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Från Dicksonsgatan
Efter en ovanligt kall – och i Göteborg
torr – vår nalkas nu sommaren. Snart är
det midsommar med sill och färskpotatis,
öl och nubbe, jordgubbar och grädde,
getingar och mygg, dragspel och fiol, bad
och hängmatta, bok och läsplatta, regn
och blåst, båt och tält, glass och grill, sol
och skugga, ro och rastlöshet.
Sommaren kommer fort. Men det är
nästan resan som är mödan värd. Att
vänta på värmen, solen och baden. Men
tyvärr är det ju inte alltid sommaren infriar
hoppet om den eviga och lagom värmen
på dagarna och lite regn då och då på
nätterna. Men varje år tror man ju att
”i år blir det bra”.
Årsmötet
I år var vi i Göteborg. Årsmötet hölls på
Hotell Liseberg Heden med ett 40-tal
medlemmar. Bo Ralph omvaldes som
ordförande för ytterligare en treårsperiod.
Årsredovisningar godkändes och budgetar togs. På kvällen var det middag på
värdshuset på Liseberg med god mat och
dryck. Nöjesparken var som vanligt full
av folk och det är alltid trevligt att se glada
människor.
Utflykten dagen därpå gick till Grimeton
– radioanläggningen i norra Halland som
finns på Världsarvslistan. Fantastisk anläggning från 1920-talet för långvågssändningar
och som fortfarande är i drift. Därefter var
det lunch på Getterön utanför Varberg i
strålande sol. Trevlig helg på alla vis!
Minnesmärken
Ni glömmer väl inte att hjälpa oss att
kartlägga svenska minnesmärken i utlandet? Gå till vår hemsida och läs mer om
detta projekt.
Sibirien
Visst är det något speciellt med namnet
Sibirien? När jag nämnde för min omgivning att jag skulle åka till Sibirien så tittade de flesta på mig som om jag var på
väg till månen. Om jag däremot sa att jag
skulle åka till Ryssland var det knappt
någon som ställde den minsta fråga. Jag
var i Tobolsk i västra Sibirien. Föreställ
er gnistrande vit snö, 20 minusgrader,
magnifik ortodox katedral, utsikt över ett
milsvitt område, skepp infrysta i meter-
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tjock is – det var vackert, fantastiskt och
spännande. Tack vare en inbjudan från
svenska ambassaden i Moskva hade jag
möjligheten att åka med en delegation
som på olika sätt ville föra fram Sverige
mot bakgrund av att Tobolskområdet
under århundraden även förknippats
med Sveriges historia. Intresset från Sverigekontakts sida var att dokumentera
svenska minnen från början av 1700-talet
då ett stort antal svenska fångar efter Karl
XII:s nederlag vid Poltava fördes till mindre orter i Sibirien och där så småningom
kom att bidra till områdets utveckling.
USA
Jag hade i april förmånen att få genomföra en 10-dagars resa i USA med fokus
på ”gamla svenskbygder”. Man brukar ju
ofta säga att allt är större i USA. Storleken
på allt är inte så framträdande längre,
men däremot är det bemötande man
får i affärer och restauranger underbart
vänligt. Jag besökte bland annat Bishop
Hill i Illinois – en fantastiskt välbevarad
svensk by från 1830-talet med en minst
sagt intressant historia. I Wilmington utanför Philadelphia ligger replikan av Kalmar Nyckel, skeppet som nådde Amerika
1638 och där den svenska kungafamiljen
i maj firade händelsens 375-årsjubileum.
Det kändes nästan lite overkligt att få
stiga ner på samma klippsten som Kalmar Nyckels besättning gjorde på den
tiden – klippan är omslag på detta nummer av tidningen. Bara ett par hundra
meter därifrån ligger Holy Trinity Church
och på dess kyrkogård närmast ingången
ligger gravarna av familjen Stiddem från
Göteborg, som var med vid den svenska
koloniseringen av området vid Delawareflodens mynning. Mer om resan finns att
läsa inuti tidningen.
Svensklärare från Finland
Vartannat år arrangerar Svensklärarföreningen i Finland och Svenska nu tillsammans med Riksföreningen Sverigekontakt en fortbildningskurs någonstans i
Sverige. I år äger den rum i Dalarna med
föreläsningar på Fornby folkhögskola
utanför Borlänge och med nedslag på ett
flertal kulturella platser såsom Zornmuseet i Mora, Klockaregården i Tällberg,

Carl Larssongården i Sundborn och koppargruvan i Falun. Ett 30-tal lärare brukar
delta och blir uppdaterade om Sverige
och eftersom kursplatsen varierar mellan åren – förra gången var den förlagd
till Blekinge och gången dessförinnan till
Gotland – så får deltagarna uppleva olika
landskap och kulturer.

Sommaren
I sommar blir det som vanligt kurs i
svenska på Billströmska folkhögskolan på
Tjörn. Ett 40-tal studenter från hela världen är anmälda. Dessutom tillbringar ett
antal barn och ungdomar en lägervecka
på Sparreviken utanför Lyckorna på
Västkusten utan att behöva bekymra sig
om kostnaden. Tack vare de Ekmanska
stiftelserna kan ett tiotal svensktalande
ungdomar bosatta i utlandet ta del av den
svenska sommaren och tillsammans med
andra förbättra sin svenska. Språk behöver ju gödas som vi vet.
Bokbordet står uppdukat på Dicksonsgatan. Lärare som undervisar i svenska
utomlands är välkomna till vårt kansli
och där få med sig en bärkasse böcker
till sin skola. Slå gärna en signal innan ni
kommer för att förvissa er om att någon
är på kontoret.
Som sagt, när detta skrivs i slutet av
maj har sommaren kommit till Göteborg.
Nu kan barnen sjunga Idas sommarvisa
på avslutningen och se
fram emot en lång och
härlig sommar.
Från oss alla till er
alla – trevlig sommar!
Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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Omslag: Den klippa som skeppet
Kalmar Nyckel la till vid 1638
utanför nuvarande Wilmington,
Delaware.

Det finns inte mycket som är så ofruktbart
som att ondgöra sig över vädret. Men i år har
vintern varit segare än på länge, och stundtals var det kallare än på länge också.
Och så sitter man här plötsligt i skjortärmarna och det känns nästan overkligt att värmen äntligen kommit. Det skall tydligen behöva bli ishockey-VM för att sommarvärmen
skall infinna sig i vårt land.
I år har det med andra ord varit en sådan
där vinter som får utlandssvenskar att känna
sig extra nöjda för att de är på betryggande
avstånd från den svenska fimbulvintern. Jo,
jag är medveten om att inte alla utlandssvenskar uppehåller sig i vältempererade
klimatzoner, men från dem som har det lika
illa som vi här hemma brukar det inte höras
några skadeglada anrop.
Rent statistiskt är det också säkert så att sannolikheten för att en utlandssvensk skall ha behagligare väder vintertid än hemmasvenskarna
är betydande. Vi har helt enkelt fler på uppdrag söderut än norrut, vilket naturligtvis har
med vår egen belägenhet att göra.
Men så har det inte alltid varit. Detta fick
generalsekretaren och jag själv anledning att
fundera över några dagar i början av mars,
då vi ingick i en delegation utsänd av Sveriges ambassad i Moskva till västra Sibirien.
Resan var mycket säregen, precis så spännande som det kan verka. Den har antytts förut
i denna tidning, och vi kommer av olika skäl
att komma tillbaka till den med olika slags
rapportering.
Det fanns flera skäl till att denna resa företogs, för vår del helt enkelt för att vi blev medbjudna. Initiativet var alltså den här gången
inte vårt eget. Västra Sibirien är rikt på naturresurser, och regionen befinner sig i snabb
utveckling. Det finns mycket för svenskt näringsliv att intressera sig för, men detta var som
alla förstår inte det viktigaste skälet till att vår
förening fanns med på ett hörn.
Färden gick till Tyumen, huvudstaden i
västra Sibirien, och den betydligt blygsammare staden Tobolsk, som man når efter fyra
timmars resa över slätterna från Tyumen.
Området har en gammal svensk anknytning, eftersom det var dit åtskilliga karolinska krigsfångar förvisades efter nederlaget
vid Poltova. Särskilt i den mindre staden,
Tobolsk, var minnet av svenskarna ännu
mycket levande. De hade satt avtryck inte
bara i befolkningens minne utan i själva
stadsbilden, den geografiska verkligheten och
i kulturhistorien.
Det var karoliner som hade byggt vissa av
de mera anslående husen i staden, floden hade

letts i ett annat lopp för att undgå de ständiga
översvämningar som dittills hade varit förödande, och svenskarna hade startat de första
skolorna som det hade varit något bevänt med.
Det fanns således mycket gott att säga om de
kunniga och företagsamma svenskar som hade
hamnat där borta, och detta framhölls gärna
artigt av våra värdar, som väl bland annat hoppades på nya konstruktiva insatser.
Men vi talade nyss om vinterkylan. I Sibirien var det kallt. När det är kallare än trettio
minusgrader så är det kallt. Vi får sällan uppleva det här hemma. Det märker man när
man någon gång utsätts för det. Man är helt
enkelt varken fysiskt eller mentalt förberedd
på den upplevelsen, och den är dramatisk.
Det är helt ofattbart hur folk bar sig åt
med gamla tiders teknologi och utrustning att
ta sig över dessa oändliga vidder utan att veta
hur långt de skulle nå innan kvällen, under
vilka förhållanden de skulle övernatta osv.
Dessutom var de i många fall undernärda
och kanske sjuka eller skadade. Man fick en
tankeställare på många sätt.
Den underfundige västkustdiktaren Gunnar
D. Hansson (född på Smögen, bor sedan
länge i Göteborg) har funderat över om man
kan se ett samband mellan den svenska naturlyrikens födelse och Sibirien. Många menar
att Gustaf Philip Creutz Sommar-qväde spelat en nyckelroll i den svenska naturlyrikens
utveckling. Sommar-qväde var den dikt som
Creutz slog igenom med 1756.
Vad har detta med Sibirien att göra? Jo,
Gustaf Philips far, Carl Creutz, satt i Tobolsk
som krigsfånge. Där greps han av den pietistiska
fromhet som han delade med många svenska
krigsfångar och ägnade sig åt att sprida jämte
viss boklig kunskap till både svenskar och
lokalbefolkning. Under åren i Tobolsk lärde
han sig enligt Gunnar D. Hansson i detalj
iaktta naturens under, en förmåga som han
senare skall ha förmedlat till sin son.
Fadern uthärdade både Sibiriens vinterkyla
och den korta sommarens hetta och kom till
slut hem till Finland. Det är väl inte detta
Gustaf Philip har i tankarna när han skriver
i sitt Sommar-qväde:
De täta alar mig beskärma
At ej af Sol och qvalmig värma
Jag nödgas magtlös gifvas opp.
Lite kvalmig värme står
väl även vi ut med?
God sommar!
Bo Ralph
S v e r i g e k o n ta k t
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Kan det verkligen vara
ett minnesmärke?
Under de senaste åren har vi publicerat en rad artiklar om svenska minnesmärken i utlandet.
Den första av dem ställde frågan ”Vad är ett svenskt minnesmärke?”och gav följande svar: ”ett
dokumenterbart svenskt avtryck i utlandet”. När man således definierar ett begrepp måste man
använda nya begrepp, och också dessa behöver förklaras och specificeras. Vad ”dokumenterbar”
innebär är väl någorlunda klart. Det är under alla omständigheter så, att allt som låter sig matas
in i vårt rapporteringsformulär härigenom har svarat mot kravet på dokumenterbarhet.
Vad som är ”svenskt” och vad som hör
till ”utlandet” – begrepp som förstås är
beroende av varandra – är inte lika självklart. En generös tolkning av begreppen
tillåter att allt som härrör från områden
som någon gång varit svenskt territorium
räknas som svenskt, samtidigt som allt
som i något historiskt skede (inklusive vår
samtid) har varit (eller är) utanför nationen Sveriges gränser kan uppfattas som
utlandet. Därmed är det motiverat att
inlemma minnesmärken från exempelvis
Finland och Estland; dessa länder representerar utlandet nuförtiden, men de har,
som bekant, inte alltid gjort det.
Intressant nog har vi inte fått in några
minnesmärken från territorier som till
skillnad från Finland och Estland är delar av Sverige nu men som inte alltid
har varit det. Den generösa tolkning av
”svensk” och ”utland” som låter oss inkludera finländska och estländska monument måste rimligen också tillåta märken från t.ex. Skåne, åtminstone om de
minner om tiden före 1658 (d.v.s. innan
Danmark tvingades avträda bland annat
detta område till Sverige vid freden i Roskilde). Dock saknar vi alltså sådana bidrag.
Hur skall vi då förstå begreppet ”avtryck”? För det första måste vi ha klart
för oss att ett avtryck i sig nödvändigtvis
är någonting annat än det som gör avtrycket. Det är en självklarhet kan man
tycka, men i praktiken kan skillnaden
ibland vara svår att se. Låt oss ta ett populärkulturellt exempel: artisten Robyn,
född i Stockholm men med stor framgång
verksam i stora delar av världen. Kan
Robyn vara ett svenskt minnesmärke?
Knappast om vår nuvarande definition
skall gälla, eftersom hon omöjligen kan
vara ett avtryck av sig själv. Däremot är
allt hon lämnar efter sig ett potentiellt
minnesmärke. Länken till det svenska
måste alltså vara indirekt – det är det som
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är själva grundprincipen. Vill man inkludera även Robyn själv, då måste man
omdefiniera vad det är som skall samlas
in. Man skulle förvisso kunna vidga gränserna för själva insamlingsobjektet genom
att inkludera allt som har anknytning till
Sverige. Men då blir det ”svenskt i utlandet” snarare än ”svenska minnesmärken
i utlandet”.
Hittills har vi inte haft några principiella invändningar mot något av de minnesmärken som inkommit till oss. Men
det kan vara värt att fundera över några
av dem. Vi har t.ex. en lastbil i New York
som tillhör det svenska företaget Skanska.
Men är det egentligen ett minnesmärke?
Självklart måste man man behandla Skanskas närvaro i utlandet på samma sätt som
Robyns: i sig är de inga märken eller avtryck, däremot det de gör eller åstadkommer. Om lastbilen är en del av företaget,
då kan den inte vara ett minnesmärke.
Men var gränserna för företaget går kan
naturligtvis diskuteras. Hur är det då med
Robyns musik? Om man uppfattar henne
som ett med sin musik, då kan man inte
samtidigt räkna hennes musik som ett
minnesmärke. Å andra sidan kan man ta
fasta på att musiken lever sitt eget liv alldeles oavsett var hon själv befinner sig.
I detta sammanhang behöver vi också
kommentera begreppet ”minne” som ju
ingår i själva termen minnesmärke. Det
antyder att märket och det som märket
hänvisar till är skilda åt i tiden. Man
minns i regel inte sådant som alltjämt
finns kvar. Definitionen, som vi just diskuterat, ställer inga krav på sådan åtskillnad i tiden; enbart krav på rumslig
åtskillnad kan utläsas (avtrycket är skilt
från det som sätter avtrycket). Ändå är
kravet på tidsskillnad liksom implicit
närvarande eftersom själva begreppet
”minne” sänder sådana signaler. Säkert är
det därför som både Robyn och Skanska

