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När jag läste en utlandstermin i Moskva
blev jag där tillfrågad att undervisa i
svenska för nybörjare. Det var vid en
filmkväll som hölls på svenska ambassa-
den som jag fick kontakt med Dascha –
en kvinna som drev en skola med svensk-
undervisning för vuxna – och sedan fick
jag erbjudande om att börja undervisa.
Jag tyckte att det skulle bli jättekul men
var samtidigt lite rädd för vad jag hade
gett mig in på. Vid en snabb visit hemma
i Sverige tog jag kontakt med Riksför-
eningen Sverigekontakt och fick en hel
del bra råd och lite läroböcker för att un-
derlätta undervisningen.

Ett par veckor senare började jag un-
dervisa min första grupp elever. Jag hade
förväntat mig att de flesta skulle ha
grundläggande kunskaper i engelska men
det visade sig att kroppsspråk och mina
mycket begränsade ryskakunskaper var
de enda sätten att kommunicera. Det blev
många skratt, och ibland missförstånd,
men studenterna gjorde framsteg. Jag
lärde mig dessutom massvis med ryska
medan jag höll mina lektioner, förmodli-
gen mer än vad jag lärde mig dagtid på
universitetet.

Klasserna bestod av ungefär 8 elever
vardera. De flesta ville lära sig svenska
för att de arbetade för svenska företag,
hade en svensk partner och/eller tyckte
om att semestra i Sverige. Själv ville jag
lära mig ryska för att jag varit intresserad
av språket ett tag och såg fram emot att få
utforska den ryska kulturen. Under min
uppväxt har jag haft förmånen att få bo i
ett flertal olika länder men aldrig något
land med så intressant och annorlunda
kultur och historia som Ryssland.

Studenten som blev svensklärare i Moskva
Det var ganska kritiskt för mig att

snabbt lära mig ryska eftersom de allra
flesta i Ryssland inte förstod engelska.
För att snabbast möjligt kunna kommu-
nicera lärde jag mig ett grundläggande
ordförråd först och grammatiken lite se-
nare, särskilt som rysk grammatik är
ganska komplicerad.

Inspirerad av några lathundar jag sett i
en bokhandel i Moskva tillverkade jag en
lathund med viktiga grundläggande ord
och fraser på ryska som jag använde mig
av vid mina studier. Denna delade jag
med mig av till mina elever, i omvänd
språkordning, och märkte snabbt att de-
ras ordförråd växte och vi kunde kom-
municera lättare. Lathunden var väldigt
enkel, ett dubbelsidigt A4-blad med så
många ord som fick plats kategoriserade
under olika rubriker. Eftersom det i bör-
jan är ett ganska fåtal ord man använder
sig av kändes det som ett utmärkt hjälp-
medel för att lätt kunna hitta rätt ord och
enkelt kunna repetera. Jag upptäckte att
eleverna växte snabbt i kunskap och
trygghet med det nya språket.

Då jag märkte vilket stort stöd lat-
hundarna var ville jag göra bättre och
proffsigare varianter av dem. När jag
återvänt till Sverige fortsatte jag min
ekonomutbildning och kontaktade samti-
digt lärare och språkelever som jag råd-
frågade om utvecklingen av enkla språk-
verktyg. Resultatet blev inplastade lat-
hundar i A4-format som nu innehåller
över 600 ord och uttryck på engelska,

franska, italienska, ryska, spanska, tyska
och svenska. Lathundarna lanserades av
det egna förlaget GidRapid i december
2008 och finns nu i ett trettiotal bokhand-
lar. Det känns väldigt häftigt att gå från
en enkel idé till att kunna erbjuda språk-
verktyg som används av lärare och elever
runt om i landet.

Utifrån materialet i lathundarna har jag
tillsammans med Wizmobi även utveck-
lat ett program som gör att man kan lära
sig språk med mobiltelefonen. Det lanse-
ras nu i sommar innehåller ett flertal uni-
ka funktioner som gör den lika använd-
bar för språkstudenten som för resenä-
ren.

Mobiltelefoner börjar mer och mer an-
vändas i utbildningssyfte och gör att du
kan utnyttja tiden på bussen, tåget och
liknande situationer till att göra något
produktivt och utvecklande.

I dag är det i stort sett bara iPhone-
användare som har hoppat på trenden
med häftiga mobilapplikationer – men
vad många inte vet är att de allra flesta
mobiltelefoner klarar av mycket mer än
spel, musik och ringsignaler.

De här enkla verktygen hoppas jag kan
underlätta för alla de som snabbt vill
komma igång med att lära sig ett nytt
språk. Jag hoppas detta kan hjälpa män-
niskor att kommunicera med varandra,
skapa förutsättningar för att utbyta tan-
kar och förstå varandra.

Daniel Eriksson
www.gidrapid.se

daniel@gidrapid.se

Artikelförfattaren.

Svensk
lathund.
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U HAR VI HAFT ETT UNDERBART sommar-
väder i många dagar i följd. Glada ropN

och höga skrik hörs genom mitt öppna kon-
torsfönster när lastbilarna med nykläckta
studenter drar förbi. Men vad har hänt med
Studentsången? Man hör den inte alls på
gatorna i alla fall. På 60-talet när jag tog
studenten sjöng vi den hela tiden och över-
allt tills vi blev hesa. Det kanske inte alltid
lät så vackert men sångens ord bidrog till
att man kände sig lite stolt att man klarat
studentproven, glad och förhoppningsfull
och också lite undrande inför det nya och
okända som väntade när man lämnade sko-
lan och ansågs vara vuxen. Har texten bli-
vit så gammaldags och mossig att man inte
förstår innebörden eller är det helt enkelt
inte coolt och inne att sjunga Student-
sången?

Häromdagen var vi i Hammarkullen som
är en Göteborgsförort med ett stort inslag
av invånare med rötter från länder i nästan
hela världen. Där finns ett starkt fören-
ingsliv med ett femtiotal föreningar varav
en tredjedel är invandrarföreningar. I slutet
av maj anordnar dessa Hammarkullekar-
nevalen som till stor del är inspirerad av
Riokarnevalens sambadansande grupper
men föreningar från flera länder deltar
också med sina danser och sina kläder.
Karnevalen är en årlig tradition sedan
1974 och drar massor med deltagare och
åskådare. Förutom att beundra dansarna
och lyssna på den rytmiska musiken kan
man äta kebab, spunnet socker och allt
möjligt annat från olika länder, åka karu-
sell på tivolit och handla senegalesiska ty-
ger på marknaden. En bild av det nya
Sverige.

Det har varit en snärjig tid med alla an-
sökningar till höstterminens folkhög-
skolestipendier. Fler än vanligt hade sökt
och från fler länder än vanligt. En del har
mycket svårt att få visum och uppehålls-
tillstånd för att läsa en termin här. Regler-
na är krångliga och trots att några sökande
har personer i Sverige som assisterar dem
genom migrationsverkets paragrafer så är
det en svår och långsam process. Det är i
alla fall roligt att vi på sistone har fått in
ansökningar också från Vitryssland, Japan,
Gambia, Brasilien och Uruguay från ung-
domar som vill studera på svensk folkhög-
skola. Vi bjöd in en brasilianare, som vi
gett stipendium till för att studera på Klar-
älvdalens folkhögskola, för att träffa sty-
relsens arbetsutskott. Han hade studerat
svenska i mindre än ett år på Svenska han-
delskammaren i Curitiba och talade ledigt
med AU-ledamöterna om sin bakgrund,
sina studier och kompisar på Klarälvdalen
och om att han gärna skulle komma tillba-
ka till Sverige för fortsatta studier.

Vi har nu också kunnat fördela stipendi-
er som vi fått hjälp att finansiera från Os-

Från Dicksonsgatan

car Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet.
Tre svenskättlingar – en från vardera Ka-
nada, Tyskland och USA – får därigenom
gratis gå på den internationella sommar-
kursen i svenska som vi ordnar i samarbete
med Billströmska folkhögskolan på Tjörn.
Från samma stiftelse har vi också fått med-
el så att vi har kunnat ge stipendier att få
vara med på Sparrevikens sommarläger till
7 barn som bor i olika länder, ofta med en
svensk och en utländsk förälder och som
deltar i kompletterande svenskundervis-
ning. Visst hade man velat undvika att nå-
got enda barn blivit besviket men pengarna
räckte inte till alla. Vi hoppas att föräldrar-
na kan ordna ett deltagande med egna
pengar eller så kan de kanske komma med
nästa år.

Sjungom studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än
i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän,
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro!
där de härliga lagrarna gro!
Hurra!
Text: Herman Sätherberg
Musik: Prins Gustaf
 
Vi på Sverigekontakt önskar alla läsare en
skön och trevlig sommar!

Lars Björkman
generalsekreterare

Unga kurder dansar på Hammarkullekar-
nevalen.
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Artiklar till denna spalt välkomnas varmt!

Skriv till Samspråk/Leena Huss,

Källarbäcksvägen 13, SE-75752 Uppsala

eller epost: leena@huss.se

Det finns en speciell tidning i Sverige för
alla språkälskare. Den heter Språktid-
ningen rätt och slätt och innehåller ar-
tiklar av alla de slag, om alla möjliga
språkfrågor och alla möjliga språk. Vad
sägs till exempel om rubriker som
”Kocken i Mupparna är INTE skåning”,
”Korvo – svenska ord på export”, ”Re-
sianska – språkspillra i Italien”, ”Tala i
tungor. Språket väller fram – men vad
betyder det?”, ”Nu gör sydsamiskan
comeback”, Blondinbellas ordföljd”,
”Minerat språk i Paris utkanter” eller
”Kosläpp, plastis, bilofog, kalsongbada-
re, burkini & skynka + 35 andra nyord
att slänga sig med”? Och visst innehål-
ler tidningen också artiklar om flersprå-
kighet. I artikeln ”Yes! Vi klarar två
språk i familjen” får flera föräldrar med
olika modersmål komma till tals.

Viktigt med modersmålet
”Jag klarar mycket på engelska, men allt
kan jag bara på svenska”, skriver Agneta
Lindén, gift med engelsktalande man och
mamma till en knappt halvårsgammal
dotter. För henne är det mycket viktigt
att få tala sitt modersmål med barnet.
”Visst finns det många andra sätt än ord
att uttrycka sin kärlek på. Men om jag
inte skulle få tala med mitt barn på mitt
modersmål då skulle jag känna mig som
ekande brons, som en skrällande cymbal.
Låter högt men tomt på innehåll.”

Tvåspråkigheten kommer inte gratis
Agnetas modersmål är svenska och i
hennes fall är det inte så problematiskt
att hålla sig till modersmålet när hon um-
gås med sitt barn. Annat är det för Eliza,
Eldridge och Martien som kämpar med
att lära sina barn tyska, engelska respek-
tive nederländska i en annars svensk-
språkig omgivning. De är alla gifta med
svenskar och deras erfarenheter visar att
man knappast kan säga att tvåspråkighe-
ten kommer gratis. Eliza Kajanus, själv
tvåspråkig i tyska och svenska, berättar
att hon fått jobba hårt för att hålla tyskan
vid liv när barnen talar svenska med pap-
pa, på dagis, i skolan och med kompisar-
na. Barnens tyska är inte heller helt per-
fekt; sjuåringens replik ”Morgen will ich
mit die Nora leken” (’I morgon vill jag
leka med Nora’) innehåller både en
svensk verbstam med tysk ändelse och
fel kasus. I en svensk omgivning utveck-
las svenskan fortare och det andra språ-
ket halkar gärna efter.

Man vill inte vara oartig
Eldridge Adolfo, ursprungligen från

Samspråk med flerspråkiga familjer

Zimbabwe och med engelska, shona och
portugisiska som modersmål, har valt att
tala engelska med sina barn. Enda gång-
en han talar svenska är om hans dotter
har en kompis hemma. Eldridge vill inte
utestänga det andra barnet. Martien Hol-
man, född i Holland, försökte i början
prata konsekvent nederländska med sina
barn men tyckte snart att det inte kändes
bekvämt – hon ville inte att folk skulle
stirra på henne utan ville smälta in. Hon
bestämde sig i stället för att tala svenska
när icke-nederländstalande var med. I ar-
tikeln intervjuas även tvåspråkighets-
forskaren Sally Boyd från Göteborgs
universitet, som kommenterar just detta:
”En person, ett språk rekommenderas i
många föräldrahandböcker, men vad man
gör när svärföräldrarna blir sura står ing-
enstans.” Själv säger hon att hon alltid
talar engelska med sina barn utom när
deras kompisar finns med.

