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de flesta arbetsplatser i Sverige en välbe-
hövlig stiltje. Bokbordet har varit besökt 
av lärare från så exotiska länder som Chi-
le, Saudiarabien, Gambia, Nya Zeeland 
med flera. Men många fler skulle kunna 
komma och få med sig böcker till sina 
respektive skolor. Arbetet i övrigt har 
mest bestått i att planera framtiden. 

Hösten
Hösten har onekligen sin charm. Alla är i 
arbete, människor är lätta att nå, de flesta 
har samlat kraft och många tar sig an för-
ändringar och påbörjar utvecklingspro-
jekt av skilda slag. Visst blir dagarna mör-
kare – åtminstone i Sverige – men det är 
en tid för arbete. Och föreningsverksam-
het. Och kurs- och konferensdeltagande. 
I Moskva och Fuengirola genomförs lä-
rarkonferenser, likaså i Riga. I Nordame-
rika samlas lärare i den kompletterande 
svenskundervisningen i Washington 
DC och senare förhoppningsvis även 
på USA:s västkust. För elever i svenska 
skolor utomlands och inom den komplet-
terande svenskundervisningen blir det 
”SUF-VM” i friidrott i oktober – vid si-
dan av alla studier förstås. I Sverige kom-
mer ett antal stipendiater från utlandet till 
folkhögskolor för att förbättra sin svenska. 
Sverigekontakts lokalförening i Väster-
vik tillsammans med lokalföreningen på 
Åland genomför en resa till Gammal-
svenskby och Krimhalvön i oktober. Det 
är bokmässa i Göteborg i slutet av sep-
tember där Sverigekontakt deltar. Bokut-
skick från Sverigekontakt till 700 vuxen-
lärare i svenska i en mängd länder och 
närmare 200 bokpaket till svenska skolor 
utomlands och till den kompletterande 
svenskundervisningen ska genomföras. 
Och mycket annat. Det 
är en tid för arbete.

Trevlig höst.

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se

Från Dicksonsgatan

Årgång 100 av tidningen. Vad kan 
göras enligt dig?`

samtal var den ungdomliga spjuveraktighet 
som var så framträdande hos Lennart, men 
också den hjälpsamhet och ödmjukhet han 
vis-ade. Han menade att han som generalse-
kreterare hade haft ”världens bästa arbete” 
och många är nog vi som tyckte att detta 
fantastiska arbete hade en fantastisk gene-
ralsekreterare. Tack Lennart. 

Minnesmärken
Vi arbetar vidare med insamlingen av 
svenska minnesmärken utomlands och har 
fått in cirka 350 stycken. Det blir allt tydli-
gare att detta arbete kan användas på olika 
sätt. I detta nummer av tidningen beskriver 
Karin Gadelii hur hon fick sina svenskstu-
derande kvällselever vid Svenska institutet i 
Paris att medverka i insamlandet och på så 
sätt skapa intresse runt Sverige och svensk-
ar. Enligt Karin skapade arbetet både enga-
gemang och djupare faktakunskaper samt 
främjade studenternas språkinlärning. 

Insamlingen av svenska minnesmärken 
utomlands ger en bild av svenskars migra-
tion – en migration som förstås var spe-
ciellt framträdande när mer än en miljon 
svenskar utvandrade framför allt till USA 
under perioden 1860-1930. Men även idag 
lever cirka en halv miljon svenskar utom-
lands av skilda skäl. Svenska minnesmär-
ken i utlandet visar hur alla dessa männ-
iskor påverkat och bidragit till utveckling i 
olika länder – på samma sätt som dagens 
invandring i Sverige påverkar och bidrar 
till framsteg inom olika områden.

Tidningen 100 år
I år kommer tidningen ut för hundrade 
året. Hur imponerande är inte det?!

Sommaren på Dicksonsgatan
Det är oftast lugnt på kontoret under 
sommarmånaderna. I juli råder som på 

Augusti. Det känns som om sommaren är 
slut. Den har varit fantastisk i större delen 
av Sverige, möjligtvis med undantag av 
norra Norrland. Strålande sol och värme 
och inget regn. Bönderna har förstås haft 
synpunkter, men vi semesterfirare kunde 
inte ha haft det bättre. Det är med förvå-
ning man har konstaterat tämligen sent 
på kvällarna att det har varit skönt att 
sitta ute – utan filt. På morgonen har man 
kunnat sätta sig i solen med sitt kaffe – 
utan tröja. På dagen har man sökt skugga 
– det är ju så man tar sig för pannan och 
undrar vad som händer. Och denna vär-
me vecka efter vecka.

Som vanligt har svenskarna lyssnat på 
politikerna i Almedalen, ett arrangemang 
som bara blir större och större med hund-
ratals evenemang av skilda slag. Men be-
tydligt mer spännande var EM i fotboll för 
damer som spelades på skilda arenor runt 
om i Sverige. Tyvärr gick inte Sverige till   
final, men publikintresset var fantastiskt 
och spelarna blev riktiga megastjärnor över 
en natt. Kul för damfotbollen! Sommaren 
är ju också musikfestivalernas tid. I Göte-
borg har Way Out West etablerat sig som 
en lysande festivalstjärna och bortåt 30 000 
personer i Slottsskogen lyssnade på bland 
andra Håkan Hellström och Alicia Keys. 

Lennart Limberg
Den före detta generalsekreteraren i 
Riksföreningen Sverigekontakt, Lennart 
Limberg, avled den 3 juni efter en tids 
sjukdom. Det kan inte nog framhävas hur 
mycket han betydde för föreningen under 
sina 17 år som generalsekreterare. Inte nog 
med att han var kunnig på olika områden 
– han var en inspiratör för många andra 
och inte minst för mig. Jag mötte Lennart 
första gången under min tid som rektor för 
den svenska skolan i Fuengirola i början av 
90-talet då han kom på besök. Han utstråla-
de ett engagemang som inte gick att motstå. 
Under de senaste knappt fyra åren som jag 
har haft glädjen att arbeta på Sverigekon-
takt var han ofta till stor hjälp för mig med 
sin erfarenhet och sitt breda personliga 
nätverk. Det som ofta slog mig under våra 
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orDFöranDen har orDet

Få människor har varit så levande som Len-
nart Limberg. Alla som träffade honom 
kände sig berörda. Inte underligt att vi sörjer 
honom så djupt nu när han är borta.

Det finns mycket gott att säga om Lennart, 
mycket mer än det kan bli fråga om här.               
Eftersom jag hade varit bekant med Len-
nart länge och trodde mig ha kommit honom 
nära, förvånade det mig när jag fick lära känna 
honom från nya sidor i samband med begrav-
ningen sent i juni. Det var åtskilliga som ville 
säga något till hans minne och förbluffande 
många som kunde spegla sidor av hans liv, 
verksamhet och intressen som jag faktiskt inte 
visste något om. Hans kapacitet var helt enorm.

Men det var lätt att förstå var han fick sitt 
bränsle ifrån. Han fick en särskild värme i 
rösten när han talade om sin familj, Louise 
och de tre barnen, så småningom barnbar-
nen, som tickade in ett efter ett.

Vi växte båda upp i västra Göteborg, med 
salt på rutorna, i en helt annan tid som det 
känns nu, och vi gick i samma skola, i real-
skolan såväl som i gymnasiet, med överlapp-
ning i tiden. Lennart var några år äldre än 
jag, så jag minns honom från skolan men han 
kan knappast ha lagt märke till mig. Redan 
då var han storväxt och reslig, en fullvuxen 
karl med mycket pondus. Det var ingen små-
killarna närmade sig på eget bevåg.

Bland kamraterna var han något av ett 
nav som mycket kretsade kring. Han var om-
tyckt och vänfast, påhittig och originell, när 
det gällde all slags muntration ett geni. Han 
var hängiven sångare och diktade gärna egna 
texter, alltid underfundiga och ofta vansin-
nigt roliga. Väl ute i studentlivet blev han 
följdriktigt legendarisk studentspexare. Några 
med bättre överblick än jag hävdar bestämt 
att han var den främste någonsin.

Lennart var en särdeles begåvad sällskaps-
människa och kunde lyfta vilken fest som 
helst. Alla som kände honom kan vittna om 
hans goda handlag med andra, hans förmåga 
att se alla och få dem med i samvaron och 
uppsluppenheten. Inte minst hade han ett 
fantastiskt öga för dem som av någon anled-
ning hade hamnat lite vid sidan av glammet. 
Utan att sträva efter det eller att medvetet 
försöka dominera blev han förr eller senare 
centralpunkten i de flesta sällskapliga sam-
manhang, men han drog gärna andra med 
sig in i strålkastarljuset.

Alla dessa egenskaper mobiliserade Len-
nart med framgång som generalsekreterare 
i vår förening. Hans goda humör var där en 
oerhörd tillgång i många sammanhang. Han 

delade gärna med sig av det — han hade en 
obeskrivlig förmåga att stimulera oss andra.

Men man får inte bara minnas hans smit-
tande glädje, bullrande skratt och hjärtliga 
framtoning. Hemligheten bakom hans obe-
stridliga framgångar i yrkesverksamheten är 
i första hand — såsom det brukar vara när 
någon lyckas väl — kunnighet, hängivenhet 
och hårt arbete. Lennart brukade säga att han 
hade världens roligaste jobb. Det var främst 
genom sin skicklighet och sitt engagemang 
som han gjorde det till det.

Jag vågar påstå att Lennart var den idea-
liske tjänstemannen, lojal mot uppdragsgiva-
ren, noggrann och pliktmedveten, samtidigt 
idérik, självständig och totalt fri från ängs-
lighet. Med sitt goda självförtroende litade 
han — med rätta — på sin förmåga, men han 
var lika driven på att förädla någon annans 
goda idéer, om han trodde på dem, som att 
utveckla sina egna. Och han var expeditiv. 
När Lennart hade bestämt sig för något ge-
nomförde han det i högt tempo med målet 
oavvänt för ögonen tills allt var klart. Jag av-
undades honom hans effektivitet.

Lennart var från början historiker. Han 
specialiserade sig på Afrika, men det arbete 
han ville utföra på plats försenades av svåra 
interna förhållanden i Nigeria. Efter att ha 
disputerat lämnade han ganska snart univer-
sitetet och blev lärare i Uddevalla. Hans bak-
grund visade sig vara idealisk för arbetet på 
föreningen. Med honom som föreläsare och 
lärare på föreningens egna kurser var succén 
given.

Uddevallatrakten blev han ändå trogen 
— där behöll han sitt sommarparadis intill 
slutet. Så här års brukade han vara i sitt esse, 
med bär och svamp i skogarna kring lantstäl-
let. Lite senare, i september, var det dags för 
årets höjdpunkt, hummerfisket.

Vid den här tiden för några år sedan ring-
de det plötsligt på dörren till min bostad. När 
jag öppnade stod Lennart där, brunbränd 
och skogsmulleklädd. Han räckte fram en 
stor påse med kantareller, rensade och klara 
att smörsteka. »Jag tänkte att du väl inte har 
tid att plocka svamp», sa han bara, lämnade 
påsen, vände i dörren, skulle tillbaka till Bo-
huslän. Vi hann utbyta några skämtsamheter. 
När han hade gått dröjde sig hans klingande 
skratt kvar.

Sådan var han, Lennart. 
Omtänksam, generös, en 
mycket kär vän.

Bo Ralph

Årgång 100 av tidningen. Vad kan 
göras enligt dig?`
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Många har någon anknytning till Sverige. 
Kanske har de en nära eller avlägsen släk-
ting eller en svensk pojk- eller flickvän. 
Några började studera svenska på grund 
av intresse för det svenska samhället, den 
svenska naturen eller kanske någon svensk 
författare som fascinerar. Några tycker Sve-
rige och Norden är det mest exotiska man 
kan tänka sig. En liten grupp till sist, bör-
jade sina svenskstudier mest av en slump. 

Kursutbudet vänder sig till nybörjare 
såväl som till mer avancerade elever. 
Själv har jag undervisat på ”Cours avan-
cé” i många år. I dessa lite mer avancera-
de grupper står muntlig kommunikation 
i centrum och målet är att använda sig av 
svenska språket så mycket som möjligt 
under kurstillfällena. Läromedlen består 
till stor del av autentiskt material i form 
av tidningsartiklar, radioprogram eller 
svensk litteratur. Många gånger arbetar vi 
tematiskt och eleverna är mycket motive-
rade och satsar helhjärtat på att utveckla 
sin språkliga kompetens. Dessutom har 
de roligt i och med att de delar det stora 
Sverigeintresset!

Under vårterminen 2013 fick vi inspi-
ration av Riksföreningen Sverigekontakt 
att arbeta med att hitta svenska minnes-
märken i Paris med omnejd. Det visade 
sig vara ett lyckat tema och som ett bevis 
på detta ligger nu en mängd minnesmär-
ken ute på Sverigekontakts hemsida. Att 
hitta Sverige i Paris visade sig vara mycket 
stimulerande för de franska studenterna.

Så här gick det till: jag berättade om 
projektet och undrade om eleverna var 
intresserade av att undersöka var i Paris 
man skulle kunna hitta svenska minnes-
märken. Först spånade vi tillsammans 
och skrev upp olika rubriker: gator, 

kända svenskar som bott i Paris, mat eller 
dryck, monument, institutioner o.s.v. Den 
första listan blev ganska lång. Vi disku-
terade de olika förslagen och sedan fick 
eleverna föreslå vilket minnesmärke de 
skulle ansvara för. Efter denna inledning 
begav sig de franska eleverna ut i Paris 
och fotograferade. De skrev också korta 
texter som blev en givande skrivövning. 
Jag hjälpte till med att rätta vissa texter 
och sedan lade de helt enkelt in sitt foto 
på Sverigekontakts hemsida.  Nu blir det 
spännande att se vilka bidrag som antogs 
på hemsidan! 

