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Catrine Anderback, som tagit bilden, driver The Silent Way – Hundspannsäventyr, från byn Umnäs i södra Lappland.
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Peter Gestrup kontaktade oss och berättade om ”Lingofriends”.
Vi tyckte det lät intressant och bad honom berätta för våra läsare
om detta kostnadsfria sätt att lära sig svenska genom att byta
språk med en annan person.

Lingofriends är en nystartad svensk språkcommunity med stora
ambitioner. Tjänsten riktar sig till alla människor som vill träna
och utveckla sina språkfärdigheter. Sajten kopplar samman män-
niskor över hela jorden som vill chatta/prata eller kanske rent av
träffas IRL (In Real Life) med syftet att förbättra sina språkkun-
skaper.

Fenomenet kallas för tandeminlärning, vilket är kommunikatio-
nen mellan två individer som utbyter sina språkkunskaper. Idén
till att skapa en webbaserad tjänst fick en av grundarna efter att
själv ha varit aktiv som språkstudent på Stockholms Universitet,
där han träffade en språkkompis från Brasilien.

Lingofriends är kostnadsfri och ambitionen är att öka integratio-
nen mellan människor med olika kulturer och främja språkutbytet
dem emellan i och utanför Sverige. Tjänsten fungerar som ett
komplement till traditionell undervisning och läxläsning.

– Lingofriends har likheter med andra webbaserade sociala nät-
verk, så som MySpace och Facebook. Däremot har vi valt att fo-
kusera på integration och språkutbyte mellan människor över hela
världen, vilket gör oss unika hävdar Peter Gestrup.

Idag utvecklar Lingofriends samarbete med en rad olika skolor,
organisationer och företag som alla har gemensam nytta av att er-
bjuda elever, besökare och kunder ett nytt och effektivt sätt att för-
bättra sina språkkunskaper på.

Det finns även andra mervärden av tjänsten. Integrationsaspek-
ten är av betydelse och ett stort mervärde för de människor som
träffas på tjänsten. Inte minst är det viktigt för de invandrare och
utbytesstudenter som använt tjänsten.

Har du några minuter över och är du intresserad av språk? Log-
ga då in på tjänsten och hitta en språkkompis idag?

Peter Gestrup
E-postadress: peter@lingofriends.com

Webbsida: lingofriends.com

Lingofriends – en ny webbaserad
språkförmedling
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Från Dicksonsgatan
Ja, så har det nästan gått ett år igen. Dag-
arna är mörka men vi har inte sett någon
snö ännu. Julkonserter, julbord, julmark-
nader och andra julrelaterade evenemang
duggar tätt nu. Vi har just packat ner 554
exemplar av boken ”Svenska kärleks-
brev” som går som julklapp till svensklä-
rare i hela världen. Göteborgs lokalför-
ening ordnade häromdagen en välbesökt
julfest på Dicksonsgatan. Det är många
aktiviteter som skall hinnas med nu inn-
an lugnet lägrar sig över kontoret.

Vi har under året hunnit med en hel
del. Den livaktiga lokalföreningen i Väs-
tervik ordnade en imponerande utställ-
ning på stadens museum om ”Språk, kul-
tur och identitet – svenska i världen”
med många intressanta tal och föremål.
Ett förvånansvärt stort antal medlemmar
från andra orter trotsade snöstormen för
att delta i invigningen den 20 januari.

Flera möten har ägt rum med företrä-
dare för Folkuniversitetet och Svenska
Institutet för att se hur vi kan samarbeta
för att sprida kunskap om SWEDEX, den
internationella examen i svenska som
främmande språk, och för att utveckla
den ytterligare. En sådan examen visar,
istället för en siffra eller bokstav, vad
personen som klarat tentamen på en viss
nivå kan klara av språkligt – att ta sig
fram i en svensk stad genom att fråga och
förstå svaren eller att kunna få ett hygg-
ligt begrepp om vad nyhetstexter i en
svensk dagstidning handlar om osv. En
högre nivå har önskats av många bl.a. för
att den skulle kunna visa för potentiella
arbetsgivare vad en arbetssökande kan
klara av. Vi hoppas att arbetet på att ta
fram en sådan skall kunna påbörjas under
nästa år.

Kurser och seminarier har genomförts
tillsammans med andra organisationer
och med föreläsare från föreningen. Bl.a.
har vi genomfört en fortbildningsvecka
på Sigtuna folkhögskola för finländska
svensklärare, den traditionella sommar-
kursen på Billströmska folkhögskolan,
veckoslutsseminarier i Tyskland och i
Riga. Det är roligt att konstatera att kurs-
värderingarna genomgående varit myck-
et positiva. Vi har också bidragit till att
finansiera resor till nätverkskonferenser
för lärare inom ett land eller en region
och fått intressanta rapporter efteråt. En
sådan från Minneapolis finns i detta
nummer av tidningen.

Flera svenskklasser med lärare från
olika länder har besökt oss på Dicksons-
gatan som del i ett svenskt ”språkbad”.
Då har vi fått höra något om deras verk-
samheter och själva berättat om fören-
ingen och så har deltagarna fått välja
svenska böcker att ta med hem. Till både

vår- och höstterminen har vi valt vi ut 7–
8 stipendiater, oftast från länder i östra
Europa, som fått studera både svenska
språket och annat på några folkhögskolor
som vi samarbetar med. Göteborgs lokal-
förening bjöd stipendiaterna att komma
till Göteborg i november för att träffa
både oss i föreningen och varandra efter-
som de är utspridda på olika skolor.

Det finns ständigt ett väldigt sug efter
att lära sig svenska runtom i olika länder.
De som är mest intresserade är de som
ligger nära vårt land. Svenskundervis-
ning startar i skolor och gymnasier med
stort engagemang och entusiasm. Lärare
finns men ibland är det svårt att kunna
köpa läromedel och då har man kontaktat
oss och vi har tillsammans kommit fram
till något lämpligt startpaket med läro-
medel som vi kunnat skicka. Vi bjöd hu-
vudläraren från just ett sådant gymnasi-
um att delta i årets sommarkurs på Bill-
strömska folkhögskolan för att få nya
idéer och kunskaper i både det svenska
språket och samhället.

Mycket annat har skett under året men
en mer detaljerad genomgång kommer i
nästa nummer av tidningen då vi publice-
rar överstyrelsens årsberättelse. Det kan-
ske ändå har framgått att det har varit
fullt upp med aktiviteter på Sverigekon-
takt. Det är många som skriver till mig
om alla möjliga ärenden. Det får gärna
bli fler. Vi vet ju t.ex. att många av våra
medlemmar bor i den västliga hemisfä-
ren men det är inte så ofta de hör av sig
till oss i gamla Sverige. Men häromda-
gen fick jag ett mail från en man i Kana-
da. Han meddelade stolt att han varit
medlem i Riksföreningen i 50 år! Dessut-
om hade han goda vänner i sin lokala
svenska klubb som varit med ännu läng-
re. Det skulle vara roligt att få fler sådana
kontakter och om de ville berätta om sina
öden och äventyr i den nya världen i den-
na tidning.

Det skulle också vara roligt att höra
från andra kontinenter där det finns
svenskar och svensktalande fast inte så
många. Ordföranden, Bo Ralph, och jag
håller på att planera för en kortare resa
till östra och södra Afrika för att se hur vi
kan bidra till svenskundervisningen i de
svenska eller skandinaviska skolorna där
på något sätt. Ibland är det inte massiva
pengainsatser som behövs utan något
system för kontakter med andra som
sysslar med liknande aktiviteter och ett
utbyte av idéer.

Nästa år fyller föreningen 100 år! Den
3 december 1908 kallades några nyckel-
personer till ett möte som beskrivs så här
av den tidigare generalsekreteraren Bengt
Bogärde i boken Vilhelm Lundström och
svenskheten: ”Mötet, som hölls i Für-
stenbergska galleriets klassiska lokaler i
Palace Hotel, blev framgångsrikt. Ett

Tidning utgiven av Riksföreningen Sverigekontakt. 94:e
årgången. Besöksadress: Dicksonsgatan 6. Postadress:
Box 53066, SE-400 14 Göteborg. Tel. 031-81 86 50
Telefax 031-20 99 02. e-post info@sverigekontakt.se
Postgiro 4 05 80-3. Bankgiro 420-5670. Ansvarig ut-
givare: Lars Björkman. För ej beställda manuskript kan
redaktionen ej ikläda sig ansvar. Lösnummer pris 7:50.

Mediaprint Uddevalla AB, 2007

fyrtiotal personer samlades och enhälligt
konstituerades Riksföreningen för svensk-
hetens bevarande i utlandet.” Man skulle
inrikta arbetet på att stödja utlands-
svenskarnas bevarande av sitt språk och
sin kultur, att förstärka kontakterna mel-
lan svenskar i Sverige och i andra länder
och att göra svenskt språk och svensk
kultur mer kända i andra länder. Konsul
Johan E. Ekman valdes till ordförande
och Vilhelm Lundström till sekreterare.
Lundström innehade denna post ända till
1923.

Vi kommer att fira 100-årsjubileet på
olika sätt. Tidningen skall innehålla ar-
tiklar som tar upp temat och som bl.a. be-
handlar Vilhelm Lundström och hans
gärningar. Vi vill också passa på att ge
tidningen en lite modernare layout. Året
kommer förstås att krönas med en jubi-
leumsfest just i december. Vi kommer att
återkomma till detta under året i tidningen
och på vår webbsida www.sverigekontakt.se
Innan dess ber jag att få önska alla med-
lemmar, styrelsemedlemmar, medarbeta-
re och alla som, på olika sätt, bidragit till
verksamheten under året en riktigt God
Jul och ett Gott Nytt År!

Lars Björkman
generalsekreterare

Fyra deltagare i sommarkursen på Bill-
strömska folkhögskolan på ett berg med
skolan i bakgrunden.
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Flera medlemmar har önskat att infor-
mation om årsmötet skulle presenteras
tidigare än i det sedvanliga marsnumret
av Sverigekontakt. Vi har därför bett
Helsingforsföreningen, som erbjudit sig
att ordna årsmötet på det välkända
Hanaholmen, om en presentation av pro-
grammet och kostnaderna redan nu.

Riksföreningens medlemmar hälsas hjärt-
ligt välkomna till Finland där förening-
ens årsmöte 2008 hålls lördagen den 17
maj på Hanaholmen – kulturcentrum för
Sverige och Finland. Det naturskönt be-
lägna kongresscentret finns i Esbo, ca 10
minuter med buss eller taxi från Helsing-
fors centrum. Där hålls årsmötesförhand-
lingarna och där finns både hotell och
restaurang

Hanaholmens kulturcentrum, vars till-
komst bygger på en historia av gåvor och
gengåvor mellan våra två länder, invig-
des 1975 och har alltså nu verkat i över
30 år. Det är otaliga kurser, seminarier,
föredrag, författarpresentationer m.m.
som ordnats där under årens lopp i syfte
att främja det kulturella utbytet mellan
våra länder och också det nordiska sam-
arbetet.

Årsmötet börjar kl. 15.00 och på dagord-
ningen står följande frågor:

Upprop av röstberättigade ombud och
fastställande av föredragningslistan
Behandling av inkomna motioner
Överstyrelsens verksamhetsberättelse,
föreningens bokslut och revisorernas
utlåtande
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ledamöter och suppleanter i
överstyrelsen
Val av revisorer och revisorssupplean-
ter
Val av valberedning
Utlandsmedlemmarnas punkt

I samband med årsmötet kommer
”Svenska nu”, ett viktigt samarbetsnät-
verk mellan nationella, regionala och lo-
kala aktörer i Sverige och Finland att
presenteras. Man arbetar för en bättre
och mera motiverande svenskundervis-
ning i de finska skolorna, man vill upp-
muntra ungdomarna att använda svensk-
an och visa att svenskan är rolig. Samti-
digt strävar man till att engagera närings-
livet både i Sverige och Finland för det
svenska språket.

Om tiden mellan årsmötet och mid-
dagen tillåter det kanske den som så öns-
kar t.o.m. hinner med ett hastigt besök i
Helsingfors centrum. Om inte kan en
strandpromenad kanske locka. Den fest-
liga årsmötesmiddagen intas sedan kl.

Årsmötet 2008 på Hanaholmen i Finland

19.00 på Hanaholmen, som har en ut-
märkt restaurang.

Hotellrummens antal är begränsat på
Hanaholmen, men vi tror att alla skall få
rum där. Rummen är också mycket efter-
frågade och därför vill direktören få in
bokningarna senast en månad före
mötet, alltså före 16.4. Liksom tidigare
ber vi var och en som vill övernatta att
själv reservera sitt hotellrum för natten
17 – 18.5. per e-post:
bokning@hanaholmen.fi, per telefon:
+358 9 435 02411 eller per post: Hana-
holmens kulturcentrum, Hanaholms-
stranden 5, 02100 Esbo, Finland. Nämn
att det gäller kvoten Sverigekontakt.

Utflykt till Borgå
På söndagen den 18 maj åker vi med buss
till Borgå, en liten stad öster om Helsing-
fors, där den gamla stadsdelen redan i sig
är en sevärdhet. Borgå är säte för den
svenskspråkiga biskopen i Finland men
den vackra gamla gråstenskyrkan kan vi
tyvärr inte beundra då den genomgår en
stor reparation efter att ha blivit svårt
brandskadad i maj 2006. I stället kom-
mer vi att besöka stadens kanske största
turistattraktion, nämligen skalden Johan
Ludvig Runebergs och han hustru Fredri-
kas hem. I huset, som för några år sedan
genomgick en grundlig reparation och
återställdes så långt som möjligt i sitt ur-
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmälningsblankett

Insändes till Riksföreningen Sverigekontakt, Box 53066, 400 14 Göteborg senast den
14 april 2008

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

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

Postadress ............................................................................. Tel: ................................

E-postadress ................................................................................

Önskar lunch före årsmötet ............................................... antal personer ...................

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

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

Önskar delta i söndagens utflykt till Borgå ...................... antal personer ...................

sprungliga skick, bodde paret Runeberg
med sina 6 söner de sista 25 åren av Ru-
nebergs liv. Han avled 1877.

