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Riksföreningen
Sverigekontakt

Årsmöte 2010 i Göteborg

Årsmöte lördagen den 22 maj kl 15.00
Årsmötet kommer att hållas i Ågrenska
Villan, Högåsplatsen 2.

Årsmötet börjar kl 15.00 och på dagordningen 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 revisorssuppleanter
• Val av valberedning
• Utlandsmedlemmarnas punkt
Årsmötesmiddagen
Middagen intas i Ågrenska Villan.
Vi börjar kl 19.00 med ett glas mousserande vin. Därefter serveras en 3-rättersmeny inklusive dryck och kaffe. Pris
600,-/person.
Utflykt söndagen den 23 maj till Marstrand

kyrkligt centrum under medeltiden, en
stad som upplevt många strider mellan
Nordens ledande stormakter men som
också åtnjutit perioder av fredlig utveckling, ekonomisk upp- och nedgång
beroende på vad havet kunde ge,
en betydande handels- och sjöfartsstad,
Sveriges enda frihandelsort med egen jurisdiktion och testområde för nya idéer
och impulser, industrialism, folkrörelser
osv. Vi ska vandra runt i stadens gränder,
andas in dess atmosfär, titta på och
ibland titta in i några av dessa unika
byggnader och berätta om de människor
som valt att bosätta sig så här långt ut i
västerhavet.
Medverkande är Eva Böckman, född
och uppvuxen i Marstrand, värd för besöket i det gamla missionshuset, kostekonom till yrket, hembygdsföreningens
ordförande och tillika stadens eminente
historiker, Stig Christoffersson och LarsGöran Johansson, historiker i allmänhet med tyngdpunkt på emigrationens
historia, arkivarie och chef för Dokumentationsenheten vid polismyndigheten i Västra Götaland.

Vi samlas som tidigare år utanför
Grand Hotel Opera där en buss från
People Travel Group (Marks Limousine)
väntar och utan kostnad transporterar oss
till Marstrand. Avfärd prick kl 09.00
(kom gärna lite innan). Under resans
gång kommer Per Ahlstrand att informera om bussbolagets möjligheter. Vi är

framme på Koön kl 10.00 där vi tas emot
av Lars-Göran Johansson (även styrelseledamot i Göteborgs lokalförening).
Indelning kommer att ske i två grupper
(Nord och Syd) och vi kommer att få
många intressanta upplevelser både till
sjöss och på land. Det mest spännande lär
bli besök i Sveriges första synagoga.
Kl 16.00 ger vi oss av hemåt och beräknas vara i Göteborg vid 17-tiden.
Totalpriset för utflykten inklusive lunch
är 250,-/person.
Villa Fridolin
Vi har bokat rum på Villa Fridolin fredagen den 21 maj – söndagen den 23 maj.
Villa Fridolin ligger på Högåsplatsen 4 (i
närheten av vårt kontor). Bokning sker
på telefon till Sonia Linusson så snart
som möjligt. Pris dubbelrum 1 285,-/natt
och enkelrum 985,-/natt inklusive frukost.
Information
Önskas ytterligare information angående
de praktiska arrangemangen kontakta
Sonia Linusson tel 031-81 86 52 alt
sonia.linusson@sverigekontakt.se. Kostnader för middag, rum och utflykt betalas till Riksföreningen Sverigekontakts
postgiro 40580-3 eller bankgiro 420-5670
senast den 15 april.
Valärenden
Valärenden inför årsmötet anmäls till
valberedningen Ingrid Ansebo, tel 03154 13 69 eller Gunnar Fjellander, tel
040-93 16 67



Riksföreningen Sverigekontakt hälsar
sina medlemmar välkomna till årsmöte i
Göteborg lördagen den 22 maj

----------------------------------------------------------------------------------------------------Anmälningsblankett

Insänds till Riksföreningen Sverigekontakt, Box 53066, 400 14 Göteborg senast den
30 april.
Namn ............................................................................................................................
Vi vill gärna förmedla en något nyanserad bild av Marstrand. Den traditionella
har varit med tyngdpunkt på fästningen,
Lasse Maja och/eller på den oscarianska
epoken och det glamorösa badlivet kring
förra sekelskiftet. För en mera nutidsorienterad generation brukar man framhäva Marstrands betydelse som Sveriges
ledande segelmetropol och de tävlingar
som varje år går av stapeln här ute.
Men Marstrand har också en annan intressant historia. Från början en viktig
stödjepunkt i det dansknorska riket, ett
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Adress ...........................................................................................................................
Postadress ........................................................................ Tel ......................................
E-postadress .................................................................................................................
Deltar i årsmötet ...... antal personer
Deltar vid årsmötesmiddagen ..... antal personer
Deltar i söndagens bussutflykt ....... antal personer
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Omslag: Överraskande mycket snö
i år på Sveriges västkust.
Foto: Oddleif Jörgensen/Spectra Bild.

Ni ser nedan ett nytt
namn som generalsekreterare för Riksföreningen Sverigekontakt. Då Lars Björkman
av privata skäl ville avsluta sitt arbete i föreningen så fort som
möjligt kom jag att börja på Dicksonsgatan
den 1 februari. Jag har
under flera år känt till föreningen och dess
verksamhet. Första gången var när jag under 90-talets första hälft var rektor på
Svenska Skolan på Costa del Sol i Fuengirola, Spanien och skolan fick bokpaket
från föreningen. Jag hade dessutom nöjet
att träffa dåvarande generalsekreteraren
Lennart Limberg då han vid något tillfälle
besökte skolan. En sommar var jag även
personligen på Dicksonsgatan och plockade till mig ett antal skönlitterära titlar från
det generösa bokbordet och sammantaget
blev detta början på uppbyggnaden av ett
tämligen modernt skolbibliotek i Fuengirola. Dessa böcker var på olika sätt mycket betydelsefulla och det är min förhoppning att dessa bokpaket i framtiden ska
kunna bli än mer omfångsrika. Bokpaketen gav eleverna – och lärarna – en möjlighet att läsa modern svensk litteratur och
de visade att det fanns en grupp människor – i Sverige och utomlands – som
var måna om att skolans elever skulle
kunna utveckla sin svenska trots att de befann sig i Spanien och att eleverna en dag
när de återvände till hemlandet skulle
kunna fungera som internationella ambassadörer i det svenska samhället. Tack vare
Facebook som mina barn är en del av, så
vet jag ganska bra vad som hände med
dessa elever – de flesta återvände till
Sverige och arbetar idag i olika positioner,
medan andra är spridda över stora delar av
världen och gör en viktig insats för Sverige.
Ju mer jag sätter mig in i vad Riksföreningen gör, desto viktigare tycker jag att
den blir. I dessa internationella tider borde
föreningens arbete uppmärksammas alltmer av alltfler. Samarbetet mellan Riksföreningen Sverigekontakt och Svenska
institutet i Stockholm bör på olika sätt
kunna utvecklas. Att Si i första hand stödjer utlandslektorer och svenskstuderande

på universitetsnivå är inget hinder. Många
av de lärare som i utlandet arbetar med
svenska språket oavsett i vilken skolform
det sker är ofta ensamma och behöver regelbundet träffas för att få nya idéer för
sin professionella utveckling och få glädjen att träffa kolleger och utbyta erfarenheter. Det är viktigt att dessa utomlands
tjänstgörande lärare känner att de är viktiga för Sverige. Stöd till alla dessa lärare är
en viktig del av Riksföreningens – och
Svenska institutets – arbete.
Inte minst har det under min korta tid
här varit mycket intressant och lärorikt att
få ta del av allt det som sker runt om i världen där svenskar och ”Sverige-intresserade” möts – svensklärarkonferens i Seattle,
översättarseminarium i Krakow, nätverkskonferens i Nairobi, besök i Gammalsvenskby osv. Likaså förstås allt som sker
i lokalföreningarna runt om i Sverige och i
Finland. Forskningsprojektet GöteborgsEmigranten är ett fantastiskt projekt. Vilka människoöden döljer sig inte i det materialet? Ett helt annat människoöde,
Gustaf II Adolf, tycks bedömas delvis annorlunda på kontinenten än i Sverige. Att
vi svenskar inte har förstått hans storhet är
uppenbart när man tar del av allt gott som
sägs om honom framför allt i Tyskland.
Lützenfonden och dess arbete ger en mer
nyanserad bild av Sveriges historia och
ser dessutom till att den blir alltmer korrekt.
Efter att ha arbetat både i Japan och i
Kina vågar jag påstå att Sverige har ett
högt anseende i stora delar av Asien.
Många är intresserade av landet i norr där
framför allt Ishotellet i Jukkasjärvi har fått
en fantastisk medial uppmärksamhet, kanske främst i Japan. I samband med bland
annat Ostindiefararen Götheborgs besök i
Kina och en trolig framtida kinesisk inblandning i Volvo Personvagnar kommer
antagligen det kinesiska intresset för
Sverige att öka ytterligare. Att stödja asiaters intresse för Sverige och det svenska
språket är med största sannolikhet en
mycket god investering. Många svenska
företag ser förstås också stora möjligheter,
framför allt i Kina, och öppnar kontor och
fabriker för att befinna sig närmare den
enorma asiatiska marknaden där Kina förstås dominerar, men där Indien kommer
alltmer. I Shanghai till exempel finns det
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redan idag 1300 svenskar, varav ett antal
har gift sig med någon ur den inhemska
befolkningen och troligtvis kommer att
bli kvar under mycket lång tid framöver.
Flera av svenskarna i Shanghai är skolbarn. Riksföreningen bör kartlägga
svenskarnas antal i Asien och hur de behöver stöttas. Men även områden som
alltid har varit prioriterade och där
svenskverksamheten varit och är omfattande – såsom Nordamerika – måste ses
över och i så stor utsträckning som möjligt få del av våra tyvärr många gånger
alltför knappa resurser.
Det mesta kostar pengar i dagens
värld. Alla framtida initiativ och insatser
måste budgeteras och finansieras. Tack
vare generösa bidrag från främst Oscar
Ekmans stiftelse har ett flertal aktiviteter
och diverse projekt kunnat genomföras.
Det är viktigt att för framtida behov se
över vilka ytterligare möjligheter det
finns att finansiera Riksföreningens

verksamhet. Något att önska om vore
förstås att statens bidrag blev större.
Sverige är ett relativt litet land och
svenskan är ett litet språk. Utomlands är
det ofta svårt att vara svenskan trogen –
gruppen svenskar kan vara för liten. Det
vi kan vara tacksamma för är den höga
status som svenskan trots sin litenhet har
och det har förstås att göra med vad
Sverige står för. Och vad står då Sverige
för utomlands? Det vore intressant att
höra från er om ni har synpunkter i denna
fråga. Skriv några rader så tar vi in det i
nästa nummer av Sverigekontakt. Överhuvudtaget är jag, liksom alla mina företrädare och alla Sverigekontakts läsare,
nyfiken på att få läsa om allt som händer
runt om i världen där svenskar och/eller
svensktalande möts. Så, fortsätt att skriva artiklar till Sverigekontakt.
När detta skrivs i mitten av februari är
det fortfarande från ett vintrigt Göteborg.
Det har varit en kall och lång vinter i

Sverige i år. Snöskyffelförsäljare och
ortopedisk personal på sjukhusen har
haft betydligt mer att göra än under de
senaste åren. Isen har till och med lagt
sig i Göteborgs södra och norra skärgård
och färjorna har svårt att ta sig fram. Jag
fick långfärdsskridskor i julklapp och
valde att pröva denna vinteraktivitet på
en skridskoarena här i Göteborg. Jag är
efteråt glad över att jag inte gav mig ut
på en heldagsutflykt på havet. Det var
kul att åka, men redan efter fem minuter
kände jag att flera sedan decennier
overksamma muskler hade satts igång
och nu protesterade på olika sätt. När
detta skrivs börjar vinter-OS i Vancouver och då kan man sjunka ner i en fåtölj
och säga till sin omgivning att man ägnar
sig åt sport en tid framöver.
Lars Bergman
Generalsekreterare

Dags att söka stipendium till svensk folkhögskola
Två gånger om året erbjuder Riksföreningen Sverigekontakt, i samarbete med olika svenska folkhögskolor, 6-8 studerande från andra länder att studera svenska vid en folkhögskola under en termin. Folkhögskolan står för undervisning, kost
och logi medan Sverigekontakt ger den studerande ett stipendium för övriga utgifter under terminen. Resan till och från
skolan bekostas av den studerande själv.
Sverigekontakts stipendier är avsedda för dem som inte bedriver akademiska studier i det svenska språket. Sådana studerande ska i första hand vända sig till Svenska Institutet.
Ansökningsformulär kan laddas ned från vår hemsida www.sverigekontakt.se
Sista ansökningsdag är den 15 april för höstterminen 2010.