Att arbeta med denna typ av projekt 
där arbetet är ”på riktigt”, gör att motiva-
tionen höjs. Att dessutom få något publi-
cerat gör att det blir extra roligt. Många 
gånger måste språkinlärare använda sin 
fantasi för att skapa en autentisk situation. 
Man tränar fraser och interaktion i olika 
sammanhang, ”simulerar” och rollspelar 
för att träna sitt språk. Detta kräver att 
eleverna är med på noterna: att man vå-
gar ge sig hän och vara lite lekfull. Då är 
det skönt att ibland, som i detta fall, kän-
na att ett visst projekt inte är en träning 
för verkligheten som ”kommer sedan”, 
utan att det från början är autentiskt och 
att svenskar i Sverige kan läsa och beskå-
da elevernas resultat. 

Tack föreningen Sverigekontakt för den-
na trevliga och kulturmötesbefrämjande 
idé! Att eleverna får ett bidrag till böcker 
blir också extra uppskattat! Tack vare detta 
ska vi fortsätta med ett läsprojekt i höst. 
(Frågan är om till och med de franska elev-
erna kan klassas som minnesmärken. Alla 
är mycket svenska… mitt i Paris!)

Karin Gadelii, lärare i svenska på SI, Paris

På spaning efter minnesmärken 
– ett pedagogiskt projekt i Paris
På svenska kulturhuset i Paris ”institut suédois” (som är en del av svenska institutet i stock-
holm), studerar ungefär 250 vuxna fransmän i veckan svenska. De är intresserade av allt som 
rör sverige; geografi, kända svenskar, popartister och svensk historia. ofta är de mycket kun-
niga och hänger med i svensk press, tittar på sVt play, diskuterar friskolors vara eller icke 
vara och byter recept på kanelbullar. 

Pengar till klassen – 
skicka in minnesmärken!

Elever i svenska skolor utomlands och i 
den kompletterande svenskundervisning-
en är välkomna att skicka in svenska min-
nesmärken utomlands. 

Så här går det till:
En klass på 30 elever skickar in 30 min-
nesmärken 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 hem-
sida www.sverigekontakt.se under ”Min-
nesmärken”. Underteckna med namn 
alternativt skolans namn. När klassen lagt 
in sina märken hör läraren av sig till Lars 
Bergman lars.bergman@sverigekontakt.se 
på Sverigekontakt.
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Sverigekontakt behöver din hjälp! 
Vi söker svenska minnesmärken i utlandet. 
Under ett antal år framöver avser Sverige-
kontakt att sammanställa en bank av svenska 
minnesmärken utomlands – materiella och 
immateriella – och för detta arbete behöver 
vi hjälp. 

Tanken är att vem som helst ska kunna 
skriva in en text om något svenskt minne och 
bifoga bilder genom att gå till vår hemsida 
www.sverigekontakt.se och därefter i menyn 
till Svenska minnesmärken i utlandet. Vill du 
ha mer information om detta så skriv till 
erik.magnusson-petzell@sverigekontakt.se

Välkommen med ”ditt” minnesmärke!
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Finska svensklärare i Dalarna
Sommarkursen, första dagen: Minns ni 
några teorier om språkinlärning? Inte jag 
heller. Men denna duktiga, unga förelä-
sare – Sofia Tingsell – påminde oss om 
dem idag. Vi fick också spegla våra egna 
erfarenheter av språkfel mot dessa teo-
rier, vilket verkligen var intressant. ”Det 
är alltid härligt att lyssna när föreläsaren 
är så inspirerad av sitt ämne” - så uppda-
terade en kursdeltagare sin Facebooksta-
tus på svensklärarnas sommarkurs. 

Den redan traditionsenliga sommarkur-
sen för svensklärare från Finland arrange-
rades i sommar i Dalarna i samarbete med 
Riksföreningen Sverigekontakt, Svensklä-
rarföreningen i Finland r.f. och Nätverket 
Svenska nu. Fornby folkhögskola, med 
estetisk och konstnärlig inriktning och 
fokus på samhälle och livslångt lärande 
har sedan 1877 erbjudit en trivsam stu-
diemiljö intill Tunaån och den lummiga 
Frostbrunnsdalen. 

Förutom didaktik och språkinlärning 
stod konst, kultur och samhällsliv i vårt 
program. Vi lärde oss fakta om närings-
liv och historisk utveckling i Dalarna. Vi 
fördjupade oss i det underjordiska genom 

kan en dalahäst se ut 
hur som helst?

att besöka världsarvet Falu gruva. Gruv-, 
järn- och pappersindustrin har genom 
tiderna lockat också många andra finlän-
dare till området. Borlänge räknas vara 
den näst största invandrarkommunen i 
Sverige i förhållande till invånarantalet. 
Och så lärde vi också att invandrare nu-
förtiden heter invandrade.  

Vi blev bevandrade i svensk nutidslit-
teratur med hjälp av Arne Johnson och 
gick hem med en massa lästips, både 
för eget och elevernas behov. Det blev 
ett tungt bagage. Utflykterna till Anders 
Zorns gård i Mora samt till det Larssonska 
konstnärshemmet i Sundborn uppskatta-
des högt av lärarna, som också visade sig 
äga en del mer eller mindre dolda talang-
er inom hantverk och dekorativt måleri. 
Efter att ha bekantat oss med dalahästtill-
verkningen i Nusnäs, fick vi måla var sin 
egen dalahäst – vilken skaparglädje! Det 
blev kanske inte en renlärig kurbitsmål-
ning, men de färggranna hästarna gladde 
oss och så fick vi en mycket positiv och 
övertygande upplevelse både av estetik 
och av livslångt lärande.

Ulla Berglindh föreläste för oss om 
den svenska skolan och lärarutbildningen 

– det är alltid nyttigt och intressant att 
jämföra utvecklingen i skolvärlden och 
läroplansarbetet i våra respektive länder. 
Att vidga sina vyer och höra hur andra 
har det. Avslutningsvis fick vi på ett in-
tressant och roligt sätt uppdatera våra 
kunskaper om förändringar i svenska 
språket. Håkan Jansson presenterade 
sina upptäckter om i vilken utsträckning 
t.ex. ”kommer att” ersatts med ”kommer” 
utan ”att” och hur ta/fatta beslut spridits 
i tidnings- eller bloggtexter. Lyckligtvis 
har Fornby folkskola även kompetens för 
minnesträning: med hjälp av Helena Uhl-
bäck tränade vi också hjärnan och hante-
ring av all den informationsmängd som 
vi fick ta emot under kursen.

Text: Tiinaliisa Granholm

Redaktören Jonas Blomqvist från Sveriges Radio/
Sisuradio besökte oss i Fornby och gjorde en 
intervju, den finns att lyssna på här: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid
=1019&artikel=5563736

Och Svensklärarföreningen i Finland r.f. både blog-
gar och informerar i Facebook om fortbildningar 
och övrigt aktuellt. Välkomna att följa oss här:
www.facebook.com/ruotsinopettajat
srosvenska.wordpress.com/ 
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Vid sidan av Sverigekontakts kurs hade 
Svenska institutet parallellt en svenskkurs 
för utländska universitetsstudenter och en 
för svensklärare vid utländska universitet. 
Sammanlagt var det drygt 100 personer 
som studerade flitigt.

Sverigekontakts studenter kommer 
från hela världen. I år anlände de från 
bland annat Australien, USA och Bolivia. 
I deltagarförteckningen ser man dock att 
studenterna från Tyskland och Ryssland 

tre veckor på tjörn
Äntligen blev det en varm och solig sommar efter några somrar med regn och svalka.            
De 44 studenterna från 18 länder kom till Billströmska folkhögskolan i slutet av juli för 
att tre veckor senare ha förbättrat sin svenska, upplevt ett somrigt Bohuslän och umgåtts 
med människor från hela världen förenade av ett intresse – svenska språket. 

är flest. Kvinnorna är i stor majoritet och 
så har det ju varit under lång tid gällande 
språkstudier. De delas upp i tre grupper 
efter förkunskaper och har en handfull 
lektioner varje dag. Vissa dagar är det 
utflykter och studiebesök. Tre gånger i 
veckan visas modern svensk film. Till 
detta kommer de dagliga läxorna. Inte 
undra på att man förbättrar sin svenska.

Vid sidan av studierna blir det ”stän-
diga” ätandet ett minne för livet. Det är 

frukost, lunch och middag och smörgås 
på kvällen. Till detta kommer fika på 
förmiddagen. En viss språkförvirring in-
träder vid benämningen av de olika mål-
tiderna. Det som vi i övriga Sverige kallar 
lunch kallas middag på Tjörn och det 
som är middag vid 17-tiden för oss andra 
kallas kvällsmat på Tjörn. Hur som helst 
– mycket mat är det. Och god!

Lärarna tillsammans med ett antal 
gästföreläsare ser till att kunskaper för-
djupas och färdigheter förbättras. All 
personal gör vistelsen minnesvärd och 
glädjefylld vilket visar sig nästa år då med 
största sannolikhet ett antal av dessa stu-
denter kommer tillbaka. 

I den mer avancerade gruppen fick 
studenterna i uppgift att skriva om något 
som hade varit en upplevelse just för dem 
under dessa veckor. Vann denna lilla täv-
ling gjorde Jelena Ralcic och här följer 
hennes bidrag i oredigerat skick.
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Som definitionen säger: lingua 
franca är hjälpspråk för kommu-
nikation mellan människor med 
olika modersmål. Det betyder 
frankers språk. Dess namn kom-
mer från arabiska och det an-
vänds för att beskriva blandspråk 
som användandes i Renässans 
period. Det var ett konstituerat 
språk (pidginspråk) som hade ord 
från italienska, arabiska, portugi-
siska, franska, liksom esperanto. 
Men lingua franca kan väl vara ett 
riktigt, inte bara skapat, språk. 

 
I Europa, som diplomatiska språk, använ-
des mest franska och tyska. Idag, tack 
vare internet i nya teknologier, är lingua 
franca egentligen engelska. Det används 
för båda officiell och inofficiell kommuni-
kation. När man samlar en grupp männ-
iskor från olika länder på en plats, till ex-
empel, i Sverige, pratar de helst engelska. 
Det finns inte så mycket plats för svenska, 
eller hur?
Tjörn är en ö som ligger i Västra Göta-
land. Dess centrum är Skärhamn. Cirka 
nio kilometer från det finns Kållekärr och 
i Kållekärr finns Billströmska högskolan. 
På Billströmska finns en sommarkurs som 
samlar människor från båda olika länder 
och kontinenter. Man kan räkna med att 
de pratar engelska. Det låter helt normalt, 
eller inte? 

Inte för den här gruppen. De pratar 
svenska, inte den renaste eller mest kor-
rekta svenska men svenska i alla fall. Man 
kan säga att de pratar ett helt speciellt 
slags av svenska – Billströmskasvenska. 

Det är inte nytt rinkebysvenska därför 
att de inte kan tillräckligt mycket svenska 
för att använda slang. Eller de vill använ-
da det faktiskt. Alla vill prata rikssvenska 
och ingen lider av djup nostalgi för sitt 
hemland för att använda bara moders-
mål. Men alla har behov av det rätta or-
det eller idiom som man använder för att 
beteckna eller visa något. Och det finns 
i modersmål. I denna situation, man gör 
den enda möjliga – översätter för de an-
dra. De lyssnar, minns och gör vice versa. 

Lingua svenska
I detta förhållande är alla 
båda elever och lärare. 
Alla är jämlika.
Var annars kan flickan 
från Serbien undervisa 
flickan från Ecuador i syn-
tax reglar som inte finns i 
varken serbiska eller span-
ska? Var annars kan nå-
gon från Litauen förklara 
stockholmsksslang för en 
grek? Var annars kan ett 
ord från personligt idiom 
av en person bli används 
av stor grupp? Förstås, inte 
bara ett/en. Vi deltar alla 
i skapandet och läsningen 
av språket, vi bidrar alla 
med ord och uttryck som 
vi kan. I processen hän-
der någonting annat. Vi 
börjar att känna varandra 
på samma sätt som vi bör-
jade att känna Sverige och 
svenskt språk. Stereotyper 
bryts och en grupp av 
unga eller icke-så-unga 
människor lämnar Kålle-
kärr med många nya vän-
ner och bättre kunskap i 
svenska.

Duktig, eller inte? 
Denna text är skriven 

på Billströmskasvenska. 
Den innehåller de mest 
använda orden och ut-
trycken från Billströmskas 
studenter vardagsspråk. 
Den är skriven om dem. 
Man kan fråga varför? 
Men som vi säger här, 
varför inte?

*Kursiva ord är uttrycker som 
jag har märkt att vi använder 
ofta.

Text: Jelena Ralčić

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 stiftelse- 
området.

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

SEB 2180 Annons Trossen_95x135.indd   1 2010-11-11   13.16
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Lennart Limberg tog över led-
ningen för Stiftelsens verksamhet 
1988 och därmed ansvaret för en 
av Sveriges märkligaste minnes-
platser: Lützen. Efter murens fall 
tvingades han lägga ner betydligt 
mer arbetstid på att ordna upp 
förhållandena på plats i det forna 
Östtyskland än han kunnat före-
ställa sig. 

