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Från Dicksonsgatan

Vad är att vänta?
Så har vi då gått in i ännu ett år – 2011.
Så här i början av året är det svårt att säga
om just detta år kommer att bli mer annorlunda än andra. Själv hoppas jag på
en härlig och lång vår, en varm och skön
sommar och en sval och torr höst. Men
det kanske är att göra det för enkelt för
sig. Men någon typ av vår kommer ju
och vi vet att det blir ljusare och varmare.
Bara det är något att se fram emot.

diskuterar runt begreppet ”minnesmärke”.
Som sagt, vi behöver din hjälp att kartlägga alla dessa minnen. Jag hoppas att
ni alla kommer att tycka att detta är en intressant uppgift som kan leda till att vi får
en samlad bild som så småningom kan användas i olika sammanhang. Välkommen
med ”ditt” minnesmärke!

Sommarkurs i svenska
Även i år kommer det att bli sommarEn tidning i förändring
kurs i svenska på Tjörn och Billströmska
Som ni läsare antagligen redan märkt har folkhögskolan. Ett fyrtiotal utländska stuvi i detta nummer börjat förändra tidning- denter med svenska språket som intresse
en Sverigekontakt, framför allt vad det
kommer att samlas i slutet av juli och tillgäller dess utseende. Vi försöker få tidbringa tre veckor i Bohuslän. Det är tre
ningen visuellt mer attraktiv och därmed
veckor som för samman studenter från
förhoppningsvis mer lättläst. Papperet är
alla kontinenter och som inte lämnar nånumera obestruket, vilket innebär att det
gon student oberörd – det kan vara nya
är mer miljövänligt. När det gäller innehål- kamrater, nya intryck, nya maträtter, nya
let litar vi fortfarande på alla er som skick- umgängesformer etc. Och nya svenska
ar artiklar till oss. Tro aldrig någonsin att
ord förstås! Ni lärare i utlandet som har
vi tröttnar på att få era artiklar – de är tidstudenter som läser svenska – uppmana
ningens själ och visar bredden i föreningdem att söka! Dessutom kan ju era stuens verksamhet. Vi kommer dock i fortdenter som vanligt söka stipendium för
sättningen att reglera artiklarnas längd en en termins studier på folkhögskola.
aning och ge allmänna instruktioner hur
vi önskar erhålla text och bilder.
Minnesmärken
Vårt stora arbete med minnesmärken har kommit igång ordentligt.
På vår hemsida finns nu möjlighet
att skriva in en text om svenska
minnesmärken i utlandet och lägga till bilder. Vi hoppas alltså att
svensktalande i hela världen ska
hjälpa oss att kartlägga och informera om minnesmärken – både
materiella och immateriella.
Gå därför redan nu till hemsidan
www.sverigekontakt.se och därefter till
”Svenska minnesmärken i utlandet”
och följ instruktionerna. Du kan i detta
nummer av Sverigekontakt läsa projektledaren Erik Magnusson Petzells artikel
”Vad är ett minnesmärke?” där han
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Sommarläger i Sparreviken
Svensktalande barn och ungdomar
som läser kompletterande svenska i utlandet har möjlighet att delta i någon
av Sparrevikens lägerskolor i sommar.
De har möjlighet att få kursavgiften
betald genom att ansöka hos Sverigekontakt om ett stipendium för detta
ändamål.
Några saker vi tror oss veta
Just nu tror sig alla ekonomer veta att
2011 blir ett bra år för Sveriges ekonomi. Detta antagligen grundat på att
2010 blev det bästa på flera decennier
om man tittar på den procentuella ökningen av BNP. Även arbetslösheten
förväntas minska 2011. I skolans värld
vet man att flera stora förändringar
kommer att äga rum. Det blir både en
reformerad grundskola och gymnasieskola, samt nytt betygssystem. Lärarutbildningen inom högskolan görs om i
ett försök att höja kvalitén, vilket redan
har inneburit att vissa högskolor och
universitet har mist sin examensrätt inom vissa delar av lärarutbildningen.
Vi hoppas och tror att fler och fler
upptäcker Sverigekontakt och vårt arbete
under 2011. Vi tänker vara så aktiva som
det någonsin är möjligt och därigenom
skapa förutsättningar för människor att hitta föreningen i det
myller av information
som vi alla utsätts för.

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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Omslag: Marmorlejonet från Pireus,
nu i Venedig. Johan David Åkerblad,
diplomat, var troligen den förste som
noterade vikingars runor på lejonet år
1800. Foto: Bettini & Bonaldi, Venedig.

Motsvarande inslag i förra numret avslutade jag med en tillönskan om en god vinter.
Det gjorde jag inte förgäves. Vintern har
envist hållit i sig.
Det är kanske inte så mycket att säga
om att vi har vinterväder i februari, men
nu börjar det kännas som onödigt länge.
Det började ju med rejäl kyla redan i november. Det är sådant här som utlandssvenskar med mildare klimat på sin uppehållsort lite skadeglatt brukar framhålla till
oss som är bundna vid snöriket. Men det
hör till förutsättningarna, och även utlandssvenskarnas känslor brukar vara kluvna,
har man förstått.
Även från USA kommer rapporter om
rejäl vinter, inte bara i de nordligaste delarna. Det kan passa bra att föreningens
representanter vid det snart förestående
svensklärarmötet i Seattle är mentalt rustade då. Som förutskickats i tidigare nummer av tidningen är föreningen nu inne i
en fas med intensifiering av kontakterna
med Nordamerika. Det finns anledning att
återkomma till den satsningen framöver.
I början av mars samlas alltså svensklärare
från amerikanska västkusten för ett helgseminarium, och där skall vi finnas med.
I detta nummer av tidningen ingår årsrapporten för 2010. Det är som ni ser en
ganska blandad verksamhet vi kan se tillbaka på. Jag tror att man liksom tidigare kan konstatera att det är förhållandevis
mycket som åstadkoms med de trots allt
ganska begränsade resurser som står till
föreningens förfogande. Att det är på det
viset har sin förklaring i det engagemang
och den entusiasm som råder inom föreningen. Jag vill passa på att tacka för allt
som alla bidrar med i olika sammanhang.
Medlemmarnas attityd och insatser
har naturligtvis en direkt verkan i form av
allt det som presteras, men samtidigt skapar detta uppmärksamhet och respekt hos
andra. Inte minst får vi gott renommé hos
myndigheter och medelsbeviljande instanser, vilket har en avgörande effekt på våra fortsatta möjligheter att göra nytta. Det
kan därför också vara ett lämpligt tillfälle
att rikta ett särskilt tack till våra välgörare
och bundsförvanter som stött oss under det
gångna verksamhetsåret.
Tillsammans med publiceringen av års-

rapporten kallar vi också till årsmöte. Enligt
stadgarna skall detta äga rum i Göteborg,
men det kan också förläggas till annan plats.
Nu har årsmötet hållits i Göteborg ganska tätt
under en längre följd av år, och vi har förstått
att medlemmarna önskar sig omväxling.
En årsmötesresa i maj planeras därför till
Riga. Det blir proportionellt ganska många
timmar till sjöss, men tiden får användas till
våra vanliga arrangemang, det vill säga
själva årsmötet, årsmötesmiddag och andra
nyttigheter. Det finns också möjligheter
att göra ett längre uppehåll i Riga för den
som vill det. Vi hoppas att medlemmarna
skall finna årets uppläggning attraktiv och
vill gärna mana till god uppslutning. Såväl
demokratin inom föreningen som umgänget
medlemmarna emellan behöver upprätthållas. Förhoppningsvis blir det en lyckad resa.
Så dags skall vi väl till och med märka av
våren.
På Dicksonsgatan är det dessvärre inte
så mycket just nu som varslar om våren.
Tjälen sitter djupt. Men det finns också en
del som värmer. På en svensk folkhögskola
går den här terminen en förhållandevis ung
man från Maputo i Moçambique för att
bättra på sin svenska (han kan en del redan)
och delta i undervisningen. Hans mål är att
kunna göra en insats som lärare bland ungdomar hemma i Maputo. För inte så länge
sedan var han själv en av gatpojkarna där.
Med en sällan skådad viljestyrka håller han
på att förverkliga sin livsdröm trots de miserabla förutsättningar som gällde från början.
Man kan förutsätta att Francisco kommer
att upprätthålla kontakten med Sverige också i fortsättningen, och förhoppningsvis får vi
möjligheter att även framgent stödja honom i
hans arbete. I den mån föreningen bidragit till
denna utveckling visar det hur små tillfälligheter kan göra stor skillnad. Man kan ibland
undra vad vardagens knåp tjänar till, men
då och då syns ett resultat av de samlade
små bidragen som får
tanken att svindla.

Bo Ralph
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Årsmöte 2011
Riksföreningen Sverigekontakt har i år valt
att kryssa med Tallink Silja Line till Riga. Både
årsmöte och utflykt genomförs söndagen den
22 maj.
Årsmöte söndagen den 22 maj
Riksföreningen Sverigekontakt hälsar sina medlemmar välkomna till årsmöte på Tallink Silja Line
söndagen den 22 maj kl. 09.00.
Valärenden
Valärenden inför årsmötet anmäls till valberedningen

Ingrid Ansebo, tel. 031-54 13 69 eller Gunnar
Fjellander, tel. 040-93 16 67.
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.

