar mycket om man vill
resa. Jag saknar möjligheterna att be-
söka andra miljöer. Å andra sidan är
det mycket lätt att trivas i Perth. Tack
vare Svenska Skolan kommer Sverige
närmare.

Svenska skolbarn och australiensiska kängurur.

Unga sångare i väntan på Götheborg.
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Efter en åtta månaders lång seglats med
start i västsvenska vatten kom så Ostin-
diefararen Götheborg III äntligen fram
till Kina och Kanton (Guangzhou) den
17 juli 2006. Under sin färd österut har
hon blivit uppmärksammad och varmt
välkomnad i alla hamnar hon angjort.
Därmed har Götheborg III effektivt kun-
nat sprida propaganda för Sverige och
svenskt näringsliv och kultur såväl i
spanska Cadiz och sydafrikanska Kap-
staden som i Brasilien, Malaysia och
Australien.

Personligen var jag med och mottog
båten då den anlöpte Cadiz i november
2005. Redan då slogs jag av det stora in-
tresse som mötte skeppet. När jag sedan
fick uppleva det enorma kinesiska väl-
komnandet av ostindiefararen kunde jag
inte annat än att få tårar i ögonen då jag
efter 12 års slit fick se båten gå in i Pärl-

Om Ostindiefararen Götheborgs mottagande i Kina
och en veterans äventyrliga strapatser

Ostindiefararen Götheborg i pärlflodens tigermun.

flodens ”tigermun”. Både kinesiska dele-
gationer och svenska, däribland den
kungliga, var närvarande vid tillfället.
Festligheterna fortsatte sedan i flera da-
gar med kungamiddagar, fyrverkerier
och daglig mediabevakning. Det går inte
att värdesätta den omfattande reklam för
Sverige detta medförde.

Vi två som var ansvariga för den 124
man stora gruppen av före detta arbetare
vid bygget av båten hade anlänt till Kina
några dagar tidigare för att förbereda de

andras ankomst. När gruppen så var på
ingång sa vi till varandra att nu fick vi
hålla tummarna för att allt skulle gå bra.
Med ansvar för många ville vi slippa
uppleva att någon blev sjuk eller råkade
ut för en allvarlig olycka.

Men till syvende och sist var det vi an-
svariga, Nils Theslöf och jag, som drab-
bades! Nisse blev dålig under en djonk-
färd till sjöss men piggnade snart till
igen. Jag däremot dukade under i hettan
och blev rekommenderad att uppsöka lä-

kare. På sjukhuset ville jag inte stanna
länge men blev övertalad att ligga kvar
över natten eftersom de ville undersöka
mitt hälsotillstånd närmare. När jag vak-
nade upp nästa morgon visste jag inte var
jag befann mig. Då hade febern stigit till
42 grader och mitt blodtryck blivit allde-
les för högt. Läkarna blev oroliga och
satte genast in en ordentlig behandlig
med tillhörande undersökning. Röntgen
och kontroller gjordes av lungor samt
hjärta och hjärna. Inga större fel upptäck-
tes men man misstänkte en begynnande
lunginflammation.

Hur osannolikt det än låter – in steg en
svensktalande professor! Doktor Yanqui
Yang från Linköping var i Kina som
gästprofessor för att hjälpa till med upp-
byggnaden av ett nytt hjärtcenter. Han
tog väl hand om mig och såg till att jag
fick ett eget rum. Han kunde också berät-
ta att man satt in en 10-dagars kur för att
få mig på fötter igen. Under hela min vis-
telse hade jag sedan en och samma skö-
terska vid min sida hela dagarna.

Det blev en väldig uppståndelse när
man fick reda på att jag hade med Ostin-
diefararen att göra. Plötsligt stod både
TV-team och journalister från fem olika
tidningar i mitt sjukrum! Bilder på mina
röntgenplåtar kablades ut i nationella ny-
hetssändningar.