rent intuitivt kan kännas malplacerade i
en diskussion om minnesmärken. Båda är
alltjämt aktiva, och att börja minnas dem
framstår då som omotiverat (och kanske
t.o.m. omöjligt).
Vill man kan man alltså kräva både
rumslig och temporal åtskillnad mellan
märket och föremålet för erinran. Är
man mer tillåtande kan man lätta på det
rumsliga kravet, exempelvis genom att
definiera föremålen så snävt som möjligt: Skanska är inte alla sina lastbilar,
Robyn är inte sin musik. Man kan också
låta närminnet få större utrymme: det är
fullt möjligt att minnas i sin egen samtid.
Ändå är det först när minnet börjar svika
som behovet av ett märke blir påfallande.
Slutligen kan det vara värt att fundera
över hur vår benägenhet att spontant
acceptera eller avfärda potentiella minnesmärken hänger samman med vår föreställning om vad som är exotiskt och exceptionellt och vad som är vardagligt och
odramatiskt. Ett av de senast inskickade
bidragen till vår minnesmärkessamling
(som ännu inte publicerats) är en hållare
för pappersservetter placerad inne i en
lärosal i ett norskt universitet; hållaren är
tillverkad av det svenska företaget SCA,
det framgår av det foto som bifogats.
Hållaren kvalificerar sig som ett svenskt
minnesmärke, förutsatt att man inte uppfattar hållaren som en del av företaget;
det rör sig med andra ord om en sanitetsparallell till byggexemplet ovan. Har
man varit ute och rest utanför Europa vet
man emellertid att snarlika hållare går att
hitta på betydligt mer avlägsna platser än
vårt grannland. Det är svårt att komma
ifrån att pappershållaren hade framstått
som ett mer spännande tillskott till vår
samling om den istället suttit på en flygplats-toalett i Dar es Salaam.
Välkommen med ditt bidrag!
Text: Erik Magnusson-Petzell

Svenska artisten Robyn. Foto: Lewis Chaplin

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!

Pengar till klassen – skicka in minnesmärken!
Elever i svenska skolor utomlands och i den kompletterande svenskundervisningen är välkomna att skicka in svenska minnesmärken utomlands.
Så här går det till:
En klass på 30 elever skickar in 30 minnesmärken och en klass på 20
skickar in 20 osv. Varje märke ger SEK 100 men det krävs att varje klass
skickar in lika många märken som det finns elever i klassen för att pengarna ska betalas ut. Märkena behöver inte komma från det område där skolan ligger utan det går bra att söka på nätet. Dubbletter registreras inte.
Registrera minnesmärkena på vår hemsida www.sverigekontakt.se under
”Minnesmärken”. Underteckna med namn alternativt skolans namn.
När klassen lagt in sina märken hör läraren av sig till Lars Bergman:
lars.bergman@sverigekontakt.se
S v e r i g e k o n ta k t
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På spaning i Tobolsk
Första helgen i mars fick Bo Ralph och jag möjligheten att åka till Tiumen och till Tobolsk i
västra Sibirien. Resan var initierad av Svenska ambassaden i Moskva och blev en påminnelse
för oss historieintresserade om vad som hände de mer än 22 000 personer som togs tillfånga
vid Karl XII:s fälttåg i nuvarande Ukraina under början av 1700-talet.
6
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Sofiakatedralen i Tobolsk

Många har i skolan läst om det ödesdigra
slaget vid Poltava 1709. Bortåt 8 000 i
den svenska hären stupade och 3 000
togs tillfånga. Strax därefter i Perevolotjna kapitulerade hela den återstående
svenska hären och ytterligare 20 000 togs
tillfånga. Bland dessa cirka 23 000 fångar
fanns närmare 2 000 kvinnor som följde
med sina stridande män eller vilka arbetade i trossen. Tsar Peter den store beslöt
strax därefter att fångarna skulle föras till
Moskva för att visas upp i en segerparad. Peter den store ville på detta sätt få

omvärlden att erkänna Ryssland som en
stormakt.
Att inhysa bortåt 20 000 tillfångatagna
karoliner i Moskva blev dock påfrestande
för den inhemska befolkningen och för
myndigheterna. Det beslöts att förvisa
dem i mindre grupper till andra städer.
Tanken var att de skulle göra nytta som
arbetskraft i olika projekt. Redan 1710
påbörjades denna flytt av krigsfångar och
en del av dessa kom att föras till Sibirien,
men det var först 1711 som en massomfattande förvisning påbörjades. Närmare

3000 personer hamnade så småningom
via den så kallade Babinovvägen i Tobolsk.
Resan till Tiumen
Efter en tidsmässigt något obekväm resa
till Tiumen – huvudstad i västra Sibirien
– fick vi redan på ankomstkvällen ta del
av ett svenskt minnesmärke, nämligen
fången och kompositören Gustav Blidströms verk som framfördes av en grupp
svenska folkmusiker under ledning av
Ute Goedecke och Per Mattsson. Närmare
400 åhörare hade bänkat sig och fick ta
S v e r i g e k o n ta k t
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del av ett musikaliskt historiskt vingslag
under en dryg timme. Gustav Blidström
var fånge i Tobolsk och komponerade
under tiden där 300 musikstycken som
finns bevarade än idag. Det var mestadels
menuetter, polonäser och polskor.
Om Tobolsk
Dagen därpå gav vi oss iväg norrut i buss
mot Tobolsk. Resan skulle visa sig ta bortåt
fyra timmar. Gruppen leddes av ambassadör Veronika Bard Bringéus och en handfull ambassadtjänstemän i olika funktioner
följde med. Tobolsk grundades 1587 där
floderna Tobol och Irtish möter varandra.
Staden var under 300 år administrativt
centrum för Sibirien och ett givet kulturellt
centrum för området. Sedan 1600-talet har
staden tillika varit ett andligt centrum. Under 1700-talet fanns det tre ”huvudstäder” i
Ryssland – Moskva, Sankt Petersburg och
Tobolsk. Vägarna mot Asien öppnades via
Tobolsk och den ryska expansionen österut
kunde ta fart. Idag har staden 100 000 invånare och hela regionen har stora fyndigheter av gas och olja och har en utbyggd
petrokemisk industri. Efter president Putins
besök 2003 har myndigheterna även fokuserat på att få turistnäringen att växa. Staden ligger vackert och är delvis byggd på
en höjd där dess kulturella och administrativa centrum ligger.
Ett antal kända personer kan förknippas
med Tobolsk. Fjodor Dostojevskij satt ett
kort tag i dess fängelse innan han transporterades vidare till sin förvisning i det inre
av Sibirien. Han finns idag att skåda som
staty i stadens centrum. Rasputin – mysti-
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Rasputin

ker och omstridd rådgivare till tsar Nikolaj
II – föddes i en by utanför Tobolsk där
det idag finns ett något udda museum till
hans ära. Men mest känt av allt är nog
det faktum att tsarfamiljen deporterades
till Tobolsk 1917 under den ryska revolutionen och bodde där knappt ett år. 1918
fördes familjen till Jekaterinburg för att
där så småningom avrättas av bolsjeviktrupper på order av Lenin.
I Tobolsk
Väl framme mötte oss en isande sibirienkyla. Under ett drygt dygn i Tobolsk
hann den svenska gruppen med att besöka stadsfullmäktige och där diskutera
framtida samarbete. Jag var tacksam att
kunna tala några minuter om möjligheten
att dokumentera svenska minnesmärken
i området. Därefter fick vi tillfälle att

besöka stadens fängelse som var i bruk
ända fram till Sovjetunionens fall och där
främst en rastgång under jord fick deltagarna att förstå att det inte var en dans
på rosor att sitta av tid där. Ett betydligt
ljusare minne är den fantastiskt vackra
Sofiakatedralen där vi guidades runt, fick
träffa ärkebiskopen och bjöds på kaffe
och kakor. Kakorna är värda en egen
kommentar – likadana kakor ackompanjerade varje kaffestund oavsett var vi var.
Till slut visste man vilka man skulle välja.
Ett lokalt tv-team följde oss under en
stor del av dagen. Skälet till detta var
förstås att den svenska ambassadören var
med på resan, men även vi andra medresenärer uppmärksammades. Jag blev tillfrågad av journalisten vid ett tillfälle om
jag talade engelska och när jag svarade
ja på detta så bad han att få ställa några
frågor. Strax var kameramannen på plats
och intervjun kunde börja. Jag uppfattade
första frågan så här: ”What do you think
about the Siberian culture?” Jag tyckte att
det var en något märklig och ganska svår
fråga, men jag pratade en stund tills journalisten vände sig till kameramannen och
bad honom sluta filma. Det visade sig att
frågan han ställt var: ”What do you think
about the Siberian climate?” Den frågan
kändes något mer naturlig som öppningsfråga och var betydligt lättare att besvara.
Till slut måste man nämna det fantastiska ikonmåleri som vi fick se, dels i
Sofiakatedralen, dels i ett kloster strax utanför Tobolsk. I Tobolsk finns en renommerad ikonmåleriskola som ser till att
denna hantverkstradition förs vidare.

Svenska minnen
På direkta frågor om svenska minnesmärken i staden så menade flera personer att
det fanns det. En kyrka nämndes, likaså en
begravningsplats och ett flertal hus byggda
av svenskar. En obelisk med texten ”Vi
minns” togs upp, men var den fanns var
oklart. Däremot var alla överens om att
ett stort antal svenskar deltog i arbetet att
flytta en flodfåra utanför Tobolsk och på
så sätt undvika att staden översvämmades.
Några svenskar har utmärkt sig speciellt,
däribland kartritaren Philip Johan von
Strahlenberg som utforskade Sibirien och
kuriren Malcolm Sinclair som har gett
upphov till Sinclairvisan. Runt 1715 fanns
det en svensk skola i Tobolsk där dock undervisningen bedrevs på tyska.
Alla dessa svenskars ofria tvångsarbete
hjälpte till att bygga Sibirien på olika sätt.
Många av svenskarna hade varit snickare,
apotekare, läkare m.m. i hemlandet och
kom nu att utgöra en viktig grupp för områdets utveckling. Dessa fångar medförde
att den sibiriska befolkningen kom i kontakt med mer utvecklade länder i väst.
Det är Sverigekontakts ambition att
redan i år försöka kartlägga dessa svenska
minnen och redovisa dem på vår hemsida.
Vi fick uppfattningen att duman i Tobolsk
ville hjälpa oss i detta arbete och att det
fanns ett visst intresse även från historieintresserade i området att dokumentationen
genomförs.
Till sist
Det är något speciellt med Ryssland. Det
ligger nära, men vi vet i allmänhet mycket
lite om landet. Sverige har ju genom århundraden ofta blickat österut, men ofta då
i fientliga avsikter. Efter slaget vid Poltava
gick luften ur de svenska stormaktsdrömmarna och tur var nog det. Sverige har
utvecklats väl efter detta, men historiskt är
det intressant att få ta del av skeenden som
på många sätt påverkat Sverige och följderna av Poltava har i hög utsträckning betytt
mycket även för Ryssland. Att vi fick möjligheten att komma till Tobolsk var en öppning som förhoppningsvis ska vara början
på ett större intresse från Sverigekontakt.
Om ni tycker att historien om de svenska krigsfångarna verkar intressant så finns
boken Karolinska krigsfångar i Sibirien – skriven av Galina Sjebaldina – att köpa hos
Sverigekontakt för 200 kronor. Kontakta
kontoret i Göteborg.

Fängelsets underjordiska rastgång

Dmitriporten; byggd av
svenskar 1714–1717

Text: Lars Bergman
lars.bergman@sverigekontakt.se
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årsmöte

Världskultur och kallbadhus
Riksföreningen Sverigekontakt är
ju ingen sällskapsförening utan har
ett seriöst syfte, nämligen att främja
kunskapen om Sverige, hålla kontakten med svenskar och svenskättlingar i världen samt stödja studier
i svenska språket. Det hindrar dock
inte att man kan förena nytta med
nöje, något som tillfullo utnyttjades
vid årsmötet i Göteborg 25–26 maj.
Årsmötet inleddes med förhandlingar på
Hotell Liseberg Heden, där vi fick stifta
bekantskap med ett levande exempel på
föreningens syfte, nämligen vår mångårige
medlem Trygve Svärd, VD och ägare till
Nord Mark Inc. I Minneapolis, USA, alltså
i hjärtat av svenskbygderna ”over there”.
Trygve berättade för oss att han var
född i Göteborg men hade bott i USA de
senaste 40 åren. Detta berättades på en
oklanderlig svenska, som inte bar minsta
spår av påverkan från det amerikanska
språk han levt omgiven av så länge. Han
ser också till att hans söner lär sig svenska. Som en kuriositet kan nämnas att han
hade sin mormor på Dicksonsgatan 6, dit
han brukade fly, då hans föräldrar åt surströmming.
Liseberg firar i år 90-årsjubileum, som
alla göteborgares andningshål. Det var
i samband med Göteborgsutställningen
1923, som det gamla landeriet blev den
nöjespark, som drar till sig gammal och
ung med berg- och dalbana och karusell
för de yngre, med dansbana för Kal och
Ada och underbara parkanläggningar att
ströva och svärma i.
Middagen intogs på Lisebergs Wärdshus med inredning intakt från tiden. Som
sig bör på Västkusten gick den i havets
tecken med en vällagad kolja som huvudrätt. Det göteborgska vädret var denna
helg på sitt vänliga humör med en varm
och solig kväll för en promenad i parken
efter middagen.