Att byta språkmiljö en effektiv metod
Både Eldridge och Martien nämner att
deras barns tvåspråkighet blivit starkare
efter resor till deras ursprungsländer.
Eldridge berättar att hans nu sexåriga
dotter först talade bara svenska med ho-
nom men gick över till engelska efter ett
år i Zimbabwe. Martien har i sin tur
märkt att både hon och barnen talar mer
nederländska i Holland. Hon berättar att
dottern Vanja, fem år, under en Hol-
landsresa en dag började leka med ett
holländskt barn på nederländska. Detta
gav Martien stark motivation att fortsätta
att kämpa med språket.

Kräv inte för mycket för tidigt
Eldridge påpekar att det är viktigt att
kämpa för barnens tvåspråkighet, att inte
ge upp. Råkar dottern glömma ett ord el-
ler göra grammatiska fel brukar han upp-
repa det som sagts i korrekt form – dock
utan att rätta henne. Flera intervjuade be-
tonar att man helst inte ska begära att det
tvåspråkiga barnet ska behärska båda
språken ”perfekt”. Och det är faktiskt
något som är viktigt att komma ihåg. Att
utöver samhällets språk även till viss
grad kunna tala ett helt annat språk är re-
dan det en stor rikedom. När omständig-
heterna förändras, nya människor kom-
mer in i barnets liv, familjen flyttar eller
barnets egen motivation ökar, kan det
svagare språket komma i balans med det
starkare. Med en uppmuntrande attityd
brukar man nå längre än med en fördö-
mande.

Hemortsrätt i språket
För den som är mamma eller pappa till
ett tvåspråkigt barn är det ofta lättast och
naturligast att tala sitt eget språk. Agneta
konstaterar att hennes baby – till skillnad
från maken – inte har och förmodligen
inte heller söker verbal förståelse. ”Jag
skulle kunna prata marsianska eller
schweizertyska. Det skulle inte göra nå-
gon skillnad för hennes förståelse. Men
jag vill att hon från början ska ha tillgång
till mig där jag har störst möjlighet till
fokus, närhet, skarpsinne och påhittighet.
I mitt modersmål har jag en hemortsrätt
som är alldeles självklar. Och den själv-
klarheten vill jag förmedla till henne”,
avslutar Agneta.

Med dessa tänkvärda ord avslutar även
jag min spalt för den här gången, med en
förhoppning om att fler språkintressera-
de ska hitta till Språktidningen (se även
http://www.spraktidningen.se/).

Leena Huss

Språktidningen.
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”Hör trumpetaren!” – Varje hel timme
spelar han uppe i Mariakyrkans (Kosciól
Mariacki) torn, och han spelar en melodi
som alla polacker känner igen. Plötsligt,
mitt i en melodislinga, slutar musiken.
Spelet avbryts abrupt!

Vi befinner oss på Stora torget i
Krakóws gamla innerstad. Ända sedan
medeltiden då stadsmuren fanns medde-
lade en trumpetare uppe i tornet när por-
tarna in till staden skulle öppnas eller
stängas. Det trumpetades också när elden
bröt ut, och inte minst om fiender var i
antågande. Den avbrutna tonen erinrar
om den trumpetare som fick halsen ge-
nomskjuten av en tatar år 1241, det år då
mongolerna intog staden.

Vi intog också staden, dock mycket
fredligare. Litterära översättarseminariet
på Södertörns högskola förlade sin verk-
samhet till Kraków en helg i april.
”Verksamheten” innebär att man över-
sätter sitt eget bokprojekt, träffas och ar-
betar i små grupper, närläser varandras
texter och går igenom dem tillsammans.
Och i Kraków finns det gott om caféer
där man på centraleuropeiskt vis kan sit-
ta och läsa och dricka kaffe, men också
arbeta intensivt. Så till exempel satt den
tyska gruppen en förmiddag på café No-
worolski som ligger i Sukiennice, den
basarliknande byggnaden mitt på Stora
torget.

Vid Jagiellonska universitetet är det
många polska studenter som läser skan-
dinavistik. Flera av dem vill gärna gå den
översättarutbildning som Litterära över-
sättarseminariet på Södertörn erbjuder.
Sedan 2001 kan man alltså utbilda sig till
litterär översättare från svenska till pols-
ka i Sverige! Handledare för den polska
gruppen är den i Polen mycket kände
författaren och översättaren Zbigniew
Kruszynski. Flera av våra mest kända
svenska författare har blivit översatta till
polska av våra kursdeltagare, så till ex-
empel Harry Martinsson, Hjalmar Söder-
berg, Göran Tunström, Torgny Lindgren,
Mikael Niemi, Elsie Johansson, Håkan
Nesser.

Jan Balbierz är lärare i svensk litteratur
och litteraturteori vid Jagiellonska uni-
versitetet. Han har fördjupat sig i August
Strindbergs verk och nu senast grävt i
den så kallade ”Gröna säcken” på Kung-
liga Biblioteket i Stockholm. Där hittade
han en hel del material om August
Strindbergs egen språkforskning som vi
fick ta del av i en föreläsning. Och den
bjöd verkligen på en hel del kuriosa. Så
till exempel menade Strindberg att ”alla
språk är besläktade med varandra och
kan härledas ur hebreiskan”. Dagens
lingvister lär inte hålla med, inte heller

Kraków – diktobjekt
Jan Balbierz, som hänförde dessa och
andra idéer hos Strindberg, – ”slumpens
former i naturen som skapar nya former”
exempelvis, – till Strindbergs panteistis-
ka eller pansofiska hållning efter Infer-
nokrisen.

”Jag är tillbaka hos dig efter alla år, /
du gråa vackra stad, /
du stad som inte ändrar dig, / nedsänkt i
förflutenhetens vatten.”

Anders Bodegård.

Jan Balbierz föreläser på förlaget Wy-
dawnictwo Literackie.

Tyska gruppen arbetar på café.

En dikt av Adam Zagajevski i Anders
Bodegårds översättning. Anders Bode-
gård som är översättare från franska och
polska var med och startade Litterära
översättarseminariet, då som handledare
för översättare från polska. Han har ock-
så varit svensklektor vid Jagiellonska
universitetet, och det under den tid då Ja-
ruszelski och militären utövade makten i
Polen.

I sin föreläsning, ”Kraków – Diktob-
jekt”, som också hölls i den vackra salen
på bokförlaget Wydawnictwo Literack-
ie, berättade Anders Bodegård om den
dragningskraft som staden Kraków alltid
haft på poeter och författare. Så till ex-
empel flyttade Adam Zagajevski tillbaka
till Kraków efter murens fall och i flera
av sina verk har han beskrivit staden och
dess förändring.

Inte bara en typisk ”polsk mjölkbar”,
”Babcia Malina” (Mormor Malina),
hann vi besöka där man för en spottsty-
ver fick en fantastiskt mustig potatissop-
pa, eller färskostfyllda pannkakor med
frukt, eller piroger! Mums! Nej, vi var
också på flera andra restauranger där vi
fick smaka på typisk polsk mat. Men vik-
tigare än maten på restaurangerna var
mötet med representanter från Polska
bokinstitutet som främjar polsk litteratur
utomlands. Vi kunde ta med kataloger
över polsk litteratur på engelska och tys-
ka. Bokinstitutet anordnar också över-
sättarmöten i stor skala och delar vid det
tillfället ut ett prestigefyllt pris till över-
sättare, kritiker och kulturförmedlare
som främjat polsk litteratur utomlands:
”The Transatlantic prize” på 10.000
euro. 2005 var Anders Bodegård en av
pristagarna.

En helg går fort. Men på måndag för-
middag, innan vi återvände till vardagen,
hade vi egen tid, fri tid. Och då gick jag
med en kollega till den judiska stadsde-
len, Kazimierz, förr en egen liten stad,
numera en del av Kraków. Stora delar
förstördes under kriget, men inte så som
i Warzawa. Delar av filmen Schindlers
List har spelats in i Kazimierz. Idag byg-
ger man upp, återställer synagogan Re-
muh, begravningsplatsen. Konstrasterna
är ännu stora. Intill ett alldeles förfallet
hus står ett nyrenoverat, helt i samma
stil. Men Café Ariel ser precis likadant ut
som det alltid har gjort, säger de som vet.

Aimée Delblanc
Projektledare

Litterära översättarseminariet
Södertörns högskola

aimeedia@comhem.se
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Intertextuella glädjor
Det är fantastiskt när texter talar med
varandra – och sen vandrar vidare hand i
hand.

Och det är inte allom förunnat att få två
så kvalificerade uppföljare till min text
om Häftiga börjor och happy ends i
Sverigekontakt 3/08 som Sven Wern-
ström och Ivo Holmqvist. Svens text har
tidigare varit tryckt i Folkbladet som en i
raden av hans krönikor där, Ivos är en
uppdaterad variant av en text som han
skrev redan 1984 i Bokvännen.
Läs och njut!

Ulla Berglindh
ulla.berglindh@ped.gu.se

I förra årets tredje nummer av Sverige-
kontakt reflekterade Ulla Berglindh över
hur romaner börjar, och citerade den
mest kända av alla inledningsrader, sam-
tidigt den kanske bästa: ”I begynnelsen
skapade Gud himmel och jord…” Hon
hade också kunnat återge en annan klas-
sisk början som genast griper tag i läsar-
na och håller dem kvar: ”Tom! Intet
svar… Tom! Intet svar… Var i all världen
kan den pojken ha tagit vägen, muttrade
tant Polly…” Ungefär så (jag har inte bo-
ken till hand) kastar Mark Twain in sina
läsare i historien om Tom Sawyer, pang
på, eller med en elegantare term: in me-
dias res. ”Att sluta är lättare: man sätter
punkt” påstod Carl Olov Sommar en
gång när också han resonerade kring sät-
tet att börja en berättelse. Riktigt så en-
kelt är det nog ändå inte att sluta romaner
(mot slutet av sin artikel kommer Ulla
Berglindh dessutom in på den saken, fast

Ångpannan springer! – om sättet att sluta stycken

I tidskriften Sverigekontakt hittar jag en
artikel av litteraturvetaren Ulla Berglindh:
”Om häftiga börjor och happy ends”.
Hon ger exempel på hur författare för-
sökt fånga intresset på första raden och
tvingat läsaren att läsa vidare.

Det mest kända svenska exemplet är
från Selma Lagerlöfs Gösta Berlings
saga: Äntligen stod prästen i prediksto-
len. Vadå äntligen? Vilken präst? Vad
har hänt?
 Själv har jag skrivit så många böcker –
alltför många! att jag inte skulle hinna
läsa igenom dem under den tid jag har
kvar. Men jag kan titta på hur de börjar
och se vilka jag skulle kunna bli nyfiken på.

När jag skrev historia från vikingati-
den försökte jag låta som en runsten: Det

Början lockar läsaren

här är historien om trälpojken Halte.
Kort och rytmiskt. En bok med historia
från främmande land börjar: Det var
sommar i den lilla staden Nasaret.

I nuvarande deckartider anses dödan-
det vara spännande. Men även andra
slags berättelser kan använda döden för
att väcka intresse. I en av mina böcker är
en värnpliktig ute och åker tåg. Boken
börjar: Mannen framför Anders lutade
sig tillbaka och sa: – Jo, jag undrar om du
skulle skjuta mej om du fick order att
göra det.

1959 skrev jag en deckare. (Varför
fortsatte jag inte med det, då hade jag
kunnat vara miljonär nu!) Den här börjar:
Alla tidningsmän jag känner går omkring
med en oskriven roman.

Om man skriver science fiction kan
man börja lugnt och sakligt, som om det
är något alldeles alldagligt som händer:
Från himlen föll ett ägg.

För 25 år sedan föreslog min förläg-
gare att jag skulle skriva en läsebok om
Sverige, ett slags nutida Nils Holgersson.
Jag satte igång: Torsdagen den 14 mars
visste Nicke ännu inte att han skulle ut
och resa och bli berömd. Den resan växte
ut till tre tjocka volymer och blev allde-
les för dyr att användas i skolan. Mitt
största misslyckande.

Ibland har jag skrivit i sagoform, både
för barn och för vuxna. När en bok bör-
jar: Nu ska jag berätta en saga som är all-
deles sann, då anar man att det nog är lite
si och så med sanningen. En av de böcker
jag fortfarande minns att jag varit lite
stolt över börjar så här: I ett fjärran land
långt borta från Orienten levde herr
Jakopp Styx. Det gör han inte längre. Här
skymtar döden igen, liksom i den här

Sven Wernström. Foto: Robert Svensson,
Folkbladet.

första raden: I nästa vecka fyller jag
hundra år. Äldre bör ingen människa bli.

Det här var några exempel på hur jag
inlett böcker för att locka läsaren att läsa
vidare.

Det finns också en inledning som jag
alltid kommer att skämmas för: Sven och
Henry lämnade Bromma flygfält en solig
vårdag. De voro på gott humör... Det var
1945, min första bok, skriven med plu-
rala verbformer. Usch!