Program
Deltagarna ordnar själva transport till Stockholm och Frihamnen. Vi samlas lördagen den 21 maj vid
16-tiden för incheckning på M/S Romantika i Frihamnen i Stockholm. Under kvällen erbjuds ett smörgåsbord inklusive dryck. Söndag morgon efter frukost hålls årsmötet för att vi därefter ska hinna med
en guidad tur i Riga inklusive lunch på en lettisk restaurang. För de som vill stanna ett extra dygn i Riga
har vi preliminärt bokat rum på nyöppnade Tallink Riga hotell.

lördag 21 maj
16-tiden 	Incheckning M/S Romantika
17.00	Avgång
17.00-19.30	Egen tid
19.30
Smörgåsbord inklusive två
glas vin/öl/alkoholfritt

Två hemresealternativ:
söndag 22 maj		

söndag 22 maj
07.00-09.00
Frukost
09.00-11.00
Årsmöte
11.00	Ankomst Riga
11.30-15.00	Guidad tur i Riga inklusive lunch
på lettisk restaurang
15.00	Egen tid i Riga

måndag 23 maj

17.30	Avgång M/S Romantika
Övernattning Tallink Riga hotell
17.30
3 rätters middag
söndag – måndag
dryck tillkommer		
måndag 23 maj		
måndag 23 maj	Egen tid i Riga
07.00–09.00
Frukost
17.30
	Avgång M/S Festival
09.30	Ankomst Stockholm
17.30	Trerätters middag, dryck tillkommer
		
tisdag 24 maj
		
07.00–09.00
Frukost
		
09.30	Ankomst Stockholm

Priser
Alla priser inkluderar guidad tur i Riga inklusive lunch. Enkelhytt inkl. frukost, smörgåsbord och trerätters
middag 2 100 kr. Dubbelhytt inkl. frukost, smörgåsbord och trerätters middag 1 515 kr/person.
Enkelhytt + enkelrum inkl. frukost, smörgåsbord och trerätters middag 2 900 kr. Dubbelhytt + dubbelrum
inkl. frukost, smörgåsbord och trerätters middag 2 040 kr/person.

Information
Önskas ytterligare information om de praktiska arrangemangen kontakta Sonia Linusson tel. 031-81 86 52
sonia.linusson@sverigekontakt.se. Betalning senast den 12 april till postgiro 40580-3 eller bankgiro 420-5670.

Anmälan
Insänds till Sonia Linusson, Riksföreningen Sverigekontakt, Box 53066, 400 14 Göteborg eller
sonia.linusson@sverigekontakt.se senast den 12 april, men gärna så fort som möjligt.
Adress …………………………………………………………………………………………………………………
Postadress …………………………………………. tel. ……………………………….……………………………
E-post …………………………………………………………………………………………………………………
För er som stannar ett extra dygn i Riga:
Jag önskar enkelrum …………………………………………………………………………………………………
Vi önskar dubbelrum …………………………………………………………………..……………………………
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Svensklärare träffas i Hannover
Två gånger om året talas det bara
svenska på Bödekerstraße i Hannover. Det är när lärare som undervisar i svenska på en av de talrika
Volkshochschulen i bl.a. Buxtehude,
Bremen, Göttingen, Wolfsburg eller
ett av universiteten i Niedersachsen
träffas.
Vi är medlemmar i ett nätverk, ett forum
där vi kan utbyta tankar och dela med oss
av våra erfarenheter, jämföra läroböcker,
få information om nya tendenser inom
språk och litteratur och mycket annat
som svensklärare som inte dagligen är
omgivna av svenskt språk och kultur har
behov av. Det hela arrangeras av Agentur
für Erwachsenen- und Weiterbildung, en
institution som bland annat erbjuder fortbildning för lärare inom vuxenutbildningen i Niedersachsen. Tanken bakom nätverket är att alla som deltar ska bidra med
idéer och material, stå för egna programpunkter, presentera intressanta projekt,
föreslå och välja ut ämnen för kommande
konferenser.
Konversationskurser
Vid sista konferensen i november stod
frågan ”Hur kan man lägga upp konversationskurser?” på schemat. Det var många
aspekter som ventilerades. Vilka ämnen
intresserar människor som kan lite (eller
redan mycket) svenska och som vill använda och förbättra sina kunskaper? Vilka

texter är lämpliga att användas som basis?
Och vilka texter gör deltagarna nyfikna på
mer? Hur engagerar man alla i en grupp
att yttra sig? Vilken roll spelar progression? Vad skiljer en konversationskurs
från ”vanliga” svenskkurser?
Två medlemmar hade förberett var sin
presentation. Karin Århammar Kasche
från Bremen berättade om sina veckokurser i lätt konversation och hur hon lägger
upp undervisningen. Holle-Kathrin Hüttmann från Göttingen tog fram det som har
gått bra i hennes konversationskurser och
de svårigheter som hon har mött. Genom
gemensamma samtal och diskussioner i
mindre grupper bidrog alla deltagarna
med sina erfarenheter för att sedan sortera
de talrika synpunkterna och komma fram
till några åsikter som delas av alla.
En nyhet för det här mötet var att
gruppen enades om att i fortsättningen
även kommunicera över en Internetplattform. Att kommunicera över en plattform

innebär att alla har kontakt med alla i
gruppen, t.ex. över mejl och att alla har
möjligheten att lägga in dokument t.ex.
intressanta texter eller artiklar som kan
läsas och användas av alla. Det betyder
att kontakten inom gruppen består även
mellan träffarna och att även de som inte
kommer till en viss konferens fortfarande
har kontakt med nätverket.
Nätverket började 2002. Sedan dess
har vi träffats två gånger om året, en gång
på våren och en gång på hösten. En stor
hjälp för oss är stödet som Riksföreningen
Sverigekontakt ger oss genom att skicka
föredragshållare till vårmötet. De sista åren
har det varit Ulla Berglindh som har glatt
oss med givande seminarier om ämnen
som gruppen har önskat sig. Det har varit
t.ex. uttal, ny svensk litteratur, barnlitteratur, film, nutida språkutvecklingstendenser, interkulturell kompetens.
Nu ser vi fram emot nästa konferens i
mars då Ulla Berglindh kommer att analysera läroböcker i svenska. Då får hon
förstärkning av SofiaTingsell som ska ta
upp språkfrågor ur den alltid lika aktuella
grammatiska synpunkten.

					
				
Margareta Paulsson
m.paulsson@freenet.de
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Vad är ett
minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Riksföreningen
Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet
i föreningens minnes-märkesprojekt.
Vi i projektledningen vill förhålla oss så
öppna som möjligt till alla inkomna förslag.
En av huvudtankarna är just att den traditionella bilden av vad som kan vara ett minnesmärke skall kunna omprövas och nyanseras. Ett minnesmärke kan bestå av annat
än brons och sten, det måste inte ha den
traditionella stodens monumentala form
och det behöver inte erinra om fornstora
dagar, åtskilliga sekel från vår nutid. Någon
sorts diskussion om gränserna för begreppet minnesmärke är ändå på sin plats.
I Allsvensk samling från början av förra
seklet definieras begreppet på följande sätt:
Med svenska minnesmärken mena vi allt
som utanför Sveriges gränser på något sätt
erinrar om något svenskt, vare sig genom ett
synligt minnesmärke eller genom själva minnet av någon svensk händelse eller någon
svensk personlighet fäst vid platsen i fråga.
Vad krävs?
Två grundkrav ställs alltså på minnesmärket: det måste befinna sig utomlands och
det måste erinra om något svenskt. Att själva
minnet av något anses kunna utgöra ett minnesmärke är faktiskt rätt anmärkningsvärt. Ett
minne är ju flyktigt och minst sagt problematiskt att dokumentera. Man kan visserligen
tänka sig att saker och ting kan bevaras i ett
slags kollektivt minne. Minnet av de svenska
härarnas hänsynslösa härjningar på kontinenten under Trettioåriga kriget är möjligen
av det slaget. Men även kollektiva minnen
lämnar märken efter sig, märken som kanske inte är konkreta som en staty men som
ändå är förnimbara och möjliga att samla in.
Följande barnramsa lär ha traderats i Tyskland sedan tiden för nämnda krig:
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Bet, Kindlein, bet! Morgen kommt der
Schwed, Morgen kommt der Ochsenstern, wird die Kindlein beten lern’, Bet,
Kindlein, bet!
’Be, lilla barn, be! Imorgon kommer svensken. Imorgon kommer Oxenstierna, och
han skall lära små barn att be. Be, lilla
barn, be!’

Själva ramsan fungerar här som ett minnesmärke eftersom den påminner om svenskars närvaro i utlandet (bland annat Axel
Oxenstiernas).
Definitionen i Allsvensk samling ställer
inte något krav på att det skall finnas något
som är dokumenterbart på det sätt en sång
eller ramsa är, eller för all del en sten eller en platta; själva minnet räcker. Däremot
kräver man att den händelse eller personlighet som minnet rör skall vara knuten till
en plats, vilket framstår som något motsägelsefullt. Även om definitionen alltså i princip lämnar utrymme för helt märkeslösa

minnen – minnen utan avtryck – måste
ändå själva föremålet för minnet vara länkat till en bestämd position i den fysiska
verkligheten. Vi får intrycket att det trots
allt är något mer beständigt än rena minnen som man i första hand har i åtanke.
Mycket riktigt är också det 60-tal minnesmärken som Allsvensk samling skriver om
mellan 1916 och 1927 samtliga av det handfasta slaget: det är bronsbyster, stenar,
gravmonument, kyrkor, obelisker, skulpturer och plaketter. Att det är det konkret
märket som ligger närmast till hands är
kanske inte så konstigt. Det ligger så att
säga i sakens natur. För att förvissa oss
om att inte glömma behöver vi något
som skiljer sig från själva minnet, något
som består och inte flyr, och då passar
det bra med en sten eller en platta.
Dokumenterbart märke eller avtryck
När vi nu skall samla in minnesmärken
måste vi såklart rikta in oss på det som
låter sig insamlas. Men då måste definitionen skärpas. Minnesmärket kan inte
utgöras av minnet självt, utan det måste
finnas ett på något sätt dokumenterbart
märke (eller avtryck om man så vill) som
är fristående i förhållande till föremålet
för minnet eller erinran. Å andra sidan är
det inte nödvändigt att mer exakt kunna
platsbestämma vare sig märke eller minne. Så länge märket befinner sig utomlands och minnet på något sätt anknyter
till Sverige har vi med ett fullgott svenskt
minnesmärke att göra. Sedan är det klart
att vi gärna vill ha reda på så mycket detaljer som möjligt, inklusive uppgifter om
belägenhet. Men det skall inte ingå i själva
begreppsdefinitionen.