Lägergården Sparreviken
Lägergården Sparreviken drivs av KFUK-KFUM och ligger nära Ljungskile där skog och hav möts vid en vik i Hakefjorden i Bohuslän. Där ordnas flera olika sommarläger för barn och ungdomar mellan 9 och 16 år. Aktiviteter som segling,
paddling, friluftsliv, lekar, sång, musik, lägerbål står på programmen.
Riksföreningen Sverigekontakt bjuder på kursavgiften för upp till 7 barn eller ungdomar som läser kompletterande svenska i utlandet. Meningen är att deras svenska ska tränas i umgänget med andra som bor i Sverige och att de samtidigt ska få
lära känna den underbara svenska sommarnaturen och ha riktigt roligt förstås.
Gå in på hemsidan www.sparreviken.se och välj ut en passande kurs. Formulera sedan ett ansökningsbrev, bifoga ett intyg
från svenskläraren och sänd det till Riksföreningen Sverigekontakt, Box 53066, SE-400 14 Göteborg, Sverige.
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Foto: Helena Paulin-Strömberg

Ordföranden har ordet

En händelse som inträffar så sällan i föreningens liv att det är
lika spännande varje
gång har just ägt rum:
vi har anställt en ny
generalsekreterare.
Såsom framgick av
denna spalt i förra
numret av Sverigekontakt hade vår tidigare generalsekreterare Lars Björkmans
son råkat ut för en olycka. Det akuta tillståndet har nu övergått i en förmodligen
långvarig rehabiliteringsperiod. I detta
läge har Lasse valt att förverkliga sina
planer på pensionering.
Lasse hade redan aviserat att hans anställningstid gick mot sitt slut, men nu
fann han alltså för gott att lämna sin post.
Han behövs som stöd vid sin sons sida –
och inte minst vid hustrun Karins. Hon
har dragit ett tungt lass de senaste månaderna. Vi önskar dem och deras familj all
framgång och den kraft de behöver.
Vi skall också med glädje minnas den
tid de så hängivet ägnat åt föreningen. I
första hand gäller detta givetvis Lasse,
som varit formellt anställd, men Karin
har också visat ett så starkt intresse och
engagerat sig aktivt på så många sätt att
de båda spelat centrala roller i föreningens
aktiviteter. Ett hjärtligt tack, både föreningens och mitt personliga, går till
dem båda.
Lasses fögderi har präglats av hans
eget vänliga och vinnande sätt. Hans erfarenheter från flera decenniers arbete
utomlands i FN:s tjänst har kommit föreningen direkt till del och indirekt skapat
förtroende för vår verksamhet genom
den trovärdighet han utstrålat. Han har
kunnat anlägga ett fräscht perspektiv på
föreningen, fri från förutfattade meningar
som han var, och han har haft många kreativa idéer om förbättringar av vår verksamhet. Det är alltid betydelsefullt att då
och då få in nya krafter i ruljangsen, i
synnerhet på den viktigaste posten av
alla.
Lasse lotsade oss också skickligt genom jubileumsåret, som var exceptionellt på många sätt. Det är inte så förfärligt många år som han har lett vårt kansli,
men han har hunnit skaffa sig många
vänner, och det är säkert åtskilliga som
kommer att sakna honom. Vi hoppas att
han och Karin snart skall få möjlighet att
återkomma och mera avspänt ta del i föreningsarbetet, t.ex. inom ramen för nå-

gon lokalförening. Till dess tänker vi på
er med tacksamhet och förhoppningar.
Dessbättre har vi redan fått en ersättare
till Lars Björkman. Det är inget utslag av
fantasilöshet från överstyrelsens sida,
bara en kombination av svenskt namnbruk och ren slump, att han heter Lars
Bergman. Styrelsen skattar sig lycklig
som så omgående kunnat surra en så kvalificerad kraft vid föreningens roder. Vi
hoppas att han inte skall finna banden
alltför tryckande.
Lars Bergman har tills nyligen varit
svensk lektor vid två asiatiska universitet, i Osaka respektive Shanghai. Dessutom har han på senare år varit lärare i
svenska som andraspråk och administratör för lärarutbildningen vid Göteborgs
universitet. Han har också i en tidigare
omgång verkat vid samma universitet.
Som lärare har han gedigen erfarenhet
av utbildningssystemet på olika nivåer,
inklusive vid en svensk skola utomlands.
Han har också innehaft rektorsposter,
både i Sverige och vid en svensk utlandsskola. Hans meritering som mångsidig
lärare och administratör är mycket stark.
Att han dessutom haft ansvarsfulla uppgifter inom näringslivet gör inte saken
sämre. Vi är mycket glada för att han
ställt sig till förfogande och är övertygade om att han kommer att lyckas väl. Vi
önskar honom av hjärtat välkommen ombord.
Lars Bergman är inte en typ som behöver lång inkörningstid. Han har med beundransvärd snabbhet och fermitet kastat
sig över sina uppgifter och i samband
med övertagandet ställt välgörande frågor, som bådar gott.
Ändå vill jag gärna uppmana alla medlemmar till tålamod och vid behov visst
överseende under någon tid, vilket jag
också vädjade om i förra numret, när vi
emotsåg en svårare övergångsperiod än
vad det nu tycks bli. Men skulle inte allt
fungera exakt så som det brukar omedelbart, är det ju bara naturligt. Alla kan behöva en viss respit i upplärningsfasen.
Fast å andra sidan, när det gäller Lars
vete fåglarna! Han verkar faktiskt vilja
bli testad.
I övrigt är det mycket som går sin gilla
gång. Vi har ju ett visst schema med någorlunda regelbundet återkommande åligganden och aktiviteter. Observera att det
här numret av tidningen innehåller årsberättelse och kallelse till årsmöte. Enligt

tidigare beslut kommer det att än en gång
gå av stapeln i Göteborg (även om varven är så gott som nedlagda). Vi hoppas
på god anslutning när det är så dags.
Trots att världsekonomin gjorde förra
året till ett prövoår för många kan föreningen visa ett gott resultat. Det som
åstadkommits är sammantaget rätt imponerande. Förklaringen är som vanligt till
stor del medlemmarnas insatser.
Det är så det skall vara i en ideell förening: att det finns tillgång till starkt engagemang, hög kollektiv kompetens och
goda idéer är lika viktigt som att det
finns pengar. Sedan har ju inte den ekonomiska sidan varit direkt katastrofal,
vilket underlättar. Det kan vi bl.a. tacka
vår förvaltare Stellan Larsson för. Vi
upprätthåller också mycket värdefulla
förbindelser med föreningens revisor
Klas Björnsson. Det är viktigt att kunna
få ett gott råd, så man inte fattar fel beslut
i onödan.
I det stora hela känner vi oss således
för närvarande ganska lyckligt lottade.
Kanske var det symptomatiskt för Lars
Bergmans instinkt att hugga i direkt, när
hans första insats fick bli att skotta upp
en gång genom snön fram till huset där vi
har vårt kansli på Dicksonsgatan. I Göteborg har snön vräkt ner i flera omgångar
under den här vintern, och vi är rätt
många som trots någorlunda ansenlig ålder inte kan minnas när det var så här
mycket snö senast.
Denna påminnelse kan väl väcka olika
känslor hos de utlandssvenskar som läser
detta. Det är onekligen julkortsvackert
överallt, på ett sätt som det sällan blir i
Göteborg, och det får kanske en och annan att längta efter en tur i skidspåret.
Men en och annan som håller till på sydliga breddgrader kanske njuter lite extra
av den lokala värmen när dessa rapporter
når fram.
Det får vara som det kan. Här hemma
når tjälen en meter ner i marken, och de
flesta tar sig fram pulsande. Våren känns
avlägsen, men den brukar ju komma, förr
eller senare. Då skall vi ha årsmöte, och
många av oss får tillfälle att träffa vänner
och bekanta, som vi kanske bara ser en
gång om året, i föreningens hägn.
Till dess önskas alla en god vinter, med
eller utan snö.
Bo Ralph
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Överstyrelsens årsberättelse för 2009
Årsmötet 2009 hölls lördagen den 13 juni på Chalmersska huset i Göteborg. I årsmötet deltog ett 40-tal
medlemmar.
Överstyrelsens verksamhetsberättelse diskuterades, bokslutet godkändes och ansvarsfrihet beviljades.
Omläggning av budgetsystemet diskuterades och antogs. Det nya systemet innebär att föregående års avkastning ligger till grund för budgeten för innevarande år.
10 av de 11 ordinarie valbara ledamöterna i överstyrelsen hade tackat ja till fortsatt uppdrag. Anita
Schybergson hade avsagt sig vidare ledamotskap och Raija Hämelin föreslogs som ersättare. 10 av de 12
suppleanterna hade accepterat fortsatt uppdrag. De som avböjt var Raija Lehto och Lars Sköld. Föreslagna
ersättare för dessa två var Hans Gyllingmark och Anita Schybergson. Årsmötet beslutade i enlighet med
förslagen.
Den nya överstyrelsen fick därmed följande sammansättning:

bokhandel. Föreningen finansierar portokostnaderna av dessa böcker, dock med
en begränsning på SEK 500 per medlem
och år. Beställningar av läroböcker från
skolor i utlandet har skötts av kansliet i
samarbete med olika bokförlag. Efter
flera år av likartat antal beställningar har
kansliet med glädje noterat en markant
ökning av läromedelsbeställningar under
året.
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Ekonomi
Det totala värdet på föreningens värdepapper och likvida medel stod som högst
i slutet av maj 2007. Sedan dess sjönk
värdet tills i januari 2009. Under 2009
har sedan värdet stigit från 27,3 till 32,3
MSEK. Förvaltning av föreningens tillgångar genom SEB:s Private Banking
har dessutom lett till att föreningen fått
en avkastning på 1,4 MSEK, vilket medgivit att föreningen kunnat bedriva sin
verksamhet på ett tillfredställande sätt.
Vår ansökan om medel från Oscar
Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet
beviljades med SEK 390 000, vilket
medgav nya och utökade aktiviteter i enlighet med föreningens målsättningar.
Föreningen äger fastigheten Dicksonsgatan 6 i Göteborg. Under året har den
del av Skyttegatan som löper vid sidan
av och bakom de sex radhus, av vilka
Sverigekontakts fastighet är en, förvärvats av fastighetsägarnas samfällighetsförening från kommunen. Genom särskilt avtal har Sverigekontakt blivit delägare utan någon ersättning för detta förvärv. Föreningen har dock bidragit till
iordningsställandet av gatan.

har under verksamhetsåret letts av generalsekreteraren Lars Björkman. Sonia
Linusson har varit ansvarig för ekonomi
och administration. Gunnel Hedberg,
Peter Höglund och Conny Stoopendahl
fortsatte på sina tjänster. Sofia Tingsells
anställning upphörde i juni p.g.a. att hon
fått andra engagemang. Av personalen
har Lars Björkman, Sonia Linusson och
Gunnel Hedberg varit anställda på heltid
och de övriga på deltid.
Föreningens medlemstidning har utkommit med fyra nummer under året och
har en medelupplaga på 2 700 ex. Tidningen utkom med 24 sidor per nummer.
Layouthjälp, tryckning, inplastning och
distribution sköttes av företaget Cela
Grafiska i Vänersborg. Distributionen
utomlands, dit ca 2/3 av tidningarna går,
har utförts av SwissPost.
Bokbeställningar från enskilda medlemmar runt om i världen har gått via
föreningens hemsida till Bokias Internet-

Skolor
Under året har paket med barn- och ungdomsböcker liksom tidigare sänts ut till
alla de svenska utlandsskolorna och till
den kompletterande undervisningen, med
54 paket till skolor i Europa, 35 till
Nord- och Sydamerika, 6 till Afrika och
12 till skolor i övriga delar av världen,
dvs. totalt 107 bokpaket. Dessa bredvidläsningsböcker har valts ut i samråd med
sakkunnig personal och många har köpts
in i anslutning till vårens bokrea. Dessutom har utmärkta böcker kunnat köpas till
synnerligen låga priser direkt från olika
bokförlag.
Som vanligt har föreningen erbjudit
svensklärare från olika länder, som kommit till Sverige, att besöka Dicksonsgatan och välja ut och ta med sig böcker
från den samling med svenska böcker,
som regelbundet fylls på. Ibland kommer
lärare med sina elever på besök och de
får då möjlighet att botanisera bland
böckerna och ta med sig några som de
själva valt. Detta är ett bra sätt att sprida

Ordförande
Professor Bo Ralph
Ordinarie ledamöter
Universitetslektor
Ulla Berglindh, Göteborg (vice ordförande)

Suppleanter
Direktör
Ingemar Bjerkander, Lerum
F. avdelningsdirektören
Brittmari Ekholm, Uppsala