Runebergs ”Fänrik Ståls sägner” har i
generation efter generation varit känd i
hela Norden. I den skildras i diktform
händelser och gestalter under kriget
1808–1809. Lantdagen i Borgå 1809 var
av avgörande betydelse för Finlands
framtid efter det svenska rikets delning.
År 2009 har både Sverige och Finland ut-
lyst till ett märkesår då händelserna för
200 år sedan kommer att uppmärksam-
mas i folkbildande syfte.

En av sönerna Runeberg, Walter Rune-
berg, blev som vuxen en känd och upp-
skattad skulptör. Hans verk finns utställ-
da i närheten och också dem kommer vi
att få bekanta oss med.

Lunch, ett stående skärgårdsbord, intas
i gamla Borgå och återfärden sker så att
vi kommer tillbaka till Helsingfors kl.
16.00.

Före årsmötet serveras en lunch beståen-
de av två sallader, varmrätt och kaffe för
17 euro

Årsmötesmiddagen med välkomstdrink,
trerätters meny, måltidsdrycker och kaf-
fe kommer att kosta ca 50 euro. Vi åter-
kommer med ett exakt pris i marsnumret.
Hotellrummens pris för en natt är 116

euro för ett dubbelrum och 78 euro för ett
enkelrum. Utfärden inklusive buss, mu-
seibesök, guider och lunch kostar 33
euro per person.

My Fair lady går just nu på Göteborgs-
operan – historien om den cockneytalan-
de blomsterflickan Eliza Doolittle och

Röster, tonfall och fiiiint språk
eller
Att tala uppifrån och ner

My fair lady, Göteborgsoperan. Fotograf: Ingmar Jernberg

fonetikprofessorn Henry Higgins, som
slår vad om att han med språkvård kan
göra henne till en fin dam; historien ba-

serad på G.B. Shaws Pygmalion från
början av förra seklet. Det finns mycket
att säga om könsroller och objektifiering
i sammanhanget – i synnerhet om man
blickar bakåt till ursprungshistorien hos
Ovidius om skulptören Pygmalion som
förälskar sig i sin marmorstaty – men
ännu mera om språk och klass. Enligt
Higgins måttstock RP-engelska (receiv-
ed pronunciation, språket i public
schools, domstolarna och etablissemang-
et) så är hon ”condemned by every sylla-
ble she utters” och en levande förolämp-
ning av Shakespeares och Miltons språk.
Eliza i den engelska versionen lyckas till
slut korrekt uttala meningen ”The rain in
Spain stays mainly in the plain” . På
svenska har hon länge kämpat med ä/e-
ljuden i stockholmska: ”Den spanska rä-
ven rev en annan räv”, men nu har hon
landat i den göteborgska varianten: ”All
nederbörd förstörde körsbärsskörden”
med uttalsproblematiken rd/rn/rs/rt, dvs
supradentalerna.

(Problematiken?? Här använder jag en
s.k. ”skrytfena” – jag förlänger ett ord för
att få det att verka abstrakt, teoretiskt.
Går bra med –ik: metod-ik,tema-tik eller
-tion: byggnation, eller annat onödigt
pynt som tillskapa istället för skapa)

Att engelskan har finmaskiga sorte-
ringsprinciper för språket utifrån dialek-
ter och sociolekter och tillhörigheten i
upper class, middle class, lower middle
class, skilled working class och många
flera är väl känt – men finns fenomenet i
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svenskan också? Dialekterna värderas
olika, mest utifrån olika fördomar om de
landsändar de representerar – det vet väl
alla hur norrlänningar, stockholmare,
värmlänningar och skåningar är? – men
de är numera inga säkra klassmarkörer.

All verklig kommunikation bör ske
öga mot öga – i ett jämställt tilltal. Men
om man nu skulle vilja markera makt och
myndighet och slott och herresäten, då
finns det ett par knep för att platsa i detta
flockläte.

Några handlar om kroppsspråk och
närvaro: ta plats på talscenen, låta säker,
tala högt och flytande, ta sig rätten av av-
bryta, variera intonationen, vara name-
dropper, använda citat, gärna på latin,
verka blasé, – sett allt/hört allt,/gjort allt.
Man kan läsa mer om de cyniska och ro-
liga stategierna i Stephen Potters böcker
om Livsmannaskap och Övermannaskap
från 50-talet. Rena Machiavelli.

Andra tricks är rent fonetiska
För att tala ”fiiint” eller ”fzznt” skall
man ha ett lätt surrande i, ett främre sje-
ljud, ett lätt suddigt s, ett skorrande r med
dragning åt v, det s.k. greve-r:et, ett öp-
pet a-ljud. Detta är Danderydsvenska,
Samskolegöteborgska, gyllenhammar-
ska. Det är smittsamt och lätthärmat.
Alla på väg upp på karriärstegen på Vol-
vo talade så under en period.

Varifrån kommer dessa påhitt? Det
skorrande r-et lär ha uppstått vid franska
hovet under 1600-talet, eventuellt på
grund av ett kungligt talfel, det spreds i
cirklar till alla som ville markera närhet
till hovet, det blev regel i franskan, tog
över delar av tyskan i områdena kring
Köln, Stuttgart, Berlin, vidare i Haag och
Köpenhamn – och så kom det in i ädel-
skånskan och stäcker sig upp till den
Bildtska varianten från södra Halland.
Det surrande i-ljudet ska ha följt med
stockholmska ungdomar som ville hinta
om att man varit på Västkusten under
sommaren. Sådana här språkliga föränd-
ringar följer utvecklingsmönstret inno-
vator – förmedlare – identifikation, eller
med andra begrepp trendsetters – early
adopters – hang arounds, på samma sätt
som Rinkebysvenska eller Hammarkul-
lesvenska gör det.

Ordvalet, den lexikala aspekten, är
viktig också – för att fortsätta med engels-
ka exempel, så finns det listor på hur man
skall säga för att verka komma från West
London, tillhöra Sloane rangers, ha gått
på Eton, rida efter räv, odla fasaner och
heta Cameron eller Antonia och vara dra-
perad i pashminasjal. Det heter då bike,
vegetable, scent, looking glass, napkin
och old chap – inte cycle, greens, perfu-
me, mirror, serviette och bloke. Som re-
gel i alla språk går det förstås bra att an-

vända långa ord, svåra ord, inlånade ord,
ni-tilltal och fackord med hög mallig-
hetsfaktor, att uttala dirigent med g och
arkitekt med k.

Att skilja fåren från getterna via språ-
ket är en urgammal diskriminering – i
Domarboken berättas om gileaditerna
som spärrade av Jordanfloden för att hin-
dra efraimiterna att komma över, och för
att bevisa sin identitet måste man kunna
uttala ”shibbolet” på rätt sätt – gjorde
man fel blev man nackad. Lars-Gunnar
Andersson i radioprogrammet Språket
brukar berätta om sin barndoms göte-
borgska skiljeord – sa man som läro-
verkselev att man gick i skolen så gick
det bra, sa man skolan så fick man stryk
av folkskolepojkarna.

I skrift och bild finns en del roliga ex-
empel – Albert Engström i Söndagsnisse
Strix och tecknaren OA, Oscar Anders-
son, gjorde pricksäkra karikatyrer av
nobless och officerare kring förra sekel-
skiftet – Löjtnanten skridande uppför al-
targången inför vigseln: ”Föv bövelen
Amanda, gå i takt” eller den intresserade
frågan till dotterns kavaljer: ”Huv hav
dom det i medelklassen – hav dom pia-
no?”

Några bokstäver tror sig vara finare än
andra bokstäver, i synnerhet i namn: c,
ch och ck är finare än k, f och w mallig-
are än v, tz och z tjusigare än s, e och i
lite märkvärdigare än ä och j, och h kan
pryda vad som helst. Dekorativ stavning
heter det, eller visitkortskosmetik.

Medan i England s.k. U-RP, upper re-
ceived pronunciation, numera är mest
frekvent bland äldre medlemmar av the
Royal Family och nästan utrotningsho-
tat, så att man till och med måste samla
s.k. ”posh speech” på National Sound
Archive för att hjälpa unga skådespelare
att i framtiden kunna spela Shaw, Wilde
och Coward, så finns det i Sverige nume-
ra en liten men strid ström av böcker som
intresserar sig för fenomenet. Det börja-
de med Annette Kullenbergs böcker om
Svensk Överklass, i år kom Susanna
Popovas Överklassen och inom språk-
området är Lars och Martin Melins Fiint
språk ett roligt exempel – med en del
kopplingar till Lars Melins tidigare Cor-
porate bullshit.

Men allra först var Molière 1658 med
De löjliga preciöserna, de vars tal var
fyllt av subtila omskrivningar och kräng-
ande metaforer.

Och the show goes on, både på tiljan
och i verkligheten

Ulla Berglindh
ulla.berglindh@gu.se

Behöver man tala flera språk i familjen
för att barnen ska bli flerspråkiga? Nej,
inte alltid! Här nedan skriver Kirsti Sii-
tonen från Finland hur hennes barn blev
trespråkiga trots att endast finska tala-
des hemma. Det finns många barn som
tillägnar sig nya språk under vistelser i
utlandet men förlorar dem när de kom-
mer tillbaka – inte minst när de är riktigt
unga. Kirsti visar att man som förälder
kan göra något åt det t ex genom att förse
sina barn med spännande sagokassetter!
Kirsti Siitonen är professor i finska vid
universitetet i Åbo.

Leena Huss

Enspråkig familj – trespråkiga
barn?
Kirsti Siitonen

Bakgrund
År 1976 flyttade jag och min make till
Tyskland. Vi är båda finskspråkiga och
jag arbetade som lektor i finska och finsk
kultur vid universitetet i Münster medan
min man skrev på sin avhandling. Vi
hade båda två läst kursen i s.k. lång tyska
i den finska skolan.

Vår son Aaretti föddes i Tyskland
1980. När vi återvände till Finland var
han fyra månader gammal. Nästa gång
Aaretti flyttade till Tyskland (i januari
1983) så hann han under ett halvår på
tyskt dagis lära sig förstå och säga några
ord på tyska. Vi återvände till Finland i
augusti 1983, och under sommaren 1984
föddes vår dotter Vilja. Med henne flyt-
tade jag till tillbaka till Münster i april
1985, åtföljd av Aaretti i maj och min
man i juni. Vilja hade ända från början en
tysktalande barnsköterska, och som tre-
åring började hon på ett halvdagsdagis.
Aaretti började genast på dagis och gick
därefter i tyskspråkig skola från hösten
1986 till våren 1989. Efter nästan tre år i
Finland flyttade vi i september 1992 till
USA där vi stannade i tio månader. Där
gick Aaretti i en klass som motsvarade
grundskolans sjunde klass och Vilja i en
klass som motsvarade grundskolans an-
dra klass, i en engelskspråkig skola.

Hur har barnen behållit sin tyska?
När vi återvände till Finland i april 1989
hade barnen redan under ungefär ett och
ett halvt år talat tyska med varandra.
Båda kunde tyska precis som ett moders-
målstalande barn i den åldern kan sitt
språk. Aaretti kunde tala, läsa och skriva
och hade ett stort ordförråd, eftersom han
hade lyssnat mycket på olika slags tyska

Samspråk med fler-
språkiga familjer
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genom att titta på teveprogram. Vilja
kunde tala som en fyraåring och förstod
språket bra. Vi var övertygade om att
båda skulle få behålla sin starka tyska.
Själva talade vi aldrig tyska till barnen
förutom vid några få speciella tillfällen.
Dessutom hade barnen gjort klart för oss
att de inte tålde att lyssna på vår bedröv-
liga icke-infödda accent i tyska.

Vår omgivning ville inte alls tro att
Viljas tyska kunde bevaras i Finland.
Numera får vi tacka dem som ivrigt för-
säkrade oss att vår fyraåriga dotter aldrig
skulle kunna behålla den tyska hon lärt
sig. Själva tänkte vi att hennes språkkun-
skaper skulle finnas kvar eftersom vi
hade så många tyskspråkiga kontakter,
men när de målade fan på väggen börja-
de vi fundera på vad det fanns för kon-
kreta sätt att bevara språkkunskaperna.

Barnen slutade tala tyska med varan-
dra efter att vi hade varit i Finland en
vecka. Det var alltså klart att de inte
skulle få något språkstöd från varandra. I
Åbo fanns det ett tyskspråkigt dagis som
hette ”Igelnest”. Vilja kom in genast ef-
ter flytten men största delen av barnen på
dagiset kunde endast några få ord tyska.
En i personalen talade dock tyska som
modersmål, och detta dagis hjälpte säkert
till att bevara Viljas tyska. Efter det fort-
satte Vilja att delta i en eftermiddags-
verksamhet i samma dagis regi, fast hon
egentligen gick i en finskspråkig försko-
la, och även senare då hon gick i första
klass. Något nytt lärde hon sig dock
knappas på det tyska dagiset. Hon hade
inte heller några tysktalande kompisar.

Vilja, den sagoälskande
När vi kom tillbaka till Finland hade Vil-
ja sedan länge haft vanan att lyssna på
tyskspråkiga sagokassetter på kvällarna.
Redan som tvååring lärde hon sig att
hantera sin egen kassettspelare och lyss-
nade på sagor så gott som regelbundet i
två timmar innan hon somnade på kväl-
len. Det var naturligt att hon fortsatte på
samma sätt efter att vi flyttat till Finland.
Hon trodde i början att det inte fanns

några finska sagokassetter över huvudta-
get. Senare blev hon klar över att sådana
faktiskt fanns, men hon hade som tur var
fäst sig vid några tyska sagofigurer till
den grad att hon inte ville lyssna på fin-
ska kassetter. Dessutom var kassettutbu-
det för ett så stort språkområde som
Tyskland alldeles enormt. Vanligtvis är
jag ganska noga med vad jag köper till
barnen när jag kommer tillbaka från re-
sor, men när det gällde de tyska sagokas-
setterna hade jag beslutat att köpa hur
många som helst. Dessutom märkte jag
att barnets språkliga kompetens kan ut-
vecklas, inte bara bevaras, med hjälp av
sådana kassetter. Jag köpte alltid kasset-
ter som var avsedda för något äldre barn
så att ordförrådet kunde växa. Kassetter
avsedda för äldre barn innehöll berättel-
ser som var mer komplicerade till sina
meningsstrukturer och i dem användes
också fler språkliga register. Efter att ha
börjat med småbarnssagorna fortsatte
Vilja sedan med fler berättelser om olika
figurer – en speciellt kär sådan var ele-
fanten ”Benjamin Blümchen” och en
kronprinsessa som hette ”Lady Locken-
licht”. Från dem gick hon sedan över till
Femböckerna, olika slags detektiv- och
kriminalberättelser och till slut till
skräckromaner. Vilja har också lyssnat
på tyska på några klassiska noveller ur
världslitteraturen.