S v e rkallbadhus
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Varberg och världskultur
Söndagens utflykt gick söderut längs den
halländska kustvägen. Då vi kom till
Varberg svängde vi av inåt landet på vägen till Ullared. I god tid innan vi närmade oss detta kommersens Mecka, svängde
vi av mot Grimetons radiostation vars
sex höga master vi kunnat iaktta länge i
det platta landskapet. Som ordföranden
Bo Ralph påpekade så ändrar naturen
karaktär vid Varberg. Den bohuslänska
graniten avlöses av den mjukare skånska
landskapstypen.
Grimetons radiostation är ju numera
ett unikt världskulturarv. Anläggningen
har alltsedan den startades spelat en
framträdande roll i den trådlösa kommunikationens historia. Redan 1866 skickades det första telegrammet med kabel på
havsbotten mellan Europa och New York.
Utvecklingen gick raskt framåt och 1925
kunde Grimetons radiostation invigas av
Gustaf V. I denna utveckling spelade den
svenske ingenjören Ernst Alexanderson
en stor roll, även om nobelpriset 1909
gick till italienaren Marconi, vilket vår ålderman Rune Dahlstrand tyckte var djupt
orättvist. Han fick dock ett antal andra
utmärkelser och vid 94 års ålder sitt
345:e patent.
Med hjälp av de 127 meter höga masterna, Alexanderson-sändarna, och läget
kunde man från Grimeton som den enda
platsen sända sina telegram direkt över
Atlanten – inga berg i vägen någonstans.
Under kriget spelade Grimetons radiostation med sin långvågskommunikation en
stor roll i kontakten med u-båtarna. Den
var kvar som reserv för försvaret fram till
1980-talet. Än idag kan den startas, vilket
sker tre gånger om året. Jag kan bara
rekommendera ett besök för de tekniskt
intresserade!
Torsklunch på Getterön
Efter besöket i Grimeton (som för övrigt
betyder Grimulfs tuna) var alla hungriga

och vi åkte till Getteröns fågelstation för att
äta lunch på Stinas café.
Den västkustinspirerade menyn bestod
denna dag av mycket god torskrygg. Bosse
Ralph fann sig på hemvägen föranlåten att
avge en fiskhamnsrapport. Radion har ju tagit bort den! Det framgick att kolja serverades under kriget till alla inkallade beväringar landet runt. Den är mycket känslig för
transport och dess rykte som matfisk blev
därefter. Torsk som alltid betraktats som
ordinär har fått ett allt bättre rykte, allt eftersom den blivit allt mera sällsynt. På Island
däremot, exporterar man all torsk man drar
upp och äter sin kolja som en delikatess.
Trots en professionell insats av generalsekreteraren Lars Bergman att få denna
ålderstigna skolklass att stiga på bussen i
tid blev det bara en fransysk visit på fågelstationen. Ingen hade sett någon fågel
men vi som satt kvar i bussen kunde iaktta
fågelskådarna som smög i vassen med sina
långa kamerastativ.
Varbergs fästning var tyvärr stängd för
reparation med vi kunde köra ner till hamnen och till fots bese det gamla kallbadhuset, som kom till på 1800-talet, då Varberg
blev en berömd bad- och kurort. Varmbadhuset med sina tångbad och saltvatten
i inomhusbassängen ligger på andra sidan
Societetsparken, där än idag nöjeslivet
blomstrar i Societetshuset och regementsmusiken underhåller från scenen i parken.
Fästningen kunde man gå runt. Jag vet
bara en spänstig akademiledamot som
gjorde det! Om kadetterna från Västgöta
regemente fortfarande invaderar fästningen
på sommaren och förgyller sällskapslivet
för varbergsflickorna, undandrar sig min
kännedom. Dock kan man fortfarande bese
Bockstensmannen, Karl XII:s kulknapp
och andra intressanta föremål på museet
samt inta en räksmörgås på fästningsterrassen med betagande utsikt över Västerhavet.
Jag kan bara rekommendera detta. Varberg är värt, om inte en mässa, så ett besök!
Text: Ina Nordquist, ina.Nordquist@telia. com

Bullerbyn och Lönneberga – i Wien
Bullerbyn och Lönneberga finns på riktigt, i alla fall på Svenska skolan i Wien. Men det är inte
bara namnen på två av skolans avdelningar som för tankarna till Astrid Lindgrens sagobyar.
Här är det inte långt till idyllerna i böckerna.
En svensk flagga vid entrédörren till det
vita huset mitt i villaområdet i Wiens
nordvästra utkanter vittnar om något
ovanligt. Här får nämligen cirka 45 barn
möjlighet att delta i svensk grundskola och
förskoleverksamhet, mitt i den österrikiska
vardagen. Med svensk pedagogik och små
barngrupper bedriver Svenska skolan i
Wien sedan mitten på 1980-talet en efterfrågad verksamhet, inte bara av svenskar.
– Allt startade med kompletterande
svenska för barn till föräldrar som var
utsända från svenska företag. Men i takt
med att behovet växte började vi också
att bedriva heldagsverksamhet i form av
en grundskola och sedan år 1995 har vi
även förskola, säger Susanne Hiort, skolans rektor.
Det är i natursköna Grinzing, cirka 20
minuters färd med spårvagn från Wiens
centrala delar, som skolan har sin hemvist. Här omgärdas man av Wiens kullar,
vinodlingar och ett magnifikt grönområde i form av Wienerwald, som ofta också
utgör ett utflyktsmål för skolans olika
klasser. Idyllen är påtaglig, liksom lugnet
i de olika klasserna.
Skolans grundskoleverksamhet har
varierande elevantal upp mot 25 elever i
förskoleklass och årskurserna 1-6, något
som borgar för en nära relation och mer
individanpassad undervisning än vad
många elever kanske är vana vid.
– Jämför man oss med en grundskola
i Sverige så är nog den stora skillnaden
att vi har mindre grupper med barn, vi

strävar efter att inte ha mer än 10 elever
per grupp och lärare. Det ger också förutsättningar för en undervisning som är individuellt anpassat för varje barn, menar
Susanne Hiort.
Att skolan finns i en tysktalande omgivning och kulturell inramning ger förutsättningar som tydligt avspeglas i verksamheten; språkinlärningen har en central
plats. Redan i förskolan för barn i åldrarna
2–5 år är det både svenska och tyska som
talas och lärs ut. Just tvåspråkigheten
har också gjort att många österrikiska
föräldrar fått upp ögonen för skolan.
– På förskolan har vi idag många barn
med olika nationaliteter och det är verkligen något som berikar oss alla på skolan.
Det blir en helt annan dynamik och det
märks också i barnens lärande, säger
Susanne Hiort.
Att österrikiska föräldrar väljer Svenska skolan i Wien som förskola före inhemska alternativ har främst att göra med
den pedagogiska inriktningen, menar
Susanne Hiort.
– Svensk och skandinavisk pedagogik
är välkänd här i Österrike och ofta används
just Sverige som ett föredöme på god skolverksamhet, inte minst vad gäller förskolan.
Vår dagliga utevistelse är en viktig del av
vår pedagogiska inriktning som tillsammans med vår höga personaltäthet attraherar många österrikare, säger Susanne Hiort.
Skolans inriktning på språkkunskaper
är även påtaglig i grundskolans verksamhet. Till största del sker undervisning på

svenska, samtidigt som tyska och engelska
är ett naturligt inslag i undervisningen.
Respektive lärare har också respektive
språk som sina modersmål.
– Ett av skolans prioriterade områden
är språkinlärningen och det märks nog i
allt vi gör, säger Susanne Hiort.
Svenska skolan i Wien drivs som en
icke vinstdrivande förening med en styrelse som huvudman. Föräldrar ges möjligheten att vara aktiva i styrelsen vilket ger
dem en plattform för delaktighet i verksamheten. Den nära samverkan mellan
lärare, pedagoger och föräldrar sträcker
sig utöver vad man i många fall är van vid
hemma i Sverige. Det är också något som
bidrar till skolans naturliga funktion som
mötesplats för svenskar, skandinaver och
andra med en koppling till Sverige.
Text: Gunnar Vrang

Svenska skolan i Wien är en privat svensk
utlandsskola med förskola, grundskola,
fritidsverksamhet, distansundervisning för
högstadie- och gymnasieelever samt kompletterande undervisning i svenska.
Verksamheten följer de svenska
läroplanerna och österrikisk läroplan för
förskolan, men skolan vänder sig till barn
av alla nationaliteter. Svenska, norska och
finländska barn i grundskolan kan ha rätt
till statsbidrag vilket gör att avgiften reduceras. Alla barn på förskolan som bor i
Wien har rätt till bidrag från staden Wien.
Mer information: www.svenskaskolan.at
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The Wrigley Building
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Svensk kultur i
många skepnader
Riksföreningen Sverigekontakt gjorde under april en resa till USA, dels för att nätverka,
dels för att sprida information om minnesmärkesprojektet.

Första stoppet blev Chicago och Swedish
American Museum där Karin Abercrombie är chef. Här finns en fin permanentutställning om immigrationen till Chicago
och muséet bedriver också en aktiv barnverksamhet med bland annat Pippidagar och pannkakor. Dessutom har man
svenskundervisning i lokalerna. Det finns
mycket som påminner om den svenska
immigrationen till USA i Chicago.

Museet ligger i Andersonville som är en
svensk del av staden där man kan gå på
svensk restaurang och där man kan köpa
svenska delikatesser. En av huvudgatorna i
Chicago är Patterson Avenue som är uppkallad efter en inflytelserik svensk. Flera

museet med målningar i naivistisk stil
som skildrar nybyggarna i Bishop Bill.
Viktoria Kofoid är chef på det Vasaarkiv
som finns här och dit kommer främst
släktforskningsintresserade. Ibland förekommer även utställningsverksamhet, nära
förestående är en vandringsutställning
om samerna. Även i Bishop Hill bedrivs
svenskundervisning.
Augustanas College

byggnader, däribland the Wrigley building
är uppförda av svenska byggherrar.
Tre timmar västerut ligger Rock Island
och Augustana College, skolans färger
är blått och gult och i sportsammanhang
kallar man sig Augustana Vikings. Av
tradition är detta ett college där många
svenskar både arbetat och studerat. Idag
lever den skandinavistiska avdelningen
ett något mer undanskymt liv men
ledningen ska nu blåsa liv i den. Vice
President Kai Swanson gav en trevlig
rundvandring bland all svenskhistoria på
skolan; bland annat Swenson Swedish
Immigration Research Center.
I denna svenskbygd finns också Bishop
Hill som är att betrakta som en oas på
den amerikanska landsbygden. Här verkar
det som om historien har stått stilla, det
finns inget McDonald’s, ingen Pizza Hut
utan bara ett litet bageri och någon enstaka
restaurang. Här berättas det olika historier om Erik Jansson som tydligen kan ses
både som räddare av svenskar som var
tvungna att lämna Sverige men han kan
också betraktas som en tyrannisk despot
som utnyttjade både unga män och kvinnor. Efter fyra år i USA blev han mördad
och ligger nu begravd i Bishop Hill. Är
man konstintresserad finns Olof Krans-

Gravplats i Bishop Hill
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I Minneapolis kan man äta god svensk
mat på FIKA som är den restaurang som
hör till American Swedish Institute med
lokaler i en gammal villa som donerats
av en svensk familj. Här finns många
svensk-amerikanska kulturskatter blandat
med ny modern utställningsverksamhet
– just nu fick besökarna själva delta och
måla små tavlor.
Utanför Philadelphia i Wilmington
Delaware ligger replikan av Kalmar
Nyckel. Det är ett imponerande skepp som
till största delen sköts av frivilliga. Det är
också uppenbart att denna del av historien
är viktig för detta område och elever i årskurs 4 läser som obligatorisk kurs vad som
Nattvardskalk, skänkt av Jenny Lind 1851 i Chicago hände när svenskarna kom till Delaware.
Här står också en likadan Millesstaty som
I Chicago finns en svensk kulturförening
finns på Stenpiren i Göteborg.
som leds av Per-Hugo Kristenson. När
Inne i Philadelphia ligger American
Sverigekontakt var i Chicago firade den
Swedish Historical Museum där Tracey
sitt 90-års jubileum med sång och svensk
Beck är chef. Detta museum erbjuder
buffé. Många av medlemmarna börjar bli mycket för skolbarn och berättar i bilder
gamla och det är viktigt för dem att ha
historien om immigrationen. Den perden kontakt med Sverige som kulturföre- manenta utställningen erbjuder ett Leif
ningen erbjuder.
Eriksson-rum med originalpatent och
Minneapolis och närmare bestämt
berättar också om Elin Wägners USA-år.
St Peter där Gustavus Adolphus College
Byggnaden är vacker och pryds av myckligger blev nästa besök. Skolan har en utta- et konst av till exempel Carl Oscar Borg
lad svensk profil med mycket som minner
och Ole Baertling.
om Sverige. På campus finns ett 40-tal
I New York på Park Avenue i närheten
skulpturer av Paul Granlund som gör att
av Grand Central Station ligger American
skolan får en vacker inramning. Här hittar man Jussi Björling Hall, en botanisk
trädgård med Linné vid porten, en årlig
nobelföreläsningsserie samt ytterligare en
föreläsningsserie i Raouls Wallenbergs
namn. Svenskinstitutionen är levande och
studenterna läser bland annat svenska
deckare.