Även den tydligaste av definitioner lämnar utrymme för tolkning. Definitionen
av ett begrepp innehåller ju i sin tur nya
begrepp som också måste definieras. Vad
innebär det exempelvis att något är dokumenterbart? Ett immateriellt märke som
en sång eller en ramsa kan knappast vara
icke dokumenterbart, eftersom det skulle
vara samma sak som att det inte alls existerade. Och något som inte existerar är
förstås inte meningsfullt att söka dokumentera. Annorlunda är det med minnesmärken av det konkreta slaget. Sådana
kan faktiskt vara dokumenterade utan att
de existerar.
En annan 1600-talsman med samma
efternamn som den Axel som figurerar i
barnramsan strax ovan var Bengt Oxenstierna, Resare-Bengt kallad. Han besökte
bland annat Persien och staden Isfahan.
Några år efter Resare-Bengts besök på
platsen kom en annan svensk dit: Nils
Mattsson Kiöping. Denne skriver i sin
reseskildring:
Här uthi Issphahan och Förstaden Julfwa,
ther alle Christne boo, fan jag salige Her
Bengt Oxenstiärnas Nampn uthi itt Au-

gustiner Kloster med een Spijk uthi Muren
inrijtat på Latijn: Och lyder på Swenska
sålunda.
MIn GUDH/ migh godh Ledhsagar är
Och Dygden migh i Sälskap när/
Ty fruchtar iagh för ingen Faar/
I Medhgång och ey stålt iagh war:
Men allastädz går medh frijt modh
Bengt Oxenstiern/ Swensk Frijherr godh.
På Sextandhundrat Elfwa Åhr/
Seen födder war Frelsaren wår.

Kiöping har uppenbarligen funnit spår av
Oxenstiernas närvaro i den persiska staden,
ett svenskt minnesmärke helt enkelt. Det
kloster vars yttermur tycks ha fungerat som
Oxenstiernas skrivplatta är emellertid sedan
länge borta. Märket är med andra ord dokumenterat (i översättning), men det existerar inte längre. Egentligen kan vi inte
vara helt säkra på att inskriften någonsin
har funnits – Kiöping kan ju ha fabricerat
uppgiften av någon anledning. På samma
sätt är det givetvis omöjligt att hundraprocentigt verifiera att ramsan om den
andre Oxenstierna verkligen har traderats
sedan Trettioåriga kriget. Sanningen är
dock underordnad i detta sammanhang.
Det väsentliga är att märket kan doku-

menteras och att det erinrar om något
svenskt.
Slutligen kan det vara värt att fundera
över just beteckningen svensk. Hur skall
vi förhålla oss till märken som minner om
en tid före nationen Sveriges tillblivelse?
Ta runinskriften i Hagia Sofia i Istanbul,
uppenbarligen ristad av en medlem av
det kejserliga väringagardet. Är det ett
svenskt minnesmärke för att det vi numera kallar Sverige kan ha varit hemvist för
den ristande vär-ingen? Problemet kan
även vara det omvända. Märket kan befinna sig på en plats som en gång var men
inte längre är en del av det svenska riket
(Finland, Pommern), eller på en plats som
nu är svensk men som inte alltid har varit
det (Skåne, Halland). Hur hanterar vi sådant? Det är inte självklart.
Vi i projektledningen lovar hursomhelst
att vara generösa i vår bedömning av vad
som kan räknas som ett svenskt minnesmärke. Välkommen med ditt bidrag!

Erik Magnusson-Petzell
erik.magnusson-petzell@sverigekontakt.se
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Emigrationsjubileer i
Argentina och Brasilien
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Under de sista veckorna i maj 2011 kommer två emigrationsjubileer att äga rum dels i Oberá, Misiones, Argentina, dels i
Guarani das Missões och Ijuí, Rio Grande do Sul, Brasilien.
Firandet avser de båda senaste emigrationsvågorna 1890–91 (120-årsminnet) och
1909–11 (100-årsminnet) från Sverige, den
förra med emigranter huvudsakligen från
Stockholm och Sundsvall, den senare från
de norrbottniska malmfälten. Därtill kommer 50-årsminnet av tillkomsten av skolkomplexet ”Instituto Carlos Linneo” att
högtidlighållas i Oberá. Det omfattar idag
alltifrån barnträdgård till högskolenivå och
kan sägas utgöra kulmen på svenskarnas
skolsträvanden alltsedan 1920-talet. Tillsammans med den svenska moderkyrkan ”Olaus Petri” upptar skolbyggnaderna ett halvt kvarter i stadens centrum. Av
de svenskättade f.d. eleverna har somliga
avancerat till doktorer inom humaniora
och medicin, andra till ministrar.
Ättlingar från 30 nationaliteter
När 100-årsminnet av den förra utvandringen firades 1991 i Oberá var Riksföreningen Sverigekontakt representerad av ett 40tal medlemmar som deltog i festligheterna
i Villa Svea, en förstad till Oberá. Den staden grundlades 1928 med svenskar som
faddrar och stadsdelarna bär än idag svenska namn såsom exempelvis Villa Erasmie,
Falk, Fredriksson, Kindgren, Lindström,
Stenberg, Torneus och Wik. Men anledningen är föga känd av dagens ca 80 000
invånare, där ett 30-tal olika europeiska nationaliteter finns representerade av ättlingar till pionjärerna jämte en växande andel
blandbefolkning.

Oberá är med andra ord en invandrarstad och är varje år säte för en argentinsk immigrantfestival av stora
mått. De största invandrarspråken är
ukrainska, polska och tyska. Idag återstår ca 70 svenskättlingar som vuxit upp
med svenska som hemspråk, däribland den
svenske konsuln Leonardo Andersson. Av
ursprungsbefolkningen guaraniindianerna
finns idag endast ca 7 000 personer i hela provinsen Misiones, hänvisade till ett fåtal reservat, men här inrättas ett ökat antal
tvåspråkiga skolor för att tillvarata deras intressen.
Långt tidigare var svenskar från 189091 års utvandring också så att säga först på
plats i de brasilianska f.d. svenskorterna
Guarani och Ijui, vilket man också här vill
högtidlighålla. Eftersom majoriteten av Guaranisvenskarna slutligen kom att bosätta
sig i Misiones, Argentina, ersattes de längre
fram av många polacker som varje år har
sin POL-fest i maj.
Firar svenskminnet
I år kommer den första dagen att ägnas åt
det svenska minnet under ledning av borgmästarens högra hand, Vilmar Person, vars
anfader utvandrade från Norrköping 1891.
Kolonin Guarani fick också påfyllning av
tusentalet norrbottningar 1909–11, men
många av dem dukade under eller återvände till Sverige 1912, dock inte alla såsom
många tror.

Kvar i Guarani (och Erechim) av den kontingenten blev totalt 207 svenskfödda personer (73 män, 60 kvinnor, 74 barn under 12
år). Av dem kom flertalet att sluta sina dagar i Oberá, Misiones. Idag går de svensktalande i Guarani att räkna på ena handens
fingrar.
Ijui, omkring 15 mil sydost om Guarani,
koloniserades 1891 av 138 personer,
huvudsakligen utvandrade från Sundsvall. Av dem återstod 1920 endast 41 personer. Svenskminnet firas här inom ramen för festligheter kallade Expo Ijui, där
det svenska huset är samlingsplats. Drivande krafter inom den svenska föreningen är
medlemmar av de månghövdade familjerna
Hedlund och Hammarström. Här finns
möjligen ett par svensktalande, inte fler.
Jag kommer att närvara vid de ovannämnda festligheterna i maj och får rapportera därifrån i ett kommande nummer av
Sverigekontakt. De läsare som vill veta mer
om denna utvandring får jag hänvisa till min
uppsats i Göteborgs-Emigranten 7 (2010).
				
Gunvor Flodell, gunvorflodell@telia.com
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Imbaprat
Samtal med Ingeborg, snart 2, om
semantiska fält och meningskonstruktioner i ett tvåspråkigt perspektiv.

Under det senaste halvåret har Ingeborg
och jag fört ett kontinuerligt språksamtal
närhelst vi träffats – och det blir inte så ofta,
men intensivt, eftersom Nordatlanten
ligger emellan oss. Vi började i somras,
satte oss vid matsalsbordet, Ingeborg i sin
höga stol med ritblock och vattenfärger,
jag med datorn (Mommas tölva). Höstens
möten och lingvistiska diskussioner har
därefter kompletterats med långa mailrapporter av Farmor/Amma, som träffar
henne nästan varje dag. Samtalen, Ingeborgs och mina, rör semantiska fält, kulturell relativitet, hyponymier, lexikaliserade
fraser, vaghet och precision, avledningar
och sammansättningar, morfologiska relationer och konnotationer. Hon är en hejare
på alltihop.
– Du kallar Dig själv Imba? Hon nickar..
– Det är kortare och mera uttalsmässigt
rationellt, med två bilabala konsonanter i
mitten och en feminin ändelse – i synnerhet som ni envisas med att ha två namn på
mig: Ingeborg och Ingibjörg. (Skulle hon
säkert ha sagt om hon tänkt på det.)
– Pratar Du isländska?
– Já!
– Och svenska?
– Ja!
– Och vad kallar Du alla i familjen?
Mamma, Pabbi, systir mín Ragnhild, lillebror,
moster Lisa, (El)Vira, onkel Carlan,
Momma, Moffa, Eva, Amma, Afi, Una,
Thoma&Sjessti, Þόr∂ur, Jamses…..
10
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– Vem är Ramses?
– Kisa (förklarande: Mjau)
Först samlar vi matord eftersom det är ett
semantiskt fält som ligger henne varmt
om hjärtat. Soppa, te, kaffe, graut/gröt po)
tatis, lysi, ost, vatten, soppa, mera bär, pasta,
middag, tom/at/, mynta, graslauk, bla∂/ blad,
smjör, mjólk, brau∂, kotasæla (keso), gúrka.
Så går vi igenom kroppens benämningar
och hon anvisar noggrant position: hand,
foten, öga, näsa, munnen, tår, öra, tänder, och
det man har på denna kropp när man
skall gå ut i den isländska blåsten – och
dessa klädespersedlar har man inte i den
svenska sommaren, så de blir bara på isländska – peysa, úlpa, hufa.
– Och vad kan man sysselsätta sig med
en vanlig dag?
sitta, bada, sova, sopa, rita, opna-loka, blåsa (om något är heitt) bita, vinka, rola/gunga,
läsa Totte (om momma hittar sina glerauga),
lyfta, tappa, sjunga
Hus och hem och lekrummets alla grejer
och böckernas gestalter benämns och definieras.
– Kan Du konstruera tvåordsmeningar?
– Já!
Hon ger mig några exempel som beskriver dagens händelser och rutiner och några sommarminnen: krabban /bita/tår – aj,
henda rusli∂, kräm rumpan, papper snyta, hå-