Den finska teven bjöd på lördags-
kvällarna på tyskspråkiga deckarserier
utan dubbat tal. Och nu gjorde det ingen-
ting att Vilja inte kunde läsa texterna än.
Det räckte med att lyssna, och när bo-
stadsföreningen anslöt sig till kabelnätet
hittade Vilja där sitt eget tyskspråkiga
programurval, oftast frågesport och sket-
cher.

Ibland besökte vi Österrike och Tysk-
land och det kom också vänner från
dessa länder hem till oss. Ända tills hon
var tio år lyssnade Vilja regelbundet på
kassetter några timmar varje kväll, lyck-
ligtvis helt av egen fri vilja. Här var det
en bidragande orsak att hon sedan hon
var alldeles liten hade haft svårt att som-
na på kvällarna.

I skolan hade Vilja först läst engelska
och sedan svenska. När det blev dags att
välja ett tredje språk, förundrade sig bro-
dern över att Vilja ville läsa tyska. ”Du
kan ju redan det språket. Lektionerna
kommer att vara ett enda långt lidande”,
förutspådde han. Vilja konstaterade dock
pragmatiskt att hon säkert skulle kunna
få ett bra betyg i tyska utan alltför myck-
et arbete, och det var därför klokast att
välja tyska i detta skede (klass 8). Jag
som mamma höll med henne därför att
jag tyckte att det var först när man kunde
använda språket skriftligt som man verk-
ligen kunde sägas behärska språket på ett
vidare plan. Lektionerna var mycket rik-

tigt långtråkiga och till råga på allt var
tysklärarna ( i motsats till engelsklärar-
na) inte vana vid att eleverna var dukti-
gare än de själva i vissa språkliga hänse-
enden. Och så blev det så att Vilja inte
riktigt tordes rätta läraren när denne up-
penbart inte behärskade vardagsspråkets
fraser.

På detta sätt hade Vilja bevarat det tys-
ka språket redan över tio år efter åter-
komsten till Finland. Hennes skriftliga
språkkunskaper började utvecklas. I sex-
tonårsåldern arbetade Vilja en månad i
Tyskland. Ett par år senare blev student-
skrivningen i ”lång tyska” en succé fast
Vilja i sin skola endast fick undervisning
i ”kort tyska”.

Vilja är för närvarande 23 år och
Åbobo. Hon studerar biokemi, men har
som ett sidoämne även tyska för att kun-
na styrka sina tyskkunskaper i examens-
beviset. Under ett år deltog hon i student-
utbyte i Österrike och tenterade där av ett
antal tentor i molekylärbiologi på tyska. I
somras hade hon en sex veckor lång la-
boratoriepraktik vid universitetet i Salz-
burg och skrev senare en 50-sidig rapport
om detta på tyska. Sedan drygt tre år till-
baka har hon en tysktalande österrikisk
pojkvän som hon dagligen talar tyska
med över internet. Olika dialekter eller
andra språkliga varieteter vållar inga
problem för henne.

Aaretti stärkte sin tyska i Australien
När vi återvände från Tyskland till Fin-
land var det knappast någon som verkade
oroa sig över hur Aaretti skulle behålla
sin tyska – pojken hade ju tre år i tysk
skola bakom sig. Han hade lärt sig läsa
och skriva på tyska tidigare än på finska,
och dessa färdigheter skulle säkert finnas
kvar. Men Aaretti praktiserade inte sin
tyska varje dag som hans lillasyster gjor-
de. Bland kassetterna lyssnade han flera
gånger på Tolkiens Hobbit på tyska men
de gamla kassetterna kunde han utantill
och de nya som Vilja fick lyssnade han
bara igenom en gång. Han deltog en enda
gang på skolans timmar i tyska, men
konstaterade att det var alldeles för lätt.
Så han bedrev inte sina tyska studier sär-
skilt aktivt även om vi tittade tillsam-
mans på tyskspråkiga serier och filmer
på teve. När Aaretti som sjuttonåring var
utbytesstudent i Australien, blev han be-
kant speciellt med tyskspråkiga utbytes-
studenter. Dessa beundrade Aarettis tys-
ka men förundrades över det arkaiska
och högtidliga i hans språkbruk. Under
en tre veckor lång gemensam resa lärde
sig Aaretti det aktuella ungdomssnacket
och var återigen helt i kapp med språket.
Året därpå klarade han studentskriv-
ningarna i ”lång tyska” utmärkt fast han
senast läst tyska i skolan tio år före skriv-
ningarna.

Vilja med österrikisk pojkvän.
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Nu är Aaretti 27 år och student i nuti-
dens historia. Han håller på med sitt pro
gradu-arbete på engelska men kan med
lätthet utnyttja tyskspråkiga källor och
konversera flytande med sin systers
pojkvän och med andra tyskspråkiga be-
kanta.

Viljas engelska
Hur behöll då Vilja den engelska hon lärt
sig i USA? Hennes kunskaper i tyska
hade varit till stor hjälp under hennes
första tid i USA.Vilja hamnade nämligen
i andra klass i en engelspråkig skola helt
utan att kunna språket. Som tur var kun-
de läraren och en skolkamrat tyska. På
det viset blev åtminstone några saker un-
der skoldagen någotsånär begripliga.

Som vi vet används engelska i dagens
värld i så stor omfattning att man knap-
past kan värja sig från den. Den finska
teven sänder dagligen många program
med amerikansk-engelskt tal. När Vilja
hade återvänt till Finland kunde hon där-
för automatiskt fortsätta att lyssna på
engelska. I skolan började hon också stu-
dera engelska, vilket var mycket lätt för
henne men stärkte samtidigt hennes
skriftliga färdigheter betydligt. På hög-
stadiet bestämde sig Vilja för att gå i en
engelskspråkig så kallad språkklass för
att lära sig ännu mer. Numera läser hon
tentamensböcker och romaner på engel-
ska och hon har också kunnat övertyga
sin österrikiske pojkvän om att det är
dumt att se amerikanska filmer med dub-
bat tyskt tal. Det är svårt att säga hur
mycket Viljas två terminer i den ameri-
kanska skolan där hon dagligen använde
engelska å ena sidan och nutidens euro-
engelska å andra sidan bidragit till hen-
nes färdigheter i språket.

Aarettis engelska
Efter att vi flyttat från Tyskland till Fin-

land hade Aaretti börjat läsa engelska i
skolan. Sålunda var inte engelskan främ-
mande för honom – som den var för Vilja
– när vi flyttade till USA. Även han be-
höll språket på ett naturligt sätt när vi
återvände till Finland. Aaretti var då tret-
ton år gammal och helt uppslukad av fan-
tasy-böckerna. Han upptäckte att de eng-
elska fantasy-böckerna alltid var betyd-
ligt billigare än de finskspråkiga och
dessutom fanns de att köpa mycket tidi-
gare än översättningarna. Han använde
sina veckopengar till engelskspråkig fan-
tasy-litteratur och ville också själv skriva
på engelska. När han sedan som 17-åring
ville åka till Australien som utbyteselev,
började jag som mamma fundera på om
han över huvud taget kunde skriva någon
finska. Under sommaren före Australien-
resan deltog han dock i en skrivarkurs
och blev intresserad av finskspråkigt kre-
ativt skrivande.

Till slut
Jag vet inte om man kan kalla våra barn
genuint trespråkiga. I alla fall behärskar
de tre språk som de från början lärde sig
genom att leva och gå i förskola respekti-
ve skola i en annan språkmiljö. Vanliga
språkstudier faller inte någon av dem på
läppen! Ändå har båda studerat svenska i
skolan och Aaretti har dessutom läst en
del franska och turkiska, och Vilja i sin
tur en del spanska. Vid sidan av sina stu-
dier har Aaretti även snappat upp några
fraser i albanska, serbiska, kroatiska och
polska.

Jag skulle vilja uppmuntra alla föräld-
rar till att försöka hjälpa sina barn att be-
hålla sådana språk som de tillägnat sig i
något skede i sitt liv. Vi hade naturligtvis
tur med att de inlärda språken – tyska
och engelska – är så kallade stora språk
som används mycket i världen. Om bar-
nen i stället på ett naturligt sätt hade lärt
sig till exempel turkiska, hade det knap-
past varit möjligt att lyckas lika bra. Men
jag tror i alla fall att Vilja då hade lyssnat
på turkiska sagokassetter tills hon var tio
år gammal och att Aaretti kanske som ut-
bytesstudent i Turkiet hade kunnat ut-
nyttja sina tidiga erfarenheter från den
turkiska skolan.

(Översatt från finska av LH)

Författarens son Aaretti.

Sedan jubileumsåret 1932 har det inte
skrivits mycket vetenskapligt om Lüt-
zen, platsen för det blodigaste slaget un-
der det trettioåriga kriget, för alltid för-
knippat med Gustav II Adolfs död och en
ödesdiger dimma. Kanske är detta minne
på väg att försvinna ur det kollektiva
svenska medvetandet, men 1632 lär fort-
farande vare den mest använda nummer-
koden i vårt land.

Nu har det i tät följd kommit tre böck-
er, som i en eller annan form behandlar
vårt välkända datum den 6 november.
Stockholmshistorikern Bo Eriksson har
beskrivet själv slaget och dess förspel i
sin bok Lützen 1632 (Prisma). Den kom-
plicerade strategiska bilden beskrivs för-
tjänstfullt, men för en som har stegat om-
kring på slagfältet ett flertal gånger
känns det som en allvarlig brist att förfat-
taren uppenbarligen inte besökt den
plats, som han beskriver. Professor Sver-
ker Oredsson i Lund publicerade i år en
modern biografi över Gustav II Adolf
(Atlantis förlag) och detta är som väntat
ett gediget arbete och naturligtvis avska-
lat från alla nationella övertoner, som
kunde känneteckna tidigare levnadsbe-
skrivningar. Här finns också en genom-
gång hur konungen har uppfattats genom
seklerna i olika länder.

Ett steg längre går Dr. Inger Schu-
berth, historiker från Bonn och sekretera-
re i Stiftelsen Lützenfonden, när hon
med utgångspunkt från Gustav Adolf-
firandet beskriver hur en minneskult ut-
vecklas och förändras genom seklerna.
Den fråga som ställs på sin spets är:
”Vem äger ett minne?” Är det i detta fall

Artiklar till denna spalt välkomnas varmt!
Skriv till Samspråk/Leena Huss,

Källarbäcksvägen 13, SE-75752 Uppsala
eller epost: leena@huss.se

Lützen – på spaning
efter ett minne
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staden Lützen eller svenska staten, den
lutherska kyrkan eller de politiska makt-
havarna i Tyskland, studenterna i Leip-
zig eller de svenska föreningarna i Tysk-
land. Alla har vid olika tidpunkter använt
konungens död för att stärka sina egna
argument.

Inger Schuberth utgår från det lokala
perspektivet och utvecklar detta vidare
genom att lägga på regionala hänsyns-
taganden, nationella intressen och inter-
nationellt samarbete. Ekonomiska, poli-
tiska och religiösa intressen kolliderar
hela tiden runt minneskulten och för att
reda ut alla begrepp har författaren an-
vänt sig av ett imponerande antal arkiv.
Källstudierna har varit omfattande och
mångåriga och denna presentation måste
vara den slutliga undersökningen om
Lützenminnet.

Att hantera och balansera detta stora
material är ingen lätt uppgift, men förfat-
taren leder oss med säker hand genom
alla förvecklingar. På ett ledigt och
fängslande språk beskrivs den fallne
konungens varierande symbolvärde, oli-
ka besökarkategorier vid minnesmärket
och själva minnesplatsens skiftande his-
toria. Vem kunde ana att det skulle vara
så spännande att läsa om ölservering på
slagfältet, rostangrepp på en gjutjärns-
baldakin eller krigsskador på det svenska
kapellet. Och alla de knep som har an-
vänts för att rädda ett stycke svensk his-
toria undan krig och diktaturer.

Framställningen spänner över små-
stadens ärvda motsättningar och hopp-
lösa intriger till internationell samord-
ning på regeringsnivå. Hela tiden står
Gustav Adolfminnet i centrum och dess
firande för oss på en upplysande resa ge-
nom seklernas förändringar

Minnesplatsen
Minnet av slaget inbegriper inte hela
slagfältet, utan koncentrerades redan
från början runt en sten, som av traditio-
nen förknippades med konungens död
och den plats där han föll. Planterade
träd gav skugga och så småningom gav
bänkar vila för de besökare, som sökte
sig till platsen för stilla eftertanke och en
kontakt med historiens vingebrus.

Vid tvåhundraårsfirandet 1832 föddes
tanken på ett större monument och dess-
utom startades en protestantisk rörelse,
Gustav Adolf Werk, för att bistå tros-
fränder i minoritetsställning i katolska
områden. Efter många förvecklingar och
efter ingripande av det preussiska kunga-
huset, som då härskade över Lützen, till-
kom den gjutjärnsbaldakin, som fort-
farande omsluter den ursprungliga stenen.

Till bokens många förtjänster kan ock-
så räknas det intressanta bildmaterial
som författaren grävt fram i olika arkiv
och som visar minnesplatsens utseende

genom århundraden. Dessutom visas
många av de förslag till monument, som
lyckligtvis aldrig förverkligades. Det är
en bedrift i sig att finna ett så stort bild-
material från 1700 och 1800-talen.

