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FRån DicksonsGatan

myller av kulturintresserade människor. 
Deltagandet ger förstås energi åt ens egen 
organisation och idéer dyker upp om sam-
arbete och nya verksamheter. Det är bra.

Lärarkonferenser
Hösten är också konferensernas tid. Så 
även denna höst. Både Moskva och Fuen-
girola har haft konferens för lärare vid 
svenska utlandsskolor. Det kan inte ofta 
nog poängteras hur mycket det betyder 
för främst de små skolenheterna att känna 
att de finns med i ett större sammanhang 
och att de har stöd på olika sätt från Sverige. 
När dessa konferenser är förlagda till något 
lands huvudstad är det nästan undantags-
löst så att ambassadören hälsar välkommen 
– något som jag vet uppskattas mycket av 
alla. Att komma till ambassaden känns näs-
tan som att komma hem några timmar.

I Washington DC samlades i oktober 
lärare inom den kompletterande svensk-
undervisningen och diskuterade gemen-
samma möjligheter. Viss samordning 
skedde med det program som Svenska in-
stitutet hade arrangerat samma helg med 
universitetslärare i svenska verksamma i 
USA. Alla deltagarna möttes i Sveriges 
vackra och funktionella ambassad. 

Till Jurmala utanför Riga i Lettland 
kom ett 50-tal lärare från de baltiska staterna 
och Vitryssland. Temat var Sverige idag och 
där avhandlades bland annat språk, politik 
och traditioner. Denna årliga konferens nå-
gonstans i våra östra grannländer arrang-
eras tillsammans med Svenska institutet 
och, som vanligt, var stödet från Sveriges 
ambassad storartat.

Minnesmärken 
Antalet minnesmärken på vår hem-
sida har ökat dramatiskt de senaste må-
naderna, mestadels tack vare Johanna 
Savolainen – svensklärare från Finland 
som av finska skolmyndigheter fått möj-
ligheten att under fyra veckor lära känna 
Sverige bättre. Hon ”praktiserade” på vårt 
kontor och ägnade sig med liv och lust 
åt minnesmärkesprojektet. Ett stort antal 
minnen har även inkommit från Estland. 
Sammanlagt är de nu ca 600 i antal och 
blir bara fler och fler. Vi ska inom en snar 
framtid strukturera möjligheten att söka 
ett speciellt minnesmärke på ett bättre sätt. 
Det är nu nästan svårt att hitta i denna sto-
ra mängd, men det är ju något att snarast 
vara glad över.

Hösten
Så var då den mörka årstiden här. Men 
vad gör det – det är adventstider och ljus 
och stjärnor finns i vart och vartannat föns-
ter och lyser upp tillvaron fram till början 
av januari. Och fler och fler juldekoratio-
ner tycks det bli med åren. Men eftersom 
jag är en av dem som gillar julen och 
julklappar och det mesta förknippat med 
denna helg så är jag glad och nöjd.

Hösten har i övrigt inneburit att den 
svenska valrörelsen har kommit igång en 
smula inför september 2014. Vissa utspel 
har gjorts, men än så länge har det mest 
varit förfäktning. Huvudmotståndarna 
Reinfeldt och Löfven bidar sin tid. Att säga 
att valdebatterna har varit spännande är 
inte sant, men kvalet till fotbolls-VM mot 
Portugal var desto mer nervkittlande. 

Bok och Bibliotek
Mässan Bok & Bibliotek i Göteborg i slutet 
av september var som vanligt välbesökt. 
Sverigekontakt delade som tidigare år 
monteryta med Göteborgs-Emigranten 
och EmiWeb i Karlstad. Vid all mässverk-
samhet bör man ju som utställare fråga 
sig vad man vill uppnå. Så även förstås på 
Bok & Bibliotek. Som ni vet ägnar Sverige-
kontakt mest tid och pengar åt att stödja 
svenskundervisning och olika svenskrelate-
rade kulturprojekt i utlandet – detta är inte 
så ”lättsålt” på en kändistät mässa där den 

ena tv-profilen efter den andra 
defilerar förbi och detta i en så 

på kändisar svältfödd stad som 
Göteborg. Man får då som 

en tämligen anonym 
utställare ta skeden i 
vacker hand och vara 

nöjd med att man 
finns med i detta 

Bokpaket
Hösten innebär också att vi traditionsenligt 
skickar ut bokpaket, dels till vuxenlärare i 
svenska, dels till svenska skolor utomlands 
och till de enheter som har kompletterande 
svenska. Vuxenlärarna är drygt 700 och de 
fick i år Mikael Parkvalls bok ”Lagom finns 
bara i Sverige och andra myter om språk”.  
Till de knappt 200 svenska skolorna och de 
kompletterande svenskenheterna skickar
vi 3–6 böcker, främst barn- och ungdoms-
litteratur. 

Föreningens framtid 
Då och då funderar både styrelse och vi 
tjänstemän inom föreningen på vad före-
ningen främst ska ägna sig åt vid sidan av 
det sedan lång tid redan bestämda. Från 
svenska staten har vi uppdraget att stödja 
svenska skolor i utlandet och den komplet-
terande svenskundervisningen, samt ge 
stöd till alla de som utomlands vill lära sig 
svenska och få kunskaper om Sverige. Från 
stiftelser får vi medel att genomföra speci-
ella projekt, oftast relaterade till svenskta-
lande barn och ungdomar i utlandet, men 
även till annat, såsom minnesmärkespro-
jektet. Sverigekontakts egna medel ska 
bekosta löner och andra driftskostnader 
såsom lokaler, datakommunikation, porto, 
medlemstidning etc. Dessutom behövs 
pengar till att pröva nya vägar ibland. 
Arbetsutskottet – en del av Överstyrelsen – 
har pekat på möjligheten att identifiera och 
kartlägga de nysvenskar som efter ett antal 
år i Sverige återvänder till sina hemländer 
och där fortsätter att upprätthålla sitt eröv-
rade svenska språk. Att ge stöd till dessa 
återvändare skulle hjälpa och gynna Sverige 
både som exportnation och som turistland 
samt ge berörda personer möjligheter att 
– om inte utveckla – så behålla sin svenska 
och därmed ges fortsatt möjlighet att vara 
flerspråkiga med allt gott som det innebär.

Ett gott slut
Som vi säger i Sverige 
– ett gott slut till er alla 
och ett gott nytt år! GOD 
JUL önskar tomten på 
Dicksonsgatan

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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oRDFöRanDen haR oRDet

Vår förening har många uppgifter. Ett arbete 
som intensifierats ordentligt de båda senaste 
decennierna är kursverksamheten. Det är flera 
faktorer som bidragit till denna utveckling.

Först och främst har det visat sig finnas ett 
stort behov. När vi väl hade börjat anordna 
kurser mera regelbundet än tidigare och i 
större utsträckning, ökade också efterfrågan. 
Ryktet spred sig. När en kurs hade genomförts 
någonstans med gott resultat, kom genast flera 
nya förfrågningar. Och de som hade deltagit 
i någon kurs ville gärna ha mer. När kommer 
ni tillbaka till oss? är en fråga som ofta möter 
när föreningens representanter är ute och rör 
på sig.

Ett annat skäl till föreningens kraftiga sats-
ning på fortbildningskurser ligger i det faktum 
att många av dess medlemmar har undervis-
ningserfarenhet. Därigenom kan vi med enkla 
medel anordna kvalitativt högtstående kurser 
med hjälp av vår egen medlemskader. Det 
både underlättar proceduren och reducerar 
kostnaderna för kurserna. När varje kurs krä-
ver mindre resurser kan vi givetvis satsa på fler 
kurser, särskilt som det är förhållandevis lätt att 
få fram föreläsare och lärare.

En ideell förening har ju den fördelen att 
man kan räkna med medlemmarnas egna in-
satser, utan att detta skapar förväntningar om 
ekonomiska fördelar för den enskilde. Men det 
är förvånande i hur hög grad även utomstå-
ende specialister gärna ställer sig till förfogande 
mot en aldrig annat än blygsam ekonomisk 
ersättning. Många som redan prövat på att 
hjälpa till med våra kurser återkommer gärna, 
eftersom de fått blodad tand och tycker att det 
helt enkelt är stimulerande.

Det är nämligen så att det finns få samman-
hang där man känner sitt bidrag så uppskattat 
som när man hjälper till som lärare eller förelä-
sare vid någon fortbildningskurs. Motivationen 
hos deltagarna är hög, och de är sällan vana 
vid att få den sortens service och understöd 
som vi lämnar i samband med våra veckosluts-
kurser. Det är alltså sällsynt tacksamt att före-
träda föreningen i de här sammanhangen.

Våra kurser har något olika karaktär. På 
sina håll har vi en väl etablerad verksamhet, 
som löper enligt ett återkommande schema.  
Så är det i Estland, Lettland och Litauen. I ett 
av dessa länder (vanligen Estland eller Lettland) 
hålls årligen en kurs för svensklärare, delvis 
i samarbete med Svenska Institutet. Det har 
blivit en så inrotad vana att det nog skulle be-
klagas djupt om kursen skulle råka frysa inne 
något år. Något liknande gäller vårt engage-
mang i Tyskland, där det finns fler svensklärare 

än någon annanstans. Där rör det sig mest om 
vuxenlärare som leder kurser med enskilda 
tyska entusiaster som vill lära sig svenska.

För övrigt anordnas liknande kurser på 
andra håll, men då med längre mellanrum. 
Sådana arrangemang har på senare år ägt 
rum i Polen, Schweiz, Nederländerna och 
England. Denna typ av kursverksamhet har 
en lång historia för föreningens del. På se-
nare år har vi också koncentrerat oss mer 
på den s.k. kompletterande undervisningen 
i svenska, dvs. sådan undervisning som syf-
tar till att stärka svenskbehärskningen hos 
utlandsbaserade svenskars barn. Stödet till 
lärare i kompletterande svenska organiseras 
delvis i samarbete med Skolverket, som har 
det övergripande ansvaret och har gjort stora 
satsningar de senaste åren.

En nyare typ av kursutbud utgörs också av 
våra sommarkurser, som hålls i Sverige för 
deltagare från hela världen. Dessa har sökt sig 
till vårt land för att under några sommarveckor 
få delta i föreningens kurser, som spänner över 
allt från nybörjarstadiet till mer avancerade 
studier.

All denna aktivitet är ett levande vittnes-
börd om det starka intresse för svenskan som 
faktiskt finns ute i världen. Det undervisas ju 
dessutom i svenska vid mer ca tvåhundratju-
go universitet runt hela världen. Denna verk-
samhet sköts av särskilda universitetslärare i 
svenska, men att hålla kontakten med dessa 
hör till Svenska institutets uppdrag, inte vårt.

Däremot kunde det vara på sin plats att all-
mänheten blev mera medveten om det omfat-
tande intresse för vårt land, dess språk och kul-
tur som faktiskt råder ute i världen och för det 
imponerande arbete som sammantaget läggs 
ner av många besjälade entusiaster. Det är en 
fantastisk tillgång Sverige har i fråga om good-
will, som vi kanske skulle hjälpas åt bättre 
med att vidmakthålla och informera om, såväl 
berörda myndigheter som alla andra inblan-
dade, inte minst vi själva.

I detta arbete, liksom i så mycket annat, 
är medlemmarnas stöd i olika former av helt 
avgörande betydelse.

Alla uppmanas sprida budskapet och 
önskas god framgång i detta och annat.

God Jul önskar

Bo Ralph



4 Sverigekontakt

Av alla platser utanför Sverige som finns 
med i vår minnesmärkeskatalog är det 
bara en handfull som har färre märken 
än Finland (dvs. ett enda eller två), nämli-
gen: Angola (1), Bulgarien (2) Cypern (1), 
Danmark (1), Dominikanska republiken 
(1), Egypten (1), Ghana (1), Grekland (1), 
Indien (1), Japan (1), Kongo (1), Kuba 
(2), Liechtenstein (1), Litauen (1), Luxem-
burg (1), Malaysia (1), Mars och Månen 
[sic!] (1+1), Nya Zeeland (2), Portugal (2), 
Saint-Barthélemy (1), Saudiarabien (1), 
Spanien (2), Sydgeorgien (1), Tjeckien (2). 
De flesta av dessa är platser där det helt 
enkelt är mindre självklart att det finns 
avtryck efter svenskar. Och även om de 
finns är de kanske inte så påtagligt knutna 
till Sverige som exempelvis stormaktsmo-
nument i Tyskland eller emigrantavtryck i 
de amerikanska svenskbygderna. Det syns 

således inte att Assuandammen i Egypten 
är klädd med plåt från Avesta Jernverk. 

Att också Danmark finns representerat 
med blott ett enda minnesmärke (nämli-
gen Sixten Sparres grav i Odense, där han 
ligger jämte sin älskade Elvira Madigan) 
är mer oväntat; det beror knappast på att 
Danmark är som Angola och Malaysia. 
Nej, för Danmarks del får vi nog åberopa 
bekanthetsfaktorn som vi snuddat vid i 
ett tidigare nummer. I det sammanhanget 
framhöll vi att svenska hållare för pappers-
handdukar uppfattas som mer prototy-
piska minnesmärken om de återfinns i det 
fjärran och exotiska Tanzania än om de 
sitter bredvid ett handfat i det närliggande 
och välbekanta Norge (vilket faktiskt var 
fallet). När man med en sådan inställning 
letar intressanta märken i världen riktar 
man lätt blicken så högt att man missar 
det låglänta och självklara Danmark. (Men 
platser utanför planeten som Månen och 
Mars når man till, vilket alltså framgår av 
uppräkningen strax ovan.) Att det förstås 
finns mängder av svenska avtryck i Dan-
mark är en annan sak. 