Litteraturvetaren Ulla Berglindh ger
också exempel på hur berättelser kan slu-
ta. Här kan jag nämna det av mina bok-
slut som jag är mest belåten med:
Sverige är vackert och rikt men det ligger
i rövarhänder. Det skrev jag 1987 och det
har bara blivit sannare med åren.

Sven Wernström

kortfattat).
I svensk litteratur finns en klassisk

handledning i just konsten att avsluta en
komplicerad berättelse, ett snabbt hugg
som löser den gordiska knuten. Redaktö-
ren för Sveriges största och mest lästa
tidning, Skanörs nya veckosuck, har obe-
tänksamt köpt in en följetong som bla-
dets läsare tröttnat på efter nittiosju kapi-
tel, fjorton huvudpersoner, en oräknelig
skara bipersoner, och en härva av hand-
lingstrådar. Redaktören får av den mång-
kunnige Falstaff, fakir (ty det är förstås
hos Axel Wallengren som detta försig-
går) ett klokt råd: dränk dem allihop! I
två raska kapitel – där den klassiska re-
pliken ”Elden är mycket lös” finns med –
har samtliga personer stuvats ombord på
en ångare. Ångpannan springer. En enda
överlevande behövs för att notera den
sorgliga ändalykten: ”Ha! Utbrast han.
De äro döda alla. Alla. Jag måste begiva

mig till Calais för att avgiva sjöförkla-
ring.” Herman Melville griper till samma
knep när kapten Ahab i jakten på den vita
valen gått till botten med sitt fartyg och
hela besättningen, sånär som på Ismael
som måste finnas kvar att berätta histori-
en: ”Now small fowls flew screaming over
the yet yawning gulf; a sullen white surf
beat against its steep sides; then all col-
lapsed, and the great shroud of the sea rol-
led on as it rolled five thousand years ago.”

Samma marina slut använder sig
Strindberg av, även om båtarna hos ho-
nom inte alltid går i kvav. Den nietzsche-
anske fiskeriintendenten Borg seglar bort
från människorna på slutraderna av I
havsbandet: ”Ut mot den nya julstjärnan
gick färden, ut över havet, allmodren, ur
vars sköte livets första gnista tändes,
fruktsamhetens, kärlekens outtömliga
brunn, livets ursprung och livets fiende.”
Mindre högstämt och patetiskt slutar
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hans novell ”En ovälkommen” och ro-
manen Hemsöborna. I den första styr hu-
vudpersonen till  havs, österut, ”Kristian
satt till rors, men i förn satt hans unga
hustru vid skotet och höll utkik.” Carls-
son, han som kom som ett yrväder en
aprilafton, är mot slutet av Hemsöborna
död, liksom madam Flod. Hennes son
Gusten är den som låter sig ros över
havet på bokens sista sida: ”Och till rors i
sin egen eka lät den nye herren till Hems-
ö sina drängar ro sig hemåt, för att styra
egen farkost över det nyckfulla livets
blåsiga fjärdar och gröna sund.” Borg går
sin undergång till mötes på havet, kan
man förmoda – Gusten och Kristian hör
till Strindbergs framtidsmän.
 Hjalmar Söderberg låter inte lika trot-
sigt optimistisk i sina bokslut. Det finns
en del beröringspunkter mellan hans oli-
ka romaner även därvidlag. Ofta rör det
sig om höst eller vinter, ofta om en ned-
toning. Så här låter det i Martin Bircks
ungdom, med den omdiskuterade slut-
kyssen, den som utväxlas en vinternatt
då det icke snöar längre: ”Och han tyckte
sig förbrinna utan smärta, lågorna sval-
kade hans tunga som ett syrligt vin: och
allt, mättnad och hunger, törst och sval-
ka, solens hälsa och mörkrets ångest, da-
gens klara tanke och nattens månsjuka
grubbel, all jordens lust och elände tyck-
te han sig suga ur denna brunn.” Söder-
berg har ord att beskriva detta extatiska
slut, andra hejdar sig vid gränsen till ex-
tasens ordlöshet, som ses av andra citat
nedan. – Men den i egna ögon fule Tycho
Glas kan inte smälta samman med den
älskade i en förening av alla motsatser.
För honom som impulsivt befriat den
kvinna han älskar bara för att finna att
hon älskar en annan man, som i sin tur,
osv (både Heine och Schnitzler varierade
det temat mästerligt) återstår hösten och
vintern, ”Hösten härjar mina träd… Och
snart kommer den, snön. Man känner den
i luften. Den skall vara välkommen.  Låt
den komma. Låt den falla.” Kanske hade
pessimisten Söderberg i Doktor Glas lärt
sig av den sorgsne naturalisten J P Jacob-
sen. Slutet på hans roman om Niels Lyh-
ne är berömt. Mera fulltonigt kan en ro-
man knappast avslutas: ”Og endelig
døde han da Døden, den vanskelige
Død.” Om kärlekens död handlar det i en
annan av Söderbergs böcker, kärleksro-
manen Den allvarsamma leken som av-
slutas med några bittra punkter, lika me-
lankoliska som alla fallande löv (en sli-
ten undergångsbild i svensk litteratur,
från barockpoesin till Stig Dagerman)
och all stillsamt dalande snö: ”…Och tå-
get rullade…”
 Meteorologiska observationer behöver
dock inte av naturnödvändighet inskärpa
jordelivets korthet och alltings fåfänglig-
het. På ett helt annat sätt än Söderberg

avslutar Eyvind Johnson sin stora mot-
ståndsroman om Krilon, där ju redan
namnet anvisar lämplig läsart: Kristus
och Platon: ”Johannes Krilon lyfte sitt
stora ansikte, sitt rika ansikte, och tittade
mot rymden. Molnen vandrade över
kvällshimlen. Han fruktade att det skulle
dra ihop sig till en regnskur. Han mindes
att det ofta brukade regna midsommar-
natten.” Den regnskuren lär inte släcka
de midsommareldar som ska tändas till
Danmarks och Norges kommande befri-
else… (och den minnesgode läsaren
minns förstås hur det hela började, 1700
sidor tidigare, med Krilons vandring
över Mälarens is en hård krigsvinter – nu
stundar äntligen tövädret). Men man kan
också avsluta närapå som man började.
Ett tydligt exempel på den tekniken är
Arthur Koestlers roman Domens dag, om
motståndsmannen som på första sidan
står i begrepp att kasta sig från båten ner
i vattnet, under sin flykt till friheten, och
som på slutsidan också just ska kasta sig
ut, denna gång ur ett flygplan som fall-
skärmsjägare: ”Here we go, thought the
young man…” Det allra mest raffinerade
exemplet på en sådan cirkelkomposition
står förstås Proust för. Han avslutar sin
långa spaning efter det förgångna där han
började, vid den stund då nedtecknandet
ska ta sin början, och då minnena har
analyserats (och ältats) till ända.

Hur gör då den som skriver sin själv-
biografi? Logiskt sett kan han och hon ju
inte rätt gärna sätta en definitiv punkt (ett
sätt att undgå problemet i fiktionen är att
vända på kronologin). Hasse Alfredson
låter Ernst Semmelman först ingående
beskriva sin egen begravning, och han
arbetar sig sedan gradvis fram till födel-
sen. Likadant gjorde lundaprofessorn
Olle Holmberg under sin signatur Johan-
nes G Ekstrand i Segnälkab vars titel kan
läsas spegelvänd, och Hollywood låter
Brad Pitt göra det just nu). Tre exempel
visar olika grader av metafysisk oriente-
ring. Herbert Tingsten avslutar fjärde de-
len av Mitt Liv med att, med en hänvis-
ning till Dostojevskijs Bröderna Kara-
masov, apostrofera den som ledsagat ho-
nom längs en stor del av livsvägen, ”Min
glädje är att jag tycker mig ha funnit
Grusjenka, att hon finns kvar hos mig,
några steg från rummet, där jag skriver.”
Det är vackert uttryckt. Eller så här, i
tredje delen av Ernst Wigforss´ Minnen,
något mera sub specie aeternitatis:
”Stundom är det först när han ställes in-
för döden, som den enskilde förstår vad
han anser livet vara värt. Är mänskan det
tänkande rö varom Pascal talat, varför
skulle hon inte ur själva dödens närhet
kunna hämta krafter till fortsatt liv.” Och
än mera religiöst slutar Sven Lidman sin
frenetiska självuppgörelse, i Vällust och
vedergällning: ”Och hela min kropp,

hela min varelse rämnade i en den hjälp-
lösa ångestens rop om barmhärtighet och
bekännelse av skuld: Herre jag lider vad
mina gärningar äro värda.”

Att sätta punkt är alltså inte alltid en-
kelt. Ett slut som läsaren länge längtat ef-
ter är det kanske mest berömda i modern
litteratur, det som kommer efter nästan
femtio sidors oavbruten monolog,”…
and first I put my arms around him yes
and drew him down to me so he could
feel my breasts all perfume yes and his
heart was going like mad and yes I said
yes I will Yes”. Molly Blooms uttrycks-
fulla ja är länge förberett, i slutakten av
James Joyces Ulysses. En mera sublim
kärlek avslutar Dantes komedi. Inför
Guds strålande ljus kan Dante inte nå
längre, och inte heller räcker orden läng-
re till. Olof Lagercrantz har vackert sam-
manfattat de slutsidornas budskap i sin
bok om Dante: ”Ljuset, kärleken, tystna-
den, rättfärdigheten är endast bilder av
detta som är outsägligt.” Vid gränsen till
det icke utsägbara stannar dessutom Her-
mann Broch i Vergilii död, också det på
slutsidor med få punkter: ”… han kunde
inte hålla fast det, och han fick inte hålla
fast det: ofattbart var det för honom, ty
det var bortom språket.” Samma skepsis
inför ordens räckvidd återfinns på de sis-
ta raderna av Umberto Ekos Rosens
namn, där den åldrade munken Adso sent
i livet i sitt kloster skriver ned vad som
hänt honom långt tidigare, i en nästan
arketypiskt eyvind johnsonsk scen. Men
han tvivlar på att orden är täckande: ”Det
är kallt i skriptoriet, tummen värker…
jag lämnar nu detta som skrivits, jag vet
inte längre om vad: stat rosa pristina no-
mine, nomina nuda tenemus.” Denna la-
tinska sentens bildar en värdig avslut-
ning på en semiotikers roman. I den for-
meln vävs samman både Gertrude Steins
halsbrytande kapitulation inför ordens
mystik, ”a rose is a rose is a rose”, och
rosen som symbol för Gud och därmed
det outsägbara: ”Den forna rosen består
genom sitt namn, blott namnen kan vi be-
hålla.”

De isländska sagoberättarna var ord-
knappt säkra på sin sak när de satte
punkt, deras slutformel är ristad i sten-
stil: ”Och här slutar sagan.” Kanske ett
mindre tvärsäkert slut på saga, på roman,
på självbiografi, på livet självt är mera
passande. Nomina nuda tenemus. For-
meln speglar Bibels inledningsrader: I
begynnelsen var ordet. Vad återfinns vid
slutet? Därmed vare sagt att man inte så
lätt sätter punkt. Hellre borde man kan-
ske låta slutet förbli oavslutat. Kanske
borde man inte använda övertygelsens
enda punkt utan osäkerhetens många…
                                                                                             

Ivo Holmqvist
ivo_hqt@yahoo.se
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Många människor utanför Sverige lär sig
svenska. Enligt Svenska institutets upp-
skattning handlar det om ca 80 000. För
dem som också önskar dokumentera sina
kunskaper i språket finns sedan några år
Swedex – ett certifikat som är ett interna-
tionellt bevis på kunskaper i svenska på
nivå A2 och B1 enligt Europeisk refe-
rensram för språk. Swedex har tidigare
presenterats i denna tidning i nummer
2/2007. Många provdeltagare, lärare och
testcentra har uttryckt önskemål om att
Swedex också ska finnas på en högre
nivå än de nuvarande två. Folkuniversi-
tetet har därför tagit initiativ till att ut-
veckla Swedex på nivå motsvarande B2
enligt Europeisk referensram för språk.
Se Karl Lindemalms artikel här intill!

Antalet testcentra ökar
Glädjande är att antalet Swedex-centra
ökar. Idag kan Swedex tas på 52 platser
utanför Sverige och sex i Sverige. Flest
centra finns i Tyskland men också i Stor-
britannien, Frankrike, Belgien, Spanien,
Grekland, Schweiz, Island, Polen, Ryss-
land, Estland och ett antal andra europe-
iska länder. Det finns också centra långt
bort från Sverige på platser som Bang-
kok och Buenos Aires. Se Swedex hem-
sida, www.swedex.info! Där får man
veta var man kan ta Swedex, hur man
kan bli ett testcentrum, hur själva testen
ser ut med mera. Hemsidan har nyligen
utökats med FAQ om Swedex.