ret borsta, momma hår, Imba gröten, hitta Pippi,
Mamma här, meira sæla. läser Jamses, Imba
hemma, Ragnhild dagis, Mamma glerauga,
myndir kamera, Pabbi bla∂, Dukka Anna ...
– Okey, okey, jag är med. Och med tre
ord då ?
– Jajamen, det skall väl inte vara nån
konst! Jag kan klämma dit fyra – och
fem! – i rad om Du skulle tycka att det
vore lämpligt, med böjningsmönster och
hela kittet. Here we go: Jag kommenterar
och beskriver allt som händer under gång
– isländska aktiviteter på isländska förstås. Antyder hon.
Pabbi äta bär, lyssna Una spela, Pappa hjälpa
Imba, Mamma äter soppa, Ragnhild hjälper gröten Imba, Una Þόr∂ur mamma, Amma
gefa Imbu ost, Afi lesa i bla∂i, afi bor∂a kæfu og
brau∂, afi lyfta stól Imba, Amma skrifa bla∂i∂,
Imba bursta hár – fin, berin éta fuglarnir i
trénu, Imba má ekki tölvu amma (nej, det är
kanske inte så bra att Imba börjar skriva
på farmors dator mitt i en text) – istället
kan hon låtsas att en gammal fjärrkontroll
är en telefon, Amma hitta síma Imba.
Tonfall och prosodi skiftar mellan språken och blandas ibland, men inte när hon
sjunger. På det kultursemantiska fält som
är text till musik rör hon sig ledigt och
hemvant. Ingeborg sjunger mycket: isländska texter som mormor inte kan hänga
med i men är djupt imponerad av:

Fljúga hvítu fi∂rildin fyrir utan glugga
Tharna siglir einhver inn
Ofurlítil dugga
eller
Litli Dóri, litli Dóri. Lambi∂ hvita á.
Och fyra strofer till, dessutom visorna om hästarna Jörp, Rau∂ur, Sokki och Skjóni, skämtsånger och vaggvisor, de flesta några hundra år
gamla och upptecknade av präster i kargt vulkanlandskap. Den svenska repertoaren omfattar en utökning av den zoologiska mångfalden med ullproducerande lamm, kottskalande
ekorrar, trådklättrande spindlar, öronlösa grodor, sovande björnar, och Pippi Långstrump
förstås, med apa, häst och villa.
– Tack för textunderlaget lilla Imba, hej då!
– Bless bless momma!
Ulla Berglindh, Ulla.Berglindh@ped.gu.se

Varje språk har sina egna ögon
I Herta Müllers självbiografi Kungen
bugar och dödar heter det första
kapitlet Varje språk har sina egna
ögon. Där beskriver författaren spänningen i och lyckan av att leva i två
språkliga världar. Tyskan är hennes
förstaspråk och rumänskan hennes
andra, ett språk som hon lärde sig vid
15 års ålder, då hon flyttade in till stan.
Betydelsen av flerspråkighet framhålls
med rätta allt oftare i en värld som blir
alltmer globaliserad och självklart kan
vi inte kommunicera med varandra
utan språk.
Men ofta glömmer man bort den andra
minst lika betydelsefulla följden av flerspråkighet; möjligheten att se, uppleva
och beskriva verkligheten från olika perspektiv. Med sin otroliga finkänslighet för
språk framhäver Herta Müller detta faktum. Här ett exempel:
”På byns dialekt sade man: Vinden
går. På högtyska, som man talade i skolan, sade man: Vinden blåser. Och det lät
för mig som sjuåring, som om den gjort
sig illa. Och på rumänska sade man: Vinden slår, vintul bate. Ljudet av rörelsen
hörde man direkt när man sade slår, och
då gjorde inte vinden sig själv illa utan

andra... Exemplet med vinden är bara ett
av de ständiga förskjutningar som händer
mellan språk vid en och samma företeelse.
Nästan varje mening har en annan blick.
Rumänskan såg lika annorlunda på världen
som dess ord var annorlunda. Även annorlunda inordnade i grammatikens nät.”
Möte med tvåspråkighet
Jag är född och uppvuxen i Göteborg och
mitt första språk är svenska, tyska lärde
jag mig i skolan och sedan på universitetet. Men eftersom jag bott nästan hela mitt
vuxna liv i Tyskland, har tyskan blivit som
ett andra modersmål. Mitt första möte
med tvåspråkighet var i början av 60-talet
i Valdivia i södra Chile, där jag arbetade
som småskollärare på Tyska skolan ett år.
Jag imponerades av och förvånades över hur snabbt och utan möda barnen tillägnade sig tyska och förkovrade
sig i språket, även när de kom från familjer, där man talade övervägande spanska. Ända in på 60-talet var tvåspråkighet
spanska/tyska mycket vanlig i Valdivia
p.g.a. den stora tyska invandring, som ägt
rum till Sydchile i mitten av 1800-talet.
Efter det att jag undervisat några månader i första klass, kom en mamma glädjestålande och berättade att hennes dotter

redan kunde läsa tyska men även spanska.
Jag förstod då att lär man sig tekniken att
läsa på ett språk, överför man denna teknik
till andra språk som man behärskar. Nu
visste jag att skulle jag någon gång få egna
barn och bo utomlands, skulle jag tala
svenska med dem.
Ganska snart kunde jag förverkliga detta
beslut. Min man lärde jag känna i Sverige i
slutet av 50-talet, vi bosatte oss i Tyskland
och våra söner Andreas och Sven föddes
1964 respektive 1968. Min man, som talar
flytande svenska, var helt införstådd med
att låta barnen växa upp med båda språken.
Jag talade med stor konsekvens svenska med
dem och konstaterade med glädje och förvåning att detta räckte för att de skulle lära
sig språket. Min man växlade ofta mellan de
båda språken, och så småningom blev det
helt naturligt för barnen att tala svenska
med sin mor och tyska med sin far. Vi
märkte aldrig någon försening av deras tyska
språkutveckling eller andra negativa följder.
I mars 1970 bosatte vi oss i USA och
kom att stanna där till augusti 1971. För
den tvåårige Sven var detta naturligtvis en
mycket känslig fas i hans språkutveckling.
Vi var mycket spända på vad som skulle
hända. Den sexårige Andreas, som talade
perfekt tyska och svenska, började ameS v e r i g e k o n ta k t
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treåring, skulle dyka upp igen. Men ingalunda! Språket var honom helt främmande. Vi
var mycket förvånade.

Barnbarnen Linus och Theo

rikansk skola utan att kunna ett ord engelska. Han mottogs med stor värme och
förståelse, och efter tre månader talade
han amerikanska lika bra som sina klasskamrater.
Sven gick på en play-school några förmiddagar i veckan och lärarinnan uppmanade oss att tala engelska hemma, så
att han så snart som möjligt skulle lära
sig språket. Min man och jag kom överens om att detta skulle vi inte göra utan
vi fortsatte att som tidigare tala tyska och
svenska. Vi var övertygade om att han
genom lek och kontakt med andra barn
skulle lära sig amerikanska. Under det sista
halvåret i USA hade vi mycket kontakt
med en israelisk och en tjeckisk familj,
som hade barn i Svens ålder. När de tre
små barnen lekte med varandra talade
de amerikanska, men så snart en av föräldrarna tilltalade dem bytte de genast

till hebreiska respektive tjeckiska. Det var
fantastiskt att konstatera hur elegant och
snabbt detta skedde.
Våra barn blev trespråkiga i USA.
Det gick så långt att de talade amerikanska med varandra när de lekte ihop och
detta fortsatte de med ungefär i tre månader, efter det att vi återvänt till Tyskland.
Att upprätthålla denna trespråkighet insåg
vi snart vara omöjligt. Andreas började
skolan och Sven dagis, och tyskan undantryckte amerikanskan. Men inte helt hos
Andreas, som kunde läsa engelska böcker
och också gärna gjorde detta.
När han sedan började med engelska
i skolan hade han stora fördelar, fastän
läraren inte alltid var helt införstådd med
hans amerikanska uttal. När Sven som
tioåring fick engelska på sitt skolschema,
hoppades vi naturligtvis att de goda engelska språkkunskaper, som han haft som

Låt barnen växa upp med flera språk
Nu är jag farmor med två barnbarn, Linus
fyra år och Theo ett och ett halvt. Vår son
Sven, som alltså har svenska som andraspråk, bor med sin svenska hustru i Sverige,
och eftersom han har haft mycket glädje och nytta av sin tvåspråkighet vill han
ge sina barn samma möjlighet. Endast tre
personer talar konsekvent tyska med barnen, deras far och farföräldrar, som ofta är
på besök i Sverige. Denna lilla språkö är
uppenbart tillräckligt stor för att ett barn
ska kunna tillägna sig ett andra språk. Den
fyraårige Linus talar nu utmärkt svenska
med stort ordförråd, medan hans färdigheter i tyska naturligtvis framskrider betydligt långsammare. Han förstår emellertid nästan allt tilltal på tyska och kan också
uttrycka sig med hela satser. Till stor hjälp
för språkutvecklingen är och har varit tyska DVD-filmer med berättelser och sagor.
Utifrån mina erfarenheter av barns
språkinlärning vill jag uppmuntra alla föräldrar, som har möjlighet, att låta sina barn
växa upp med flera språk. Man ger dem
därigenom inte bara förmåga att kommunicera med långt fler människor utan också
den spänningsfyllda upplevelsen av perspektivförskjutning, som man senare kan
få som vuxen, när man träder in i en annan
språkvärld.
Mona Goepel. mona.goepel@arcor.de

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 spårkliga 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.
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Studieresa till Tallinn, Haapsalu
Vi i Västerviks lokalförening har ett tiotal anmälda från Västervik och Östersund till en studieresa till Tallinn, Haapsalu och en av öarna i kustlandet. Syftet
är att lära oss om aibofolket – estlandssvenskarna – dess historia och nuvarande situation.
Du från annan lokalförening är välkommen att anmäla ditt intresse.
Tid för resan är början av september

och resan varar ca fem dagar. Deltagarna
förlänger själva vistelsen om så önskas.
Vi möts vid svenska kyrkan, Rüütli 9,
Tallinn prel. den 1 september kl 12.00.
Resa till Haapsalu prel. den 3 september.
Ring 070- 287 00 13 eller mejla
jorid.williamson@vastervik.se för mer
information.
Välkommen med din intresseanmälan!