Leg. läkare
Roland Rundgren, Hägersten

Valberedningen bestående av Gunnar
Fjellander, Malmö och Ingrid Ansebo,
Göteborg omvaldes.
Till revisorer omvaldes Klas Björnsson och Lars Olof Jonasson med Håkan
Jarkvist och Charlotte Börjesson som
suppleanter, samtliga från Göteborg.
Vid överstyrelsens konstituerande
sammanträde utsågs Ulla Berglindh till
vice ordförande, och Gustaf Hultbom
åtog sig att fortsätta som skattmästare.
Arbetsutskottet fick följande sammansättning: Bo Ralph som ordförande samt
Ulla Berglindh, Angela Falkengren,
Gustaf Hultbom och Sune Johansson.
Överstyrelsen har under året sammanträtt fyra gånger och arbetsutskottet fem
gånger. Monika Wirkkala från Svenska
institutet har ständig närvarorätt vid
överstyrelsens sammanträden.
Kansli
Föreningens kansli på Dicksonsgatan 6
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läslust bland barn och ungdomar som
studerar svenska men som inte har så god
tillgång till lämpliga böcker i de bibliotek och affärer som finns där de bor.
Organisationen Svenska Mammor,
som regelbundet ordnar språkläger i
Sverige fick åter ett stöd till sitt sommarläger – denna gång på västkusten. Där
fick barn från olika länder och i många
fall med bara en svensktalande förälder
– umgås med andra barn och samtidigt
träna sin svenska.
För första gången någonsin tog Sverigekontakt initiativet att tillsammans
med de tre svenska/skandinaviska skolorna i Afrika (Addis Abeba, Maputo och
Nairobi) organisera och genomföra en
nätverkskonferens i Nairobi. Svenska
skolan i Nairobi var värd för konferensen
där 18 personer deltog. Konferensen genomfördes under dagarna 26 till 28 mars
varvid representanter från föreningen talade om olika aspekter på det svenska
språket, en expert gick igenom Skolverkets nya bestämmelser och riktlinjer
samt diverse grupparbeten och diskussioner genomfördes. Konferensen, som
finansierades genom ett anslag från
Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet, gav möjligheter för lärarna att bli
uppdaterade på nyheter inom skolvärlden, vilket annars är svårt för lärare som
bor och arbetar så långt från Sverige.
Föreningen stödde Svenska skolan i
Köln för anordnande av en nätverkskonferens för svenska skolor i regionen.
Sverigekontakt gav också i år ett stödbidrag till Svenska Utlandsskolors Förening (SUF). Dessutom föreläste en
medlem ur föreningens styrelse vid
SUF:s årsmöte i augusti.
Svenskundervisning
Antalet vuxenlärare utomlands som är
medlemmar i Sverigekontakt ökade under året från 601 till 622, varav de allra
flesta bor och arbetar i Europa. Sverigekontakts största insatser gäller den undervisning i svenska som bedrivs i olika
former i många länder. Under året inbjöds föreningen att föreläsa för vuxenlärare och -elever i ett flertal länder där
svenskundervisning bedrivs. Man har efterfrågat föreläsningar som rör språkliga,
litterära, historiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Kurser och föreläsningar av detta slag har erbjudits i Nederländerna, Finland, Polen, Ukraina och Tyskland vid ett dussintal tillfällen under året.
Utgifterna för dessa föreläsningsresor
inbegriper nästan aldrig arvode, eftersom
föreningen bland sina medlemmar räknar
åtskilliga väl kvalificerade föreläsare.
Föreningen stödde och deltog i såväl
ett seminarium för svensklärare i Island
som två nätverkskonferenser i Tyskland

för svensklärare (Paderborn och Hannover) under mars månad. I slutet av april
organiserade och genomförde Sverigekontakt för första gången ett seminarium
för svensklärare i Gdansk i norra Polen.
Vartannat år ordnar Sverigekontakt i
samarbete med Svensklärarföreningen i
Finland och en svensk folkhögskola en
veckokurs i svenska språket, svensk kultur och svenska realia m.m. Under 2009
var det dags igen. Veckokursen genomfördes veckan efter midsommar på Gotlands folkhögskola i Hemse med många
natur- och kulturutflykter till andra ställen på ön. Kursutvärderingen visade på
ett mycket positivt omdöme om kursen.
Två av föreningens styrelsemedlemmar
deltog som föreläsare. Den ena föreläsningen gällde det svenska språket och
dess förändringar och den andra behandlade den svenska skolans villkor, vilket
också var av stort intresse för lärarna från
Finland. Utflykterna behandlade de särpräglade geologiska dragen på Gotland
med raukar och många lättfunna fossiler.
Andra utflykter behandlade den medeltida kulturen på ön, inte minst i Visby. I
samband med veckokursen gav föreningen ett kontantbidrag till Svensklärarföreningen i Finland för aktiviteter ämnade
att stärka svenskundervisningen i Finland.
Lärarna vid den svenska skolan i
Washington DC fick bidrag från föreningen för att delta i en lärarfortbildningskonferens i Seattle, som anordnats
av Svenska institutet och generalkonsulatet i NYC.
I juni besöktes Dicksonsgatan av en
person som skulle resa till skolan i Gammalsvenskby i Ukraina, där undervisning
i svenska ges för unga och vuxna. Ett
stort paket med svenska barn- och ungdomsböcker kunde på så sätt skickas
med som gåva till skolan. Böcker har
även sänts till andra skolor i utlandet där
man undervisar i svenska språket.
Som vanligt genomfördes den internationella sommarkursen i svenska på Billströmska folkhögskolan på Tjörn under
tre veckor i juli–augusti. Undervisningen
såväl som uppläggningen av kursen uppskattades mycket av de 47 deltagarna.
Dessa kom från 19 olika länder. De flesta
kom från Tyskland och Ryssland. De
mest långväga kom från Moçambique,
USA, Kanada, Thailand och Japan. Deltagarna delades in i tre grupper efter förkunskap. 17 deltagare kom från länder
där inkomstnivån hindrade att de betalade full avgift, varför deras deltagande
fick subventioneras. Dessutom fick 3
deltagare (två från Moçambique och en
från Ukraina) delta som frielever. Med
stöd från Oscar Ekmans stiftelse kunde
stipendier tilldelas tre ungdomar som
kom från andra länder och som hade

svensk bakgrund, så att de fick sin kursavgift betald.
I oktober deltog Sverigekontakt med
två föreläsare vid en nätverkskonferens
som anordnats av och vid den svenska
skolan i Hamburg.
Den årliga veckoslutskursen för
svensklärare i de baltiska länderna genomfördes i oktober i Riga, Lettland med
deltagande lärare från Estland, Lettland
och Litauen. Denna gång var det Svenska institutet som stod som arrangör för
kursen med bidrag från Sverigekontakt.
Stipendier
Sverigekontakt har fortsatt att administrera ett program med förmånliga studieplatser, som svenska folkhögskolor
ställer till förfogande. Under vårterminen studerade sålunda en person från
Brasilien, en från Japan, tre från Polen,
en från Rumänien och en från Vitryssland med stipendier från Sverigekontakt
på följande folkhögskolor: Billströmska,
Klarälvdalen, Leksands, Tärna (två stipendiater), Wiks och Åsa. Under höstterminen studerade en person från Bolivia,
en från Brasilien, en från Moldavien, en
från Rumänien, en från Ukraina, en från
Uruguay och en från Vitryssland på Billströmska (två stipendiater), Klarälvdalens, Sigtuna, Tärna (två stipendiater) och
Åsa folkhögskolor. Höstterminens stipendiater inbjöds att komma till Göteborg i samband med Sverigekontakts
Thanksgivingmiddag i november. Fem
av dem deltog i detta arrangemang, då de
fick tillfälle att träffa och tala med föreningens medlemmar och personal.
Stipendier utlystes också för barn till
utlandssvenskar och barn till svenskättlingar för deltagande i de sommarläger
som organiseras av lägergården Sparreviken på Västkusten. Initiativet väckte
återigen stort intresse, och sju barn från
olika delar av världen fick delta i olika
sommarläger.
Skolungdomsutbyte och andra aktiviteter
Under året har föreningen ställt upp med
att hjälpa besökande grupper av svenskstuderande att ordna program i Sverige
för att lära sig mer om vårt land och träffa svenska ungdomar. I maj kom sålunda
en finländsk svensklärare med en klass
till Göteborg. De togs emot på kansliet
med en lättare måltid och så fick varje
deltagare välja ut och ta med sig en
svensk bok. I början på juni kom en
grupp från Tyskland på besök till Västkusten. De togs emot på samma sätt.
Under året har föreningen stött Svenska folkhögskolan i Estland med medel
framför allt för att köpa in läroböcker för
svenskundervisningen och lättlästa bredvidläsningsböcker.

Æ
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Forskningsprojektet Göteborgs-Emigranten
Verksamheten under året har dels rört
egen forskning och dels fokuserat på att
stärka samarbetet med andra emigranthistoriska institutioner inom ramen för
Emiweb. På initiativ från Sverige Amerika Centret i Karlstad (tidigare Emigrantregistret) har olika databaser kunnat knytas ihop under en gemensam Internetadress. Variationen på det inlagda materialet är mycket stort. Här finns personregister över utvandrare från Sverige, Norge och Danmark, liksom fotografier,
dagböcker, brev, kartor, dödsrunor och
tidningsartiklar. Sammankomster med
delägarna i denna databas har ägt rum i
Alfta, Karlstad, Aalborg och Göteborg. I
styrelsen ingår Per Clemensson och Lennart Limberg (ordförande). Marknadsföring av Emiweb har delvis skett genom
deltagande i Släktforskardagarna i Falköping och Bok & Biblioteksmässan i
Göteborg. Kontakter har odlats med flera
viktiga forskningsinstitutioner i USA för
att kunna föra in också det amerikanska
materialet i Emiweb. Conny Stoopendahl
fortsätter sitt arbete med att scanna Riksföreningens stora bildarkiv, och dessa
fotografier kommer att göras sökbara på
Emiweb.
Göteborgs-Emigrantens egen forskning har rört svensk-amerikanska återvändare till Haga församling i Göteborg,
en undersökning som genomförts av
Ewert Arwidsson. Dessutom har projektet uppmärksammat att de stora emigranthamnarna i Bremen och Hamburg
attraherade många svenska utvandrare,
som valde vägen över Tyskland för att
komma till Amerika. Forskningsresultaten kommer att redovisas i GöteborgsEmigranten del 7, som kommer att publiceras under våren 2010. Dessutom pågår
under Per Clemenssons ledning ett jämförande arbete, där amerikanska och
svenska register ställs mot varandra. Redan nu kan man se spår av bristande överensstämmelse mellan de olika listorna.
Forskningsprojektets ekonomi har
tryggats genom bidrag från flera fonder
och i arbetet har hjälp kunnat påräkna
från frivilliga krafter. Inger Clemensson
sköter distributionen av de CD-skivor på
svenska och engelska som utges tillsammans med Sverige Amerika Centret i
Karlstad. Den ledningsgrupp som styr
projektet Göteborgs-Emigrantens verksamhet består av Landsarkivarie Louise
Lönnroth från Landsarkivet i Göteborg,
docent Thomas Magnusson från Historiska institutionen vid Göteborgs universitet, Lars Olof Lööf från Göteborgs
Stadsmuseum samt Per Clemensson,
Lars Göran Johansson och Lennart Limberg (projektledare) från Riksföreningen
Sverigekontakt.
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Stiftelsen Lützenfonden
Styrelsen har under året bestått av civilekonom Oscar Ekman, Sturefors (ordförande), kyrkoherde em. David Holm,
Stockholm, fil.lic. Sune Johansson, Hindås, fil.dr. Lennart Limberg, Göteborg
(suppleant), och Dr. phil. Inger Schuberth, Wachtberg/Bonn (sekreterare och
verkställande ledamot). Under året har
styrelsen haft fyra protokollförda telefonmöten: 13/1, 31/3, 16/9 och 2/12.
Sekreteraren har under året lett två
sammanträden med Kapellstiftelsens styrelse, Kuratorium, i Lützen (18/5 och 11/
9). Även detta år har antalet besökare på
minnesplatsen hållit samma relativt höga
nivå som föregående år (runt 8 000 besökare). Ett flertal förfrågningar om föredrag och föreläsningar kunde tillgodoses
under året (se nedan).
Svenska Akademien har tilldelat Inger
Schuberth Karin Gierows pris 2009 för
”hängiven bildningsverksamhet” och
”kunskapsförmedlande framställningskonst”.
4–7 november genomfördes det mycket lyckade vetenskapliga kollokviet i
Lützen (”Lützener Gespräch”) med forskare och studenter från Sverige, Finland
och Tyskland. Forskningsresultaten kommer att publiceras under 2010.
Föredrag har under året hållits för
SWEA Stockholm, SWEA München,
Tysk-svenska föreningen i Lund, SWEA
Örestad, Gustav-Adolf-Werk i Bremen,
Svenska föreningen i Kassel, Billströmska folkhögskolan på Tjörn, Humboldtuniversitet i Berlin och Jagellonska universitetet i Krakow.
Sverige och Finland representerades
vid 6 novemberfirandet av sina ambassadörer samt av försvarsattachéerna i
Tyskland. Förre överborgmästaren i Berlin, Walter Momper, deltog och berättade minnen från den fredliga revolutionen
1989. Svenska Victoriaförsamlingen i
Berlin var talrikt företrädd, och representanter från svenska kyrkan i Hamburg
hade kommit till Lützen. Från GustavAdolf-Werk var presidenten och generalsekreteraren samt ett par stipendiater
närvarande. Lützenfonden representerades av Lennart Limberg och sekreteraren.
Kapellet var välbesökt vid minnesstunden på eftermiddagen och många kransar
lades ned. Det traditionsenliga ”ekumeniska kaffet” på Roter Löwe följdes av
ett offentligt föredrag av professor Herbert Langer, Greifwald. Minnesdagen utökades detta år med programinslag från
det vetenskapliga kollokviet.
Lokalföreningarna
Från Stockholmshorisonten har 2009
bl.a. ägnats åt att odla nya kontakter och
stärka gamla relationer under det gångna

Borghild Lindholm.