Scandinavian Institute som precis som i
Minneapolis lockar in besökare med en
trevlig restaurang. Här erbjuds svenskundervisning i New York Universitys regi
och man anordnar konsertkvällar samt
filmkvällar där man uteslutande visar film
från Skandinavien.
Vill man inte ha så mycket kultur
i New York utan bara lite andlig spis
och en kanelbulle, ja då kan man gå till
Svenska Kyrkan som ligger på 48:e gatan
och Femte Avenyn. Det är en samlingsplats för svenskar i området och här finns
också en barnverksamhet.
Efter den här resan kan man konstatera att svensk kultur finns i många olika utföranden och skepnader och att den i allra
högsta grad är levande. Det finns ett stort
engagemang, mycket energi, stor fantasi
och en hög grad av professionalism hos
alla vi mött som på ett eller annat sätt
arbetar med Sverige, svensk kultur och
svenskundervisning. Minnesmärken – ja –
det formligen kryllar av dessa och vi lär
ha samlat in mängder under denna resa.
Om någon vi besökte läser denna
artikel så vill vi med all innerlighet igen
tacka för att alla var så tillmötesgående,
trevliga och hjälpsamma! TACK!!
Text: Eva Hedencrona
eva.hedencrona@sverigekontakt.se

Replika av Kalmar Nyckel

Svenska kyrkan, New York
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Swedish Cottage i Central Park, New York

Dockteater i Swedish Cottage
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Nätverksträff i Kassel
Det var en gång två bröder. De
bodde i en stad som hette Kassel och för 200 år sedan skrev de
ner sina sedermera så berömda
sagor där. Kinder- und Hausmärchen kallades sagoböckerna.
Att vi lärare fick ta del av dessa
bröders liv och leverne kan vi
tacka Gunilla Rising Hintz för.
Hon levandegjorde historien genom sitt fina föredrag under vår
Nätverksträff i Kassel den 8-10
mars 2013.
Det huvudsakliga temat under fortbildningsdagarna var emellertid ”Flerspråkighet som begrepp och praktik. Kognitiva
effekter av flerspråkigheten”. Genom
SUF:s rejäla bidrag kunde vi få Lilian
Nygren-Junker ända ifrån Toronto i
Kanada. Redan under nätverksträffen i
Berlin år 2011, hade Lilian föreläst kring
detta tema. Lilian forskar nationellt
och internationellt om undervisning och
skolframgång i flerspråkiga sammanhang.
Vi hade inte blivit mätta på temat under
Berlinträffen och var långt ifrån fullärda.Vi
trängtar efter mer information kring detta.
Att mina elever och föräldrar i Svenska
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skolan under sitt idoga arbete i kulissen,
var sysselsatta med att trolla fram de typiskt hessiska specialiteterna “Grüne Soße“
och ”Zwiebelkuchen” gjorde att de tacksamt kunde ta del av denna givande föreläsning. De var helt tagna av denna information över ett tema som rörde dem,
men som de inte hade reflekterat över så
noggrant förut. Föreläsningen tenderade
i början till att bli en intensiv frågestund,
ty det fanns många frågor vilka vi, som
dagligen sysslar med detta, ville ha svar
på. Grupparbetet som följde handlade
om små barns möten med språk och deras språkliga kompetens.
Som vanligt var många svenska skolor
ur tyskspråkiga delar av Europa samlade,
men därtill kom Barcelona och från Sverige kom representanter från SUF och
Riksföreningen Sverigekontakt. Dessa
sponsrade och det gjorde även EON,
ESCO, SI-Uni-Kassel och Olof Palme
Haus Kassel.
Rådhuset i Kassel bidrog med välkomsthälsning och champagne. Eleverna
i Svenska Skolan Kassel spelade fanfar
på trumpet och en Gånglåt från Äppelbo
på cello och fioler och ett baner avtäcktes
i rådhusets foaje med en bild och berättelse om Världsarvet Engelsbergs bruk i

Lilian Nygren-Junker

Pristagare Julia Vindelstam

Västmanland. Eftersom Bergsparken Wilhelmshöhe förhoppningsvis skall bli ett
UNESCOS världskulturarv i sommar –
domen faller den 29 juni – laddar staden
upp med utställningen på rådhuset. Den
29 juni kommer Svenska Föreningen och
Svenska Skolan ha ett eget uppträdande
i Bergsparken med musik och midsommardans och bidraga till att de svenska
världsarven blir kända utomlands.
Utställningen om Fredrik I på stadsmuseet i Hofgeismar hann vi tyvärr inte
besöka under nätverksträffen. Ett vapen
bakom Friedricianum i Kassel visar emellertid Fredriks Sverigetillhörighet.
Ett populärt inslag under konferensen
var besöket på Sepulkralmuseet i Kassel,
ett museum om begravningskonst och om
liv och död. Museet visar att det finns två
avgörande impulser för en vidareutveckling av kulturen: kärleken och döden!
Sepulkralmuseet ägnar sig åt alla dödens
facetter. Många känslor väckes till liv
och vid utgången står det uppmuntrande

Presentation av den Planerska boksamlingen i Lützen

”Lev väl”! Det svenska fattades inte heller, för hela Gustav II Adolfs likfärd var
uppbyggd i en monter .
Julia Vindelstam är elev vid Svenska
Skolan i Kassel och hon vann Riksföreningens pris vad gällde att samla svenska
minnesmärken i världen!
Nätverksträffen skulle förgyllas med
en bussutflykt med guide och sevärdheter. Genom regnridåerna kunde vi se
några av Kassels attraktioner och också
några Documenta-konstverk. Documenta
är en utställning som vart fjärde år gör
Kassel till alla konstintresserades medelpunkt! Vi beundrade konstnären Penones kopparträd nere i Karlsparken vid
slottet Orangeriet. En liten promenad i
Lützenliknande dimma gjorde gott innan
middagen uppe vid Kassels vårdtecken
Herkules! Ljuvlig utsikt över staden och
fantastisk, spontan, underhållning av begåvade svensklärare förgyllde kvällen.
Klarinettsaga på professionell nivå av
Evert Birgersson följdes av Pucciniarior,
sjungna av Pernilla Landqvist och allsång
ur Nabuccos ”Fångarnas kör” av Verdi.
Laurettas aria slutade med en döendes
suck i knäet på en annan föredragshållare, nämligen hos Styrbjörn Yllner! Han
talade följande dag om begåvade elevers
problem med att bli omhändertagna på
ett adekvat sätt inom skolan. Föreningen
Mensa (mensa är latin och betyder bord)
är en ideell rundabordsförening som är

politiskt och religiöst obunden. I Tyskland kallas för övrigt alla studentmatsalar på universiteten för mensa. 90% av
särbegåvade barn tycker att deras tid i
skolan är en mörk period. Skillnaden
mellan högpresterande och särbegåvade
elever förklarades. Gemensamma drag
hos särbegåvade var t.e.x. brådmogenhet,
lillgammalt sätt, umgås helst med vuxna
osv. Föredraget var väldigt intressant och
gav oss en tankeställare. Duktiga elever
blir ofta hjälplärare, istället för att de
får komma vidare från den nivå som de
egentligen kunde utgå ifrån.
Föredraget av Inger Schuberth var
som alltid härligt uppfriskande även om
det handlade om urgamla böcker som
kommit på irrvägar, men slutligen hittat
hem till Lützen igen! Det rörde sig om
Oskar Planers stora boksamling, En samling som till stor del handlar om Gustav
II Adolf, Wallenstein och 30-åriga kriget.
Planer var svensk konsul i Lützen och
riddare av Vasaorden.
Den 6 november 2012 presenterades
den räddade Planer-boksamlingen för allmänheten vid en presskonferens i Lützen.
Lennart Limberg, som ju stött svenska
skolor utomlands under så många år och
som vi är så tacksamma mot, var också
med vid denna presentation.
En nätverksträff gick mot sitt slut och
en del praktiska detaljer kom på tal, såsom

• att stipendier till Sparrevikens lägerskola går att söka hos Sverigekontakt.
• att tidningen Sverigekontakt är gratis
för alla svensklärare i utlandet.
• att ni varje sommar kan komma 		
till Riksföreningen Sverigekontakt på
Dicksongatan 6 i Göteborg och få en
påse böcker att ta med till er skola från
det digra bokbordet där.
• att SUF:s lärarträff i Stockholm är den
6–7 augusti 2013.
• att nästa nätverksträff i Tyskland, den
19:e i ordningen, kommer att vara i
Schweiz!
Avslutningsvis några ord ur boken
”Gammalsvenskby” av en gammal god
vän, Lars Åhlander:
”Kan en nationell identitet upprätthållas
utan en språkundervisning relaterad till byn
och svenskbornas särskilda traditioner”?
Det tror vi inte! Därför kämpar vi
gladeligen vidare på våra olika håll och
träffas med jämna mellanrum på våra
nätverksträffar för att få och ge varandra
stöd i vår gärning.
Tacksamma är vi för allt stöd vi får av
SUF och Sverigekontakt och andra sponsorer. Tack.

Text: Margareta Malmgren Köller
Svenska skolan i Kassel, Tyskland
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Det handlar om att leva
Anteckningar om litteratur

I

Alla kulturer behöver introduktörer, några
som öppnar portarna för det som finns
utanför det vanda rummet, som reser ut
och för tillbaka hem influenser, intryck,
färger, dofter.
Ett lands litteratur är beroende av
dessa människor, särskilt om det är ett
litet land och språkområde. Vi kan inte
helt och hållet vara oss själva nock, då
förtvinar vi, rummet kröker sig inåt mot
sig självt.

II

Var generation har sina kvinnor och män
som hållit fram texter, bilder, musik och
som hjälpt unga längtande att skaffa sig
en omvärldsbild, se historien och det
nuvarande. Tänk själv – har vi inte alla
en vän som visat oss det vi inte tänkt på,
eller så har vi själva varit/är den vännen som kommer in och ivrigt visar sina
fynd?
Jag var i sena tonåren när jag började
söka mig ut i min läsning. Jag förstod att
det fanns mycket, hela världar av poesi
och prosa därute. Världen blev på en
gång både större och mindre i ett slag,
det kändes som att inte fanns några gränser, och ändå fanns de: okunskap, språk,
oskuld kan lägga många hinder i vägen.

III

Men portarna till det gränslösa existerade, i biblioteken, boklådorna och antikvariaten, i samtalen med likasinnade, tidskrifter, ja i läsandet och tankeflykten.
Via en studiekamrat fick jag alldeles i
början av 70-talet upp ögonen för poeten
och översättaren Gunnar Harding. Hans
dikter väckte omedelbar genklang i mig –
det musikaliska drivet hämtat från jazzen,
de djärva radbrytningarna som gjorde att
dikterna flöt över sidorna i oregelbundna
slingor likt rök eller vattringar. De var
som svenska uppenbarelser, sprungna ur
18 S v e r i g e k o n ta k t

amerikansk beat-poesi, eller ur det tidiga
1900-talets kosmopoliter, ryssar, fransmän, italienare. De gav ord åt min visionära längtan och gestaltade ett sätt att
berätta som kunde inrymma såväl något
djupt personligt som en svepande blick
över en gatubild eller ett skeende. Under
hans och poetkollegan Rolf Aggestams
redaktörskap blev den klassiska tidskriften Lyrikvännen ett veritabelt universitet
i konsten att tillägna sig poesi från alla
tider.

IV

Gunnar Harding har inte endast publicerat egna verk. Han är också en betydande
essäist och presentatör. Hans introduktioner av amerikansk, fransk, rysk modernistisk poesi, hans ivriga upptäckarglädje
då han förmedlat detta till en svensk
publik är oemotståndlig. Och hans omfångsrika och mycket personliga verk om
engelska romantiker, om kreolsk kultur
och litteratur, om beat-generationen och
mycket mer, ja allt det berättar om en
gärning utöver det vanliga.
Nu i vår kommer han med en ny bok,
Mitt poetiska liv. Det är en slags biografi,
men mer än att fokusera på det alltför tätt
självbiografiska berättar han där om författare, poeter, konstnärer, musiker, sådana han läst och mött (och han har mött
en imponerande rad av dem) och översatt och tyckt om. Att sätta sig med den
boken är som att sätta sig med en mycket
god vän, en underbar berättare som tar
en genom det ena ödet efter det andra,
en som verkligen roar en medan man
lär sig. Det är att se en hel epok svärma
förbi – den upproriska, levnadsglada, utopiska, arga, älskande, livsbejakande och
livsberusade, den svartsynta, av krig härjade men också av fredsdrömmar närda
modernismen. Det är en minnesbok över
en del av ett liv och över ett stort stycke
samtid.

I förordet säger han, efter att ha motiverat en del avgränsningar – inget skvaller,
inga fiendskaper, inga pikanterier, inga
förment filosofiska utläggningar (inte för
att han inte skulle kunna, utan därför att
han väljer en annan väg): ”Varför skrev
jag då den här boken? Hur jag än försöker kringgå frågan, så mynnar motiveringen trots allt ut i fåfänga och en gammal mans behov att tala om var han kom
ifrån och om den epok han levat i.”
Det är på en gång en starkt självmedveten och ödmjuk inställning, en sådan
man nog måste hålla sig med för att kunna se sin och alla andras plats i världen.
Och när man läser sådant förstår man
varför det är så fantastiskt att vara nyfiken
och att kunna se, höra, läsa, känna! Poesin är allt det där, just precis där livet är.