Från 1970 hade ett idogt par från Lützen 
bott i den svenska timmerstugan och 
skött minnesplatsen som utvecklats till 
ett oerhört populärt utflyktsmål i DDR –   
inte minst för skolklasser. 1982 hade Lüt-
zenfonden utvidgat anläggningen med 
ett litet museum. När muren föll 1989 
hade vaktmästarparet uppnått pensions-
åldern och frågan om efterträdare blev 
akut. I och med de öppnade gränserna 
sjönk antalet besökare dramatiskt och 
därmed även intäkterna. Samtidigt inför-
des helt nya bestämmelser för anställning 
och beskattning. Lennart insåg att per-
sonalansvar och förvaltning inte längre 
kunde skötas från Sverige. Tillsammans 
med den svenske prästen i Berlin, som av 
tradition är involverad i Lützenarbetet,  
lyckades han få kommunstyrelsen att 
överta ansvaret för driften. I gengäld 
satsade Lützenfonden stort: till 400-års-
minnet av Gustav II Adolfs födelse bygg-
des en ny utställning tillsammans med 
Livrustkammaren och Armémuseum. 

Lennart höll i trådarna och kungaparet 
invigde. 

Mycket av Lennarts tid och kraft upp-
togs av praktiska problem som hade sitt 
ursprung i det förflutna. Hörde några av 
föremålen som ställdes ut i museet till en 
privat samling? Det hävdade sonen till en 
tidigare medarbetare. Flera års processan-
de följde innan föremålen kunde ställas ut 
igen. Och vem tillhörde egentligen åker-
lappen mitt emot kapellet? Marken hade 
köpts i slutet av 1920-talet av dottern till 
det svenska kapellets donator. Under 
DDR-tiden hade man i Lützen utgått från 
att den tillhörde Lützenfonden, men när 
nya gasledningar skulle dras, upptäckte 
man, att lagfarten inte var utställd på Lüt-
zenfonden utan på dottern. Lennart hade 
ett fasligt besvär att försöka nå hennes 
efterlevande släktingar överallt i världen. 
Först långt senare visade det sig att jord-
lotten inte ingick i arvet. Men därmed 
var besvären inte slut. Den nya Förbunds-  
republiken Tyskland gjorde plötsligt an-
språk på markbiten. Som efterföljare till 
DDR åberopade den det avtal som svens-
ka staten ingått med Östberlin angående 
regleringen av exproprierad egendom. 
Återigen långa domstolsförhandlingar 
och slutligen en kompromiss: för en billig 
penning köpte Lützenfonden jordlotten – 
en gång till. 

Under många år ordnade Lennart och 
Stiftelsen Lützenfonden historiska resor 
för Riksföreningens medlemmar till Lüt-
zen den sjätte november. Med tiden blev 

resorna allt längre och sträcktes ut till 
norra, västra och södra Polen, till Tjecki-
en och de västra delarna av Förbundsre-
publiken. De var alltid fullbokade. Inte 
att undra på, med en sådan färdledare!

I Lützen blev Lennart en känd och 
uppskattad gestalt. I förhandlingssituatio-
ner var han bestämd och tydlig. I kritiska 
lägen reagerade han snabbt – och om 
så behövdes – handgripligt (till exempel 
om någon inte ville rätta sig efter fastlagt 
protokoll vid kungabesök). I Kindergar-
ten väntade barnen med spänning på om 
han hade ritblock och målarfärger med 
i sin packning. Och ute på stan var han 
känd för sitt goda humör och sin smittan-
de entusiasm. 

När Lützenfonden 1998 organiserade 
sitt första ”Lützener Gespräch” var det 
med Lennarts stöd och uppmuntran. Ett 
par år senare var han med om att ändra 
mötesformen; vi övergick från paneldis-
kussioner till tredagarskollokvier. Det 
sjätte vetenskapliga kollokviet hölls i no-
vember 2012 och uppskattades mycket 
av deltagande museimän, professorer, 
forskare och studenter från Sverige, Fin-
land och Tyskland. 

Lennart deltog givetvis också. Vi kom-
mer att sakna hans breda kunskaper och 
framsynta idéer.

Stiftelsen Lützenfonden
Oscar Ekman, ordförande
Inger Schuberth, sekreterare

Fil. dr. Lennart Limbergs insatser för 
stiftelsen Lützenfonden
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Föreningens grundare Vilhelm Lund-
ström tycks ha varit outtröttlig i sina strä-
vanden. För att uppmärksamma dessa 
100 år har här nedan tagits fram en ar-
tikel som belyser verksamheten under 
alla dessa år. Den är helt slumpmässigt 
vald men ger en bild av engagemang och 
dådkraft.

100 år
tidningen som du nu håller i din hand utkommer 2013 för hundrade året. Första numret 
utkom i maj 1914 och fram till 1972 hette den ”allsvensk samling”. Vid starten utkom den 
två gånger i månaden. när man idag sitter och bläddrar i de gamla tidningarna så inser 
man hur betydelsefull föreningen var på vissa områden och vilka högtflygande planer man 

Den handlar om Karin Fredenholm som 
arbetade många år på föreningen som då 
hette Riksföreningen för Svenskhetens 
Bevarande i Utlandet. Artikeln är från 
1944.
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Vilhelm Lundström är väl mest 
känd för tidningen Sverigekon-
takts läsare som grundare av 
föreningen och tillskyndare av 
”svenskhetens bevarande i utlan-
det”, som föreningens ursprung-
liga namn löd. Men Vilhelm 
Lundström var en man som hade 
åtskilliga strängar på sin lyra. Vid 
sidan av sitt brinnande engage-
mang för ”svenskheten” och det 
svenska språket hade han ett 
annat stort intressefält allt sedan 
den första studietiden, som så 
småningom ledde fram till en 
professur i latin vid Göteborgs 
Högskola: den romerska antiken 
och de klassiska språken.

   
På ett sätt kan man säga att Lundström 
hade dubbla medborgarskap: först och 
främst svensk, men samtidigt tidlös ro-
mersk medborgare – civis Romanus – och 
flitig besökare i det moderna Italiens ny-
blivna huvudstad. Men för Lundström 
framstod detta inte nödvändigtvis som 
splittrande motpoler. Snarare upplevde 
han, influerad av 1800-talets romantiska 
och nyhumanistiska strömningar, ett djupt 
släktskap mellan Norden och den klassiska 
antikens Grekland och Rom; ett själsligt 
och poetiskt förbund som gjorde fram-
för allt Italien till ”all längtans hemvist”. 
Lundströms känslobetonade inställning till 
det klassiska arvet slår igenom i hans mån-
ga skrifter på romerskt tema: ‘Romantiken 
gav oss stämningens underbara gåva, lärde 
oss bergens och dagrarnas skönhet, fängs-
lade vårt sinne med ruinernas, medeltids-
minnenas, över huvud det förgångnas tjus-
ning […] och Italien, främst Rom, bjöd allt 
detta i förening’, skriver han 1927.

Hur kom det sig då att Rom, antiken 
och latinet kom att bli Vilhelm Lund-
ströms yrkesbana? Det tycks ha varit 

slumpen och ögonblickets ingivelse: som 
ung matematikstuderande i Uppsala titta-
de Lundström under en håltimme in på 
en föreläsning om det grekiska dramat, 
och blev omedelbart fängslad. Genast 
därpå tog han beslutet att lämna mate-
matiken och ägna sig helt åt studiet av 
de klassiska språken, och via doktorsdis-
putation i Uppsala erhöll han den första 
professuren i latin i Göteborg 1907. I 
den staden hade han redan vistats några år 
som chefredaktör för Göteborgs Dagblad, 
för även tidningsvärlden tilltalade denne 
mångsysslare. Tidigt började Lundström 
resa till Italien, bland annat Rom och Flo-
rens, för att studera antika handskrifter i 
forskningsbiblioteken, och skrev då också 
små betraktelser över det italienska vardags-
livet ägnade för publicering i dagstidnin-
gar eller essäsamlingar. På vykort hem till 
modern i Sigtuna beskriver han hur han 
efter dagens arbetspass i biblioteket sitter 
på någon uteservering med det brusande 
folklivet omkring sig, en öl eller en kopp 
kaffe på bordet och ett textutkast i anteck-
ningsblocket. Lundström var nyfiken och 
full av iver att förstå det nutida Italien, 
som trots moderniteter som spårvagn och 
strejker liksom i själva luften och solljuset 
bevarade spåren från den klassiska antiken.

Men Vilhelm Lundströms kanske 
största insats för de klassiska studierna 

i Sverige kom 1909, då han åtog sig det 
djärva företaget att helt enkelt förlägga 
vårens latinundervisning till Rom, och 
därmed genomföra ”Göteborgs Högsko-
las första filologisk-arkeologiska kurs”. 
Efter att ha samlat ihop medel till projek-
tet genom föreläsningsserier och generösa 
bidrag från Göteborgs kulturmecenater, 
kunde Lundström tillsammans med hus-
trun Enni och åtta latinstudenter avresa 
med tåg från Göteborg i slutet av mars.      
I de noggranna anvisningarna för studen-
ternas förberedelser anmodade Lund-
ström att det viktigaste att medföra var 
visitkort, italiensk parlör och studentmös-
sa, det sistnämnda för att kunna fira Val-
borgsmässoafton på plats i Rom!

Lundström ägnade hela tio dagar 
åt resan ned, för att studenterna skulle 
få möjlighet att insupa intrycken från 
de trakter där så många pilgrimsfärder 
och lärdomsresor till Rom gjorts under 
århundradenas lopp. Överskridandet 
av Alperna var för Lundström en djupt 
symbolisk handling, och som ett slags 
initiationsrit för dem som strax skulle bli 
invigda i Italiens och Roms mysterier lät 
han studenterna fotvandra i snön över 
Brenners passhöjd innan tågresan fortsat-
te. ”Den hårda vintern gör våren sen öf-
verallt. Det kära Italien är sig likt – mina 
studenter fylda af förundran!” skrev han 

Vilhelm Lundström 
och rom
en ny bild av riksföreningens grundare
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hem från Verona. Ankomsten till Rom 
blev dock något av en antiklimax: ”På 
ett försenadt tåg, i mörker och hällande 
regn, skedde ankomsten till resans mål”.

Kursens två huvudtemata var Roms 
topografi och ”romerska privatantikvi-
teter”, det vill säga latinska inskrifter, 
keramik, lerlampor, fragment av vatten-
ledningsrör med mera. I Roms antikbo-
dar köpte Lundström in en studiesamling 
(numera en del av Göteborgs universitets 
Antikmuseum) bara veckor innan den 
lag trädde i kraft som reglerade utförseln 
av antika föremål från Italien i juni 1909. 
Att studenterna fick vrida och vända 
på föremål som antikens människor en 
gång hållit i sina händer var centralt för 
Lundströms övertygelse, i enlighet med 
den pedagogiska strömning under början 
av 1900-talet som kallades åskådning, och 
som gick ut på att direktkontakt med så-
väl autentiska föremål som miljöer bidrog 
positivt till inlärningen. I samma anda var 
man nästan varje dag ute på stadsvand- 
ringar i Rom, där Lundström demonst-
rerade monument och lämningar, liksom 
längre utflykter i landskapet runt Rom: 
i sin reseberättelse beskriver han bland 
annat en promenad längs via Appia en 
daggfrisk morgon, och kursens avslutning 
den 29 maj ute i arvalprästernas heli-
ga lund på den ”i försommarens fullhet 
blommande campagnan”.

Vilhelm Lundström genomförde hela 
den krävande undervisningen ensam, och 
skriver efter fullföljd kurs att åtagandet 
nästan varit övermäktigt för en person att 
klara av. Hustrun Enni skriver hem då de 
bägge pustar ut på en servering i ett Rom 
som redan börjar bli tryckande varmt: ”Vi 
sitta och hvila oss på en ölkrog efter en 
väldig vandring uppe bland Palatinens rui-
ner. […] Nu är Vilhelms arbete slut, så han 
hinner litet med mig […]. På tisdag eller 
onsdag resa vi från Rom, först till Florens 
och Venedig. […] Och slutligen skola vi 
stanna i Tyrolen och bara vara lata och i 
ro. Det behöfva vi nu framför allt. Vilhelm 
är nu så smärt. Ingen mage alls! Men bara 
vi komma hem, till fläsk och potatis, isters-
mör m. m. blir han snart tjock igen.”

Efter hemkomsten till Sverige pre-
senterade Lundström kursen och dess 
resultat vid det Svenska Filolog- och His-
torikermötet under stort bifall. En kom-
mitté tillsattes för att försöka få till stånd 
en återkommande kurs av samma typ, 
och en hemställan sändes till kung Gustaf 
V om statliga medel för ändamålet. Då 
ärendet debatterades i riksdagen som-
maren 1914, kort före första världskrigets 

utbrott, föll förslaget till slut på grund av 
meningsskiljaktigheter om det praktiska 
genomförandet och integreringen i det 
svenska universitetväsendet. En stor enig-
het rådde dock om att denna typ av studier 
var nödvändiga för Sverige som kultur-       
nation, och frågan lyftes även om behovet 
av ett permanent svenskt forskningsinstitut 
i Rom. Lundström, som till all övrig verk-
samhet även kunde räkna ett riksdagsman-
dat för Göteborgshögern, tog naturligtvis 
personligen en aktiv del i debatten.

Efter krigets slut återupptogs diskus-
sionerna, men då med siktet inställt på 
ett svenskt Rom-institut, med drivande 
krafter från det nya svenska universitets-
ämnet Klassisk fornkunskap och antikens 
historia. Den arkeologiskt intresserade 
dåvarande kronprinsen Gustaf VI Adolf 
stöttade projektet, och 1925 kunde Svens-
ka Institutet i Rom invigas, med Axel 
Boëthius som förste föreståndare. Paral-
lellt med bildandet av institutet hade dock 
Vilhelm Lundström börjat planera för 
ytterligare en Rom-kurs, men i solidaritet 
med institutsprojektet trädde han tillbaka, 
och överlät åt Axel Boëthius att inrätta 
den kurs i klassisk arkeologi som alltsedan 
dess givits vid Institutet. Boëthius lade 
upp kursen helt och hållet efter Lund-

ströms modell, och lyfte alltid fram denne 
som Institutets ”andlige fader” genom 
den verksamhet han utfört genom sin 
Rom-kurs och som i förlängningen ledde 
till Institutets tillkomst.