Vi kan notera att även en annan granne 
(om än på andra sidan ett innanhav), 
nämligen Litauen, hamnar långt ner på 
listan med bara en förekomst i vår databas 

(den litauiska versionen av det svenska 
smörgåsbordet). Men här kan bristen på 
märken knappast hänga samman med 
att landet ifråga skulle vara alltför välkänt 
(som Danmark och Norge). Tvärtom är 
det nog rätt anonymt för många. Och i 
minnesmärkessammanhang kan Litauen 
aldrig mäta sig med sina två baltiska ku-
siner Lettland och Estland, båda med his-
toriska band till Sverige. Att Spanien och 
Grekland bara har ett respektive två min-
nesmärken knutna till sig förtjänar också 
en kommentar. Uppenbarligen vistas 
svenskar på dessa platser – båda länderna 
har legat på topp-tre-listan över svenskar-
nas favoritresmål under de senaste åren. 
Och några avtryck måste ju de svenska re-
senärerna ha lämnat. Särskilt storslagna är 
dock sällan turisters aktiviteter, och det rör 
ju sig dessutom om en utlandsverksamhet 
som ligger väldigt nära nutiden. Och för 
sådant reser man inga bronsstatyer. 

Låt oss nu återvända till Finland. Det 
blygsamma antalet minnesmärken från 
detta land förklaras väl åtminstone del-
vis av att Finland liksom inte räknas till 
utlandet: det var ju en del av det svenska 
riket så länge. Man kan tycka att de två-
hundra åren som gått sedan skilsmässan 
skulle räcka för att Finland vid det här 
laget skulle ha uppnått full utlandsstatus. 
Men om vår tidigare förmodan är riktig, 
nämligen att många (mer eller mindre 
medvetet) uppfattar det prototypiska före-
målet för ett minnesmärke som något 
som ligger ett par hundra år tillbaka i 
tiden, då begränsas ju avsevärt utrymmet 
för svenska märken på utländsk, finsk 
mark. Ofta har vi emellertid uppmuntrat 

När Assuandammen i Egypten byggdes 1965 räddades ett 3 000-årigt tempel genom att flyttas till 
en högre plats av ett svenskt konsortium med bl.a. Skånska Cementgjuteriet och VBB. Dammen är 
beklädd med rostfri plåt från Avesta Jernverk.

Elvira Madigan och Sixten Sparres grav.

I ett oroligt formulerat e-brev till minnesmärkesprojektet härförleden uppmärksammades Finland. Den bekymrade 
brevskrivaren påpekade att vi omöjligen kunde inkludera detta land som möjlig plats för svenska minnesmärken i 
utlandet – då blir det alldeles för mycket. Tack för omtanken, löd svaret, men vi är beredda på en anstormning. Vi 
betraktar det som ett angenämt problem att möjligen få in så många märken att det kan leda till vissa administrativa 
svårigheter. Varken brevskrivarens oro eller vår entusiasm inför en stundande explosion av svenska avtryck i Finland 
har visat sig befogad. Endast två sådana märken har nämligen inrapporterats. Är vi generösa och inkluderar Åland blir 
det tre. Men antalet är naturligtvis överraskande ringa. Man kan fundera över vad det beror på.

Finlands sak är vår
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Sverigekontakt behöver din hjälp! 
Vi söker svenska minnesmärken i utlan-
det. Under ett antal år framöver avser 
Sverigekontakt att sammanställa en bank 
av svenska minnesmärken utomlands 
– materiella och immateriella – och för 
detta arbete behöver vi hjälp. 

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

Välkommen med ”ditt” minnesmärke!

till avsteg från det prototypiska spåret. 
Och ser vi till tidsfördelningen bland 
märkena på vår hemsida blir bilden av 
det prototypiska minnesmärket också en 
helt annan. Visserligen är 1600-talsmär-
ken vanligare än såväl äldre märken som 
märken från 1700- och 1800-talen. Det är 
helt i enlighet med prototyphypotesen 
eftersom stormaktstiden borde alstra fler 
storslagna avtryck än andra epoker i det 
förflutna. 

Allra vanligast är dock det nutida el-
ler det bara helt nyligen förflutna. Det 
totala antalet insamlade märken börjar 
nu närma sig 550; galleriet har berikats 
dramatiskt särskilt under det senaste halv-
året. Närapå hälften av alla dessa märken 
minner om personer och företeelser som 
hör till innevarande eller föregående se-
kel. Störst antal står 1900-talet för (193 
stycken), men med tanke på att 2000-talet 
bara har pågått i knappt 14 år är de 71 
märken som hör hit faktiskt påfallande 
många. Fler avtryck har dokumenterats 
från detta dryga decennium än från både 
1700-talet (54 märken) och hela perio-
den före 1500-talet (31 märken). Att det 

prototypiska minnesmärket skulle ha ett 
par hundra år på nacken stämmer alltså 
dåligt med hur det ser ut i vårt insam-
lade material. Och därför är det knappast 
rimligt att anföra föreställningen om en 
sådan prototyp som skäl till att Finland 
är så underrepresenterat. Det viktigaste 
skälet till de fåtaliga märkena från Fin-
land torde snarast sammanfalla med det 
som vår brevskrivare i början varnar för: 
det är så mycket att man inte vet var man 
skall börja. Och då drar man sig för att 
alls börja.

Insamlingen av minnesmärken pågår 
alltså som vanligt, och (som noterat) i 
en raskare takt än någonsin förut. Fler 
märken från Finland är välkommet, men 
även annat är naturligtvis av intresse. 
Tidigare har vi påpekat att vi – med 
vår generösa minnesmärkesdefinition 
– måste acceptera minnesmärken från 
relativt nyinförlivade områden som t.ex. 
Skåne. I teorin är det riktigt: förvisso, 
det som har varit utlandet någon gång 
måste räknas som utland i utvärderingen 
av ett märke, men för att det skall räknas 
som ett svenskt avtryck måste territoriets 

utlandsstatus rimligen sammanfalla med 
att själva föremålet för minnet inte har 
varit knutet till samma utland, utan har 
haft något slags svenskanknytning. Den 
Bohusiska smällen år 1566 kunde utgöra 
ett sådant exempel. Denna smäll ljöd när 
de norska försvararna av Bohus fästning 
sprängde fästningens huvudtorn (Röde 
torn), som just stormats av de svenska 
belägrarna. Svenskarna befann sig i vad 
som då var utlandet (det danskkontrol-
lerade Norge), där de satte sitt avtryck 
genom att gå under, en undergång som 
bidrog till att fästningen förblev norsk-
dansk ännu ett sekel. 

Välkommen med ditt bidrag!

Text: Erik Magnusson-Petzell

Den bohusiska smällen år 1566.
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åter till tobolsk
Förra gången sverigekontakt tillsammans med sveriges ambassad 
i Moskva fick möjlighet att besöka tobolsk i sibirien var i början 
av mars i år. Då var det bistert kallt. nu i början av oktober var det 
varmare, men inte direkt skönt. Men vi var ju inte där för vädret. 
återigen handlade det om de svenskar som i sin fångenskap efter 
Poltava 1709 hamnade i olika sibiriska städer, däribland tobolsk.

”Svenska huset” byggt av svenska krigsfångar 1713.
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Vad är sannolikheten för att man gör ett 
återbesök i en stad i Sibirien? När man 
sitter i den lilla bussen från Tyumen till 
Tobolsk så känns det märkligt att känna 
igen byggnader och annat längs vägen – 
som om det var vägen till Borås. Och att i 
Tobolsk känna igen ett flertal människor, 
både på hotellet och i stadens administra-
tion. Delegationen denna gång bestod av 
Mårten Frankby och Bengt Eriksson från 
Sveriges ambassad, historikern Galina 
Sjebaldina från universitetet RGGU i 
Moskva och Bo Ralph och undertecknad 
från Sverigekontakt.

Tvådagarsprogrammet innehöll 
mycket blandade aktiviteter. Vi mötte 
representanter för stadens administra-
tion, vi besökte regionarkivet och Guver-
nementsbiblioteket i Tobolsk och gavs 
möjlighet att träffa historiker och andra 
forskare och vi föreläste för studenter 
vid Tobolsk statliga social-pedagogiska 
akademi. Vistelsen avslutades med en 
presskonferens med lokaltidningar och 
en regional tv-kanal. 

Överallt blev vi väl bemötta. Det var 
med stor nyfikenhet alla lyssnade och jag 
tyckte även att de flesta var insatta i sin 
stads historia med dess svenska inslag. 
Vad vi mer specifikt var ute efter var att 
se om det i arkiven fanns dokumenterat 

personer med svensk anknytning och 
händelser relaterade till dessa svenskar. 
Det fanns en del, bland annat listor på 
svenskar som flyttades från Tobolsk till 
Tyumen och andra dokument där svensk-
ättlingar nämndes i något sammanhang. 
Tyvärr försvann en hel del dokument i 
samband med en brand 1778.

Vi fick även möjlighet att komma in 
i det så kallade Renteriet (eller som det 
också kallades – Svenska huset) som 
byggdes av svenskar och som färdigställ-
des 1713. Där förvarades skatteintäkter, 
såsom pälsar, från hela Sibirien och värdet 
på detta lär ha uppgått till en tredjedel av 
hela den ryska skatteintäkten.

Den svenska skolan i Tobolsk – där 
undervisningsspråket var tyska – var i 
bruk en tid på 1700-talet och låg strax 
nedanför katedralen. Idag finns inget av 
den bevarat. Men det är ändå lite kittlan-
de att stå framför den lerpöl som den dag 
vi var där täckte platsen.  

Galina Sjebaldina berättade att det i 
de stora statliga arkiven i Moskva finns 
ett tämligen stort antal dokument, bland 
annat brev från och till tillfångatagna 
svenskar, som ligger osorterade och obear-
betade och som kan belysa dessa männis-
kors öde och därmed ge en bättre bild av 
detta skede i svensk – och rysk – historia. 

Förhoppningen är att dessa dokument 
kan analyseras under de närmaste åren 
och resultera i något som kan vara intres-
sant för en större historieintresserad all-
mänhet.

Vid den avslutande presskonferensen 
visade det sig att några av journalisterna 
helst ville fokusera på hur staden Tobolsk 
skulle kunna bli en framtida turistort dit 
svenskar skulle komma för att ta del av 
och uppleva staden och dess historia. Och 
spendera pengar förstås. Förra året kom 
1565 utländska turister, vilket var en tre-
dubbling mot föregående år. Turism skulle 
kunna bli en inkomstkälla för den vackra 
staden Tobolsk med dess intressanta histo-
ria och dess position som kulturhuvudstad 
i Sibirien. Men de ansvariga i administra-
tionen har en väg att vandra innan de kan 
tillfredsställa krävande turister från väst. 
Vi var dock mycket nöjda med bemötan-
det vi fick och hoppas att de obearbetade 
dokumenten ska kunna leda oss till nya 
insikter och en bättre förståelse för vad 
som hände med dessa tusentals svenskar 
under 1700-talets första decennier.

Text: Lars Bergman
     

Brev från en krigsfånge 1719

Plats för Svenska skolan i början av 1700-talet. Studenter i Tobolsk.
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Vi på Svenska Skolan i Moskva hade 
svettats i många planeringstimmar, känt 
pressen på att finna bra föreläsare och  
hotell, haft logistiska funderingar och 
trixat ihop all mat och förnödenheter. 
Men det var ingenting mot den spänning 
och förväntan som fanns hos våra gäster. 
Alla skulle få träffas igen, insupa ett peda-
gogisk lärande och få känna lite på stor-
staden Moskva. 

På fredag morgon var det dags att mötas 
på skolan. Nu skulle vi äntligen komma 
igång med konferensens egentliga innehåll 
och syfte – med teman som bl.a. entre-
prenörskap i skolan, kulturmöten inom 
och utom skolsystemet, det svenska skol-
systemet i ett internationellt perspektiv, 
erfarenhetsutbyte och språk- och ämnes-
integration.   

Inledningsvis var våra gäster spända 
på det ryska språket. Vår rysklärare Valja 
och vår blivande förskollärare Astrid tog 
vara på denna nyfikenhet och gav våra 
kursdeltagare många nyttiga språkuttryck 
som är användbara i Ryssland. Uttrycken 
anammades fort och efter lördagskvällens 
vodkaintag var det många som unisont 
sade ”Oj vad skönt vi sitter här”, horoshó 
sidím! Uttrycket ”fy fasiken”, som används 
bland annat vid probka (rysk bilkö), kom 
också väl till pass under helgen.  

Fredagen ägnades också åt skolbesök 
hos den japanska och italienska skolan 
som berättade för oss om sina skolsystem. 
Även Svenska Skolan i Moskvas rysklärare 

Dagarna då svenska skolan i Moskva 
stod i fokus ute i europa 
så kom de till slut – våra kollegor ute i europa. svenska skolan i Moskva var detta år värd 
för en av årets viktigaste och mest omfattande lärarkonferenser arrangerade ute i europa,  
i alla fall sett utifrån det svenska skolväsendet. Varje år samlas personal från svenska skolor 
i europa för att fortbilda sig och dela med sig av sin erfarenhet och kunskap.  

Masja fängslade oss genom en föreläsning 
om hur den ryska skolan fungerar utifrån 
ett föräldraperspektiv. Efter dessa inblick-
ar i de olika systemen var det dags för en 
föreläsning från allas vår gemensamma 
chef – Skolverket. Per-Olov Ottosson be-
rättade stolt och väl påläst om det senaste 
från Skolverket och det svenska skolsyste-
met i ett internationellt perspektiv. 

Förskollärarna fick chansen att besöka 
en rysk förskola. Det var en spännande 
upplevelse. Alla gick därifrån inspirerade 
av deras tematiska arbetssätt och konst-
närliga skapande. 

Eftermiddagen och kvällen ägnades 
åt läs- och skrivmetoden Kiwi, Annikas 
Nilssons egenproducerade läromedel 
”Hugosimen” samt ambassadbesök hos 
vår ambassadör Veronika Bard Bringéus. 
Hos Veronika fick vi bekanta oss med 
ambassadens arbete och vi fick en inblick 
i ambassadörens positiva inställning till 
den svenska skolan. 

Den sista ”riktiga” konferensdagen 
blev precis så bra som vi hade hoppats. 
Sveriges mest kända antropolog och etno-
log Gillis Herlitz, vars expertområde är 
mänskliga relationer och beteenden, be-
rörde oss alla med sina träffsäkra, roliga 
och målande beskrivningar av kulturmöten 
och utlandssvensk mentalitet. Han gjorde 
oss också än mer medvetna om vilken       
situation våra föräldrar och elever befin-
ner sig i när man lämnar sitt hemland 
och kommer till ett annat land och den 

problematik som kan uppstå kring detta. 
Lördagen innehöll också föreläsning 

om det viktiga entreprenörskapet i skolan. 
Skolverket trycker hårt på detta i sin nya 
läroplan och detta har naturligtvis de 
svenska utlandsskolorna anammat.  