Arne Johnsson är poet, litteraturkritiker,
bibliotekarie, bosatt i Lindesberg.
Han har ofta medverkat vid språkdagar
och konferenser arrangerade av Riksföreningen Sverigekontakt och/eller Svenska
Institutet. Under år 2012 skrev Arne regelbundet betraktelser kring poesi i Sverigekontakt. Han fortsätter nu med att skriva
om litteratur.

Text: Arne Johnsson
Foto: Rolf Karlsson

Språkspaning

Familjära uttryck
Hur funkar språkförändring?
Jag lyssnar på radio. En ung flicka berättar att hon vill spendera mer tid med sina
vänner. Jag har hört uttrycket förut och
jag häpnar knappast, men undrar ändå:
varför väljer hon det krångliga spendera,
som ju också har den negativt laddade
konnotationen ”slösa bort”? Tillbringa tid
är väl inte ett så tokigt alternativ? Svaret
är naturligtvis att hon har översatt ett
engelskt uttryck: spend time. Hon har inte
lånat några ord, hon skjuter inte in engelska uttryck, som ju många också gör, utan
hon väljer en svensk konstruktion som
liknar den engelska, men som tills helt
nyligen inte har hetat just så.
Språket förändras. Det är lätt att konstatera genom att läsa en äldre bok eller
kanske bara genom att tala med någon som
är äldre än man själv. Men hur går det till?
För det första är det ju inte språket som förändras av sig självt, utan de som använder
det som gör något med det. För det andra:
ändrar sig språkanvändarna under livets
gång eller håller man fast vid det man en
gång lärde sig? En del menar att språkliga
förändringar av grammatiken sker i generationsskiften. Om en ny generation hör något
annat än den föregående, t .ex. genom
folkomflyttningar som påverkar språket,
så kommer den att få ett annat språkligt
system än föregående generation på en viss
punkt. En del forskare vågar sig till och med
på en gissning om hur många procent av
inputen, d.v.s. det ett barn hör, som måste
vara annorlunda än föräldragenerationens
system för att en förändring skall äga rum.
Andra menar att man kan ändra sig under
livets gång – man kanske börjar variera sig
lite och i vissa situationer använda en ny
form. Vad det gäller enskilda ord och förändring är det ju självklart att vi alla lär oss
nya under livets gång, annars skulle vi inte
klara oss i ett föränderligt samhälle.
På gränsen mellan grammatiken och
ordförrådet finns något vi ibland kallar
konstruktioner. Och här smyger sig engelskan in, förklädd i svensk språkdräkt.
Spendera tid ovan är en sådan konstruktion. Jag har börjat samla, och exempel
av den här typen finns det gott om.
En ung man och jag bevistar samma
mingelkalas. Möt min fru, säger han och
Foto: Shutterstock

gör en gest mot det som är hustrun. Meet
my wife är den engelska presentationsfrasen. Det här är min fru eller Får jag presentera min fru heter det väl vanligen på
svenska. Här är det lätt att göra sig lustig.
Så är det ju t.ex. väldigt svårt för mig att
inte möta hans fru, eftersom hon redan
står framför mig på mattan med glaset
i handen, levande att se. Men jag är på
jakt efter språkförändring, gör en mental
anteckning (a mental note) och går hem och
googlar. På massor av bloggar introduceras nya husdjur, bebisar och pojkvänner
med en direktöversättning av engelskans
Everybody, meet my something: Allihop, möt
min hund, en liten retrievervalp.
Produkter som förr fanns i fanns i flera
färger, eller möjligen levererades i olika
mönster kommer idag: servisen kommer i tre
färger (comes in three colours). Till ett klassiskt
smörgåsbord adderas rätter från den turkiska
mezetraditionen. Man tar mjölk i kaffet.
Man får inte längre nödvändigtvis ett pris,
man vinner det. Tranströmer vann litteraturpriset härom året. En dag möttes jag av
nyheter om nya harmfulla bakterier (harmful
bacteria). Harmlösa bakterier känner jag till.
Och farliga. Men harmfulla? Harmas de
kanske i sitt innersta, som Karl-Bertil Johnssons far på julafton (ett av mycket få exempel på verbet harmas som står till buds på
nätet, faktiskt!)? Någon talade också om en
välbehållen hemlighet (a well kept sectret). Inte
en väl bevarad hemlighet, utan en hemlighet
som kommit fram helbrägda?
Än mer åt grammatiska hållet och
därmed mer åt potentiell språkförändring
lutar konstruktionerna göra en skillnad
(t.ex. genom att handla rättvisemärkt) och
Vi kan inte vara mer nöjda (med resultatet
än vi var efter att ha hamnat på 14:e plats
i Eurovision Song Contest). I den förra
hittar vi en obestämd artikel, ett ”en” som
inte brukar finnas där på svenska. Det är
en sådan grammatisk finess som ofta uppmärksammas när svenskan kontrasteras
mot andra språk, t.ex. på engelskalektionen. I den engelska grammatikboken för
svenskar påpekas det att man på engelska
är a doctor eller a teacher, alltså att man använder obestämda artiklar på ställen där
svenskan inte gör det – jag är lärare heter

det här. Tills nu då, när man inte längre
vill göra skillnad utan en skillnad. (Möjligen
betydde heller aldrig att göra skillnad att
världsförbättra, utan snarare att diskriminera – göra skillnad på folk och folk, t.ex.
Intressant är i alla händelser att det dyker
upp artiklar som inte var där förr.)
I Vi kan inte vara mera nöjda (We couldn’t
be more satisfied) har adjektivet nöjd inte fått
kompareras med –are och –ast, som man
vanligen gör med korta små adjektiv. Här
har vi en komparation med mer och mest.
Och det är grammatisk förändring! (Korta
adjektiv kompareras visserligen utan mer
och mest också på engelska kan man invända här. Men nu går vi vidare i alla fall.)
Det är ju gott och väl att vi kan se att
vissa konstruktioner, kanske till och med
vissa grammatiska strukturer håller på att
förändras under inflytande av engelskan.
Men, frågar jag mig, varför? Det är lätt att
förstå att ord som outsourcing och shareware
dyker upp i svenskan. Det är nya fenomen
som namngivits av den anglosaxiska världen, och vi har lånat dem för nya företeelser. Men det är ju ingen nyhet att nagellack
finns i flera färger. Inte heller är den svenska
konstruktionen få ett pris konstig. Hur kommer det sig att unga människor, för det är
det är bara unga människor som är citerade här, är så bekanta med (eller familjära
med, som de kanske skulle säga) engelska
konstruktioner att de tar överhanden över
svenska? Här kan vi knappast anta att de
väljer den svenskengelska hybriden för att
den har hög status. Det kan gälla för uttryck och fraser (oh my God), men knappast
för språkliga konstruktioner (vinna ett pris)
– de är svårare att ha kontroll över. Läser
de mer på engelska än på svenska? Pratar
de engelska mer än svenska? Och: har de
någonsin sagt få ett pris? Har de ändrat
sig? Eller är de den nya generationen som
fått en annan input och därför säger något
nytt? Med dessa språkanvändare bör man
spendera tid om man vill veta hur det ligger till med språkförändringar, om de är
abrupta eller om de kommer lite pö om
pö. (Vad är upp med ert språk? kan man
förslagsvis fråga dem.)
Text: Sofia Tingsell. Bild: Shutterstock
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Läsutmaningen
Allt börjar som ett litet frö... ett litet idéfrö som ibland växer sig till en stor och
vacker blomma om man bara vattnar,
gödslar och låter solens strålar skina.
Den senaste tiden har vi kunnat läsa
om elevernas ständigt sjunkande resultat
när det gäller läsförståelse. Barnen läser
för lite och är inte intresserade av läsning.
Barn av idag översköljs av snabba intryck via media och tar sig inte tiden att
sjunka ner i soffan eller sängen med en
god bok där de själva får måla sina inre
bilder. Grunden till en god läsförståelse
är ett genuint läsintresse. För att ändra
ett beteende så sägs det kräva ungefär två
veckor av nya vanor. Detta var det frö
som ligger till grunden för det läsprojekt
som planterades hos Svenska skolor runt
om i världen. Eleverna har fått vattna på
detta frö genom att de fått en liten vattenkanna i form av en utmaning, pedagoger
har gödslat med härliga boktips och tillsammans har vi låtit solens strålar skina
20 S v e r i g e k o n ta k t

på detta projekt. Ramen för projektet
var också dessa två magiska veckor, som
alltså kan förändra en vana och oj vad
barnen har läst! Det var härligt att gång
efter annan få höra: Snääälla fröken, kan
vi inte få läsa mer!
I början av läsåret så fick vi en ny elev
och vid inskolningssamtalet så berättar
den bekymrade mamman att hennes son
har lite svårt med läsningen och således
inte tycker att det ej heller är särskilt
roligt. Vi har naturligtvis arbetat med
läsningen under hela läsåret och tagit
små steg framåt. Läsningen har blivit allt
roligare och i början av läsutmaningen så
sa eleven, som är tävlingsinriktad: Om
jag vinner så ska jag sälja mitt pris så att
jag kan ta pengarna och köpa en ny Xbox. Nu, när läsutmaningen är avslutad
så säger eleven: ”Om jag vinner så ska
jag köpa en Harry Potter bok, för det var
Harry Potter som tog mig dit jag är idag”
Vilken dubbelseger! Jag tror säkert att

många pedagoger som varit med i denna
läsutmaning har liknande berättelser att
berätta.
Läsutmaningen fick en fantastisk uppslutning med hela 18 skolor! Bryssel, Barcelona, Bonn, Maputo, Nairobi, Peking,
Costa Blanca, Kassel, Mölndal, Lissabon,
Paris, Riyadh, Ungern, Hamburg, Moskva, Gran Canaria, Mallorca, Marbella
och Filipstad
Vi tävlade i tre klasser: årskurs 0–3,
4–6 och 7–9. I varje tävlingsklass utsågs
fem pristagare som vann bokpresentkort.
Första priset var 500 kronor, andrapriset
400 kronor osv. Dessutom så kunde man
som tävlande skolklass kamma hem ett
bokpaket till den klass som hade högst
medelvärde per läsare. Alla priserna var
sponsrade av Riksföreningen Sverigekontakt.
Vi hade ytterligare en önskan av de
tävlande klasserna. Vi önskade att de
skulle skriva författarporträtt av någon

Nya späNNaNde
böcker fråN
sverige!

185:per OLOv eNQUisT
Liknelseboken

219:TiNa NOrdsTröM
Tina – Hur du enkelt lagar min
allra godaste mat

179:HaNNa WideLL &
aMaNda scHULMaN
Magisk sommar

187:Mari JUNgsTedT
du går inte ensam

Gå in på bokus.com och välj bland över 6 miljoner titlar till ytterst låga priser.
Där framgår det även vilka länder vi levererar till.

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.

barnboksförfattare som kommer från det land som de bor i.
Dessa författarporträtt hittar ni på vår härliga blogg:
http://svenskaeleverutomlands.wordpress.com samt några
härliga upplevelser från firandet av Världsbokdagen.
Har vi nu under dessa två veckor lyckats få det lilla frö vi
sådde att gro och sedan växa till en vacker blomma? Jo, jag vill
påstå det! En fantastiskt vacker kunskapsblomma!
Stort tack till alla engagerade läsare, hurra-ropande pedagoger
och inte minst Riksföreningen Sverigekontakt för de generösa
priserna!
... och svaret på frågan är JA! Vi kör igen nästa år!

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

Text: Lottis och Tommy Isaksson, Svenska skolan i Riyadh
SEB 2180 Annons Trossen_95x135.indd 1
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TRÄFFA

JOHANNA
Namn: Johanna-Maria Värgården
Ålder: 19
Utbildning: läser Svenska inriktningen på
Gustav Adolfs Gymnasiet i Tallinn
Största intresset: musik och teater,
speciellt fysisk teater
Favoritdjur: älskar alla djur utom katter,
i framtiden ska jag bo med en orm
Läser gärna: biografier, barnböcker, dikter
Lyssnar mycket på: alla typer av musik –
mest Mats&Morgan Band, rock och elektronisk musik
Gillar färgen: alla naturliga
I framtiden: förhoppningsvis en lycklig
social människa

alltid drömt om att fortsätta mina studier
i Sverige och om man kan språket är det
ju tusen gånger lättare än annars.
Denna vår gjorde jag också högskoleprovet. Jo, jag måste medge att för mig
var det ganska svårt, men jag ångrar inget
gällande provet. När jag förberedde mig
för provet, lärde jag mig en massa av nya
ord, exempelvis genom sociala medier.
De första jag gjorde var att ladda ner
Dagens Nyheter och Kulturradion till
min iPod. Jag promenerade så varje dag
och lyssnade på intressanta historier om
Island, Ingmar Bergman, Nordafrika,
När jag var sju år gammal, var min mamma kött och många andra olika teman. Bland
annat lyssnade (och lyssnar fortfarande)
tvungen att skriva in mig i skolsystemet.
jag på Den Svenska Björnstammen och
Även om jag alltid påminde henne om att
mormors mor började först i skolan när hon Kent. Med Kent blev det så att jag tyckte
var 8, hjälpte det inte och en dag så satt jag så himla mycket om deras sånger att jag
där i Gustav Adolfs Gymnasiet. Anledning- började översätta dem. Så hade jag deen till att min mamma valde just den skolan ras låttexter med mig till högskoleprovet
också. Mycket hjälp har jag också fått från
var mycket på grund av att man där kan
min lärare Juta. I klassrummet har hon ett
lära sig svenska i gymnasiet. Eftersom min
pappa är svensk, har han alltid velat att jag
ska kunna prata svenska med honom.
Efter att ha avslutat min grundläggande
utbildning anmälde jag mig till att gå i
”svenskklassen” på gymnasiet. Många av
mina lärare var lite chockade i och med
att jag hade högsta betyg i alla ämnen och
kunde enkelt komma in i den mycket åtråvärda matteklassen. Jag och mina klasskamrater i min svenskklass förstår inte
varför, men det är så att man ser ner på
svenskklassen. Det är oftast liten konkurrens att komma in på linjen. Anledningen
är kanske att man är så ung när man söker,
inte säkert vet vad som man vill göra i
framtiden, och helt enkelt inte vågar välja
svenska. Jag uppmuntrar dock alla att välja
denna linje. Just nu är jag lyckligare än
någonsin, eftersom jag kan skriva en hel
artikel på svenska!
Jag har studerat svenska sex timmar per
vecka i tre år. Allt beror på hur mycket
man satsar på språket. Jag känner att jag
kanske kan prata mer än några andra i
min klass och detta beror mycket på min
personliga insats. Min motivation har varit
min pappa och framtid. Dessutom har jag
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stort skåp därifrån alla kan ta vilken bok
som helst på villkor att man inte glömmer
att lämna tillbaka den. Tack vare henne
har jag läst ”Män som hatar kvinnor’’ och
några mycket bra barnböcker.
I allmänhet är de skandinaviska språken varmt mottagna i Estland. Det finns
tyvärr inte många möjligheter att lära
sig svenska, bara på vår skola och på en
skola i Nyckö, där de läser språket, dock
lite mindre effektivt än på Gustav Adolfs
Gymnasiet. Vi har också Svenska kyrkan
mitt i Gamla Staden, och dit kan alla gå.
Kyrkan samarbetar dessutom med vår
skola, och så hålls det många konserter där.
Jag tycker att svenska språket öppnar
upp många möjligheter inför framtiden.
Om jag förbättrar mina kunskaper kan
jag till exempel arbeta som guide, göra
översättningar för ett svenskt företag eller
bo i Sverige. Att lära ett nytt språk är alltid till nytta och faktiskt en gåva som alla
borde prova på.

