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Från Dicksonsgatan

Ifall inte nån sätter fart
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Från att ha haft en fantastisk april med
rena sommarvärmen började det snöa i
Göteborg i början av maj. Hotet om en
snabb global uppvärmning förvandlades
snabbt till en långvarig traditionell nordanvind. Det var bara att anpassa sig. Nu
är det juni och därmed sommar och därmed basta. Juni i Sverige är en månad
med alla förväntningar kvar. Och allt
hopp. Hoppet om en varm och härlig
sommar med åtskilliga dagar med en
bok på stranden. Det hoppet släcks ibland
redan vid midsommar när man sitter ute
med sill och potatis i 12-gradig värme och
det enda som värmer är en iskall nubbe.
Men är man svensk så sitter man ju ute
på sommaren oavsett yttre förutsättningar.
Men det är ju som i Idas sommarvisa,
”ifall inte nån sätter fart”, så blir det ju
inget.

till kommunikation mellan människor i
Norden. Det finns flera anledningar till
att de nordiska länderna bör hålla ihop,
bland annat det faktum att de är små i en
alltmer internationaliserad värld. Ensam
är ju som bekant inte alltid stark.

Svenskan i Finland
Det är turbulent runt svenskans ställning i Finland. Partiet Sannfinländarna
gick starkt framåt i valet i april och har –
bland mycket annat – uttryckt åsikten att
svenska språkets betydelse i Finland bör
minska. Även andra partiers politiker har
velat se förändringar av svenskans roll i
det finska utbildningssystemet och oftast
då till svenska språkets nackdel. Detta är
olyckligt. Svenskans ställning i Finland
bör behållas av kulturella och historiska
skäl och inte minst på grund av de möjligheter svenska språket i Finland ger

En mindre
Som många av er vet så har Sonia Linusson slutat på kontoret. Vi saknar hennes
professionalism, hennes omhändertagande
och hennes vänlighet och det händer
då och då att vi som är kvar förbryllat
undrar hur något ska skötas. Något som
tidigare sköttes med van hand av Sonia,
men som nu någon annan ska försöka göra till sitt. Det som tidigare har hanterats
på kontoret kommer förstås även i fortsättningen att utföras, men kanske inte på
samma snabba sätt. Vi önskar Sonia lycka
till med vad hon än företar sig i framtiden.
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Bokbordet
Som vanligt är ni svensklärare utomlands
välkomna i sommar till vårt kontor på
Dicksonsgatan 6 i Göteborg och där leta
bland böckerna på bokbordet och förhoppningsvis hitta ett antal som passar er.
Böckerna är dels skänkta av ett antal förlag, dels köpta av Sverigekontakt till ett
billigt pris. För er lärare är de dock gratis
oavsett var de kommer ifrån. Vi har öppet
större delen av sommaren, men ring gärna
först för att vara på den säkra sidan. Som
sagt – välkomna!

Sommaraktiviteter
Som vanligt är det en treveckorskurs i
svenska på Billströmska folkhögskolan.
Ett 40-tal elever från nästan hela världen ska förkovra sig i svenska och få ta
del av det svenska samhället och den
svenska sommaren. Det är lika fantastiskt varje år att se den glädje och iver
dessa elever visar i sin strävan att bli
bättre i svenska.
Hängmattan
Den för svensk sommar så symboliska
hängmattan ska nu sättas upp. Abborrar ska metas, solbränna ska anläggas,
bryggor ska angöras, mördarsniglar ska
dödas, fotbollar ska kickas, kassler ska i
all enkelhet ätas, mariekex ska doppas,
jordgubbar ska blandas i drinkar, getingbon ska rökas, svamp ska rensas, rosévin ska kylas, kroppen ska bantas, bär
ska plockas, grillen ska tändas, romaner
ska läsas, myggen ska fjärmas, gräslök
ska klippas, badkläder ska på, regn ska
dra vidare… Vad är det mer? Jovisst!
Solen ska skina. Den
svenska sommaren är
här. Njut – var ni än
befinner er!
Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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Omslag: Bronx,
bild från Shutterstock

Den här sommarhälsningen skrivs på väg
hem från årsmötet den 22 maj. Detta genomfördes under en sjötur till Riga. Östersjön som en spegel, sommarväder i Riga.
Staden var en gång det svenska stormaktsväldets mest inflytelserika stad, med
ekonomiskt välstånd, ett sjudande kulturliv,
kanske den unga stormaktens egentliga huvudstad, åtminstone den enda tätorten i riket som kunde mäta sig med andra stora
kulturstäder i Europa.
Detta märkte man inte så mycket av nu,
om man skall vara ärlig. Lettland har ekonomiska bekymmer, ungdomen flyttar utomlands. Gamla vackra men svårt slitna
byggnader kräver stora renoveringsresurser,
som inte finns. Olika slags betongkonstruktioner står vittrande och rostande med armeringsjärnen frilagda och spretande.
En fläkt av den stora världen medförde
just denna dag ett maratonlopp, som en aldrig sinande ström av löpare plågade sig med
i värmen. Loppet hade givit upphov till avspärrningar och mobiliserat uniformerad
personal i en omfattning som nästan förde
tankarna till den gamla tiden.
Med ett viktigt undantag. Under hela förflyttningen från kajen i Stockholms frihamn
tills man plötsligt befann sig i gamla stan i
Riga såg man inte en skymt av någon passkontrollant, inte heller på tillbakavägen.
Världen har trots allt öppnats för letterna
och Lettland för oss. Detta märktes också på
den frimodighet och självkänsla som de utstrålade i umgänget med oss.
Från svenskt perspektiv har vi en tendens att betrakta Baltikum som en enhet,
men i de tre ”baltiska” länderna är alla noga
med att skilja mellan Estland, Lettland och
Litauen. Något regionstänkande är knappast
aktuellt, vilket kan verka förvånande. Men
det är givetvis inte så konstigt.
Det är just från våra utgångspunkter —
och delvis genom vår okunnighet — det är
naturligt att vårdslöst bunta ihop länderna på andra sidan Östersjön. De har under
efterkrigstiden varit ungefär lika isolerade,
även från sina närmaste grannar, de har ingått i sovjetrepubliken, men de har alla haft
sin egen historia och sin egen identitet.
Det är bara i Lettland och Litauen man
talar baltiska språk, men de är inte ömsesidigt förståeliga och tycks inte vara skäl tillräckligt för att Lettland och Litauen skall stå
särskilt nära varandra. I Estland talar man

ett helt annat språk, ett finsk-ugriskt, som mera
liknar finska. Esterna själva påstår att de förstår
finska ganska bra, men finnarna förstår inte estniska. Vad denna asymmetri beror på kan man
fundera över, men ungefär samma sak gäller ju
färöiska och isländska (färöingar förstår vanligen
isländska, men islänningarna begriper inte färöiska). Det finns på estnisk mark ytterligare några
små grupper som talar andra finsk-ugriska språk,
som haft en starkare ställning tidigare men nu
håller på att försvinna (framför allt några hundra
ingrisktalande och några enstaka votisktalande).
Vår förening anordnar som bekant tillsammans med Svenska institutet en årlig sammandragning av svensklärare i dessa länder någon
gång på höstkanten. Vi har vant oss vid att tala
om vår baltikumkonferens, men det skall vi kanske inte göra fortsättningsvis. Den är under alla
omständigheter alltid uppskattad, och det är viktigt för kontakterna österut att den traditionen
hålls vid liv. Intresset för svenska är anmärkningsvärt starkt.
Detta gäller kanske i synnerhet i Estland, där
det finns en stor grupp infödda svensklärare;
svenska står på schemat som regelrätt skolämne
i flera skolor i Estland. Men det finns också andra
kategorier som är intresserade av Sverige och
svenska. Vår guide i Riga talade närmast perfekt
svenska efter en termins studier vid en folkhögskola i Sverige. Vi påmindes om hur viktigt vårt
och SI:s samarbete med folkhögskolorna är. Att
väl ta hand om det spontana intresse som finns
på olika håll i vår omgivning är synnerligen angeläget. Det skapar kontaktytor och möjligheter
till bättre förståelse mellan oss och andra.
Det underbara resvädret under den gångna
helgen påminner oss också om den stundande
sommaren. Då går föreningens verksamhet under en kortare tid på sparlåga, vad den dagliga
passningen på kontoret anbelangar. Däremot tar
vi emot besök från utlandssvenskar som tillfälligt besöker landet, deltagare i våra sommarkurser osv. Ett gott råd är att den som vill utnyttja
föreningens resurser eller göra ett personligt besök på Dicksonsgatan tar kontakt i förväg och
kontrollerar så att kontoret har öppet.
Förr än man nu anar är det höst igen. Då
inträder en högsäsong för föreningens normala
aktiviteter. Alla uppmanas att
dessförinnan ta chansen till rekreation och vederkvickelse.
Tack för säsongen och god
sommar!
Bo Ralph, ordförande
S v e r i g e k o n ta k t
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Konkreta och abstrakta
minnesmärken