Stipendium till folkhögskola
Det är dags att söka stipendium för studier vid en svensk
folkhögskola höstterminen 2011. Sverigekontakts stipendier är
främst avsedda för de studenter som inte bedriver akademiska
studier i svenska. Universitetsstudenter ska i första hand vända
sig till Svenska institutet.
Folkhögskolan står för undervisning, kost och logi medan
Sverigekontakt ger den studerande ett stipendium för övriga
utgifter under terminen (för hösten 8 000 SEK). Resan till och
från skolan bekostas av den studerande själv.
Information och ansökningsformulär finner du på vår hemsida www.sverigekontakt.se. Sista ansökningsdag är 15 april.
Välkommen med din ansökan!

Sommarkurs i Sverige
Riksföreningen Sverigekontakt arrangerar även 2011 en internationell sommarkurs i svenska på Billströmska folkhögskolan
i det vackra Bohuslän. Ett 40-tal studenter delas in i grupper efter sina förkunskaper. Kursen pågår i tre veckor med start 25

juli och avslutning 13 augusti. Mer information finns på vår hemsida www.sverigekontakt.se och där hittar du även ansökningsblankett. Skicka din ansökan senast 15 juni, men gärna tidigare.
Välkommen till Sverige i sommar!

Sommarläger i Bohuslän för
barn och ungdomar
Lägergården Sparreviken drivs av KFUK-KFUM och ordnar sommarläger för barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år med aktiviteter
som segling, paddling, lekar mm. Riksföreningen Sverigekontakt
bjuder på kursavgiften för ett antal barn som läser kompletterande
svenska i utlandet. Meningen är att dessa ungdomars svenska ska
tränas i umgänget med andra som bor i Sverige.
Gå till hemsidan www.sparreviken.se och sök en passande
kurs – du finner kurserna under ”Sommarläger”. Blir ansökan
beviljad av Sparreviken vänder du dig till Sverigekontakt (Lars
Bergman) med en önskan om att få kursavgiften betald. Du ska
bifoga ett intyg från läraren i kompletterande svenska. Välkommen med din ansökan senast 31 maj.
S v e r i g e k o n ta k t
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Svensk kultur och
svenskstudier
i Sudan
Vid Africa Road i Khartoum ligger SwedenHouse,
en typisk svensk ”klubbstuga” som fungerar som
samlingspunkt för Sudanese Swedish Friendship
Association i Sudan. I den stora trädgården, som
omger Sverigehuset, finns också två svenska friggebodar, lite dammiga av sandstormar och den
heta solen.

SwedenHouse invigdes 2003 av Gunvor
Nordlund, tidigare ordförande i Swedish
Sudanese Association (SSA) i Sverige.
Det var tack vare henne som föreningen
tilldelades tomtmark och bygglov i den
internationella parken i Khartoum. Sedan
dess har SwedenHouse varit en träffpunkt
för svenskar, sudaneser och andra nationaliteter, och där anordnas föreläsningar,
kulturella och sociala tillställningar, personalutbildningar och events med svenska
företag i Sudan. SwedenHouse är en
mångkulturell mötesplats, där man lika
väl kan fira den svenska nationaldagen,
midsommar och lucia som sudanesiska
bröllop, brytande av fastan i Ramadan
och de muslimska högtiderna Eid al-Fitr
och Eid al-Adha.
Sedan 2009 finns det en svensk ambassad i Khartoum. Ambassadör Jan Sadek
och andra ambassadanställda har gästat
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SwedenHouse vid ett flertal tillfällen.
SwedenHouse med sin ordförande,
Osman ElKheir, hoppas på ännu fler
kontakter med Sverige och svenskar nu
när den svenska ambassaden har kommit
i ordning. Osman ElKheir, som har doktorerat i arki-tektur på KTH i Stockholm
på stipendier från Svenska institutet, är
en riktig ”eldsjäl” och arbetar hårt för att
utveckla samarbete mellan svenskar och
sudaneser.
Nybörjarkurs i svenska
I mars 2010 startade en kurs i svenska för
nybörjare i SwedenHouse. De sex eleverna
var alla sudaneser med kontakter med
eller intresse för Sverige och det svenska
språket. Det var en blandad grupp män
och kvinnor i åldrarna 20 till 76 år! Åldermannen var professor Omar Salim, tidigare svensk konsul i Sudan. Det var en
riktig kvällskurs i svensk anda, där fika
var ett av de första svenska orden eleverna
lärde sig…
Svensklärare och initiativtagare till
kursen är jag, Helene Fatima Idris, en
svenska bosatt i Khartoum, gift med en
sudanes, och lärare på lingvistikinstitutionen på University of Khartoum. Svenskkursen gjorde ett uppehåll under de heta
sommarmånaderna, och fortsatte i början av oktober med fler elever och en ny
lärare. Karolina Lindén, anställd på den
svenska ambassaden, ställer upp två kvällar i veckan som lärare.
Både hon och jag (och våra elever)

kan intyga att vi har det väldigt trevligt
på våra lektioner, då vi inte bara lär ut
svenska, utan också lär oss om både
svensk och sudanesisk kultur, etablerar
kontakter i det sudanesiska samhället och
förbättrar vår arabiska. Både Karolina
och jag har läst arabiska vid Göteborgs
universitet. Arabiska talas som modersmål (eller andraspråk) av en majoritet av
Sudans befolkning.
Examenscentrum för Swedex
Under hösten gick jag en distansutbildning vid Folkuniversitetet i Göteborg för
att bli testledare för Swedex. I dagarna
blev det klart att SwedenHouse har blivit godkänt som ett examenscentrum för
Swedex, varav det finns ca 60 runt om i
världen, främst i Europa. SwedenHouse
blir det första Swedex testcentret i Afrika
och Mellanöstern. Swedex är en internationell examen i svenska som främmande
språk och erkänd av Svenska institutet.
Vi planerar att hålla våra första examina

SwedenHouse i Khartoum, foto Osman Elkheir. Svensklektion med Karolina Lindén som lärare, foto Helene Fatima Idris.

i april i år. Det kommer att bli riktigt spännande!
I somras, när jag var på semester i Sverige, hälsade jag på hos Sverigekontakt på Dicksonsgatan
i Göteborg, och blev varmt välkomnad. Jag fick en
del böcker, bl a en svensk grammatik, som jag har
tagit med mig ner till Sudan. Åtminstone en av
våra yngre elever kommer att ansöka om stipendier
för en termins svenskstudier vid en folkhögskola
i Sverige, vilka administreras av Riksföreningen
Sverigekontakt. Han är mycket språkintresserad
och studerar lingvistik vid Khartoums universitet,
och vill till och med skriva sitt examensarbete om
det svenska språket!
Vi hoppas på ett livligt utbyte mellan svenskar
och sudaneser, med så olika kulturell, social, religiös och etnisk bakgrund, men med så mycket att ge
och lära av varandra. Vi tror att SwedenHouse kan
spela en viktig roll i detta arbete.

Vi lotsar dig
säkert i hamn.
I alla väder.
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.
Kontakta oss på
Institutioner & Stiftelser
031-62 25 16
stiftelser.goteborg@seb.se