Samla dikter
Säkert har du någon gång läst en dikt eller kanske skrivit några rader till
en kompis på Alla Hjärtans Dag. Ordet lyrik betyder sång till lyra eftersom
man under antiken läste eller sjöng sina dikter och spelade samtidigt på
lyra, ett slags stränginstrument. Det kan jämföras med det engelska ordet
lyrics som betyder sångtext, det vill säga en text som framförs tillsammans
med musik. Tanken med detta avsnitt är att du ska samla dikter skrivna av
svenska författare, göra ett försök att tolka några eller kanske till och med
göra ett försök att skriva en egen dikt.
Diktens ingredienser
Dikter kan i stort sett handla om vad som
helst, kärlek, natur, liv och död eller orättvisor. Dikter kan återberätta en händelse eller
bara beskriva en plats, en känsla eller en upplevelse. Ibland består en dikt av bara några
rader, ibland kan den vara flera sidor lång.

bagare Bengtsson bakar bara bruna brända bullar.
I en raptext är rytmen speciellt viktig och
genom rytm skapas variation. Långa rader
ger ett snabbare tempo medan kortare rader läses långsammare. Ibland upprepas
ett ord eller en hel mening för att skapa ett
starkare intryck.

Bildspråk
Hur känner man igen en dikt? Ofta är
orden valda med stor omsorg och språket
är exakt. När författaren vill förmedla en
känsla av glädje, sorg eller ilska är bildspråket ett sätt att få oss att uppfatta stämningen. Bildspråk som ”du är mitt hav”
eller ”du är vacker som en ros” förekommer i dikter. ”Du är mitt hav” är en
metafor, medan ” du är vacker som en
ros” är en liknelse (innehåller ordet som).

Strof eller vers
Ett tydligt genredrag är att dikter och sångtexter oftast är indelade i strofer eller verser. Ett antal rader har förts samman och
bildar en enhet. I sånger förekommer ofta
en refräng mellan verserna. En rad i en
strof brukar kallas för versrad.

Besjälning och personifikation
Besjälning är det i exemplet ”dimmorna
dansar långdans” eftersom dimmorna liknas vid människor. Dimmor kan ju inte
dansa. Att besjäla naturen, djur eller saker
är vanligt i dikter. Personifikation innebär
att föremål och abstrakta saker får mänskliga drag som i ”sanningen tiger still”.
Kontraster
För att skapa stämning och spänning kan
man sätta ihop ord med motsatt betydelse
som glad och ledsen, stark och svag eller
älska och hata.
Rim och rytm
Kanske minns du några barnsånger eller ramsor från när du var liten. I sången
Bä, bä vita lamm eller ramsan Ole, dole doff
samverkar rim och rytm. Det hjälper oss
att komma ihåg texterna.
Allitteration
En speciell sorts rim där första bokstaven
i varje ord är densamma till exempel i

Genretypiska drag – lyrik
Typiskt för dikten är att den
• talar till känslor
• har ett koncentrerat språk
• använder ett bildspråk för att förmedla
en stämning
• innehåller besjälning eller personifikation
• innehåller kontraster
• använder sig av till exempel rim,
såsom slutrim eller allitteration.
• upprepar ord eller en mening
• har en viss rytm.

Textexempel:
Häftigt klappar mitt hjärta
när jag tänker på min kärlek till dig.
Jag uppför mig inte som andra.
Nu hoppar mitt hjärta omkring i bröstet på mig!
Det tillåter mig inte längre
ens att välja klänning,
eller dölja mig bakom solfjädern
eller sminka mina ögon
eller parfymera mig.
”Dröj inte, gå genast hem!”
säger jag mig själv
var gång jag tänker på min älskande.
Spela inte tokig med mig, mitt hjärta!

Varför klappar du så upprört?
Håll dig lugn, var stilla,
vännen kommer till dig.
Och min behärskning
hindrar att folk säger:
”Se där en kvinna
som kärleken har förvirrat.”
Alltså, mitt hjärta, när du minns honom,
var stark och svik mig inte!
Egyptiskt poem, 3000 år gammalt
(Svensk tolkning: Arne Häggqvist)
Övning
• Vilka stilfigurer kan du hitta i denna dikt?
• Vilken historia berättas i dikten?
Boken om Sverige
Samla dikter av svenska författare – skriv
ett kort innehållsreferat över dina dikter.
Välj din favoritdikt och läs upp den för dina
klasskamrater. Motivera varför denna dikt
är din favorit.
Skriv en egen dikt
Vill du skriva en egen dikt kan du pröva en
japansk haiku- eller tankadikt. En modifierad form av dessa dikttyper är att en haiku
består av 3 rader med 5 stavelser i första raden och 7 respektive 5 i de följande. Lägger
man sedan till två rader med 7 stavelser var
får man en tanka.
Haiku
Flickan leker nu
Flickan lekte mycket då
Flickan ler igen
Tanka
Sommarlovet här
Sol bad ledig tid är nu
Sova sola skönt
Juni, juli, augusti
Stanna kvar länge länge
Text: Eva Hedencrona
eva.hedencrona@sverigekontakt.se
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Här talas svenska
Då och då, ganska ofta i själva verket, hör man i media en röst från
utlandet tala svenska när det efterfrågas en kommentar till något
som hänt i världen – det kan röra sig om politiska oroligheter, naturkatastrofer eller bara synpunkter av ekonomiskt/socialt slag. Rösterna
kan komma från Balkan eller Irak, Turkiet eller Somalia, Afrika eller
Asien och rösternas ägare är otvetydigt inhemska.
Det talas svenska lite varstans. Jag äter
lunch på en kvartersrestaurang i Tirana
– och ser man på – ägaren har gått på
folkhögskola i Sverige. I den albanska
tidningen jag läser samtidigt (ja ja, den
är på engelska…) möter ett svenskutlånat
ord: ”Ombudsman presents charges to
penal code”.
Det är inte bara vid 220 universitet i
världen man läser svenska, eller vid de
tusentals kvällskurserna, Volkshochschulen, de svenska skolorna, europaskolorna.
Hundratals svensklärande studenter deltar i
sommar- eller terminskurser på folkhögskolor, universitet och studieförbund i Sverige.
Men nu tänker jag på andra kategorier; andra- och tredjegenerationens
svenska utvandrare, men också de som
varit flyktingar eller arbetskraftsinvandrare i Sverige, frivilligt eller motvilligt återvänt till sina ursprungsländer, och som
fortsätter att vidmakthålla det svenska
språket, politiskt och privat.
Det finns många exempel på svenska
språket i det internationella offentliga rummet: De goda vännerna Bruno Kreisky
och Willy Brandt brukade ofta nämnas
som talare av nordiska språk; svenska
respektive norska, flyktingar som de var i
Sverige och Norge under krigsåren, samarbetande kring en ny ordning för Europa efter kriget, båda senare ledare för
sina länder i det högsta ämbetet; Bundeskansler i Österrike respektive Tyskland.
Giorgos Papandreou kom som pojke till
Stockholm med sin familj som var politiska
flyktingar undan juntan, han gick i Viggbyholmskolan och sen på Stockholms universitet, och blev efter återkomst till Grekland
så småningom för partiet PASOK först utrikes- och senare premiärminister.
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Under Balkankrigen 1991-95 hördes ofta
Branko Salaj i medierna – då informationsminister i Kroatien, senare diplomat – med
många år i Sverige och studier i ekonomi
och politik vid Stockholms universitet bakom sig, författare till skrifter om bostadsproduktion och byggnadsindustri.
I Afrika skulle svenska kunna användas
som lingua franca om Ugandas presidentfru, Kenyas centralbankschef, f.d. undergeneralsekreteraren i FN från Tanzania,
Zambias f.d. president och en kommunalpolitiker från Katrineholm, som kanske
blir Somalias nästa president skulle ha ett
möte – så här nämligen:
Janet Museveni, politiskt aktiv first
lady, bodde med barnen i Hjällbo i Göteborg under några år som politisk flykting,
fram tills maken Yoweri blev president i
Uganda 1986.
Njuguna Ndung’u disputerade i ekonomi vid Göteborgs universitet innan
han återvände till Kenya och blev chef
för Central Bank.
Anna Tibaijuka är bostadsminister i
Tanzania, har varit chef för UN-Habitat
och FN-undergeneralsekreterare. Hon
startade sin karriär på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv och Lantbruksuniversitetet i Uppsala, och är medlem i Kungliga
Skogs-och lantbruksakademin.
Rupiah Bwezani Banda läste i Lund och
var president i Zambia för några år sen.
Yassin Mahi Mallin kom som 20-åring till
Sverige, blev lärare och svensk politiker
och grundade ett parti, Somali Social Unity
Party, en tidning och en radiokanal – och
han siktar på presidentvalet 2016 med målet att arbeta för demokrati i sitt hemland.
Tsunamikatastrofen 2004 drabbade
hårt ett litet flackt land i Indonesien:

Aceh. Frihetskampen för självständighet
hade i flera decennier letts från Alby utanför Stockholm av GAM:s grundare Hasan
di Tiro och läkaren Zaini Abdullah – den
senare är numera guvernör i ett fritt Aceh.
Uppräkningen kan göras utan slut – en
politisk flykting från Chile blev sedan försvarsminister i sitt juntabefriade land och
hög diplomat. I kurdiska Irak är både inrikesministern och bostadsministern svensktalande. Ibland kommer förfrågningar till
Sverigekontakt och Svenska institutet: en
grupp återvändarbarn i Somalia vill ha
hjälp med att behålla sin svenska, en skola
i Irak har en klass med svenska som tillval.
Och det handlar inte bara om språk
– även tankemönster och förhållningssätt kan förmedlas och återanvändas i
ursprunglig eller för aktuell kultur lämplig
transformerad form: Synen på demokrati,
jämställdhet, samhällsstrukturer, barns rättigheter, transparens, yttrandefrihet, ”den
svenska modellen” (salig i åminnelse).
En nyutkommen bok om en by i
Grekland, Gavra, beskriver grekiska återvändare som haft sitt arbetsliv i Sverige
och tagit med sig sederna att lämna skorna utanför dörren, ha prydliga trädgårdar
och en rökfri avdelning på bykaféet.
Dessa och andra exempel borde vara
dagliga memento för Migrationsverk och
kommuner, regering och riksdag, arbetsgivare, sfi-arrangörer och grannar. Det
kan finnas en president på jobbet, i klassen eller i trappuppgången!
Text: Ulla Berglindh, Ulla.Berglindh@ped.gu.se
Illustration: Henna Hissa

Vasa Orden av Amerika

Årets svenskamerikan 2013
Face Stockholms VD Martina Arfwidson är född 1966 i Stockholm och med rötter i Småland.
Martina är dotter till Gun Nowak, som är
uppvuxen i en by på landet utanför Växjö
och grundare av kosmetikaföretaget Face
Stockholm. Efter avslutad skolgång i
Sverige studerade Martina två år vid The
American Musical and Dramatic Academy
i New York. Hon startade en à cappellatrio, sången var hennes yrke. 1989 gick
Martina in aktivt som affärspartner i Face
Stockholm. Tillsammans med Gun Nowak
öppnade Martina Arfwidson den första
Face Stockholm-butiken i New York.
Martinas musikaliska bakgrund blev en
inspirationskälla i arbetet med att utveckla
Face Stockholm. Hög kvalitet och miljömedvetenhet är ledstjärnor och företagandet vilar på en välgrundad filosofi:
• företagande skall bygga på passion och
skaparglädje
• det finns inga genvägar, allt måste vara
genomtänkt
• envishet – att inte ge upp för motgångar
”När jag började arbeta med mamma
såg jag sambandet mellan den här verksamheten och musiken – att föra ut en
kvinnas inre skönhet är det samma som

att hitta sin inre röst.”, säger Martina.
Svenska värderingar avspeglar sig i miljötänkande och det skönhetsideal som Face
Stockholm representerar och som Martina
Arfwidson är stolt över. Face Stockholm
har i 31 år stått fast vid sina ideal och nått
stor framgång.
Face Stockholms produkter finns nu
tillgängliga på 170 platser över hela världen.
Framgången med Face Stockholm har lett
till flera prestigefyllda priser:
• The Rising Star Award from Fashion
Group International, May 2000, USA.
• Entrepreneur of The Year from ICMAD
(Independent Cosmetic Manufacturers
American Division) 200l, USA.
• The Crystal Apple Award from Columbia
County Chamber of Commerce, NY,
2003
• History Hudson Preservation Award,
Hudson 2003.
• Föreningssparbankens pris: Årets
Ekonomikvinna 2002, Sverige (”The
Economy Woman of the Year.”)
Martina Arfwidson med familj är bosatt i
Hudson, norr om New York.