Lundström reste sedan bara en gång 
ytterligare till Rom, för att ta emot ett 
hedersdoktorat vid Sapienza-universitet 
1932, trots att vännen Boëthius ständigt 
försökte locka dit honom. Lundström sva-
rade, att han fruktade att så många nya 
och gamla forskningsidéer skulle locka 
honom där att han knappt vågade tänka 
på att återvända; han hade alltför fullt upp 
med professoratet i Göteborg och hela det 
omfattande arbetet för Riksföreningen.

Sällan har en så initiativrik och mång-
kunnig person uppträtt på den svenska 
universitetsscenen som Vilhelm Lund-
ström. Han var djupt och personligt en-
gagerad i allt han åtog sig, och då svenska 
antikstuderande fortfarande reser ned 
till Rom för att delta i de arkeologiska 
kurserna vid Rom-institutet, är det Lund-
ström och hans visionära arbete de har 
att tacka.

Fil. dr Anna Blennow, forskarassistent i latin vid in-
stitutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs 
universitet. Arbetar för närvarande med ett biogra-
fiskt projekt om Vilhelm Lundström och Rom, som 
generöst stöttas av Riksföreningen Sverigekontakt.
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Det handlar om att leva 
anteckningar om litteratur

i
Poeter har alltid försökt fånga livets kort-
het, den hastighet med vilket det flyr 
undan för oss. Vi människor har ständigt 
förundrats över det relativa i vår upple-
velse av tid, hur den ibland kan gå ofatt-
bart långsamt, hur den ibland förflyktigas 
snabbt, som rök i vinden. Jag stod idag i 
snabbköpskassans kö, tiden gick medan 
jag otåligt betraktade en man som fumla-
de med kort och kvitton och frågor. Men 
ett par minuter senare var jag ändå ute ur 
affären med mina varor.

Och en människas långa liv kan tyckas 
som en sekund, jag tycker mig känna hur 
det blåser förbi när jag stannar upp och 
minns något som djupnar mot helheten.
Det korta förvandlas till oändligt, det 
långa blir en gest.

ii
Verner von Heidenstams egen gravskrift 
kan man bland annat läsa på plats vid 
hans Övralid, Den är mycket vacker och 
tänkvärd, särskilt de fyra sista raderna:

Sätt dig vid min grav en stund.
Där är så tyst och ensamt.
Tala till mig vänligt stilla
som till en som ej kan svara.
Mig förunnades det ofattbara 
att som människa
få leva några år på jorden.
Gläd dig du, som än ser solen.

Han förundras över att ha haft ett liv, ser 
det i det stora perspektivet och då blir det 
”några år”. Och han ger ett välment råd 
till den som läser raderna och alltså ännu 
lever: ”Gläd dig du, som än ser solen.” 
Orden står på hans grav och det är som 
att hans röst ljuder från efter livet. Dikten 
blir den erfarnes tal och det ger också en 
särskild tyngd åt sista raden – som att han 
säger ”jag vet vad det innebär”.

iii
Gravskrifter är en mycket gammal genre. 
De kan vara utformade som att det är 
den döde som talar och ger några goda 
råd till de levande, eller berättar sin histo-
ria eller liknande. I litteraturen har denna 

genre ofta använts som för att berätta en 
grupp människors historia. Vi kan tänka 
på Edgar Lee Masters Spoon River An-
thology där en stad talar till läsaren ge-
nom kyrkogårdens inskrifter – varje dikt 
är en gripande miniatyrnovell. Man ska 
inte heller glömma Stig Sjödins klassiska 
Sotfragment, där rösterna från järnbruket 
berättar om det hårda arbetet och livet. 
Och från senare tid kan man tänka på 
Kjell Espmarks diktsamling Vintergata, 
där röster från mänsklighetens historia 
kommer till tals.

iV
Förundran över livets korthet, ja men också 
detta att hylla det som inte slösar med ord 
och uttrycksmedel. Den japanske 1600-tals-
diktaren Basho anses ha förvandlat haikun 
till en konstform. Haikun är lätthetens, kon-
centrationens dikt. Basho skriver själv: ”En 
bra dikt speglar ett liv befriat från världsliga 
bekymmer, är skriven på ett enkelt språk 
och utan all förkonstling och onödiga ord-
lekar.” Några haikus, kan i svensk tolkning 
(Rolf Aggestam) låta så här:
Bara Setabron
har inte helt försvunnit 
i vårregnet.

I sommarregnet 
har tranans ben
krympt en aning.

Hör hur göken gal.
Långa och spetsiga blad
på en utslagen iris.

När kvasten sopar
tempelgårdens stenläggning
är snön som bortglömd.

V
Ingrid Arvidsson är en mycket fin poet, 
hennes dikter är var och en ett smycke, 
varsamt framtaget ur språket. Hon berät-
tar om iakttagelser från naturen, relatio-
ner mellan människor och man förstår att 
de rörelser som uppträder i diktens miljö 
också är de rörelser vi skönjer i själen. 
Dikten ”Träden i New England” är en 
vacker landskapsstudie:

En höstmorgon i det friska Vermont
svävade plötsligt en slöjs av snö
över de flammande löven.

Men solen som ännu var het och stark
slet sönder slöjan och trädens stammar
fylldes av sötma.

De unga lönnarna glödde.
Drömde länge över den spegelklara sjön
om höstens famntag
av is och eld.

Ur Under ytan (1986)

Läs dikten sakta, högt för dig själv och 
känn hur åtrå och stillsamhet på en gång, 
i samma sparsmakade text skapar en 
väldig spänning, hur naturen uttrycker 
både sig själv och något annat. Och hur 
det ligger outtalat att det är nu det gäl-
ler, att upplevelsen av nuet sträcker sig 
långt fram i tiden, som önskan, minne 
och dröm.

Vi
Det finns och det finns inte, som handens 
rörelser, gökens galande, dimman som 
omvälver nästan allt. Betraktaren är på 
en gång poeten och du själv. Poeten ger 
sin erfarenhet till läsaren, vilken nästa 
gång ser med poetens ögon.
Världen är åter ny.

Arne Johnsson är poet, litteraturkritiker, 
bibliotekarie, bosatt i Lindesberg.
Han har ofta medverkat vid språkdagar 
och konferenser arrangerade av Riksför-
eningen Sverigekontakt och/eller Svenska 
Institutet. Arne skriver regelbundet om  
poesi och annan litteratur i Sverigekontakt.

Text: Arne Johnsson
Foto: Rolf Karlsson
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I min bekantskapskrets finns en psykolog 
och en präst. De är rörande eniga om att 
det i många fall är lika bra att hålla sin 
profession hemlig. Medmänniskor i mid-
dagssällskapet eller på lekplatsen eller var 
man nu presenterar sig för främlingar har 
nämligen en tendens att bli mycket be-
kymrade över umgänget och kanske fram-
för allt över hur de själva betett sig under 
de minuter tillsammans som föregick pre-
sentation med yrke. 

Psykologen säger att människor ofta 
blir tysta för att inte avslöja mer om sig 
själva. De är rädda för att deras mörkaste 
hemligenheter; deras flygrädsla, deras 
oförmåga att få ungarna att lyda i offentlig 
miljö eller möjligen något värre skall av-
slöjas mellan raderna i det de säger.

Människor verkar inte i lika hög grad 
oroas av prästens förmågor att läsa deras 
mörka förflutna. Däremot, säger prästen, 
blir effekten ungefär densamma som för 
psykologen: folk tystnar. När de träf-
far prästen är de nämligen rädda för att 
säga fula ord. De kanske redan har svurit 
flera gånger under samtalet. Det bryr sig 
prästen inte det ringaste om, han tycks ha 
mycket värre bekymmer med sina för-
samlingsbor än några fula ord, men för 
dem som träffar honom känns det viktigt 
att vårda språket.

Jag presenterar mig ibland som att 
jag ”jobbar med språk”, om jag avkrävs 
information om mitt yrke. Jag möts då 
ibland av liknande reaktioner som de som 
psykologen och prästen vittnar om. Det 
är ganska vanligt att människor ber om 
ursäkt och säger att de inte är så bra på 
svenska. –Vad menar du, säger jag, det är 
väl ditt modersmål? Jo, men jag var alltid 
så dålig på grammatik, svarar förvånans-
värt många. Jaha, säger jag, men det kan 
ju ingen höra. Jo, det är de övertygade 
om, och de är inte möjliga att få att ändra 
uppfattning. De kunde inte få ordning på 
adverbialen eller vad det nu var på gram-
matikprovet, och de är förvissade om att 
det hörs i dagligt tal. Eller syns i skrift. 
Det gör det naturligtvis inte. Sitt moders-
mål klarar man av, man klarar alla möj-
liga små finesser, trots att man inte kan 
etikettera dem korrekt. Ungefär som att 
många av oss kör bil ganska hyfsat, utan 

att fatta något alls av hur motorn är kon-
struerad.

En annan vanlig reaktion när jag av-
slöjar något om mitt arbete är att samtals-
partnern förfasas över den språkliga för-
flackningen. Ibland generellt, ibland med 
utgångspunkt i ett exempel. Ganska ofta 
är det exemplet att många människor, 
kanske framförallt i Göteborg, använder 
pronomenformen han istället för honom. 
Jag sa till han, att han skulle gå hem, heter 
det här hos ganska många. Jag brukar då 
ibland, om det är läge, försiktigt försöka 
förklara att det faktiskt hetat så förr, att 
han är en gammal ackusativform, att det 
fortfarande heter så på isländska och lite 
sådant. Det är inget riktigt partytrick att ta 
upp kasusformer, men ibland tillåter jag 
mig sådana utsvävningar. Jag tror inte att 
de tror mig. 

Ibland vill människor också att jag 
skall agera skiljedomare. De tycker näm-
ligen att något heter på ett visst sätt och 
deras enerverande släkting eller dryga 
grannfru säger något annat. Inget skulle 
kännas bättre, kan man förstå, än att få 
beslå grannen med att ha fel i språkliga 
frågor. På något sätt verkar just detta, att 
säga fel (som ju sällan är fel; se nedan…) 
kunna tas som intäkt på att hela grannen 
är fel. Och det är en intressant indika-
tion på den makt som vi tillskriver vårt 
språk. Även på detaljnivå, eller kanske i 
synnerhet på detaljnivå, måste tilläggas 
här. Grannen säger ett apelsin, det himla 
nötet. Det heter det väl inte? Jo, det kan 
det ju heta. Det kan heta både en och 
ett. Detsamma gäller paraply. Och så har 
vi det här med längre än mig eller längre 
än jag. Det går att argumentera för båda 
konstruktionerna, säger jag och ser hur 
min samtalspartner blir djupt besviken. 
Förutsatt att han tror mig, vilket jag, som 
sagt, ofta tror att han inte gör. Språk är till 
skillnad från många andra ett område, där 
alla har en uppfattning, och den ändrar 
man inte på. Det verkar betydligt lättare 
att framstå som auktoritet om man arbetar 
med krocksäkerhet eller brokonstruktio-
ner – ingen misstror en ingenjör som sä-
ger att en balk måste hålla ett visst mått. 

Språket är en av få resurser som vi har 
att ta till för att föra fram något av det 

som är oss själva till andra människor – för-
modligen den mest effektiva. Och språket 
innehåller många fler lager än information 
som förpackats i ljud, ord och grammatiska 
regler. Om så inte vore fallet skulle ingen 
bekymra sig över prästen och svordomarna; 
en svordom kan ses som bara några ljud 
staplade på varandra, eller kanske ett sub-
stantiv med viss grammatisk information 
(obestämd form, kanske, som i helvete!) knu-
ten till sig. Men ett litet ord, en liten ljudsek-
vens, kan också ses som ett övernaturligt sätt 
att åkalla onda och goda makter. Och psyko-
loger ställer faktiskt diagnoser utifrån språk-
liga ledtrådar och inte bara utifrån de fakta 
som patienten radar upp. Då är det inte så 
konstigt att man också tror sig kunna sätta 
dit sin tröttsamme onkel en gång för alla ge-
nom att visa på ett felaktigt uppfattat gram-
matiskt hårklyveri. Och tillskriver vi språket 
den makten så finns den också där. Man gör 
alltså rätt i att vara försiktig med språket, 
kanske inte när man pratar med präster och 
psykologer (eller sådana som ”jobbar med 
språk”), men i vardagen när man talar med 
sådana som inte jobbar med språk (vilket väl 
är de flesta). Och då inte så mycket för att 
undvika kritik av ens eget visslande s-ljud, 
vana att använda ordet paket som ett en-ord 
eller det dialektala frågeordet hort istället 
för var. Minst lika viktigt är att inte själv an-
vända språket som måttstock för något som 
det inte fungerar så bra för. Om onkel Per 
är tröttsam har det nämligen helt säkert inte 
med hans pluralanvändning att göra.

Text: Sofia Tingsell
Foto: Shutterstock

sPråksPaning

talande tystnader 
– vad avslöjar språket? 
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trÄFFa 
anne

Namn: Anne Maria Unkuri
Ålder: 20 
Utbildning: studerar nordiska språk vid 
Tammerfors universitet
Största intresset: språk, psykologi
Favoritdjur: alla fyrfotade
Läser gärna: barnböcker, kriminallitteratur, 
dikter
Lyssnar mycket på: Just nu är jag galen i 
musik från 60-talet
Gillar färgen: Alla naturliga 
I framtiden: Man vet aldrig vad som kan 
hända

Många, som jag känner i Finland, har sagt 
att deras intresse för svenska språket väck-

tes redan i barndomen – de har kanske 
någon släkting som talar svenska eller 
deras föräldrar har uppmuntrat dem att 
lära sig svenska. I min barndom spelade 
svenskan inte någon större roll. Orsaken 
var helt enkelt det att omgivningen var 
helt finskspråkig. Min familj är finsk-
språkig och jag gick i finskspråkig skola i 
Ylöjärvi, nära Tammerfors. Till och med 
Tove Janssons Mumin ville jag se på fin-
ska! Som barn ansåg jag svenskan vara 
ett mycket konstigt och lite lustigt språk.