Testledarutbildning på distans
För första gången genomför vi våren
2009 en testledarutbildning på distans.
Den första kursen startade 11 maj och
avslutas 31 maj. Kursledare är Christina
Erikson, som medverkat i de centrala
testledarutbildningar vi haft och också är
en av testproducenterna för Swedex. In-
tresset för kursen var stort, vilket ledde
till att vi utannonserar en ny kurs i juni.
Genom distansutbildningen hoppas vi
kunna nå fler personer än vi annars skul-
le ha gjort.

Organisation
Folkuniversitetet i Sverige har huvudan-

Swedex – ett internationellt bevis på kunskaper i svenska

Ett internationellt test i svenska som
främmande språk, behövs verkligen det?
Vi uppfattar gärna svenska som ett litet
och marginellt språk. Det är det kanske
jämfört med jättar som mandarin, engels-
ka och spanska. Men bland de ”små”
språken är svenska relativt stort. Faktum
är att ungefär 80 000 personer studerar

Swedex på nivå B2

Christina Erikson, kursledare och ska-
pare av distanskursen för testledare för
Swedex. Hon ingår också i gruppen som
producerar test och deltar i arbetet med
det nya provet på nivå B2. Folkuniversi-
tetet i Göteborg.

Ing-Marie Blomström tar över ansvaret
för Swedex från Sverige. Folkuniversite-
tet i Göteborg.

svaret för kontinuerlig testproduktion,
för hemsidan och för centrala testledarut-
bildningar. Swedex administrativa part-
ner, Landesverband der Volkshochschu-
len Niedersachsens i Hannover, sköter li-
censavtal med centra, utskick av provun-
derlag och utställande av certifikaten. De
lokala testcentra anordnar själva proven,
beställer provunderlag från Hannover,
rättar och bedömer dem och skickar in
resultaten till Hannover. Testcentra kan
själva bestämma datum för provet. De
betalar en avgift för provunderlagen till
Hannover och tar i sin tur ut en avgift av
provdeltagarna.

Nya medarbetare
Från och med våren 2009 tar Folkuniver-
sitetet i Göteborg över ansvaret för Swe-
dex från Folkuniversitetets förbunds-
kansli. Ulla Nissen, som lett arbetet med
Swedex från svensk sida, går i pension
men finns kvar under något år som rådgi-
vare. Ing-Marie Blomström vid Folkuni-
versitetet i Göteborg blir ny huvudansva-
rig för Swedex. Det innebär bl a kontakt
med testcentra och testledare samt med
Swedex administrativa partner i Hanno-
ver. En mycket viktig uppgift är mark-
nadsföring av Swedex och att på olika
sätt bidra till att göra Swedex känt. Ing-
Marie har arbetat i ca 20 år inom Folk-
universitetet, främst med språk och
språkutbildning på företag. Också i Han-
nover är det nya personer som tar vid.
Ansvarig i Hannover är från våren 2009
dr Kay Sulk, som efterträder Rotraut
Koll. Han är litteraturvetare med en dok-
torsavhandling om nobelpristagaren i lit-
teratur, JM Coetzee. I Hannover är han
ansvarig för internationella språkexami-
na, intern fortbildning och projekt. Efter
några år i USA är han flytande på engels-
ka. Svenska kan han dock inte! (Ännu…)
Till sin hjälp har Kay Sulk en assistent,
Petra Holtmann – en person som aktiva
testcentra troligen kommer att ha en del
kontakt med.

Ulla Nissen
ulla.nissen@folkuniversitetet.se

svenska som främmande språk utanför
Sverige. Behovet av ett test i svenska be-
kräftas av de över 50 testcentrum för
Swedex som finns i och utanför Sverige.
Där kan man för tillfället ta Swedex på
nivå A2 och B1. Från och med januari
2011 kommer man att kunna ta testet
även på nivå B2.

En projektgrupp bestående av under-
tecknad och 5 testkonstruktörer från
Folkuniversiteten i Stockholm, Umeå och
Göteborg startade arbetet i februari i år.
På vårt första möte diskuterade vi hur vi
vill att Swedextestet ska uppfattas av
testdeltagare och ord som ”roligt”, ”in-
tressant” och ”autentiskt” kom upp. Den
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Swedex B2
Projektgruppens medlemmar:
Christina Eriksson
Cecilia Jöngard
Paula Levy-Scherrer
Gabriella Morén
Monica Sommarin
Projektledare: Karl Lindemalm
Expertrådgivare: Gudrun Ericksson,
Göteborgs universitet
Senior advisor: Ulla Nissen

Swedex:
www.swedex.info
Den europeiska referensramen för
språk:
www.skolverket.se (Klicka på publi-
kationer och sök på referensram.
Hela referensramen finns som pdf-fil
att ladda ner.)
Läs på Europarådets hemsida om re-
ferensramen
www.coe.int/portfolio

som minns språktester från sin egen skol-
tid blir kanske förbryllad. Kan ett test
vara roligt och autentiskt?

För att besvara frågan kan det vara
lämpligt att titta närmare på den Euro-
peiska referensramen för språk som nyli-
gen översatts av Skolverket. Det är den
ram som kurser, kursplaner och test i da-
gens Europa bygger på, även Swedex.
Denna referensram är ett försök att be-
skriva språklig kompetens och språkliga
nivåer i kommunikativa termer. Det låter
kanske som en självklarhet, men i själva
verket har man länge talat i helt andra
termer. Exempelvis är det vanligt att man
beskriver språket kvalitativt (bra, dåligt,
flytande) eller kvantitativt (”har studerat
i fem år”, ”har studerat starka verb”). I
referensramen beskriver man istället vad
en individ kan göra på ett språk.

Ett testformat som bygger på det här
tänkandet blir till sin natur kommunika-
tivt och inriktat på praktisktanvändbara
språkkunskaper. Så vad förväntas då en
person kunna göra på svenska på nivå
B2? Detta är en sammanfattande be-
skrivning:

Kan förstå huvudinnehållet i komplexa
texter om både konkreta och abstrakta
ämnen, inklusive fackmässiga diskussio-
ner inom det egna specialområdet. Kan
delta i samtal så pass flytande och spon-
tant att ett normalt umgänge med mo-
dersmålstalare blir fullt möjligt, utan an-
strängning för någondera parten. Kan
producera tydlig och detaljerad text

inom ett brett fält av ämnen, förklara en
ståndpunkt i ett aktuellt ämne samt fram-
hålla såväl för- som nackdelar vid olika
valmöjligheter.

Som vi ser av beskrivningen är detta en
nivå där man har en både bred och djup
språklig kompetens. Nivån räcker väl för
att arbeta på ett fullgott sätt inom många
yrken och för att ta del av samhälls- och
kulturliv i Sverige och att ha menings-
fulla personliga kontakter med moders-
målstalare. Detta bäddar för att Swedex
B2 kan bli ett test som är relevant för
personer som ska verka och bo i Sverige
eller har professionella kontakter med
svenska företag.

När man tar fram ett test är det många
saker som ska beaktas. Testet måste vara
reliabelt, dvs mäta kunskaper på ett kon-
sistent sätt och det måste förstås även
uppfylla kravet på validitet, dvs mäta det
som det säger sig mäta. Kopplingen till
referensramens nivåbeskrivningar måste
också säkerställas. En annan viktig fak-
tor handlar om det som på engelska kal-
las washback. Med washback menar man
hur ett provs utformning påverkar under-
visningen. Har man ett prov som enbart
grammatik och ordförråd finns det stor
risk att undervisningen också fokuserar
på just dessa saker. I och med att Swedex
bygger på en kommunikativ språksyn
hoppas vi att det kommer att få återver-
kan även i språkundervisningen i svens-
ka som främmande språk och där stärka
det kommunikativa synsättet. Även un-

dervisningen kan och ska vara ”rolig”,
”intressant” och ”autentisk”.

Karl Lindemalm
Huvudlärare i svenska på

Folkuniversitetet i Stockholm
Projektledare för Swedex B2

Karl.lindemalm@folkuniversitetet.se

Torsten Renqvist – ett interpictuellt universum
Jag gränsöverskrider för första gången
mina Sverigekontaktstexter om språk
och litteratur i enlighet med föreställ-
ningen om ”det vidgade textbegreppet”
och skriver om – bildkonst; om konstnä-
ren/författaren – och min vän – Torsten
Renqvist, som lämnade denna jordiska
tillvaro för två år sen. Självständig, origi-
nell, formstarkt medveten, meta-kogni-
tivt spännande – hans verk lever kvar,
målningar, grafik, skulpturer – men hans
berättande röst är borta. Nu i vår har en
del av hans grafik och några skulpturer
visats på Grafik i Väst i Göteborg, och
jag höll i sammanhanget en föreläsning
om hans verk.

Jag hade tre begreppsingångar: Bild ur
bild, Det vidgade textbegreppet, Integri-
tet.

Torsten Renqvist var ett universum av
berättelser och former och material –
hans bilder och skulpturer var alltid sam-
tidigt en slags texter. Ordet och Berättel-

serna är utgångspunkten. De många, som
jag lyssnade till runt köksbordet i Kum-
melnäs på Värmdön, eller framför brasan
vid det av Torsten egentillyxade bordet,
eller kringvandrande i lilla ateljen, eller i
Stora Nya Ateljen, eller ibland i Göte-
borg vid mitt eget köksbord tillsammans
med Domenico Inganni och Mats Åberg
under deras gemensamma sejourer på
Valand eller Konstnärernas kollektiv-
verkstad. Alla berättelser om skulpturer-
na, som jag försökt minnas och skriva
ner – och också återfunnit, med Torsten
Renqvists egen röst och tonfall i hans
dagböcker, de av Lars Nygren utgivna:
Brottstycken och Flisor, texter av under-
fundighet och med visuell tankeföda,
med stor konkretion och bildmässighet,
såsom storyn från Walter Benjamin om
historiens ängel som går baklänges in i
framtiden med utbredda vingar, samlan-
des allsköns skräp som blåser och virvlar
in i den öppna famnen. Och jag minns

diskussionerna om Picasso och Giotto
och form och funktion och resor och kat-
ter. Jag känner en djup tacksamhet över
år av vänskap, gästfrihet, gjutningsnär-
varo, lerbärande, berättelser, fester, silly
walks; att få uppleva work in progress,
utställningarna och vernissagefesterna
på Konsthallen, Konstakademien, Lilje-
valchs, Skövde Konsthall, Argo, Moder-
na Muséet.

Konsten som kunskapskälla – och ut-
tryck
Torsten Renqvist visade på konsten som
kunskapsinstrument – som idéhistoria
gestaltad – ett sätt att få syn på verklighe-
ten. Tydlighet, Bauhausnärhet, konstruk-
tionssynlighet, hantverket var utgångs-
punkter. Han hade ett absolut gehör i for-
men och formernas samexistens – alla
hans ”bitar” är färdiga och slutgiltiga –
de kan inte tänkas annorlunda – och sam-
tidigt fortsätter de att leva i betraktarens
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sinne, läsning, inter-textualitet och bild-
värld – han såg samhörigheten mellan
text och bild på många sätt. Han läste
ständigt: Kierkegaard, Benjamin, Dar-
win, de Beauvoir, Wittgenstein, Koest-
ler, Ekerwald, Bulgakov…texter med
tuggmotstånd, texter att samtala med,
texter möjliga att transformera i bild eller
form.

”Konstvärlden” den offentliga scenens
kotterier och jargong; the establishment
– där han inte kände sig hemma – mena-
de ibland att han befann sig i periferin –
men i själva verket är det han som är cen-
trum, navet. Han var ”en av förgrund-
gestalterna i den svenska efterkrigs-
konsten” och detta från debututställning-
en 1950. Han tackade nej till medlem-
skap, gästprofessurer, formella grupplo-
jaliteter. Han gjorde det inte lätt för sig –
när han inte fått motstånd utifrån har han
fixat det inifrån. ”Egensinnig, envis” – så
får man kallas om man hyser en naturlig
misstro till dogmer och normer; men han
har ha också benämnts ”de enkla tingens
skarpögde iakttagare” som uttrycker sig
med ”mångtydbar enhet”. Själv säger
han att han önskar vara ”en skruv som
håller ihop en tradition med flödet av nu
efter nu.”