Vasa Orden av Amerika* har sedan 1960
utnämnt Årets Svensk-Amerikan med
syfte att uppmärksamma svenskamerikaner, som antingen har rötter bakåt till den
tidiga emigrationen från Sverige eller har
utvandrat i modern tid.
Utmärkelsen är ett erkännande för
framgångsrik yrkeskarriär eller värdefulla
insatser för främjande av goda relationer
mellan Sverige och USA/Canada, men
även ett sätt att ge uppmärksamhet åt
Svensk-Amerika.
Mottagare av denna hederstitel de
senaste fem åren: 2008 Barbro Osher,
generalkonsul, 2009 Anne-Charlotte Hanes
Harvey, dramaprofessor, 2010 John E.
Norton, statsvetare/historiker, 2011 Kerstin
Lane, museichef, 2012 Ingvar Wikstrom,
entreprenör för svensk matkultur.
För Årets Svenskamerikankommitté
Catherine Bringselius Nilsson
För mer information om Årets Svensk-Amerikan
kontakta: Ewa Pilhammar, tel 0303-22 55 47,
e-post: ewa.pilhammar@gmail.com, Catherine
Bringselius Nilsson, tel 0470-28588,
e-post: cbringselius@telia.com

* Vasa Orden av Amerika är en ideell organisation med verksamhet i Sverige, USA och Kanada. Den svenska delen av organisationen utser Årets Svensk-Amerikan.
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samspråk om flerspråkighet

Världen i multum
Att flerspråkighet kan berika ens
liv är det nog de flesta överens
om idag. Att det inte alltid är en
lätt eller rak väg, även det inser
nog många. Hur är det då att
växa upp med flera språk? Om
det får vi läsa nedan när Matías
Andrés (med rötter i Chile) skriver
om sina upplevelser med svenskan
och flerspråkigheten.
Mannen med det rynkiga ansiktet lyssnar
med ett oförstående ansiktsuttryck på min
telefonkonversation – ”Aleman”? Avbryter, tittar nyfiket. Höger öga. Upp mot håret. Söker efter svaret i ansiktet. Jag möter
hans blick samtidigt som jag trycker på den
röda luren och lägger på: ”Sueco”. Han ler
och säger att jag pratar väldigt bra spanska.
Men jag ser inte särskilt svensk ut, vad är
jag egentligen? Två barnfamiljer och ett
nykärt par hinner passera medan jag berättar om hur en ung mamma tog planet över
ekvatorn för att starta ett nytt liv.
Jag var för ung för att minnas min första flygresa. Blott åtta månader gammal
låg jag inlindad i en vit filt där endast huvudet stack upp, buren av min mor. Det
svartvita fotografiet är det första fotot som
visar oss två tillsammans i Sverige. Att
växa upp med spanska i hemmet, svenska

i skolan och engelska på teven var naturligt för mig och det var långt efteråt som
jag förstod hur lyckligt lottad jag var. För
mina språk öppnar inte bara upp stora
delar utav världen för mig men de öppnar
också upp en värld av möjligheter. Till
skillnad mot för den unga vackra tjejen på
bilden så har världen alltid varit tillgänglig
för mig. Det har alltid funnits en känsla
över att jag kan bo var jag önskar och
även om jag befinner mig tusentals mil
ifrån min familj så är vi bara ett telefonsamtal eller en skärm ifrån varandra.
För henne var det annorlunda. Hon
satte sig på ett plan och visste inte vad
som väntade när hon landade. Hon hade
hört att det var kallt och att folket var
blonda. ABBA och IKEA kom att bli
bokstavskombinationer som fungerade
som referenser när man återvände hem
till Chile och gruppen ”svenska för invandrare” gjorde det möjligt att köpa
mjölk, säga vad klockan var och presentera sig. Pappa hade svårt för ”en” eller
”ett” och när folk fick höra att vi pratade
spanska så kom det alltid ett ”una cerveza, por favor” med ett skratt från magen,
det gör det fortfarande.
Det var aldrig svårt för mig att växa
upp som invandrare i en svensk tätort i
Västra Götaland. Jag kände mig mer speciell än annorlunda och ingen kommenterade att jag var invandrare på ett negativt
sätt. Vi sjöng alltid födelsedagssången på
två språk och min bästa vän var en blond
liten grabb som alltid sprang på tå. Medan
vi barn jagade fram i tiden, antingen efter
varandra eller en boll, så steg min mor
och far in i en värld där saker och ting inte
utforskades utan snarare omdefinierades.
”Att vara från en annan kultur
i ett nytt land, att inte tillhöra
normen, har lett till en stor
konflikt inom mig. Viljan att tillhöra det nya men samtidigt inte
släppa det gamla.”
Soran Ismael, Sommarprat 2012

Forskning i ämnet flerspråkighet visar
flera intressanta saker. Många av de som
växlar mellan språk känner sig annorlunda när de gör det, som att du intar en
26 S v e r i g e k o n ta k t

annan skepnad eller väljer att se världen
genom den kulturen som språket bär.
Att alltid ha flera kulturer i bagaget kan
ibland vara en tung börda, för när du
ifrågasätter perspektiven så ifrågasätter
du även din identitet. För en människa
som växt upp i en kultur och identifierar
sig med densamma kan ha svårt att förstå
att det ibland gör ont att alltid komma
utifrån, ständigt vara invandrare.
Jag är nu lika gammal som min mamma var på det svartvita fotografiet och
har börjat gilla tanken på att jag aldrig
kommer kunna ha ett bra svar att ge den
rynkiga gubben. Det finns tillfällen då jag
känner mig så svensk att jag bara vill slita
åt mig en sommarkrans och skråla ”den
blomstertid nu kommer” i örat på ett
oskyldigt offer och det finns tillfällen då
jag känner mig så chilensk att tiden slutar
vara väsentlig och allt ordnar sig så länge
familjen är nära.
Flerspråkigheten är en styrka och flerspråkigheten är en börda, en börda som
gör dig starkare. När du accepterat den
med öppna armar så har du en värld av
möjligheter framför dig, ett gott samtal
med en rynkig gubbe och en nyfunnen
beundran för dina föräldrar.
Text: Matias Andrés Bravo-Jara
matiasbravojara@gmail.com

Har du erfarenhet av
flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten att skriva
om dina erfarenheter i vår spalt Samspråk
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 språkliga varieteter. Det är viktigt
att uppmuntra barn och unga människor att
skaffa sig en så bred språklig repertoar som
möjligt. Då öppnas med ens många dörrar.
Hör av dig till Monica Bravo Granström:
mogranstrom@yahoo.es om du vill skriva
något.

Elever i Schweiz får en inblick
i teaterns magiska värld
I mars hade Svenska Skolföreningen i Zürich med omnejd besök
av Therese Wernersson och Oscar
Juhlin. Therese och Oscar är utbildade teaterpedagoger och skådespelare och driver tillsammans
BarnteaterHuset i Stockholm.
Med mycket inspiration och engagemang introducerade de eleverna
till teaterns magiska värld.
Barnen fick prova på olika roller samt i
små grupper själva skriva och utföra ett
litet teaterstycke. Besöket var väldigt uppskattat bland elever och lärare. Det blev
även tillfälle till frågor från barnen där
många var speciellt nyfikna på hur man
blir skådespelare och vad som händer
bakom scenen på en teater.
Syftet med besöket var att stimulera
skaparkraft och väcka nyfikenhet kring
temat teater. Att få leva ut sin fantasi
genom teater är stimulerande för barns
utveckling och att få träffa spännande
människor direkt från Sverige stärker
elevernas svenska identitet. Tanken var
också att teatern kan ge barnen en ytterli-

gare inspiration för att på ett naturligt sätt
hålla svenska språket levande.
Therese och Oscar är en väl inarbetad
duo som båda läst teaterproduktion på
Wendelsbergs Teater och Skolscen. Genom åren har de spelat in många olika
barnteaterföreställningar som t. ex. Pelle
Svanslös, Ringaren i Notre Dame och
Snödrottningen. De har även lett kurser i
röstteknik och barnteater. Därutöver har
de medverkat i diverse film- och musikprojekt samt spelat teater för vuxna.
Under de sista lektionerna innan teaterbesöket förberedde lärarna barnen
genom att lära ut ord som har med teater
att göra. Vissa klasser gjorde även pantomimövningar, små korta ordlekar, teaterstycken eller rörelser till musik. Till själva
besöket fick eleverna även i uppgift att ta
med sig något att klä ut sig i.
Direkt efter landning på Zürich flygplats bar det av till Zug som ligger en
knapp timmes bilfärd söder om Zürich.
För att hinna träffa alla elever tillbringade
Therese och Oscar tre dagar hos skolföreningen. De arbetade i knappt två
timmar per grupp om maximalt trettio
elever, med kort avbrott för mellanmål

med Festis och ”Brezel”. Första kvällen
fick lärarna och styrelsen, vid en gemensam middag i Zürich tillfälle att bekanta
sig närmare med Therese och Oscar. Dagen därpå hölls två träffar strax utanför
Zürich. Det var klasserna i Herrliberg och
lite senare på eftermiddagen väntade alla
eleverna i Zumikon. Den sista dagen var
det eleverna från Zürich, Baden och Wädenswil som stod på tur och träffen ägde
rum i svenska kyrkans församlingshem

Svenska Skolföreningen
Syfte: undervisning i kompletterande
svenska, handledning av högstadieoch gymnasieelever
Antal elever: 165
Grundad: 1992
Upptagningsområde: kantonerna Zürich,
Aargau, Schwyz, Zug
Målgrupp: elever i årskurs 2 t.o.m.
gymnasiet
Förankring: erkänd av Skolverket och
kantonala skolförvaltningar, medlem i SUF
Mer information:
www.svenskaskolforeningen.ch,
info@svenskaskolforeningen.ch
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inne i centrala Zürich. Därefter var det
dags att säga hej då till Therese och Oscar som skulle flyga hem samma kväll.
Proffsiga Therese och Oscar började
med att själva inta scenen i rollerna som
två barn som anmält sig till en teaterkurs
men inte riktigt visste vad det innebar.
Med stor inlevelse och energi tog det inte
många minuter för dem att fånga elevernas intresse och få dem att bli delaktiga
i deras oro och funderingar. Hur hittar
man på en teater? Vad kan man klä ut sig
till? Hur kan man sminka sig? Vad ska
man säga? Vågar jag? Vad ska de som
tittar på säga? Therese, i rollen som det
ivriga barnet som såg fram emot kursen,
hade till och med med sig en bok om hur
man gör teater. Oscar var däremot mer
tillbakadragen och tveksam och hade en
lång rad kreativa ursäktar innan han slutligen lät sig övertalas av Therese. Therese
förvandlades efter en intensiv dialog med
Oscar till en clown och Oscar kände sig
till slut ganska nöjd med rollen som ett
rytande lejon. När de väl fått ihop sitt
manus upptäckte de med förskräckelse att
det viktigaste saknades: PUBLIKEN! På
den frågan gav sig svaret av sig självt från
eleverna: MEN VI ÄR JU HÄR! och så
var isen bruten. Därefter fick alla komma
upp på scenen och tillsammans prova ut
olika figurer som till exempel en glad fröken, en gammal tant med ont i ryggen, en
ledsen bebis, en sur gubbe, en cool kille
och en cool tjej. Tillsammans reflekterade
alla kring vilka känslor och vilket kroppsspråk som passar bäst till de olika figurerna. Sedan vad det dags för dagens höjdpunkt: sminket och rekvisitan. Therese
och Oscar visade med hjälp av bilder
hur man använder äkta teatersmink och i
stora lådor fanns en mängd utklädningskläder och annan rekvisita som lärarna
ställt samman. I mindre grupper fick barnen sedan sminka varandra och klä ut sig
samtidigt som de började fantisera fram
ett eget manus. Skaparglädjen gick inte
att ta miste på och nu var definitivt all
blyghet som bortblåst. För en stund stod
tiden som stilla och alla var fördjupade i
sin egen teater. Som avslutning fick grupperna självklart spela upp sina pjäser och
de som tittade på fick överta rollen som
publik och applådera.
Besöket av Therese och Oscar var
mycket uppskattat och en fin fortsättning
på de författarbesök föreningen haft tidigare år. Nu är det styrelsens tur att vara
kreativ och leta fram ett nytt inspirerande
program till nästa läsår!
Text: Birgitta Rhomberg
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Vår resa till älgarnas land
Från den 26 april till den 3 maj 2013
reste en grupp med 10 elever från Gymnasium Achern i Sydtyskland tillsammans med sina lärare Ina Hohenhaus
och Jörg Walter till Motala i Östergötland. Det var fjärde gången vi genomförde ett utbyte med Platengymnasiet i
Motala. I början av april kom svenskarna till Achern för att bo i sina värdfamiljer, följa med till skolan och besöka
sevärdheter i omgivningen (friluftsmuseet Vogtsbauernhöfe i Gutach, Europaparken i Rust och studentstaden
Freiburg). Nu var det alltså dags för
vårt besök i Sverige. Det fanns mycket
att upptäcka: Vi tyckte att klichén om
röda hus och blonda tjejer absolut
stämde. Dessutom var vi lite förvirrade över att det inte fanns tallrikar vid
frukosten och bara en kniv för alla. Vi
lärde oss uttala ordet ”köttbullar” på
rätt sätt (ordet är känt i Tyskland därför

att alla äter köttbullar hos IKEA, men vi
uttalade det i början med ”k”-ljudet som i
ordet ”ko”).
På Valborg blev vi hembjudna till den
svenska läraren Sandra Colldin för att äta
smörgåstårta. Sedan tittade vi på elden,
fyrverkeriet, lyssnade på blåsorkestern
och manskören.
Första maj åkte vi till Stockholm. Vi
besökte Gamla Stan och Skansen (där vi
äntligen såg älgar!) och hade fri tid.
I skolan tyckte vi mycket om skolmaten,
den är mycket bättre än i Tyskland och
dessutom gratis! Det måste absolut förbättras hos oss. Det var ocksa intressant att följa
med på lektionerna.
Alla tyckte mycket om denna upplevelserika vecka och hade svårt att lämna
älgarnas land och åka hem till Tyskland.
Tack för stödet vi fick från Sverigekontakt!
Text:Stefanie Lorenz/Ina Hohenhaus