Riksföreningens insamling av svenska minnesmärken i utlandet pågår för fullt. Vid tidpunkten för denna
tidnings pressläggning kunde man på vår hemsida läsa om ett 40-tal utrikes belägna märken som på olika
sätt minner om Sverige. De flesta finns i Europa och Amerika; från områden utanför dessa har vi för tillfället
blott två dokumenterade svenska avtryck: en minnessten i Sidney över Linnélärjungen Solander och några
missionärsgravar i Kongo. Asiatiska märken saknas än så länge helt.
Även om uppteckningsarbetet bara har
börjat och vi naturligtvis hoppas få in
många fler bidrag framöver, kan man
knappast förvånas över den geografiska spridningstendens som redan nu kan
skönjas. Det är naturligt nog i Europa som
svenskar haft längst tid på sig att lämna
avtryck. Och det var Amerika – främst
norra men även södra – som förförra och
förra seklets utvandrare hade som mål.
Inte heller själva minnesmärkenas beskaffenhet – realiseringarna av de svenska avtrycken om man så vill – avviker
från det förväntade. Nästan alla är av det
konkreta slaget: minnesstenar, gravmonument, byggnader, plaketter och liknande.
Inte alla konkreta märken är emellertid
artefakter, dvs. tillverkade av människor:
Storby strand på Åland och klipporna utanför Delaware är formade av väder och
vind men knappast av människohand.
Även kvarlevorna efter svenska soldater som stupat i Poltava måste föras
till denna kategori. Att liken blev kvar i
Ukraina beror visserligen på mänskligt
agerande (eller möjligen brist på agerande), men kropparna som sådana kan ju
inte räknas som artefakter. Alldeles oavsett vilken religiös övertygelse man har
(eller inte har), måste människan som
den organism hon är – både i levande
4
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tillstånd och dött skick – höra närmare
samman med andra naturliga inslag på
vår jord såsom stränder och klippor än
med det hon själv medvetet producerar.
Människan skapar med andra ord kulturen men är själv en del av naturen.
I vår databas finns det också ett helt
och hållet icke-materiellt svenskt minnesmärke: namnet Bronx, som betecknar den
nordligaste stadsdelen i New York. Att
stadsdelen i sig är konkret och högst materiell är i detta sammanhang irrelevant; det
är inte den som för oss tillbaka till Sverige
utan dess namn. Och namn och benämningar i största allmänhet är delar av språket, den konkreta verklighetens abstrakta
spegel. Att namnet Bronx har svenskt ursprung är väl inte allmänt känt. Icke desto mindre tycks det vara vedertaget att
det förhåller sig just på det viset. Något annat ursprung har i varje fall inte föreslagits. Historien bakom namnet finns att läsa på hemsidan, men det kan ändå vara på
sin plats att också här presentera den och
komma med några reflektioner.
Stadsdelen Bronx är uppkallad efter
den förste europé som bosatte sig där
strax före 1600-talets mitt, smålänningen
Jonas Jonsson Bronck. Området kom tidigt
att kallas för Broncks land, efter hand förkortat till Broncks, så småningom med den

nutida stavningen Bronx. Vad gjorde då en
smålänning i New York vid denna tid?
För det första befann han sig strängt
taget inte i New York, utan i Nya Amsterdam, de holländska kolonisatörernas
hamnstad vid Hudsonflodens mynning.
Holländarna kallade visserligen inte floden så – utan rätt och slätt för den norra
floden (den södra var dagens Delaware river) – även om det faktiskt var på
holländskt uppdrag som engelsmannen
Hudson utforskade det aktuella vattendraget. Men det är en annan historia.
För det andra var Bronck knappast
smålänning längre, åtminstone inte primärt. Han var visserligen född utanför
Sävsjö – kring sekelskiftet någon gång –
men han gick till sjöss i unga år, tjänstgjorde tidigt i den danska handelsflottan
och kom snart att segla under holländsk
flagg. Han gifte sig också med en holländska, Teuntie Joriaens, och det var
med henne han kom till den nya världen.
Nieuw-Nederland var det naturliga målet,
inte Nya Sverige strax söder därom.
Vår bosättares namn är trots allt
svenskt, låt vara att skrivningen Bronck
tycks vara en anpassning till nederländskan. I de svenska källor där Bronck och
hans släktingar omtalas skrivs namnet
istället Brunk. Att Brunk har modifierat

stavningen av namnet i en icke-svensk
kontext är i sig inget märkligt. Och att
det verkligen är Brunk själv som kal�lar sig Bronck har vi konkreta belägg för.
Den lysningsattest som utfärdades inför
giftermålet med fröken Joriaens är nämligen undertecknad av honom själv: Jonas
Jonasson Bronck.
Varför han ändrat stavningen just så
som han gjort är svårare att avgöra med
säkerhet. Användningen av ck efter nasalen n istället för enkelt k har knappast någon språklig relevans utan får ses som en
ren stavningsanpassning; k-ljudet skrevs
ofta med ck efter n i både äldre tyska och
äldre nederländska. Vokalbytet är desto
mer intrikat. Varför har u bytts mot o?
Den moderna svenskans lite spetsiga
u-ljud slog igenom i vissa dialekter redan
under senmedeltiden. På andra håll tog
det längre tid, och i en del områden har
det aldrig slagit igenom. Det finns sydsvenska dialekter som alltjämt uppvisar
ett u-uttal i exempelvis hund som ligger
närmare motsvarande uttal i de kontinentala germanska språken än vad det ligger
standardsvenskan.
Hur var det då med det tidiga 1600talets småländska? Uttalade familjen Brunk
sitt namn med kontinentalt eller med
spetsigt u-ljud? Uppenbarligen har vår
Brunk, Jonas, tyckt att namnets ursprungliga u skulle återges med o på nederländska. Vore u-uttalet av det kontinentala
slaget funnes det ingen anledning att således ändra på stavningen; nederländskans
u har alltid uttalats på det sättet. Och att

o skulle ha valts för att återge ett spetsigt
u-uttal är högst osannolikt. Brunks u-uttal
verkar med andra ord ha varit varken helt
kontinentalt eller helt spetsigt. Kanske
representerar det rentav ett slags mellanstadium i ljudhistorien – en länk mellan
fornspråk och nutida svenska.
Man kan emellertid inte vara säker
på att Bronck-stavningen skall förklaras
språkligt över huvud taget. Bronck är ett
vanligt nederländskt namnelement (jfr
t.ex. van Bronckhorst). Eventuellt valde
Brunk helt enkelt ut en befintlig nederländsk motsvarighet till sitt namn utan
någon som helst ambition att i skrift återge sina och sina landsmäns uttalsvanor.
Ungefär som när svenske Matthias kallar
sig Matthew i England.
Vi kan alltså inte utan vidare räkna
med att Bronx – vid sidan av att erinra
om en svenskfödd person – också utgör
ett minnesmärke över en svunnen epok i
svenskans historia. Någon brist på språkliga minnesmärken behöver vi dock inte
lida för det. Strängt taget måste alla svenska
avtryck i främmande språk, dvs. svenska
lånord, räknas som svenska minnesmärken av det språkliga och därmed abstrakta
slaget. Hur sådant bäst presenteras på
hemsidan är inte givet. Kanske behöver
det inte vara svårare än att de företeelser
som de svenska lånorden betecknar presenteras helt kort med bild och text, precis
som de mer traditionella
märkena. Smörgåsbord och ombudsman
kommer man direkt att tänka på. Men det
finns fler. Välkommen med ditt bidrag!

Text: Erik Magnusson-Petzell
erik.magnusson-petzell@sverigekontakt.se

Sverigekontakt behöver din hjälp!
Vi söker svenska minnesmärken i utlandet. Under ett antal år framöver avser
Sverigekontakt att sammanställa en bank
av svenska minnesmärken utomlands –
materiella och immateriella – och för detta
arbete behöver vi hjälp. Tanken är att vem
som helst ska kunna skriva in en text
om något svenskt minne och bifoga
bilder genom att gå till vår hemsida
www.sverigekontakt.se och därefter i menyn till Svenska minnesmärken i utlandet. Vill
du ha mer information om detta så skriv till
erik.magnusson-petzell@sverigekontakt.se.
Välkommen med ”ditt” minnesmärke!
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LEV DIN DRÖM
Vad allt har han inte varit med om, Rune Dahlstrand, Sverigekontakts nestor, 93 år ung, pigg som
en ärta, klar i knoppen, skalken i ögat, ett solskenshumör!