Och han hade trots allt många samhö-
righeter – Ulf Linde, Torsten Bergmark,
Ole Kåks, Evert Lindfors och Barbro
Blomqvist, Domenico Inganni (från vil-
ken han lärde sig etruskiska mångtusen-
åriga tekniker), Mats Åberg, Cliff Hol-
den, Dorothy Mead, Staffan Hallström,
Per Lindecrantz, hans tidiga lärare Otte
Sköld och X-et, vännerna Tom Kreste-
sen, Hans Wigert, Torbjörn Zetterholm,
som han reste så mycket med till kalla
och karga orter. Och härtill kom många
författarnärheter – igenkänning hos Eke-
löf och Rabbe Enckell, vänskap med
Sven Lindqvist, Arne Sand och Ivar Lo
Johansson, fascination över John Berger.
Han hade vetenskapliga vänner som
Harry Järv och Allan Ellenius, den se-
nare som skrivit insiktsfullt om fram-
förallt grafiken.

Men framförallt är hans egna bildnära
texter många – Brottstycken, Flisor, bre-
ven mellan Torsten Renqvist och Asta

Bohlin, hans debattartiklar, förord, hans
ständiga dagboksskrivande. Dokumen-
tationen är välgjord och mångfaldig -
Mailis Stensmans stora bok, Beate Syd-
hoffs, Allan Ellenius´, många och utför-
liga katalogtexter.

Torstens Renqvists formoriginalitet
har alltid skapat diskussioner i det of-
fentliga rum där hans verk placerats –
man diskuterade häftigt om Noaks ark i
Ludvika, om dockan Johannes, om fågel-
skrämman som flyttats fram och åter
mellan Stadsbiblioteket och Konstmu-
séet i Göteborg – om Hyndan på Akade-
miska sjukhuset i Uppsala, känguru-
mamman i Umeå, Eva och Adam på
Posthuset i Göteborg. De lekfulla, inter-
aktiva och tänkvärda skulpturer som pla-
cerades i skolor, de tre aporna, Naturalie-
kabinettet, har blivit vandaliserade ett
flertal gånger. Vad har varit provoceran-
de? Den möjliga dialogen? Kravet att
förhålla sig? Ett annorlunda formspråk?
Komplexiteten?

Några citat bär jag alltid med mig; det
första är lånat av Picasso:
”Tecknet på en bra skulptur är, att om
man häller vatten på den uppifrån blir
hela skulpturen våt”
”Var icke alltför tydlig, för det tonfallet
blir snart utnött”
”Jag sätter inte en linje, inte en färg som
jag inte får impulsen till från det jag har
för ögonen”

Och så en administrativ tanke som han
formulerade i samband med Valandsti-
den, där han 1955–58 var föreståndare,
som titeln då lydde: ”Jag har inget na-
turligt stopp inför människor” – Det blev
mig ett nyttigt memento under min egen

prefekttid vid en stor institution inom
Göteborgs universitet. Hans lite förund-
rade yttrande: ”Jag kan inte visualisera
vad Du gör” hjälpte mig att se vad som
var viktigt i mitt arbete.

Det utvidgade textbegreppet är bra för
att formulera sig kring Torsten Renqvist,
men i hans verk är det bildens hegemoni,
inte främst ordens – motiven återkom-
mer i grafik och teckning och skulptur,
lera och bronser, träet, ständig träet, som
han gör levande och varmt – sjödränkt ek
och poppelbark och yliton och furu. Den-
na värme finns även i målningarna med
en mättad färgskala: rött, solgult, svart –
även det blåa blir varmt. Han beskriver
noggrant blandningarna i sina texter:
”Gul: Kadmiungul + kadmiumorange.
Starkt röd: Kadmium tilsatt rödgrå ovan.
Gröngul: Umbra obränd + terra obränd +
kadmium ljust gul”.

”En spricka mellan idé och material”
talar Lars Nylén om och i den sprickan
finns tolkningar och idéer och ord och
berättelser. De egna texterna beskriver
skapandeprocess, från text till bild – från
bild till bild, tankar och klipp och texter.
Övergången från målningar till grafik till
skulptur har alltid att göra med berättel-
sen – även baksidan har en berättelse. I
dessa övergångar mellan teknikerna –
först måleri, sedan grafik, till sist skulp-
tur – arbetar han med flera material – bö-
jer plåt, snidar och hugger, arbetar med
järn och taggtråd som härmar den grafis-
ka linjens vasshet, exakthet. Viktigt är
hela tiden att hantverket skulle vara syn-
ligt, inga tricks eller illusionskonster, allt
skulle kunna dekonstrueras, skruvas isär
och sättas ihop.

Artikelförfattaren lyssnar noga.

Harriet, Anna-Lena och Torsten Renqvist.
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Bild ur bild
Hans utgångspunkter är till synes tillfäl-
liga – en barnteckning, en bild i en tid-
ning, en naturform som ett vridet spån,
ett papperskorgsinnehåll sett ovanifrån,
en trefotad kaffepanna över öppen eld,
knotor och skelettdelar, geologiska
strukturer – men det finns alltid en idé.
En bild, en berättelse får form – och åter-
berättar något annat i den formen.

Konsthistorieprofessorn Ragnar Jo-
sephsson har i sin bok ”Konst-verkets fö-
delse” – också manifesterat i Skissernas
muséum i Lund – skrivit om den visuella
utvecklingen i termer av Förvandlad fö-
rebild, utbrytning, utfyllnad, omflyttning,
korsning, sammanhållning.

Det är spännande att analysera Tor-
stens Renqvists verk utifrån dessa kate-
gorier: till exempel skulpturen Göran
och Draken – det är en teckning efter en
dröm och efter en barnteckning av en
drake, gjord av dottern Anneli. Lautrecs
flickor tog avstamp i två tidningsbilder,
en från en fransk bordell som Toulouse-
Lautrec brukade besöka, en av två kvin-
nor i Warszawas getto – offrade kroppar
på olika sätt. Han återupprättar dem, ger
dem liv och värdighet igen. De bakåt-
hoppande flickorna är också en tidnings-
bild, men också en bild av en exekusion,
erotiska idolbilder och texten om alrunan
i Bra böckers lexikon.

Utifrån Dantes texter finns en del ge-
staltningar – i synnerhet från Skärselds-
berget. Redan i London 1951 skriver han
kommentarer till Divina Comedia och
flera bilder leder fram till den skulptur
som kallas ”Dantetåget”, figurerna är
nakna, går framåt, ser bakåt, efter en
teckning från 1400-talet ”dessa äro de
som i livstiden trodde sig kunna skåda in
i framtiden oberoende av kyrkan – dvs.
astrologer, astronomer, alkemister”

Den stora skulpturen Tranan som inte
har ett tranhuvud är i själva verket Jack
Londons Skriet från vildmarken.

Så kan man hålla på.

Resenären
Torsten Renqvist levde sin egen väg på
jorden i resor och konst-förebilder – från
konststudierna i England och Danmark –
annorlunda än att åka till Paris. Han for
inom Norden, österut till Polen, där han
fann korresponderande former baserade
på bondekonst, han gjorde flera resor till
London och Grekland, framförallt Kreta,
till Spanien där dottern Anna-Lena länge
bodde, till Lacoste i Provence för att träf-
fa Barbro och Evert Lindfors, till Mexi-
co, Turkiet, men allra mest norrut –
Spetsbergen, Island, Lofoten, bohusländ-
ska klippor. Vatten och berg och ljus och
karga landskap. Strandfynd av stenar och
pinnar och skelett och fjädrar och kranier
och fiskben – allt det som blev natura-

liekabinett och stilleben med geologiska
former. Men hemma var Kummelnäs och
Sandsjärv – de var hans hem och skapan-
deplatser och tillstånd, arbete och liv.
Och där fanns Harriet.

Djur, barn och myter – och några
samtidskommentarer
Fåglar och djur är återkommande motiv
– igelkottar, rävar, fågelungar, fiskar.
Ömsintheten i skulpturerna är påtagliga,
men finns även i grafik och teckningar –
ömsinthetsformen på huvudet hos barn
och djurungar, omhändertagandet hos
mamman med tvillingarna, gracen hos
den dansande flickan, kängurun med
unge, den lilla lilla kängurun som håller
samman det stora rummet i universitets-
biblioteket på Frescati, den tveksamma
stoltheten i flickan i vaggan som kliver
upp ur sin barndom, den kavata gången
hos Elsa Beskow – med tjäder – kärleken
i barnbarnsbilderna – de senare enkla, fö-
reställande, lika förebilderna på ett rakt
och ickesymboliskt sätt. De sista skulp-
turerna beskriver barnbarnen Vanja och
Alma – Vanja fiolspelande, Alma med
sovande hund i knäet. Här behövs inga
berättelser – men det skapas berättelser

ur gestalterna, formerna.
De bibliska allusionerna är många –

Job, altarskåpet, ikonostaser, dockan
Johannes, händerna sammanhållna som
till innerlig bön, fågelskrämman som kan
vara en Franciskus, men som också kom-
bineras med krucifixet – myter och litur-
gi. Är han fåglarnas vän eller någon som
fåglarna har missförstått? Noaks ark med
alla djuren, krucifixen i Lovö kyrka. Det
är inte religiöst, men humanistiskt; fi-
losofiska aspekter, texter gestaltande.
Ibland en slags dilemmasagor utan slut,
utan moralism, utan happy end – man
måste fundera vidare – klappar verkligen
Göran Draken – finns det en koppling
mellan dem – eller blir han biten i han-
den? Är Göran en drake också – fast vit?
Vem vinner, fåglarna eller änglarna? Hur
känner sig Nike efter segern? Är seger
ens möjligt? Skulpturen med de tre apor-
na som förändrar ursprungsrollerna –
den sista tar bort händerna för ögonen
och ser! Vad får det för konsekvenser?

De gestaltande kommentarerna till po-
litik och maktförhållanden är få men tyd-
liga. På Masthuggstorget i Göteborg står
ett Sentida kors, minnesmärke över de
spanienfrivilliga, och 1957 gjorde han en
grafisk svit om ungernkrisen: Upplopp –
”men som gestaltningar av mentala lägen
som kan benämnas kaos och konflikt”

Från bild till bild, från foto till form, från
skiss till brons, från gestaltad idé till ny
berättelse – som igen annan bild-och-
ord-konstnär är Torsten Renqvist ett eget
universum, ett perpetuum mobile, av sin
egen kraft en evig rörelse i det som han
kallade ”den långa glädjen” – när man
arbetat med något på allvar och med re-
sultat.

Och ett underbart citat till slut: ”För
mig torde det förhålla sig så att jag före-
ställer mig att vi människor oavlåtligt
skapar människan. Någon annan instans
känner jag inte till”

Ulla Berglindh
ulla.berglindh@ped.gu.se

Ståtlig och kraftfull tjäder – utan Elsa
Beskow, vars gångart han dubblerar.

Göran och Draken; försvara eller förinta?
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Utanför mitt arbetsrumsfönster i Göte-
borg i Göteborgs gamla Tullhus vajar
våra flaggor på höga flaggstänger. Varje
rörelse av dem påminner om den kamp
Vänföreningen Göteborgs-Emigranten
fick föra och som efter 20 års lobbning
gav resultat. Kommunstyrelsens ordfö-
rande Göran Johansson och hans medre-
gerande fann att ett migrationscentrum
väl behövdes och gav sitt stöd, både eko-
nomiskt och med råd när så behövdes.
Höll allt i sin hand gjorde då som nu ord-
förande Stefan Gelkner och han är en
mästare i att uppmuntra sina medmän-
niskor att prestera sitt allra bästa. Motio-
nen till kommunfullmäktige i Göteborg
har nummer 1983: 344 1985: 387 med
flera.

Tiden går så fort, vi firar i år 5-årsjubi-
leum och verksamheten växer för varje
dag. Verksamhetschef är Roger Bodin
och hans beskrivning om vårt lands svåra
tid för ca 100 år sedan får den mest stöki-
ga skolklass att sitta som tända ljus och
bara lyssna. Så ger vi varje dag från tidig
morgon, och om så önskas även sen
kväll, spegling av det som då skedde –
emigrationsvågen, samt det som sker
idag – immigrationen – invandringen till
Sverige. Rogers arbete för integration
och demokrati är ovärderligt och mångas
tacksamhet stor.

Den kunskap som förmedlas är av syn-
nerlig vikt då våra barn och ungdomar
ofta saknar stora delar av vårt lands his-
toria med negativa konsekvenser. Okun-
skap är ofta upphov till missförstånd, ut-
anförskap och ett förolämpande synsätt
på människor på grund av kön, ras, kul-
tur eller en annan uppfattning i viktiga
livsfrågor.

Att få se gymnasister rycka till inför
sakupplysning om de svenska aktörerna
som i likhet med emigrationsmyndighe-
ternas agenter gjorde reklam för Sverige
ute i Europa och lovade dem som kom
både arbete, lön och boende. Inte egen
lägenhet från första dagen men hyggligt i
nybyggda längor. Alla som bott så har
sin historia att berätta. Och vi vill att
många berättar; varför man lämnade sitt
land, hur blev man mottagen i Sverige,
hur gick det för dem där hemma?