året. I september besöktes Stockholms
anglikanska kyrka, St. Peters and St. Sigfrid Church för att dels delta i söndagens
högmässa, dels vid det följande kyrkkaffet presentera Riksföreningen för församlingen och samtala över ämnet: ”Att
se oss själva som andra ser oss.” Syftet
var bl.a. att finna vägar att övervinna förutfattade meningar och rena fördomar etniska grupper mellan, samt att fundera
hur vi som organisation kan bidra till en
fördjupning av insikter beträffande
svensk kultur under den korta tid, som
många utlänningar tillbringar i vårt land.
Vi hoppas kunna återkomma med konkreta förslag beträffande det sistnämnda.
Och så var det ett stärkande av gamla,
kära kontakter genom ett besök hos lokalföreningen på Åland. Vi siktade in oss
på firandet av den årligen återkommande
”Svenska Dagen” den 6 november och
gladde oss att få samlas i Röda Korsets
Stuga i Mariehamn, där vi hälsades välkommen av föreningens ”grand old
lady”, Borghild Lindholm. Hon skissade
med inlevelse lokalföreningens mer än
90-åriga historia och hur den efter ett uppehåll under kriget kunde väckas till liv
igen, inte minst genom Borghilds egna
insatser. Nuvarande ordförande heter
Kurt Eriksson och sekreteraren är Eivor
Lindström.
Förutom ett folkmusikaliskt framförande av fiolspelare, pianist och gitarrist
fick vi ta del av två intressanta tal. Ålänningen, lektor Dan Nordman, berättade
ingående och elegant om Brändöbefolkningens kamp för att få bli betraktade
som ålänningar, trots sin geografiska
närhet till det finska fastlandet. Den andre talaren var Stockholm föreningens

Spelmännen.
vice ordförande, Sven Salin. Ur sitt eget
estlandssvenska perspektiv skissade han
mycket levande estlandssvenskarnas
långa historia, alltifrån 1200-talet fram
till vår egen tid. Kvällen avslutades med
en hel del sånger. Det klingade friskt!
Julfesten firades än en gång i Svenska
institutets lokaler. Stockholms tidigare
biskop och medlem i Riksföreningen,
Henrik Svenungsson, kåserade över ämnet: ”Innan Muren föll”. Biskop Henriks
insatser att upprätthålla levande kontakter med de isolerade kyrkorna och deras
ledare under det kalla krigets svåra tid
var betydande. Hans berättande vittnade
om det personliga engagemang, som
drev honom till dessa ansträngningar.
Också denna kväll blev minnesrik.

och Sverige blev Sverige”. Under november hölls den traditionsenliga Thanksgivingmiddagen och likaså inbjöds till
traditionsenligt luciafirande på Dicksonsgatan där Mölndals lucia med tärnor
uppträdde.
Under året tillsattes en arbetsgrupp som
arbetar med föreningens framtida medlemsrekrytering, bl.a. en ny broschyr.
Malmö-Lunds lokalförening besökte
bl.a. ”Humanitetens Hus” i Malmö, där
man fick sitta i en av Folke Bernadottes
vita bussar och fick en fyllig beskrivning
av denna humanitära räddningsaktion i
andra världskrigets slutskede.

Helsingfors lokalförening anordnade seminariet ”Sverigepaket” – Fakta och underhållning från väster. Det goda samarbetet med Hanaholmens kulturcentrum
som inleddes 2005 har fortsatt. Tema för
årets seminarium som hölls den 16 november var ”Samhället i litteraturen”. I
seminariet deltog ca 160 studerande från
7 högskolor och yrkeshögskolor i Helsingfors med omnejd. Deltagarna informerades om möjligheten att ansöka om
det av Riksföreningen beviljade stipendiet, kursen på Tjörn i Sverige sommaren
2010. För föreningens andel av kostnaderna hade ett understöd beviljats av
Kulturfonden för Sverige och Finland
och av Otto A. Malms donationsfond.

Uppsala lokalförenings medlemsantal
har minskat dramatiskt under den senaste
tioårsperioden. Frågan hur man skall rekrytera nya medlemmar har diskuterats
livligt i föreningen under senare år. Det
vikande antalet medlemmar har fått till
följd att föreningen har skurit ner på aktiviteterna. Under våren 2009 anordnade
Centrum för multietnisk forskning vid
Uppsala universitet i samarbete med
lokalföreningen ett seminarium om
svenskarnas historia i Oregon, USA,
med Lars Nordström som talare. Föreningen höll sitt årsmöte i maj hemma
hos ett par medlemmar. Årsmötet avslutades med föredrag av Mirella P. Duvmo
om Gammalsvenskbyborna i södra
Ukraina.

Göteborgs lokalförening anordnade i
april ett föredrag med Lars Nordström
om ”Harry Martinsson och hans moders
liv i Portland, Oregon”. Lokalföreningen
anordnade under oktober en resa till
Karlsborgs fästning och besök i Varolas
gamla lanthandel samt Habo kyrka. Lennart Limberg föreläste om ”Hur Finland

Lokalföreningarna i Stockholm och Uppsala har inlett ett samarbete vilket innebär att medlemmarna inbjuds att delta i
varandras styrelsemöten och också i de
aktiviteter som respektive förening anordnar. Sålunda deltog några medlemmar
från Uppsala i Stockholmsföreningens
julfest på Svenska institutet i december.

År 2009 var ett bemärkelseår för Sveriges och Finlands gemensamma historia.
Västerviks lokalförening ordnade därför
tillsammans med Västerviks museum ett
seminarium med tre föreläsare som belyste gemenskapen från tre olika områden. Magnus Jägerhorn från Västervik
betraktade historien ur finländsk synvinkel. Sten Andersson och Svante Kolsgård från Linköpings universitet föreläste om ”1809 – förspel och konsekvenser”
respektive ”Finlands sak – Vinterkriget
1939–1940”.
Vid föreningens öppna årsmöte talade
Viveca Adelswärd under rubriken
”Struntpratets lov”. Detta med utgångspunkt från hennes bok med samma titel.
Västerviks lokalförening har under
många år bistått svenska skolan i Hyvinge i Finland med en bokgåva. Initiativet härtill kom från början från föreningens mångårige ordförande Arne Sandelin. P.g.a. hans bemärkelseår gavs i år en
extra gåva för kulturella ändamål till Hyvinge skola.
Kapellet på Rågö i Estland, som har
återuppförts på den gamla samlingsplatsen för öns estland-svenska befolkning,
har även 2009 fått sitt årliga bidrag från
Västervik. Föreningen fortsätter även att
stödja Gammalsvenskby i Ukraina, där
svenska språket fortfarande lever, med
läromedel och skolmaterial.
*
En redovisning av årets hela verksamhet
kan aldrig bli fullständigt rättvisande.
Ovanstående bör ändå ge en god bild av
vad som förekommit. Att döma av reaktionerna från avnämarna har föreningens
insatser också varit uppskattade. Mängder av tack i olika former strömmar ständigt in till kansliet. Ett urval brukar redovisas vid överstyrelsens sammanträden,
allt bevaras. Den direkta kontakten med
dem föreningen är satt att tjäna är mycket
stimulerande.
Det är också den beredvillighet att bistå föreningen i dess arbete som många
visar. Medlemmarnas engagemang är en
förutsättning för att verksamheten skall
kunna bedrivas väl, men det är påfallande hur intresserade många andra också
är. Denna attityd bildar en avgörande
grund för arbetet, liksom att det skapas
ekonomiska förutsättningar för att förverkliga de intentioner som föds. Överstyrelsen vill därför gärna tacka alla som
på olika sätt bidragit till ännu ett framgångsrikt år och hoppas på fortsatt gott
samarbete.
Göteborg i februari 2010
Bo Ralph
ordförande

Lars Björkman
generalsekreterare
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Kära vänner på Riksföreningen Sverigekontakt!
Här kommer en hälsning från Bukarest,
Rumänien där vi i december firade Luciadagen. Jag samlade ihop en grupp på
fjorton entusiastiska svensktuderande
vid Bukarests universitet – fakulteten för
främmande språk – i årskurserna 1 och 2
och vi träffades varje måndag på Sveriges ambassad för att öva de sånger som
valdes ut redan i början av november.
Vi lussade den 14 december på Sala
Radio i Bukarest för att markera slutet på
Sveriges ordförandeskap i Europeiska
unionen men också för att föra ljus, hopp
och varma tankar till människor under
den långa vintern. Hela evenemanget avslutades med en otroligt fin pianokonsert
framförd av den kände svenske pianisten
Patrik Jablonski.
Intresset för svenska språket ökar varje
år, åtminstone visar statistiken på det.
Därför frågade jag studenterna varför de
läser svenska, vilka intryck de hittills fått
beträffande undervisningen i svensk kultur och svenska språket på universitetet,
samt vilka förväntningar eller framtidsplaner de har vad gäller hur de kommer
att få användning för svenska språket.
Alltså varför svenska?
Många av de svenskstuderande som var
med på Luciafirandet läser ovanliga
språk i Rumänien, som till exempel portugisiska, japanska eller arabiska. Svenska tillhör de ovanliga språken. Det är helt
naturligt att lära sig ett språk till som är
annorlunda jämfört med de flesta andra
och som också låter lite ”exotiskt”, tycker några av dem. Andra studenter tyckte
att svenska är mycket lättare än tyska och
hade valt det just för att studera ett annat
germanskt språk, i linje med engelskan
till exempel. Eller för att i östra Europa,
särskilt Rumänien, på detta sätt få tillgång till en rätt obekant eller ”otillgänglig” kultur.
En annan anledning till att studera
svenska var en önskan om att kunna behärska språket i slutet av studierna för att
(på så vis) kunna få ett mycket bättre betalt jobb, det vill säga finansiella motiv.
Förutom de lingvistiska eller materiella motiven fanns det några studenter som
hade börjat läsa svenska genom kontakt
med den rika svenska kulturen, dvs. de
lärde känna lite av Sveriges kultur, bl.a.
dess musik, historia (inte minst vikingatiden) eller litteratur, innan de bestämde
sig för att läsa språket. Detta tycker jag
är väldigt intressant.
Den slutsats man kan dra – och detta
oavsett om det handlar om lingvistiska,
materiella eller kulturella motiv – är att i
Rumänien är svenska ett språk man visar
intresse för och snabbt blir fascinerad av.
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Hur känns det hittills att läsa svenska,
hur är kontakten med lärarna/klasskamraterna?
Nästan alla tyckte att första studieåret
var särskilt svårt, studietempot var
snabbt. Men alla är tacksamma för att de
kunnat lära sig så mycket på så kort tid.
Många skulle gärna vilja åka till Sverige
som utbytesstudenter, eller med hjälp av
något stipendium, för att fördjupa sina
språkkunskaper och få en helhetsbild av
Sveriges kultur. De tycker det är allra
bäst att lära sig ett främmande språk i
landet där det talas. När det gäller undervisningen i svenska uppskattar studenterna de båda lärarna fastän de har olika sätt
att lära ut.
Några av dem har fått stipendier från
Riksföreningen Sverigekontakt och är
glada över sina fantastiska upplevelser i
Sverige.
Studenterna säger också att eftersom
den svenska avdelningen är så liten har
de mer tid att umgås med sina klasskamrater, och att undervisningen är mer objektiv och kvalitativ.

använda svenskan i sitt professionella
liv. De hoppas på att bli lärare i svenska
eller andra ovanliga språk i Sverige, eller
att bli forskare. De drömmer om diplomatiska karriärer eller jobb inom NGO.
Några av dem skulle vilja jobba på något
kulturellt institut/någon kulturell organisation eller på ett ministerium.
Att bli översättare eller tolk är också
ett alternativ, eller att jobba deltid på ett
callcenter – för dem som vill skaffa mer
arbetserfarenheter redan under studieåren.
Hursomhelst vill de flesta gå en magisterutbildning i Sverige och de hoppas att
deras drömmar ska förverkligas en vacker dag!
Tusen tack till Sveriges ambassad i
Bukarest, framförallt Biljana Cuknev
som förberedde allt in i minsta detalj inför Luciadagen, samt till de intervjuade
studenterna för att de tog sig tid att svara
på mina frågor. Det ska bli roligt att se
hur de kulturella relationerna mellan
Sverige och Rumänien så småningom
kommer att utvecklas.

Framtidsplaner med svenskan?
Det är många studenter som skulle vilja

Luiza Petre
luizapetre28@yahoo.com

Sverigepaket 2009
den 16 november 2009 på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Fakta och underhållning från väster – en informationsdag om Sverige för högskolestuderande i Finland
Sverigepaket 2009 som ordnades den 16
november samlade studerande från åtta
olika högskolor för en eftermiddag på
Hanaholmen. Cirka 190 studerande hade
anmält sig till årets Sverigepaket och
ca 160 deltog i programmet.
Innehållsligt var dagens program intressant och mångsidigt och erbjöd både
fakta och underhållning. Heidi Avellan,
Solja Krapu och Jonas Hassen Khemiri
var de inbjudna föreläsare som alla hade
var sin egen syn på temat. Efter välkomsthälsningar öppnade Heidi Avellan
programmet med sitt inlägg som erbjöd
intressant fakta om dagens svenska samhälle, hon talade bl.a. om den politiska
atmosfären i Sverige samt om aktualiteter såsom Vattenfalls förtroendekris och
byte av verkställande direktör. Solja
Krapu berättade på ett humoristiskt sätt
om sin historia som invandrare i Sverige,
hur det var att flytta utomlands som tonåring och hur hon ser på Sverige och Finland idag. Jonas Hassen Khemiri talade
om sina erfarenheter som barn till en invandrare, om sitt författarskap och om
sin relation till språket med anledning av
att hans debutroman ”Ett öga rött” är
skriven på en bruten svenska. Väldigt intressanta teman gav säkert mycket för
åhörare som noggrant lyssnade på vad
föreläsarna hade att säga.