Jag vill härmed avsluta den här histo-
rien, från ännu ett äventyr att lägga till
alla de andra jag upplevt, med en häls-
ning om en GOD JUL och LYCKÖNSK-
NINGAR TILL ALLA LÄSARE IN-
FÖR DET NYA ÅRET!

Rune Dahlstrand

En kinesisk tidning intervjuade Rune på sjukhuset i Kanton.
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Notiser
Bokbordet stod dukat på Dicksonsgatan
som vanligt i somras och många besö-
kande svensklärare från olika länder
kunde välja och ta med sig inköpta och
donerade böcker.

Rektor för den privata högskolan för mo-
derna språk i Poznan dr Bernadet Piec-
zynska mellan Inger Schuberth och Len-
nart Limberg.

Från Nederländerna kom Elisabet van
Troostwijk med son och botaniserade vid
bokbordet.

Årets svensk-amerikan Agneta Nilsson
bland sina Sweor.

Mottagning på Svenska ambassaden i
Tallinn – Ambassadör Dag Hartelius,
Ordföranden i Estlands Svensklärarför-
ening Juta-Tiia Mägi och föreläsaren
Aimée Delblanc.

CD-skivan Emigranten Populär demon-
strerades på bokmässan.

Sverigekontakt ställde upp och hyllade
Årets Svensk-Amerikan, Agneta Nils-
son. Hon är SWEAs (Swedish Women´s
Educational Association) dynamiska
grundare. Festligheterna hade arrange-
rats av Vasa Orden av Amerika i Växjö.

På Göteborgs Bok- och biblioteksmässa
demonstrerade Göteborgs-Emigranten
Databasen Emigranten Populär i egen
monter. Där utdelades också tidningen
Sverigekontakt samtidigt som informa-
tion om föreningen gavs till intresserade.

Sverigekontakt deltog i konferensen The
Swedish Bridge i Karlstad anordnad av
The Swedish Council of America och
Emigrantregistret i september. Många
band knöts med gästande svensk-ameri-
kaner och en av dem har skrivit en artikel
för denna tidning. Under konferensen
fick Göteborgs-Emigrantens Per Cle-
mensson och Lars-Göran Johansson,
vid en ceremoni den 28 september, motta
the Swedish Councils Award of Merit
för arbetet om emigrationen.

Föreläsare från Stiftelsen Lützenfonden
och Riksföreningen Sverigekontakt be-
sökte i slutet av oktober Högskolan för
moderna språk i Poznan. De ämnen som
då presenterades sträckte sig från trettio-
åriga kriget historia fram till årets val i
Sverige. Skolan har ett sjuttiotal elever
som läser svenska och deras lärare Agata
Wicenciak-Szule har presenterat verk-
samheten i ett tidigare nummer av vår
tidskrift. Man arrangerar också kvälls-
kurser i svenska och det i alldeles nya
och moderna lokaler. Dessa lokaler visa-
des av skolans rektor Bernadetta Piec-
zynska för de gästande föreläsarna Inger
Schuberth och Lennart Limberg.

Har ni noterat att man sedan början på
detta år kan läsa tidningen Sverigekon-
takt på internet. Gå till vår hemsida
www.sverigekontakt.se och klicka på
AKTIVITET. Sedan är det bara att välja
vilket av de senaste numren man vill
läsa. F.ö. vill vi nämna att hemsidan små-
ningom kommer att moderniseras.

En veckoslutskurs genomfördes i Tal-
linn i oktober för ungefär 50 svensklära-
re från Estland, Lettland och Litauen av
Sverigekontakt i samarbete med Gustav
Adolfsgymnasiet och Sveriges ambas-
sad. Bo Ralph talade om Hur man blir
Nobelpristagare och Det svenska prepo-
sitionssystemet; Anna Hannesdóttir om
Nordisk språkförståelse och nordisk
språk-politik; Aimée Delblanc om Linjer

i nyutkommen svensk litteratur och Nå-
got att orda om – en översättares tankar;
Lennart Limberg om Valet den 17 sep-
tember i Sverige och Tsunamin – en
svallvåg i svensk politik samt Lars Björk-
man talade om Riksföreningen Sverige-
kontakt.