Barnteater i Heidelberg 27 och 28 april 2013

Spökfarfar med Obanteatern från Malmö

En grå och regnig helg sken solen
i Karlstorbahnhof i Heidelberg
för dit kom många små och stora
besökare för att njuta av något så
ovanligt som svensk barnteater i
Tyskland!
Svenska skolan Rhein-Neckar hade organiserat två föreställningar av Obanteaterns ”Spökfarfar”. Det är en härlig och
varm föreställning kring ett knepigt tema,
döden. Eleverna från skolföreningen
Rhein-Neckar var väl förberedda för de
hade lyssnat till högläsning ur böckerna:
Alla döda små djur av Ulf Nilsson och
Eva Eriksson, Vi gräver upp mormor av
Måns Gahrton och Adjö Herr Muffin av
Anna-Clara Tidholm och Ulf Nilsson.
Obanteaterns skådespelare Tomas Fingal
och Magnus Ödéhn var underbara i alla
sina olika roller. Växelspelet mellan dockor
och skådespelare är så lekfullt och naturligt. De fångar publiken direkt. Det är verkligen roligt att få njuta av deras kreativitet
och lekfullhet på scenen. Vi vuxna fick oss
förhoppningsvis många tankeställare hur
tokigt det blir när vi försöker skona barnen
från en del jobbiga sanningar. ”Tänk att bli
återfödd som en sandal”. Barnen i publiken
försvann in i handlingen och kommenterade då och då vad de såg: ”Mamma, farfar
död!” Föreställningen på söndagen var mer
än välbesökt och alla barnen fick sitta på
mattor alldeles nära scenen. Det gav säkert
det där lilla extra till teaterupplevelsen.
Tillbaka i skolbänken berättade barnen
om allt det roliga och konstiga de hade
sett: ” Det var jättekul!” ”Skådespelarna

var duktiga på att växla mellan dockor
och rollerna.” ”Pappan pratade bara konstigheter.” ”Man såg riktigt hur de åkte
berg-och dalbana.”
Svenska skolan Rhein-Neckar vill återigen
passa på att tacka alla som kom till föreställningen och gav oss lön för all mödan.
Dessutom tackar vi våra sponsorer Atlas
Copco, Lüttes Welt, Riksföreningen
Sverigekontakt, Kulturamt Heidelberg
och naturligtvis Obanteatern för deras
briljanta insats!

Om ni är intresserade att göra ett liknande arrangemang är det bara att höra av
sig till svenska skolan Rhein-Neckar. Vi
delar gärna med oss av våra erfarenheter.
Kanske att man nästa gång kan fixa till en
liten mini-turné, så att fler barn får möjligheten att besöka en svensk teaterföreställning i utlandet.
Text: Joanna Michel
Lärare för Svenska skolan Rhein-Neckar e.V.

Hej Lars!
Ett ekonomiskt bidrag kan betyda så mycket! Varmt tack för det!
Tusen tack för att föreningen Sverigekontakt gjorde det möjligt att låta
Svenska skolans barn och ungdomar uppleva en fin utflykt i Schwarzwalds
skogar! Gåvan kom när den behövdes som bäst och barnen var överlyckliga över att få uppleva skogen och känna den svenska gemenskapen i
vandrarhemmet och att
vandra längs med lodjursstigen! Vädret höll i sig och
alla kände sig nöjda och
tillfreds. Även solen kom
fram när vi avslutningsvis
satt och fikade tillsammans. En absolut lyckad
utflykt!
Hjärtligt tack från alla
skolans barn!
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Utsåld filmpremiär av
Heimat Schweden i Hamburg
Den första riktiga vårsöndagen i Hamburg
valde många att tillbringa i biomörkret
på biografen 3001. De 90 platserna var
snabbt slutsålda och trots extra stolar fick
filmsugna hamburgare gå hem utan att ha
fått se Heimat Schweden.
”Jag måste inte se filmen” säger Johanna Aust, när hon hör att det fortfarande är
kö vid biljettluckan även om salen redan
är fylld till bristningsgränsen. Jo, det måste
hon. Hon är tillsammans med Louise Berg
nämligen regissör till filmen. De har dessutom skrivit manuskriptet, hållit i kameran,
klippt och gjort allt annat som behöver göras för att det ska bli en film. Johanna, 39,
och Louise, 41, ska presentera sin egen film
och efteråt ska de svara på frågor från publiken. Inte en chans att Johanna får lämna
salen och promenera tills filmen är slut.
Småländska Johanna och Louise från
Stockholm träffades på filmskolan i Berlin. 2007 beslutade de sig för att göra en
resa genom det hemland som efter flera
år i utlandet på samma gång var både
välbekant och främmande. Bilen var
lastad med kameror, huvudena fulla av
idéer och i adressboken fanns kontaktpersoner runt om i Sverige.
Resan startar i Skåne hos den pensionerade fiskaren Sven Kjell som levt hela
sitt liv på samma sydsvenska udde och
sex veckor senare klättrar Johanna och
Louise upp på Treriksröset med bojen de
fick med sig av Sven. Däremellan har de
träffat ett otal svenskar runt om i landet.

Det är en mycket vacker film med en
melankolisk ton som berör. Det egensinniga fotot gör att vi får se ett oretuscherat
Sverige bortom turistbroschyrerna. Inte
en endaste älg syns till, men gråsparvar,
en ekorre i ett träd och en svart katt som
på katters vis äter en nyfångad mus, fyller
upp bioduken. Det är oerhört spännande
att ta del av de vitt skilda levnadshistorier
som Louise och Johanna får höra av människorna de möter på sin resa. ”Vi berättade mycket om oss själva,” förklarar
Louise och även om de ibland inte hade
mer tid än en halv dag på varje ställe, så
fungerade konceptet.
Publiken i Hamburg hänger med i
svängarna. De skrattar när folkmusikern
Åke ”Ufo” Gustafsson berättar om sina
troll och änglar, är eftertänksamt stilla
på sopstationen i Lövsta utanför Stockholm och tårarna är inte långt borta när
asfaltsamen, som han kallar sig själv,
Lars Guttorm Blind berättar om när han
lämnade bort sin hund Nero. ”Jag förstår
inte hur man får folk att berätta så ärligt
och naturligt om sig själva”, säger Katrin
Seddig, en av biobesökarna. Carsten Voss
uppskattar att det är en eftertänksam film
långt från den Bullerby-bild som tyskar
brukar ha av Sverige. En röst ur publiken, saknade de ”vanliga” svenskarna.
Men, vem är egentligen vanlig?
Varken Johanna eller Louise verkar
vara färdiga med temat Heimat, hembygd. ”Egentligen trodde jag att jag var

färdig med temat Heimat ” svarar Louise,
på publikfrågan om vilka filmer de tänker göra i framtiden, ”men just nu vet jag
faktiskt inte. Det kanske blir fler filmer på
temat hemma och borta.” Johanna som
bor i Berlin, filmar ofta i Sverige och just
nu håller hon på med en film där hemstaden Tranås spelar huvudrollen.
”Vi ska försöka att visa filmen fler gånger i Hamburg”, säger en av arrangörerna
grafikern Rainer Klute, till tröst till dem
som inte fick se filmen just denna söndag.
Se ett litet smakprov på filmen här:
heimatschweden.com

Arrangörer:
Rainer Klute Svenskinfluerad grafiker med
eget företag i Hamburg. Information och
kontakt: www.klute.se Carina Middendorf Svensk socionom som sadlade om
och blev svenskalärare med eget företag
i Hamburg.
Information och kontakt:
www.svenskaintensiv.de

Studieresa till Gammalsvenskby och Krimhalvön
Nu har vi i Västerviks lokalförening åter
tagit upp vår dröm om en resa till Gammalsvenskby i Ukraina. Resan samplaneras med lokalföreningen på Åland.
Restid: 17–24 oktober 2013
17/10 Avresa från Sthlm kl. 7.55.
Ankomst till Odessa 13.46
Rundtur Odessa, övernattning
18/10 Till Gammalsvenskby
19/10 Gammalsvenskby
20/10 Gammalsvenskby
21/10 Resa till Krim
22/10 Krim
23/10 Krim
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24/10
Avresa från Simferopol kl. 07.00.
Ankomst till Sthlm kl. 14.45
Kostnad ung 12 000 kronor, inklusive
måltider i Gammalsvenskby
För info och intresseanmälan kontakta:
Karl Erik Tysk 0290 37750 (mobil:
070 213044) vår guide och reseledare –
karlerik.tysk@telia.com
eller Jorid Williamson 070 287 00 13,
Västerviks lokalförening
jorid.williamson@gmail.com
eller Erik Lindholm tel. 43512, Ålands
lokalförening – erik.borgboda@aland.net
Välkommen med din anmälan!

Nutidsorientering
Följde du med vad som hände i Sverige våren 2013?
1. Prinsessan Lilian avled i mars 97
år gammal? Vem var hon gift med?
A. Prins Carl
B. Prins Bertil
C. Prins Eugen

5. Det spelades ishockey-VM i Sverige
i maj. Vem vann?
A. Schweiz
B. Sverige
C. USA

2. Vilket lag blev svenska mästare i
ishockey 2013?
A. Brynäs
B. Luleå
C. Skellefteå

6. Vilket land vann Eurovisionsschlagerfestivalen i Malmö?
A. Danmark
B. Ukraina
C. England

2. Sveriges representant i Eurovisionsschlagerfestivalen i Malmö var
Robin Stjernberg. Vad hette den låt
han framförde?
A. She
B. You
C. We

7. Det ryska flygvapnet genomförde
en flygövning nära den svenska gränsen i april. Detta fick till följd en livlig
och tämligen långvarig diskussion i
svensk media. Varför?
A. Inget svenskt stridsflyg gick upp för
att markera svenskt luftrum.
B. De ryska planen kom in på svenskt
luftrum.
C. De svenska stridspiloterna hade
kafferast och kom upp för sent.

4. Vad heter den här vårblomman?
A. Pingstlilja
B. Påsklilja
C. Anemon

8. Kungaparet åkte till USA i mitten av
maj för att fira något. Vad?
A. Kolonin Nya Sverige grundades 1638
– alltså för 375 år sedan.
B. De hade 40-årig bröllopsdag.
C. President Obama fyllde år och de
var inbjudna till Vita Huset.
9. En ny innehållstrend kunde anas i
romanernas värld under våren. Vilken?
A. Allt fler dagboksromaner gavs ut.
B. En erotisk genre växte sig starkare.
C. Arbetarskildringarna kom tillbaka.

10. För hundra år sedan gavs första
numret ut av tidningen Allsvensk
samling. Vad heter den tidningen
idag?
A. Folket i bild
B. Hemmets veckotidning
C. Sverigekontakt
11. Hur många var anmälda till
GöteborgsVarvet – världens största
långlopp – som sprangs i maj?
A. 33 219
B. 44 012
C. 64 169
12. Vilken idrott är störst i Sverige?
A. Golf
B. Fotboll
C. Ridning
13. Skolavslutningarna duggar tätt
i början av juni. På de flesta håll
sjungs ”Den blomstertid nu kommer”. Vem skrev den?
A. Israel Kolmodin
B. Alice Tegner
C. Johan Olof Wallin
14. Polarpriset delas i år ut till senegalesen N´Dour och finländskan
Saariaho. N´Dour sjöng på 90-talet
låten ”7 seconds” tillsammans med
en svenska. Vem?
A. Carola Häggkvist
B. Agnetha Fältskog
C. Neneh Cherry
15. Ett nytt museum öppnade i
Stockholm i maj. Vilket?
A. ABBA-the museum
B. Cornelis Vreeswijk-museet
C. Leksaksmuseet
Skicka in de rätta svaren
till Sverigekontakt, Box 53066, 40014
Göteborg senast 15 augusti 2013. Du
kan också mejla svaren: info@sverigekontakt.se. Bokpris till de tre först
öppnade rätta svaren.
Lösning till nutidsorienteringen nr 1,
2013 var: 1A, 2C, 3B, 4B, 5A, 6A, 7C,
8B, 9A, 10C, 11B, 12A, 13B, 14A,
15C.
Pristagare:
Claudia Ahlemeyer, Tyskland
Birte Bune, Tyskland
Barbro Hansson, Sverige
GRATTIS!
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SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA
Gymnasie- och grundskoleutbildning på svenska eller engelska. IB‑program
sedan mer än 30 år med mycket goda resultat. Mångfald av fritidsaktiviteter och
nära kontakter med högskolor och näringsliv. Vår skola ligger i idylliska Sigtuna, invid
Mälaren, nära till både Stockholms kulturliv och Arlanda flygplats.
Kom och besök SSHL, ett Sverige i internationell tappning. Vi ställer upp under
hela läsåret och visar verksamheten. Vi erbjuder också möjligheten att lära känna
skolan och internatlivet genom provboende.
Under sommaren erbjuder vi sommarkurser i svenska och matematik.

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