På högstadiet i årskurs sju fick jag den 
första kontakten med svenskan. Svenskan 
är ett av de obligatoriska ämnena på 

högstadiet och så småningom började jag 
gilla svenska och tyckte att det var ett in-
tressant språk. Men det var först på gym-
nasiet då mitt intresse för svenskan vak-
nade på allvar. Jag började lyssna på Kent 
och översätta deras sångtexter till finska. 
Än i dag är bandet Kent jätteviktigt för 
mig. Mina kunskaper i svenska förbätt-
rades märkbart och på gymnasiet fick 
jag mitt första berömliga betyg. Det upp-
muntrade mig att studera ännu mer och 
försöka få berömliga betyg i alla svensk-
kurser. Det lyckades jag också med. Roli-
gast och nyttigast var kanske en muntlig 
kurs där vi talade och hörde en massa 
svenska. På kursen hade vi två lärare som 
turades om. Den andra läraren kom från 
Tammerfors och talade rikssvenska. Vi 
fick bra färdigheter för det riktiga livet på 
den kursen. Studentskrivningarna gick 
också bra och i medellång* svenska skrev 
jag det högsta betyget.

Efter studentskrivningarna var det dags 
att tänka mer på fortsättningen. ”Vad ska 
jag göra efter gymnasiet”, ”vad ska jag 
studera och göra i livet?”. Svenskan jag 
hade lärt mig på gymnasiet räckte inte 
till för mig och jag beslöt mig att fortsätta 
studierna i svenska vid universitet. Yrken 
som översättare eller tolk fascinerade mig, 
men att bli lärare är inte heller uteslutet.

Jag sökte både till Tammerfors och 
Åbo universitet och fick studieplats i Åbo. 
Det var jättespännande att börja studier-
na i en ny stad där jag inte kände en enda 
människa. Sanningen att säga, var jag 
också lite rädd för hur mina studier skulle 
gå.  Jag trodde att alla andra var tvåsprå-
kiga och mycket bättre i svenska än jag. 
Till all lycka blev det inte så utan nästan 
alla studerande hade finska som moders-
mål och samma utgångspunkt som jag.         
I början var jag ganska spänd men det 
gick snabbt över för stämningen på fakul-
teten var bra och lärarna uppmuntrande.

 Under första studieåret gick tiden fort 
för allt var nytt och händelserikt. I höst ska 
jag fortsätta mina studier vid Tammerfors 
universitet. Jag väntar ivrigt och förvän-
tansfullt på det kommande läsåret. Jag kan 
rekommendera språkstudier för alla. Man 
har alltid nytta av språk- och kulturkun-
skaper, och med de kunskaperna kan man 
öppna många dörrar. I mitt fall betyder 
det bland annat att jag kan – vid sidan av 
studierna – jobba som vikarie redan i höst 
i min hemstad Ylöjärvi och testa hur det 
är att undervisa i svenska på gymnasiet.

*svenskan som börjar i åk 7 i grundskolan
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Är det konstigt att jag planerat 
mina framtida somrar för de 
kommande fem åren? Om så 
är fallet, låt mig förklara. Sedan 
förra året har jag tillbringat mina 
somrar på tjejlägret på Sparre-
viken, ett läger bara för tjejer. 
Åldrarna nästa år kommer att 
vara från 14–16, och alla, oavsett 
deras ålder, finner ett andra hem 
på detta läger.

Dag 1: Åh vad jag var glad över att 
komma till Sparreviken! Jag hade väntat 
i ett år för att komma hit, och nu händer 
det! Jag var den andra tjejen som hade 
kommit, och den andra tjejen var från 
Schweiz! Hon hette Alice, och hon var 
femton. Det visade sig att, precis som 
förra året, jag var den yngsta av alla tjejer. 
När alla hade kommit, så började vi med 
namnlekar och en rundtur av Sparrevi-
ken. Sen hade vi ett simprov, och en tjej 
från Somalia lärde sig att simma! Efter 
middag dekorerade vi våra egna t-shirts, 
och tjejlägerdagböcker. Senare på kvällen 
satt vi runt brasan och sjöng.

Dag 2: Efter frukost, så ”klättrade” vi 
upp i bergen och gjorde Kamratsbanan. 
Vi fick stå på en stock, och utan att nudda 
marken, få alla att byta sida! Det var väl-
digt klurigt… På eftermiddagen packade 
vi ihop för att gå på hajk, och vi åkte i 
kanot för att komma till en stor camping-
plats. Vi åt middag och sen pratade vi om 
tjejgrejer, och gick och la oss. 

Dag 3: Under större delen av förmid-
dagen packade vi ihop våra grejer och 
paddlade tillbaka till lägergården. Med 
en av våra ledare iväg på möte,  bestäm-
de vi oss att skriva en ”hejaramsa” och 
överraska henne nästa morgon… 
”I got my ticket for the girlcamp, two bags of 
bananas for the way, and I sure would like 
some sweet girlpower, and I’m leaving on 
Sunday what do you say?”
“When I’m gone, when I’m gone,
I’m gonna miss you when I’m gone. 
Gonna miss you braid my hair, your creepy 
unique stare,
I’m gonna miss you when I’m gone.” 
Det blev jättesuccé! På kvällen kollade vi på 
en film som hette ”Tusen gånger starkare”.

Dag 4: På morgonen lärde vi oss dan-
sen från filmen vi såg igår. Vi dansade 
till låten ”Little Boy”, gjort av Little 
Girl. Sen på eftermiddag hade vi ”Girl 
spalilicious”, där vi fick basta och måla 
positiva ord på varandras kroppar, som 
vacker, älskad, stark, och modig. När vi 
hade kvällsfika fick vi höra hur en av de 
somaliska tjejerna kom till Sverige. När vi 
förstod vad den här tjejen hade gått ige-
nom, insåg vi att de små saker vi klagar 
dagligen OM är ganska patetiska jämfört 
med de kamper andra människor runt 
om i världen måste gå igenom varje dag. 

Dag 5: Det stora äventyret för idag var 
när vi klättrade i en ravin! Vi hade bara 
en hjälm på oss, och vi fick klättra 50 m 
fram till ett rep som vi fick klättra uppför 
för att komma upp på marken. Många 
av oss ville inte trilla i och bli blöta, men 
det blev vi ändå! Efter lunch gick vi och 
badade i Skäddehålan, och där kunde vi 
hoppa från en 5 m hög klippa. På kvällen 
hade vi disco och karaoke med ett annat 
läger som hette Sjöstärnan. Det är ett 
läger för vuxna som är utvecklingsstörda.  
Jag sjöng Coldplay och Spice Girls med 
Alice och Ella. 

Dag 6: I morse fick jag veta att jag är 
rädd för att segla. Jag seglade med två 
andra tjejer, och jag blev jätterädd när 
vi nästan kapsejsade. Precis innan lunch 
började det att spöregna, och vi sprang in 
till matsalen. Vi uppträde för Sjöstärnan, 
och gjorde vår ”Cupsong”, dans, och 
en låt av Christina Aguilera som heter 
”Beautiful”. Sent på kvällen hade vi en 
frågestund, och ledarna fick svara på 
frågor som vi hade lagt i en ”frågelåda”. 
Det var jättekul!

Dag 7: Idag ville ingen vakna för idag 
skulle vi åka hem. Helst ville jag inte 
lämna mina nya kompisar, nej, syskon. 
Jag är så tacksam för detta läger, och jag 
vill definitivt komma tillbaka varje år. 
Jag hoppas att jag ser dig nästa år! 

Text: Hanna Niel

tjejlägret 2013tjejlägret 2013



20 Sverigekontakt

I ett antal nummer i tidningen har ”Boken om Sverige” innehållit övningar på ett antal olika genrer. Detta inslag 
kommer att bli det sista i denna serie och nu blir det att repetera och laborera med olika sätt att uttrycka sig.

genrer 
Det är viktigt att kunna skriva och det är 
viktigt att kunna uttrycka sig på många 
olika sätt.

Vad du gör när du skriver är egentligen 
ganska enkelt. Du plockar ut de ord du vill 
använda och bildar sedan meningar med 
dem. Vilka ord du väljer och hur du sätter 
ihop dem beror på vad du vill säga med 
din text – vilket syfte du har och till vem 
du skriver. Skriver du om prinsar och prin-
sessor är syftet att berätta en saga. Skriver 
du hur man bakar en sockerkaka är syftet att 
instruera någon i hur man bakar en kaka. 

Du väljer det språk som passar bäst för 
din mottagare. Det blir tydligt när man 
lyssnar på radio eller tittar på tv. Du hör 
hur språket varierar när du växlar mellan 
P1 och musikkanalerna, eller zappar mel-
lan olika tv-kanaler. Språket används på 
ett sätt i nyhetsprogram och på ett annat i 
underhållningsprogram.  

Det är syftet som sedan bestämmer hur 
man delar in texter i genrer eller textgrup-
per. Det gör att alla sagor hamnar i en genre 
och alla recept i genren recept och så vidare.   

Uttryckssätt  
Berättar du en saga kommer din text att ha 
formen av en berättelse och ditt sätt att for-
mulera dig vara helt annorlunda än när du 
skriver ett recept. 

Vill du få din läsare att baka muffins 
ställer det speciella krav på ditt sätt att ut-

trycka dig. Texten kommer att vara en 
instruktion, ett recept. Nu kommer du att 
använda ord som uppmanar till handling 
till exempel; häll i, fyll på.

Om ditt syfte är att beskriva hur en skift-
nyckel ser ut gör du en beskrivning. När du 
vill förklara och tolka varför det inträffar ett 
åskväder skriver du en förklaring.

Ditt sätt att skriva ändras också om du 
till exempel argumenterar, talar för eller 
emot något och gör ett ställningstagande. 

Berättande text: I en berättande text är 
syftet att underhålla. En saga eller en deck-
are är exempel på berättande text.

Återgivande text: Här är syftet att berätta 
om något som har hänt. Ett exempel är 
uppsatsen om ”min spännande resa” där du 
berättar vad du gjort och hur det har varit.

Beskrivande text: Ett exempel på en be-
skrivande text är när du slår upp ett ord i 
en uppslagsbok. Ta ”tax” som exempel. 
Här beskrivs hur den ser ut, livslängd, vad 
den äter och så vidare.

Instruerande text: Ett recept eller en bruks-
anvisning är bra exempel på texter av detta 
slag. Man börjar med målet ”kladdkaka” och 
förklarar steg för steg hur den ska bakas.

Argumenterande text: I en sådan text tar 
du ställning och uttrycker en åsikt om något. 

Diskuterande/förklarande text: I en disku-
terande text analyserar du varför saker och 
ting är som de är. Varför blir det stor brand-
fara i naturen vid extrem torka? I en diskute-
rande text ger du förklaringar och analyser 
till olika frågeställningar.

Vilket uttryckssätt? 
Här följer fem texter som handlar om olika 
saker. De har olika syften, tillhör olika gen-
rer och  därmed olika uttryckssätt. 

Text 1
Enheter för längd
Längd mäts i olika enheter. Grundenheten 
för längd är en meter (1m). Även större och 
mindre enheter används för att mäta längd. 
Mindre enheter är decimeter, centimeter och 
millimeter. Större längdenheter är kilometer 
och mil.

Text 2
Kvinnan låg översnöad i skogsbacken, ett 
tjugotal meter bakom daghemmet. Ena stö-
veln stack upp ur snön som en sönderblåst 
trädgren, eller möjligen en del av en rotvälta. 
Ett skidspår på gångstigen visade tvekan just 
där, märkena efter stavarna hade tappat sin 
regelbundenhet. I övrigt var snön orörd.

Text 3
Varför ramlar inte satelliter ner? 
Därför att jordens dragningskraft motver-
kas av hur fort satelliten roterar runt jorden. 

Lätt och roligt att ändra texttyp!
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När någonting roterar runt något annat så 
bildas en tröghetskraft, centrifugalkraften. 
Centrifugalkraften påverkar det roterande 
föremålet i riktning bortåt från det som det 
roterar kring. Centrifugalkraften känns till 
exempel om man åker i en bil som sväng-
er kraftigt i hög fart. 

Text 4
Kladdkaka
Receptet gäller för 14 port
Ingredienser
100 g Svenskt Smör från Arla
2 1⁄2 dl strösocker
2 st ägg
1 1⁄2 dl vetemjöl
3 msk kakao
1 tsk vaniljsocker
Garnering: florsocker
Till servering: vispgrädde

Gör så här: Sätt ugnen på 175°. Smält 
smöret i en kastrull. Lyft av kastrullen från 
plattan. Rör ner socker och ägg, blanda 
väl. Rör ner övriga ingredienser så att allt 
blir väl blandat. Häll smeten i en smord 
och bröad form med löstagbar kant, ca 24 
cm i diameter. Grädda mitt i ugnen ca 20 
min. Kakan blir låg med ganska hård yta 
och lite kladdig i mitten. Låt kakan kallna. 
Pudra över florsocker. Servera med gräd-
de eller glass och frukt.

Text 5
Smaka
Rejäla portioner och mat lagad med kärlek. 
Krogen håller hög klass och vi rekommen-
derar ett besök om man är riktigt hungrig!