Den stora utställningen vi just nu arbe-
tar med blir ytterst spännande på många
sätt: dels får vi se föremål och flaggor
från alla de 20 länder som kommer att ha
var sin monter där kära minnen hemifrån
kommer att visas och varje land – för-
ening som deltar får även en egen kväll
dit allmänheten inbjuds, och då skall
man berätta, visa kläder, foton från den
tid när detta stora att lämna sitt foster-
land hände.

Emigranternas Hus i Göteborg

Jag har alltid haft en önskan att få resa
till norra Italien och själv få ta reda på
hur de som lämnades kvar i byn, där alla
vuxna män rest till Sverige, hur dessa
kvinnor och barn skulle klara allt, även
männens uppgifter. Så innerligt gärna
vill jag säga dem: bra gjort men hur bar
ni er åt? Säkerligen kommer deras svar
att bli väldigt likt dem som svenska kvin-
nor gav när männen rest till Amerika: ar-
betet måste göras – så vi gjorde det.

Grunden för vårt arbete är i Emigran-
ternas Hus, i stadens gamla Tullhus,
FN:s deklaration om alla människors lika
värde. På alla sätt skall främlingsfientlig-
het motarbetas, likaså varje tendens till
orättfärdigt handlande som härrör sig
från rasism och odemokratiskt tänkande
och handling, en helt och hållet veder-

Artikelförfattaren i den länstol som Sverigekontakt deponerat i Emigranternas hus.

värdig syn på sina medmänniskor. Det
gäller att lära många att stå för frihet och
ett beteende som ger alla lika villkor i ett
demokratiskt samhälle.

Då är det bäst att ge en sann grund till
unga att stå på, ge dem deras lands histo-
ria och ge dem tro på demokrati, allas
lika värde och genom kunskap få kraft att
orädd stå för dessa värden. I Emigranter-
nas Hus idag är vi ett litet FN och ett fritt
internationellt område där alla nationer
möts på lika villkor. Det är en stor glädje
att få vara en del i det arbetet. Du kan
också bidraga genom att se våra utställ-
ningar, komma på våra offentliga möten
och väldigt gärna ge ekonomiskt stöd för
fortsatt upplysande, fredsbevarande ar-
bete.

Den som har någon anknytning till vårt
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Hus eller bara vill unna sig en paus i den
riktiga historiska miljön där allting hän-
de, i Tullhuset på kajen i närområdet med
teatrar, hotell och förlustelseställe kan
hyra in sig hos oss för frukost, lunch,
middag eller supé i våra väldigt vackra
rum. Ceremonisalen är avsedd för väl-

Lilla Bommen i Göteborg vid den tid då emigranterna passerade genom huset bakom båtarna för att påbörja resan över haven.

komnande av våra nya svenskar, här i
Göteborg ca 500 per år. Det är vår öns-
kan att få kommunens uppdrag att ar-
rangera en välkomstfest där ”papper” på
svenskt medborgarskap finge överläm-
nas och kommunstyrelsens och kommu-
nalfullmäktiges ordförande mötte sina

nya medborgare. En värdig, vacker cere-
moni att minnas och sedan få berätta för
kommande släkte.

Du som vanlig invånare har också möj-
lighet att till exempel få fira bröllop med
vigsel och fest hos oss, barndop eller an-
nan högtidsdag. Det kostar förstås men
du lever länge på minnet av den miljö
och det vänliga mottagandet du får från
oss alla som jobbar här. Och gäller det ett
speciellt arrangemang av något slag kan
man med fördel ringa Maria Svenberg
eller Tore Lindholm. Var bara ute i god
tid, våningarna är eftertraktade. Ring:
031 13 00 51.

Så Lars här får du min berättelse och
jag önskar alla som orkar läsa den, väl-
komna till oss i Emigranternas Hus i
Göteborg. Och tacksamt tar vi emot allt
stöd, det ger livsglädje till många.

Berit Flyborg
ledamot

info@emigranternashus.se
Stiftelsen Emigranternas Hus i Göteborg
Packhusplatsen 7 vån 2
SE-411 13 Göteborg
+46 (0)31 130051Imigranter köar på Ellis Island för att undersökas och få komma in i USA.
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Grusvägen skulle svänga åt vänster, eller
lite fram och tillbaka i kanske sju kilo-
meter, får jag veta av vägbeskrivningen.
Jag har kört från Reykjavik i någon tim-
me och hittat en avtagsväg som går ge-
nom ett ganska öde landskap. Några går-
dar syns på avstånd, men jag kommer,
precis som vägbeskrivningen gjort gäl-
lande, till en kyrka och därefter till en
hembygdsgård och den lilla Flóaskolan.
De närmaste grannarna är en flock hästar
som håller ihop mot blåsten.

På Flóaskolan, som har elever mellan 6
och 16 år, kan man studera svenska. Just
nu finns det bara en svenskelev, Anton,
som just fyllt 13. Det är honom och hans
svensklärare Elin som jag har kört för att
träffa. Elin är isländsk lärare, som har
lärt sig sin svenska av sin svenska mor
och därefter också i Skövde. Hon och
hennes man ville prova att bo utomlands
i några år efter avslutade utbildningar,
men ett år blev till femton, och de åter-
vände till Island 1995. Då köpte de en
gård, och Elin arbetar mest på gården och
har bara denna enda svensktimme i veck-
an.

Svensklektionen med Anton försiggår
i ett litet musikrum med utsikt över Is-
lands största älv. I isländska skolor bör-
jar man studera danska som första eller
andra främmande språk vid ungefär 12
års ålder. Om man har norsk eller svensk
anknytning kan man få läsa norska eller
svenska istället.

Därför finns det en del norsk- och
svensklärare på Island. Någon vecka före
mitt besök på Flóaskolan träffade jag ett
tiotal av dem i Reykjavik på en helgkurs
som Riksföreningen Sverigekontakt ord-
nade. Ulla Berglindh, som är lektor på
institutionen för pedagogik och didaktik
i Göteborg samt Sverigekontakts vice
ordförande, talade om det utvidgade
textbegreppet, om texter av olika slag,
särskilt i elektronisk form, och hur de
kan användas i undervisningen. Liss
Kerstin Sylvén, från samma institution
som Ulla Berglindh, berättade om sin
forskning om undervisning på ett andra-
språk, en fråga som är aktuell för alla
svenskelever i Island. ISLEX-ordboken,
en elektronisk ordbok från isländska till
de skandinaviska språken, presenterades
också.

Erika Frodell, som varit med och ar-
rangerat konferensen är en av svensk-
lärarna i Reykjavik. Hälften av hennes
tjänst är dessutom avsatt för arbete med
utveckling och koordination av svensk-
ämnet i landet. Erika fungerar som en re-
surs för övriga lärare, och har ett bok-
och filmbibliotek, som alla kan få använ-
da sig av. Filmerna skickas helt enkelt

Svenska i skolan på Island

fram och tillbaka, så att det alltid skall
finnas ett varierat utbildningsmaterial på
skolorna. Eftersom svenska inte undervi-
sas på alla skolor och bara de år då det
faktiskt finns elever som vill läsa svens-
ka, så har inte skolorna möjlighet att
köpa in så mycket material.

Det är också Erika som ser också till
att det finns prov som följer de krav som
den isländska läroplanen ställer. Efter-
som man bara får läsa svenska istället för
danska om man har en anknytning till
språket, och eftersom svenska inte rä-
kans som ett nybörjarspråk för eleverna,
ställs det andra krav på de elever som lä-
ser svenska. De skall inte bara studera
språket, utan också känna till en del om
svenskt samhälls- och kulturliv, och vara
orienterade bland svenska traditioner. I
sin egen undervisning försöker Erika in-
volvera sina elever i uppgifter som skall
utveckla både sådana kunskaper och
språkfärdighet. Några dagar tidigare ba-
kade hon semlor på svenska med en
grupp elever.

Erika ser gärna elevernas svenskstu-
dier som ett familjeprojekt. Skälet till att
eleven läser svenska är att det finns
(minst) en svensktalande förälder i fa-
miljen, eller att familjen bott i Sverige ti-
digare och därför talat svenska. Hon vill
därför gärna konstruera uppgifter som
involverar både föräldrar och syskon och
stimulerar till att svenska används i var-
dagen och inte blir något man sysslar
med ett par timmar i veckan i undervis-
ningen. Det är kanske särskilt viktigt för

Flóaskolan där man kan studera svenska.

de elever som läser svenska på distans.
Distanseleverna får lämna in uppgifter
över nätet, och får övning i talad svenska
genom att ringa och rapportera om pro-
jekt någon gång i veckan.

Men Anton på Flóaskolan får alltså
inte sin svenskundervisning i datorn,
utan som en vanlig lektion. Med det un-
dantaget att han inte har några klasskom-

Svenskeleven Anton, 13 år.
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pisar. När jag frågar honom är det just
det han saknar i svenskundervisningen.
Lektionen är en dryg timme och Anton
och Elin lyssnar på en ljudbok, gör några
övningar avsedda för elever med annat
förstaspråk än svenska och övar sedan på
nya svåra ord i en övningsbok som tar sin
utgångspunkt i litterära teman. Det är
svåra övningar, som är avsedda att bred-
da ordförrådet hos svenskspråkiga elever
i Antons ålder i Sverige, d.v.s. ungdomar
som naturligtvis har mycket mer kontakt
med svenska än Anton kan ha. Förskära-
re och sjuda. Inget av orden står i Antons
lilla ficklexikon. Elin förklarar. Anton
prenumererar också på svenska tidningar
och gillar att lösa korsorden. Naturligtvis
är de svåra. Han tar med dem till svensk-
lektionerna ibland.

Antons mamma är svensk och talar
svenska med Anton och hans tre syskon.

Familjen försöker också vara i Sverige
några veckor varje sommar, men nu var
det några år sedan de var där senast. An-
ton konstaterar att han känner sig både
svensk och isländsk. Eller möjligen som
varken helt svensk eller helt isländsk. Jag
frågar honom på vilket land han skulle
heja på i en landskamp i handboll mellan
Sverige och Island. Han säger att det
skulle bli för krångligt. Han skulle aldrig
titta på sådana landskamper.

När jag åker från skolan tar jag en gro-
pig väg ned mot havet. Jag kör i över en
timme utan att stöta på en enda annan bil.
Men man läser svenska här.

Sofia Tingsell
sofia.tingsell@sverigekontakt.se

Svenskläraren Elin.

Svenska i Lviv
Det kan mycket väl vara världens vack-
raste stad. Men det är inte lätt att vara en
liten östeuropeisk pärla i ett fattigt land
lika stort som bortglömt av de flesta i
Västeuropa, där man oftast associerar
Ukraina med grå betongkomplex, gruv-
olyckor, gaskriser och trafficking. Natur-
ligtvis finns allt detta, men här i sagosta-
den Lviv finns också kullerstensgator,
blommande kastanjealléer, en fascine-
rande kafékultur, ett rikt kulturliv och
fantastisk arkitektur. Sedan i höstas har
jag förmånen att bo här och undervisa i
svenska på stadens universitet.

Västra Ukraina, där Lviv är centralor-
ten, är en dynamisk gränstrakt där kultu-
rer blandats och gränser flyttats i århund-
raden. I Gamla Staden i Lviv finns en
kyrka i praktiskt taget varje gathörn, de
flesta tillhör den dominerande religionen
grekisk-katolicismen (Uniatkyrkan), som
är en blandning av ortodoxa och katolska
traditioner, men många andra trosåskåd-
ningar finns också representerade. Själv
bor jag granne med såväl en katolsk som
en armenisk kyrka, och synagogan och
den rysk-ortodoxa kyrkan ligger ett sten-
kast från mitt hus.

Lviv grundades 1256 som Galiciens
huvudstad och har i tur och ordning till-
hört Kievriket, Polen-Litauen, Österrike-
Ungern, Ryssland, Polen, Sovjetunionen
och så idag Ukraina. Följaktligen har sta-
den flera namn – Lviv är dess ukrainska,
medan den på tyska heter Lemberg eller
Loewenburg, på ryska Lvov, på polska
Lwów och på latin Leopolis. Om staden
hade haft ett svenskt namn skulle detta

troligen vara Lejonborg – något som
kanske hade varit verklighet om Karl XII
och kosackhövdingen Mazepa vunnit
slaget vid Poltava för 300 år sedan.

Skiftande namn och statsbildningar har
dock inte inneburit någon rotlöshet för
stadens invånare – deras identitet som
ukrainare verkar vara bergfast, och i lik-
het med många i till exempel Baltikum
ser de flesta Lvivbor Sovjet som en ocku-
pationsmakt. Västra Ukraina var inte
heller en del av Sovjetunionen i mer än

drygt fyrtio år, eftersom det under mel-
lankrigstiden och fram till slutet av And-
ra världskriget var en del av Polen.