Från vänster Heidi Avellan, Solja Krapu
och Jonas Hassen Khemiri.
Efter inledningsföredragen delades deltagarna i grupper för att förbereda frågor
för en paneldiskussion. Grupper som
leds av rikssvenska studerande hade
lyckats med att formulera mångsidiga
frågor för panelen som bestod av Heidi
Avellan, Solja Krapu, Jonas Hassen
Khemiri och Hanaholmens direktör Gunvor Kronman. Press- och kulturråd An-

ders Eriksson från Sveriges ambassad
var ordförande för panelen. Frågorna
som diskuterades handlade om det
svenska skolsystemet, olikheter mellan
svensk och finsk artighetskultur, näringslivs- och invandrarfrågor.
Efter diskussionen och den efterföljande matserveringen i Hanaholmens restaurang Johannes avslutades eftermiddagen med en filmförevisning av ”Ett öga
rött” (2007, regi: Daniel Wallentin) som
baserar sig på Jonas Hassen Khemiris
bok med samma namn. Filmen presenterades av Johanni Larjanko, redaktionssekreterare i Filmjournalen.
Det fjärde Sverigepaket-seminarium
arrangerades av Sverigekontakt i Finland
rf, Svenska nu och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i samarbete med Språkcentrum vid Helsingfors
universitet, Helsingfors handelshögskola, Haaga-Helia yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Laurea, Metropolia yrkeshögskola, Tekniska högskolan, Sveriges ambassad i Helsingfors och Filmbyrån Walhalla, Riksföreningen Sverigekontakt i
Sverige, Edita Publishing, Otto A.
Malms donationsfond, Kulturfonden för
Sverige och Finland.
Liisa Suomela
liisa.suomela@hanaholmen.fi

Om bestämdhet, självklarheter och kulturell prägling
Jag sitter med det minsta, tiomånaders,
äntligen återsomnade barnbarnet i famnen i soffan i vardagsrummet väldigt
tidigt på annandagens morgon – vågar
inte röra en fena. Det är bara vi som är
uppe; granens ljusslingor lyser, så gör
adventsstaken, julkrubban står på skivspelaren, gipsänglarna vaktar Staffan
Stalledräng i blått trä, julklappsleksakerna ligger lite överallt. Och medan vi sitter där tänker jag på grammatisk bestämdhet i relation till kulturella beteendemönster och präglingar.
Julen är fylld av kulturella bestämdheter som familjens tre små blir intränade
på: Vi köper och pyntar granen, vi bakar
pepparkakorna och pepparkakshuset, vi
förväller, hackar och lagar grönkålen, vi
griljerar skinkan, vi blandar mumman –
allt är förutbestämt och ritualiserat. Min
halländska mormors ärvda recept körs nu
ett varv till i sjunde generationen eller
vad det kan vara. Det är klart att det måste vara bestämd form på långkålen.

I de fall som språk använder markering
av bestämdhet sker det med artikel, suffix, ordföljd, intonation. Svenskans regler om bestämd form är lite knepiga –
dels att det överhuvudtaget är skillnad
mellan bestämda och obestämda former
av substantiv och adjektiv, dels att vi har
den sällsynta dubbla – eller snarare tredubbla bestämdheten när ett substantiv
har en adjektivbestämning och blir en
nominalfras med attribut – den blåa ljusstaken, den pyntade granen, den hackade grönkålen. Dessutom varierar ändelserna efter genus och numerus.
Bestämd form, species, säger grammatikorna, används för att ange något redan
känt eller omtalat. Granen, som vi klädde
dan före dan, barrar förskräckligt – det
är ett adekvat och plågsamt närliggande
exempel. Det rör sig om något som alla
känner till – eller om det av andra skäl är
klart vad man menar. Vid namn eller nationalitetsadjektiv förekommer bestämdhet, men vid lexikaliserade fraser faller

den fristående artikeln bort – Vita huset,
svenska språket. Så sker också efter hela,
halva, själva, ordningstal och en del lägesord – hela julen, halva natten, själva
tomten, på tredje dagen, och om adjektivet är tryckstarkt: STORA dockan sitter
där, och för att beteckna en art, så kallad
generisk referens: mumintrollen har vita
pälsar och små öron. Titlar före namn
hör också till regelverket, det kan Svensk
Damtidning verifiera: Prinsessan Vikto-

Æ
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ria. Fast å andra sidan inte titlar som har
sina rötter i latinet, där det inte görs skillnad mellan bestämd och obestämd form:
Dekanus på fakulteteten är Mikael. Jag
kontaktar Rektor idag.
Men vad skulle en regel vara utan undantag om att bestämd betydelse skall ha
bestämd form? Ingeborgs små fötter sparkar, hennes julpyjamas är röd, dessa leksaker skall vi börja med när hon vaknar.
Samspelet mellan form och betydelse
vad gäller bestämda och obestämda former är i sanning komplext – ickedestomindre hanteras detta finlir spontant och
exakt och ibland värderingstungt. Till

den kulturkommunikativa kompetensen
hör också att veta när man skall förutsätta att mottagaren känner till något, och
alltså använda bestämd form, eller först
introducera en referens i obestämd form.
Och jag tänker på, när jag sitter där i
soffan med nästnästa generation i famnen, hur vi överför våra traditioner och
tankesätt – kanske är det självklarheten i
de bestämda formerna som vi förmedlar;
så här gör man, detta gäller, detta förväntas alla känna till. Formen antyder en gemensam och icke ifrågasatt referensram.
Denna referensram kan naturligtvis markeras på andra sätt också, i pronomenva-

let: vi, vår, egen, som adverb: alltid, oftast, som verb: brukar.
Eller flerdubbelt här också: Vi brukar
alltid dansa runt julgranen efter julklappsutdelningen. Den flerfaldigt understrukna bestämdheten gör det omöjligt att avvika från mönstret.
Är det här hemligheten med kulturförmedling? Att våra tanke- och beteendemönster befästes genom språkets formsystem? Det är mycket man hinner tänka
en alldeles stilla morgonstund.
Ulla Berglindh
ulla.berglindh@ped.gu.se

Nytt på nätet
Vår förenings hemsida innehåller aktuell
information om verksamheten, om kommande kurser och ibland också uppmaningar till utländska studenter att söka
stipendier för svenskstudier. Här finns
också en del av Riksföreningens historia.
Så har t.ex. vår hundraårsskrift ”Internationell nationalism” kompletterats med
ett omfattande personregister, som återfinns på www.sverigekontakt.se
I dagarna har ett historiskt dokument
och kommentarer tillfogats. Det rör sig
om en s.k. ”Stambuch”, förd av en
svensk student vid Greifswalds universitet år 1803. Denna typ av betygsbok användes ursprungligen av vandrande gesäller, som lät olika mästare anteckna något om deras besök i verkstaden och vad
de hade fått lära sig där.

Detta slags böcker togs sedan över av
studenter som besökte olika universitet,
men anteckningarna blev allt mindre formella och till slut återstod ett slags vandrande gästböcker. Professorer och studentkamrater skrev in hälsningar och
tänkvärdheter. Typen utvecklades ytterligare under 1800- och 1900-talen till
poesiböcker och slutligen till barnsliga
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hälsningar som ”Om en gång Ditt hjärta
brister, laga det då med Karlssons klister”.
Stamboken finns sedan länge i Riksföreningens arkiv och då professor Erik
Lönnroth installerades som hedersdoktor
vid Greifswalds universitet 1999 nämnde
han den i sin föreläsning. Sålunda aktualiserades denna dyrbarhet och sökandet
efter dess ursprung inleddes. Ägaren till
boken hade satt sina initialer på pärmen –
”C. P.” Genom att studera de många
hälsningarna i boken kunde vi sluta oss
till att innehavaren var en svensk student.
Under 1800-talets första år utgjorde den
svenska kontingenten en stor del av de
studerande i Greifswald:
Läsåret
1800–1801 var 11 av 31 studenter från
Sverige
1801–1802 var 17 av 35 studenter från
Sverige
1802–1803 var 20 av 46 studenter från
Sverige
1803–1804 var 33 av 42 studenter från
Sverige.
Om vi skärskådar studentförteckningen för 1803 finner vi att 4 elever har initialerna C. P. Av dessa stannade vi av
olika skäl för Carl Palmstedt. Han var
född 1785 och var son till den kände arkitekten och organisten Erik Palmstedt i
Stockholm. Carl kom att ägna sig åt naturvetenskap och särskilt kemi. Han var
mycket god vän med Jöns Jacob Berzelius och brevväxlingen mellan dessa
båda herrar finns bevarad och är utgiven.
Carl Palmstedt flyttade så småningom
till Göteborg där han blev rektor för
Chalmerska slöjdskolan mellan 1828 och
1852, från 1830 med professors titel.
Han såg till att skolan förvandlades från
en hantverksinstitution för fattiga barn
till en teknisk högskola.
Bland anteckningarna i denna hans
ungdoms stambok finns också hälsningar

Oljemålning på Professor och Directeur
Carl Palmstedt, Chalmers tekniska högskola. Foto: Jan-Olof Yxell.

från en kyrkoherdefamilj i Harg i Uppland. Denna familj kom att spela en stor
roll i Carl Palmstedts liv, eftersom han
gifte sig med en av döttrarna. Äktenskapet höll emellertid inte och det hela slutade med skilsmässa, vilket var ovanligt
vid den här tiden.
I den beskrivning av boken som nu har
lagts ut på föreningens hemsida finns
sidorna avfotograferade och flera av dem
har vackra illustrationer. Anledningen
till att Erik Lönnroth uppmärksammade
boken var att den innehåller en hälsning
från Thomas Thorild. Han lämnar en
tänkvärdhet i form av ett citat av Boileau: ”Rien nést beau, que le Vrai”.
Läs mera om detta fynd i Riksföreningens arkiv på vår hemsida:
www.sverigekontakt.se osv.
Lennart Limberg
lennart.limberg@sverigekontakt.se

Fyra verksamma år
Han kom till Dicksonsgatan en marsdag
för fyra år sedan. Inte direkt som ett yrväder, för Lars Björkman har en mera
stillsam framtoning med sina vänliga
bruna ögon och lugna röst. Icke desto
mindre har han under sin tid som Riksföreningen Sverigekontakts generalsekreterare fått en hel del gjort.
Inte minst har han öppnat ögonen på
oss hemmasvenskar för det faktum att 2/3
av de 2 100 medlemmarna är bosatta i utlandet, permanent eller tillfälligt. 630
svensklärare världen över är medlemmar.

generalsekreterare, som Lasse känt sedan 60-talet, skulle gå i pension...Att få
arbeta några år på Riksföreningen tyckte
Lasse lät som en spännande utmaning.
– Jag visste inte vad det skulle innebära att vara generalsekreterare för
Sverigekontakt, sade Lasse. Det har
varit mycket spännande och roliga år,
jag har kommit tillbaka till mitt svenska kontaktnät, fått resa mycket både i
Sverige och utomlands, lärt mig en hel
del om Sverige och lärt känna de
svenska skolorna i utlandet.
Lasse har velat föra in Sverigekontakt i
dataåldern. Han har skapat en mycket fin
hemsida, som man hoppas alla medlemmar har upptäckt och som ständigt uppdateras. Också tidskriften har moderniserats med en modernare layout.

Intresse för svenska språket
– Det som har förvånat mig är hur
stort intresset för att studera svenska
är världen över, säger Lasse. Det är
tiotusentals som läser svenska utomlands.
Svenska institutet ger stöd till svenskundervisningen utomlands på akademisk
nivå och Sverigekontakt stödjer på skolor och kvällskurser.
Det delas varje år ut ett antal stipendier
till ungdomar från olika länder som kan
en del svenska, men vill förbättra sina
språkkunskaper genom att gå en termin
på folkhögskola i Sverige.
En annan viktig och populär del av
verksamheten är förlagd till Billströmska
folkhögskolan på Tjörn, där det ges en
internationell sommarkurs i svenska. I
somras var det 47 deltagare från 19 olika
länder.
Man frågar sig varför människor har
detta intresse för Sverige. Till internationella kursen kommer många tyskar, intresserade av ett språk, en kultur och en
historia som ligger nära deras egen. Inte
minst köper de torpstugor i Småland och
Halland, fascinerade av ett landskap med
vida skogar och vacker natur. Balterna
kommer av historiska skäl liksom polackerna men även personer från Vitryssland och Ukraina söker sig till Sverige.
En del kommer också från Latinamerika
och en och annan från Afrika.
FN-tjänst
Afrika är en kontinent som Lasse känner
väl efter flera års FN-tjänst i olika länder
där. Totalt blev det 27 år i FN:s tjänst
med början i Iran. Tolv av dessa år var
han stationerad i Rom med fru Karin och
fyra barn. I Rom tjänstgjorde han vid FN:s
World Food Programme och i Genève
vid Departement for Humanitarian Affairs, ett samarbetsorgan för de olika FNorganisationer som arbetar i katastrofområden.

– Där har jag gjort en insats, som jag
är stolt över. Den var tidigare en tidning ”för all världens svenskar”. Nu
står det ”för all världens svensktalande”.
När Lasse tillträdde lovade han att stanna
över 100-årsjubileet 2008. Det har han
nu gjort med råge, och både han och Karin kommer nu att ägna mera tid åt barn
och barnbarn och kanske litet resor till
Italien bl.a.