Diskutera
Berätta vad varje text handlar om.
I vilken text är syftet att berätta, att be-
skriva, att instruera, att förklara och att 
uttrycka en åsikt? Vilka texter tyckte du 
var lättast att känna igen? Vad utmärker 
språket i respektive text? Vilka ord an-
vänds? Hur är meningarna uppbyggda? 
Vilket uttryckssätt är roligast? Att berätta, 
att instruera, att beskriva, att förklara eller 
att ta ställning? Motivera.

skriv tillsammans
Här följer fem korta inledningar. Skriv 
tillsammans ytterligare ett par meningar 
till varje text. 

Berättelse
Det var en gång en liten chokladkola…

Instruktion
Recept – chokladkola

Beskrivning
Choklad  är ett antal olika livsmedel base-
rade på kakaobönan. Bönan framställs av 
kakaoträdet Theobroma cacaos frukt.

Förklaring
Ordet choklad används för att beskriva 
produkter gjorda på bönor från kakaoträ-
det Theobroma cacao som härstammar 
från Amazonas djungel. De länder som 
producerar mest kakao i världen idag är 
Elfenbenskusten och Ghana. 

Ställningstagande
Jag älskar choklad….

skriv
Du kan använda olika uttryckssätt för sam-
ma ämne och på så sätt skriva olika typer 
av texter. Skriv nu en text om Sverige. 
Välj något av uttryckssätten berätta, instru-
era, att beskriva, att förklara eller att ta 
ställning. Titta på exemplet med choklad. 

Text: Eva Hedencrona 
eva.hedencrona@sverigekontakt.se

NYA SPÄNNANDE
BÖCKER FRÅN
SVERIGE!

FREDRIK BACKMAN
Min mormor hälsar och

säger förlåt

JAN GUILLOU
Mellan rött och svart

JONAS JONASSON
Analfabeten som kunde 

räkna

KLAS GUSTAFSON
Lyssnarens guide till 

Cornelis

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.

179:-195:- 225:- 195:-
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Vad gör man en vanlig dag 
på sjölunden, det svenska 
språklägret i Usa? Det går 
egentligen inte att förklara en 
‘vanlig’ dag för varje dag på 
sjölunden blir så annorlunda! 

Lägret, som grundades 1975 och drivs av 
Concordia Language Villages, tar emot 
barn mellan sju och arton år som är in-
tresserade av att lära sig svenska och om 
den svenska kulturen.  Barnen stannar 
en, två eller fyra veckor och bor i stugor i 
skogen i norra Minnesota under tiden de 
är på lägret.  Ledarna består av svenskar 
på vistelse i USA och amerikaner som 
har studerat eller bott i Sverige som ut-
bytestudenter och vill föra sina svenska 
kunskaper vidare till nästa generation.  
På lägret kan man göra saker som man 
skulle förvänta sig på vilket sommarläger 
som helst: spela fotboll, bada, segla, pyss-
la och snickra, men allt sker på svenska.  
För amerikanska barn blir det en annor-
lunda upplevelse mot det vanliga och de 
lär sig språket nästan utan att märka det.  

Det bästa sättet att förstå livet på Sjö-
lunden är genom bilder på allt det roliga 
som förekommer under en sommar till-
sammans.  

Mer information om Concordia 
Language Villages, som driver språk-
läger på 15 olika språk, hittar du på 
www.concordialanguagevillages.org.  
Fler bilder och berättelser om Sjölunden 
hittar du på sjolunden.villagepages.org.

Emily Pyenson
Assistant Dean på Sjölunden
epyenson@gmail.com 

en vanlig sommar på sjölunden

Studenterna får ”ta studenten” efter fyra veckors studerande. De firas med studentskyltar, mössor och 
studentmiddag med tal.

När man anländer på Sjölunden får man välja 
ett nytt svenskt namn, som man visar upp på en 
namnbricka under hela lägret.  Om man vill, så 
får man prova på att vara ‘supersvensk’ och bara 
prata svenska i en hel dag. Klarar man av det vin-
nar man ett pris.

Vi lär barnen om svensk kultur genom att fira 
svenska högtider.  Lucia, midsommar, och en 
kräftskiva blir höjdpunkter varje sommar. 
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Vi som bor utomlands, får ofta frå-
gan om vi inte längtar hem. Ofta 
kommer frågan i samband med 
större helger eller sommarlov. 
Vad svarar ni? Jag brukar svara 
att jag inte längtar hem, jag är ju 
hemma, men mina tankar vandrar 
ofta bakåt, inte till en plats, utan 
en tid. Mina tankar är också ofta 
selektiva, jag väljer vad jag vill 
tänka tillbaks på, och ofta hamnar 
jag i solskensfyllda barndoms-             
dagar, en plats jag aldrig kan be-
söka mer, och som jag egentligen 
inte vill besöka mer, livet ska ju 
levas framlänges, eller hur?

Mina tankar kan vandra hem till Sandhult.  
Jag tänker på byn och på alla som var en 
del av min barndom. På den tiden hette de 
sådant som Oskar i Nabben och Bertil på 
Tå, visst var det härliga namn som visade 
var man hörde hemma. Anette i Aten låter 
inte alls lika fint och tryggt. Jag tänker på 
Harald, utan epitet, bonden mitt emot, 
som lät mig åka med på harven som drogs 
av den där hästen som Edvin i Nabben 
hade och som var arg när Edvin hade 
honom, men som var snäll när Harald 
körde honom. Sådan herre, sådan hund, 
brukar man säga, men nu blev det häst 
istället. Sedan satt vi i Haralds kök och såg 
ut över den harvade åkern, som låg mellan 
hans hus och vårt. Vi var alldeles tysta, vi 
kurade skymning. Tänk, jag minns det så 
klart. Harald var snäll. Hans bondmora, 
Elin, pysslade vid köksbänken, tyst också, 
det var fint. Edvin i Nabben var argsint, 
men det var lite spännande att ha en sådan 
i byn. Oskar i Nabben hade också en häst. 
Hästen minns jag bättre än Oskar, hon 
hette Vera och var enorm och bred som 
en ladugårdsdörr, ljusbrun med ljusbeige 
man, så fin och så så snäll. Henne fick man 
rida på.

Bredvid oss bodde Tant Grön, Tant 
Brun och Tant Gredelin. Tre systrar som 
hette Hulda, Märta och Karin. En Farbror 
Blå fanns det också, han hette Oskar 
och var gift med Hulda och de bodde 
där uppe i det lilla huset och Karin och 
Märta bodde där nere. De var min familj 

också.  Jag var deras barn också, kanske 
barnbarn. De hade inga egna. De hade 
Tello, en vilt skällande tax, och halva 
våran katt. Vad hade vi gjort utan dem!? 
Och vad hade de gjort utan oss!? 

Oskar gillade att bestämma men han 
ville alltid väl. En dag kom han hem från 
stan och sa till Hulda:
– Nu du Hulda, nu har jag köpt ena bil! 
– Men du har la inte nåe körkort! sa Hulda. 
– Nä, se de tänkte ja la att du sulle ta, sa 
Oskar. 
– Jaha, sa Hulda.  
– De va la gevet, sa Oskar.
Och så blev det. Hulda, över femtio, 
urgammal på den tiden, tog körkort, och 
sedan for de iväg på långa resor i PVn, 
ända till Varberg!  Oskar satt bredvid och 
talade om hur det skulle gå till.  
– Hör du Hulda, sa han, nu får du allt se 
till å trampa gasen i botten, de står 50 här!  
– Hördu, fräste Hulda tillbaka, gå du hem 
och dra upp sköttkärra i 50 så får du se 
hur lätt de e!

De var ofta fler i PVn. En gång var 
mormor Elsa med. Hon var inte min 
mormor, men alla kallade henne så. Hon 
satt där bak. De var på väg till kusten. De 
skulle alltid stanna vid Veddige nånstans, 
för Oskar skulle sitta vid vägkanten en 
stund och ha sig en pilsner. De va la gevet! 
Det var ju så långt till kusten på den tiden.  
Sedan stoppa Oskar in en pris snus, och 
så iväg igen. De gick fort, säkert 50 km 
i timmen, Hulda gasade på, fönstren 
var öppna och det fläktade härligt i den 
hisnande farten. Oskar spottade ut sin 
pris, men se, fartvinden tog tag i den och 
föste tillbaks den in i bilen, rakt i mormor 
Elsas knä!  Jag var inte med, men har hört 
historien många gånger. Det var inte roligt 
att heta Oskar den dagen! Tre förbannade 
kärringar mot en sur gubbe. Karin var 
nog med, eller om det var min mormor, 
vet inte. Men vi skrattar än åt historien, 
mormor Elsas barnbarn och jag.

Min kompis Anna-Greta och jag 
vandrade runt i vårt barndoms Sandhult.  
Fanns inte så mycket att vara rädd för, 
bara arge Edvin i Nabben, och Bingo, 
brorsans kompis sankt bernardshund 
som vi var livrädda för, även om han inte 
var ett dugg farlig. Tänk att vi ofta satt på 
vedlåren hemma hos Göran och Olle, två 

ganska alkoholiserade bröder som bodde i 
hattmakarns hus vid vägen, mitt emot Rune 
och Elsies affär, den enda i byn på den tiden 
(nu finns det ingen!) Våra mammor var 
inte rädda, bröderna var ofarliga. Jag minns 
lukten av snus, ved, smuts och sprit. De vart 
ju så glada när småtösera kom. Idag hade det 
varit otänkbart! Men inte då. Sen blev det 
slut med det. Olle slog Göran i skallen med 
en butelj, i fyllan och villan, och jag minns 
faktiskt inte Olle efter det.  Göran lullade 
omkring ett bra tag efter det, men inte gick 
vi hem till honom mer! De va la gevet!

Sedan var det Håkan på posten. Han 
cyklade i uppförsbackarna och ledde cykeln 
i nerförsbackarna, bodde hemma hos 
mamma och när hon dog vart hans skjortor 
så eländigt smutsiga.  Han läste posten åt 
oss, det var service det!  
– Se här, sa han, här har i fått kort från Ingrid 
å Ragnar. Di har de ena bra på Majårka! 

Han stämplade långsamt och försiktigt, 
man fick inte ha bråttom, se stämpeln måste 
ju hamna rätt! Vad skönt att Håkan slapp 
uppleva postens nedläggning, han hade blivit 
så ledsen, han tog sitt jobb på allvar, han. 

Dit längtar jag och mina tankar. Till 
söndagsskolan med fröken Tyra i knut 
och snipglasögon. Till IOGT-lokalen ner i 
backen mot Sundshult där vi ungar pysslade 
med snälla tant Maj en gång i veckan med 
björnklister som luktade så gott, till tant 
Hildas lilla hus med glasveranda som var 
byns telefon, för de som inte hade det, jag 
minns skylten, till kostigen där jag gick med 
Anna-Greta, till vinterkvällarna med sitt 
mjuka ljus när vi åkte spark i backen förbi 
Arturs hus, till våren när vi plockade vitsippor 
som vi sedan försökte sälja till alla dem som 
redan hade fullt med vitsippor vid knuten, till 
Anna-Gretas pappas kor som vi fick hjälpa 
till att få in i ladugården om kvällarna, till 
hölassen. Inte längtar jag hem, men jag kan 
längta dit, till något som inte finns längre, en 
annan värld, en svunnen tid. Ibland är det 
härligt att minnas, men livet går vidare och 
det är bra. Ingenting är längre som förut.       
De va la gevet!

Anette Nordgren, Aten
nordgreni@yahoo.gr

hemlängtan
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Och som så ofta tänker jag tacksamt på 
den fantastiska barnlitteraturtradition och 
kulturskatt vi har – unik i världen, med 
sina viktiga role-models, identifikations- 
och trösteobjekt: Pippi, Emil, Ronja, 
Elvis, Alfons, bröderna Lejonhjärta, kat-
terna Pelle och Findus.  

Med hos alla barn internaliserade bil-
der av bildvärldsskaparna Elsa Beskow, 
Ivar Arosenius, John Bauer, Jenny Ny-
ström, Ilon Wikland, Björn Berg, Lotta 
Silfverhielm, Eva Eriksson, Inger&Lasse 
Sandberg, Sven Nordqvist, Tove Jansson. 

Med rim och ramsor av Alice Tegnér, 
Jeanna Oterdahl, Lennart Hellsing. Fan-
tasyflykt hos Gunila Ambjörnsson och 
Sven Wernströms solidariska förklaring 
av världen. Och så mina nyaste favoriter, 
Lotta Geffenblad och Pija Lindenbaum. 
Ellen Key fick rätt i åtminstone ett av-
seende när hon i förväg ville benämna 
förra seklet ”barnets århundrade” – den 
svenska barnlitteraturen. 

En speciell sagobok framstår som 
sommarens favorit: ”Det var en gång 
som inte var”, en nyutkommen samling 
med romska sagor, återberättade av Ba-
gir Kwiek, en av initiativtagarna till den 
stora romska utställningen på Göteborgs 
stadsmuseum, bearbetade av journalisten 
Monica Hirsch och med drastiska och 
drömska illustrationer av Jonas Rahm. 
Romani är ju ett av de svenska mino-
ritetsspråken och litteratur på språket 
behövs, inte minst i skolorna. I höst kom-
mer därför även en version av sagoboken 
ut på romani, beställd av Skolverket. 
Dessa sagor, som likt alla sagor har en 
lång muntlig tradition bakom sig, liknar 

i mångt och mycket den traditionella                            
sagan; äventyr och upprepade utmaningar, 
en mix av vardaglighet och magi, goda 
hjältar, besjälad natur, den som är arkety-
piskt snäll, smart och modig vinner, slutet 
är alltid lyckligt. Men de är naturligtvis 
också präglade av den speciella miljö av 
utsatthet och stolthet i vilken de berättats 
och vuxit fram.