					
Helene Fatima Idris
idris_57@hotmail.com
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Lucia på Mainau, Tyskland
Tidigare har jag skrivit om Svenska
Barnklubben som vi har på Mainau
(”blomön” med svenskanknytning i
södra Tyskland) och Bernadottejubileet i somras. Denna gång ska jag
berätta lite om Luciafirandet där.
Det har firats Lucia på Mainau ända sedan Lennart Bernadotte övertog Mainau
på 30-talet. Nu sjunger Luciatåget två
gånger om året, först den 12 december i
slottskyrkan St Marien och sedan den 13
december då de besöker restaurangerna
på ön. En familjemedlem av Bernadottefamiljen brukar vara lucia, sedan två år
tillbaka är det grevinnan Bettina Bernadotte. Detta år var vi från Svenska Barnklubben (www.barnklubben.de) med,
främst den 12 december, några var även
med den andra kvällen.
Uppträdandet den 12 december var
strax efter kl. 18, så vi träffades kl. 17 i
den vänstra slottsflygeln för ombyte och
repetition. Klädsel var traditionella luciaklänningar som ställdes till förfogan av
16
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Mainau GmbH (företaget som driver
verksamheten på Mainau) om man inte
hade själv. Huvudbonad var måttanpassade gröna riskransar.
Efter ombytet repeterade vi en sista
gång hur vi skulle gå. Schweizisk television (Schweizer Fernsehen, SF, www.sf.tv)
var där och filmade för ett reportage som
kommer att sändas nästa år.
Vi var nio stycken svenska kvinnor
med i tåget, förutom grevinnan Bettina,
och som förstärkning hade vi även en
tomte, en pepparkaksgubbe, två små tärnor och en stjärngosse. Vi är, med ett undantag, inga professionella musiker, men
den fina akustiken i kyrkan gjorde att vi
ändå var nöjda med vårt uppträdande.
Vi sjöng ”Natten går tunga fjät”, ”Staffan
var en stalledräng” och ”Nu tändas tusen
juleljus” vilka vi faktiskt hade behövt öva
på, det var ett tag sedan vi sjöng alla verserna av de sångerna.
Innan vårt uppträdande sjöng två barnkörer på slottsgården, där de gäster som
senare skulle äta det traditionella julbor-

det i Palmhuset bjöds på glögg. Mainau
erbjuder ett rikligt julbord med svenska
specialiteter, jag kan särskilt rekommendera sillsalladen. En rätt som inte erbjuds
på ett vanligt svenskt julbord är den varma julskinkan, en marknadsanpassning
till den tyska marknaden, så att säga. Julbordet serveras i den mysiga Comtureykällaren under en månads tid, men den
12 december serveras julbordet i det
magnifika Palmhuset som erbjuder en
chans att drömma sig bort till sydligare
breddgrader.
Bernadottefamiljen värnar om de
svenska traditionerna och nästa chans att
höra vår skönsång, men då med sommartema, blir på midsommarfirandet.¨
					
Monica Bravo Granström
mogranstrom@yahoo.es

En hälsning från
Barcelona
Först och främst vill vi tacka så mycket för
det varma mottagandet vi fick hos er. Vi
alla var imponerade av er gästvänlighet!
Ett stort tack också för bokgåvorna som vi
fick i höstas!
Varma hälsningar,
Dea, Amanda och alla elever från Skandinaviska Klubben i Barcelona
manstendeamarie@gmail.com
PS. Här nedan har en av våra elever skrivit
lite om Göteborgsbesöket. Han hade endast
studerat svenska i 25 timmar när han skrev
brevet, som är i originalversion. DS.

”Vi var jättebra i resan till Göteborg. Sverige är
ett jättesött land. Jag tyckerade mycket om maten, de artiga människor också, både unga och
gamla. I Barcelona har vi inte parkerna så stora
och rena. Allt är annorlunda i Göteborg! Staden
är lite men jättekomplett. Jag fick pratar lite på
svenska med svenskarna trotts att jag var elev
som gjorde vara första kursen! En elev som studerar svenska har mycket lämplighet när hon/
han resar till landet! Hon/han känner lite kulturen och kan lära också sig något saken som
svenskarna brukar göra: till exempel klockan sju
äter de middag!
Definitivt gillar jag igen åka till Sverige! Allt
var perfekt. Tack så mycket för värna oss om!
När vi kom från Sverige, de kamratter till oss var
gröna av avund! Alla gillade också åka till Sverige! Tack så mycket för maten och ett bok av
Selma Lägerlof! Jag hoppas att komma igen till
Göteborg och gå på besök hos. Ni är jättegästvänliga, hövliga och trevliga! Jag tror att det finns
inget som en lokal som hjälper lärare utomlands.
Tack ska du ha! Vi ses förr eller senare!”
						
Borja G. de Azcárate

S v e r i g e k o n ta k t
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Kan man få nyheter från den
svenska bokhimlen till utlandet?
Stjärnklart! Som Sveriges mest välsorterade
nätbokhandel skickar vi våra Bokuspaket
till nästan vilket land som helst.*
Beställ Arkan Asaads starka debutroman,
Stjärnlösa nätter om hederskultur,
skildrad ur en ung mans synvinkel.

168:-

Alltid låga priser

* På www.bokus.com ser du alla länder vi levererar till.

Nordiskt möte
I de nordiska länderna finns liknande orfinna vägar in i framtiden stark och därför
ganisationer som Sverigekontakt och vid
finns det all anledning att se ljust på åren
ett möte i Oslo i slutet av januari träffades
som kommer.
dessa och informerade varandra om aktiviteter och diskuterade nya och möjliga idéer.
Glädjande nog är beslutsamheten att
Lars Bergman, lars.bergman@sverigekontakt.se

Lützen och
frimärken
Den frimärksintresserade Mats Renhuldt
har gett ut en bok – ”Lützenfrimärkena
och Sveriges första förstadagsbrev” – om
de Lützenfrimärken som gavs ut i samband
med jubileet 1932.
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Från vänster syns deltagarna Lasse Espelid (Nordmanns-förbundet), Paula Selenius
(Finland-samfundet), Lars Bergman (Sverigekontakt), Karin Ehnbom-Palmquist
(Svenskar i Världen) och Anne Marie Dalgaard (Danes Worldwide).

Överstyrelsens
årsberättelse för 2010
Årsmötet 2010 hölls lördagen den 22
maj i Ågrenska villan i Göteborg. I årsmötet deltog ett 45-tal medlemmar.

institutet har ständig närvarorätt vid överstyrelsens sammanträden.

Överstyrelsens verksamhetsberättelse
diskuterades, bokslutet godkändes och
ansvarsfrihet beviljades. Det informerades
kort om årsredovisningen och förklarades
vad den slopade så kallade kvittningen
medför. Det ger bland annat en rättvisare
och mer transparent bild av föreningens
verksamhet.
9 av de 11 ordinarie valbara ledamöterna i överstyrelsen hade tackat ja till
fortsatt uppdrag. David Holm och Lena
Högback Nimhed hade avsagt sig vidare
ledamotskap. Sven Salin och Sven Olof
Nilsson föreslogs träda i deras ställe.
Årsmötet antog förslaget.

Föreningens kansli på Dicksonsgatan 6
har under större delen av verksamhetsåret
letts av generalsekreteraren Lars Bergman. Han tog över efter Lars Björkman 1
februari. Sonia Linusson har varit ansvarig
för ekonomi och administration. Gunnel
Hedberg, Peter Höglund och Conny Stoopendahl fortsatte på sina tjänster. Av personalen har Lars Bergman, 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 2 400 ex. Tidningen utkom med 24 sidor per nummer.
Layouthjälp, tryckning, inplastning och
distribution sköttes av företaget Cela Grafiska i Vänersborg avseende nummer 1
och 2 medan nummer 3 och 4 sköttes av
ME University i Uddevalla. 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 Internetbokhandel fram till halvårsskiftet. Därefter
har beställningar gått direkt till Bokus Internetbokhandel. Föreningen finansierade
portokostnader av beställda böcker, dock
med en begränsning på SEK 500 per
medlem och år fram till 30 juni.
Därefter togs denna förmån bort då
den blivit alltför kostsam för föreningen.
Beställningar av läroböcker från skolor i
utlandet har skötts av kansliet i samarbete
med olika bokförlag.
Detta har inneburit att dessa skolor
har kunnat köpa läromedel till förlagspris
och därmed erhållit böckerna till betydligt
lägre priser.

Ordinarie ledamöter
Bo Ralph (ordförande), Ulla Berglindh,
Aimée Delblanc, Angela Falkengren, Lars
E. Gossner, Gustaf Hultbom, Raija Hämelin, Sune Johansson, Torsten Nilsson och
Roland Rundgren, Sven Olof Nilsson och
Sven Salin.
9 av de 11 suppleanterna hade tackat
ja till fortsatt uppdrag. Ingemar Bjerkander
och Anita Schybergson hade avsagt sig.
Kjell Stjernlöf och Marianne Inkinen-Järvi
föreslogs som ersättare. Då Sven Olof
Nilsson valdes till ordinarie ledamot föreslogs Roland Levin som suppleant i stället
för honom. Årsmötet antog förslaget.

Suppleanter
Brittmari Ekholm, Gunvor Flodell, Gunilla
Forsman, Hans Gyllingmark, Viktor Hennius, Marianne Inkinen-Järvi, Roland Levin,
Arne Nilsson, Lars Rosén, Kjell Stjernlöf
och Arne Zettersten.
Valberedningen bestående av Gunnar
Fjellander och Ingrid Ansebo omvaldes.
Till revisorer omvaldes Klas Björnsson och
Lars Olof Jonasson med Håkan Jarkvist och
Charlotte Börjesson som suppleanter.
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 (ordförande), Ulla Berglindh, Gustaf
Hultbom, Roland Rundgren och Sune
Johansson.
Överstyrelsen har under året sammanträtt fyra gånger och arbetsutskottet åtta
gånger. Monika Wirkkala från Svenska

Kansli

Ekonomi
Under 2010 har värdet på föreningens
värdepapper och likvida medel stigit från
32,3 till 34,9 MSEK. Förvaltning av föreningens tillgångar genom SEB:s Private
Banking har lett till att föreningen fått en
avkastning på ca 1,3 MSEK. Ansökningar
om medel från Oscar Ekmans stiftelse för
Sverige i utlandet beviljades med 500 000
SEK, vilket medgav nya och utökade aktiviteter i enlighet med föreningens målsättningar. Från Utbildningsdepartementet
erhölls 762 000 SEK.

Skolor
Under året har liksom tidigare paket med
barn- och ungdomsböcker sänts ut – 39
stycken till svenska utlandsskolor och 152
till den så kallade kompletterande svenskundervisningen, dvs. totalt 191 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 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.
Som en direkt följd av föreningens
kontakter med Afrika har Svenska skolan i Addis Abeba i Etiopien fått ett större
bidrag för att säkerställa en biblioteksverksamhet. Stöd till Svenska folkhögskolan i Estland har fortsatt att utgå under
året. Sverigekontakt uppvaktade Svenska
skolan i Hamburg i samband med dess
100-årsjubileum genom att skänka böcker
till skolans bibliotek. Dessa projekt finansierades genom anslag från Oscar Ekmans
stiftelse för Sverige i utlandet.
Sverigekontakt gav också i år ett stödbidrag till Svensk Utlandsundervisnings
Förening (SUF).