Redan Axel Oxenstierna hade föresla-
get att minneskapell skulle byggas på
slagfältet, men det skulle dröja 275 år
innan detta kunde förverkligas. Prosten
Per Pehrsson i Göteborg var inte bara en
av Riksföreningens grundare, utan också
Lützenfondens skapare. Han lyckades
intresserar den store mecenaten konsul
Oscar Ekman för projektet och 1907
kunde kapellet invigas. Det blev en ma-
nifestation av vad vi idag skulle kalla
Svensk Design.

Vid denna tid nådde Gustav Adolf-
firandet sin höjdpunkt. Studenter i Tysk-
land, Sverige och Finland kunde fira
konungen som frihetens och toleransens
försvarare samtidigt som svenska natio-
nella kretsar såg honom som stormaktens
skapare och regeringarna i Tyskland och
Sverige i det gemensamma minnet såg en
brygga till framtida samarbete.

År 1932 förstärks minnesplatsens
svenska prägel genom byggandet av ett
timrat dalahus, som inrymde både en
vaktmästarbostad och ett litet museum.
Den svenske vaktmästare som anställdes
skulle komma att spela en stor roll när
det gällde att rädda minnesplatsen i an-
dra världskrigets slutskede. Genom att
hävda områdets ställning som svenskt
territorium kunde allt fredas från ameri-
kansk souvenirjakt och rysk plundring.

Under DDR-tiden återställdes det
krigsskadade kapellet och firandet åter-
upptogs, om än med många komplikatio-
ner. Det var inte så lätt att i den nya mu-
seibyggnaden, som svenskarna skapade
1982, balansera mellan den lutherska
kyrkans krav på religiös betoning, de öst-
tyska myndigheternas krav på ett ”freds-
museum” och de svenska önskemålen
om en historisk profil.

Den östtyska diktaturens behov av
goda förbindelser med Sverige ledde till
att Gustav Adolf åter kom att bli frihe-
tens och toleransens symbol. Folk kom i
stora skaror för att den 6 november höra
präster och diplomater från Sverige och
Finland uttala det som inte fick sägas un-
der vardagen. Men den dagen i Lützen
hölls glödande tal om Gustav II Adolf,
som dog under försvaret av trosfrihet,
tankefrihet och yttrandefrihet; uttalanden
som möttes av folkets jubel. Ett histo-
riskt minne kan ha politisk sprängkraft.

Idag är Lützen inte bara en samlings-
plats för ett religiöst firande av den
svenske kung, som räddade protestant-
ismen i Tyskland. Dr. Inger Schuberth
har även initierat historikermöten i sta-
den, då svenska, tyska och finländska
studenter och forskare träffas för att låta

sina åsikter och teorier brytas.
Dr. Schuberth har också varit den dri-

vande kraften i planeringen av den ut-
ställning som i slutet av augusti öppna-
des av talmannen i tyska förbundsdagen
Norbert Lammert på slottet i Lützen. Det
älghudskyller som Gustav Adolf bar i
slaget drogs av den fallne konungen och
fördes till Wien. Det skänktes tillbaka till
Sverige som ett tack för humanitära in-
satser efter det första världskriget och nu
har det återkommit till Lützen, som ett
lån från Livrustkammaren i Stockholm,
tillsammans med konungens blodiga
skjorta och hans på slagfältet återfunna
värja. Utställningen är designad av Tor
Cederman i Stockholm och Jörg Wachel
i Halle och den är en ren njutning för öga
och minne. Eftersom utställningar alltid
har en begränsad varaktighet har den ti-
digare museichefen Maik Reichel, sta-
dens borgmästare och ledamot av tyska
förbundsdagen, satsat på en praktfull ut-
ställningskatalog, med uppsatser av ett
flertal vetenskapsmän och kvinnor.

Både Inger Schuberths bok och utställ-
ningskatalogen kan beställas via Riksför-
eningen Sverigekontakts expedition.

Lennart Limberg
lennart.limberg@sverigekontakt.se

Raden ovan dök upp i minnet när MDR-
radioreportern i Lützen fick svar på sin
fråga till min sångarkollega – ”Jodå,
Gustav Adolfsminnet firades i Göteborg
– skolungdomarna tågade, fosterländska
sånger hördes, bakelser med kungens
bild åts och Studentsångarna sjöng från
universitetstrappan”.

De sista åren på sextiotalet var det rätt
få åhörare runt trappan. Vi sångare var
avgjort talrikare än publiken. Därom kan
jag ge besked, ty jag var med. Så hjälte-
konungen besjungs inte där längre.

Egentligen är det nog bara bakelse-
ätandet som finns kvar.

För en nybliven pensionär, vars his-
torieintresse skapades av ”Gula briga-
dens hjältar”, känns detta trist. Fast det är
klart – allt förändras.

Då är det skönt att man i alla fall kan
vara studentsångare så länge man vill
och förmår.

I synnerhet när en Lützenresa kommer
på tal.

För just det inträffade 2006 i Riksför-
eningens regi. En samling sångare från
Akademiska Kören i Göteborg deltog,
och många av dem hade redan varit i Lüt-
zen flera gånger.

Hjeltar som bedjen…
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Där lever nämligen minnet av 1632 i
högönsklig välmåga.

Så när jubileumsåret randades, alltså
2007, var vi inte nödbedda när budet åter
nådde oss – ”det var så fint förra året, kan
ni inte komma ner och sjunga 6 novem-
ber i år också, när det nu är jubileum och
allting?”

Vi bestämde – åtta sångare, två i varje
stämma, äldre bröder måste det vara med
aktuell repertoar i förvar i text- och ton-
minne, två bilar.

Rekryteringen blev inte direkt proble-
matisk, för detta ville alla vara med om.

Berlin
Vägen söderut gick via Berlin. Där ut-
spelade sig nämligen ”Berlins 13. Mili-
tärmusikfest”.

Det var en upplevelse, det.
Vi hann också med en brunch, vilket är

mode i Berlin. Just denna ägde rum i den
gamla spårvagnshallen i Moabit, Meilen-
werk. Efter en särdeles upprustning har
den blivit marknadsplats för nostalgi-
sportbilar med möjlighet att söndagar
också erbjuda brunch med dixiemusik.

Lützen
Två timmar från Berlin nådde vi målet.
Hela den lilla staden Lützen präglas av
minnes-högtidligheterna med banderol-
ler, affischer och dekorationer.

Färden gick direkt ut till minneskapel-
let för inspektion av akustik och sång-
plats, eftersom vi redan visste att vi skul-
le agera från läktaren, där det också skulle
ges rum för en sexmannahornorkester.

Allt var i sin ordning, och vaktmästa-

Dubbelkvartetten från Akademiska Kören sjunger en lovsång till Inger Schuberth vid
minnesplatsens svenska hus. Det hyser nu en miniutställning om Gustav Adolf som
Inger Schuberth och medhjälpare skapat.

ren, Dietmar Hennicke, hjälpte oss till-
rätta med våra frågor.

Just han blev dessutom föremål för vår
första sånginsats på måndag den 5 no-
vember, eftersom han inför sin pensione-
ring då uppvaktades av Lützenfondens
sekreterare, Dr. Inger Schuberth. Med
ackompanjemang av oss.

Jubileer
Men – vad är det egentligen som högtid-
lighålls i Lützen med omnejd i år?

Visst, kung Gustav II Adolfs död på
slagfältet 1632.

För 375 år sedan.
Det visste vi.
Men nyligen förstod vi också att resul-

tatet av en av familjen Ekmans generösa
donationer, alltså det vackra minneska-
pellet, fyller 100 år.

Och att den lokala religiösa samman-
slutningen, Gustav-Adolf-Werk, fyller
175 år.

Gustav-Adolf-Werk firade sin högtid
kvällen den 5 november i domen i närbe-
lägna Merseburg, och vi fick äran sjunga
på den efterföljande mottagningen.

Historiens vingslag
Det är inte svårt att få närkontakt med
svunna tider i Lützen just nu.

Tidigt i höstas öppnades den vackra ut-
ställningen i slottet – Die Kraft der Erin-
nerung.

Där besåg vi bl.a. några av kungens
tillhörigheter, vilka normalt hör hemma i
Livrustkammaren. Jag tror inte min fan-
tasi sviker mig, när det gäller att förstå de
svårigheter som föregått omflyttningen.

Ute vid minneskapellet betraktade vi
den sten som restes på platsen där kung-
en föll, och som försetts med en gjut-
järnsbaldakin komponerad av den be-
römde 1800-talsarkitekten Karl Frie-
drich Schinkel.

En av de båda röda timmerstugorna
nära kapellet används nu också för en re-
presentativ miniutställning över Lützen-
minnet.

Sjätte november
På förmiddagen invigdes den utställning-
en av Sveriges ambassadör i Berlin, Ruth
Jacoby. Vi sjöng.

Strax före akten uppmärksammades
utställningsskaparen och eldsjälen Inger
Schuberth med en minnesgåva. Vi sjöng.
Vid lunchtid höll borgmästare Maik
Reichel sin traditionella mottagning i
stora salen på värdshuset Roter Löwe. Vi
sjöng.

På eftermiddagen var det som vanligt
gudstjänst i minneskapellet med efterföl-
jande kransnedläggning vid Gustav
Adolfstenen. Vi sjöng.

Från vår läktarplats i kapellet hade vi
väldigt god överblick över gästlistan så
att säga.

Den inkluderade:
Fem biskopar
Två ambassadörer
Militärattachéer
Lokalt prästerskap
Högtidsarrangörer
Lokala och fjärran ifrån komman
de Gustav Adolf-hyllare
Två körer
En hornorkester

Hornorkestern och vi hade olika arrange-
mang till en av psalmerna, varför vi gick
i mål före dem i vers ett. Fast sedan var
vi i fas.

Dagen avslutades med gudstjänst i
Lützens stadskyrka med medverkan av
den berömda gosskören från Leipzig,
Thomaskören. Suck – där fick man lära
sig vad intonation och precision är för
något.

Intryck
Vi har på senare tid fått höra att hjälte-
konungens minne nog håller på att falna
om man mäter i antalet årliga besökare i
Lützen.

Låt oss i stället mäta med det mått som
skapas av hur besökarströmmen såg ut
den 6 november i år! Då anser jag att det
lever i högönsklig välmåga!

Ett minnes fortlevnad beror av den
mängd mänsklig energi som stöder det.

Det skrivna och det talade ordet.
Där är vi nu lyckligt lottade.
Den bok som Inger Schuberth just pu-

blicerat – Lützen, på spaning efter ett
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minne – samt hennes insatser för utställ-
ningar och jubileumsfirande är värda
vartenda lovord som utdelas, t.ex. på an-
nan plats här i Sverigekontakt.

Det arbete och det stöd yrkeshistori-
kerna Maik Reichel och Lennart Lim-
berg står för försämrar inte saken.

För att nu nämna några av de största
entusiasterna.

Till slut – för den som eventuellt und-
rar – ja, vi hade stämband kvar till lite
sång på hemresan också. För oss själva.

Kjell Stjernlöf
Förstebas

kjell.stjernlof@trollasen.net

Kören beredd till skönsång efter att Lüt-
zens borgmästare Maik Reichel talat på
värdshuset Roter Löwe.

Den 6 november anordnade Stadsmuseet
i Göteborg, Publicistklubben i Göteborg,
Presshistoriska föreningen samt Torgny
Segerstedt-stiftelsen ett seminarium med
anledning av Kenne Fants nyutgivna bio-
grafi om Torgny Segerstedt. Frågan som
ställdes var om Segerstedt och hans
kamp för tryckfrihet hade någon relevans
för dagens generation svenskar. Stads-
museets chef Ingrid Lomfors, som skrivit
en avhandling om förintelsen, berättade
att hon under detta arbete mött förvåning
utomlands över hur dåligt vi i Sverige
förvaltade Torgny Segerstedts minne.

Kenne Fant var själv närvarande och
höll en inledande, mycket intressant,
mycket välmodulerad föreläsning om
”TS”, den välkända signaturen i Göte-
borgs Handels- och Sjöfartstidning under
de 28 år han var dess huvudredaktör.

Kenne Fant påpekade inledningsvis att
Segerstedt var och i viss mån fortfarande
är ett kontroversiellt namn. Hans häftiga
angrepp på Hitler och Tyskland under
kriget renderade honom skarp kritik. Fle-
ra artiklar lyftes ut av den tidens ”indrag-
ningsmakt” och då kom tidningen ut med
stora vita luckor på sidorna, ibland med
rubriken kvar. Dessa sidor satt ännu i
slutet på 60-talet bakom glas och ram på
GHT:s redaktion. Man kände historiens
vingslag, då man passerade i korridoren.

Men som sagt – kritiken den gången
var hård. För ett par år sedan gav folkuni-
versitetets akademiska förlag ut en bok
med brevväxlingen mellan den gamle hä-
radshövdingen Marcus Wallenberg och

Torgny Segerstedt – åsiktsfrihetens försvarare

Segerstedt. I det sista brevet påpekade
häradshövdingen i allvarsamma ordalag
att Segerstedts utfall mot nazismen kun-
de sätta landet i fara. Detta brev förmåd-
de TS aldrig besvara.

Trots att TS vid sidan av andra kultur-
personligheter, såsom Ture Nerman,
Eyvind Johnson, Vilhelm Moberg och
Karl Gerhard, starkt hävdade den liberala
ståndpunkten om obundet tänkande,
åsikts- och yttrandefrihet, var han inte
motståndare till neutralitetspolitiken.
Vad han protesterade mot var snarare ef-
tergiftspolitikens avsteg från neutralite-
ten. Någon pragmatiker var han minst av
allt.

Tiden före Handelstidningen
I Kenne Fants intressanta och välskrivna
bok är kanske beskrivningen av Seger-
stedts barndom och studietid den mest
intressanta åtminstone för oss som är
födda före kriget, eftersom den är okänd
för de flesta och dessutom förklarar
mycket av bakgrunden till hans person-
lighet. Kenne Fant, som väl kände Ing-
mar Bergman efter flera års samarbete,
drar paralleller mellan Ingmar Bergmans
och Segerstedts uppväxt. Båda hade en
sträng far, bådas fäder var prästvigda,
båda stängde in sina söner i mörka garde-
rober som straff.

Torgny Segerstedt drog till Lund för
att läsa teologi och bli präst. Där kom
han efter en tid i konflikt med teologiska
fakulteten och med svenska kyrkan i ge-
stalt av lundabiskopen Gottfrid Billing.