Lasse i städtagen sista arbetsdagen.
2004 gick Lars Björkman i pension
från sin FN-tjänst. Då blev det en diskussion i familjen om var man skulle slå sig
ner. Italien lockade, men valet föll ändå
på Sverige och ett återvändande till det
kära huset i Änggården.
– Det var ändå här vi hade hus och
släkt, vänner och rötter. Karin kunde
återgå till att arbeta som lärare, nu i
svenska som andraspråk. Hon är fascinerad över den stora förändring som
skett i Sverige under den tid vi varit
borta. Nu är afrikanerna här och vill
lära sig svenska...Men hon har faktiskt
funnit arbete i alla länder, där vi har
bott, eftersom hon har franska och
engelska i sin lärarexamen och dessutom gått en bibliotekarieutbildning i
Vatikanstaten.
Genom en granne fick Lasse höra att
Lennart Limberg, Sverigekontakts förre

– Men vår bas kommer även i fortsättningen att vara Sverige. Våra två döttrar bor kvar i Sverige och sönerna bor
i Genève.
– Jag har haft några mycket trevliga
år på Dicksonsgatan, mycket gott
samarbete med personalen, styrelsen,
inte minst dess ordförande och haft
fina kontakter med medlemmarna
både i och utanför Sverige, sammanfattade avgående generalsekreteraren
vårt samtal.
Ina Nordquist
inanordquist@hotmail.com

Medlemsavgifter 2010
Enskild medlem
150,Familj
200,Ständigt medlemskap
2 500,Ständigt medlemskap familj 3 200,Skolor/Organisationer
300,-
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Vinnaren är … STEVE SEM-SANDBERG
Torsdagen den 3 december trotsade ett
tjugotal svenskar och svensktalande tyskar både regn och rusk och det begynnande julstöket, för att komma och lyssna på läsningen ”Vinnaren är …” av
sång-professorn Elisabeth Bengtsson
Opitz i den svenska Gustaf-Adolfskyrkan i Hamburg.
Det var det första i raden av svenskspråkiga arrangemang under namnet
LiteraturSpracheSchwedisch som Annette König och Carina Middendorf (se
nedan) med stöd från bl a Riksföreningen
Sverigekontakt planerat och genomfört.
Arrangemangen vänder sig till den
svensktalande allmänheten i den nordtyska storstaden. Av de knappt 1,8 miljoner invånarna har 1075 svenskt pass.
Dessutom finns det en hel del tyskar som
pratar svenska eftersom de har goda förbindelser med Sverige. Dessa förbindelser kan vara familjära eller yrkesmässiga, men lika ofta handlar det om en ”semesterflirt” som gått på djupet. Många
tyskar är så förtjusta i Sverige att de varje
år tillbringar ett par sommarveckor i någon röd liten stuga, gärna i Småland.
Den här läsningen var ett litterärt experiment, eftersom det inte arrangerats något liknande i Hamburg förut. Det var en
helkväll på svenska som ägnades enbart
åt det prestigefyllda Augustprisets skönlitterära nomineringar.
Augustpriset delas sedan 1989 ut årligen av Förläggarföreningen i Sverige.
Förutom den skönlitterära klassen finns
det även en kategori för fackböcker och
en för barn- och ungdomslitteratur.
Elisabeth Bengtsson-Opitz, som till
vardags bl a undervisar på musikhögskolan i Hamburg, läste ur alla de sex böcker
som var nominerade i Augustprisets skönlitterära klass. Läsningen ägde rum i kyrkorummet, vars akustik gjorde Elisabeth
Bengtsson-Optizs fantastiska röst rättvisa.
Litteraturvetaren Annette König hade
skrivit kvällens manus som modersmålstalande Carina Middendorf använde sig
av när hon berättade. Hon refererade om
de nominerade författarna och läste ur
juryns motiveringar till de olika texterna.
Elisabeth Bengtsson-Opitz började med
en dikt av Ann Jäderlund som var nominerad för diktsamlingen Vad hjälper
det en människa om hon häller rent
vatten över sig i alla sina dagar.
Efter det kom de två inledande sidorna
prosa ur Den siste greken av Aris Fioretos, som undervisar i det han kallar avskedets disciplin. I romanen följer läsaren Jannis från Makedoniens berg till
skånska Bromölla och det svenska folkhemmet.
Den ena av de två nominerade böcker14

na som behandlar olika perspektiv på nazisternas skräckvälde är Hotel Galicja
av Per Agne Erkelius.
När Elisabeth läste ur Erkelius bok
Hotel Galicja var det knäpptyst i kyrkan. Texten berör och det är svårt att inte
dras med i historiens virvlar. Erkelius berättar en kärlekshistoria från sextiotalet
som på ett mycket effektfullt vis dubbelexponeras mot en judisk familjs undergång i Auschwitz. Det handlar om skuld
och den stora kärleken.
Efter den texten var det dags för ytterligare en dikt. Johannes Anyuru som
nominerades för Städerna inuti Hall.
Eva Adofssons kärleksroman En liten
historia fick de flesta av åhörarna att le
igenkännande. Med förälskelse i rösten
läste Elisabeth om det första mötet mellan berättarjaget och den mannen som
hon blir blixtförälskad i.
I pausen bjöds det på glögg och pepparkakor i kyrkans café. Det fanns dessutom möjlighet att köpa svensk litteratur
av bokhandlaren Sophia Wrangel.
Kvällens andra del ägnades helt åt vinnaren Steve Sem-Sandberg och hans
bok De fattiga i Lodz. Boken handlar
om det judiska gettot i Lodz under andra
världskriget. Här läste Elisabeth två
längre stycken och det var omöjligt att
inte beröras av den intensiva skildringen
av en av de första vintrarna i gettot. SemSandberg lyfter fram en hel rad av gettoinvånare men centralgestalten är den omstridde ordföranden i äldste rådet, Chaim
Rumkowski.
Efter läsningen bjöds alla deltagare
åter in till caféet där det fanns möjlighet
att med kaffe fördjupa samtalet om
svensk litteratur. Alla deltagare fick med
sig en litteraturlista hem.
Den här kulturformen offentliga konstnärliga läsningar med skådespelare eller
sångare är än så länge ganska ovanlig i

Sverige. Här i Tyskland är det betydligt
vanligare och litteraturabetare arrangerar
läsningar med både själva författarna och
med andra läsande konstnärer. Många
svenska författare kommer till Tyskland
på läseresor och i Hamburg arrangeras
både de nordiska litteraturdagarna och de
nordiska deckare-dagarna, där de svenska författarnas läsningar är både välbesökta och omtyckta.
Arrangörerna Annette König och Carina Middendorf tyckte att detta första litterära experiment slog väl ut, även om de
hade hoppats på fler besökare. Men de
svenskspråkiga i Hamburg har en ny
chans den 30 mars då Selma Lagerlöfs
författarskap tas upp till diskussion.
Kvinnorna bakom projektet
Annette König
Litteraturvetaren Annette König arbetar
sedan 2003 som litteraturarrangör och
kulturförmedlare. Hon fungerar som initiativtagare, skriver koncept, organiserar, anordnar både uppläsningar och kulturtillställningar för barn, ungdomar och
vuxna. Detta gör hon på så skilda ställen
som i skolor, på bibliotek, i vardagsrum,
i bokhandeln, i kyrkor, på kyrkogårdar,
på teatrar och i flera av Hamburgs kulturhus. Annette König lever med man och
son i Hamburg.
www.koenigpr.de
Carina Middendorf
Efter att ha jobbat som socionom i
Sverige sedan 1990 och Tyskland sedan
1993, startade Carina Middendorf 2003
företaget ”Svenska Intensiv-intensiv
schwedisch lernen” i Hamburg. Där undervisar hon i svenska, översätter och
tolkar mellan tyska och svenska. Ibland
skriver hon artiklar och håller föredrag
om Sverige. Carina Middendorf lever
med man och två barn i en tvåspråkig familj och är aktiv i flera av de svenska
nätverken i Hamburg.
www.svenskaintensiv.de

Från vänster: Annette König, Elisabeth Bengtsson-Optiz, Carina
Middendorf. Foto: Angela Oswald

Emigration Dalsland 2010
Emigrationskonferens i Mellerud, Dalsland 13–15 augusti 2010
Åter inbjuds alla släktforskningsintresserade till Mellerud och en konferens om
emigrationen till USA. Första gången en
sådan konferens ordnades var i augusti
2008. Då kom cirka 250 intresserade för
att delta i seminarier, se utställningar,
knyta kontakter och möta amerikanska
vänner. Den här gången arrangeras konferensen av Vasa Orden av Amerika
Logen 644 Mellerud i samarbete med
Släktforskare på Dahl och olika föreningar och hotell i Dalsland. Huvudsponsor för konferensen är Genline.
Genline har digitaliserat de historiska
svenska kyrkböckerna och har mer än 35
miljoner sidor från kyrkböckerna i sitt
bildarkiv. Genline driver även webbplatsen Familjeband.se, en mötesplats på Internet för familj och släkt och tjänsten
Bygdeband – Hembygdsarkiven på Internet.
Årets konferens ”Letters to Sweden”
kommer att erbjuda mera i den andan.

Fredagen den 13 augusti genomförs konferensen som en guidad busstur genom
Dalsland där vi besöker genuina platser
med gammaldags prägel. Vi besöker och
lär oss om Gammelgården och Halmens
Hus i Bengtsfors, gamla kyrkor och Melleruds museum. Dagen avslutas med gemensam middag i museiparken.
Lördagen den 14 augusti blir fylld av
seminarier på Kulturbruket på Dal, Mellerud. Dagen är öppen för alla intresserade, man kan alltså välja att enbart delta
under lördagen och behöver då inte registrera sig för konferensen utan betalar
entréavgift vid ankomsten. Programmet
kommer att innehålla både svenska och
engelska föreläsningar som går parallellt
under hela dagen så problemet blir att
välja var man ska befinna sig. På kvällen
ordnas en bankett för konferensdeltagarna med svenskt smörgåsbord och underhållning.
Söndagen tillbringar vi i Bolstad kyrka

Släktforskningens dagar

som är Dalslands äldsta. Där är vi med
om en högmässa, besöker hembygdsmuseet och får därefter kyrkkaffe i den gamla prästgården.
I samband med konferensen finns särskilda erbjudanden om att få personliga
släkttavlor gjorde eller få personlig guidning på de platser där man haft sina
rötter. Konferensdeltagare har också
möjlighet att få en session med en släktforskare för att komma vidare i sitt
sökande efter sina anor. Under hela
veckan före konferensen finns det många
olika arrangemang att delta i om man vill
såsom i emigranternas spår i Göteborg,
”Barbecue” på Åsnebyn samt en tur i
konstnären Carl Oscar Borgs fotspår.
För mer information
www.emigrationdalsland.com
Anneli Andersson, 0706 - 451087,
info@emigrationdalsland.com .

Svensk konstutställning i USA

Lördag 20/3 kl. 11.00-17.00 och söndag 21/3 kl. 11.00-15.00
Stadsbiblioteket vid Götaplatsen.
En rad institutioner och föreningar presenterar sig i utställningshallen.
Du får veta hur man börjar släktforska och du kan även få svar på många av dina frågor.
Dessutom kan du till oslagbara priser köpa släktforskarböcker,
cd-skivor och internetabonnemang på databaser.

Medverkande:
DIS-Väst, GöteborgsRegionens Släktforskare, Föreningen Släktdata,
samt Arkiv, Museer, Bibliotek m.fl. institutioner i Göteborg.
I hörsalen kan du lyssna på föredrag och visningar:
Arkivarie Ulf Andersson, om De 33.000.
– Landsarkivets referensdatabas om personer i Ostindiska Kompaniets tjänst.
Fil. Dr Lennart Limberg, om Emigrationens vägar.
Docent Christina Dalhede, om källorna till Handelsmännens historia.
Överläkare Gudrun Nyberg, om Sjukjournaler från 1700- och 1800-talet.
Professor Anders Jarlet, om det pågående herdaminnes arbetet.
Professor Sture Allén, om Den Ekebladska brevsamlingen.
DIS-Väst, Släktdata och Genline demonstrerar sina databaser.
För mer info se: www.goteborg.se/bibliotek eller www.genealogi.se/grs/
Samtliga arrangemang är avgiftsfria

Göteborgskonstnären Anders Hultman är
mäkta populär i Sverige och nu har han
svarat på en invit från Chicago och
Rockford, Illinois. Den 19 mars öppnar
hans utställning på Swedish American
Museum i Chicago och den pågår ända
till den 30 maj 2010. Därefter flyttar utställning över till Anderson Gallery i
Rockford där den stannar över sommaren
fram till den siste september. Den här
färgsprakande skildringen av Amerikabåtens ankomst till New York är affischbild inför Chicagoutställningen. Vi önskar Anders Hultman lycka till.

Sponsorer är
Göteborgs Stadsbibliotek – Genline – Göteborgs-Emigranten

Redaktionen
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Selma Lagerlöf
Igår kväll dirigerade vår svenske Patrik
Ringborg Mästersångarna i Nürnberg av
Richard Wagner på stadsteatern i Kassel.
Under slutscenen dansade hans döttrar
Antonia och Rebecca in på scenen och
gjorde sin debut i ett stort mästerverk.
Sist de båda dansade var på julgransplundringen i Olof Palme Haus med
Svenska Föreningen och med Julia, Elisabeth och Jonathan från Svenska Skolan. Då ledde jag lite finurligt polonäsen,
vilken resulterade i en långdans, upp till
Selma Lagerlöf som i egen hög person
stod och väntade på oss. Runt omkring
henne var en stor utställning med skärmar om hennes liv, biografi, höjdpunkter, ära och berömmelse och om sista tiden på Mårbacka. Hennes sista ord lär ha
varit ”tror doktorn det blir fred?” Intresset för världen, freden, det var Karelen
hon tänkte på, kvinnans rösträtt, social
jämlikhet, allt detta låg henne varmt om
hjärtat. Hennes böcker svämmar över av
fingervisningar men vi känner det aldrig
som ett mästrande utan blir upplyfta, ja,
vi vill också bidraga till en bättre värld,
för alla. ”Fred är detsamma för landet
som sundhet är för kroppen”, sa Selma
Lagerlöf en gång.
Selma Lagerlöfs plats i tyskarnas minne
är, var, kan jag säga om de som sett utställningen av Lillemor Danielsson, Johannamuseet i Skurup, lika med noll.
Någonstans i bakhuvudet svävade en
aning om en gås och en Nils, eller var det
H.C. Andersens eller kanske t.o.m. Astrid Lindgrens berättelse? Alla svenskstuderande vid universitetet i Kassel, på
folkhögskolan, i Svenska Skolan och
Svenska Föreningen, samt alla tyskar
som passerade utställningssalen i Olof
Palme Haus av andra ärenden, fick veta
allt om Selma Lagerlöf. De kunde se
många böcker på både svenska och tyska, från biblioteket i Skurup, biblioteket i
Kassel (som även hade en del svenskspråkiga), frimärken, förstadagsbrev, vykortsutställning om Gösta Berling m.m.
Blåbärsknäckebröd, hyllesaft och Paradischoklad (Selma paradisfågel fick henne ju att gå efter barnförlamningen) förgyllde samvaron kring skärmarna. Medan vi berättade om björnen i Gudsfreden
och blodsdroppen i Fågel Rödbröst blev
Selma levande för oss alla. Skolbarnen
lyssnade spänt på berättelsen om julklappsboken, som till Selmas förtret var
på franska, och de fick också höra om
hur Selma månade om skolbarnen på
Mårbacka gård:
– När det var busväder vintertid gick det
bud ut till stalldrängarna från Selma att
16