Som på så många andra nätverkskon-
ferenser fanns även denna gång våra gene-
rösa frontfigurer från Riksföreningen 
Sverigekontakt Lars Bergman och Eva 
Hedencrona på plats. De berättade på ett 
entusiastiskt sätt om sin verksamhet, min-
nesmärkesprojekt och inte minst hur de 
kan stötta oss utlandsskolor i uppbyggan-
det av svensk litteratur. 

Som alltid när man besöker ett nytt 
land vill man gärna titta på lite sevärd-
heter också. De flesta kursdeltagare hade 
möjlighet till sightseeing under söndagen 
genom diverse valbara aktiviteter.  

Att träffas i detta forum, som vi lärare 
vid de svenska utlandsskolorna gör en gång 
per år, är mycket viktigt och utvecklar oss i 
det pedagogiska arbetet men skapar också 
en trygghet i den situation vi befinner 
oss i. En situation som skiljer sig från den 
svenska skolan i hemlandet. 

Det var mycket nöjda deltagare som 
tog farväl av Moskva. Med sig hem hade 
de ny kunskap, ny erfarenhet och snart 
dammiga souvenirer. 

 
Text: Karolina och Christian Borg 
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Tunnelbanan i Moskva
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Årets nätverkskonferens för 
svenska skolor i Nordamerika
hölls på House of Sweden i 
Washington DC med den lokala 
svenska skolan som värd. 

Regnet öste ned och Potomac-floden 
utanför Sverigehusets sobra byggnad 
steg långsamt. Lite längre bort hade 
höga järnväggar fällts upp längs floden 
som skydd mot det stigande vattnet.

Lärare och styrelseledamöter från hela 
Nordamerika hade kommit till Washing-
ton för att utbyta idéer om hur skolorna 
som undervisar i kompletterande svenska 
kan bli bättre. Skolorna i Los Angeles, 
Seattle, Colorado, Michigan, Boston, 
Connecticut, New Jersey, North Carolina 
i USA och den i Vancouver i Kanada 
var alla representerade. Skolverket hade 
skickat sin representant Per-Olov Ottosson, 
Svenska Utlandsskolors Förening (SUF) 
skickade Rolf Ornbrant och Sverige-
kontakt hade Eva Hedencrona och Lars 
Bergman på plats. 

Meritvärdering
En uppskattad föreläsare var Erik
Hällström från värdskolan Swedish 
School for Children i Washington DC. 
Han ledde en diskussion om möjligheterna 
för elever i Nordamerika att få formella 
meriter för sina svenskstudier. Pressen 
på tonåringar i USA ökar allt eftersom 
studentexamen och college närmar sig 
och det är svårt för svenska föräldrar 
att få iväg sina barn till Svenska Skolan                
eftersom svenskkunskaperna ”inte räknas 

i betyget”. Många elever i tonåren väljer 
därför att satsa på något av de större skol-
språken eller andra ämnen där eleverna 
kan få formella meriter. En snabbenkät 
på konferensen visade också att många 
skolor förlorar eleverna när de kommer 
upp i tonåren. Erik förklarade att många 
amerikanska gymnasiestudenter särskilt 
siktar på att meritera sig med svårare 
kurser under gymnasiet från program 
som International Baccalaureate (IB) eller 
Advanced Placement (AP). Med AP- eller 
IB-poäng i bagaget från gymnasiet kan en 
elev läsa in en universitetsexamen snab-
bare och få ned universitetsavgiften. Med 
dagens höga college-kostnader i USA är 
detta en mycket populär lösning. 

Ett problem för konferensdeltagarnas 
studenter är att varken AP eller IB er-
bjuder svenska för deltidsskolor. Men det 
finns ett tredje alternativ som Erik Häll-
ström tror att de svenska skolorna i Nord-
amerika kan utveckla. Det kallas Direct 
College Credits och består av ett direkt 
samarbete mellan ett universitet och en 
skola. Det blir allt vanligare i USA att 
universitet gör det möjligt för gymnasie-
elever att ta enstaka college-kurser under 
gymnasietiden. Gymnasieskolor låter 
ofta eleverna samtidigt använda Direct 
College Credits för att uppfylla en del av 
kraven för gymnasieexamen. Erik pre-
senterade en idé om ett samarbete kring 
Direct College Credit i svenska mellan 
ett eller flera nordamerikanska universitet 
som undervisar i svenska och de svenska 
deltidsskolorna. En stor majoritet av del-
tagarna på konferensen var positiva till 
ett förslag att gå vidare med att försöka 

kreativitet i Washington Dc
kontakta några av de större svenskinstitu-
tionerna på nordamerikanska universitet, 
t.ex. genom universitetslektorer knutna 
till ASTRA (Association of Swedish Tea-
chers and Researchers in America) och 
motsvarigheten i Kanada, för att under-
söka om ett samarbete kan inledas.  

Berättarministeriet
En annan utmaning för de svenska sko-
lorna är att skapa lust kring språket och 
få igång barnens läsande och berättande 
på svenska. Den svenska kulturpersonlig-
heten Dilsa Demirbag-Sten står bakom 
initiativet till Berättarministeriet, en skri-
varverkstad för barn i områden med hög 
arbetslöshet i Sverige. Många av barnen 
i denna verksamhet har ett annat språk i 
hemmet än i skolan, precis som eleverna 
på de svenska skolorna i Nordamerika. 
På konferensen gav Dilsa Demirbag-Sten 
konkreta exempel på hur lärarna kan få 
igång barnens berättande.

– Det viktigaste är att levandegöra 
texten. Särskilt när man läser texter som 
barnen skrivit, sa Dilsa och gav ett exem-
pel på hur man kan läsa meningen ”Det 
var en gång en apa...” på ett trist sätt och 
så att det blir spännande. Många i publi-
ken nickade igenkännande. 

– Men väldigt många slarvar med det, 
sa Dilsa. 

– Om det är jobbigt för barnen att 
skriva eller hitta på, kan man skriva 
vartannat ord eller hitta på varannan 
mening. 

– Att jobba med bilder fungerar också. 
Ta en bild på ett träd och ställ frågor 
kring det. Höj långsamt abstraktionsni-
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vån. Vad är det för träd? Vem bor i det? 
Varför? Hur länge har det stått där?

Dilsa berättade om sitt eget förhållan-
de till språket. Hon kom till Sverige som 
barn från Kurdistan.

– När man älskar ett barn ska man an-
vända det språk som står en närmast. Och 
var konsekvent, sa Dilsa Demirbag-Sten.

 
Gemensamma problem
Många deltagare framförde att gruppdis-
kussionerna på konferensen också var 
givande, eftersom rent konkreta problem 
kunde diskuteras; 
• Vilken juridisk status har skolan och  
 vilka redovisningskrav finns? 
• Vad gör man när den icke-svensktalade  
 föräldern inte stöttar barnets studier  
 i svenska?
• Hur handskas man med olika föräl- 
 draförväntningar?
• Hur gör man med barn som kommer  
 till skolan utan att egentligen prata   
 svenska? 

Alla skolor bidrog med tips och delade 
även dokument de utvecklat. Los Ange-
les-skolan har till exempel en särskild 
klass för elever som inte pratar svenska 
hemma. Seattle-skolan berättade om de 
enkla intagningsprov de låter nya elever 
göra. Connecticut-skolan anger tydligt att 
svenskan måste vara ett levande språk i 
hemmet för eleverna och har avvisat fa-
miljer, med tillägget att de är välkomna 
när de har övat lite hemma först.

Det rådde en viss förvirring kring fö-
rutsättningarna för att få statsbidrag för 
eleverna på skolorna för kompletterande 
undervisning. Skolverkets text kunde tol-
kas som att skolorna inte får bidrag alls 
om de tar emot elever som inte har en 
svensk förälder.  Skolverkets representant 
på konferensen, Per-Olov Ottosson, red-
de ut frågan och förklarade att skolorna 
endast får statsbidrag för elever (över 
6 år) som har minst en förälder med 

svenskt medborgarskap. Men skolorna 
får självklart ta in andra elever, som inte 
uppfyller kraven på statsbidrag.

Deltagarna från skolan i Seattle upp-
skattade särskilt klargörandet eftersom de 
har flera elever som pratar bra svenska, 
men vars föräldrar inte har svenskt med-
borgarskap. (Ibland säger en förälder upp 
sitt svenska medborgarskap för att få så 
kallad ”security clearance” på en arbets-
plats som handskas med hemligstämplad 
information.)

Avslutande diskussioner
Konferensen avslutades med en diskussion 
kring kulturell tillhörighet och etnicitet. 
Dagens Nyheters korrespondent Sanna 
Björling och Svenska Dagbladets Karin 
Henriksson jämförde debatten kring ras 
och kultur i Sverige och USA. Karin har 
precis skrivit en kritikerrosad bok om ras-
debatten i USA, ”En droppe svart blod”, 
och Sanna redovisade bland annat den 
svenska debatten kring Stina Wirséns bok 
om Lilla Hjärtat och Kulturhusets sederme-
ra tillbakadragna beslut om att ta bort Tin-
tin-böcker med rasistiska inslag.   

Många av skolornas elever har röt-
ter i en tredje kultur, förutom den 
svenska och amerikanska, och del-
tagarna berättade om hur de kän-
ner sig när de hälsar på i Sverige. 
En mamma som är gift med en 
man vars förfäder kommer 
från Kina, sa att folk jämt 
tror att hennes barn är 
adopterade när hon är i 
Sverige. I USA får hon 
sällan den frågan. 

Sverige håller
dock på att förändras 
snabbt och har blivit 
ett mångkulturellt 
samhälle. 16–20 
procent av Sveriges 
befolkning är idag 
födda i ett annat 

land. Det Sverige som många av oss ut-
landssvenskar lämnade för 10-20 år sedan 
finns inte längre.

Det var en samling utmattade konfe-
rensdeltagare som vandrade ut i regnet 
på söndagseftermiddagen, med kramar 
och löften om att hålla kontakten och ut-
byta dokument, läroplaner, kontrakt och 
tips. Nästa år ses 
vi igen. 

Text: Petra Socolovsky
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Den 18–20 oktober hölls den 
traditionsenliga och efter-
längtade svensklärarkonfe-
rensen, som även i år samlade 
entusiastiska erfarna och 
nybörjarpedagoger på både 
gymnasie- och högskolenivå.

Deltagare, värdar och konferensorten
Deltagarna, ett drygt 40-tal svensklärare, 
kom från både Estland (Tallinn, Tartu och 
Nuckö), Litauen (Vilnius, Klaipeda och 
Siauliai), Belarus (Minsk och Polotsk) och 
Lettland (Riga, Daugavpils och Jekabpils). 

Värdar för konferensen var Riksfö-
reningen Sverigekontakt, som represen-
tarades av den alltid lika energiske gene-
ralsekreteraren Lars Bergman och hans 
kollega, projektledaren Eva Hedencrona. 
De har, som vanligt, samarbetat med 
Svenska institutet, som den här gången 
representerades av Eva Jernström. Eva 
Jernström har som arbetsuppgift på SI, 
att bland annat stödja sverigestudier i 
utlandet. 

Den erfarna informationshandlägga-
ren vid Sveriges ambassad i Riga, Galina 
Aizvakara har gjort en enorm insats som 
lokal arrangör av hela konferensen. Tack 
vare hennes organisatoriska förmåga – att 
välja konferensort och samordna alla det-
aljer - fick alla uppleva rejäl komfort både 
under föreläsningar och under de goda 

måltider som intogs medan alla kunde 
blicka ut över havet. Under avslutnings-
middagen kunde vi dessutom njuta av  
vackert pianospel. Ja, och man får inte 
heller glömma den fantastiska möjlighe-
ten att njuta av en simtur i bassängen,       
likaså att basta och utnyttja andra facili-
teter. Allt detta inom räckhåll, eftersom 
konferensen ägde rum på Baltic Beach 
Hotel (ett konferens- och spahotell) i 
badorten Jurmala vid Östersjön, som       
ligger drygt 2 mil väster om huvudstaden 
Riga. 

Redan på 1930-talet blev Jurmala, som 
Östersjöns ”pärla” eller ”Riviera”, känt i 
Sverige. Sommartid kommer naturligtvis 
en hel del badturister hit från både när 
och fjärran, för att avnjuta sol och havs-
bad vid så att säga ”lagom-temperaturer”, 
men problemet för badorten är hur den 
ska kunna få hit turister även under låg-
säsong. 

Ett försök att lösa problemet kunde 
alla deltagare omedelbart få se efter den 
gemensamma ankomsten från Riga i en 
förbokad buss på fredagskvällen: det råd-
de livfullhet överallt på hotellet – olika  
lokala företag och återförsäljare bjöd 
ut sina produkter och sina tjänster. Det 
fanns till och med möjlighet att prov-
smaka en slags cocktail, som var baserad 
på den svenska Absolut-snapsen från en 
”uttagsautomat för sprit”...! Men kanske 
vore det bättre att till exempel under vin-

tern sätta igång med ett erbjudande om 
skidåkning längs havet, eftersom staden 
Jurmala och dess havsstrand är så lång 
som 25 kilometer.

Mottagning på ambassaden 
På fredagskvällen var vi alla först inbjud-
na till en mycket uppskattad mottagning 
på Sveriges ambassad, där den nyligen 
tillsatta ambassadören, Henrik Lander-
holm hälsade oss välkomna. Efter väl-
komsttalet bjöds vi till bords för att njuta 
av svenskt smörgåsbord. Då fick vi tillfäl-
le att inte enbart avnjuta den goda maten 
utan också prata med nya och gamla 
kollegor.