Text: Ina Nordquist

– Jag tror att jag är en lycklig människa,
sade Rune häromsistens, då vi träffades
för att tala om hans händelserika liv.
För att börja från början så föddes Rune
i Borås, då förra seklet var ungt, som den
yngre av två bröder. Storebror Ingvar
flyttade till Göteborg men Rune hade vidare vyer. Han ville se hela världen. Det
lyckades också, med hjälp av Svenska
Amerika-linjens stora lyxkryssare Gripsholm. Den som bor vid Amerika-kajen
i Göteborg kan ännu för sin inre syn se
de stora, eleganta båtarna ligga vid det s
k Amerika-skjulet, som ännu finns kvar.
Beteckningen måste vara ett utslag av göteborgshumorn, för det är inget skjul utan
en rekorderlig tegelstensbyggnad.
1938, 20 år gammal, fick Rune arbete ombord på Gripsholm och så började drömresan. Pappa Dahlstrand var vid
järnvägen och kunde därmed åstadkomma fribiljetter, så bröderna bad ofta att få
åka till Göteborg, då Amerika-båtarna
skulle lägga till. Allt detta och mycket annat kan man läsa i en nyutkommen bok
”Lev din dröm”, där Rune berättar om
sitt otroliga livsöde. Denna text är en
blandning av vårt samtal och det jag har
saxat ur boken.
Efter ett år utbröt det andra världskriget och Gripsholm blev upplagd i Uddevalla. För Rune blev det som för alla andra pojkar militärtjänst. Det var ju mitt
under brinnande krig och alla vapenföra
män var då och då inkallade.
Den andra fyrbåken i Runes liv var
Berit. De träffades på våren 1938, då Berit var 16 år, i Ramnaparken. Rune följde
henne och en väninna till busshållplatsen
och fick deras telefonnummer. Det blev
Berit, som blev uppringd, och på den vägen var det så länge hon levde. Dock
fanns det många hinder på vägen.
1942 blev nämligen Gripsholm rekvirerad av Röda Korset och chartrad av
de krigförande makterna för att utväxla krigsfångar världen över. Rune tvekade inte, då han blev kallad, och fick några spännande år, återigen som frisör. Som
6
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alla vet är frisören en av de yrkesgrupper
som man biktar sig för, så Rune fick veta mycket.
Sjöfartens Kultursällskap gav förra året
ut en bok med titeln ”Kärlek till sjöss –
lust och längtan.” Där finns bland mycket
annat brevväxlingen mellan Rune Dahlstrand och Berit Helgeson. Det är både
rörande och roande brev.
I augusti 1944 anlöpte Gripsholm äntligen Göteborg. Det blev några hektiska dagar, då allt skulle hinnas: träffa familjen,
träffa Berit, träffa vänner. Det hela slutade
med att Rune gjorde slut med sin Berit, eftersom han ju inte visste om och när han
skulle komma hem. Väl ute på sjön igen
och efter en natts sömn insåg han, vad han
hade gjort och skickade snabbt ett brev
och ett telegram, där han bad Berit gifta
sig med honom. Svarstelegrammet sade
Yes, och så levde de lyckliga i alla sina dagar, som det står i alla goda sagor.
Att även den unge Rune hade skalken
i ögat framgår kanske av att Berit ofta i sina brev kallar honom ”min krummelur”.
Ett av Runes senare brev slutar på följande sätt: - ”Vet Du vad Du skall skriva
om nästa gång, jo om Ditt önskehem och
hur många barn Du vill hava i Ditt äktenskap, om det är för många så vågar jag inte komma hem.”
Gripsholms äventyrliga resa
Den vitmålade lyxkryssaren blev bemålad med breda blåa och gula linjer samt
utrustades med Röda Kors-märket. Det
var det enda fartyg, som under dessa år
gick upplyst på de sju haven. Trots detta
blev den mer än en gång uppbringad och
genomsökt av u-båtar och jagare.
Den första resan från New York förde
med sig ett antal japaner och deras familjer, som bott i USA i flera år. Efter Pearl
Harbour var de inte önskade i Amerika.
Många ingifta amerikanskor var helt förtvivlade, deporterade till ett land de inte
kände. Med på denna första resa var också Japans ambassadör och generalen Nomura, som av kejsar Hirohito skickats till

USA för att försäkra den amerikanska regeringen att Japan inte önskade krig. Det
var strax före anfallet och de båda japanerna blev tillfångatagna för att deporteras.
Efter strandhugg i Sydamerika för att
ta emot flera japaner och Gripsholm hade nu över 1 000 passagerare mot i vanliga fall ett par hundra. Trots detta, berättar Rune, var ordningen exemplarisk och
japanerna skapade sin egen organisation
med egna vakter.
I Lourenço Marques, Moçambique,
anlöpte Gripsholm för utväxling med
amerikanska och engelska krigsfångar,
som suttit i japanska fångläger. De var utmärglade av brist på näringsriktig mat
och mycket medtagna men lyckliga. De
möttes av ett stort svenskt smörgåsbord.
Studier i USA
Resan hade varat mellan 18 juni och 25
augusti. När Gripsholm stävade uppför
Hudson-floden i New York möttes hon av
flodbåtar och bogserbåtar och ett öronbedövande jubel.
Det dröjde ett tag innan Gripsholm
kom ut på sin nästa resa och Rune passade på att lära sig engelska och ekonomi
på universitetet på amerikanska statens
bekostnad.
Som ett litet exempel på hur hårt bevakad besättningen var kan man nämna
att två av hårfrisörskorna inte fick gå
iland. I Lourenço Marques hade de varit
ute och dansat på ett ställe, där också den
tyske konsuln befann sig. Så de blev misstänkta för att vara tyska spioner! Men deras chef Rune och Gripsholms kapten
Sigfrid Ericson gick i god för dem, så de
släpptes i land. Besättningen fick inte ta
fotografier eller skriva dagbok och deras
brev censurerades och kom ibland inte
fram förrän flera månader hade gått.
Äntligen hemma
Gripsholm gjorde tolv resor över Atlanten,
28 000 sjömil med sammanlagt 27700
passagerare. Det var diplomater, soldater, privatpersoner. Den sista resan gick

till Medelhavet med en mycket speciell
grupp passagerare. USA hade passat på
att rensa sina fängelser från 900 interner,
många maffiamän, t ex en av Al Capones
närmaste män. Rune tyckte det var spännande att få träffa dessa hårdföra gangsters. Man undrar vad de fick för framtid
i sina gamla hemländer. Fast pengar hade
de tydligen! Det spelades ombord!
Efter denna resa behövdes inte längre
Gripsholms tjänster. Så 1946 kom Rune
äntligen hem till sin Berit, de förlovade
sig samma kväll på Liseberg och gifte sig
den 16 augusti 1947.
Emigranter
Berit och Rune flyttade till New York och
Rune etablerade sig som affärsman, en talang han visat redan ombord på Gripsholm, då han förmedlat köp av bl a
diamanter och kläder inte minst nylonstrumpor, en sensation på den tiden! Rune är än idag mycket elegant, den gången

kom han hem till Borås i en amerikansk
hatt med breda brätten och krokodilskor.
Rune etablerade sig som en västgötaknalle over there! Han sålde svenska produkter i sitt eget företag Kerby Dahlstrand
Inc. En mycket populär produkt var bl a
svenska träskedar, som småländska bönder täljde under vinterkvällarna.
1952 blev det företag han samarbetade
med uppköpt och då flyttade Dahlstrands
hem till Sverige. Rune etablerade sig som
affärsman i Arboga och hade 1961 köpt ett
varuhus i Västerås. Då inträffade den svåra bilolycka, som lade Berit på sjukhus under lång tid och tog storebror Ingvars liv.
Rune avvecklade sitt företag i Sverige och for över till USA igen. Men han
fann det svårt att börja om och beslöt sig
för att tacka ja till ett erbjudande från varuhuset Ferdinand Lundquist (nuvarande
NK) i Göteborg som inköpschef. Det var
ett arbete som gav honom tillfälle att fortsätta sina resor över jorden.