Nationalismen är stark, riktas oftast
mot Ryssland och tar sig väldigt olika ut-
tryck, till exempel i språkfrågan. Unge-
fär en fjärdedel av Ukrainas befolkning
är etniska ryssar och så gott som alla
ukrainare behärskar både ryska och
ukrainska – två språk med gemensamma
rötter som är något närmre varandra än
svenska och tyska. Att endast ukrainskan
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Den svenska skolan och lärarna står inför
nya utmaningar. Detta gäller inte minst
lärare och rektorer i de svenska och skan-
dinaviska utlandsskolorna i Afrika,
Svenska skolan i Nairobi, Svenska sko-
lan i Addis Abeba och Skandinaviska
skolan i Maputo. Behovet av fortbildning
är stort. Riksföreningen Sverigekontakt
som 2008 firade sitt 100-jubileum, gjor-
de under fjolåret, studiebesök på två av
de tre skolorna och inbjöd därefter till en
gemensam konferens på den svenska
skolan i Nairobi. Med hjälp av projekt-
medel från föreningen kunde konferen-
sen genomföras de sista dagarna i februa-
ri i år.

Från Maputo kom rektor och fyra lära-
re. Från Addis Abeba kom två lärare, av
vilka en även tjänstgör som rektor, för att
tillsammans med rektor Per Jonsson och
tio av lärarna i Nairobi utbyta erfarenhe-
ter och skapa ett nätverk för framtida
samarbete.

Per Jonsson hälsade alla deltagare och
inbjudna föreläsare välkomna och gav en
inblick i sin skolas olika verksamheter.
Skolan har idag 107 elever fördelade på
Förskola, Förskoleklass och Grundskola,
Kompletterande svenskundervisning, samt
Gymnasium och ett internat för 53 stude-
rande.

Nätverkskonferens och lärarfortbildning i Nairobi

är officiellt språk är naturligtvis en tydlig
politisk markering. I västra Ukraina är
tvåspråkigheten ingenting man skryter
med, ryskan plockas bara fram i nödfall
och kan man använda ett västerländskt
språk i samtal med utlänningar – helst
engelska förstås – så gör man det. Ett ko-
miskt exempel på nationalismen är parti-
sanrestaurangen Krijivka, vars inredning
och meny är som hämtat ur en film om
Andra världskriget. Där frågar den uni-
formerade dörrvakten efter lösenord och
om det finns några ”muskoviter” bland
besökarna. Svarar man rätt – det vill säga
”ära åt Ukraina” samt att sällskapet inte
är ryskt eller ryssvänligt – får man kom-
ma in och blir dessutom bjuden på en
nubbe; ändå är en stor del av besökarna
ryska eller rysktalande turister.

Naturligtvis har alla de stater som sta-
den legat i lämnat sina spår, men tydli-
gast märks det polska och österrikiska
arvet – Lviv är en utpräglat centraleuro-
peisk stad med vacker arkitektur, många
kaféer och ett rikt kulturliv med många
gallerier, konserter och utställningar. För
att hitta de sovjetiska dragen får man åka
ut till förorten, där Krustjovs miljonpro-

gram erbjuder en lagom dos sovjetatmos-
fär. Å andra sidan kan man säga att spå-
ren av Sovjetunionen syns även i cen-
trum med dess gropiga gator, skramlande
spårvagnar, och i det faktum att husen är
så charmigt slitna eftersom de inte vår-
dats på decennier. Mysfaktorn är hög,
men det är även rasrisken på vissa stäl-
len.

Och vad vore en centraleuropeisk stad
utan ett gammalt och vackert universitet?
Lvivs grundades 1661 och är uppkallat
efter nationalskalden Ivan Franko. Sedan
nästan ett decennium kan man här läsa
svenska vid Institutionen för internatio-
nella relationer. Jag är den tredje svensk-
lektorn och arvtagare till ett eget svenskt
klassrum med ett litet svenskt bibliotek
och cirka femtio trevliga studenter på
olika nivåer. Tillsammans med min
ukrainska kollega Hanna Mamchur lot-
sar vi blivande diplomater och jurister
genom det fascinerade svenska språket.
Eftersom det inte är språkvetare vi un-
dervisar har kursen en mycket praktisk
inriktning. Den totala avsaknaden av lä-
roplan och kontroll från högre instanser
ger oss en stor frihet att utforma under-

visningen som vi vill. För oss innebär det
att de självklara övningarna i till exem-
pel partikelverbsbruk och det vackra u-
ljudet varvas med mycket sång och mu-
sik, romanläsning från första året, och
muntliga presentationer och diskussioner
i olika ämnen.

Trots att Lviv är hem åt ungefär en
miljon människor är det en lugn och
charmig småstad med en utsökt bland-
ning av habsburgsk kafékultur, polsk ar-
kitektur, sovjetisk kärvhet, kullerstens-
gator, grönska och vänliga människor.
Närheten till de vackra Karpaterna och
storstäderna Kiev, Budapest och Krakow
gör att man verkligen känner att man bor
mitt i Europa. Naturligtvis återstår det en
hel del arbete innan Ukraina blir ett an-
vändarvänligt turistland, men slopat vi-
sumkrav för EU-medborgare med flera
är ett viktigt steg på vägen. Lviv är i sig
själv skäl nog att resa till Ukraina, men
egentligen är det bara första anhalten i ett
stort, spännande land.

Ingrid Wirengren
ingrid.wirengren@gmail.com

Ingegerd Gabrielsson berättar på Nairobikonferensen om sin skola i Addis Abeba.
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Riksföreningen Sverigekontakts gene-
ralsekreterare Lars Björkman berättade
om föreningens bakgrund och uppdrag,
att värna om det svenska språket i olika
delar av världen.

Bo Ralph från Göteborgs universitet
och tillika ordförande i föreningen, före-
läste om ”Svängningar i språksamhälle”.
Deltagarna fick lära ny begrepp inom
språkvetenskapen, som t ex ordinflation,
brutalisering, och fick sig presenterat en
rad både intressanta och lustiga föränd-
ringar i det svenska språket. Skönt var
det också att höra att det svenska språket
är ett av de mest genomarbetade språken
i världen och att språkets fortlevnad och
utveckling därmed är tryggad.

Som representant för Svenska Akade-
mien, berättade han även om Svenska
Akademiens historia och verksamhet.

Karin Björkman, Lernia, gav en bild av
svenskundervisning för vuxna invandra-
re i Sverige. På ett inlevelsefullt sett fick
vi oss till del exempel på de svårigheter
och glädjeämnen som hon och hennes
elever upplever i det dagliga arbetet.

Anna Hannesdóttir, Göteborgs univer-
sitet, Nordiska språk och Lärarutbild-
ning, talade om ”Grannspråken som till-
gång i skolan” och gav rika exempel på
hur kunskap om grannspråken också tyd-
liggör det egna språkets konstruktion och
utveckling. Varför heter det t ex rumpe-
troll på norska och grodyngel på svens-
ka? Vad är det som påverkat att ur-
sprungligen gemensamma ord utvecklats
så olika?

Hon berättade även om utredningen
”En hållbar lärarutbildning” och tog upp
frågan om hur ”Framtidens lärare ” kan
komma att var förberedd för skolarbetet.
En hel studiedag ägnades åt de Nationel-
la målen för årskurs 3 i Grundskolan, In-
dividuell utvecklingsplan och Skriftliga
omdömen, som i och med läsåret 2008/
09 är obligatoriska inslag i den svenska
grundskolan. Mona Andersson, Projekt-
ledare från Helsingborg, klargjorde lä-
rarnas uppdrag och hjälpte till att räta ut
en hel del frågetecken.

Som en del i erfarenhetsutbytet mellan
skolorna, inleddes varje dag med en pre-
sentation av de deltagande skolorna.
Rektor vid Skandinaviska skolan i Ma-
puto, Daniel Broman, kunde berätta att
skolan funnits till i 30 år. Där har man
förutom Förskola och Grundskola med
Förskoleklass och åk 1–9, även startat ett
Dagis för de allra minsta – ettåringar.
Från Sydafrika kommer elever vid inter-
nationella skolor till skolan i Maputo för
kompletterande svenska. För närvarande
har skolan drygt 20-talet elever. Skolan
skall till kommande läsår nyrekrytera lä-
rare och inte mindre än 150 ansökningar
om tjänst har inkommit till skolan.

Skolan i Addis Abeba är den minsta av
de tre skolorna och har, förutom Grund-
skola med Förskoleklass och åk 1–6,
även en Lekisverksamhet för barn i åld-
rarna 3–5. Undervisning i kompletteran-
de svenska, för svenska elever vid inter-
nationella skolor, sker på lördagar. Rek-
tor, Ingegerd Gabrielsson, berättade om

den omstrukturering som sker i skolan,
där många elever är barn till hemvändan-
de etiopier, och de utmaningar som sko-
lan står inför i samband med detta. Sko-
lan har för närvarnade i sin totala verk-
samhet 17 elever.

I programmet under de mycket intensi-
va dagarna fanns även utrymme för en
intressant rundtur i Nairobi, under vilken
Nairobilärarna Rosie Lundgren och Faiza
Åkesson hjälptes åt att berätta om staden,
stadsdelar och händelser i staden. Vi kör-
de genom Afrikas största slumområde,
där plåtskjulen stod så tätt att man på
sina ställen måste gå i sidled för att kun-
na passera. Samtidigt syntes på avstånd
skyskrapor och höghus från de centrala
delarna av staden, där kontor, affärer och
bankkomplex ligger placerade. Vi kunde
tydligt se skillnaden mellan Nairobi och
Addis Abeba, där lyx och fattigdom, af-
färskomplex, hotell och slum ligger blan-
dat som ett lapptäcke över hela staden.

Konferensen avslutades på lördags-
kvällen med en god middag på en Ita-
liensk restaurang, varvid stort tack fram-
fördes till samtliga föreläsare, deltagare
och Riksföreningen Sverigekontakt, för
att konferensen kommit till stånd och bli-
vit så givande för oss alla.

Ingegerd Gabrielsson
Rektor, Svenska skolan i Addis Abeba

ingegerd_g@hotmail.com

Kaffepaus i svenska skolans bamba.
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I Kassel avlöser det ena evenemanget det
andra och några vill vi skriva om och
tacka Riksföreningen Sverigekontakt
för, innan sommaren kommer.

– Svenska Skolan åkte med ekonomiskt
stöd från Riksföreningen till Heidelbergs
slott och till den 2000 år gamla staden
Speyer, främst för att se vikingautställ-
ningen på historiska museet där. Speyer
är en stad i den tyska delstaten Rhein-
land-Pfalz och var en betydelsefull stad
under medeltiden. Mest känd är staden
för sin domkyrka, nu ett världsarv.

Guidningen genom de två ultramoder-
na vikingautställningarna på Historiska
Museet, avslutades med en workshop,
där vi tillverkade komplicerade och
vackra vikingaarmband. Ofta sitter Pia,
Elisabeth, Rebecca, Julia och Antonia
och flätar sådana fortfarande. Jonathan
drömmer snarare om alla fantastiska ma-
skiner som fanns på Tekniska Museet.
Utom domkyrkan finns nämligen även
ett känt teknikmuseum i Speyer. Besöket
där med bl.a. spaceshuttlen Buran, av-
rundade vi med en film om ”Vår Jord” i
en enorm biokupol med 1000 m2 film-
duk. Sealife var fint med alla akvarierna,

Rapport från Svenska Skolan i Kassel

På vikingautställningen visade man hur vikingakvinnorna var klädda. Från vänster
Pia Fredeborg, Elisabet Köller, Julia Vindelstam, Antonia Ringborg, Margareta
Malmgren-Köller och Rebecka Ringborg.

På flygmuseet inne i en jetturbin står, från vänster, Julia Vindelstam, Antonia Ringborg, Elisabet Köller och Pia Frendeborg.

Bademaxx hann vi också med eftersom
det låg intill vandrarhemmet. Vandrar-
hemmet ligger centralt beläget vid floden
Rhen, nära till alla museer och sevärdhe-

ter. Det var en lyckad resa med de 6
eleverna, Marion Vindelstam och mig
som lärare. Vi alla tackar Riksföreningen
Sverigekontakt för generositeten.
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Eleverna uppför ”Vårblommornas fest” efter fastlagsgudstjänsten.

Antonia Ringborg i flygande båt på tekniska museet i Speyer.
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Bodde vi bättre förr?
Artikelförfattaren Bengt Mollstedt har
varit stadsläkare i Göteborg och haft en
rad politiska uppdrag bl.a. som Presi-
dent i Europarådet.