Denne var en av den dåtida kyrkans mest
inflytelserika biskopar, dessutom pro-
kansler, och han satte gång på gång käp-
par i hjulet för både den akademiska och
prästerliga karriären. Han lyckades t o m
med få Torgny avsatt som kristendoms-
lärare. Anledningen var Segerstedts
stränga boskillnad mellan teologin som
vetenskap och kristendomen som tros-

Torgny Segerstedtsobelisken på Vasa-
platsen i Göteborg. På sockeln står ett
citat: ”De fria fåglarna plöja sin väg ge-
nom rymden. Många av dem nå kanske ej
sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö
fria.”
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lära. Billing var en gammaldags ortodox
kyrkoman och detta höll han inte med
om. Alltså bekämpade han Segerstedt
med en iver som närmast förefaller fana-
tisk.

Segerstedt avlade sin teologiska exa-
men med glans 1902 och bestämde sig
för att doktorera på polyteismens upp-
komst. Då satt Nathan Söderblom på
professuren i Uppsala och till honom
vände sig Segerstedt för att få honom
som handledare. Söderblom var fakul-
tetsopponent vid disputationen och gan-
ska kritisk i många stycken men gav ett
högt betyg för den vetenskapliga halten i
avhandlingen. Trots detta vägrade fakul-
teten i Uppsala att ge honom den docen-
tur som var ledig. Den liberala pressen
talade om en akademisk skandal.

Det blev att återvända till Lund. Där
blev han trots allt kallad till en docentur i
religionshistoria. 1911 hade frisinnade
lundateologer fått till stånd en professur i
religionshistoria och religionsfilosof.
Det blev på nytt strid om Segerstedt, som
till slut tröttnade och förklarade sig inte
längre eftersträva tjänsten.

Oscar Ekman som räddare i nöden
Då inträdde stordonatorn Oscar Ekman
på Bjärka-Säby, samme man som ligger
bakom Gustav Adolf-kapellet i Lützen!
Han skänkte anonymt de 175 000 kronor,
som behövdes för en personlig professur
i religionshistoria åt Torgny Segerstedt
vid filosofiska fakulteten på Stockholms
högskola.

1917 kom det trevare från Göteborg
huruvida Segerstedt skulle vara intresse-
rad av att bli huvudredaktör för Göte-
borgs handels- och Sjöfartstidning. GHT
hade från S.A. Hedlunds tid ett högt an-
seende som liberalt organ. Segerstedt
tackade ja och därmed inleddes en stor
journalistisk insats, som avslutades med
TS:s död i mars 1945, två månader innan
andra världskriget tog slut.

Paneldebatt
I den efterföljande paneldebatten deltog
även Stig Fredriksson, ordförande i Pub-
licistklubben på riksplanet och dessutom
mångårig utrikeskorrespondent på STV.
Han uttryckte en viss tveksamhet inför
hur Segerstedt skulle ha ställt sig till be-
greppet yttrandefrihet inför dagens terro-
rism, flaggbränningar och Lars Wilks
muhammedhundar.

Den intressanta eftermiddagen avslu-
tades med kaffe och Gustav Adolfs-
bakelser, som ju har sitt ursprung i Göte-
borg, även om de numera avnjuts också i
Lüzen.

Ina Nordquist
inanordquist@hotmail.com

Göteborgs lokalförening har de senaste
åren haft som tradition att inbjuda Sverige-
kontakts stipendiater i november månad
till Göteborg för att deltaga i sedvanlig
Thanksgivingmiddag och med ett därpå
följande program. I år hörsammades in-
bjudan av 6 av stipendiaterna – alla från
Östeuropa. Efter en natt på vandrarhem
samlades alla på Dicksonsgatan för en
genomgång av generalsekretare Lars
Björkman av Sverigekontakts verksam-
het. Bokgåvor delades också ut.

Lunchen intogs i närheten av Götaplat-
sen och därefter följde i isande vind en

stadspromenad, som slutade vid Gustav
Adolfs torg. Efter några lediga timmar då
det blev möjlighet att utbyta erfarenheter
om allt möjligt, hämtades gruppen upp
för färd till Balettakademien, där det
gavs en föreställning i klassisk balett.
Följande förmiddag lämnade alla Göte-
borg för återfärd till respektive folkhög-
skola.

Angela Falkengren
Ordförande i Göteborgs lokalförening

a_falkengren@yahoo.com

Besök av våra folhögskolestipendiater

Stipendiaterna utanföt kontoret. Stipendiaterna besöker Sverigekontakt. Från vänster
Beata Kekeliakova (Slovakien), Nazariy Kovalyuk (Ukraina), Kamila Rak (Polen),
Alexandra Bulhac (Rumänien), Olga Rosca (Moldavien), Angela Falkengren,
Carmen Samoila (Rumänien).

Avbön
I somras kom det ett brev till Sverige-
kontakts kansli, avsänt från Torekov.
Gunnar Ljungdahl, en uppmärksam läsa-
re, hade upptäckt ett par förargliga fel i
referatet från riksföreningens årsmöte i
Malmö:

Vid middagen på restaurang Kronprin-
sen berättade krögaren lite om husarre-
gementets historia, bl a om nedläggning-
en av regementet. Jag måtte ha slumrat
till eftersom jag blandade ihop två soci-
aldemokratiska ministrar.

Regementet lades ned 1927 av Per Al-
bin Hansson, som då var försvarsminis-
ter. Han hade gjort sin värnplikt på Kron-
prinsens och dömts till arrest för politisk
aktivitet. Den officer som satte honom i

buren hette Holger Rosencrantz, som vid
regementets nedläggning var överstelöjt-
nant. Han skulle enligt traditionen avgått
med överstes rang men det stoppades av
Per Albin. En senkommen hämnd? Men
då ingrep Gustaf V och utnämnde Rosen-
crantz till kammarherre, vilket automa-
tiskt gav honom överstes rang, detta en-
ligt Gunnar Ljungdahl.

Denna anekdot gör ju i sig inte saken
sämre, men att jag så glömt bort min
ungdoms Hjalmar Gullberg-studier, att
jag blandade ihop Torup med Skabersjö,
det grämer mig.

Jag ber alla läsare om ursäkt och tackar
för påpekandena.

Ina Nordquist
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Under hösten har vi på grund av repara-
tioner av arbetslokalerna på Dicksons-
gatan måst göra ett upphåll i registrering-
en av Sverigekontakts fotosamling. Vi
har hittills gått igenom flera tusen pap-
persbilder och nu återstår endast glas-
negativen. På blanketter har varje enskilt
foto givits ett nummer och beskrivits:
motiv, fotograf, fototyp, tid, person-
namn, ortnamn osv. Vid genomgången
har vi fått över en ”sump” av bilder som
ej kunnat identifieras. Det vidare arbetet
består i att omhänderta glasplåtarna, om
möjligt identfiera ”sumpen” (eventuellt
med hjälp av våra medlemmar på Sve-
rigekontakts webbsida) och skriva in
blanketterna i en databas (för inskriv-
ningsarbetet på dator efterlyser vi frivil-
lig arbetskraft). Vi räknar med att åter-
uppta arbetet efter nyår.

Som exempel på samlingens innehåll
har vi tidigare publicerat kungabilder
och gruppbilder. Låt mig fortsätta denna
presentation med ytterligare några unika
bilder:

1. Svenska Lutherska kyrkan i Cambridge,
Mass. 1920-talet. Lägg märke till tele-
grafstolpen mitt för kyrkan och de två
T-Fordarna.

2. Logen Frigga (Vikingaorden) 1921.
Salt Lake City, Utah.

3. Svensk Musikkår i Bridgeport, Conn.
1898.

Känner ni igen någon av personerna kon-
takta redaktionen.

Per Clemensson
per@clemensson.net

Sverigekontakts fotosamling
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I mitten på augusti ringde telefonen på
Sverigekontakt. Det var Fred Blomberg
från Sigtuna hembygdsförening. Han
hade tillsammans med kyrkoherde Mikael
Klefbeck sett hur gravstenen över sta-
dens store son, professor Vilhelm Lund-
ström, hade förfallit så att man knappt
kunde läsa texten. Den var övervuxen
och färgen i inskriptionen hade försvun-
nit. Den behövde renoveras och det fanns
en person i Sigtuna som kunde klara av
detta. Ville Riksföreningen ställa upp
och dela kostnaderna? Det ville vi natur-
ligtvis. Vilhelm Lundström grundade vår
förening 1908. Då hette den Riksfören-
ingen för svenskhetens bevarande i ut-
landet. Vi planerar nu för 100-årsjubileet
av föreningen och i vilket fall som helst
måste ju gravstenen vara både läslig och
vacker.

Två månader senare träffades vi alla
tre framför den vackra Mariakyrkan i
Sigtuna. Bara några meter från kyrkpor-
ten ligger den nyrenoverade gravstenen
över Vilhelm Lundström, född 1869 och
död 1940. Som minnesord kan man läsa
”Han ville samla de svenske i all värl-
den”. Alldeles bredvid ser man den lika-
ledes nyrenoverade stenen över hans
hustru, Enni Lundström, född 1866 och
död 1935 med inskriften ”Utlands-
svenskarnas goda ande”. Hon var enormt
uppskattad av medlemmarna runt om i
världen som hon ständigt korrespondera-
de med. Paret hade inga barn och lade
båda ner all sin tid på föreningen.

Vi tog en kort promenad till Vilhelm
Lundströms föräldrahem på Sigtunas
gamla, långa gata. Förutom bostad fanns
där en liten ”godtköpshandel” som var
inrymd i ett enda litet rum men där man
kunde köpa både mjöl och spik och an-

Vilhelm och Enni Lundströms gravstenar är renoverade

nat. Vilhelm och Enni älskade Sigtuna
och åkte ofta från Göteborg för att till-
bringa ledig tid i detta hus. Nuförtiden är
det ett museum och man kan få guidade
visningar där.

Lars Björkman

Vid gravstenarna. Bildtext: Fred Blomberg, ordförande i Sigtuna Hembygdsförening,
och Mikael Klefbeck, kyrkoherde i Sigtuna, framför Vilhelm och Enni Lundströms ny-
renoverade gravstenar.

Fred Blomberg och Mikael Klefbeck vi-
sar det hus i Sigtuna centrum där Vil-
helm Lundström växte upp och där för-
äldrarna drev godtköpshandel.

Vuxenskolan utanför Washington, DC
som heter The Swedish School – Svens-
ka skolan – deltog i en svensklärarkonfe-
rens i oktober ordnad av generalkonsula-
tet i New York och Svenska Institutet. Vi
hade fått resebidrag av Riksföreningen
Sverigekontakt vilket gjorde det möjligt
för oss att delta i denna mycket lärorika
konferens. Tack igen, Sverigekontakt!

Konferensen inleddes med en kort pre-
sentation med rubriken ”Är svensken
människa?” av Henrik Berggren, jour-
nalist och Lars Trägårdh, historiker.
Föredraget handlade om svenskens före-
ställningar om folkhem och kollekti-
vism. Presentationen baserades på boken
med samma namn som Berggren och
Trägårdh publicerade 2006. Boken är en

Svensklärarkonferens i Minneapolis, Minnesota
blandning av litterär historia, statskun-
skap och sociologi.

Enligt Berggren och Trägårdh finns
det två olika bilder av en typisk svensk.
Den ena bilden är den skygga, naturälsk-
ande, ensamma vandrande svensken som
längtar efter oberoende från allt och alla.
Den andra är svensken med stort förtro-
ende för det största kollektivet, staten.

Författarna talade om ett samhällskon-
trakt mellan individen och samhället, en
statsindividualism där den minsta enhe-
ten i samhället är individen och inte fa-
miljen. Detta är möjligt om människorna
är ekonomiskt, socialt och känslomässigt
oberoende av varandra. Ett exempel är
de höga skatterna i samhället vilka res-
pekteras av befolkningen eftersom de le-

der till ett oberoende.
Det sociala kontraktet uppkom inte ge-

nom socialdemokratins grundare på
1930-talet utan går tillbaka till 1800talet.
Man bryr sig inte så mycket om traditio-
nella förpliktelser och gemenskap utan
betonar frihet och självständighet. I Carl
Jonas Love Almqvists publicerade verk
på 1800-talet framgår det att han tyckte
att fattigdom och stränghet var någonting
positivt för människan. Att tvingas käm-
pa och slita för överlevnad gjorde män-
niskan stark och självständig.

Författarna hävdar att det svenska väl-
färdssamhället har frigjort svensken från
ett beroende av den traditionella famil-
jen, kyrkan och välgörenhetsorganisatio-
nerna. Det finns alltså en stor skillnad
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mellan t.ex. USA och Sverige eftersom
familjen, kyrkan och välgörenhetsorga-
nisationer spelar en mycket stor roll i
USA.

Sverige är alltså en demokrati och en
välfärdsstat där invånarna har möjlighet
att välja en frihet utan traditionella ge-
menskapsband vilket inte leder till ett
kaotiskt samhälle utan till ett samhälle
där människorna bryr sig om varandra.

Vi blev informerade om nya webb-
verktyg som kan användas inom under-
visningen av Beth Kautz (University of
MN) som talade under rubriken ”In-
structional Technologies at the CLA
Language Center”. Beth är samordnare
för College of Liberal Arts (CLA) och
den Germanska Institutionen, vilken in-
kluderar studier i tyska, skandinaviska
språk och holländska, vid University of
MN.

Language Center Classrooms är
webbverktyg som Beth använder för
språkstudier. De började utvecklas för
undervisning av uttal och hörförståelse.
University of MN har fyra media center
där studenter kan lyssna till och spela in
sina röster. På Svenska är ett bra pro-
gram som är lätt att använda. 