1979-80 fick han kontakt med Bengt Bogärde, dåvarande generalsekreteraren i
Sverigekontakt, vilket ledde till medlemskap och styrelseengagemang i föreningen. Och på den vägen är det.
Boken ”Lev din dröm” slutar med
bröllopet. I detta äktenskap föddes två
döttrar: Elisabeth, fil dr i marinbiologi och
Marie, som är psykoterapeut och i höst
ska disputera med en avhandling om utvecklingsstörda barn. Man kan inte missta
sig på pappa Runes stolthet och glädje
över sina två döttrar.
Låt oss hoppas att Rune fortsätter att
diktera berättelsen om sitt liv för Emma
Svensdotter, som har skrivit ut den första boken. Det finns mycket mer att berätta om Rune än vad som får plats i en
tidskriftsartikel, t.ex. om hans släktingar
i USA, om hans engagemang i svenskenklaven Obéra i Misiones i nordöstra Argentina liksom i Australien, där det också
finns svenskättlingar.
S v e r i g e k o n ta k t
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Nätverkskonferens
i Seattle
Första helgen i mars i år anordnade Svenska Skolföreningen i Seattle en nätverkskonferens för de svenska skolföreningarna på Nordamerikas västkust. Inbjudan
utökades sen till att innefatta även skolor i Mellanamerika.
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Glada kvinnor från Seattle. Stina Cowan står näst längst till höger.

Idén att ha konferens i Seattle föddes i
New York förra året då en nätverkskonferens anordnades där. Det var 2010 och
dessförinnan hade det varit en konferens
2005. Allmänt önskades tätare mellan
konferenserna och vi i Seattle erbjöd oss
att anordna 2011 års konferens. Det var
kanske tur att vi inte fattade hur mycket jobb som låg bakom för då kanske vi
hade tänkt oss för både en och två gånger!
Men som det nu var tog vi oss an uppgiften och påbörjade förberedelserna i höstas.
Svenska Skolföreningen i Seattle grundades 1998 och vi hade förmånen att
från början ha vår undervisning i Swedish Culturals Centers lokaler i centrala
Seattle. På den tiden hette det fortfarande Swedish Club men namnet har sedan
dess ändrats. Vi började med cirka 20
elever i två grupper och har nu runt 100
elever i 7 grupper. Vi tar i princip över
hela huset på söndagarna när vi har lektion. Det föll sig naturligt att hålla konferensen på Swedish Cultural Center. Alla
gästande deltagare var mycket imponerade över våra fina lokaler och många sa att
de tyckte vi var lyckligt lottade som fick
vara i en sådan svensk miljö vilket vi kanske ibland tar för givet.
Vi hade ett fullspäckat program med
bra föredragshållare. SUF (Svensk Utlandsundervisnings Förening) bidrar ekonomiskt till denna typ av konferenser.
Förutom resebidrag för deltagarna skickade de också sin ordförande, Rolf Ornbrant, som föredragshållare. Vi blev
också kontaktade av Riksföreningen Sverigekontakt som förutom att de gav ekonomiskt stöd också skickade tre föredragshållare; generalsekreterare Lars
Bergman, Bo Ralph, ledamot i Svenska
Akademien samt Anna Hannesdottir, lektor vid Göteborgs universitet. Från Skolverket bjöd vi in Pia-Lotta Sahlström. Lena
Powers och Mariana Jäder Näslund, som
båda jobbat som lärare i Seattle tidigare
föreläste också.
En stor fördel med att anordna konferensen var att alla våra lärare och styrelsemedlemmar fick chansen att vara med
på konferensen medan man kanske bara
skickar en eller ett par personer när konferensen är på annan ort. Det var sex skolor representerade och de var Seattle, Los
Angeles, San Francisco, Vancouver B.C.,
Colorado och Michigan. Totalt var vi 35
personer som under två dagar fick träffas
och utbyta idéer.
Konferensen började på fredag kväll

då vi ordnade mingel för de som var intresserade och redan då började många intressanta samtal om våra likheter och skillnader skolföreningarna emellan.
Tidigt nästa morgon samlades vi alla på
Swedish Cultural Center. Förutom en lite
presentpåse fick deltagarna möjlighet att titta
på en utställning av undervisningsmaterial
och elevarbeten som våra lärare satt ihop.
Innan konferensen sedan satte igång på riktigt serverades kaffe med dopp i restaurangen där Seattle visade sig från sin finaste sida.
Efter en inledande presentation av alla
närvarande spelade vi upp en film som visade elever och lärare en vanlig söndag på
svenska skolan i Seattle. Den gav deltagarna en bra bild av hur det ser ut hos oss och
hur vi använder våra lokaler.
Först ut bland föredragshållarna var PiaLotta Sahlström. Hennes intressanta föredrag tog upp de stora förändringarna som
sker inom skolvärlden i Sverige just nu.
Enligt Pia-Lotta är det de största förändringarna någonsin inom skolan. Bl. a kommer betygen ändras från och med hösten
2011. Man inför bokstavsbetyg likande de
amerikanska A-F. Vidare går man tillbaka till att ha låg-, mellan- och högstadium.
Lärarutbildningen ändras och en ny skollag
tillkommer. Lärare kommer också från och
med i höst att kunna ansöka om en lärarlegitimation (liknande den läkare och sjuksköterskor har idag) och från och med 2015
kommer den att vara obligatorisk för utbildade lärare och krävas för att få sätta betyg.
Efter en kort paus gick vi vidare med
Bo Ralph som i sitt föredrag Hur engelsk
är svenskan? fastslog att vi inte behöver
oroa oss nämnvärt över att engelskan förstör svenskan. Svenskan har under århundraden påverkats av olika språk men trots
detta behållit sin svenskhet och han avslutade med att säga (vad vi redan visste) att
vi tvåspråkiga är extra smarta!
Lena Powers pratade sedan om tvåsprå-

kighet ur en lärares och förälders perspektiv. Här fick vi mycket att tänka på vad gäller
att vara konsekvent och hur man bäst tacklar
problemen med att barnen i många fall hellre
pratar engelska.
Efter god lunch samlades vi återigen och
denna gång delade vi upp oss i en styrelsegrupp där Rolf Ornbrant pratade om styrelsens arbete i en skolförening och en lärargrupp
där Mariana Jäder Näslund pratade om hur vi
kan fånga och behålla de äldre eleverna. Efter
detta höll Anna Hannesdottir ett intressant
föredrag om en- och tvåspråkiga ordböcker på
nätet vilket gav många bra idéer för lärarna.
Efter kafferast pratade Lars Bergman om
Riksföreningen Sverigekontakt och för många
är föreningen en outnyttjad resurs. Från och
med i år ska Sverigekontakt satsa mer på
svenskundervisning i Nordamerika fick vi veta och det finns både pengar och andra resurser att använda för oss.
Sen delade vi återigen upp oss och hade
idéutbyte bland styrelsemedlemmarna i en
grupp och lärarna i en grupp. I utvärderingen som vi hade på slutet skrev många att detta var det mest värdefulla. Att få möta andra
i samma situation som många gånger har
samma erfarenheter och problemställningar
ger oerhört mycket.
Dagen avslutades med ett glas vin och utvärdering. Alla verkade mycket nöjda och över
huvud taget var stämningen oerhört positiv.
Som avslutning på hela konferensen samlades vi på Mccormick and Schmick’s vid
Lake Union där vi åt en god middag. Nöjda
och glada tog vi sedan farväl av varandra och
hoppas ses på nästa konferens som går av stapeln i LA nästa år.
Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till Riksföreningen Sverigekontakt som på så många
sätt hjälpte till att göra denna nätverkskonferens både möjlig och lyckad!
Stina Cowan
Ordförande i Svenska Skolföreningen i Seattle
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Årets svenskamerikan 2011
Kerstin Lane, f. Nordqvist, är född i Malmö 1941.
Hon är gift med Joseph C. Lane och paret har tre barn. De bor i Kenilworth, Illinois, USA.
Kerstin Lane tog Socionomexamen i
Lund och studerade därefter på ett stipendium vid University of Chicago.
Från 1977, då Kerstin Lane kom till
Chicago, har hon tillhört styrelsen för
Swedish American Museum Center, till
en början var hon också deltidsanställd
på museet. Hon tog strax efteråt hand om
ledningen och blev chef med 6 anställda.
Kerstin Lane är honorärkonsul för Sverige i Chicago.
Sedan några år är hon pensionerad
från sitt chefskap på Swedish-American
Museum, men hon har efter pensioneringen organiserat Chicago Cultural Alliance.
Förutom uppdraget som konsul ingår Kerstin Lane i styrelsen för Swedish
Council of America och Swedish American Historical Society.
Kerstin Lane var en drivande kraft vid
bildandet av den lokala avdelningen av