När man läser bildböcker från förr hittar
man fotografier av idylliska småsamhäl-
len inom Göteborgs gränser. Det är fres-
tande att tro att det var så bra. I själva
verket bodde de flesta mycket primitivt.

I de gamla stadsdelarna Masthugget,
Olskroken, Annedal eller Landala var det
trångt och överbefolkat. De s.k. lands-
hövdingehusen med en våning i sten och
två trävåningar var ofta dåligt dränerade
vilket ledde till fukt problem. I bästa fall
fanns det badrum i källaren och toalett på
svalen d.v.s. man delade toalett med
grannen. Ofta var det torrdass på gården
och latrin tömning skedde långt in
på1970-talet. Det var dåliga möjligheter
för livsmedels förvaring och diskade
gjorde man på en zinkbänk med kallt vat-
ten. Kylskåp fanns vanligen inte.

Det stora problemet var trångboddhe-
ten, alltför stora familjer trängdes i en-
och tvårums lägenheter. Fönstren var
dragiga och uppvärmningen skedde med
vedspis och kakelugn. Det gav en bra
ventilation även om vi idag vet att ved-
eldningen gav luftföroreningar. Senare
ersattes vedeldningen med fotogenele-
ment och då alstrades vattenånga vilket
gav svåra fuktproblem. Husen var lyhör-
da och buller störningar var vanliga vil-
ket ledde till grannfejder och anmälan till
Hälsovårdsnämnden.

Alla bodde naturligtvis inte på detta
sätt, de väl betalda hyrde i Vasastadens
stenhus och hade tillgång till både hiss
och varmvatten men för huvuddelen av
befolkningen var det problem. Under
l950- och 60-talen startade man sanering

av de gamla arbetarkvarteren och befolk-
ningen flyttade till bekvämare områden
men mycket av den tidigare grannskaps-
trivseln och solidariteten försvann. De
nybyggda stadsdelarna uppfördes under
det s.k. miljonprogrammet och medförde
även problem med isolering och besvär
från nya kemiska material.

Vi bodde inte bättre förr! Men sane-
ringen skedde inte utan problem. Stads-
delen Haga hade förfallit, fastighetsäga-
rna hade inte råd med löpande underhåll
och endast kortvarigt klarade radikala
studenter att bo primitivt. Affärer upp-
hörde och den sociala gemenskapen er-
sattes av pornografilokaler och skumma
barer . Först när staden satsade stora re-

surser kunde delar av Haga räddas.
Den stora utvandringen via Göteborg

passerade stadsdelen Nordstan. Där fanns
enkla krogar och billiga hotell, somliga
hyrdes ut per timme och standarden var
milt sagt låg. Genom att staden bildade
ett saneringsbolag kunde hela kvarter ri-
vas och har ersatts av ett stort affärscen-
trum utan bostäder. Stadsbilden är för-
ändrad, om det är till det bättre får min-
nesgoda besökare själva avgöra.

Bengt Mollstedt
Hedåsgatan 3

412 53 Göteborg

Artikelförfattaren utanför Sverigekontakts kontor.

– I mars hade vi en Zarah Leander afton i
Olof Palmehuset i Kassel, där sångerskan
Claudia Riemann, ackompangerad på
piano av Julia Reingardt, berättade om
Zarah Leanders liv i Sverige och Tysk-
land och sjöng visor till sin nyanserade
berättelse. Eleverna i Svenska Skolan var
fascinerade av Sarahs brokiga tysk-
svenska liv, men tyckte att sångtexterna
handlade lite för mycket om ”Liebe”. En
elev skrev efteråt. ”alla vet att Sahra Le-
ander är död, det finns en efterträdare.
Zarah Leander är en tysk tjej och hennes
riktiga namn är Claudia Riemann.” All
heder åt sångerskan alltså! Som clou

hade hon nämligen övat in ”Jag är från
topp till tå” på svenska! En lyckad visaf-
ton i sken av stearinljus och med rosen-
blad på borden. Helt i Zarahs tecken.

– Fastlagsgudstjänsten den 20 mars, ledd
av svenske kyrkoherden Anders Byström
ifrån Frankfurt, avslutades med musika-
liska inslag av barnen från Svenska Sko-
lan i Kassel. Rebecca Ringborg spelade
fiol och Elisabeth Köller ackompangera-
de på mandolin. Antonia Ringborg spela-
de ”Fåglarnas bröllop” på trumpet. De
tre eleverna samt Julia Vindelstam, Jo-

nathan Hellis och Pia Frendeborg, fram-
förde det klassiska sagospelet ”Vårblom-
mornas Fest” av Elsa Beskow i konstfullt
gjorda dräkter. Julia var älvlik i sin dräkt
och Jonathan var fin som snödriva och
lät sig vattnas bort av fru Moln. Så som
vi hoppas att det även låter sig ske i mar-
kerna nu!

Margareta Malmgren Köller
Lärare i Svenska Skolan

i Kassel, Tyskland
margaretakoeller@uni-kassel.de
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De båda svenska Distriktslogerna av
Vasa Orden av Amerika har utsett Pro-
fessorn i Teatervetenskap ANNE-CHAR-
LOTTE HANES HARVEY till Årets
Svensk-Amerikan 2009, den 50:e i ord-
ningen.

Anne-Charlotte Hanes Harvey växte upp
i Gamla Stan i Stockholm. Familjen var
mycket kulturellt intresserad. Det har
präglat Anne-Charlotte Hanes Harvey,
som gjort berömvärda insatser inom oli-
ka kulturella genrer.

Efter studentexamen 1959 läste Anne-
Charlotte konsthistoria på Stockholms
Universitet. Därefter vidtog studier vid
Scripps College i Kalifornien, vilket led-
de till en Bachelor of Arts i konsthistoria.
Där träffade hon också sin blivande man
Michael Harvey. De gifte sig 1963 i
Storkyrkan i Stockholm. Anne-Charlotte
Hanes Harvey fortsatte att studera, nu på
University of Minnesota. Vid det lärosä-
tet tog hon sin Master of Arts-examen i
teatervetenskap och skandinavisk littera-
tur och några år senare doktorsgraden i
teatervetenskap. Under sin tid i Minnea-
polis fick Anne-Charlotte Hanes Harvey
intresse för svensk-amerikansk musik
och teater. De svenska immigranternas
populärkultur blev forskningsobjekt för
Anne-Charlotte, dokumenterad i skrift,
på scen, i TV-program och i fyra LP-in-
spelningar. Hon var bland annat med och
startade Olle i Skratthult-projektet.

Anne-Charlotte hade ett skandinaviskt
radioprogram varje vecka och var i sex år
headline singer vid Minneapolis Snoose
Boulevard Festival.

Doktorsgraden i teatervetenskap ledde
till en professorstjänst vid San Diego
State University. Anne-Charlotte Hanes
Harvey har under åren presenterat ett an-
tal sångturnéer och många föredrag på
svensk-amerikanskt tema samt gästfors-
kat vid Emigrantinstitutet i Växjö, Upp-
sala Universitet, och Swenson Swedish
Immigration Research Center. Hon har
också arbetat som dramaturg och teater-
översättare – främst med Strindberg, Ib-

Årets Svensk-Amerikan 2009

Anne-Charlotte Hanes Harvey.

sen, Unga Klara och Dockteatern Tittut –
och satt upp många teaterföreställningar
i USA. Till hennes insatser som förmed-
lare av svensk kultur hör också översätt-
ningen av Nyléns stora verk Hemslöjd
och Ellen Key’s Skönhet i hemmen.

Anne-Charlotte Hanes Harvey är sty-
relsemedlem i Strindbergssällskapet i
Los Angeles, Ibsensällskapet i Amerika,
och Swedish Council of America. Med-
lem av Vasaorden av Amerika (Scandi-
navian Lodge #667) och dess Grand
Lodge Cultural Director för Amerika och
Kanada 2002-06.

1998 tilldelades Anne-Charlotte Hanes
Harvey Hans Majestät Konungens guld-
medalj. Hon utnämndes 2002 till ”Scan-
dinavian of the Year” av American Scan-
dinavian Foundation i Thousand Oaks,
Kalifornien, och hedrades 2004 med
Hans Mattsonplaketten i Skåne. År 2006
mottog hon Sven A Eliason Award av
svensk-amerikanska handelskammaren i
Los Angeles och 2008 utmärkelsen Mor-
tar Board från San Diego State Universi-
ty.

I april 2009 lanserade Lingofriends ka-
nalen www.sprakintegration.se som rik-
tar sig till alla människor som är intresse-
rade av att uppehålla och förbättra sina
kunskaper i det svenska språket. Tanken
är att bli en naturlig mötesplats för alla
människor över hela världen med ett sär-
skilt intresse för Sverige och det svenska

Kom i kontakt med svenskar och lär dig svenska!
språket. Tjänsten vänder sig även till in-
vandrare och utbytesstudenter i Sverige.

Sprakintegration.se vill uppmuntra hela
världens befolkning att kommunicera
med svenskar, vilka ger dem en ökad
kunskap om Sveriges kultur och språk.
Kommunikationen mellan tjänstens
medlemmar leder till en ökad förståelse

för olika kulturella bakgrunder som på
sikt hoppas leda till ett mindre segregerat
samhälle. Kanalen syftar till att knyta an
och skapa ett kunskapsutbyte som kan
röra allt från diskussioner om kulturgeo-
grafi till matlagningstraditioner.

Tjänsten är kostnadsfri och kommuni-
kationen mellan medlemmarna sker på



Konstruktör: Conny Stoopendahl
Foto: Lars BjörkmanUR FÅGELPERSPEKTIV

Lösningsordet i de BLÅ numrerade rutorna utgör tävlingssvaret, och det är en geografisk plats i Norden som säkerligen inte var
en trevlig sådan. Tre vinnare erhåller Riksföreningens nyutkomna bok International nationalism av Lennart Limberg m.fl.
Adress finns på sidan tre i tidningen. Lösningen oss tillhanda senast 15 augusti 2009. Märk kuvertet ”Tävling”. Lycka till.
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olika sätt. Vanligast är att medlemmarna
träffas på tjänsten för att sedan fortsätta
dialogen med hjälp av externa kommuni-
kationsverktyg så som MSN Messenger
eller Skype.

Ambitionen är att på ett kul och effek-
tivt sätt kunna skapa en interaktiv och
personlig dialog mellan människor med
ett gemensamt intresse för språk och kul-
tur. Vad är mer roligt och utvecklande än
att föra en dialog med ett lands invånare,
till skillnad mot den vanliga envägskom-
munikation som erbjuds av TV, böcker
och Internet?

Idén till projektet uppstod efter samtal
med invandrare som studerade svenska.
Eleverna uttryckte ett stort behov av att
inte bara förbättra sin svenska utan även
en stor önskan om att lära känna fler
svenskar och få bilda sig ett kontaktnät i
deras nya omgivning.

Webbtjänsten sprakintegration.se ut-
vecklades av språkcommunityn Lingo-
friends. Lingofriends kopplar samman

Lingofriends hemsida.

människor över hela jorden som vill
chatta/prata eller kanske rent av träffas i
verkliga livet med syftet att förbättra sina
språkkunskaper. Lingofriends är ett pri-
vat företag baserat i Stockholm.

För ytterligare information vänligen
kontakta:

Peter Gestrup
E-post: peter@lingofriends.com



Hos Sveriges största och äldsta stiftelseförvaltare är du i 
goda händer. Som kund får du tillgång till en bred expertis 
och unika kunskaper inom hela stiftelseområdet. En skräddar-
sydd och professionell förmögenhetsförvaltning gör att du 
alltid kan känna dig trygg.

Om du har en privat förmögenhet kan vi dessutom erbjuda en 
personlig förvaltare och experthjälp inom de flesta områden 
som rör din ekonomi. Inom Private Banking erbjuder vi dig 
personliga lösningar, finansiell helhetssyn och professionell 
förvaltning.

Vi erbjuder dig vår tid, vår kunskap och vårt engagemang.

Kontakta oss på Institutioner & Stiftelser
Telefon: 031-62 25 16
E-post: stiftelser.goteborg@seb.se

Välkommen!

Vi levererar svenska böcker till utlandet! 
Böckerna ser du på www.bokia.se och ni 
beställer genom att skicka ett mail till 
sverigekontakt@bokia.se 

Kalles kaviar, 
knäckebröd...
och svenska böcker?

Beställ via mail: 
sverigekontakt@bokia.se
För medlemmar i Riksföreningen 
Sverigekontakt gäller särskilda fraktvillkor.

 



SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA
Gymnasie- och grundskoleutbildning åk 7-9. Utbildning på svenska eller engelska.
IB-program sedan 25 år med mycket goda resultat.
Mångfald av fritidsaktiviteter. Nära kontakter med högskolor och näringsliv.

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Telefon: +46 8 592 571 00

www.sshl.se