nu skulle skolbarnen hämtas från skolan.
Den snabbaste hästen spändes för en
dyngryss, och när ekipaget var framme
vid Östanby skola så bäddades barnen
ner i halmen i dyngryssen för hemfärden.
Och vi var många som fick plats, berättar
Hilding Bergqvist, vars far arbetade på
Mårbacka.
Vilka barn skulle inte vilja vara med
om en sådan åktur!
Sista besökaren på utställningen var
Prof.Dr.Claudia Brinker-von der Heide,
vicerektorn vid Kassels Universitet. Hon
hade som flicka fått låna boken om Gösta
Berlings saga av sin mamma. Ett undantag här i Kassel, där i stort sett ingen som
jag frågat känner till Selma Lagerlöf.
Nästsista gästen var fil.mag. Gunilla
Rising Hintz, som själv givit ut publikationer om Selma Lagerlöf och haft utställningar på universitetet i Marburg.
Sedan några år forskar och skriver hon
om Selma Lagerlöfs tyska översättare.
Hennes bok lades till bokutställningen.
Hon gick igenom bild för bild med mig
och gav bakgrundsinformation som jag
önskat jag hade haft från början, men,
inget är försent i livet! Säkert tänkte Selma så när hon debuterade med Gösta
Berlings saga vid 50 års ålder!
Selma Lagerlöf, som en del försökte få
till en Hitlervän, misslyckades med detta: ”att gå i kopplet med en arg band-

hund” var inget hon traktade efter. Selmas älskade ”resekamrat” Sophie Elkan
var judinna, och genom en kommitté som
Selma deltog i, räddade hon bl.a. författarinnan Nelly Sachs att fly till Sverige.
Selma Lagerlöfs böcker förbjöds inte i
Tyskland, men de tegs ihjäl och försvann
till en del ur folks medvetanden. Bidrog
detta till att ingen känner till henne här?
Svenska ambassaden i Berlin firade hennes Nobelpris 100-årsjubileum i november 2009. Inte ens vi svenskar i Kassel
visste om detta. Vi hade inte hemsidan
från ambassaden parat, vilket man ju

borde ha haft! Jag borde också haft vett
att se på www.selmalagerlof.nu, men den
sidan har jag upptäckt först nu!
Efter att ha fått med utställningen från
Skurups bibliotek ner till Kassel och efter att ha visat den här och sedermera på
nätverksträffen för alla Svenska Skolorslärare i Düsseldorf i mars, kan man hoppas att intresset vaknar igen, alla svenskar får ge informationen vidare.
– Nu går jag till en svensk familj i Kassel, skänker Herr Arnes penningar och
en räv som ett gosedjur och hänger kapitlet om Smirre räv ur Nils Holgersson och

utdrag ur Herr Arnes Penningar om räven i Marstrand, runt halsen på den. Därmed är jag säker på att både barn och
vuxen får sin beskärda del av Selma!
Tack vare Riksföreningen Sverigekontakt och Svenska Föreningen i Kassel
kan utställningen visas i Kassel. Stort
Tack för pengabidragen! Det finns väl
inget bättre sätt att sprida Selma Lagerlöfs litteratur på, än att visa en sådan utmärkt utställning! Tack till Johannamuseet i Skurup som i åratal arbetat med utställningen och dess spridande, på Bokmässan i Göteborg för att nämna ett ställe.
Tack vare Lillemor Danielssons utställning från Skurup läser många Selma
Lagerlöfs böcker här i Kassel, ömsom på
tyska, ömsom på svenska. Och, för de
som ännu inte vet det...
“When in Europe, don´t miss Skurup”!
Om inte annat så för Selmas skull!
Att Selma inte kunde dansa med i vår
ringdans tog hon med ro och med ett leende. Hon hade övervunnit känslan av
sorg över sitt olyckliga haltande och just
genom denna sorg, kunde hon skriva om
människans innersta sorger och bekymmer för oss andra, trösta oss och ge oss
en vidare horisont, långt ut över Sveriges
alla landskap och dalabornas Jerusalem
och ut över Portugalliens gränser. Selma
i våra plånböcker, i vårt sätt att tänka och
handla och Selma i våra hjärtan!
Margareta Malmgren Köller
Lärare i svenska på Svenska Skolan,
universitetet och folkhögskolan i
Kassel, Tyskland
mineta@spray.de

Förbundet ”Lettland-Sverige” firade sitt jubileum i Riga
Förbundet, vilket grundades så för länge
sedan som den 30 oktober 1927, har nu
fyllt 20 år sedan återupptagande av dess
verksamhet i oktober 1989. Det var nog
en tillräcklig orsak för att tillgodose letternas anlag för sammankomster under
den mörka årstiden. Förbundets tämligen
långa bestånd har inte varit tänkbart utan
verksamhetshöjdpunkter som återkommer år efter år: Valborgsmässoaftonen –
på våren, Svenska Flaggans Dag – i början på sommaren, Gustaf Adolfs Dag –
den 6 november, Luciadagen – i december, likaså årsmötet – mitt i vintern, mot
slutet av januari. Så blev fredagskväll,
den 6 november 2009, den mest passande
tidpunkten för att samla sig och för att
invitera gäster som under tiden varit förknippade med förbundet. Och tillställningen vann anklang – det kom ungefär
150 personer.

Som mötesplats valdes det Riga Historie- och Sjöfartsmuseum i Gamla Stan.
Det räknas faktiskt som Baltikums äldsta
museum, grundat 1773, då en stor privat
samling av läkaren Nikolaus von Himsel
donerades till staden. En av museets avdelningar berättar med en hel del utställningsföremål just om Riga under det
svenska väldet på 1600-talet och lite senare. Alltså – i museets praktfulla kolonnhall ägde allt rum. Och en värdigare
festlokal kunde man knappast ha funnit!
Firandet leddes säkert och skickligt på
lettiska och på svenska av med en god
talförmåga begåvade föreningsmedlemmar Inese Vanaga och Lauris Zubulis.
Med ett översiktstal över förbundets historia framträdde först den ständige ordföranden, Lidija Treigute, som i själva
verket under alla dessa 20 år varit verksamhetens drivande kraft. Hon började
v

sitt tal med att hänvisa till två nyckelpersoner – Alvîne Putne, som i oktober 1989
var den enda kvarblivna medlemmen
från mellankrigets perioden, och Hillevi
Sällebrant, svensken, som kom till Lettland vid den Sjungande Revolutionens
tid i Baltikum mot slutet av 1980-talet
och började i Riga undervisa svenska
gratis för intressenter, en hel del av vilka
stod vid att ingiva liv i förbundet ”Lettland – Sverige” på nytt. Till äran av för
ett antal år sedan avlidna läraren anordnas varje vår en viskväll med visor, som
elever fick lära sig på Hillevis lektioner.
Lidija Treigute betonade att förbundet
upplevde sina glansdagar från och med
mitten av 1990-talet och ungefär i 10 år
framåt, när det lyckades att få samarbetspartner och sponsorer. På så sätt kunde
man organisera Svenska kulturdagar i
Lettland flera gånger, bidra till realisa-

Æ
17

tion av några internationella ungdomsprojekt (under denna tid agerade i ramen
av föreningen även en framgångsrik ungdomsgrupp), tillsammans med Nätverk
”Sverige – Lettland” och dess ordförande, Lars Västerlund, deltog ett antal
medlemmar vid Lettiska kulturdagar i
Stenungsund.
Under verksamhetstiden har förbundet
alltid fått ett beständigt stöd från Sveriges ambassad i Riga. I gott minne har vi
alla de förutvarande kulturattachéer –
Eva Emneus, Mats Sylwàn, Gunilla
Forsèn och naturligtvis de ambassadörer
Hans Magnusson, Thomas Bertelmann,
Göran Håkansson, som jämt deltog i våra
aktiviteter. Ett stort tack riktade ordföranden till den alltid hjälpsamma medarbetaren Galina
Aizvakara och de nuva,
rande diplomaterna, som var närvarande
vid firandet. Med stolthet omnämnde Lidija Treigute det faktum att den 6 juni
2009 har förbundet av ambassadören
Mats Staffansson festligt erhållit Sveriges flagga. Flaggan tilldelades av Rikskommittén ”Sveriges Nationaldag” som
ett klart tecken på hög värdering av den
hittillsvarande verksamheten.
Därefter följde i ordförandens tal en
lång uppräkning av privatpersoner, sponsorer (Sveriges Exportråd, RIMI Baltic)
och organisationer både från Sverige och
Lettland, som gärna varit tillmötesgående under alla dessa år, bland dem även
ställen, där allt ägt rum – Lettlands Nationalhistoriska museum, Etnografiska
Friluftsmuseum, Konsthantverk- och
Designmuseum, Riga Historie- och Sjöfartsmuseum och ett antal bibliotek.
Talet avslutades med att uppmana de
nästan 80 medlemmarna i den här ”tröttande kristiden” till fortsatta aktiviteter
trots varjehanda bekymmer. Kanske
finns det även möjligheter att få in nya
och yngre medlemmar!?
Därefter anfördes talet om GustafAdolf, vilket utmärkt gjordes av Senior
Vice President till Stockholms Ekonomiska Högskola i Riga, Gunnar Ljungdahl. Han lyckades att förknippa Gustaf
II Adolfs gärning både ur internationellt
och lokalt perspektiv. I det sistnämnda
sammanhanget betonade talaren två remarkabla händelser i kampen om det
svenska väldet mellan kung Sigismund i
Polen och hans farbror Karl IX och senare kusinen Gustaf II Adolf: slaget vid
Kirkholm (nuvarande Salaspils) 1605,
som varit det relativt sett största nederlaget i svensk krigshistoria, och intagandet
av Riga 1621. Segraren Gustaf II Adolf
mottog stadens nycklar, men agerade
med tillbörlig hänsyn till stadens förvaltningstraditioner – dess författning,
dess ledning och dess Lübeckska rättssystem förblev. Ett viktigt skäl till den
milda behandlingen av Riga var säkerli-

Förbundets ”Lettland-Sverige” medlemmar och gäster lyssnar på: i första raden –
Sveriges ambassadör Mats Staffansson (till höger), senior-vicepresident till Stockholms Ekonomiska Högskola i Riga Gunnar Ljungdahl med hustru (i mitten).
Foto: Aivars Lacis.

Från vänster till höger: ordförande i Nätverk ”Sverige-Lettland” Lars Västerlund,
ordförande i Förbundet ”Lettland-Sverige” Lidija Treigute, medlem i Förbundet och
kvällens tolk Lauris Zubulis. Foto: Aivars Lacis.

Det går högtidligt till i den festliga hallen av Riga Historie- och Sjöfartsmuseum.
Foto: Aivars Lacis.

Æ
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Förbundets ”Lettland-Sverige” medlemmar med Sveriges ambassadör Mats Staffansson i mitten och nationalflaggor i bakgrunden. Foto: Aivars Lacis.
gen, enligt G. Ljungdahls påstående,
Gustaf II Adolfs insikt om den gamla
hansestadens betydelse i den internationella handeln. Inte nog med att han genom erövringen av Livland skaffade för
Sverige en kornbod, som blev av vital
betydelse för den svenska ekonomin under stormaktstiden. Genom Riga fick han
också kontrollen över den viktiga handeln med Ryssland.
G. Ljungdahl framhävde Gustaf II
Adolf handlandes okontroversiella betydelse även idag: genom det stöd han gav
och det nära samarbete han bedrev med
sin kansler, Axel Oxenstierna, skapade
han ju nytt förvaltningssystem, som delvis infördes i det erövrade Riga och Liv-

land och som därigenom blev en stark inspiration för tsaren Peter den Store och
hans reformverksamhet i Ryssland.
Talarens slutsats lydde att genom alla
dessa politiska och ekonomiska insatser
lade konungen grunden till de nära förbindelser, vilka Sverige under århundradena haft, speciellt med Riga, och Gustaf
II Adolfs anda skulle leva vidare på så
sätt – genom att både Lettland och
Sverige är medlemmar i EU, och genom
den geografiska och kulturella närheten
finns det goda förutsättningar att fördjupa vårt samarbete framför allt på handelns och det ekonomiska området.
Efterhand var det dags för officiella
och privata gratulationer, som påbörja-

des av ambassadören Mats Staffansson.
Det är lite svårt att redogöra för alla
dessa på svenska och på lettiska anförda
talen, likaså överlämnade blommor och
gåvor, men allt ljöd så djupt hjärtligt. Jo,
bland gratulanterna var även den i Lettland mycket kända poeten och översättaren Knuts Skujenieks, som har stora förtjänster i översättning av svensk poesi till
lettiska. Tack vare hans särskilda poetiska inlevelseförmåga finns det på lettiskt
tungomål bland annat epistlar och sånger
av den folkkära kultskalden Carl Michael Bellman. En lettisk musikgrupp under
namnet ”Kreicburgas zikeri”,
vilket till
,
svenska skulle kunna omsättas såsom
”Grabbarna från Kreuzburg” (dvs från
den nuvarande staden Krustpils/Jekabpils), framträdde mellan talen och på slutet av kvällen med ett program, som var
byggt just på C. M. Bellmans gärning i
lettisk version av K. Skujenieks. Och de
vid festen närvarande letter och svenskar
kunde faktiskt sjunga med – var och en
på sitt respektive modersmål.
Det väl genomtänkta firandet avslutades med att man fick avnjuta ett trevligt
och sällskapligt återseende med vänner
och bekanta vid gemensamma ”fotosessioner” och framför allt vid ett utsökt
smörgåsbord. Samt goda viner och utmärkt smakliga Gustaf-Adolfs bakelser
förstås!
Efter festen kommer vardagen igen,
och för att fira på riktigt igen ska man
göra i ett förbunds verksamhet omsorgsfulla förarbeten.
Med tacksamhet till organisatörer för
insatser
Ivars Orehovs
medlem i Förbundet ”Lettland-Sverige”
ivars.orehovs@lu.lv