SWEA i Chicago 1981. Kerstin Lane utnämndes av huvudorganisationen SWEA
till ”Swedish Woman of the Year” (Årets
Svenska Kvinna) 1999.
Kerstin Lane tilldelades 2007 Serafimerorden av Carl XVI Gustaf.
Kerstin Lane emigrerade till USA 1974
och har under merparten av alla dessa år
ägnat oerhört mycket tid och kraft åt att
bygga upp det svensk-amerikanska museet i Chicago från en obetydlig början till
ett stort kulturcentrum i ett fyravåningshus. Detta invigdes 1988 i närvaro av
Kung Carl-Gustaf och Drottning Silvia.
Sedan dess har ytterligare utvidgning
skett med bl.a. skapandet av en interaktiv
avdelning för barn, vilken har utnyttjats i
stor skala av skolklasser av varierande etnicitet. Kerstin Lane har kontinuerligt utvidgat sitt kontaktnät med andra kulturinstitutioner i såväl Sverige som USA. På
museet ordnas regelmässigt utställningar
under medverkan från olika delar av Sverige och USA. En majoritet av de svenskamerikanska organisationerna i Chicago

anlitar museet för sina aktiviteter.
Vasa Orden av Amerika har sedan
1960 utnämnt Årets Svensk-Amerikan för
att hedra våra emigranter för deras insatser i Amerika. Årets Svensk-Amerikan
har antingen varit engagerad i svenskamerikanska kulturutbyten eller gjort en enastående karriär i det amerikanska samhället. Bland tidigare mottagare av denna
hederstitel märks nobelpristagaren i kemi
1951, Dr Glenn T. Seaborg, astronauten
Edwin Aldrin, skådespelerskan Signe
Hasso, ordföranden i USA:s högsta domstol William H. Rehnquist, Marilyn Carlson Nelson, VD för Carlson Companies
Inc., Agneta Nilsson, grundare av organisationen SWEA, diplomat Barbro Osher
och dramaprofessor Anne-Charlotte Hanes Harvey.

För Vasa Orden av Amerika
Catherine Bringselius Nilsson
Distriktsmästare
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Teater i Heidelberg
9–10 april gästade Obanteatern
Heidelberg med föreställningen
”Kan man…?”. Det var många, ca
150 personer, som kom och njöt av
svensk barnteater. Förutom nästan
alla familjer från svenska skolan i
Heidelberg kom också en skolgrupp
från skolföreningen i Stuttgart samt
några familjer från skolföreningen
i Frankfurt och från Europaskolan i
Karlsruhe.

Det var en härlig föreställning som bjöd
på massor av komik, härliga dans- och
sångnummer och till och med lite farligheter med haj och tiger. Det var en ren
njutning från början till slut! Tack Magnus och Tomas för att ni gjorde den långa
resan och gav oss denna härliga teaterupplevelsen! Ni är varmt välkomna tillbaka!!!
Ett stort tack även till Riksföreningen Sverigekontakt, kulturnämnden i Hei-

delberg och tysk-svenska sällskapet i Heidelberg som sponsrat detta projekt. Vi är
mycket tacksamma över dessa bidrag som
gav många barn här i regionen möjlighet
att få litet livslevande svensk kultur! Tack!
För mer information om Obanteatern,
se www.obanteatern.se

Annika Redwitz,
tysk-svenska sällskapet Heidelberg

Stipendier
Stipendier avseende gymnasie- eller högstadiestudier för
utlandssvenskars barn i svenska skolor. Även för sommarkurser i svenska.
För information: www.utrikeshandelsforeningen.se.
Stipendiefonden för svensk utlandsungdom

S v e r i g e k o n ta k t
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Besök i Thailand
Lars Bergman besökte i mars de två svenska skolorna på Koh Lanta i Thailand.
Sverigekontakt hade fått möjlighet att förnya dessa skolors bibliotek. Här
kommer ett tack, dels från en rektor och dels från en elev.

”
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I höstas fick jag ett mail från en man
jag inte känner och som jobbar för en
förening jag aldrig hade hört talas om.
Lars Bergman skrev och berättade att
han arbetar för en förening som främjar
det svenska språket i världen. Han hade
nu ansökt om och fått en summa pengar
att köpa böcker för till vår skola, Lanta
Sanuk School, på Koh Lanta. Det var
en ansenlig summa pengar, som skulle
räcka till många böcker. Vi visste först
inte om vi skulle tro att detta var sant.
Vi gladde oss dock enormt åt att i juletider (på jullovet) skriva långa önskelistor
om skönlitterära och faktaböcker till våra
förskolebarn och skolelever från F-9.
Om möjligt så var glädjen än större när
Lars slutligen kom med två stora kartonger böcker. Han presenterade sig själv och

S v e r i g e k o n ta k t

föreningen Sverigekontakt på vår dagliga
gemensamma morgonsamling.
Barnen ville sedan genast låna böcker,
så det gick undan med stämpling och
bokpresentationer. Även om vårt skolbibliotek är ganska stort, så har vi en del
barn som gått här länge, och som läst de
flesta böcker de vill läsa, så detta var en
fantastiskt fin present. Finns det något
bättre än att få sätta sig bekvämt med en
ny spännande bok? Överallt på skolan
ser vi nu elever djupt försjunkna i en bok.
Vi är så tacksamma och vem vet- kanske
tomten kommer till vår nya skola i Huay
Yang en gång också?
Ett jättestort tack från oss alla, stora som
små, på Lanta Sanuk School genom Eva
Brandelius, tacksam och glad rektor.

”

Att möta våren i Zürich
Svensklärarkonferensen i Zürich
8–9 april möttes av ett fantastiskt
vårväder. Rena sommarvärmen
gjorde att invånarna i Zürich tog
tillfället i akt och åt och drack på
alla otaliga uteställen. De vetgiriga svensklärarna fick däremot
tillbringa större delen av fredag
kväll och hela lördagen inomhus.

dag med ett stort boklotteri där var och
en av deltagarna fick med sig en handfull
svenska böcker hem. Dessutom fick de ett
exemplar av Språktidningen, som välvilligt hade skänkts av chefredaktören Patrik
Hadenius.
Det är Sverigekontakts förhoppning
att om några år vara tillbaka i Schweiz

och då återigen få nöjet att träffa alla de
entusiastiska svensklärare vi fick möta nu.
Till sist, ett stort tack till Svenska kyrkan
och till Klubschule Mígros som upplät
sina lokaler. Vi kommer gärna tillbaka!
Lars Bergman
lars.bergman@sverigekontakt.se

På fredag kväll sågs vi i Svenska kyrkans
lokaler och lyssnade till Sofia Tingsell
som talade om svenskans möte med
andra språk i de svenska förorterna.
Därefter berättade författaren Arne
Johnsson om sitt författarskap på ett sätt
som gjorde att man kände sig förflyttad
till svunna tiders soaréer. Det var både
vilsamt och stimulerande. Hela kvällen
hade deltagarna möjlighet att äta och
dricka från en buffé som hade arrangerats
av bland andra Ingrid Mårtensson.
På lördagen hade vi fått möjligheten
att vara i Klubschule Mígros lokaler
och där fick vi höra Karl Lindemalm
informera om sitt läromedel Rivstart och
om Swedex – det internationella testet i
svenska. Arne Johnsson lät åhörarna följa
med på en odyssé i det svenska litteraturlandskapet och berättade personligt om
ny svensk litteratur. Anna Schaffner,
lektor på universitetet i Zürich redogjorde
för arbetet med sina studenter i översättningen av novellen Härlig är jorden av
Hans Gunnarsson.
Anna visade på den mängd svårigheter som en översättning innebär, men
också på alla de möjligheter som ett
sådant arbete medför i form av diskussioner om ordval, stil, kultur etc.
Svensklärarkonferensen var ett arrangemang av Riksföreningen Sverigekontakt i samarbete med Klubschule Mígros i
Zürich och Svenska institutet i Stockholm.
Det hela avslutades på lördag eftermid-
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Nätverks- och fortbildningskonferens
för kompletterande svenskundervisning
Berlin den 18–20 mars 2011
Så har då ett helt år förflutit sedan vi lärare i kompletterande svenska strålade samman till nätverkskonferens i Düsseldorf och helgen 18–20 mars var det så dags igen, denna gång med Svenska Skolan i Berlin
som arrangör. Huvudstaden lockade deltagare från tio skolföreningar runtom i Tyskland. Särskilt glada var
vi över att styrelsen i Svensk Utlandsundervisnings Förening, SUF, skickat en representant, Jan Dackenberg,
rektor vid Svenska Skolan i London.
Vi samlades på fredagseftermiddagen på
Svenska skolan för gemensam avfärd till
Svenska ambassaden i Tiergarten där vi
välkomnades av ambassadrådet Helena
Onn och assistenten Karin Viklund-Bornhauser. Här gavs en intressant redogörelse för det nordiska ambassadkomplexets
tillkomst 1999 och den svenska beskickningens arbete i Tyskland. Staffan Carlsson, Sveriges ambassadör, sände sin hälsning från bokmässan i Leipzig. Efter en
kort promenad nådde vi därefter den

norska restaurangen ”Munchs Hus”, där
en gemensam måltid med utsökta ren-,
älg- och fiskanrättningar förgyllde kvällen.
Ordföranden i ”den norske skolen” i Berlin deltog, så erfarenheter kunde utbytas
kring den kompletterande norskundervisningen som bedrivs på Svenska skolan.
Medryckande föredrag
Lördagsförmiddagen ägnades så åt två
medryckande föredragshållare som sedan
en tid tillbaka lämnat Stockholm för Berlin:

Ebba Witt-Brattström, gästprofessor vid
Humboldt-universitetets ”NordeuropaInstitut”, och maken, ledamoten av
Svenska Akademien, Horace Engdahl.
Ebba berättade om sin forskning i
kvinnolitteratur allt ifrån Heliga Birgitta
till Moa Martinsson och uppmanade åhörarna att i undervisningen ägna sig åt en
kvinnlig svensk litteraturkanon. Fängslande var särskilt Ebbas presentation
av sin senaste bok, ”Å alla kära systrar”
(2010), där hon belyser sitt engagemang

Mottagning på svenska ambassaden
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i 70-talets kvinnorörelse och feministiska
Grupp 8. Det var rykande åtgång på bokexemplaren som Ebba fått med sig på cykeln!
Horace Engdahl stod sedan på tur att
föreläsa om ”Svenska språkets renhet,
styrka och höghet – Svenska Akademien
som kulturbevarare”. Så lydde nämligen
syftet i akademins stadgar då den inrättades 1786 under Gustav III. Det gavs en
historisk tillbakablick på svenska språkets
skiftande roll och akademins insats som
språkbevarare genom tiderna. Upprepade gånger poängterades betydelsen av
det svenska språket, modersmålet, vid avfattandet av akademiska avhandlingar vid
svenska högskolor t ex och hur svenskan
dessvärre alltmer trängs undan från denna domän på engelskans bekostnad. ”Mitt
eget språk”, så citerade jag Horace från
en artikel i ”Universitetsläraren”, ”är det
dagsljus i vilket tingen framträder. Främmande språk är som små ficklampor med
vilka man trevar sig fram i tunnlar.” Det
uppskattades mycket av åhörarna att Horace, som en av De Aderton, tog sig tid
att besvara spörsmål av språklig karaktär
och ge sin syn på svenskans framtid.
Eftermiddagens uppskattade föredrag
av Lilian Nygren-Junkin, lärarutbildare i
svenska och svenska som andraspråk vid
Göteborgs universitet, var en bekräftelse
av temat i Horace Engdahls anförande
om modersmålets betydelse, inte bara för
vår identitet utan även för språkutvecklingen som helhet: Deltagarna informerades kring ”Flerspråkiga barns / elevers
språkutveckling i tal och skrift”. Förstaspråket har ett stort inflytande över hur
väl en persons andraspråk utvecklas. Förstaspråket är något av en vägberedare i
hjärnan för andraspråket eftersom det är

Lilian Nygren-Junkin föreläser om modersmålets betydelse

det första redskap denna använder för att
lära ord och bilda begrepp. Det är på modersmålet våra minnesfunktioner börjar
utvecklas. Lilian belyste det positiva med
tvåspråkighet för den kognitiva utvecklingen och gav exempel från praktiken
och olika undersökningar.
Efter en synnerligen givande och lärorik konferensdag begav vi oss till Schiffbauerdamm i Mitte där en smaklig middag på restaurang ”Ständige Vertretung”
– ett minnesfyllt begrepp för oss som upplevt delningens Tyskland – fick avsluta
dagen.
En viktig process
På söndagsmorgonen återsågs vi på skolan för att av undervisningsrådet vid Skolverket, Anna Österlund, få aktuell information om något som berör oss lärare i
vardagsarbetet – revideringen av kursplanen i svenska att användas vid kompletterande undervisning för svenska elever
i utlandet. Vi hade förberett oss genom
utskick av utkastet och kunde nu på plats
lämna vår respons utifrån våra praktiska

erfarenheter. Det kändes både viktigt och
betydelsefullt att få vara delaktig i processen. I grupper diskuterades syftestexten, det centrala innehållet och kunskapskraven i den nya kursplanen innan vi
vid återsamlingen delgav Anna våra synpunkter och ändringsförslag. Konferensen avslutades med en delikat italiensk
lunch då vi också hade tillfälle att växla
tankar med såväl Anna som Lilian.
Med ett varmt tack vänder vi oss till Riksföreningen Sverigekontakt, SUF och
Skolverket som ekonomiskt gjort det möjligt för oss att få till stånd dessa enastående informativa och berikande fortbildningsdagar. Vi ser fram emot att återses
2012 då skolföreningen i Frankfurt/Main
står för värdskapet.

Eva Gripenstad
Svenska Skolan i Berlin
eva.gripenstad@gmx.de
info@svenskaskolan-berlin.de
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Att växa upp med flerspråkighet
– att få språk gratis?
Som svensk boende i Tyskland använder man sig normalt sett av flera språk per dag,
sällan bara sitt modersmål. Om man dessutom är gift med en spanjor och jobbar som
översättare, som jag, så kommer man ofta i kontakt med fler än två språk per dag.
Själv använder jag mig dagligen av fyra språk. Jag växte upp i en enspråkig familj i
norra Sverige och har fått ”kämpa” mig till flerspråkigheten.
Mina två barn växer däremot upp med
tre språk. Svenska från mig, spanska från
pappa och tyska från omgivningen. När
de börjar skolan kommer även engelskan
att tillkomma. Nuförtiden är de flesta positivt inställda till flerspråkighet, speciellt
om det är ”högstatusspråk” (språk som
man kan ha nytta av eller som kommer
från en kultur som respekteras eller rentav beundras) som finns i hemmet, engelska och svenska räknas dit här i Tyskland.
Ofta får man då höra att de får språken
”gratis”, de behöver inte lära sig dem utan gör det omedvetet och utan större ansträngning. Är det verkligen så?
Debatten har rullat fram och tillbaka
om hur man, speciellt barn, lär sig språk.
Först ansåg behaviorismen att barn lär sig
språk genom att imitera vuxnas tal. Sedan
kom mentalismen med Noam Chomsky
som främste förespråkare och menade att
man föds med en förprogrammerad, universell grammatik som har en begränsad
uppsättning principer för hur språken ska
se ut (Abrahamsson 2009:39). På senare
år härskar teorin om att inlärningen sker
genom ett samspel mellan inläraren och
omvärlden. Riktigt exakt hur inlärningen
sker, det vet man faktiskt inte ännu.
Vad man däremot har kunnat bevisa är att barn som utsätts för normalt inflöde (input) av språk, lär sig omgivningens språk utan större möda. Svenska barn
lär sig t.ex. adjektivkongruens utan större
möda, de får automatiskt det röda huset
till ”ett rött hus”, de behöver inte ens tänka. För en andraspråksinlärare kan dock
en sådan fras, som för oss modersmålstalare verkar väldigt enkel, skapa svårt hu16
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vudbry. Första frågan: en eller ett? Andra frågan: ska adjektivet böjas eller inte?
Tredje frågan: om det ska böjas – hur?
Fjärde frågan: förändras substantivet?
Varför heter det t.ex. ”ett rött hus” men
”det röda huset”? Allt det här får man
alltså gratis i modersmålet.
Får man detta gratis också om man
är flerspråkig? Myten säger ju att barns
språkinlärning sker i en rasande fart och
utan ansträngning.”På sätt och vis” är
dock det oklara svaret på frågan. Att växa
upp flerspråkig är ingen dans på rosor.
Det man redan under barndomen och
särskilt senare i livet kommer att ha stor
nytta av, att kunna kommunicera med
människor från flera språkområden, det
kan vara lite jobbigt ibland under uppväxten. Man måste jobba aktivt med inlärningen och komma ihåg att språk är en
färskvara. Hur många av oss som har bott
en längre tid utomlands känner att vi har
samma flyt i svenskan som när vi bodde i
Sverige? För att stimulera ett flerspråkigt
barns alla språk måste både barnet och
omgivningen (föräldrar, resten av familjen) arbeta aktivt.
Vidare kan det vara frustrerande både för barnet och föräldrarna med flerspråkigheten. Barnet kan vilja prata omgivningens språk hela tiden, i början för
att det är lättast och för att barnet får
mest inflöde där, och senare för att man
”skäms” för att prata ett annat språk, att
vara annorlunda.
För föräldrarna kan det vara frustrerande om barnet inte vill prata deras modersmål. Det kan vara känslomässigt jobbigt, men även praktiskt. Vad gör man på