Svenskundervisning
Antalet vuxenlärare utomlands som är medlemmar i Sverigekontakt ökade under året
från 622 till 639, 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 flera 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 Estland,
Finland, USA, Spanien och Tyskland vid
ett antal tillfällen under året. Utgifterna för
S v e r i g e k o n ta k t
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dessa föreläsningsresor inbegriper nästan
aldrig arvode, eftersom föreningen bland
sina medlemmar räknar åtskilliga väl kvalificerade föreläsare.
Sverigekontakt höll fortbildningskurser i mars månad i Volkshochschulverein
både i NordRhein-Westfalen och i NiederSachsen. Programmet innehöll interkulturell kompetens, vari ingick exempel
på lexikologi, svenska som andraspråk,
språksyn, styrdokument, läromedelsanalys och bedömningsfrågor. Ett tjugotal deltagare var på plats vid respektive tillfälle.
I mars hade Svenska skolan på Mallorca i Puerto de Sollér arrangerat en
nätverkskonferens för länderna kring
Medelhavet. Drygt 40 deltagare kom från
Holland, Grekland, Schweiz, Spanien,
Cypern och Frankrike. Sverigekontakt,
SUF och Svenska Akademien stödde
konferensen. Europeisk språkportfolio,
SWEDEX och trender inom språkforskningen i Sverige stod på programmet.
Som vanligt anordnades en internationell avgiftsbelagd sommarkurs i svenska
tillsammans med Billströmska folkhögskolan på Tjörn under tre veckor från slutet av
juli. Årets grupp av svenskstuderande bestod av 41 personer från 19 länder. Många
av de europeiska länderna var representerade. De mest långväga studenterna
kom från Egypten, USA, Kina och Japan.
Deltagarna delades in i tre grupper efter
förkunskap. 13 deltagare kom från länder
där inkomstnivån hindrade att de betalade
full avgift, varför deras deltagande fick
subventioneras. Dessutom fick 2 deltagare (en från Finland och en från Ukraina)
delta som frielever.
Den årliga veckoslutskursen för
svensklärare i de baltiska länderna genomfördes i oktober i Tallinn, Estland med
deltagande lärare från Estland, Lettland
och Litauen. Glädjande nog deltog ett
drygt 40-tal lärare i konferensen som var
förlagd till de vackra lokalerna i Gustav
Adolfs gymnasium. Denna gång var det
Sverigekontakt som var huvudarrangör
och medarrangörer var Svenska institutet,
Sveriges ambassad i Tallinn samt Estlands svensklärarförening.
Under året har föreningen riktat allt större
fokus på Nordamerika och kommer så att
göra under några år framöver. Tanken är att
fortbilda och stödja svensklärare på kontinenten och att skapa bestående nätverk
som underlättar undervisningsarbetet.

Stipendier
Sverigekontakt har fortsatt att administrera
ett program med förmånliga studieplatser,
som svenska folkhögskolor ställer till förfogande. Under vårterminen studerade
sålunda en person från Uruguay, en från
Polen, tre från Rumänien, en från Vitryssland och en från Ukraina med stipendier
20
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från Sverigekontakt på följande folkhögskolor: Billströmska, Tärna (två stipendiater), Sigtuna, Kyrkerud och Åsa (två
stipendiater). Dessa bjöds till Göteborg i
april och besökte bland annat vårt kansli.
Under höstterminen studerade en person
från Rumänien, en från Ryssland, en från
Estland, en från Polen och två från Vitryssland på Billströmska, Klarälvdalens, Tärna,
Vindelns, Strömbäcks och Åsa folkhögskolor. Höstterminens stipendiater inbjöds att
komma till Göteborg i samband med Sverigekontakts Thanksgiving-middag i november. Samtliga deltog i detta arrangemang
och fick då tillfälle att träffa 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 åtta barn från olika
delar av världen fick möjlighet att delta i
olika sommarläger.

Andra aktiviteter
Bo Ralph och Lars Bergman har under
året uppvaktat bland andra de Ekmanska stipendiefonderna, Utbildningsdepartementet och Utrikesdepartementet
och informerat om föreningens verksamhet. Även Sveriges ambassadör i Finland,
Johan Molander, har informerats. Förhoppningsvis har dessa initiativ skapat
större förståelse för föreningens arbete och
ekonomiska behov. Svenska institutets utlandslektorer har blivit informerade om föreningen vid SI:s årliga sommarkonferens.
I november arrangerades tillsammans
med Lützenfonden en resa till Tyskland för
historielärare och andra historieintresserade. Deltagarna besökte Wittstock, Berlin, Potsdam, Wittenberg, Leipzig och var
slutligen framme i Lützen den 6 november.
Ett mycket lyckat arrangemang var det
samstämmiga intrycket.
Mindre stöd har under året getts till
LiteraturSpracheSchwedisch i Hamburg,
till svensk barnteater i Heidelberg, till en
grupp studenter från Finland som läste en
sommarkurs på Framnäs folkhögskola, till
upprustning av ett svenskt kapell på Rågö
i Estland, till arrangemanget runt Årets
svenskamerikan, till Dalslands konstförenings utställning i Chicago samt till en
barnkör på Island.
Under hösten påbörjades ett arbete
avseende svenska minnesmärken utomlands. Ett idéseminarium hölls bland annat
på Jonsereds herrgård. Föreningen avser
att under ett antal år framöver kartlägga,
lyfta fram, beskriva och informera om
dessa svenskminnen. Arbetet ska synliggöras på föreningens hemsida. Förhoppningen är även att Sverigekontakts
lokalföreningar ska engagera sig i arbe-

tet genom att ägna sig åt speciella objekt.
Projektet stöds av Oscar och Maria Ekmans
Donationsfond.

Göteborgs-Emigranten
Vid Riksföreningen Sverigekontakts årsmöte kunde forskningsprojektet GöteborgsEmigranten presentera sin alldeles färska
bok, som var nummer 7 i rapportserien.
Två av uppsatserna där hade omfattande
registerdelar, varför det tryckta ordet denna gång kompletterades med ett digitalt
avsnitt i form av en bifogad CD. Gunvor
Flodell bidrog med en grundlig personhistorisk utredning om den svenska utvandringen till Brasilien och Ewert Arwidsson
publicerade en noggrann undersökning
av återvändande emigranter till Haga församling i Göteborg. En jämförelse av den
tidiga emigrationen från Norden gjordes av
Lennart Limberg, som även bidrog med en
undersökning av den svenska amerikaemigrationen över de tyska hamnarna. Vidare
förekom uppsatser om svenska fartygsbefäl på den amerikanska Stilla Havskusten
(John E. Persson), Sillgatan – utvandrarstråket (Ulf Beijbom) samt Emigrantbroschyrer (Per Clemensson).
Mathias Nilsson vid Sverige Amerika
Centret i Karlstad (tidigare Emigrantregistret) beskrev i sin uppsats hur de digitaliserade samlingarna i Emiweb hade byggts
upp och lagts ut på nätet. Här finns såväl
personregister på emigranter som brev
och dagböcker, fotografier och kartor,
liksom möjligheter att söka vidare i amerikanska databaser. Både Danmark och
Norge deltar i arbetet att skapa ett gemensamt digitalt arkiv, tillgänglig för allmänheten. Forskningsprojektet GöteborgsEmigranten deltar aktivt och representeras
i Emiwebs styrelse av Per Clemensson och
Lennart Limberg (ordförande). Tillsammans med Karlstad deltog GöteborgsEmigranten i Bok & Biblioteksmässan i
Göteborg, liksom vid flera släktforskarmöten.
Emiweb har åtagit sig att skanna och
digitalisera en stor personhistorisk samling ur Riksföreningen Sverigekontakts
arkiv. Det rör sig om 118 A-4 pärmar med
insända uppgifter om svenska emigranter
runt om i världen, insamlade av Utlandssvenskarnas Museum i slutet av 1920talet och början av 1930-talet. Conny
Stoopendahl har under Per Clemenssons
ledning fortsatt sitt arbete att registrera
Riksföreningen Sverigekontakts stora
fotosamling och nu har också de gamla
glasplåtarna kunnat digitaliseras med
hjälp av forskningsvännerna i Edsbyn.
Forskningsprojektets aktuella undersökningar har visat att de register och
databaser som nu är tillgängliga inte
stämmer överens sinsemellan. Ett jämförande arbete pågår då forskningsprojek-

tet med hjälp av inhemska och utländska
källor kartlägger skillnaderna och försöker
att finna förklaringar till diskrepanserna.
Slutligen har planeringen inletts för nästa
bok i Göteborgs-Emigrantens rapportserie
och den väntas utkomma 2012.

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), Riksföreningen Sverigekontakts generalsekreterare Lars Bergman,
Göteborg (suppleant) och Dr.phil. Inger
Schuberth, Wachtberg/Bonn (sekreterare
och verkställande ledamot). Under året
har styrelsen haft fyra protokollförda möten: ett möte i Stockholm den 11 februari,
samt tre telefonmöten: 18 maj, 16 september och 2 december.

Verksamhet
Sekreteraren deltog vid tillträdet av Gustav-Adolf-Werks nye generalsekreterare i
Leipzig den 29 januari och har under året
lett två sammanträden med Kapellstiftelsens styrelse i Lützen. Även i år har antalet besökare på minnesplatsen hållit samma relativt hög nivå som föregående år.
Efter drygt åttio år har Lützenfonden lyckats lösa äganderättsfrågan kring den så
kallade Falkenbergåkern, som nu äntligen
har registrerats i Stiftelsens namn.
Lützenfonden bidrog på olika sätt aktivt
till Lützenbornas resa till Göteborg med
anledning av Annedalsförsamlingens

100-årsjubileum i oktober då Lützens kyrkokör medverkade vid minnesgudstjänsten. Ett besök i Tyska Kyrkan, mottagning
på Börsen och en utflykt till Marstrand
stod också på programmet.
Sjättenovemberfirandet i Lützen var
välbesökt. En Göteborger Straße med särskild hänvisning till Lützenfonden invigdes
där av Jörgen Linder, tidigare kommunfullmäktiges ordförande i Göteborg.