Föreläsningar, workshops och 
diskussioner
Konferensens arbete inleddes på lördags-
morgonen med en kort introduktion av 
Eva Hedencrona och en presentation av 
deltagarna. Därefter var det dags för en 
informativ presentation av Eva Jernström 
om Svenska institutets verksamhetsom-
råden och lite statistisk information om 
att det till exempel finns cirka 18 000 
svenskstuderande vid 225 universitet 
runt om i världen. SI räknar att de har 
140 medarbetare. 

Generalsekreteraren för Riksföreningen 
Sverigekontakt, Lars Bergman, berättade 
kortfattat, men livfullt om organisatio-
nens insatser för svenskundervisning på 

Badorten Jurmala i Lettland 
– mötesplats för svensklärare i Baltikum och Belarus i oktober 2013
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gymnasienivå, om gratisböcker och om 
bokbordet på Dicksonsgatans kontor 
i Göteborg och om bidrag som ges till 
olika kulturaktiviteter och sist, men inte 
minst – betonades föreningens arbete 
med att samla in svenska minnesmärken 
utomlands. Här ska det bara noteras, att 
mot slutet av konferensen var det i pro-
grammet även en kort bild- och textpre-
sentation om en del svenska minnesmär-
ken i Italien. Presentationen gjordes av 
Ivars Orehovs från Lettlands Universitet.

Första gästtalare på programmet var 
fil.dr. Dora Kos-Dienes från Göteborg. 
Hennes tema handlade om traditioner i 
Sverige och presentationen var faktiskt 
både teoretiskt, kronologiskt övergripan-
de och en analyserande genomgång av 
alla väsentliga högtider, som förknippas 
med begreppet svenskhet. Man kan säga, 
att det här etnologiska och antropologiska 
materialet från den välgjorda presenta-
tionen kan användas inte enbart på alla 
undervisningsnivåer, utan den kan även 
fungera som lexikalisk källa med syfte att 
komplettera den enskildes ordförråd.

Därefter presenterade en IT-pedagog
från Göteborg, Clas Söder sina forsknings-
resultat och informerade om sina erfaren-
heter att använda olika tekniska finesser i 
samband med fonetiska, ortografiska och 
lexikaliska aspekter av svenskan. 

Språkets grammatiskt aktuella aspek-
ter stod i fokus både på föreläsningen och 
på workshopen av fil.dr. Sofia Tingsell 

från Göteborgs Universitet. Hennes teo-
retiska reflexioner och exempel disku-
terades engagerat i gruppen. 

Efter lunchpausen var det dags för för-
fattarpresentation. Författaren Khashayar 
Naderehvandi berättade om sin skapar-
process – hur han själv upplever och ser 
på den. Låt mig citera bara två av hans 
reflektioner: ”skrivandet är formuleran-
det...”, ”en författare imiterar inte enbart 
världen utan även tanken...”. Frågor och 
kommentarer följde förstås den här in-
tressanta föreläsningen.

Senare på lördagseftermiddagen valde 
alla en av tre möjliga workshops: de ovan-
nämnda föreläsarna Dora Kos-Dienes och 
Clas Söder utvecklade sina teman och 
svensklektorn vid Lettlands Universitet 
Cecilia Wargelius gav lektionstips i svensk 
kulturgeografi. Alla presenterade överty-
gande sina egna erfarenheter och disku-
terade med kollegor om respektive tema. 

På söndagsföremiddagen var det en 
föreläsning i två delar om ett outtömligt 
ämne – ”Svenskt samhälle och svensk 
politik”. Om detta talade Christer Tegemo 
från Billströmska folkhögskolan på Tjörn. 
Intressant och i väsentligheter lyckades 
han beskriva den geopolitiska och sam-
hällsekonomiska scenen i Sverige ett år 
innan riksdagsvalet 2014. Det är bara 
naturligt, att alla åhörare gärna ville ställa 
frågor och vara beredda på kommentarer 
och diskussioner.

Boklotteri, utvärdering och avslutning
Boklotteriet och utvärderingen har blivit 
en integrerad del av svensklärarkonferen-
ser i Baltikum, men huvudsaken är att alla 
brukar vara nöjda med den här möjlighe-
ten att träffas åtminstone en gång om året 
– både för att lyssna på engagerade, kom-
petenta föreläsare inom branschen och 
för att utbyta erfarenheter. Det finns även 
då plats och tid för nya idéer och kanske 
en grogrund för ett eller annat nationellt 
eller internationellt samarbetsprojekt. 
Deltagarna hoppas på återkommande 
konferenser i framtiden.                        

                                                                                               
Text: Ivars Orehovs, assoc. prof.
Lettlands Universitet, Riga
ivars.orehovs@lu.lv                       

                                                                      

                                                                         
                  
                                                                 Nyhet – se mer
På www.sverigekontakt.se under 
”Aktuellt” finns några videoklipp som 
ger en bild av konferensens innehåll.                                               

Frihetsmonumentet
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106 deltagare från 16 svenska 
utlandsskolor samlades i 
november månad under två 
dagar på svenska skolan i 
Fuengirola för den årliga 
iberiakonferensen; en nät-
verkskonferens i syfte att 
skapa förutsättningar för ett 
utvecklat lärande. 

Så var det dags för den årliga Iberiakon-
ferensen; en nätverksträff för skolledare, 
lärare och styrelseledamöter vid svenska 
utlandsskolor på den Iberiska halvön, 
finansierad av Skolverket, Svensk utlands- 
undervisnings förening och Riksföreningen 
Sverigekontakt. Svenska skolan i Fuen-
girola stod denna gång värd för de drygt 
100 deltagarna från 16 skolor i Europa 
och Asien. I två dagar stimulerades för-
väntansfulla skolaktörer till att ytterligare 
utveckla sitt lärande om att lära av kunni-
ga föreläsare, vilkas gemensamma motto 
tycks vara ”Det vi gör, gör vi för eleven”.

Rektorsmötet, med representanter från 
16 av världens 19 svenska utlandsskolor,
inledde konferensen. Temat var hur man 
på bästa sätt kan samverka för att mark-
nadsföra utlandsskolorna. En dag före  
ordinarie konferens öppnande, ägde 
också SUF:s styrelsemöte rum.

Åtskilliga gånger under de två fort-
bildningsdagarna återkom föreläsarna 
till begreppet förebild: Det är viktigt för 
alla aktörer i skolans värld att på olika 
sätt skapa förutsättningar för eleverna att 
spegla sig i det goda exemplet. Konferen-
sens första föreläsare, Lars Gustavsson, 
levde på alla sätt upp till förväntan på en 
god pedagogisk förebild. I ord och bild, 
med musik, filmklipp och humor förmed-
lade han på ett medryckande sätt kunskap 
och budskap aktuella för samtliga intresse-
grupper i auditoriet i det han framkallade 
såväl högljudda skratt och igenkännande 
leenden, som rynkade pannor.

Vad talade han då om läraren, rektorn, 
den” produktionsansvarige” Lars Gustafs-
son, för närvarande verksam i Uppsala 
kommun? Föreläsningens titel ”Det ska 
vara kul att gå i förskolan/skolan, annars 
är det inte roligt” angav temat liksom to-
nen. Och visst, han gav ett trovärdigt svar 
på frågan Kul i skolan, men hur då?

Vi bygger den goda skolan tillsammans 
med utgångspunkt i de elever vi möter.  
En skola med goda studieresultat där 
elever trivs, känner trygghet och lust till 
lärande identifierar ”hur elever är och hur 
de lär” och anpassar därefter verksamhe-
ten efter dessa förutsättningar. Bland annat 
ställer elevkategorin Homo Zappiens; 
de som gör sju saker samtidigt, ständigt 
kommunicerar och har ett icke linjärt in-
lärningssätt, nya krav på lärsituationen. 
Oavsett elevunderlag, betonade Lars 
Gustavsson, anser man i en ”kul skola” att 
man alltid har RÄTT elever. Han konsta-
terade ”Särskilda behov är inte särskilda 
utan bara behov”. Vi möter eleven där 
den befinner sig och vi tror att den ska ly-
ckas. Till sin hjälp att finna vägen fram till 
”Skolan där det är kul att gå” har skolans 
aktörer att tydliggöra svaren på frågorna 
Var är vi? Vart ska vi? Hur kommer vi 
dit? Gustavsson menade att lägesanalysen 
måste baseras på fakta, att målbilden skall 
vara tydlig, avgränsad och inkludera alla 
samt att vägen mot målen bl. a. skall präg-
las av engagemang och delaktighet. Ett 
exempel på målformulering hämtade Lars 
Gustavsson från utbildningsverksamheten 
i Uppsala: 
• 100% av eleverna känner trygghet, 
• 100% av eleverna når målen i sina 
 ämnen, 
• 100% av eleverna upplever att de har  
 förbättrat sina kunskaper och färdigheter, 
• 100% av eleverna känner delaktighet i  
 arbetet. 

”Det ska vara kul att gå i skolan” och 
med lite mera ”jajamensann”, kunskap 

och uthållighet är vi en god bit på väg. 
För att inte glömma DLE: vikten av att 
ge Det Lilla Extra.

Det lilla extra på utlandsskolekonfe-
renser brukar vara erfarenhetsutbytet. 
Lärare, styrelseledamöter och skolledare 
samlas i olika intressegrupper för att dryf-
ta möjligheter och hinder i det dagliga ar-
betet i syfte att utveckla verksamheterna. 
Språklärarna, under ledning av Fernando 
Alvarez, fick i år möjlighet att prova på 
hur man genom sång och musik kan lära 
sig språk. Övriga intressegrupper disku-
terade förskolans verksamhet, flerspråkig-
het, matematiksatsningen, IT, nivågrup-
pering i engelska samt styrelsefrågor.

Erfarenhetsutbytet fortsatte därefter 
vid fredagskvällens middag på hotell   
Beatriz i Fuengirola. Riksföreningen 
Sverigekontakt bjöd på utsökt mat och 
dryck, Fernando Alvarez och Helene 
Åkerman på spontan skönsång medan 
Estrella Arcos Montiel och Yolanda Cal-
deron Diaz gav en förnämlig dansuppvis-
ning i Sevillanas. Den goda stämningen 
höjdes ytterligare av en grupp musiceran-
de universitetsstudenter, La Tuna, som i 
traditionsenlig klädsel framförde sånger 
som många av gästerna med liv och lust 
deltog i. 

Lördagens program inleddes med att 
Lars Bergman, generalsekreterare i Riks-
föreningen Sverigekontakt, redovisade 
föreningens uppdrag och uppmanade 
alla utlandsskolor att bidra till projektet 
Svenska minnesmärken i utlandet samt 
informerade om möjligheten att söka eko-
nomiska bidrag till miniprojekt. Där-
efter vidtog Bedömning för lärande med 
Christian Lundahl för grundskola och 
gymnasieskola, medan förskolans perso-
nal under ledning av Nina Forsberg ”fris-
kades” och svettades i ”Mini Röris”. Nina 
Forsberg, från Friskis och Svettis Riks, 
överraskade dessutom deltagarna med  
medryckande och uppfriskande pausgympa 
under eftermiddagens föreläsningspass.

Välbesökt iberia-konferens 
på solkusten
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Christian Lundahl, professor i pedago-
gik vid Karlstads och Stockholms uni-
versitet, imponerade och entusiasmerade 
med sina kunskaper inte bara i peda-
gogisk och didaktisk teori utan även i 
lärares yrkespraktik. Ett av ledorden i de 
metoder och det tänk Lundahl förmedla-
de var meningsfullhet. Det ska upplevas 
meningsfullt för såväl elever som lärare 
att bli bedömda och att bedöma. Syftet 
med bedömningen i dåtidens skola var 
främst att sortera medan den nu skall 
främja lärprocessen. Bedömningen i sko-
lan idag sker både formativt, dvs. formar 
hur elevens lärande fortskrider, och sum-
mativt, vilket innebär en uppsummering 
av elevens förmågor och kunskaper. Här-
vidlag poängterade Christian Lundahl 
den intressanta relationen mellan ämnes-
planernas centrala innehåll och deras 
kunskapskrav i de nya läroplanerna. I det 
centrala innehållet uttrycks de kunskaper 
som utgör stoffet till de förmågor som 
mäts i kunskapskraven.  Med andra ord 
ligger tyngdpunkten vid bedömning på 
förmågor som kan tränas. Meningsfullhe-
ten uppstår då eleven genom kontinuerlig 
återkoppling vet vad som måste tränas 
och hur förmågorna skall utvecklas. Be-
dömningen skall enligt skolans styrdoku-
ment vara allsidig och mångfasetterad. 
Christian Lundahl gav många praktiska 
exempel på vad detta kan innebära. Han 
visade även hur man som lärare kan hitta 
material för formativ bedömning och un-

derströk vikten av att alltid utgå från un-
dervisningens syfte vid bedömning, som 
kan ske i det lilla och i det stora; efter en 
uppgift, en lektion eller efter ett moment 
och utföras av eleven själv, av en kamrat 
eller av en pedagog. Den är alltid framåt-
syftande och omfattar naturligtvis också 
en bedömning av undervisningen. När 
bedömning utförs på rätt sätt ökar studie-
ron i skolan, vilket i sig torde ge goda       
effekter på studieresultaten.

Ytterligare en faktor, som enligt flerta-
let forskningsrapporter, stärker barn och 
ungdomars studieresultat är fysisk akti-
vitet, vilket var en av anledningarna till 
att Svenska skolan i Fuengirola inviterat 
Nina Forsberg för att i främsta rummet 
inspirera förskolans pedagoger. Tjo, tjim, 
studs och sträck bedrevs i en lektions-
sal där verksamheten i vanliga fall är av 
mer stillsam natur. Vi hoppas att aktivi-
teten satte sig i väggarna och inte bara i 
förskollärarnas verksamhetsutövning.

Sist ut på banan i raden av högintres-
santa föreläsare kom Ann-Marie Körling 
som på alla sätt gestaltade det lustfyllda 
lärandet med eleven och litteraturen i 
fokus. Körling inledde med att visa hur 
eleven blir medskapande i klassrummets 
kommunikation i en lustfylld kontext. 
Hon hade under kaffepausen noterat 
några av de ord som konferensdeltagarna 
använt och bad oss därefter skapa menin-
gar av olika längd där dessa ord ingick. 
Medskapande kan eleven också bli vid 

läsning genom att exempelvis få i uppgift 
att byta ord, omvandla meningar, fylla ut 
sammanhang eller genom att förklara re-
lationer mellan begrepp och ord. ”Glädje 
skapar kreativitet”, menade Ann-Marie 
Körling. Därför är det viktigt att elevernas 
lärandemiljö är fylld av lust och glädje. 
Prova högläsning bland skolans alla ålders-
grupper för att locka fram lärandelusten, 
tipsade Körling och tillade vikten av att  
vara en god förebild som läsande lärare.