Sagoinsamlande är en långvarig och 
återkommande sysselsättning – Charles
Perrault var tidigt ute på 1600-talet, 
bröderna Grimm de mest kända från 
1800-talets början. H.C. Andersen bör-
jade som sagosamlare, Asbjörnsen och 
Moe fanns i Norge. Omskrivningar och 
parafraser är legio: Thurber, Mrozek,  
Tolkien, Disney. Inte minst Disney.

Varje tid och varje kultur använder      

Läs, momma!

sagorna enligt sina tankemönster och för 
sina syften i uppfostran och samhällsmoral.

Bruno Bettelheim skapade en syn-
vända 1975 när han omtolkade sagor 
med symboliska och psykoanalytiska 
förtecken i ”The uses of enchantement”.  
Men det finns hur många lager som helst. 
Vi kan testa en annan infallsvinkel: den 
socioekonomiska samtidskulturella.

Guldlock är valsamhällets ikon; en 
parafras över de oändliga och splittrande 
och stressande val vi utsätts för: provsma-
ka på allas gröt, provsova i allas sängar, 
provsitta i alla stolar, och i alla fall inte 
kunna bestämma sig, somna av utmatt-
ning och bli väckt av björnar förklädda 
till  telefonförsäljare av pensionsfonder, el-
bolag eller bredbandsuppkopplingsnasare. 

Askungen tvingas plocka ärtor i askan 
innan hon kan gå på balen på slottet.  
Hon förhindras, i enlighet med Rousseaus 
rekommendationer om uppfostran av 
flickor, att utföra sammanhängande vä-
sentligheter. Nya parafernalia tillkommer 
ständigt: nya ärtor, nya bönor i form av – 
och nu talar jag vård-skola-omsorg – krav 
på dokumentation, rapporteranalyserbe-
dömningardiagnosställandeningripanden-
åtgärdsprogram. Omorganisationer, nya 
beräkningsgrunder, nya styrdokument, 
ny IT-plattform, lean production, nya be-
grepp. Inte fasiken har Askungen tid att 
vare sig fixa klänningen till balen, under-
visa, fånga bovar eller operera.

Hans och Greta – här har vi barnfattig-
domen där inte ens maxtaxa på dagis kan 
klara av familjeekonomin. Äldre gumma 
med kakbak som extraknäck för att dryga 
ut pensionen anlitas för barnpassning. 

Vi sommarnjutningsläser, de äldsta barnbarnen ragnhild, 7, elvira, 6 1/2 och jag, uppkrupna i 
deras morfarsfarfarsfarbrors ombyggda och blästrade utdragssoffesäng i stan eller i stora vita 
soffan på landet, och trots att de båda ”knäckt läskoden” är ju mysighetsfaktorn och gemenska-
pen större med högläsning. så vi stormläser mellan bad, fiske, båtutflykter och lekstugepyssel: 
Lilla huset på prärien-serien, nils holgerssons underbara resa, Verdandis 70-talsradikala böcker, 
astrid Lindgrens texter igen och igen – och så alla dessa björnar: nalle Puh, Bamse, Paddington, 
nalle Lufs. och sagor. 
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Hennes drastiska exit måste dock innebu-
rit en besparing för kommunen som slip-
per vårdplanering.

Rödluvan och vargen kan man närma 
sig från flera tolkningshörn: dagens äldre-
omsorg med mormodern ensam i stuga 
i skogen utan besök av hemtjänst, varg-
debatten och ”skyddsjakten” i Värmland 
och renbetesområdena – och nu senast 
även i Skåne – särintresset jägarförbun-
dets lobbyverksamhet i Riksdagen, och 
så som en slags vargupprättelse, efter 
vargförtalet i Gösta Berlings saga, den 
orimliga produktionen och utbredningen 
av varulvsfilmer. 

Törnrosa lär oss nödvändigheten att 
ha en rejäl uppsättning guldtallrikar så att 
ingen fe, gäst, medarbetare eller bilateral 
samarbetspartner blir utan. Dessutom 
torde törnrosasnårens tillväxt kunna 
fungera som en miljövarning för stora in-
dustriella kväveutsläpp, i synnerhet som 
prinsar med häcksaxar i sadelväskan är 
en bristvara. 

Snövit och hennes styvmor kan vara 
blåkopior för dokusåpor: säg vem som 
är vackrast i landet. Sju small brothers 
medverkar. Eller reklam för Heimlichma-
növern-tricket att få någon att hosta upp 
en äpplebit. 

De tre små grisarnas alternativa hus-
byggnadsmaterial kan anslå en ton hos 
förkämparna för hållbart samhälle. 

Temat Kvinnan av börd och Mannen 
av folket är väl omhändertaget av Svensk 
Damtidning.

Så där kan man hålla på att återanvän-
da outslitbara symbolberättelser.

Men vi sätter oss tillrätta i soffan igen 
och läser om den romska sagan om de 
förälskade bergen.

Text: Ulla Berglindh. Ulla.Berglindh@ped.gu.se
Foto: shutterstock.com
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I förra numret av Riksföreningen Sveri-
gekontakts tidning skrev Ulla Berglindh 
om att det talas svenska lite varstans runt 
om i världen. Många av er som läser det-
ta sitter mycket riktigt utomlands – och 
ni läser på svenska. Du kanske är svensk 
eller har bott i Sverige. Kanske din part-
ner är svensk? Svenska föräldrar? Skälen 
till varför man pratar svenska även fastän 
man inte bor i Sverige är otaliga. 

Ulla skrev även att svenska undervisas 
på ca 220 universitet runt om i världen. 
Till det kommer de svenska skolorna för 
barn och ungdom samt alla kvällskurser 
som erbjuds i svenska. Om man skulle 
markera alla ställen i världen där svenska 
undervisas, skulle man ha en karta där 
det inte finns så mycket tomrum som 
man skulle kunna tro.

Ulla talar även om en annan kategori, 
som man ofta kanske glömmer bort. De 
utvandrade svenskarnas barn samt barnen 
till de personer som har bott några år i 
Sverige, p.g.a. arbete eller en situation 
som flykting. Dessa personer fortsätter 
ofta att hålla kvar vid det svenska språket 
och den svenska kulturen. Det handlar ju 
inte bara om språk, utan även om tanke-
mönster och förhållningssätt som Ulla så 
riktigt påpekar. Synen på demokrati och 
jämställdhet brukar även bibehållas.

Kognitiva fördelar med flerspråkighet
Om vi har de ovannämda aspekterna i 
åtanke, inser vi snabbt vilken viktig roll 
vi föräldrar till dessa barn spelar. Varför 
vill man att ens barn ska bli flerspråkiga? 
Det innebär ju en hel del arbete, både 

svenskan 
runt om i världen

från föräldrarna och barnens sida och i 
viss mån även från omgivningens sida. 
Visserligen har det blivit enklare i da-
gens globaliserade och digitaliserade 
samhälle, men det är ändå inte en helt 
enkel uppgift. Ibland kan det helt enkelt 
vara lättare att prata språket som omger 
en, speciellt om man själv har uppnått 
en hög kompetens i det språket. Har det 
språket en hög status, som engelska t.ex., 
är det ännu lättare att det inte blir mycket 
svenska i hemmet. Då får man tänka på 
alla fördelar som finns med flerspråkighet. 

Studier visar på de kognitiva (tanke-
mässiga) fördelarna med flerspråkighet, 
som t.ex. att flerspråkiga har bättre ar-
betsminne, vilket gör att de generellt har 
lättare för huvudräkning och läsförståelse. 
Flerspråkighet kan ge större motstånds-

samsPråk om FLersPråkighet

sverige är ett land med få invånare jämfört med flera andra länder i europa och resten av värl-
den. Ändå är intresset stort för svenskan runt om i världen. Utlandssvenskar, men även andra 
personer talar svenska på de mesta oväntade ställen och svenskan förs vidare till kommande 
generationer genom flerspråkiga personer.
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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 kåse-
rande, kortare eller längre, och man kan få 
redigeringshjälp om det behövs. Man kan 
även skriva om sig själv, sina barn eller barn-
barn, eller man kan presentera en skola, 
klubb eller region där flerspråkigheten fro-
das. 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: 
contact@monicabg.com om du vill skriva 
något.

kraft mot Alzheimers. Flerspråkiga hante-
rar distraktioner bättre än enspråkiga och 
de är generellt sett bättre på att multitaska. 

Läs gärna mer i Språktidningen http://spraktidning-
en.se/tags/flersprakighet och http://spraktidningen.
se/artiklar/2013/04/extra-allt-darfor-ar-flersprakiga-
friskare-och-smartare

Om barnen inte talar svenska, missar de 
även stora delar av konversationen med 
familj, släktingar och vänner i Sverige. 
Och – som ovan redan nämnts – att ge 
vidare svenskan handlar även om tan-
kemönster och förhållningssätt. Man får 
helt enkelt fler perspektiv som flersprå-
kig, vilket ofta gör en till en tolerantare 
och mer flexibel person.

Frågor om flerspråkighet
Som nybliven förälder eller nyutflyttad 
har man ofta många frågor – vilken mat 
är bäst för barnen, hur kan jag hjälpa 
dem när de ska börja gå, etc. Om man då 
har flera språk i sin vardag, tillkommer 
ännu en fråga: hur gör jag för att under-
lätta språkinlärningen i de olika språken 
för mitt barn? Även som släktning eller 
vän hemma i Sverige kan man fråga sig 
hur man bäst gör för att hjälpa barnet. 
Ofta får man frågan om det är skadligt 
med flerspråkighet? Är det inte bättre att 
barnet koncentrerar sig på ett språk?

Svaret på den frågan är ett rungande 
nej! En majoritet av världens befolkning 
är flerspråkig, även om nationstänkandet 
”en nation– ett språk” sitter djupt i oss i 
Europa. Situationen för utlandssvenskar 
börjar dock uppmärksammas mer och 
mer. SWEA (Swedish Women’s Educatio-
nal Association – www.swea.org) har t.ex. 
tillsatt en projektgrupp (BUS – Barn Ut-
omlands & Svenska språket http://www.
swea.org/projektbeskrivning___9086.
aspx) för att dels kartlägga användandet 
av svenskan över världen och dels ge in-
formation och underlätta barns svenskin-
lärning även utomlands. Ett webbinarium 
för utlandssvenskars föräldrar har erbju-
dits och vid SWEA:s årsmöte i Bologna, 
Italien, i oktober kommer en workshop 
att hållas.

Bok för att hjälpa flerspråkiga barn i 
utlandet med svenskan
För att de tidigare nämnda personerna 
ska få svar på sina frågor om flersprå-
kighet och hur man kan hjälpa barn i 
utlandet med svenskan, har jag utifrån 
mina akademiska kunskaper och egna 

praktiska erfarenheter skrivit en bok 
som kommer nu i september. Den heter 
I love svenska. Hjälp flerspråkiga barn i 
utlandet med svenskan. (Isaberg Förlag 
www.isaberg.nu) Den ger information 
om flerspråkighet och språkinlärning och 
som titeln säger ger den praktiska råd till 
hur man kan hjälpa barn i utlandet med 
svenskan. Boken är skriven på ett lättför-
ståeligt sätt och använder sig inte av för 
många facktermer. 

Som ni märker rör det på sig i dessa 
frågor som rör utlandssvenskar och 
svenskan ute i världen. Mer kommer 
säkert att ske, eftersom dagens globalise-
rade värld uppmuntrar till flerspråkighet 
och mobilitet. Ni får gärna höra av er till 
mig om ni hör talas om fler initiativ för 
att främja svenskan runt om i världen. 
Kanske även du älskar svenskan?

Monica Bravo Granström 
contact@monicabg.com, www.monicabg.com 
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Om man med äventyrare menar en per-
son som ser chanser i livet och också tar 
dem, särskilt i främmande land och ibland 
även under livsfara, så var f.d. sommar-
löjtnanten Carl Mothander just en sådan. 
Han anmälde sig som frivillig på den vita 
sidan i Finska kriget 1918, var tydligen 
duktig och fick majors avsked. Därefter 
blev han chef  för den s.k. Svenska Kåren 
i Estlands frihetskrig 1918-20. Efter en 
fortsatt karriär som flygande utlandsjour-
nalist gifte den salongsfähige Mothander 
1928 in sig i den urgamla baltiska ätten 
Wrangel i Estland. Därmed förvandlades 
han till ”Tohisoo rootsi härra Kaarel” eller 
”svenske herr Carl på Tois”. Som nyfiken, 
observant och aktiv godsägare några mil 
söder om Tallinn engagerade han sig en-
ergiskt i lokala estniska och framför allt 
balttyska, men efter hand även i estlands-
svenska angelägenheter. Först efter den 
sovjetiska annektionen 1940 lyckades han 
efter många komplikationer med KGBs 
föregångare GPU lämna landet. 

Man får verkligen gratulera den 
återuppståndna svenska S:t Mikaels-
församlingen i Tallinn till nyutgåvan av 
första delen av Mothanders estländska 
minnen. Följande del, Den svenske kung-
ens vita skepp. Det äventyrliga spelet 
om estlandssvenskarna. Stockholm 1949, 
tar vid där den första slutar, d.v.s. med 
Riksföreningens för svenskhetens beva-
rande i utlandet och den svenska reger-
ingens agerande för att 1943–44 rädda 
över estlandssvenskarna till deras gamla 
moderland. Får vi kanske hoppas på en              
nyutgåva även av denna klassiker? 