Vetenskapligt
Tillsammans med borgmästare Maik
Reichel har Inger Schuberth under året
diskuterat olika samarbetsprojekt med
Kungliga Livrustkammaren i Stockholm
och en Wallensteinutställning med den
tjeckiska senatspresidenten och med professorer vid Karlsuniversitetet i Prag. Två
gånger har den vetenskapliga referensgruppen för Wallensteinutställningen träffats, en gång vid universitetet i Greifswald
i juni och en gång i Lützen i september.

Föreläsningar
Föreläsningar har under året hållits
vid Zweeds-Nederlandse Verenigings
100-årsjubileum i Delft, för föreningen
SWEA i Köln/Bonn, för Ängelholm Rotaryklubb, vid Billströmska Folkhögskolan
på Tjörn, för Svenska Kyrkan och SWEA
i Wien och för Evangelische Erlöserkirchengemeinde i Bonn Bad Godesberg.

Studieresa till Tyskland
I november genomfördes tillsammans
med Riksföreningen Sverigekontakt den
resa till Wittstock, Berlin, Potsdam, Wit-

tenberg, Leipzig och Lützen som Lützenfonden förberett under året. Resan blev
mycket uppskattad.

Lokalföreningarna
Lokalföreningen i Stockholm
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden, till vilka inbjudits representanter för lokalföreningarna i
Uppsala och Västerås.
På inbjudan av kyrkoherde Patrik
Göransson i Svenska S:t Mikaels församling ordnade föreningen en resa till Tallinn
den 9-10 maj. Deltagarna fick en guidad
visning av det estlandssvenska kyrkomuseet och deltog i den svenska högmässan.
Efter kyrkkaffet vidtog en rundvandring
genom gamla stan i Tallinn.
Det samarbete med Anglikanska församlingen som inleddes redan 2008 har under
året fortsatt och utvidgats. Seminarier om
svensk historia och det svenska samhället i samarbete med Svenska Institutet och
svenska lektorer planeras. Ett samarbete
med Vasaorden har diskuterats. Lokalföreningen har under året med bidrag från Riksföreningen prenumererat på en dagstidning
och två tidskrifter till S:t Mikaels församling
i Tallinn.
Under året har ett samarbete med Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska
Odlingens Vänner (SOV)inletts. Lokalföreningen har deltagit i några av dess
aktiviteter och inbjudit SOV:s styrelse och
arkivgrupp till sin julfest. Gemensamma
aktiviteter planeras under 2011.
Den sedvanliga julfesten ägde rum den
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7 december i Svenska Institutets lokaler
med över 50 deltagare inklusive representanter från Uppsala lokalförening och SOV.
Efter trivsam samvaro med glögg, jultallrik,
kaffe och kakor kåserade författaren Herman Lindqvist över ämnet ”Det Bernadotteska året” med anledning av att det gått
200 år sedan Jean Baptiste Bernadotte
valdes till svensk tronföljare.

Lokalföreningen i Helsingfors
I början av juni reste en grupp svensklärare
och representanter för föreningens styrelse
under ledning av Raija Hämelin till Stockholm där Svenska institutet, Finland ambassad och Svenska Akademien besöktes.
Den lyckade och lärorika resan stöddes
ekonomiskt via Sverigekontakt i Finland av
Riksföreningen Sverigekontakt, Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.
I oktober inbjöd Riksföreningen till ett
idéseminarium om svenska minnesmärken
i utlandet. Sverigekontakt i Finland representerades av Berit von Troil. Hon framhöll
att minnesmärkena från den svenska tiden
är så talrika i Finland att en kartläggning av
dem kan överstiga föreningens krafter, som
nu huvudsakligen ägnas åt arbetet för det
svenska språket i Finland, en verksamhet
som också Riksföreningen gett och gärna
fortsätter att ge både personligt och ekonomiskt stöd till.
Det goda samarbetet med Hanaholmens
kulturcentrum och Svenska nu som inleddes 2005 har fortsatt. Årets seminarium
hölls måndagen 22.11. och deltagare var
ca 160 studerande från 6 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 2011. Stipendiaten Tiia Suvanto
berättade i sin rapport att kursen sommaren 2010 varit en av hennes livs bästa, nyttigaste och trevligaste erfarenheter.

Lokalföreningen i Göteborg
Under det gångna året har styrelsen försökt
att locka till sig gamla och nya medlemmar
genom ett intressant program. På Göteborgs Stadsbibliotek talade Ulla Berglindh,
Riksföreningens vice ordförande, under
rubriken ”Svenskan i världen – vad gör den
där?” Ett fyrtiotal intresserade åhörare fick
en inblick i det arbete som görs runt svenska språket i världens alla hörn.
På årsmötet talade Riksföreningens ordförande Bo Ralph under rubriken ” Gåtan
som lösning – om tolkningen av Rökstenen”
. Ett trettiotal medlemmar lyssnade och deltog sedan intresserat i en frågestund. Under
hösten visade Conny Stoopendahl och Per
Clemensson foton ur Sverigekontakts fotoarkiv som digitaliserats och katalogiserats
delvis med hjälp av några medlemmar ur
föreningen..
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Föreningens traditionella Thanksgivingdinner ägde rum i ny lokal. Trevlig underhållning och presentation av Sverigekontakts sex stipendiater rönte uppskattning
liksom det traditionella adventskaffet
med Lucia i Sverigekontakts lokaler på
Dicksonsgatan i Göteborg. Stämningen
höjdes ytterligare genom kassören Kjell
Stjernlöfs underhållande spel på ukulele.
Föreningens årliga resa ägde rum i september och gick till Stola herrgård på
Kållandsö. I resan ingick även en tur med
guidning i Lidköping och besök på Rörstrands museum.

Lokalföreningen i Malmö-Lund
Under året har vi haft 4 möten i lokalavdelningen. Två möten var studiebesök.
Det ena var bakom kulisserna på Operan i
Malmö, vilket var oerhört uppskattat, och
det andra var på Soldattorpet i Limhamn
och var också mycket intressant. Dessutom har vi haft två möten med föreläsare,
dels Ulla Berglindh som talade över ämnet
”Svenskan i världen – vad gör den där?”,
dels Bodil Jönsson som föreläste om
”Om tidsanda och kultur”.
Båda föredragen lockade folk att
komma och var mycket givande. Vi gjorde
extra reklam inför mötena och satte bl.a.
upp anslag på bibliotek och institutioner.
Det gav några nya medlemmar. Vi kommer att fortsätta det arbetet vid lämpliga
tillfällen i fortsättningen.
I september skulle vi hälsat på vår
vänförening i Stralsund. Tyvärr fick vi så
många avhopp, de flesta på grund av
sjukdom, att vi fick inställa resan. Förhoppningsvis kan vi göra den under 2011
i stället.

Lokalföreningen i Uppsala
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.
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.

Lokalföreningen i Västervik
Årsmötet 2010 hölls på Överums hotell. I
samband med detta höll Roland Levin ett
uppskattat föredrag om ”Historiska Sverigekontakter”.
Föreningen har sänt ett antal DVDfilmer till Gammalsvenskby i Ukraina.

Filmerna skall stödja svenskundervisningen
för åldersgruppen 8–12 år. Liksom tidigare
år har Västerviksföreningen skänkt bokpaket till Hyvinge svenska skola norr om
Helsingfors. Dessutom har pengar skänkts
till rekvisita för en pjäs, som skolans elever
uppförde i omgivningens finskspråkiga
skolor.
Arbetet med att restaurera ett kyrktorn på estniska Lilla Rågö har fått fortsatt ekonomiskt stöd under året. Vid den
högtidliga invigningen under midsommarhelgen deltog två representanter från
lokalföreningen. Invigningen refererades
i en artikel i tidningen Sverigekontakt av
projektets eldsjäl, Einar Mihlberg.
Vi har delat ut stipendier åt två flickor
från finskspråkiga områden för en 3-veckors kurs i svenska vid Billströmska folkhögskolan. Flickorna, som hade teoretiska kunskaper i svenska, gjorde stora
framsteg på den korta tiden vad gäller
att använda språket praktiskt. Projektet
refererades i finskspråkiga lokaltidningar.
Även om denna typ av aktivitet kräver
stora resurser kommer vi att försöka
upprepa aktiviteten under år 2011.

Till sist
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 märkbart
hur intresserade många andra också är.
Denna attityd bildar en avgörande grund
för arbetet och skapar dessutom ekonomiska förutsättningar för att de intentioner som föds också ska kunna förverkligas. 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 2011
Bo Ralph , ordförande			
Lars Bergman, generalsekreterare
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Lösningsordet i de BLÅ numrerade rutorna utgör tävlingssvaret. Vi söker ett land. Tre vinnare får en bok ur föreningens boklager. Adress finns på sid 3 i tidningen. Ett annat altenativ är att eposta lösningsordet till Conny.Stoopendahl@Sverigekontakt.se
Lösningen oss tillhanda senast den 1 maj 2011. Märk kuvertet eller notera ”Tävling 8”. Lycka till.
Alla foton kommer senare att kunna ses via Riksföreningen Sverigekontakt.
Konstruktör: Conny Stoopendahl. Fotot finns i Riksföreningens arkiv.
Lösning till förra korsordet
Ordet vi sökte i förra korsordet var BULGAKOV, rysk författare
och dramatiker. Bilden i förra korsordet är ett vykort, ej avsänt,
och visar den ryske tronföljaren, tsarevitj Alexeij Romanov, troligen år 1908. Foto/förlag: Stender, Köpenhamn – Stockholm.
Pristagare:
Kerstin Engqvist, Överum
Kerstin Sundborn, Lycke
Sten Tersmeden, Skanör
Grattis!
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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.

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