Per Jonsson, rektor vid Svenska skolan 
i Fuengirola, avslutade konferensen med 
att tacka föreläsare och deltagare som på 
olika sätt bidragit till att stärka lusten till 
utveckling hos oss alla och påtalade med 
ett målande citat vikten av att omsätta 
nyvunna kunskaper i praktiken. Det är ju 
i bedömningen av den praktiska tillämp-
ningen, vi hittar nya vägar fram. 

Text: Desirée Arctaedius, lärare vid 
Svenska skolan Costa del Sol
desiree.arctaedius@skolan.es
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Det handlar om att leva 
anteckningar om litteratur

Höstens dagar äro genomskinliga
och målade på skogens gyllne grund ...
Höstens dagar le åt hela världen.
Det är så skönt att somna utan önskan,
mätt på blommorna och trött på grönskan,
med vinets röda krans vid huvudgärden ...
Höstens dag har ingen längtan mer,
dess fingrar äro obevekligt kalla,
i sina drömmar överallt den ser,
hur vita flingor oupphörligt falla ...

Edith Södergran, Dikter (1916)

i
Edith Södergrans dikt står att läsa alldeles 
i början av hennes författarskap. I Dikter 
är det den sjätte dikten, några steg efter 
”Dagen svalnar”. Var gång jag läser hen-
ne slås jag av den märkliga styrka som 
strålar ur hennes dikter. De är på en gång 
mycket sköra och mycket starka, likt tun-
na skapelser av glas, ännu efter ett sekel 
skimrande i ljuset. Jag läser den ena efter 
den andra, ser hur hon bygger en värld 
som är stora himlar, stjärnsamlingar men 
också liv på jorden, ser en kämpande själ, 
en ung kvinna, än kaxig, än svag, björkar 
i Karelen, drömmar och ett sekel som 
ännu är nytt.

ii
I världen rasar ett förfärligt krig som väl 
egentligen är många krig, det kokar och 
jäser överallt, det är en avgörande tid: i 
politiken och tänkandet, konsten, musi-
ken och litteraturen skapas och föds det 
som är förutsättningar för vårt nu. Det är 
som att världens centrum är överallt och 
ingenstans, på vilken plats man än kan 
tänka sig finns unga människor vars sin-
nen genomströmmas av det som händer, 
som av chockvågor av energi. Ofattbar 
grymhet men också hopp om drägliga livs-
villkor – när vi nu betraktar den tiden är 
det som att se fragment av det som är nu.

iii
Och mitt i detta finns en ung kvinna. 
Med något sätt att se lever hon i den ut-
kant av världen som östra Finland utgör, 
med andra sätt att se är hon såväl som al-
la andra mitt i det som sker. Hon drabbas 
av sjukdom, hennes dikter är ibland lika 
genomskådande som en mycket gammal 
människas, ibland trotsiga av ungt över-
mod. Kanske skulle hon vilja det, men 
hon kan inte veta att under överskådlig 
tid kommer de att citeras, tolkas och 
analyseras, plockas isär och sättas sam-
man igen, liksom hennes alltför korta liv. 
Hennes längtan, hennes rädslor och gläd-
jedagar, ja snart sagt alla hennes rörelser 
kommer att kartläggas och jämföras med 
dikterna. Allt för att försöka utvinna nå-
got av det som är och alltid kommer att 
vara konstnärens och konstens hemlighet, 
hur det är möjligt att som enskild män-
niska skapa enskilda verk som berättar så 
inkännande om mångas innersta liv.

iV
Edith Södergran skulle inte leva längre 
än till 1923 (hon föddes 1892) men un-
der sitt liv hann hon med ytterligare fem 
verk, och ytterligare ett publicerades 
postumt och ännu tillkommer mera. Hon 
har blivit föremål för många biografier, 
avhandlingar och åtminstone någon ro-
man och diktsamling. Ett par böcker jag 
haft stor behållning av är Eva Ströms bok 
Edith Södergran (1994) och Ebba Witt-
Brattströms Ediths jag: Edith Södergran 
och modernismens födelse (1997). Bägge 
porträtterar såväl henne som hennes tid 
mycket ingående och tillsammans både 
kompletterar och komplicerar de bilden 
av henne.

Och det är säkert så man får en djupa-
re förståelse för hennes person – genom 
att läsa dikterna och biografierna och 
låta alla intryck smälta samman. Först då 
kommer man fram till den människa som 

är poeten. Vi är ju alla komplexa, vi är 
inte en. Edith Södergran är, var både den 
blyga och försagda som bodde på lands-
bygden med sin mor, den övermodiga 
som kan ha svärmat för ett övermännisko-
ideal, drömmaren, den sjukdomshärjade 
och den som är med mitt i tidens ström, 
ja på många sätt är hon faktiskt den 
strömmen och skapar som sådan den nya 
dikten och nya sätt att berätta om oss.

V
”Höstens dagar”, är en ikon. Den är på 
en gång mystisk och ett försök att avbilda 
livets realiteter: se guldgrunden som är 
de gyllene björkarna, det intensiva him-
melsblå, det förbleknande minnet av 
sommaren och det starkt röda mot kud-
dens vita, det som kan se ut som friskhet 
men som är utmattning och förebud. Och 
så vintern som till slut kommer också 
den, i en smärtsamt vacker bild.

Arne Johnsson är poet, litteraturkritiker, 
bibliotekarie, bosatt i Lindesberg.
Han har ofta medverkat vid språkdagar 
och konferenser arrangerade av Riksföre-
ningen 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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Engelska talas av omkring 1,5 miljarder 
människor. Ungefär en fjärdedel av dem 
har det som sitt modersmål. Alla andra talar 
engelska av andra skäl, ofta för att göra 
sig förstådda över andra språkgränser. 
Därför är det inte så konstigt att termen 
Global English har uppkommit: engelska 
talas på olika sätt i hela världen. Av den 
anledningen att engelska talas, inte på ett 
sätt, utan på flera och av människor med 
mycket skilda bakgrunder, riktas ibland 
ett speciellt intresse mot hur man kan bli 
en duktig kommunikatör, inte bara på 
engelska utan på den globala varianten, 
som inte riktigt är samma sak.

För modersmålstalande, välutbildade 
oftast engelsmän eller amerikaner som 
kanske är chefer i något multinationellt 
företag, finns kurser i Global English. 
Under sådana kurser lär man sig att av-
stå från mycket av det som man under 
många mödosamma år av utbildning har 
tillägnat sig. Dels gäller det språkets for-
mella sida: man lär sig undvika krångliga, 
kanske akademiska strukturer. Dels gäl-
ler det metaforiska och kulturspecifika 
referenser i språket: man lär sig undvika 
anspelningar på traditioner, litteratur och 
filmer som är lokala – eller i alla fall inte 
så globala. 

I Sverige finns, mig veterligt, inga kur-
ser i Global Swedish. I ett land där språk-
möten på sina håll varit ganska ovanliga 
under lång tid kan det ta ett tag att lära 
sig att förhålla sig till flerspråkighet. Det 
är lätt att ta för givet att den som talar ens 
språk också delar samma erfarenheter, 
förutsättningar och förförståelse. 

De senaste åren har jag arbetat tillsam-
mans med en ortnamnsforskare och under-
sökt hur barn i områden där flera språk 
talas namnger de omgivningar de utnyttjar 
för sin lek. Det gäller lekplatser, gårdar 
mellan hus, delar av skolgårdar, trädgårdar 
och gator t.ex. De här platserna har ofta 
inga officiella namn, men eftersom de är så 
viktiga för barnen – man skall kunna be-
stämma träff i ett visst hörn av skolgården, 
man skall kunna berätta för sina föräldrar 
vart man skall gå för att spela fotboll – ger 
barnen dem egna namn. I min barndom 
fanns en pulkabacke som hette Vita dalarna. 

På sommaren hade backen ingen vidare 
funktion, men kallades då ändå Gröna 
dalarna. Det fanns också Lilleskogen, 
Mulleskogen och Freja. Freja var en kiosk 
med mycket prisvärt lördagsgodis. Namn 
av den här typen brukar kallas inofficiella 
ortnamn, där en ort kan vara vilken sorts 
plats som helst, alltså inte nödvändigtvis 
en ort eller stad i vanlig bemärkelse.

I vår studie jämförde vi företrädelse-
vis enspråkiga barngruppers inofficiella 
ortnamn med företrädelsevis flerspråkiga 
barngruppers. De enspråkiga barnen ta-
lade, med något undantag, bara svenska i 
hemmet och med sina kompisar. De fler-
språkiga barnen var till övervägande del 
födda i Sverige och talade förutom svens-
ka ytterligare något eller några språk, säl-
lan samma som sina kompisar. Svenska 
har de däremot alltid som gemensamt 
språk. En del av dessa barn talade bara 
svenska, men var vana vid att förutsätt-
ningarna var annorlunda för dem än för 
många av deras kompisar.  

De enspråkiga barnen skapade ort-
namn som formellt såg lite olika ut. Det 
fanns namn som hade fogemorfem (som 
o:et i det egenskapade inofficiella ort-
namnet Kyrkofällan och det första a:et i 
Kungagraven är exempel på). De använde 
också ofta det som kallas metonymisk 
namnbildning, där en del av något får 
beteckna helheten. När t.ex. en hel bad-
plats ges namn efter en rolig kioskinne-
havare är det ett exempel på metonymisk 
namnbildning. Barnen kunde alltså åka 
och bada på Kioskgubben. En park med 
glada barn i kallades Glada parken, ett 
namn som refererar till den typ av aktivitet 
eller tillstånd som kännetecknar en plats. 
Innehållsmässigt hämtades stoff till nam-
nen från gemensamma referensramar.                
Ett rum i ett rhododendronbuskage kalla-
des Vintergatan efter ett barnprogram på 
Sveriges television. Material från lektioner 
och undervisning kunde också lånas till 
inofficiella ortnamn: Kungagraven ingår i 
en spökhistoria som en lärare berättat och 
den får ge namn åt en del av skolgården. 

De flerspråkiga barnen använde fasta 
mönster vid namngivningen. Röda går-
den, Gröna gården och Vita gården är 

vanliga inofficiella ortnamn i den här grup-
pen. Innehållsmässigt betecknade namnen 
så gott som alltid utseendet på den plats som 
namngavs: Röda gården är en plats omgiven 
av röda hus, U-gården är en hästskoformad 
innergård.

Vad är det som den flerspråkiga barn-
gruppen har gjort? Jo, de har valt enkla 
språkliga strukturer och undvikit kulturella 
referenser, dvs. precis det som man får lära 
sig om man går en kurs i Global English. 
Det här är förmodligen inte en medveten 
strategi hos barnen, men de använder namn 
som fungerar för alla i barngruppen, oavsett 
modersmål och kunskap om kulturbundna 
namn. Det är naturligtvis inte så att de här 
barnen saknar populärkulturella eller för 
den delen litterära referenser, som barnpro-
gram och kungagravar kan vara exempel 
på, men de kan inte vara säkra på att samma 
referenser delas av alla, och då är platsens 
utseende en bra namngivningsgrund efter 
som den kunskapen är gemensam. 

Att namnen ser olika ut i de båda barn-
grupperna behöver inte heller ha med själva 
språkigheten att göra. Barnen i de två grup-
perna leker på olika sätt, vilket delvis verkar 
vara beroende av vad omgivningarna erbju-
der. De enspråkiga barnen i vår studie gick i 
en skola som inte låg i omedelbar anslutning 
till deras boende, och därför skjutsades de 
ofta av sina föräldrar eller reste en bit till sko-
lan på annat sätt. Det har gjort att barngrup-
pen inte kan hålla ihop efter skoldagens slut 
på samma sätt som den flerspråkiga barn-
gruppen, som följdes åt hem och kunde cykla 
och springa runt i ett större bostadsområde 
med trygga gårdar och parker, utan trafik. 
Den miljön inbjuder till att större grupper av 
barn i olika åldrar träffas spontant och leker 
tillsammans och då blir de möjliga gemen-
samma referensramarna ännu lite snävare.

Global Swedish är inte här än. Ingen chef 
på Volvo skickas på kurs för att lära sig kom-
municera bättre och mer effektivt med icke-
modersmålstalare av svenska. Och kanske 
kommer vi inte dit heller. Men om vi gör 
det: kom ihåg att det var inte i styrelserum-
met hos the executive senior manager vi 
hörde det först. Det var på Gröna gården.

Text: Sofia Tingsell

sPRåksPaninG

Global swedish på Gröna gården
när barn ger namn åt sina lekplatser
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Namn: Simeon Kinov
Ålder:  55
Utbildning: Diplomerad biolog och infor-
matiker
Största intressen: Lära mig språk och an-
vända språket i de länder jag besöker, gillar 
att stenhugga skulpturer, att resa och segla
Favoritdjur: Hundar och hästar
Läser gärna: Deckare och min favoritförfat-
tare är Karin Alvtegen med hennes psyko-
logiska thriller som Saknad och filosofiska 
böcker som Sofies Värld eller Igelkottens 
Elegans och många intressanta bloggar         
på nätet

Musik: Lyssnar på rockmusik från 70-talet 
fram tills idag och gillar till och med R‘nB 
och hiphop
Gillar färgen: Gillar alla färger men sär-
skilt när de används i sällsynta samman-
hang som i Franz Marc – «Blå hästar» 
I framtiden: Jag ska fortsätta mina 
”språk”-resor till och runt om i Sverige 
och i övriga Europa, men kanske jag 
också hinner resa en gång till med den 
transsibiriska järnvägen till den östliga 
slutstationen och vidare till Japan. Nästa 
år ska vi upprepa resan till Göteborg med 
språkkursdeltagarna från studieförbundet 
i Tyskland.