Video från höstresan
En sammanställning av videofil-
mer från höstresan till Berlin,
Prag och Lützen finns nu som
DVD-skiva och kan beställas via
Sverigekontakt.

Baldakinen över Gustav Adolfs minnes-
sten i Lützen.

Höstens kulturresa till Berlin, Prag
och Lützen genomfördes med hela 42
deltagare varav 14 var från Akademiska
Kören i Göteborg. De underhöll bussens
passagerare och hänförda lyssnare på oli-
ka platser under resans gång med vackra
svenska sånger. Reseledare var Inger
Schuberth och Lennart Limberg. Dessut-
om guidade Lützens borgmästare, Maik
Reichel, gruppen på Bundestag där han
är ledamot, på många andra orter och
som avslutning i och omkring Lützen där
många tyskar tillsammans med represen-
tanter för det svenska kungahuset, den
svenska staten och den finländska staten
deltog i 6 novemberceremonierna.



VINTERKURS i Jokkmokk, Lappland  11 – 24 februari 2007

Uppsala International Summer Session 
(UISS) organiserar i samarbete med Riks-
föreningen Sverigekontakt en vinterkurs 
i  svenska och svensk kultur i Jokkmokk.

Det blir en kombination av en inten-
siv kurs i svenska för fortsättare och 
(mycket) avancerade med upplevelser 
kring den svenska vintern t ex att åka 
hund- eller rensläde, snövandringar på 
snöskor, att längdåka och att göra olika 
utflykter. Vi kommer att bjuda in olika 
experter som talar om aktuella ämnen 
och om den samiska kulturen.

Vi kommer att visa svenska filmer på 
biografen, lyssna på olika sorters svensk 
musik och erbjuda olika utomhusaktivi-
teter samt en avskedsmiddag med un-
derhållning.

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

Logi
Dubbelrum på hotell med helpension

Kursavgift
16  300 SEK. I kursav-
giften ingår all under-
visning, kursmaterial, 
helpension på hotell, 
utflykter, vinter- och 
kvällsaktiviteter, släd-
tur med renar, avsked-
smiddag. En hund-
spannskurs erbjuds 
mot extra avgift.

Sista anmälningsdag
1 januari 2007

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

Uppsala Internatio-
nal Summer Session 
(UISS)
Box 1972
751 49 Uppsala 



Bo bra i utlandet, låna bäst i Sverige.
SEB har lång erfarenhet av att hjälpa utlandssvenskar. Nu har vi nya och 
förmånliga fi nansieringserbjudanden för dig. Våra specialister hjälper dig att 
fi nna den bästa lösningen – snabbt och enkelt. 

Vill du veta mer?
Välkommen att ringa +46 8 763 64 67 
eller mejla nonresidentprivates@seb.se 
Besök oss gärna på www.sebgroup.com

Lars-Gunnar Andersson
Anna Lena Ringarp
Språket
Svenska folkets frågor till
radioprogrammet Språket

Julstämning
Sveriges äldsta jultidning 100 år!

Internetbutik www.wettergrens.se
boktips: wettergrens.blogspot.com

Böcker är de bästa
julklapparna!
Passa på att utnyttja Dina förmånliga villkor som medlem i Riksföreningen
Sverigekontakt. Beställ böcker i god tid före jul sverigekontakt@wettergrens.se
(Information via www.wettergrens.se 
– internetbutik 
– utlandsorder).

Barnens älsklingar 
Tipp Tipp Tapp

Anna 
Bergenström
Fanny 
Bergenström
Under 
valnötsträdet

Lars Bygdemark
Sweden from Above
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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.