The DILL system (Digital Learning
Lab) gör allt som ett traditionellt språk-
labb gör och kan användas individuellt
eller med grupper (som programmet väl-
jer blint). Systemet erbjuder mappar för
texter, uttal etc. för varje enskild student.
En nyhet är möjligheten att spela in rös-
ter närhelst det passar (dvs. studenterna
behöver inte invänta pauser) samt kan ta
så lång eller kort tid de behöver för varje
avsnitt. Dessutom har de möjlighet att
vänta med feedback/utvärdering tills de
är klara för den. DILL kan användas via
Internet, vilket innebär att det alltid är åt-
komligt, att man inte behöver bränna cd-
plattor eller vara beroende av kassetter

Från vänster ses Lotta Johansson från Svenska Institutet, Niklas Arnegren från Gene-
ralkonsulatet och vår värd på University of Minnesota – Lena Norrman, Dept of Ger-
man, Scandinavian and Dutch.

etc.
Wimba, från Horizon Wimba, är ett

röstprogram utvecklat för dialoger. Det
kan användas individuellt mellan student
och lärare eller av en hel klass. En fördel
med programmet är att studenterna inte
behöver befinna sig i ett språklabb för att
nyttja det utan kan arbeta hemifrån eller
från ett datalabb på campus. De enda
som krävs är tillgång till Internet samt
hörlurar. Programmet, som kan köpas via
Horizon Wimba, är mycket lättarbetat
men dyrt (ca 10 000 US dollar). Det bör
därför delas mellan olika institutioner
vid ett universitet, inte minst med tanke
på att det har många olika användnings-
områden. 
  
Lars Trägårdh: Sweden: A High Trust
Society
Den sociala tilliten och kontrollen i ett
samhälle är avhängigt av hur dess invå-
nare relaterar till varandra. Av många
anses svensken vara naiv och oreflekte-
rande. Vi beskrivs som the dumb
Swede, en okritisk människa som utan
närmare efterfrågan följer de skrivna la-
garna och glad i hågen litar på våra med-
människor och samhället i stort.

I internationella sammanhang gör Sve-
rige bra ifrån sig, landet har god ekonomi
och svensken klarar sig väl trots höga
skatter. En viktig anledning till detta kan
bero på att ett high trust society (ett sam-
hälle med hög tillit till medmänniskor
och samhälle) har låga omsättnings-/trans-
aktionskostnader (transactional costs). I
jämförelse med andra länder förekom-
mer t ex strejker väldigt sällan i Sverige.
Snarare än att tolka detta som ett uttryck
för att svensken oreflekterat uthärdar
svåra villkor skulle man kunna tolka
det som resultatet av att samhället funge-
rar. I motsats till många andra länder ten-
derar konflikter i Sverige att bli lösta

utan våldsamma motsättningar. I stället
sker lösningarna via mindre förlustbring-
ande och sönderslitande medel.  Detta
har med all sannolikhet att göra med lan-
dets historia.

Redan innan de skandinaviska länder-
na blev moderna nationer var de lag-
bundna (rule and law bound). De hade
tinget (som i Norge och Danmark står för
riksdagen och i Sverige för domstolsvä-
sendet). Tinget var det forum vari fria
män utan påtryckningar träffades för att
döma och lagstifta, där de gemensamt
skapade sina egna regler och lagar. Allt-
eftersom dessa lagar skapades, frivilligt
och genom kompromissande samarbete,
blev de accepterade av folket. Människor
följde dem frivilligt och med tillit. Med
tiden blev de internaliserade så  att män-
niskorna inte bara frivilligt kom att följa
lagarna utan också litade till att deras
medmänniskor skulle göra detsamma.

Svenskarna tenderar att vara mer akti-
va och involverade i samhälleliga sam-
manhang än andra nationaliteter. Detta
har antagligen sitt ursprung i landets
långa tradition av samhälleligt lagarbete
på gräsrotsnivå (som går tillbaka till
tinget). Så gott som allt förberedande
material som når riksdagen, har igång-
satts och bearbetats av många små lokala
kommittéer. I dessa kommittéer har frå-
gor ställts, utretts, överlagts och lösning-
ar föreslagits. Därför är det som händer
inom dessa kommittéer oftare av större
betydelse än vad som händer på toppen,
dvs. i riksdagen, där själva röstandet
sker.

Kommittéarbeten, som de i Sverige,
kräver goda kunskaper i samarbete. Att
lyssna och göra sig hörd, delta och enga-
gera, respektera och lita till varandra är
inte nya förmågor och färdigheter, de har
funnits i det svenska samhället i århund-
raden. De existerar som en som en solid
grund i detta välorganiserade och stabila
samhälle.

En av talarna från Sverige var Mats
Wahl, författare till ett 40-tal böcker, ett
antal pjäser och många filmmanus. År
1993 tilldelades han Augustpriset för
ungdoms- och barnböcker och år 1990
Kungliga Dramatens pris. Hans ämne
var: Att uppfinna ett språk.

Han beskrev oerhört personligt och
dramatiskt bakgrunden till sitt författar-
skap. Vi satt alla blickstilla när han be-
rättade om sina morföräldrars liv och in-
ställning, och om föräldrarna. Hans star-
ka minnen från så tidigt som 3-årsåldern
skakade oss. På grund av sina egna upp-
levelser skriver han ofta om en far som
inte fyller måttet, som är frånvarande. –
Hans skildring av sin första ansats som
dramatiker vid 8 års ålder, var ytterst ko-
misk.

Som illustration läste han sen från tre
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av sina böcker: Därvarns resa, om Ku-
tatavlan i Fårö kyrka som skildrar 12
Fåröbönder som år 1618 befann sig på
isen för sälfiske. Plötsligt gick isen upp. I
10 dar levde de på isflaket, iförda säl-
skinnen från djuren de slaktat, i väntan
på döden. – Då gällde det för författaren
att uppfinna ett språk för denna skildring
från 1600-talet. Ur Svenska för idioter
läste han en härlig skildring av stökiga
gymnasister som tagits ut till bildterapi
och hur de lyckas förlöjliga auktoriteter
och systemet. Ur Vinterviken fick vi
höra om en pojke som vägrar möta sin far
som kommer på besök.

Därefter visades hans film, Ta min
hand, skapad av hörselskadade flickor
som deltog i en filmtävling år 2007. Den
handlar om utestängdhet. Flickorna hade
inga ansikten.

Henrik Berggren, journalist och his-
toriker, talade om Den aktuella politis-
ka situationen i Sverige, intryck och
tankar. Han har en magisterexamen från
Berkeley och doktorerade i historia på
Stockholms universitet 1995. År 2000
blev han kulturchef på DN och är sedan
2003 ledarskribent.

Den borgerliga koalitionsregeringen i
Sverige har just nu väldigt låga opinions-
siffror och måste ständigt vinna väljarna
igen. Genast efter valet måste flera mi-
nistrar i den nya regeringen avgå pga. oe-
gentligheter. Folk gillade inte detta –
verkade som om de inte vill lyda lagen.
Ett faktum är att svenska folket är villigt
att betala höga skatter för väl genomför-
da sociala omsorger. Regeringen försök-
te privatisera sjukhus och stötte på pa-
trull. Centralt för moderaterna är att stå
för ett starkt försvar. När finansministern
förklarade att försvaret måste skäras ner,
avgick den moderate försvarsministern.

Hur ska koalitionsregeringen hållas
ihop? Bara moderaterna tycks få igenom
sina förslag, övriga partier vill också sy-
nas. Folkpartiet är mest likt de moderata.

Skolfrågan har alltid varit viktig för folk-
partiet. ”Skolpengen” har genomförts
mycket mer i Sverige än i något annat
land. Eleven får en påse pengar från sta-
ten när han vill gå i en annan skola än
den kommunala. Kristdemokraterna är
ett ganska socialliberalt parti. Partiled-
ningen krävde inför valet att fastighets-
skatten skulle sänkas. De lyckades men i
gengäld måste de tona ner abortmotstån-
det, vilket de kritiserats för.

De borgerliga står nu där socialdemo-
kraterna var under 30-talet. Det gäller att
utnyttja tillfället, genomföra små refor-
mer. De borgerliga är i regeringsställ-
ning för första gången under en högkon-
junktur. De har lyckats ändra villkoren
för socialförsäkringen – tvingat fackför-
eningarna att öka avgifterna. Staten delar
ut arbetslöshetsunderstöd men pengarna
kommer från fackföreningarna. De bor-
gerliga behöver tur, ingen kris och bra
ekonomi. De har frihetsideologin, medan
socialdemokraterna har jämlikhetsideo-

Utanför The American Swedish Institute i Minneapolis, ses från vänster Ann-Catrine
Skoog Ehmer, bitr rektor, Margareta Storm, rektor, Margaretha Bull och Eva Haak
Hess, lärare på The Swedish School.

login.
Socialdemokraterna kan dra nytta av

motståndarnas misstag, vara passiva och
vänta på sitt tillfälle.

Svensklärarkonferensen avslutades
med en busstur och ett besök på The
American Swedish Institute i Minneapo-
lis, byggt av tidningskungen Swan Turn-
blad. (Sven blev Swan) Deltagarna fick
en visning av institutet med dess impor-
terade svenska kakelugnar (som aldrig
eldats i!) och bl.a. ett vackert gustavi-
anskt rum och tom en Bruno Liljefors-
tavla i hallen. Konferensen avslutades
med en mottagning på Institutet och far-
väl och tack till Niklas Arnegren på ge-
neralkonsulatet och vår värd på Univer-
sity of Minnesota – Lena Norrman.

Margareta Storm, rektor
Ann-Catrine Skoog Ehmer, bitr. Rektor

Eva Haak Hess
swedishschool@cox.net

Efter min makes bortgång hade jag be-
slutat mig för att förverkliga vår gemen-
samma dröm att återvända ”hem” till
Sverige efter 37 år i USA. De många
åren utomlands hade gett mig en roman-
tiserad bild av mitt gamla hemland. Det
är två vitt skilda saker att besöka Sverige
och att bo där. Det är också en skillnad
att återkomma i ett parförhållande gente-
mot att återkomma som änka.

Sverige och USA synes ha mycket ge-
mensamt men tittar man lite närmare
upptäcker man stora skillnader som leder
till ständiga kulturkrockar.

Efter återflytten till Sverige har jag

Vända hem till dröm eller mardröm?
ställts inför ett antal utmaningar:
1) Jantelagen kommer med modersmjöl-
ken och frodas vilket fortsätter att ha en
hämmande effekt på samhället. Fram-
gång lönar sig inte på samma sätt som i
USA. Om man misslyckas kan man ut-
räknas för gott. I dagens USA ses ett
misslyckande ofta som en nyttig erfaren-
het efter vilket man kan återetablera sig i
sin karriär.

Pressen efter samsyn gör att folk ten-
derar att censurera sig själva. Många bär
på två masker, en privat och en officiell i
arbetslivet – kanske ett av skälen till den
nutida svenska stressen och ohälsan. När
gapet blir för stort mellan dessa två iden-

titeter och dagens verklighet går många
svenskar ”in i väggen,” en företeelse
utan motsvarighet i dagens USA.

2) Svenskar kommunicerar inte med
varandra. Bristen på kommunikation i
tal, skrift och kroppsspråk främlingar
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emellan är påtaglig. Det förekommer inte
samma spontanitet som i Kalifornien där
man ofta inlåter sig i samtal med folk
man inte känner. Jag upplever ofta att jag
befinner mig i ett ”svart kommunika-
tionshål” i Sverige eftersom jag sällan
får någon uppföljning på de kontakter jag
skapat.

I USA nätverkar man som livsstil och
det personliga kontaktnätet utgör ett
skyddsnät för gemene amerikan. När
man går på olika tillställningar i Sverige
minglar man däremot mest med sina vän-
ner. Som regel tar man en sväng runt
rummet bara för att återvända till samma
kompisar –det svenska ”kardborrebete-
endet”!

Som Amerikasvensk har min hjärna en
annan referensram än svenskar som bott i
Sverige hela livet. Bara för att man pratar
svenska tror folk att man kan och begri-
per allt om Sverige. I själva verket har
man en helt annan referensram och trots
att man begriper orden förstår man ofta
inte innebörden av vad folk säger. Där-
emot hålls det svenska språket vid liv i
dagens USA, bl.a. genom svensk-ameri-
kanska tidningar som Vestkusten och
Nordstjernan vars artiklar är två-språki-
ga. Dagens Amerikasvenskar pratar ofta
felfri svenska och har hela 15 miljoner
svenskar att kommunicera med, en större
målgrupp än i hemlandet, även om alla
svensk-amerikaner inte hanterar svenska
språket.

3) Avsaknaden av vett och etikett på ga-
tor, torg och kommunala samfärdsmedel
är slående om man är van vid den ameri-
kanska vänligheten och generositeten
och det äkta och förutsättningslösa sam-
spelet människor emellan i USA.

4) Den svenska kundservicen skiljer sig
avsevärt från den amerikanska. Som
kund finner jag mig ofta uppläxad och
tillrättavisad. En svensk affärsidkare ser
ofta sina anställda, inte kunderna, som
sin främsta tillgång.

I USA är ett jobb ett privilegium, i
Sverige en rättighet. I Sverige identifie-
rar man sig med sin familj och vänner
och möjligen hur man förtjänar sitt leve-
bröd medan man i Amerika oftare tänker
på vad man vill och vart man är på väg i
livet. Som amerikan känner man att man
har en viss kontroll över sitt eget livsöde
medan många svenskar saknar större
egna drivkrafter.

5) Åldersdiskrimineringen, ungdomsfix-
eringen och könsdebatten:
Dagens Sverige präglas av en fixering på
ungdomar och deras behov samt en jäm-
likhets- och könsdebatt som blivit fast-
låst i ideologiska tankebanor jämfört
med den betydligt mera pragmatiska atti-
tyden till dessa frågor i dagens USA.

Amerikanska Baby Boomers har en
enorm köpkraft och politisk makt jäm-
fört med svenska 40-talister och styr till
stor del dagens USA. Många svenskar
medger att dagens ungdomsfixering har
gått för långt och att det är hög tid att
svänga pendeln mot större respekt för
kunskaper och erfarenheter, vilket är fal-
let i dagens USA.

Jämlikhet mellan könen har debatterats
till leda i svenska medier men åt diskri-
mineringen på grund av ålder har knap-
past ägnats en tanke. EU håller nu på att
lagstifta ett förbud mot åldersdiskrimine-
ring, en lag som länge varit i kraft i USA.