besök i hemlandet, om inte barnet pratar
språket? Då kan en negativ trend uppstå
– barnet tycker inte att besöket är roligt,
eftersom det inte förstår språket och då
vill inte barnet besöka landet mer, vilket
leder till ännu mindre språkinlärning.
Som förälder får man vara beredd
på en del smällar. Barn utvecklas olika
snabbt och utvecklingen kan ske på olika
sätt. Ett barn kan prata endast ett språk
innan det till slut ”lossnar” och barnet
börjar prata även det andra språket. Där
får man som föräldrar kämpa på. Man
ska fortsätta att prata modersmålet med
barnet även om man inte får speciellt
mycket tillbaka. Om man slutar prata det
med barnet, kommer det definitivt inte
att lära sig något.
Om barnet endast svarar på det andra
språket, omgivningens språk, eller blandar språken så kan man svara på olika
sätt. Man kan t.ex. ställa en fråga: ”Vad
menar du? Jag förstår inte riktigt.” Då
måste barnet ställa om sitt uttalande. Man
kan även upprepa det barnet har sagt, i
frågeform, samtidigt som man korrigerar det som var fel i meningen. ”Mamma,
jag har fertig geschlafen” – ”Har du sovit
färdigt?” Om man inte direkt tolkar barnets yttranden på det andra språket utan
pockar lite på att det ska ställa om till sitt
eget modersmål (eller det som man har
utsett till samtalsspråk) så kommer snart
barnet att förstå ”reglerna”. Detta kan naturligtvis vara svårt i vardagens kommunikation, man vill ju att barnet ska känna sig förstått, men man får försöka i den
mån det går.
Teknikens framsteg har dock under-

lättat mycket för föräldrar till flerspråkiga
barn. Idag är det ingen finansiell omöjlighet att besöka hemlandet och att där köpa med sig t.ex. filmer, böcker eller spel.
Man kan prata gratis med familjen i hemlandet via Skype och när barnen blir större kan de använda sig av sina språk regelmässigt genom att skriva mejl. Internet
gör att en ofantligt större mängd material
står till förfogande än förut.
Slutligen måste man även tänka på att
det inte finns något facit för hur man ska
uppfostra barn och sannerligen inte för
hur man ska göra med flerspråkigheten.
Varje barn är en unik liten individ som
har sin egen vilja och det är alltid ett flertal faktorer som spelar in vid inlärningen av ett språk. Man ska inte heller ställa
för höga krav. Målet med flerspråkigheten behöver inte vara att barnet ska bli
simultantolk eller författare på flera olika språk. Men att lära sig ytterligare ett
språk (eller fler) är ingenting som skadar
barnet (Lindberg 2002; Tracy 2007), utan
snarare något som medför kognitiva för-

delar. Man kan alltså som föräldrar utan
samvetskval försöka stimulera inlärningen på bästa sätt. Barnet kommer att förstå
nyttan av att prata fler språk när det blir
större. Därför lönar det sig att hålla
ut på den något slingriga flerspråkiga
vägen. Hellre det än att barnet när det
blir vuxet beklagar sig över det missade
”gratis”språket.

Litteratur:
Abrahamsson, Niclas. Andraspråksinlärning.
Studentlitteratur, 2009.
Lindberg, Inger, Myter om tvåspråkighet, Språkvård
nr 4 2002, Språkrådet, www.sprakradet.se
Tracy, Rosemarie. Frühe Mehrsprachigkeit: Mythen,
Risiken, Chancen. Schriftenreihe der Landesstiftung
Baden-Württemberg; 28, 2007, Stuttgart.
www.bwstiftung.de

Har du erfarenhet av
flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten
att skriva om dina erfarenheter i vår
spalt Samtal om flerspråkighet. 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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Språkets palimpsester,
dubbelexponering, en underjordisk
stad – eller ren nostalgi:

exemplet Göteborg
Vi har just börjat med projektet att
samla minnesmärken – och det triggar igång tankar kring synligt och
osynligt, minnen och kringburna
bilder, tidens gång och kollektiva
kvarblivanden. Svenska Dagbladets
dagliga helsideskulturartikel kallas
fortfarande understreckare sedan
den tiden den sträckte sig över två
sidors nedre hälfter. Man måste
kunna bakgrunden.
Länder och städer byter ständigt namn –
av politiska skäl, av fonetiska och historiska
orsaker. Nord- och SydRhodesia blir Zambia och Zimbabwe, Bombay och Peking
i Carlssons skolgeografi blir Mombai och
Beijing, Burma kallas Myanmar av militärregimen och Burma av oppositionen och
Siam har blivit Thailand lite fram och tillbaka, St Petersburg blev Petrograd blev
Leningrad blev St Petersburg igen. Listan
kan göras lång.
Har man bott länge i en stad finns den
i flera skikt – begrepp och namn som angav en verklig företeelse lever kvar i det
kollektiva minnet, länge. Man rör sig på
dagens yta, men lika mycket i minnenas underjordiska rum, benämningar och
karta. Man kan nu inte se eller bo i dessa
kvarter och hus, men de finns där som
en fantasyvärld – en sån där man i barnböckerna når genom en spegel eller en
hemlig dörr. Eller kanske hänger det hela
ihop med Einsteins relativitetsteori och tidens gång fram och tillbaka och det krökta rummet.
Alla vet var mötesplatsen Gumperts
hörna ligger i Göteborg – fast den är borta
18
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sedan 1976 (man kan se dess bild på fakturor från 1897 och framåt) – man har
koll på Slottsskogsgrindarna trots dess
nutida totala osynlighet vid Linnéplatsen. Hagabadet heter Renströmska och
Dicksonska är stadsbiblioteket. Ferdinand
Lundquists julskyltning lockar första julskyltsdagen – det första skyltfönstret exponerade sina varor 1864 – trots att NK
har tagit dess plats, och på Meeths thésalong kan man dricka te iklädd små nätvantar – och nylonstrumpor med söm
– om man inte går till Bräutigams och
lyssnar på pianisten och sen vandrar den
torn-och tinnarutsmyckade vackra och diagonalt dragna Arkaden från 1899, länge
stadens enda privatägda gata, ner till
Drottningtorget där Posthuset fortfarande
innehåller en Post.
I denna värld rör sig fortfarande Lasse
Dahlqvist, Uno Myggan Eriksson och
mannen med fiollådan, man kan i ett gathörn suddigt möta Torgny Segerstedt med
sina stora hundar Winston och Garm eller
Harry Hjörne med sin lilla Truls. De goa
gubbarna bär fortfarande kubb. På Lorensberg och Cirkus uppträder Karl Gerhard och till Liseberg åker man linbana
från jubileumskullen vid Näckrosdammen
och där ligger inte alls Humanisten. Och
väl på Liseberg finns inte en enda grön
kanin, och det läskigaste man kan åka är
berg- och dalbanans första nedförsbacke.
Östra Nordstan är ett gytter av småhus och man kan från de stora kontorshusen Holmia och Herzia vid Lilla Bommen, med sina gallergrindshissar och
uniformerade hissförare, gå kullerstensgator till mjölkaffären och handla fikabröd

och klappa bryggarhästarna på vägen.
Söndagspromenaden går längs kajernas
lyftkranar och laststaplar. Postgatan heter
fortfarande Sillgatan och leder emigranterna ner mot hamnen. Och där i närheten fanns också GHT:s hus och redaktion.
På Weises serveras fortfarande stans
bästa pyttipanna, i Trädgårdsföreningen
står den gamla konsertsalongen vid Rotundan och i Slottsskogen är Björngårdsvillan mörkträig och schweizerlik.
Min skolväg går över Säröbanans stationsplan och förbi det stora stationshuset, över den välvda träbron vid fågeldammarna. Dag Hammarskjölds väg
heter Frölundagatan, lillebror spelar fotboll på Karlsrofältet och utanför Botaniska trädgårdens grindar köper man Adas
hemgjorda glass. Annedals trähus finns
kvar, i Landala är det högsta huset kapellet, i Haga köper man fotogen till kaminen på macken på Skanstorget.
Gamla Ullevi är fortfarande det enda
Ullevi, inte Nya och inte Gamla Nya, och
husen på Prippska tomten på andra sidan
Fattighusån skakar inte av hejarklackarnas hopp, för de finns inte – där ligger
fortfarande Pripps. Biograferna är ännu
biografer – Victoria, Palladium, Aveny,
Cosmorama, Spegeln – och inte hamburgerbarer eller klädkedjor eller designboutiquer. Eckersteins bokhandel ligger kvar
i Haga, på hörnet mot Allén, och på Avenyn heter bokhandeln Wettergrens och
de säljer böcker, även klassiker.
Kopparmärra står på andra sidan
Kungsportsplatsen.
Kungsportavenyn är den magnifika
promenadgatan utan helgskräp, patrici-

”Har man bott länge i en stad finns
den i flera skikt – begrepp och namn
som angav en verklig företeelse lever
kvar i det kollektiva minnet, länge.”
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erhusen har inhägnade förträdgårdar och
få affärer – men kaféer förstås – Jungans och Paleys. Kjellbergska flickskolans
vackra och funktionella tornhus vid Södra vägen har ännu inte förvandlats till ett
grått parkeringshus i betong.
På Storan ges operetter, och ännu
längre tillbaka står min farmorsfar där utanför tidiga morgnar och väntar på eventuell hästskjuts till Kviberg – eventualiteten beror på om någon officer redan
sitter i vagnen, i så fall får militärmusikerna inte åka med.