Gammal journalist som han är skriver 
Mothander rappt och ledigt. Och för att 
vara svensk-balttysk godsägare har han 
hyfsat reda på sig, behärskar acceptabelt 
estländsk historia och politik. Därtill går 
han inte ur vägen för någon god skröna, 
de må röra 1500-talets Nils Dobblare, 
Karl XII, 1905 års revolution eller nå-
got samtida balttyskt pikanteri. Därmed 

förblir han lättläst och t.o.m. läsvärd för 
den som intresserar sig för mellan- och 
krigstidens Estland och kanske främst dess 
baltbaroners resp. kustsvenskars vanbor 
och ovanor. Likväl, för bredare och dju-
pare kunskap bör hans böcker komplet-
teras med modernare, numera även svensk 
litteratur, jfr Torkel Janssons förord. Betr. 
estlandssvenskarnas överfart se främst Carl 
Göran Andræ, Sverige och den stora flyk-
ten från Estland 1943–1944. Uppsala 2004, 
och Lennart Limberg, om Hans Pöhl. Gö-
teborg 2010. Men som färgglad, oftast träff-
säker och ibland riktigt dråplig von oben-
introduktion till den baltiska ämneskretsen 
står sig Mothander fortfarande väl. 

Tack vare denne författare lär vi 
återigen känna de baltiska baronerna i 
sina ståtliga palats uppe på Domberget/
Toompea i Tallinn, dit de vintertid ända 
sedan medeltiden (!) dragit sig undan 
från sina gods ute på landet. Vi bekantar 
oss alltså med ett mycket gammaldags, 
traditionstyngt och festbenäget herrskap, 
vars ekonomiska och politiska grundva-
lar plötsligt ryckts undan av den estniska 
agrarreformen efter Frihetskriget.  Men 
socialt sett plägade dessa stockkonserva-
tiva baltbaroner med damer fortfarande 
precis samma umgängesseder som alltid. 
Med hjälp av bokens personligheter, eller 
t.o.m. original, som t.ex. den beskäftiga 
fru Bibka, visar författaren övertygande 
hur de självklart höll gamla hedersbe-
grepp och sedvänjor, trots ekonomisk 
katastrof, i oavkortad ära. De sedan gene-
rationer med varandra ingifta herrskapen 
var fortfarande, liksom alltid, vänsälla 

Baroner, bönder 
och bolsjeviker i estland. 
carl mothander
(1.uppl. Helsingfors 1943), 2. uppl. Tallinn 2013. 276 s, utvidgad med register/ortnamnskonkordanser, illustrativa interiörfotos, kartor 
och med ett förtjänstfullt förord av Torkel Jansson.

och lojala, framför allt med varandra. Tur 
för oss läsare att författaren så väl förstår 
att växelvis individualisera deras allmän-
giltiga resp. att generalisera deras individu-
ella öden. Därtill späckat med anekdotiskt 
stoff bereder oss Mothander genomgående 
intresseväckande läsning – om några få 
årtiondens utsnitt ur de estländska balt-
tyskarnas åttahundraåriga historia.

Och faktiskt, intill dessa dagar – år 
2013! – kysser baronernas efterkommande 
fortfarande sina damer på hand, dagligen. 
De har exakt koll på sig och varandra. 
De vet vem som egentligen är t.ex. ”eine 
geborene Pistohlkors”, f.ö. med svensk 
bakgrund. liksom många andra. ”Halva 
svenska adelskalendern” är ju för övrigt 
baltisk! Deras i Tartu/Dorpat skapade stu-
dentkorporationer Curonia och Livonia 
(båda 1808) samt Estonia (1810), fungerar 
fortfarande. liksom deras Schwarzhäup-
terkonvent i praktfulla byggnader i Riga 
och Tallinn. Så gör även deras med repub-
liken Estland lojala, av danske kungen år 
1284 grundade Estländische Ritterschaft. 
Dess Landmarschall, alltså kavalleriöver-
ste, en urgammal von Buxhoeveden från 
Saaremaa/Ösel, lovade sommaren 1985 
högtidligen, med darr på stämman, ”falls 
es wieder losgeht” att ställa upp sitt rytteri 
på Estlands sida. Tveklöst bevarar denna 
krympande folkspillra alltjämt ett alldeles 
särskilt skrymsle i sina hjärtan för ”die alte 
Heimat”, sitt Estland! Carl Mothanders 
inblickar i deras dagliga liv hjälper oss att 
förstå varför. 

Text: Hain Rebas

RECENSION
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Under en vecka från söndagen 18 augusti 
firade organisationen Svenskar i Värl-
den (SVIV) sitt 75-årsjubileum med en 
mängd aktiviteter. Bland annat tillkän-
nagavs på måndagen i spegelsalen på 
Grand Hotel att Zlatan Ibrahimovic blivit 
vald till Årets Svensk i Världen för 2013. 
Tyvärr kunde den utvalde inte delta vid 
detta tillfälle, men en kort film visade 
hans entusiasm och tacksamhet för pri-
set. Samma kväll fick deltagarna i jubi-
leumsveckan en rundtur på Stockholms 
stadshus där de hälsades välkomna av 
borgmästaren Margareta Björk och blev 
trakterade med en fantastisk buffé.

Tisdagen var en arbetsdag för flertalet av 
deltagarna. Utlandssvenskarnas parlament 
genomfördes där frågor om bland annat 
pensioner, hemvändande och utbildning 
diskuterades. Mycket av diskussionerna un-
der dagen kretsade runt möjligheterna att 
bättre ta tillvara internationell kompetens 
och därmed bättre utnyttja hemvändare 
i svenska företag och organisationer. För-
slag på förbättringar för utlandssvenskarna 
kommer under hösten att lämnas till Ut-
rikesdepartementet.  Tisdagen avslutades 
just med en mottagning på UD där utrikes-
minister Carl Bildt hälsade välkommen. 

Riksföreningen Sverigekontakt deltog 

Skolverket och Svensk Utlandsundervis-
nings Förening (SUF) höll sin årliga au-
gustikonferens för lärare och skolhuvud-
män stationerade i utlandet i Skolverkets 
lokaler på Kungsholmen i Stockholm. 
Som vanligt var det många kära återse-
enden bland lärarna då flera av dem har 
arbetat många år utomlands och en hel 
del dessutom på fler än en utlandsskola. 
Syftet med konferensen är att uppdatera 
utlandslärarna på de förändringar som 
sker inom svenskt skolväsende och, kan-
ske framför allt, låta dem inspireras av 
andras idéer och projekt genom att helt 
enkelt träffas. 

Deltagarna fick lyssna till Ragnar 
Åsbrink från Skolverket som talade om 
entreprenöriellt lärande i skolan. Ordet 
entreprenöriellt är svårt att uttala och inte 
minst, svårt att förstå hur det ska förändra 
svensk skola. Anne-Marie Körling från 
Södertörns högskola gav förslag på hur 

augustikonferens på skolverket

man kan engagera elever i läsning och 
talande. Hon beskrev vissa erfarenhe-
ter hon haft i klassrumssituationer och 
resultat hon uppnått. Ulla Berglind från 
Göteborgs universitet tog deltagarna med 
på en skolhistorisk odyssé och försökte 
förklara svensk skolas nedgång under de 
senaste årtiondena. Kommunaliseringen 
och ett ständigt petande i läro- och kurs-
planer tycks vara huvudproblemet.  

SUF har den viktiga uppgiften att driva 
frågor som berör utlandsskolorna och 
att på olika sätt stödja deras strävanden. 
SUF:s styrelse omvaldes under konferen-
sen och Sverigekontakt ser fram emot ett 
kommande år där samarbetet med SUF 
är lika gott som tidigare.

Text: Lars Bergman

svenskar i Världen firade 75 år
som utställare under Utlandssvenskarnas 
parlament och fick tillfälle att marknadsföra 
föreningen. Många deltagare kände väl till 
Sverigekontakt, medan andra blev positivt 
överraskade över att det fanns en sådan för-
ening med sådana uppgifter.

Programinslagen under jubileumsveckan 
var imponerande. SVIV:s arbete för sina 
medlemmar behövs för att undanröja onödi-
ga hinder för den allt snabbare globalisering 
som pågår och där utlandssvenskarnas erfa-
renhet bör ges en större roll. Sverigekontakt 
gratulerar Svenskar i Världen till de 75 åren!

Text: Lars Bergman
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7 – 20 oktober 2013
Efter förra årets stora idrottshändelse har många önskat en repris. Då en Olympiad bara kan ske vart 
fjärde år, blir det istället ett SUF-VM.

Alla skolor som är anslutna till SUF (Svensk Utlandsundervisnings Förening) eller har elever som stude-
rar via Sofia Distans i Stockholm är välkomna att delta. Alla elever mellan 6 och 16 år får vara med och 
tävla och det blir följande flick- och pojkklasser; 6–7 år, 8–9 år, 10–11 år, 12–13 år och 14–16 år.

Tävlingen består av följande 5 grenar; löpning 60 och 400 meter, längdhopp, höjdhopp och kast 
med tennisboll. Detta betyder att jättemånga kan vara med och tävla och nu spelar det ingen roll om ni 
går på en stor eller en liten skola eller i vilken världsdel ni befinner er i. Ju fler vi blir desto roligare!
Förra året deltog 46 skolor i 22 länder, i fem världsdelar och totalt var det 879 elever som deltog.

Skolorna väljer själva tävlingsdag/ar, men det ska ske mellan den 7:e och 20:e okt. Man behöver alltså 
inte göra alla tävlingsgrenar på en och samma dag. Vilka tävlingsgrenar man vill delta i bestämmer skolorna 
också själva.

När tävlingen är slut mailar man resultaten till oss och vi gör en sammanställning och utser medaljörer. 
Alla elever som deltagit får diplom. Nytt för i år är att alla resultat ska föras in i ett enda dokument, allt 
för att det ska bli lite enklare och gå lite snabbare. Vi skickar även med resultatlistor där det kan vara bra 
att föra in resultaten under själva tävlingen.

Anmäl ert intresse till suf-vm@live.se så får ni mer information senare. Vi mailar tillbaka, så att ni vet 
att er intresseanmälan kommit fram. Vi som håller i trådarna för tävlingen är Bosse Jonsson, Svenska 
Skolan i Kecskemét, Ungern och Peter Palm, Svenska Skolan i London.

PS. För medlemskap i SUF – gå in på deras hemsida www.suf.c.se.
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1. Detta är ett irriterande djur på 
sommaren i Sverige. Vilket är det?
A. Broms
B. Mygga
C. Knott 

2. EM i fotboll för damer spelades i 
Sverige i juli. Vem vann? 
A. Sverige
B. Norge
C. Tyskland

3. Varje sommar äger en stor tennis-
turnering rum i Sverige. Var?
A. I Båstad
B. I Falkenberg
C. I Stockholm

4. Vad uppmättes som årets värme-
rekord i Sverige sommaren 2013? 
A. 31 grader Celcius
B. 33 grader Celcius
C. 35 grader Celcius.

5. Det dricks mycket rosévin i Sverige 
på somrarna? Hur görs rosévin? 
A. Det görs som ett vitt vin, men man 
använder blå druvor.
B. Man blandar rött och vitt vin.
C. Man blandar rött starkvin med vatten.

6. På midsommar dricks det ofta 
snaps till sillen. Vilken snaps av 
dessa tre är mest populär (enligt för-
säljningssiffror på Systembolaget)? 
A. Skåne Akvavit
B. OP Andersson
C. Beska droppar

7. Låten Copacabanana blev mycket 
populär främst bland barn denna 
sommar. Vem sjöng?
A. Darin
B. Magnus Uggla
C. Sean Banan

8. Surströmming äts en del i augusti, 
framför allt i Norrland. Ingredienser i 
en surströmmingsklämma är vid sidan 
av själva surströmmingen; tunnbröd, 
smör, lök – ibland gräddfil och dill – 
och … Vad då? 
A. Sötpotatis
B. Mandelpotatis
C: Riven potatis

9. Maneter på den svenska västkus-
ten är ett gissel på sommaren. Vilken 
färg har de som bränns?
A. Blå
B. Röd
C. Gul

10. Vem är Avicci?
A. En svensk discjockey och sångare
B. Fotbollsspelare i AIK
C. En svensk stavhoppare

11. 4–5 september hade Sverige ett 
tämligen oväntat statsbesök. Vem 
besökte Sverige?
A. Angela Merkel från Tyskland
B. Vladimir Putin från Ryssland
C. Barack Obama från USA

nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i sverige sommaren 2013? 

12. VM i friidrott gick i Moskva i aug-
usti. Svenskan Abeba Aregawi deltog 
med framgång – hon vann. I vilken 
gren deltog hon?
A. Spjut
B. Längdhopp
C. 1500 meter

13. En organisation kallad ”Missing 
people” har låtit tala om sig vid flera 
tillfällen under senaste året. Vad ägnar 
de sig åt?
A. Hjälper polisen att leta efter personer 
som försvunnit
B. Hjälper människor att hitta nya vänner
C. Hjälper företag att hitta nya 
medarbetare

14. Prinsessan Madeleine gifte sig i 
Slottskyrkan den 8 juni. Med vem?
A. Jim Furyk
B. Christopher O’Neill
C. Scott Brown

15. Organisationen Svenskar i Världen 
utsåg i sommar ”Årets svensk i värl-
den 2013”. Vem blev det?
A. Zlatan Ibrahimovic
B. Carl Bildt
C. Carl-Henrik Svanberg

Skicka in de rätta svaren till Sverigekon-
takt, Box 53066, 40014 Göteborg senast 
15 november 2013. Du kan också mejla 
svaren: info@sverigekontakt.se. Bokpris 
till de tre först öppnade rätta svaren. 

Lösning till nutidsorienteringen nr 2, 
2013 var: 1B, 2C, 3B, 4B, 5B, 6A, 7A, 
8A, 9B, 10C, 11C, 12B, 13A, 14C, 15A.

Pristagare: 
Ilka Bäcker, Tyskland
Marjatta Öörni, Finland
Jan Schöndell, Göteborg

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