Gustaf-Adolfs bakelser på lettiskt vis...Foto: Aivars Lacis.
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Samspråk med flerspråkiga familjer
Efter 10 år med Samspråk med flerspråkiga familjer kommer nu Leena Huss att
lämna över ansvaret till andra händer.
Monica Bravo Granström som skrev en
krönika i förra numret kommer att lotsa
oss vidare i den flerspråkiga världen.
Även som tidigare välkomnar vi bidrag
om era egna upplevelser, det kan vara
svenskan speciellt eller flerspråkighet i
allmänhet eller helt enkelt tankar och
frågor om flerspråkighet I denna spalt
vill vi lyfta fram nyttan och glädjen av att
kunna flera språk.
Redan i förra numret fick jag möjlighet
att presentera mig själv och min familj
och vår flerspråkiga vardag. Jag ska nu
försöka föra vidare denna spalt och jag
hoppas att jag trots en i övrigt redan stor
arbetsmängd hinner med detta. Även ni
är varmt välkomna med att bidra med era
egna erfarenheter, tankar och funderingar.
I och med globaliseringen finns det
idag många familjer som vår, speciellt i
Europa. Kontakter mellan människor
skapas och vi är inte lika bofasta som
förr i tiden. Om vi ser på mobiliteten utifrån ett svenskt perspektiv så kan vi konstatera att det visserligen inte finns någon officiell statistik på hur många
svenskar som bor i utlandet, men Statistiska centralbyrån beräknar antalet till
250 000. SVIV – föreningen Svenskar i
Världen – uppskattar dock antalet till
400 000. I andra europeiska länder kan
man nog räkna med liknande siffror.
Detta gör naturligtvis att antalet personer
som kommer i kontakt med fler språk än
det egna modersmålet är ganska så
många. I och med detta kommer flerspråkigheten att bli det ”normala” även i Europa, det är det redan i den övriga världen.
I många fall initieras flerspråkigheten
redan i barndomen, som ju är fallet för
barnen i vår familj. Denna gång ska vi
därför titta lite närmare på barns språkutveckling. Våra två barn, Erik, 4 år, och
Ingrid, snart 2, genomgår nu den fascinerande utvecklingen som det innebär att
lära sig ett språk. Som förälder följer
man denna utveckling med speciellt stort
intresse och man glädjs med barnet när
det upptäcker den fantastiska världen
som ett språk erbjuder. Erik och Ingrid
kommer förutom svenskan som jag pratar med dem även i kontakt med tyskan
(eftersom vi bor i Tyskland) och spanskan (som min man, deras pappa, pratar
med dem). Erik klarar av detta med all
bravur hittills, men snart är det dags att
börja lära sig att läsa och skriva, då får vi
ser hur det går. Det är då lätt att det språk
som man börjar med, i Eriks fall då tys20

kan, får en starkare ställning.
Hur lär sig barn då ett språk? De senaste
decennierna har omfattande forskning
genomförts om hur barn lär sig ett språk.
Intressant nog har det visat sig att barn,
oavsett modersmål, går igenom samma
universella faser med vissa milstolpar,
såsom jollerstadiet, en tyst period, ettordsstadiet, två- och treordsstader osv.
Utvecklingen av grammatiska strukturer
sker dessutom i en viss ordning och i särskilda steg som är gemensamma för barn
med samma modersmål. Det har även
visat sig att när man senare i livet lär sig
ett andraspråk, så är processen i mångt
och mycket liknande.
Man kan vidare tro att varje språk är
unikt, men det finns många universella
tendenser1, ett exempel skulle vara en
funktion som vi använder när vi talar
med barn. Varför använder vi där egentligen framförställd negation ”Inte hoppa”, ”Inte springa” när vi vänder oss till
barn fastän vi på svenska normalt använder oss av efterställd negation (Hoppa
inte! Spring inte!)? Jo, just p.g.a. att den
universella tendensen vad gäller negation är att den ska vara framförställd, detta upplevs som enklare. Ofta använder
man sig (omedvetet) av anpassat tal när
man pratar med barn, man använder sig
av enklare ord och enklare meningsstrukturer, talar långsammare och repeterar vad barnet säger för att det ska förstå
bättre och för att det ska känna sig bekräftat.
Riktigt små barn grymtar, gurglar och
jollrar på ett sätt som av den närmaste
omgivningen nästan betraktas som att de
pratar, eftersom att man ofta kan förstå
barnet om man tillbringar mycket tid
med det.
Ungefär vid 6 månaders ålder börjar
vissa stavelser upprepas t.ex. ”ga-ga-ga”.
Vad vi kallar riktiga ord brukar komma
ungefär i ettårsåldern. Några av de vanligaste första orden är ”mamma” och
”pappa”. Ett av Eriks första ord var
”Auto” (bil på tyska) och ”más” (mer på
spanska). Även Ingrid lärde sig ”mehr”
(mer på tyska) väldigt tidigt, det är ju ett
så bra ord att kunna: ”mamma, jag vill ha
mer mat/dricka/sång”.
Barnets språkutveckling går vidare,
det lär sig förstå mer och mer och kan
även säga fler ord, uttalet blir bättre. Vid
tvåårsåldern kommer en intensiv läroperiod, man brukar säga att barnet ordspurtar. För Ingrid sammanföll denna utvecklingsfas med att vi var i Spanien över jul
och utvecklingen gick verkligen med en
rasande fart. Det är även i vanliga fall när
vi är på resande fot, när barnens inflöde2
ändras, som man märker utvecklingen

speciellt, de både förstår och pratar mer.
Senare börjar barnen använda sig av
två- och treordsmeningar, även om det i
det flesta fall är oböjda ord. Ingrid använder sig för närvarande mycket av tre
ord, t.ex. ”Erik quita bok” Erik – spanska
quita (tar bort, böjt i tredje person) – boken (underförstått: från mig). I tvåårsåldern brukar man uppskatta barnens ordförråd till ca 50 ord.
Utvecklingen fortsätter sedan, orden
böjs och sätts ihop till mer avancerade
meningar, negationen börjar komma på
plats.
Sedan i treårsåldern börjar barnen kunna använda sig av underordningar: ”Jag
har en hink som vi kan använda.” En stor
skillnad mot tvååringen brukar vara att
treåringen kan tala om saker som de har
varit med om tidigare, medan tvååringen
oftast pratar om det som finns närvarande nu. En treåring kan ungefär 1 000 ord.
I fyraårsåldern räknar man med att den
grundläggande språkutvecklingen är färdig. Ordförrådet ligger på ca 1 500–2 000
ord. Fram till denna ålder brukar man
även tala om simultan flerspråkighet om
ett barn lär sig flera språk samtidigt, lär
man sig flera språk senare blir det
successiv flerspråkighet.
Man måste dock ha i åtanke att det individuellt finns mycket stora skillnader,
en förskjutning på sex månader (framåt
eller bakåt i utvecklingsfaserna) är ingenting ovanligt. Utvecklingen kommer
även att fortsätta, framförallt byggs ordförrådet kontinuerligt på. Vi pratar ju
inte på samma sätt när vi är 5 som när vi
är 20 eller 40. Sedan måste man komma
ihåg att språk inte är något statiskt, det är
som ett levande väsen som man måste ge
näring åt och använda sig av.
Ser då flerspråkiga barns språkutveckling ut på samma sätt? Ja, i de allra flesta
fall. Forskningen visar att utvecklingen
inte skiljer sig nämnvärt åt mellan enspråkiga och flerspråkiga barn. Skillnaden brukar helt enkelt vara att de flerspråkiga barnen ju förstår och kan använda sig av flera språk. Jag kan själv bekräfta detta på mina barn, i alla fall gentemot tyska barn. Både Erik och Ingrid
följer hittills en normal utveckling. Naturligtvis förekommer det att barnen
”blandar” språken, som vi ju har sett exempel på ovan, men det är en del av utvecklingen. Vad forskarna däremot inte
är riktigt ense om, är om språken utvecklas som enskilda system från början eller
inte, men forskningen går hela tiden
framåt och kanske får vi en lösning på
denna fråga snart.
Viktigt för föräldrar till flerspråkiga
barn är dock en sak: om du tycker att ditt

barns språkutveckling inte riktigt kommer igång som den borde så kan du gå till
en logoped för hjälp. Låt dig då inte avvisas med ”Sluta med att tala minoritetsspråket3 (svenska och spanska i vår familj) och prata endast majoritetsspråket4
(tyska i vår familj) med barnet så ska ni
se att det blir bra”. Det är den förklaring
som ligger nära till hands för personer
utan kunskaper om flerspråkighet. Ofta
ligger dock andra orsaker bakom, t.ex.
hörsvårigheter.

Jag ser fram emot att höra av er och höra
om era flerspråkiga erfarenheter!
Några förklaringar till centrala
begrepp
Flerspråkighet, om hur man ska definiera flerspråkig tvista de lärde. De
flesta är dock ense om att man är
flerspråkig om man dagligen måste
använda sig av flera språk. Flerspråkigheten i sig delas in i två olika typer, dels simultan flerspråkighet om
man lär sig flera språk innan man har
fyllt tre år och successiv flerspråkighet efter det man har fyllt tre år.
Förstaspråk/modersmål, det språk
man lär sig först, man kan ha flera
stycken. Andraspråk kallas det språk
som man lär sig efter förstaspråket, i
den omgivningen där detta språk talas. Främmande språk är det språk
som man lär sig efter förstaspråket,
men inte i omgivningen där det språket talas, t.ex. engelska i skolan i
Sverige.
Användbara hemsidor
För att ta kontakt med andra svenska personer där man bor, t.ex.: www.swea.se
(svensktalande kvinnor världen över),
www.sviv.se (Svenskar i världen),
www.svenskamammor.com
För att söka bidrag om man vill starta en
svensk skola:
www.skolverket.se/sb/d/477
Om man vill se på svenska program på
Internet: www.svtplay.se
www.tv3play.se
www.tv4play.se
www.kanal5play.se/start
Radioprogram: www.sr.se

(Fotnoter)
1

Universella tendenser, mycket vanliga drag som
tenderar att återfinnas i en majoritet av världens
språk.
2
Inflöde, det språkliga material som finns tillgängligt för personen som lär sig ett språk.
3
Minoritetsspråk, språk som i ett samhälle används av en språklig minoritet, t.ex. finska i Sverige.
4
Majoritetsspråk, språk som i ett samhälle används
av den dominerande befolkningsgruppen, t.ex.
svenska i Sverige.

Har du erfarenhet av flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten att
skriva om dina erfarenheter i vår spalt
om Samspråk med flerspråkiga familjer. Man kan skriva på många olika
sätt, mer faktabetonat eller mer kåserande, kortare eller längre, och man
kan få redigeringshjälp om det behövs. Man kan även skriva om sig
själv, sina barn eller barnbarn, eller
man kan presentera en skola, klubb
eller region där flerspråkigheten frodas. Det är ju det som är viktigt här:
att lyfta fram nyttan och glädjen av att
kunna flera språk och språkliga varieteter. Det är viktigt att uppmuntra
barn och unga människor att skaffa
sig en så bred språklig repertoar som
möjligt. Då öppnas med ens många
dörrar.
Hör av dig till Monica Bravo
Granström
mogranstrom@yahoo.es
om du vill skriva något.

Internationell sommarkurs i svenska

Källa: de Houwer, Annick, Bilingual
First Language Acquistion, 2009, Multilingual Matters.
Om du vill läsa mer om barns språkutveckling finns det många hemsidor om
detta, t.ex. www.blom.just.nu

Riksföreningen Sverigekontakt arrangerar även i år en sommarkurs i svenska.
Den äger rum på Billströmska folkhögskolan som ligger på Tjörn i det vackra
Bohuslän på Sveriges västkust. Ungefär 45 studenter från hela världen deltar
och de delas upp i tre grupper efter sina förkunskaper. Du kan dock inte vara helt
utan kunskaper i svenska. Kursen pågår i tre veckor med start 26 juli och avslutning 14 augusti 2010.
Mer information finns på www.sverigekontakt.se och där hittar du även ansökningsblankett. Ansök senast 15 juni, men gärna tidigare. Välkommen till
Sverige i sommar!
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Lösningen till förra korsordet.
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Riksföreningens bok Internationell Nationalism
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Ordet vi sökte i förra korsordet
”En ung man i sina bästa år” var Lundström.
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Nedanstående foto finns i Riksföreningens ägo.
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Foto: Okänt
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Lösningsordet i de BLÅ numrerade rutorna utgör tävlingssvaret. Vi söker något som vi tror alla önskar sig nu. Tre vinnare
får en bok ur föreningens boklager. Adress finns på sidan 3 i tidningen. Ett annat alternativ är att mejla lösningsordet till
Conny.Stoopendahl@Sverigekontakt.se Lösningen oss tillhanda senast 1 maj 2010. Märk kuvertet eller notera
”Tävling 4”. Lycka till.
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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 skräddarsydd 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!
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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.

24

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Telefon: +46 8 592 571 00
www.sshl.se