Jag heter Simeon Kinov och läser svenska 
för att jag älskar landet och språket! Det 
finns ju minnen från barndomen, som 
ibland dyker upp och påminner mig om 
hur lycklig jag var där vid Norasjöstranden 
när vår granne tog mig med i sin eka och 
vi rodde över till ön där han hade sin 
stuga och ibland fiskade vi också på vägen 
dit och då visade han mig hur man rensar 
och tillagar fisk över öppen eld och fick 
till en riktigt god fisk. 

Hos grannen som var en gubbe i 
70-årsåldern hade jag ibland ett jobb som 
gräsklippare också. Idag är hans hus ett 
sorts trähusmuseum som kallas för Göth-
linska gården. 

På mitt sista besök strax efter Göte-
borgskursen i somras låg där också en 
mycket gammal eka vid båtstigen som jag 
kanske åkte i för 40 år sedan. Eftersom 
jag inte kunde låna den så fotade jag den 
istället. 

Min familj emigrerade eller bättre sagt 
flydde från Bulgarien till Italien 1967 av 
politiska skäl. 1968 reste vi vidare till Sve-
rige och bodde första halvåret i Värnamo 
varifrån vi blev tillsagda att flytta till Nora.  
Jo, det var exakt den platsen där jag bod-
de 1969-1970 då jag var 11-12 år. 

Hösten 1970 flyttade vi till Tyskland 
eftersom vi hade släktingar där. Nu har 
huset blivit Arbetsförmedlingen i Nora, 
Borgmästargatan 5, och den Göthlinska 
gården ligger strax över gatan. 
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Att studera svenska på både dag- 
och kvällskurser är en populär  
företeelse i Tyskland. Under ett år 
finns cirka 25 000 kursplatser regi-
strerade på de tyska folkhögsko-
lorna och detta innebär i praktiken 
mellan 12 000 och 15 000 studen-
ter i svenska årligen. Uppgifterna 
har Sverigekontakt fått genom ett   
samarbete med representanter        
för de tyska folkhögskolorna.

Lärare och administratörer från dessa   sko-
lor träffas en gång vartannat år för en stor 
konferens med lärande i fokus. I år ägde 
mötet rum i Aschaffenburg – en stad cirka 
45 minuter från Frankfurt – i mitten             
av november. Konferensen samlade runt 
300 deltagare som representerade de 
knappt 1000 folkhögskolor som finns i 
Tyskland.

Många åsikter och erfarenheter utbyttes 
och det talades om skolornas framtid med 
avseende på flexibla studier, IT i undervis-
ningen, ”flipped classroom” med mera.

Bland utställarna märktes flera förlag 
som erbjöd böcker i svenska och anmärk-
ningsvärt var att många av lärarna som 
undervisade i svenska och andra skandi-
naviska språk inte var infödda talare utan 
tyskar som lärt sig dessa språk. Några av 
deltagarna informerade om att det är gott 
om elever i svenska, men mycket svårt att  
få fram tillräckligt med lärare.

De studenter och lärare som läser res-
pektive undervisar i svenska i Tyskland är 
en viktig grupp för Sverigekontakt. Arbetet 
att stärka det delvis nyetablerade nätverket 
fortsätter under våren då Sverigekontakt 
förhoppningsvis kommer att kunna med-
verka i någon konferens i norra Tyskland. 
Sedan tidigare har Riksföreningen bedrivit 
viss fortbildning i andra delar av Tyskland 
och vi hoppas nu att bli mer heltäckande i 
vår informationsverksamhet.

Text: Eva Hedencrona
     

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

svenskstudier i tysklandi tyskland
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Hur kommer det sig att det i södra        
Ukraina, nära Svarta Havet, finns svens-
kar? Jo, det beror på att Katarina den 
Stora snabbt ville kolonisera området 
norr om Svarta Havet  och därför erbjöds 
den svensktalande befolkningen på Dagö
utanför Estlands kust bördig jord i 
Gammalsvenskby  i södra Ukraina vid 
Dnjeprs strand. Alternativet hade varit 
livegenskap under greve Stenbock. Den 
1 augusti 1781 gav sig 1000 Dagöbor 
iväg den långa vägen till fots. Den 1 maj 
1782 då de kom fram, var bara omkring 
hälften av dem i livet. Marken de kom 
till var obruten stäpp och det var för sent 
på året för att så. Ett år senare var endast 
135 av dessa människor vid liv. Få svenska 
folkspillror torde ha genomlevt så skiftande 
öden och prövningar som just Gammals-
venskbyborna. 

Att besöka byn var för oss, som var 
med på resan, en dröm vi närt i många 
år. Västerviks lokalförening, som årligen 
lämnar bidrag till skolan där för att stödja 
svenskundervisningen, initierade resan 
och lyckades intressera medlemmar från 
andra lokalföreningar att följa med på 
resan. Vi engagerade Karl-Erik Tysk som 
guide. Det visade sig vara ett utmärkt 
val, språkkunnig och erfaren som han är 

efter 40-talet resor i Ukraina. Väl i Gam-
malsvenskby, efter ett intressant stopp i 
Odessa, inkvarterades vi i olika familjer 
och därifrån har vi har alla våra upplevel-
ser och berättelser. Troligen känner dock 
de flesta av oss igen oss i Gunvor Flodells 
levande beskrivning av morgonbestyren.

”Att tvätta sig mitt på gårdsplanen un-
der ett lövträd med fallande löv under en 
kran, ur vilket det i bästa fall rann vatten, 
alltmedan husets måg travade fram och 
tillbaka med hö till den enda kon i stallet, 
det hör till den högre levnadskonsten! Men 
kossan var viktig, hon mjölkade 10 liter om 
dagen, ett eftertraktat bytesobjekt. Och de 
hempickade äggen smakade förträffligt”
Ja, vi bodde, som ovan beskrivs, enkelt 
men rent och snyggt. Maten vi fick var 
från gården och allt kom från byn, d.v.s. 
högsta kvalité. Ingen risk för magsjuka 
här inte! 

Förutom all trevlig tid vi tillbringade 
med våra värdfamiljer besökte vi andra 
dagen åldringsinternatet för samtal med 
Milita Praolova och Lidija Utas. De be-
rättade om sina upplevelser under kriget, 
deportationen till Tyskland och Sibirien. 
Lidija sjöng också några tyska soldatsån-
ger på felfri tyska efter visst trugande. 
Efter ett tags lyssnande klarade vi att 
uppfatta vad de sade på sitt ålderdomliga 
gammalsvenska språk. Vi fick veta att 
pensionen i Ukraina är 1.800 hrynia (un-
gefär lika mycket i svenska pengar) och 
att en fjärdedel fick de behålla för per-
sonligt bruk. Samma dag fortsatte vi vår 
vandring till bl.a. gravgården. De flesta 
gravstenar är försedda med porträtt av de 
avlidna. Viktor Norberg berättade livligt 
om många märkliga människoöden. Vi 
såg också bord där de en gång om året åt 
tillsammans med sina döda släktingar och 
vänner.

Söndagen upptogs av två gudstjänster. 
Den ena i tyska kyrkan i Schlangendorf. 
Som bekant fanns ju också många tyskar 
där tidigare. Gudstjänsten leddes av en 
ukrainsk kvinnlig lekmannapräst. Psal-
merna sjöngs på ukrainska och tyska och 
de äldre hade inga problem med tyskan. 
Vår guide, tillika präst, växlade skickligt 
mellan språken och det blev en fin och 

minnesvärd högtid. Den andra högmäs-
san förrättades i Gammalsvenskby i den 
ortodox-lutheranska kyrkan, på sitt sätt 
unik med både spira och lökkupol. En 
symbol för ekumeniskt tänkande. 

Måndagen var skoldag. Vi hämtades 
upp av vår buss och begav oss till skolan, 
där vi bevistade en lektion i engelska.  
Larisa Belej var lärare. Hon visade sig  
vara en modern pedagog och lyckades   
involvera oss åhörare också. Klassrum-
met har rustats upp med bidrag från Väs-
terviks lokalförening och andra donatorer 
i Sverige. Övriga rum och utrymmen höll 
inte samma standard. När vi dagen innan 
ringt till rektorn för att beviljas besöket 
ombads vi att endast ta kort som gav 
gott intryck av skolan. Detta att vi och 
inte Larisa själv kunde bestämma med 
rektorn om besöket, säger en del om uk-
rainsk administration. Svensklektionerna 
sker kvällstid för såväl vuxna som ungdo-
mar. Det känns bra att veta att bidrag vi 
ger kommer till nytta.

Efter en lyckad tid i Gammalsvensk-
by fortsatte resan mot Krim. Efter de 
många milen mellan Odessa och Gam-
malsvenskby och nu till Jalta med vår 
något skraltiga minibuss hade vi fått en 
uppfattning om Ukrainas enorma jord-
bruksarealer med den så berömda svarta 
jorden. Ändock såg vi bara en bråkdel 
av Ukrainas jordomfång. Att sedan få se 
det berömda runda bordet i Livadia, där 
Churchill, Roosevelt och Stalin ”desig-
nade” Europas karta 1945 och att besöka 
Sevastopol med den grekiska ruinstaden 
Chersones, från 400-talet f. Kr. med ett 
enastående vackert läge vid Svarta Ha-
vet, förhöjde resans historiska dimension. 
Chersones räknas till ett av Ukrainas sju 
underverk och kallas för ”Ukrainas Pom-
pejii”. Från Chersoneshöjden syntes den 
berömda Sevastopolhamnen. Den består 
av en flera kilometer lång spricka i berget. 
Vattendjupet är mer än 12 meter längs hela 
sträckan. Vi kunde se den ryska Svarta-
havsflottan och några ukrainska marin-
enheter ligga sida vid sida i hamnen.

Vistelsen på hotell Bristol i Jalta med 
alla faciliteter och enorm service blev en 
överraskning. De t.o.m. ordnade frukost-

Gammalsvenskby
Från Dagö till Ukraina
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paket sista morgonen och serverade kaffe 
klockan 05.00 för oss speciellt!

Möten med människor blir oförglöm-
liga. Gammalsvenskbykvinnornas dagar 
är räknade men det finns en framtid. Vår 
uppmuntran och stöd riktas till de yngre, 
som nu lär sig svenska.

Gruppen blev också hopsvetsad och 
vi hade roligt tillsammans. Några av oss 
har redan bestämt att träffas igen. Det be-
tyder mycket för oss personligen och för 
föreningen i stort. Flera resor finns redan 
i tankarna.  Lokalföreningarna i Sverige 
och Ålands lokalförening har knutit kon-
takter och vi kommer säkert att ha utbyte 
i framtiden.

Text: Gunvor Flodell, Ulla och Sven-Olof Nilsson 
och Jorid Williamson(jorid.williamson@gmail.com)
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100 år i Villa svea
Den svenska kolonin i Misiones, Argentina kände sig mycket hedrad av att deras svenskminne från den 
24 maj 1941 i Villa Svea var infört i Riksföreningen Sverigekontakts almanacka 2013. Då hade det förflutit 
50 år sedan emigranterna lämnat Stockholm för gott mot en oviss framtid, till att börja med i dåtidens 
Brasilien under mer än 10 år. Minnet av den besvärliga resan och de fortsatta missräkningarna hade de 
gamla pionjärerna fortfarande i gott minne och berättade gärna om det. Men också om framtidshoppet i 
Misiones och en ny tillvaro.

Den 24 maj 1991 var det dags att fira 
hundraårsminnet på samma plats och 
detta i närvaro av en 40-tal medlemmar 
från Riksföreningen Sverigekontakt. Då 
levde inte längre de ursprungliga emi-
granterna, utan deras ättlingar som be-
jakat sitt kulturarv, behållit sitt svenska 
hemspråk och därmed också traditio-
nerna. Det jubileet och mötet med den 
månghövdade skaran lever säkert kvar i 
besökarnas minnen. Svenskarnas park-
område är numera klassificerat som his-
toriskt minnesmärke av de argentinska 
myndigheterna.

I år firades ett annat 100-årsminne i 
Villa Svea. Man ville hedra minnet av 

de första svenskarnas ankomst dit. Fest-
ligheterna ägde rum den 26 maj 2013, 
även om ankomsten de facto skett senare 
under året 1913. I fokus stod de 9 första 
svenska familjerna: John Danielsson 
(1897–1964), Linus Hultgren (1890–1972), 
de tre bröderna Källsten: Herman Källsten 
(1879–1951), Hilmer Källsten (1885–
1965) och Allan Källsten (1893–1976) 
samt Hermans son Alrik Källsten (1903–
88), vidare Adolf Lindström (1878–1958), 
Anders Gustaf Nilsson (1853–1938) och 
Karl J. Pettersson (1889–1947). Källstens 
var bördiga från Kungsholmen i Stock-
holm liksom Pettersson, medan Hultgren 
och Nilsson härstammade från Sunds-
vallstrakten. Danielsson, Allan och Alrik 
Källsten var födda i Brasilien av svenska 
föräldrar men räknades som svenskar.

Från sina tidigare boplatser i Bonpland, 40 
km bort, hade de till häst rekognoscerat 
de jungfruliga och snåriga markerna, hit-
intills endast befolkade av guaraní-indian-
er, och där funnit en djup mylla lämplig 
för odlingar i större skala. Men det skulle 
dröja innan resten av familjerna kunde slå 
sig ned häruppe på åsen. Marken måste 
röjas och ordentliga hus byggas för en 
mer ordnad familjetillvaro. Att sedan de 
ovannämnda Adolf Lindström och Karl J. 
Pettersson kom att stå faddrar vid staden 
Oberás grundande 1928 är ingen tillfäl-
lighet, de blev allmänt aktade förtroende-
män i staden.

Idag räknas Villa Svea som en förstad 
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eller stadsdel till Oberá som sedan 1973 
ökat sin befolkning från 20 000 till dagens 
omkring 100 000 invånare.