6) Ungdomars framtidsvision och det
andliga livet:
I motsats till USA tycks det inte finnas
en inhemsk dröm för ungdomen. Folk-
hemmet har i stort sett raserats och landet
har sekulariserats i så hög grad att det
enda ställe där svenskar känner naturlig
andlighet är ute i skog och mark. Den
svenska kyrkan har förlorat sin makt och
känns ofta marginell, livlös och operson-
lig.

Min hypotes är att denna brist på and-
lighet har lett till den stress och ohälsa
som grasserar i dagens samhälle. Till
Sverige kommer man huvudsakligen
som ekonomisk eller politisk flykting el-
ler för att man förälskat sig i en svensk/a.
Till USA kommer man däremot för att
söka frihet, framgång, rikedom eller för
att bedriva högre studier och forskning.

Trots högkonjunkturen och tillväxten
har Sverige varit bland de sämre länder-
na i världen på att skapa nya jobb och har
en hel del att lära av USA på detta områ-
de. Invandrarna relegeras ofta till stor-
stadsghetton och sociala myndigheter
utan större chanser till förvärvsarbete.

I Sverige måste man vänta på att bli ac-
cepterad och arbetsmarknaden upplevs
som mera segregerad könen och ålder-
grupperna emellan. På mingelträffar ta-
lar mäktiga äldre män oftast med andra
mäktiga äldre män medan kvinnor för det
mesta nätverkar med andra kvinnor i
samma ålder. Kvinnliga nätverk saknar
makt och svenska kvinnor är beroende av
tillgången till manliga nätverk för att
komma in på högre poster i näringslivet.

Vad som däremot har fungerat bra
med återflytten är följande:
1) Närheten till familj, släkt och vänner

2) Har upptäckt att jag har något unikt
att erbjuda den svenska arbetsmarkna-
den och har funnit en nisch i Sverige som
managementkonsult åt företag, universi-
tet och organisationer där jag drar på min
kompetens inom public affairs, kulturel-
la skillnader mellan de båda länderna,
kunskapen att nätverka på amerikanskt
vis, samt mångårig erfarenhet av engel-

ska som affärsspråk.
Innan min make, James Brennan, avled

i cancer skapade han ett utbytesprogram
mellan Chalmers och amerikanska Cal
Poly vilket givit mig en naturlig roll som
mentor och förvaltare av hans önskan att
lämna ett eftermäle och därigenom länka
samman Kalifornien och Göteborg.

3) Andra fördelar med att bo i Sverige
Genom att bo i Europa får man ett bättre
mediaperspektiv på resten av världen
och på USA. Rapporteringen på svensk
TV är objektiv och de mänskliga följder-
na av händelser utomlands lyfts ofta
fram. Svenska myndigheter är servicein-
riktade jämfört med amerikanska myn-
digheter. Den svenska välfärdsmodellen,
trots dess nuvarande brister, står sig bra i
internationell jämförelse. Sverige har
fortfarande en moralisk trovärdighet på
det internationella planet. Man känner
sig geografiskt bra placerad med närhe-
ten till resten av Europa.

De något lägre levnadskostnaderna,
speciellt på boendet vilket endast är en
tredjedel av kostnaderna i min gamla
hemstad San Francisco, samt på sjukvår-
den, vilken trots privatvården är avsevärt
mera prisvärd än i USA, bidrar till
svensk livskvalité. Detsamma med ma-
ten, kranvattnet och den svenska naturen.

Det är spännande med de fyra årstider-
na och man upplever säsongerna på ett
helt annat sätt än i Kalifornien där man
endast upplever två årstider och som yr-
kesarbetande ofta befinner sig på ett luft-
konditionerat kontor. Här är soltimmarna
högt värderade och minns som ljuva
minnen.

Jämvikten mellan arbetsliv och privat-
liv jämfört med USA är något man vär-
derar i Sverige. Här prioriterar man pri-
vatlivet och livskvalitén är inte endast
förknippad med karriären vilket ofta är
fallet i USA.

Konkreta tips åt dig som tänker flytta
hem från USA till Sverige:

– Bränn aldrig dina broar! Håll alla möj-
ligheter öppna!
– Om du har något/ra att komma tillbaka
till, var inte rädd pröva på!
– Använd dina kunskaper inom mingling
och nätverksbyggande för att etablera
dig
– Låt inte pessimisterna i Sverige ta död
på dina drömmar utan kör ditt eget race!
– Var dig själv och praktisera friskvård
och mental hälsa som du lärt dig i USA
– Ta med dig det bästa från Amerika i
bagaget som t.ex. frivilliga insatser inom
ideella organisationer som Riksförening-
en Sverigekontakt, SWEA, etc.

Gunilla Ramell
gunilla@ramell.com

Tel: 0706-45 95 50
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Riksföreningen Sverigekontakts förre ge-
neralsekreterare Lennart Limberg har
varit på föreläsningsturné i Finland där
han bl.a. talade om Carl von Linné.

Linné-jubileet 2007 har påverkat Riks-
föreningens föreläsningsverksamhet. En
bra utgångspunkt då man talar om den
store naturvetenskapsmannen är att an-
vända en svensk hundralapp. Där skådas
Linné på äldre dar, enligt det porträtt av
Roslin, som han själv beskrev med orden
”inget kan vara likare”. Till vänster om
huvudpersonen anas den botaniska träd-
gården i Uppsala, som den tog sig ut i
mitten av 1700-talet och därtill en växt
som den unge studenten Carl presentera-
de 1729 i en handskriven första lyrisk be-
skrivning av det botaniska sexualsyste-
met, Förspelet till blommornas bröllop:
Preludia sponsaliorum plantarum. (Lati-
net var den tidens vetenskapliga språk.)

Växten heter Skogsbingel och den be-
rättar en del om Linnés insatser. För det
första ser vi en hanblomma och en hon-
blomma och detta får symbolisera det
sexualsystem, som han introducerade
som systematiseringsgrund för växterna.
För det andra har blomman fått namnet
Mercurialis perennis, vilket demonstre-
rar det binära benämningssystem, som
Linné skapade och som fortfarande an-
vänds. För det tredje inventerade blom-
sterkonungen och hans lärjungar den
nytta som olika växter kunde bjuda män-
niskan. I sin läkarverksamhet använde
Linné skogsbingel för att bota syfilis och
den kom alltså att ersätta kvicksilver,
mercurium. Kanske ansågs denna växt
extra lämplig till att pryda en svensk se-
del eftersom Mercurius i den antika
gudavärlden var handelns beskyddare.
Men man glömde väl bort att Mercurius
också var tjuvarnas gud.

En hundralapp berättar

Den 19 november besökte jag Helsing-
fors för att delta i Sverigepaket 2007,
som anordnades av Hanaholmens kultur-
centrum och Riksföreningens lokalav-
delning samt ett antal högskolor och uni-
versitet. Mer än 150 studenter hade sam-
lats för att ta del av ett program som till
stor del handlade om svenska massme-
dia. Min uppgift var att med ett kort före-
drag anknyta till den aktuella fotoutställ-
ningen på Hanaholmen i Linnés anda
som skapats av Prins Carl Filip. Det var
vidare viktigt att för auditoriet påpeka
Carl von Linnés insatser som författare
och grundläggare av den svenska veten-
skapliga prosan. Speciellt intresse väckte
de uppgifter som jag vidarebefordrade
från Riksföreningens ordförande, profes-
sor Bo Ralph, om hur Linnés vårskild-
ringar kan anas i Strindbergs inledning
till ”Röda rummet”.

Den 20 november besökte jag språk-
centrum på Helsingfors universitet och
som vanligt hade lärarna i svenska där
samlat ett imponerande antal intressera-
de studenter. Föreläsningen handlade
visserligen om aktuell svensk politik,
men det gick fint att foga in något lite om
Línnéjubiléet. På eftermiddagen fick jag
en mycket trevlig stund hemma hos

Riksföreningens vän och gynnare Brita
Cavonius.

Onsdagens och torsdagens föreläs-
ningar på yrkeshögskolan Haga-Helia
förutsatte en del anpassningar till stu-
dentgruppernas olika sammansättningar
och detta genomfördes med hjälp av oli-
ka byggstenar, såsom Sveriges Riksdag
och det svenska valsystemet, Tsunami-
katastrofens politiska efterverkningar,
Fakta och skandaler i svensk politisk
journalistik, Feministiskt initiativ, Ny re-
gering och ny politik, Långsamma för-
ändringar i det svenska samhället; och
minsann fick inte Carl von Linné vara
med på ett hörn igen.

Studenterna hade goda kunskaper i
svenska och kunde för det mesta följa
min framställning utan svårigheter. Både
från universitetets sida och från Haga-
Helia uttrycktes önskemål om ett snart
återbesök av Riksföreningen Sverige-
kontakt. På Hanaholmen bad man om en
ny turné med våra trubadurer för att pre-
sentera svensk ungdomsmusik.

Lennart Limberg
lennart.limberg@sverigekontakt.se

Michelle Cadeau som skrivit denna arti-
kel har grundat en förening som heter
”Svenska Mammor”. Dess verksamhet
är inriktad på språksituationen hos barn
med en svensktalande mamma och en
pappa med annan språkhemvist. Hon bor
i USA och organiserar varje sommar ett
språkläger i Sölvesborg för sådana barn.

Lingvistik
Kodväxling är en vanlig företeelse bland
flerspråkiga personer. Talaren växlar
från ett språk till ett annat i en konversa-
tion med en annan flerspråkig person
med samma språkliga bakgrund.

Flerspråkig kodväxling – att blanda ihop eller helt enkelt att blanda?
Funderar du, som många, på vad det

betyder att ditt barn blandar språken han/
hon pratar? Hör du kommentarer som
”Han blandar ju ihop allting. Stackarn är
helt förvirrad.” ”Bättre att hålla sig till ett
språk så hon i alla fall lär sej ett språk
riktigt.”

Varför blandar barn och ungdomar oli-
ka språk fast vi vet att de faktiskt kan
båda språken bra? Vad kan ligga bakom
detta?

Fenomenet med att blanda språk kallas
kodväxling. Vad är då kodväxling? Låt
oss först titta på och definiera fenomenet.
Kodväxling är när en flerspråkig person

växlar mellan två eller fler språk i kon-
versation med en annan person som be-
härskar samma språk. Det är alltid ett
medvetet val.

För att förstå kodväxling och varför
det inträffar måste vi försöka tänka som
en flerspråkig person. Som med många
andra s.k. problem inom den flerspråkiga
världen så ser det ut som om ”problemet”
med kodväxling är något som är skapat
av personer som lever i en enspråkig mil-
jö. Detta kallas ”dubbel monolingvistisk
form” (Jens Normann Jørgensen & Anne
Holmen 1997)

Enligt denna form, som framlagts av
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de danska forskarna Jens Normann Jør-
gensen och Anne Holmen, så måste den
flerspråkiga personen, precis som den
enspråkiga, hålla sina språk separerade.
De bör inte använda sina språk annorlun-
da än en enspråkig person. I dagens läge
ser många enspråkiga personer (vilka för
övrigt är i minoritet i världen) på fler-
språkighet som en uppsättning av två oli-
ka språk, och att språken bör vara uppde-
lade och definierade. Därav den negativa
synen på kodväxling. Vi måste titta när-
mare på kodväxling och försöka förklara
det.

Frågan är om likheter mellan ensprå-
kigt språkanvändande skall, bör eller ens
kan jämföras med flerspråkigt språkan-
vändande eller om vi helt enkelt bör se
på flerspråkighet från ett flerspråkigt
perspektiv. Bör vi se på den flerspråkiga
personens språkresurser, inte som dubbel
monolingvistisk form, utan som, vad Jør-
gensen och Holmen kallar, en integrerad
tvåspråkig (eller flerspråkig) form? Bör
vi istället se på den flerspråkigas olika
språk som en enhet – en resurs från vil-
ken personen kan plocka fram och an-
vända det som är bäst för en speciell situa-
tion eller passar bäst i en speciell konver-
sation?

När man ser det ur denna synvinkel så
blir kodväxling, för en flerspråkig person
något helt normalt. En flerspråkig person
skiljer inte nödvändigtvis på de två eller
flera språk som han eller hon pratar utan
använder dem alla i olika kommunikati-
va situationer.

Kodväxling är en resurs använd av per-
soner som kan använda den. Det är ett
medvetet val som kan understryka, in-
kludera eller utesluta andra, visa till-
hörighet och nyansera det som kommu-
niceras.

Varför kodväxlar man?
En flerspråkig person har, självklart, ett
bredare spektrum i sin kommunikation
med en person som behärskar samma
språk. Att inte använda denna fördel och
extra resurs i sin kommunikation vore
lika onaturligt som att inte använda ges-
ter eller ansiktsuttryck för att understry-
ka eller nyansera det man vill få fram när
man talar med någon. Det talade ordet är
bara en liten del av vårt informationsut-
byte med andra. Genom kodväxling kan
den flerspråkiga personen vidga sitt
kommunikativa spektrum och använda
vad som passar bäst och som bäst överför
meddelandet till personen han eller hon
pratar med.

Här är några svar som ungdomar givit på
frågan om varför de kodväxlar:

Vanessa berättar att språkanvändning-
en för dem innebär att man emellanåt

lånar vissa ord från det ena språket för
att de inte alltid finner det specifika or-
det inom språket man talar.

Rami påpekar att språkvalet för honom
oftast är situationsbundet. Han menar
vidare attinformationen man vill för-
medla känns bättre att säga på ett visst
språk. ”Vilket språk man väljer beror
på vad det är man vill ha sagt.”

”Det blir så när du inte vill att någon
ska förstå något som du säger. Om du
kanske ska kommentera någon, då pra-
tar jag assyriska med min kompis så att
någon inte ska förstå”. (Melinda)

Vanessa säger att hon använder språ-
ken bara av vana, men också för att
honupplever att det inte finns tillräck-
ligt med synonymer på det ena språket
och då känner hon att det är praktiskt
att låna ord från det ena språket för att
göra sig förstådd.” (Youssef & Gabro
2007)

Andra faktorer som makt, språkstatus,
tillhörighet, avståndstagande och kultu-
rell identitet kan ligga bakom, speciellt
ungdomarnas, kodväxling.