Vi behöver inte förflytta oss så väldigt långt
tillbaka i tiden för att återfinna minnets
dubbelexponeringar i verklighetens avbildningar – förträdgårdarna på Avenyn
försvann 1970, Arkaden revs 1972, den
nya uppfördes 1974 av några som borde veta bättre, basarerna på Kungstorget
försvann 1966, Kjellbergska revs 1967,
Östra Nordstan invigdes i nytt skick 1972
och Östra Hamnkanalen lades igen 1936.
Gumperts flyttades från sin hörna till
Nordstan 1978 och förvandlades sen till
Akademibokhandeln.

Och som en skuggsiluett tornar Älvsborgs
fästning upp sig mot älven, två gånger utlöst från danskarna. Och Kronhuset tar
igen sig efter den dramatiska 1660 års
riksdag.
Omedelbart under dagens benämningar och begrepp ligger gårdagens –
som ett slags språkets palimpsester.
Text: Ulla Berglindh, Ulla.Berglindh@ped.gu.se
PS. Palimpsest betecknar vanligen ett skrapat eller
tvättat manuskript av pergament eller papyrus,
därefter återanvänt. Den första texten eller bilden
är ibland möjlig att återvinna.

Stipendiater på besök
Sverigekontakts folkhögskolestipendiater
var på besök i Göteborg en helg och fick
tillfälle att berätta om sina erfarenheter.
De var alla positiva både till sin folkhögskola och till Sverige i allmänhet och allt
uttryckte de på en obehindrad svenska.
De påpekade hur värdefullt det är att få
möjlighet att vistas i en annan kultur och
få utsättas för det som brukar betecknas
som språkbad. Vi hoppades ömsesidigt
att vi skulle ses igen i något sverigerelaterat sammanhang.

Lars Bergman
lars.bergman@sverigekontakt.se

Marta Zhegalina (Ryssland), Adelina Margarit (Rumänien), Francisco Mahanuque (Mocambique), Konstantin Kolev (Bulgarien), Anna Motyka (Polen) och Dilvo Bedin Junior (Brasilien).
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Vi lotsar dig
säkert i hamn.
I alla väder.

Väddåkra
I den natursköna Ätradalen i Västergötland ligger gården Väddåkra. Gården drivs av en stiftelse och är öppen för forskare och konstnärer av alla slag. Vill du veta mer, ring +46 (0)8 6736399.

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

Trevlig sommar
önskar Sverigekontakt
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Håll kontakten med det litterära Sverige!
Visst gör det ont när knoppar brister, eller när man som utlandssvensk är sugen på svensk
litteratur på svenska men inte hittar någon? Vilken tur då att Bokus finns!
Gå in på www.bokus.com och ange koden ”sverigekontakt” i kassan, då får
du 3% rabatt på vårt sortiment med över 6 miljoner titlar.
Där framgår det också vilka länder vi levererar till.
Just nu har vi ett specialerbjudande på tre nyutkomna svenska böcker!

179:199:-

189:Alkemins eviga eld
Av Anna Jansson

Dikter och prosa 1954–2004
Av Tomas Tranströmer

Sveriges mästerkock
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Insamling pågår för den svenskspråkiga
universitetsutbildningen i Finland
Det har hänt mycket inom den finska
universitetsvärlden under den senaste tiden. En ny universitetslag trädde
i kraft 2010 och i och med den blev
de finländska universiteten tvungna
att ta större ansvar för sin ekonomi.
Den externa finansieringen kommer
att få en allt större betydelse i framtiden och därför har universiteten gått
in för att samla in privat kapital.
Likt de övriga universiteten, har också
Finlands svenska universitet, Åbo Akademi, startat en medelinsamlingskampanj.
Målsättningen för kampanjen är att garantera ett internationellt framgångsrikt
och svenskspråkigt Åbo Akademi även i
framtiden. Den finska staten stöder universitetens medelinsamlingar genom att
utbetala en finansplacering på 2,5 gånger
det som doneras till universiteten. På en
donation om 1000 euro skjuter staten till
med 2500 euro och sammanlagt innebär
detta 3500 euro för universitetet.
Åbo Akademi har lyckats bra med sin
medelinsamling jämfört med de övriga
universiteten i Finland. Den ursprungliga
målsättningen på 10 miljoner euro nåddes redan i december 2010. Nu har Åbo
Akademi som målsättning att engagera så
många donatorer som möjligt, både innanför och utanför landets gränser.
22
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Donationer också från utlandet
Hundratals privatpersoner och organisationer har redan bidragit till insamlingen.
Akademins alumner, dvs. tidigare studerande, har särskilt utmärkt sig. Också universitets anställda, finlandssvenska föreningar, fonder och stiftelser, samt större
och mindre företag har varit aktiva. Det
insamlade kapitalet investeras och avkastningen används för att stärka Åbo Akademis verksamhet.
Under kampanjen har vi också nått ut
till Åbo Akademis vänner utanför Finland. Riksföreningen Sverigekontakt bidrog till insamlingen i våras och det har
uppskattats högt vid akademin. Många av
akademins alumner är bosatta utomlands,
största delen av dem i Sverige. Det har
varit glädjande att se att de kommit ihåg
sitt Alma Mater med en donation.
Brett bildningsansvar och högklassig
forskning
Som det enda mångvetenskapliga svenskspråkiga universitet i Finland har Åbo
Akademi ett brett ansvar för den svenskspråkiga universitetsutbildningen. Endast
vid Åbo Akademi utbildas bland annat
klass- och ämneslärare, barnträdgårdslärare, logopeder, psykologer, farmaceuter
och rättsvetare helt på svenska. Åbo Akademis tekniska utbildning klassas som en

av de främsta i Finland och har livliga
kontakter till näringslivet. Det goda samarbetet har bidragit till att medelinsamlingskampanjen fått ta emot betydande
donationer från bland annat skogsindustrin. Åbo Akademi bedriver också välkänd forskning inom bland annat Östersjöforskning, valbeteende och mänskliga
rättigheter.
För att Åbo Akademi även i fortsättningen skall kunna erbjuda högklassig
forskning och universitetsutbildning på
svenska behövs resurser. Medelinsamlingen pågår fram till 30 juni 2011. Om
du vill stöda Åbo Akademi, kan du göra
det via webbsidan www.abo.fi/medelinsamling eller genom att göra en inbetalning på ett av följande konton:
Aktia IBAN: FI70 4055 0010 4679 22
Nordea IBAN: FI86 1744 3000 0011 75
Sampo IBAN: FI448319971000046
Åbonejdens Andelsbank: IBAN: FI33
5710 0420 2749 61
Ålandsbanken: IBAN: FI63 6601 0001
0736 83
Varje bidrag är viktigt och tas emot
med tacksamhet!

Text: Lotta Silfverberg/Åbo Akademi
Foto: Tage Rönnqvist/Åbo Akademis bildbank
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Lösningsordet i de BLÅ numrerade rutorna utgör tävlingssvaret. Tre vinnare får en bok ur föreningens boklager. Adress finns
på sid 3 i tidningen. Ett annat altenativ är att e-posta lösningsordet till Conny.Stoopendahl@Sverigekontakt.se
Lösningen oss tillhanda senast den 15 augusti 2011. Märk kuvertet eller notera ”Tävling 9”. 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 UKRAINA. Bilden finns,
bland många andra, i ett album som Gammalsvenskbyborna
skänkte till Vilhelm Lundström på hans 50-årsdag 1919.
Troligen är fotot taget omkring 1914–1917. Okänd fotograf.
Pristagare:
Lars Ekström, Göteborg
Gunvor Flodell, Stockholm
Torbjörn Holmer, Sollefteå
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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