Firandet ägde rum i Svea-parken som 
ursprungligen donerats av bröderna Käll-
stens far, kakelugnsmakaren. Där hade 
man redan 1915 uppfört det första för-
eningshuset av trä, numera ersatt av en 
större tegelbyggnad. I blickfånget står de 
båda minnesmonumenten från 1941 res-
pektive 1991. I fonden har man byggt en 
grillplats av gigantiskt format. Här skulle 
det grillas 300 kilo kött på spett, så be-
greppet köttberg hade verklig täckning.

Festligheterna inleddes med kransned-
läggelse på den svenska kyrkogården en 
bit bort, sedan vidtog gudstjänst ute i det 
fria i parken. Vädret var det allra bästa, 
strålande sol. De enda som lät sig bestrå-
las var de gästande 11 rikssvenskarna 
och honoratiores på parkett, det övriga 
auditoriet, svenskättlingarna fylkades runt 
skuggträden i fonden.

Argentinarna älskar att hålla tal och 
de blev många och långa. För provinsen 
Misiones talade vice guvernören Hugo 
Passalacqua och för staden Oberá dess 
borgmästare Rindfleisch. Sverige repre-
senterades av en ambassadsekreterare 

och för immigrantfamiljerna talade Agda 
Pettersson. Vidare poängterades svensk-
arnas betydelse som samhällsbyggare av 
historikern Gualdoni Vigo. Representan-
terna för de olika familjerna fick också 
motta svenska minnesgåvor, skänkta av 
föreningen Misiones´ Vänner i Sverige.

Efter inmundigandet av den förträff-
liga asadon följde ett dansprogram, först 

med äkta argentinsk tango och därefter 
med svenska folkdanser ute på gräset, 
under ledning av Hugo Viera. Han för 
folkdanstraditionen vidare härute med ett 
100-tal deltagare i olika åldersgrupper. En i 
sanning historisk festdag värd att minnas!

Text: Gunvor Flodell
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Vi möter grannen i trappan eller kolle-
gan i fikarummet, en kär vän efter lång 
bortavaro, en officiell representant för 
en annan kultur, en äldre släkting. 

Hur gör vi, vad säger vi, hur uttrycker vi 
vardagens signaler (”jag är vänligt sinnad”) 
eller återseendets glädje, respekt och distans, 
position och makt? Social responsivitet är 
begreppet.

Vardagliga fraser…
Hej är kanske det allra vanligaste. Det var 
Götiska förbundets idé. Datering: början av 
1800-talet. Ett kort och kärnfullt hälsnings-
ord med förment vikingaeko. Uttrycket togs 
snabbt upp av studenterna i Uppsala kring 
1830 och senare av ungsocialisterna i början 
av 1900-talet. Av varjedagsmötenas yttranden 
finns det en hel radda:

Hej, hi, hejdå, ha de´, hallå där, sæll, hello, tje-
nare (från ”er ödmjuke tjänare”), hej du, byebye, 
tschüss, välkomna, bless, how are you, how do you 
do, adiós, hola, salut, përshëndetje. Vill man vara 
ännu mera vardaglig eller skojfrisk så kan det 
bli Tja, tjo, tjabba, tjenixen, ajöken, morsning, 
howdi, hej svejs.

….och formella
god dag, adjö, goodbye, farväl, mirupafshim (ja, 
det är alltid på albanska som man har långa 
ord för snabba händelser)  kan visa respekt   
eller skapa distans. Får jag presentera, may I 
introduce, enchanté, mes hommage är rituella vari-
anter. Det var ett tag sen som brevställarna 
uppmanade till med utmärkt högaktning, under-
dånigst, eder ödmjuke, Yours sincerely, veuillez agré-
er lassurence de ma considération la plus distinguée, 
Ihre ergebenster; numera blir det de bästa häls-
ningar, mvh, best wishes, kind regards, allt gott!

Verbala glädjemarkörer
Vi kan uttrycka vår förtjusning över ett möte: 
Så roligt att ses! Nice to meet You! Trevligt att träf-
fas! Kära vän! Det var länge sen! Nämen, hej!

Tidens gång
Hur många timmar och dagar måste gå        
mellan de tidsrelaterade hälsningarna? 
God morgon, godkväll, god natt, bonjour, dobar 
dan, good night, laku noc, natën e mirë, gó∂a nótt. 
Det var länge sen! Long time no see.

Relationen till närheten av högtider kan 
också vara ett finlir: var går gränsen mellan 
God jul och God fortsättning, hur länge in på 
det nya året säger man Gott nytt år, varför är 
påsken, pingsten och midsommaren glada? 
Vad är det lämpligt att använda för adjektiv 
till högtider som midsommar, valborg, him-
melsfärden, fastan, allhelgonahelgen, natio-
naldagen, Lucia? Ramadan? Nouruz?

Högre makter
Att åberopa högre makt för att lägga större 
tyngd i välgångsönskningarna är både religiös 
rit och statmannasceremoniellt. Från det enkla 
adjö vars rötter har bleknat från det ursprung-
liga à Dieu, till den kroatiska motsvarigheter 
Zbogom – förkortat till vardagens bog, till de 
amerikanska presidenternas standardavslut: 
God bless You eller May God be with You. Hör 
man Grüss Gott, så vet man att man är i Bay-
ern. En isländsk optativ konjunktivform när 
man vill komma in i huset och försäkra att 
man inte är farlig: hér sé gu∂. Jag fick en nyt-
tig födelsedagslyckönskan häromsistens från 
Kroatien: Daj ti Bog zdravlja i Majke Bozja penez 
(Må Gud ge Dig hälsa och Guds mamma pengar)

God resa, rörelse framåt i tid och rum
När man skiljs åt för lite längre tid, eller för 
en strapatsrik resa, så krävs det en verbal 
färdknäpp: Gute Reise, kör försiktigt,  trevlig 
resa, farewell, farväl, vertu sæll, buen viaje. Glück 
auf, sa gruvförmannen när vi nedsteg 600 
meter i en kolgruva i Castrop-Rauxel i Ruh-
rområdet på 60-talet, med speciella heltäck-
ande kläder i grovt linne, kängor och hjälm. 
Och upp kom vi igen.

Goda önskningar överhuvudtaget
Ha en bra dag sägs det numera i kassan i alla 
affärer efter engelskt mönster. Ha de, är ett citat-

hälsnings- och avskedsfraser 
i möten och skrift 
eller kontaktregleringens ritualer

salut



25Sverigekontakt

hälsnings- och avskedsfraser 
i möten och skrift 
eller kontaktregleringens ritualer

inlån från norskan. Enjoy är lite lätt överläg-
set. Läget? Lycka till! Buena suerte!

Bekräftelse om återseende och 
fortsättning
Det kan kännas viktigt att tala om att 
vänskapen består, förnyade möten san-
nolikt förestår, slänga iväg en krok in i 
framtiden: Ses, au revoir, auf Wiedersehen, 
på återseende, ses snart igen, hörs, vi höres, hör 
av Dig, hasta pronto, sjáumst.

Miner och gester
Kontraktregleringsfraserna kan ersättas 
eller beledsagas av extralingvistiska be-
teenden, dvs formaliserat kroppsspråk, 
signaler, hand-och kroppsrörelser för att 
markera närhet, ”har sett Dig”. Man kan 
vinka till möte eller avsked, höja ögon-
brynen och le, nicka, blinka, kasta släng-
kyss, krama om eller ta i hand.

Honnör och annat militärt
En speciell formell hälsning utgör hon-
nören, ett sätt att visa respekt och under-
dånighet mot person eller symbol. Den 
utförs vanligast med höger hand med rak 
handled och sträckta fingrar och endast 
vid bärande av huvudbonad och är där-
med en utomhussysselsättning. Utan hu-
vudbonad ersätts honnör med huvudvrid-
ning. Olika varianter finns: t.ex ovansidan 
av handen mot övre sidan av pannan. 
Man visar då handflatan för att visa att 
man inte har något dolt vapen. Honnören 
infördes i Sverige i slutet av 1700-talet. Då 
hade man vapen i höger hand och gjorde 
honnör med vänster. Från 1814 gällde hö-
ger hand och handflatan uppåt; Karl XIV 
Johans franska import. Mellan 1858–74 
två fingrar, därefter den nuvarande. Och 
alla som varit Blåvingar, Vargungar eller 
Scouter känner igen trefingrarsvarianten. 
Bruket lär härstamma från medeltiden när 
man fällde upp visiret för att visa ansiktet.

Den s.k. romerska hälsningen med hela 
armen togs upp av fascisterna i Italien 
och ni-vet-vem i Tyskland, och den skall 
vi inte spilla mera ord på. 

Beröringar
Ta i hand, handskakning med respektive 
högerhand, är även den en sed från den tid 
då man ville visa att man inte bar vapen. 
Kombination med nigning eller bugning 
understryker respekt eller ålder. Att ta i 
hand på är också en symbol för och be-
kräftelse på överenskommelse, avtal, för-
soning, förlåtelse, fred.

Beröringar kan vara kulturella min-
fält: för några år sen nekade en praktik-
sökande man av religiösa skäl att ta den 

kvinnliga handläggaren i hand, fick 
ingen praktikplats, men väl ett skade-
stånd av JO.

En allt vanligare gest bland ungdom 
är ”high five”, en gest för att uttrycka 
framgång eller delad mening – man 
slår handflatorna mot varandra med 
uppsträckt arm. Gesten kan dateras 
exakt till en basebollmatch i LA den 2 
oktober 1977, kom till Sverige i slutet av 
80-talet. ( Jag gillar noggrannheten i da-
teringar, som att Vikingatiden började 
den 8/6 793! )

Kyss på mun, kind eller hand
Kindkyssar kan vara lite tricky; Hur 
många och med vilken kind börjar man? 
Enligt etikettsreglerna är det korrekt att 
börja med höger kind, dvs håll till vän-
ster. Trevarianten höger-vänster-höger 
kan vara religiöst symbolisk: Fadern, 
sonen och den helige ande, men finns 
också i mellanöstern och på Balkan, östra 
delen. Broderliga kyssar av ceremoniell 
natur har vi sett bl.a  sovjetiska ledare 
utföra. ”You may kiss the bride” säger 
prästen efter vigseln. Och påven räcker 
fram handen för en ringkyss. Kyssen 
kan förstås också användas för att väcka 
sovande prinsessor som Törnrosa och 
Snövit, eller för att förvandla grodor till 
prinsar, men kan också vara subversiv: 
som förräderi. Vanligast dock för att visa 
kärlek, tillgivenhet, nära vänskap. En lik-
nande intim beröring är ”hongi”, en tra-
ditionell Nya Zeeländsk maorihälsning; 
med näsa och panna berör man varandra 
och andedräkten blandas; man delar 
varandras själar. Likartad tradition är 
inuithälsningen ”kunik”, näsa mot näsa – 
en vänskaplig markering som är mycket 
praktisk eftersom man i kölden är så in-
byltad att bara näsa och ögon syns.

Maktmedel och positioneringar
Att inte hälsa, att osynliggöra, utöva aso-
cial responslöshet är kraftfullt utifrån en 
negativ aspekt. Om bortvändande och 
förnekande som maktmedel har kultur-
sociologen Johan Asplund skrivit en liten 
klassiker ”Om hälsningsceremonier, 
mikromakt och asocial pratsamhet”, 
som på ett fascinerande sätt behandlar 
de sociala nyttigheternas spel och kon-
ventioner. 

Och så 
kan vi till slut ägna en tanke åt varg-
flocken, bikupan och bergsgorillorna i 
Bwindis nationalpark.

Text: Ulla Berglindh, Ulla. Berglindh@ped.gu.se
 

Det var mottot på inbjudan 
för språkresan till Göteborg. 
Vem är vi? Sjutton deltagare från flera 
svensk-språkkurser i Osnabrück, Stade 
och Jork i Tyskland. Fredagen den 23 
augusti  åkte vi med tåg, bil eller färja till 
Göteborg och träffades på kvällen tillsam-
mans med våra språklärare Inger och Lou-
ise i Dalagärdes vandrarhem. Alla gladde 
sig åt att träna svenska och uppleva Gö-
teborgs stad och kultur! Vi hade så roliga 
dagar med olika evenemang för kropp, 
sinne och själ! Morgongymnastik och yoga, 
förberedelse för utflyktsprogrammen, 
svenska sånger och många intressanta pro-
grampunkter för att lära känna Göteborg. 
Vi tittade och lyssnade på jazzparaden 
och andades in doften från Feskekörkans 
fiskstånd. Vi såg Göteborg från vattnet på 
Paddan och rös på spökvandringen i Stora 
Teatern. I Akvarellmuseet på Tjörn be-
traktade vi Alice Neels underbara tavlor, 
som förklarades på en svensk guidning 
och så hade vi en personlig konsert med 
Axel Falk som sjöng visor av Evert Taube; 
tid att koppla av och njuta av svenska 
folkvisor. Vi var också bjudna på ett besök 
på Riksföreningen Sverigekontakt och 
togs härtligt emot med kaffe och kanel-
bullar av Lars Bergman. Han förklarade 
Sverigekontakts betydelse, arbetet och 
förbindelser med utlandet och berättade 
om sökandet efter svenska minnesmärken 
i hela världen.

Vi hade så roliga dagar med tillräck-
ligt med fritid att koppla av till exempel i 
Göteborgs fina trädgårdar, i Haga och  på 
stans gågator, och vi bemödade oss att tala 
mest svenska! ”Göteborg vi kommer ” 
gäller säkert också  för framtiden!

Text: Jutta Schmidt, Jork, Tyskland

”Göteborg 
vi kommer!”
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Sydamerika drog i mig och pockade på 
min uppmärksamhet, tidigt. Genom att 
disciplinerat lägga undan pengar på spar-
kontot blev resan verklighet. I slutet på 
gymnasiet bokade jag en biljett för tio-
tusen för att illa kvickt kunna flyga över 
oceanen så fort flakölen var intorkad på 
studentmössan. Jag bodde under mina åtta 
månader i Sydamerika främst hos svensk-
bolivianska släktingar i den bolivianska 
huvudstaden La Paz, men reste också ett 
par månader till gränslandet Argentina 
och till Uruguay. Innan jag åkte kunde 
man räkna mina spanska meningar på ena 
handens fingrar. Jag läste en intensivkurs i 
tre veckor när jag var nyanländ, men det 
var allt. Resan kryddades med volontär-
arbete på barnhem och ekologisk vingård, 
upptäcktsresande och hostelhäng med 
andra européer. Men min spanska var 
inte mer extravagant, och mindre smidigt 
flytande, än en vanlig brunsås. Trots min 
iver och mitt dagliga bläddrande i min 
fickordbok blev spanskan inte en del av 
mig under min första resa. Ett år efter min 
hemkomst i den svenska syrendoftens för-
sommar kände jag suget efter att återvän-
da till kontinenten på andra sidan havet. 