En härlig sak är att kodväxling kan
bygga broar! Bygga broar mellan, inte
bara två språk utan också mellan två
identiteter och två kulturer. Kodväxling,
i de situationer då språk är bron, gör det
möjligt att identifiera och sammansmälta
två eller fler kulturer till en.

Fakta om kodväxling
Låt oss nu titta på lite fakta om kodväx-
ling. ”Om du kan dina språk ordentligt så
behöver du inte blanda dem.” Detta var

tidigare attityden mot kodväxling. Men
måste verkligen ’blanda’ betyda att
’blanda ihop’? Kom ihåg att kodväxling
bara händer i en konversation mellan två
personer som båda behärskar samma
språk. En persons val av språk, i kommu-
nikation med en annan person som har
samma kunskaper och av blandningen av
dessa bör ses som en tillgång och inte
som något negativt. Sådan kommunika-
tion kan bli mycket mer exakt eftersom
ett språk kan ha bättre ord för någonting
än ett annat och då kan den bli mer speci-
fik eftersom speciella kulturella egenhe-
ter inte kan överföras till ett annat språk.
Den kan också bli mer färgglad eftersom
nyanser och stilar kan vara olika i de oli-
ka språken. Genom att kunna plocka från
två eller fler uppsättningar av ord, käns-
lor, kulturer och traditioner så har den
flerspråkiga personen ett djupare och
mer komplett språk. Vilka är då vi att
försöka stöpa en sådan person i samma
form som en enspråkigs med ett mindre
spektrum? Vad skulle fördelarna kunna
bli av detta?

Dessutom har det konstaterats, i mot-
sats till vad många kanske tror när de ser
på kodväxling, att bara personer som
pratar de aktuella språken på en hög nivå
kan behärska kodväxling. Under ett av
mina språkläger i Sverige träffade jag en
ung kvinna, vi kan kalla henne Sanna,
som visade att detta var riktigt. Sanna
hade växt upp utanför Sverige men med
svenska föräldrar. Under hennes barn-
dom flyttade familjen mycket och nu när
hon själv blivit mamma så känner hon att
hon inte tillfullo behärskar något av de
fyra språk hon talar. När vi diskuterar
kodväxling berättar Sanna att detta är nå-

Michelle med sin familj.
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got hon inte kan. Hennes språk interage-
rar inte med varandra på ett sätt som gör
att hon kan använda en fras eller ord från
ett språk i ett annat. Hon måste stanna
upp, tänka och översätta där en person
som mycket väl behärskar sina språk
skulle kunna kodväxla och fortsätta.

Kodväxling och grammatik
En annan verkligen intressant faktor när
det gäller kodväxling är dess grammatik.
Det är lätt att tro att kodväxling skulle
vara totalt ogrammatiskt och falla utan-
för ramar, regler och strukturer. Men så
är inte fallet! Enligt Lederberg och Mo-
rales (Code switching by bilinguals: Evi-
dence against a third grammar, 1995) så
följer sådana uttalanden reglerna för
grammatiken inom de två (eller flera)
språken.

De exempel som samlades under tiden
denna artikel skrevs visar att de gram-
matiska reglerna följs. Följande meningar
är alla exempel på kodväxling/lån mellan
svenska och engelska.

Uttalande: ”Jamen det var ju den securi-
tyguarden”
Svenska: ”Jamen det var ju den säker-
hetsvakten”

Engelska: ”Yeah, but it was that security
guard”

Uttalande: ”Jag kände att mina ben
growde”
Svenska: ”Jag kände att mina ben växte”
Engelska: ”I felt my legs were growing.”

Uttalande: ”Jag vill talka”
Svenska Jag vill prata.
Engelska: I want to talk.

I det första exemplet sker kodväxlingen
mellan två vuxna, de följande uttalande-
na är gjorda av små barn. Som synes har
det lånade ordet ändrats för att följa den
svenska grammatiken. Detta är gjort
omedvetet och i ett av exemplen är bar-
net under 3 år! Detta påvisar hög kun-
skapsnivå, och grammatiskt förståelse,
av båda språken.

Som avslutning kan man säga, med in-
formationen som framförts här i åtanke,
att kodväxling inte är något negativt.
Faktum är att det är lättare att förstå om
man är villig att ”gå i någon annans skor”
först. Vi kan inte, bör inte och skall inte
lägga enspråkiga normer på en flersprå-
kig person. Kodväxling, som vi har sett,
kräver hög kunskapsnivå i språken, är en

verklig tillgång och en otrolig fördel i
kommunikationen mellan två eller fler
personer som behärskar samma språk.
Fenomenet är också en ovärderlig hjälp
för att skapa broar i en mångkulturell
identitet. När den används på ett positivt
sätt kan kodväxlingen tillföra djup, värde
och förståelse i en konversation. Kod-
växlingen kan också skapa en mer kom-
plex kommunikation, där båda uppsätt-
ningarna (eller flera uppsättningar) av
språk används som tillgångar.

Så till slut, kodväxling är inte att blan-
da ihop men att blanda. Det är ett utmärkt
och kreativt sätt att kommunicera mellan
två personer som har goda kunskaper i de
använda språken, kulturerna och traditio-
nerna. Så nästa gång någon påpekar att
ditt barn blandar ihop sina språk kan du
ju stolt svara: ”Åh! Du menar att han
kodväxlar! Detta påvisar att han har hög
färdighet i sina språk! Nya forskningar
visar att bara personer som behärskar ett
språk på hög nivå kan kodväxla.” och
passa på att knycka på nacken också ;-)

Med dig i din strävan mot flerspråkiga
barn

Michelle Cadeau
E-post: michelle@svenskamammor.com

Webbsida: www.svenskamammor.com
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Kamila Rak har studerat svenska i två år
i Polen. Hon är en av åtta stipendiater
från fem länder (Ukraina, Polen, Molda-
vien, Slovakien och Rumänien) som, ge-
nom ett samarbete mellan Riksförening-
en Sverigekontakt och olika folkhögsko-
lor, fått studera på en folkhögskola under
höstterminen 2007. Stipendiaterna skri-
ver en liten rapport om hur studierna går
och hur de har det på skolan, dels efter
halva studietiden och dels efter termin-
ens slut. Kamila skickade oss nedanstå-
ende mittterminsrapport från Sigtuna
folkhögskola.

Sigtuna är en liten, men fin stad. Det är
skönt här i trakten och jag älskar att pro-
menera och beundra de söta, röda och
gula husen. Sigtuna ligger relativt nära
Stockholm. Jag har ofta möjlighet att åka
dit. Där besöker jag museer, konstutställ-
ningar, biografer eller tar helt enkelt fika
med kompisar som jag har träffat på Sig-
tuna folkhögskola. Genom att besöka
Stockholm lär jag mig många nya saker
om Sverige, svenskarna och deras kultur.
Jag har varit i Uppsala 2 gånger, och
även i Oslo i söndags. Man kan inte tän-
ka sig ett bättre läge!

På skolan är det faktiskt spännande.
Jag har lärt känna de snälla, erfarna och
hjälpsamma lärarna och trevliga eleverna
här. Vi har nära kontakt med våra lärare
och de bryr sig om vår utbildning och
våra framgångar. Man kan alltid vända
sig till dem när man har något problem.
Eleverna hjälper också om de bara vet
hur man fixar det man frågar dem om.

Schemat är varierat och det händer ofta
något intressant på skolan. För 3 veckor

En kort redogörelse för mina studier på Sigtuna folkhögskola

sedan jobbade vi t.ex. med ett projekt.
Var och en måste välja ett ämne som man
ville fördjupa sig i. Mitt projekt gällde
skattetrycket i Sverige. Jag intervjuade 2
riksdagsledamöter (via mejl) och vanligt
folk, kontaktade Skatteverket och läste in
mycket själv. Efter en vecka måste vi re-
dovisa vårt arbete. Trots att det hade ver-
kat svårt, gick det verkligen jättebra.

På kvällarna finns det några aktiviteter
på skolan att välja på. Man kan gå på
matlagningskurs, danskurs eller spela
innebandy. Vi är alltid bjudna på kultur-
lager och kan uppleva mycket intressant
där.

På skolan finns det inte ett riktigt bib-
liotek, men det finns ganska nära, nämli-
gen på Sigtuna-stiftelsen, och det är inte
vilket som helst bibliotek. Det är Sveri-
ges största privatbibliotek. Man kan inte
hamna bättre om man studerar svenska.
Det är bara 10 minuters promenad som
skiljer mig från alla böcker jag behöver
och gärna vill läsa.

Jag har försökt att hitta några nackde-
lar, men det är verkligen jättesvårt när
man läser på Sigtuna folkhögskola.

Kamila Rak
kamisia@gmx.net

Tågmeditation
Följande brev har influtit till Sverige-
kontakts redaktion:

På tågresa genom Tyskland hade jag tid
att meditera en smula. Resultatet här
nedan:

Rückwärts mit den DB (24/10 -07)
Friedlich und ruhig
mir aus den Augen
fliesst Heide und Land,
dent sich in Streifen
verdunsten – verschwinden.

Mir liegt zu versinken,
– Zeitraum verrinnen –
gelassen hinnehmen
Gedanken wie Wolken
hinziehen, fortfliegen.

Lilian Holmberg, Lund
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Genom ett samarbete mellan Sveriges
Ambassad i Minsk, Svenska Institutet
och Vitebsks Marc Chagall-museum
kunde den mycket intressanta utställ-
ningen om svensk grafik öppnas i februa-
ri i Vitebsk (Vitryssland). Fler än 300
Vitebskbor kom till Marc Chagall-museet
den 6 februari då invigningen hölls av
museidirektören, Ludmila Hmelnitskaja,
och Mikael Kihlman, kuratorn för den
svenska utställningen ”Svensk grafisk
konst 1980–2005 — med traditionen in i
framtiden”.

Utställningen visades fram till den 25
februari. Verk av sexton svenska grafis-
ka konstnärer från olika generationer
fram till 1980 visades. Bland dem ingick
en grupp om nio grafiker IX-gruppen
med bl.a. Philip von Schantz (1928–
1998), professor och rektor för Kungliga
Konsthögskolan i Stockholm. Han har
inspirerat och öppnat ögonen på genera-
tioner av unga svenska konstnärer, med
verk från 1980-talet och framåt. Av de
sexton deltagande svenska konstnärerna
i Vitebsk är hälften kvinnor som t.ex.
Åsa Stjerna, Lina Nordenström, Vera
Ohlsson, Åsa Andersson, Elina Druker
och Brita Weglin. Det är mycket intres-
sant när man jämför med vilka som stäl-
ler ut i Grafikens Hus i Mariefred. Där
var blott 3 av 33 utställda bilder utförda
av kvinnliga konstnärer.

Mikael Kihlman berättade om utställ-
ningen ”Kunglig Grafik – ur H.M. Ko-
nungens grafik-samling” med svenska
grafiska verk från 1910-talet till 1970-ta-
let, som visades i Mariefred hela somma-
ren och hösten 2006. Ägare av grafiken
är den svenske kungen, H.M. Konung
Carl XVI Gustaf. Denna samling skapa-
des ursprungligen av kungens farfar,
Kung Gustaf VI Adolf, en hängiven
konstvän, särskilt vad gällde grafik. Mer
än hälften av de svenska konstnärer som
visades på utställningen i Vitebsks Marc
Chagall museet är numera representera-
de i den Kungliga Grafiksamlingen på
Stockholms slott. På grafikutställningen
i Vitebsk visade också den svenska
konstnären Pär Sundling fem grafiska vi-
deoanimationen vilka vi kunde vi se på
en dator i museet.

Att se på den nya svenska grafikut-
ställningen var verkligen givande för
eleverna på Vitebsks Gymnasium nr. 2
som studerar svenska det första året.
Både de och jag såg den med stort intres-
se därför att vi vill studera såväl det
svenska språket som att bekanta oss med
kulturen och konsten i Sverige. Detta

Utställningen ”Svensk grafisk konst 1980–2005

– med traditionen in i framtiden” i Vitebsk

hade vi en utmärkt möjlighet till i sam-
band med utställningen i Vitebsk. Svensk-
eleverna tyckte mycket om att se grafik-
utställningen. Kanske förstod de långt-
ifrån allt eftersom de fortfarande bara är
barn, men de fick verkligen ett djupt in-
tryck av utställningen.

De sexton svenska konstnärer, med
sina verk fulla av fantasi, energi och livs-
kraft som pekar framåt, är verkligen am-
bassadörer för den svenska kultur som

med traditionen går in i framtiden. Infor-
mation om den svenska grafikutställ-
ningen publicerades i Vitebsks tidnings-
press som en viktig händelse för utveck-
lingen av kulturen och våra internatio-
nella förbindelser.

Tatsiana Sinitsa
Svensklärare i Gymnasium ¹2,

Vitebsk, Vitryssland
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J.K. Rowling
Harry Potter och Dödsrelikerna
Sista delen i serien

Monika Ahlberg
Monikas bästa menyer
för vintern

Glenn Strömberg
Med smak för Italien
Mat, minnen och möten

Christer Fuglesang
13 dygn i rymden
– efter 14 år på jorden

Nu är Wettergrens Bokhandel en del av Bokia

Beställ via sverigekontakt@wettergrensbokhandel.se

Julklappstips från Wettergrens Bokhandel

Nordens ochBaltikums ba«sta private bank
- fo«r varje skede i livet

SEB �r en ledande akt˛r inom private banking. En del av
f˛rklaringen �r bredden. Private banking, som vi ser det,
ska omfatta allt som har med din ekonomi att g˛ra. Allt.
F˛r varje skede i livet. En annan del handlar om kvaliteten.

Aff�rstidningen Euromoney har utsett oss till b�sta
private bank i Norden och Baltikum.

Vill du f� mer tid till din fritid eller din inkomstbringande
talang, uppt�ck allt som Private Banking kan g˛ra f˛r dig.
Vi hj�lper privatpersoner som har en f˛rm˛genhetmed
allt fr�n f˛rvaltning och f˛rs�kringsl˛sningar till
bolagsbildningar.

Vi finns i Norden, i Baltikum, i Gene've, London,
Luxemburg, Marbella, Nice, Singapore, Warszawa och
Zˇrich. www.seb.se/privatebanking
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