Latinamerika kallade på mig igen.
Ett halvår senare befann jag mig i 

kuststaden Viña del Mar, Chile. Jag plug-
gade olika kurser på universitetet en ter-
min, där ibland spansk grammatik och 
uttal. I huvudet hade jag andras ord om 
chilenarnas säregna språk som skiljde 
sig från all annan spanska. ”Varje land 
och region har sitt egna charmiga sätt att 
prata”, tänkte jag. Så fort jag anlände slog 
det mig hårt som en rak höger av Mike 
Tyson. Språkbruket är skräddarsytt till 
Sydamerikas långsmala land. Med oav-
slutade ord, outtalade S och ord som bara 
används i Chile, chilenismos. Till en bör-
jan var jag totalt bortfintad. 

Men så kommer frågan efter fem må-
nader på en grillfest på ett hostel hos en 
chilensk kompiskompis. Den jag väntat 
på, önskat.

– Oye, erei chilena? Är du chilenare? 
Trots din blonda kalufs antog jag att du 
var härifrån. Inte? Jag som tycker att du 
låter exakt som en chilenare!

Den känslan. Framgångarnas framgång. 
Att ha gått i mål efter ett svettdrypande 
lopp fyllt med fallgropar, rodnande felsäg-
ningar, frustrerande luckor i vardagssprå-
ket, tragikomiska skämtförsök och klum-
piga försök att säga delikata hjärtesaker.

Först härmade jag lite lätt, osäkert 
formande ord aldrig tidigare sagda. Sen 
blev jag överteatralisk på gränsen till 
sarkastisk. Sedan blev chilenskan en del 
av mina egna uttryck, lika naturligt som 
dra in luft i ett andetag. Efter månader av 
fnurror på kommunikationstråden är jag 
inne, jag är en av dem. Det handlar om 

Flerspråkighet – alla kan!

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 barnbarn, eller man kan presentera en skola, 
klubb eller region där flerspråkigheten frodas. Det är ju det som är viktigt här: att lyfta 
fram nyttan och glädjen av att kunna flera språk och språkliga varieteter. Det är viktigt 
att uppmuntra barn och unga människor att skaffa sig en så bred språklig repertoar som 
möjligt. Då öppnas med ens många dörrar.

Hör av dig till Monica Bravo Granström: contact@monicabg.com om du vill skriva något.

att smyga, överdrivet härma, sen låta det 
bli en del av dig. Att inte ge upp, skriva 
ner varje nytt ord, fråga med fågelholks-
ansikte när du inte förstår, men framför 
allt att våga. Att våga säga helt fel, våga 
känna sig utanför när alla i gruppen skrat-
tar åt ett skämt utom du som inte förstår 
det roliga, för efter ett tag så släpper det. 
Den känslan. Den känslan som gör att det 
var vale la pena, mödan värt. Den käns-
lan av att hitta sig själv i ett nytt språk. 
Den känslan är obeskrivligt vacker. Den 
fyller mig med iver att söka mig till en ny 
värld, ett nytt språk igen. Ryska kanske? 

Text: Evelina Kogner, evelina.kogner@gmail.com 

I love svenska
Vår skribent Monica Bravo Granströms 
bok “I love svenska” för vuxna kring fler-
språkiga utlandssvenska barn släpptes 
den 26 september på Bokmässan i Göte-
borg (på bilden Monica och förlägga-
ren Eva Månsson, Isaberg förlag). ”I love 
svenska” vill ge föräldrar och andra vuxna 
konkreta svar på språkfrågor som man 
kan ha kring flerspråkighet och om hur 
det är att växa upp med svenskan utanför 
Sverige. Boken är först i sitt slag att rikta 
sig till utlandssvenskar och den har fått 
ett positivt mottagande över hela världen. 
Mer information: www.monicabg.com

saMsPRåk oM FLeRsPRåkiGhet

att kunna kommunicera med personer på olika språk är en gåva, som är väldigt berikande. att 
bli flerspråkig är inte något som bara barn kan uppnå, utan även vuxna personer kan få upple-
va den härliga känslan att förkovra sig i ett annat språk än ens eget förstaspråk (modersmål). 
här får vi följa evelina kogners upplevelse med spanskan.
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I år var det konfirmationsläger och 46 
ungdomar kom från hela Sverige, för-
utom Carl från Peking och jag själv från 
Shanghai. Många var nog lite oroliga hur 
det skulle gå att leva utan sin mobiltelefon 
eller andra elektroniska apparater under 
hela 4 veckor. Den vanan försvann snabbt 
och i stället fick vi prata med varandra så 
mycket som vi ville. Filmer, tv och videos 
ersattes av olika utomhusaktiviteter.

Det kan tyckas vara en lång tid att vara 
på läger i hela 4 veckor men dagarna gick 
i en rasande fart.

Dagarna fylldes av segling, hajking, 
roliga lekar och teambildning. Vi fick lära 
oss sånger och psalmer i körklasserna och 
flera roliga danser i dansklasserna, som 
bugg, salsa och folkdans. 

Vädret var fantastiskt, sol varje dag. Så 
vi badade mycket och tillbringade all vaken 
tid utomhus. Allt var helt perfekt!

Nästan varje dag hade vi bibellära och 
det var mycket diskussioner bland oss kon-
firmander och våra präster om det vi hade 
lärt oss den dagen. För många, inklusive 
mig själv, var det få som var riktigt insatta i 
bibeln och vi fick undervisning i hur bibeln 
är uppbyggd. Vi fick lära oss allt mellan 
himmel och jord. Vi pratade om döden, 
om att visa respekt för varandra, betydel-
sen av frälsarkransen, moral och hur det är 
att vara tonåring till kropp och själ. 

Så här några månader efter konfirma-
tionslägret är det mycket som man minns 
från ”Sparre”. Det mest konstiga var kan-
ske Luciamorgon. Vi väcktes av ett Lucia-
tåg som kom in i varje stuga och bjöd oss 

alla på sång och nybakade lussebullar. 
Det var alla ledare som överraskade oss. 
En märklig men häftig upplevelse mitt i 
sommaren. Samma dag serverades det 
julbord med skinka, sill och alla typiska 
rätter som finns med på ett svenskt jul-
bord. Så vi åt och njöt av all god mat! Jo, 
det fanns en julgran och det roligaste av 
allt var när ledarna klädde ut sig till Dis-
ney-figurerna från Kalle Ankas julafton 
från tv. Det var en härlig och kul dag. En 
dag som man aldrig kommer att glömma. 

Ett annat bra minne är långhajken.Vi 
seglade ut till en ö och det tog ungefär en 
timme. Alla hjälpte till med att sätta upp 
vindskydd och sen fick var och en ordna 
med sitt liggunderlag och sin sovsäck. 
Några gjorde upp eld och några lagade 
mat. Plötsligt kom det mörka moln in 
över oss och det började störtregna. Med 
gemensamma krafter lyckades vi rädda 
alla sovsäckar från att bli blöta. Sedan 
började det att åska och flera blixtar slog 
ner i närheten av vår lägerplats. Den tidi-
gare regngrå himlen färgades av neonfär-
gade blixtar. Det var häftigt att se! 

En utmaning för mig och för många 
andra var att hoppa från en 12 meter hög 
klippa rakt ner i vattnet. Jag bestämde mig 
och tänkte ”YOLO!”(you only live once), 
just do it! Det var en härlig känsla att kun-
na berätta och imponera på min storebror. 
Han har bara hoppat från 10:an.

Det fina med Sparreviken är den fan-
tastiska kamratandan. Man kommer verk-
ligen nära sina stugkompisar (backlag), 
och lär känna alla på lägret. Inklusive alla 

sommarlov och ”sparre” 
en bra combo – bättre kan det inte bli!

ledare och övrig personal. Vi blev som en 
jättestor familj där alla bryr sig om var-
andra. Stämningen är lugn och skön och 
det går lätt att prata om sådant som kan 
kännas jobbigt. Alla är tonåringar och har 
mer eller mindre samma funderingar om 
sig själv, om livet och kärlek samt om vad 
som ska hända i framtiden.

Två dagar innan konfirmationen började 
vi att träna på en teater som skulle framfö-
ras i kyrkan. Vi bestämde själva innehållet 
och vi blev nöjda med den humoristiska 
tonen. De musikaliska inslagen blev 
verkligen bra och vi tränade hårt så att 
de verkligen satt. Själva konfirmationen 
var känslosam och alla längtade till att 
få träffa sin familj igen efter en månads 
separation. Men så sorgligt det var att 
behöva skiljas från alla nya vänner. Vid 
vårt gemensamma avsked, kramringen, 
flödade tårarna på oss alla. 

Tack och lov att det finns Facebook så 
att vi kan fortsätta att hålla kontakt med 
varandra! Det vore verkligen kul att se 
alla igen. Tack för stipendiet som jag fick 
från Sverigekontakt! Jag hade en toppen-
månad och tar med mig många fina och 
roliga minnen.
Text: Elin Andren (numera Hongkong)

Fem somrar på rad har jag varit på sommarläger på sparreviken ”sparre” i Ljungskile. Läger-
gården ligger riktigt vackert vid en bohuslänsk havsvik skyddad av några öar. Runt omkring 
finns det ängar med hästar som betar. en riktig svensk idyll.
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Föreställ er en ivrig estnisk stu-
dentska på väg till sitt nya läsår 
i Lund som också anmält sig till 
Tartu Universitets studieresa till 
Sverige. 

Studieresan går annars från Stockholm 
genom Ödeshög och Jönköping till Sand-
hemstrakten. Hon kan inte komma från 
Lund till Linköping som avtalat eftersom 
hon hamnar på ett sjukhus i Köpenhamn 
med något magvirus. Hon sms-ar att hon 
kanske kommer ut till kvällen och kan 
ansluta sig med resten av resesällskapet 
i Jönköping. Sedan skickar hon ett sms 
där det står att läkaren ändå inte släpper 
ut henne från sjukhuset, hon hoppas få 
komma nästa dag. Nästa dag bestämmer 
vi att hon kan komma en dag senare om 
hon tar tåget från Lund till Jönköping, 
Mullsjö eller Sandhem. Hon vaknar ti-
digt men får inte svar på sitt sms i rätt 
tid så hon missar tåget men sätter sig på 
nästa och är framme klockan 15:30 – en 
halvtimme före den sista föreläsningen! 
Men hon är framme, genom eld och vat-
ten, deltar i sista föreläsningen, simmar, 
åker båt, deltar i surströmmingskvällen, 
samtalar med andra vid brasan, får del 
av exkursionen tillbaka mot Stockholm 
(Alvastra, Rogslösa, Omberget, Vadstena) 
– och hon är nöjd. 

Jag tycker att Heilika Leinus (som stu-
denstskan hette) äventyr på väg till Tartu 
Universitets studieresa till Västergötland 
i somras beskriver bäst hela resans värde. 
Tartu Universitets avdelning för nordisk 
filologi (”Skandinavistika”) anordnade 
nämligen en kulturresa till Sverige – men 
inte enbart för att bekanta sig med kul-
turhistoriska sevärdheter i Östergötland 
(Högbystenen, Rökstenen, Heda kyrka, 
Skänninge, de ovannämnda), utan att 
också besöka exilesternas gamla kursgård 
Metsakodu (”skogshem”) i Västergötland 
nära Sandhem. Det är nämligen så att de 
ester som hamnade i Sverige efter andra 
världskriget, ville bevara sitt estniska arv 
(kultur och språk) och en del av verksam-
heten var att anordna sommarläger för 
estniska barn, bl.a. på Metsakodu som låg 
i mitten av Sverige – åtminstone var det 
nästan lika långt dit från både Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Nu är Estland 
självständigt igen och de utlandsestniska 
barnen kan delta i sommaraktiviteter 

också i Estland. 
Däremot finns det 
många estniska ung-
domar som läser 
skandinaviska språk 
som huvudämne 
vid Tartu Universi-
tet – så vi vände om 
saker och åkte dit 
själva, svensk- och 
norsktalande stu-
denter från Estland 
till Metsakodu. För-
utom exkursionen 
och föredrag om det äldre svenska kultur-
arvet på vägen, hade vi föreläsningar på 
kursgården. 

Skandinavistikas professor Daniel Säv-
borg, framstående norrönforskare, bidrog 
med föredrag och kunskaper om medel-
tidens Sverige. Känner ni till Högbyste-
nen mellan åkrarna i Ödeshög där vi var 
tvungna att parkera bredvid en bondes 
garage med vår stora buss? Texten på 
Högbystenen kan tolkas på flera olika 
sätt som Daniel föreläste om. Texten på 
Rökstenen har också varit öppet för olika 
tolkningar genom tiderna, Theoderik-
raderna hade varit de enda som man inte 
ifrågasatte. Nu berättade professor Säv-
borg om Bo Ralphs teorier med namnet 
”Exit Theoderik”. Nu är det frågan till 
alla skandinavister: ska vi köpa idén och 
bli kvitt Theoderik? En intressant före-
läsning av Daniel Sävborg kunde man 
också höra på Metsakodu. Han berättade 
nämligen om hur pass mycket vi kan 
stödja oss på gamla runstenar när vi vill 
veta något om Sveriges medeltida histo-
ria. Slaget vid Fyrisvallarna – har det ägt 
rum? Ska man lita på Lauritz Weibull och 
stryka hela tanken på att slaget någonsin 
ägt rum eller ska man vara lite försiktiga-
re som brodern till senast nämnda, Curt 
Weibull, och ifrågasätta bara hur och när 
det ägt rum? Det och mycket annat fick 
deltagarna i kursen och gäster från Sve-
rige höra om.

En del av kursen bestod av konversa-
tionslektioner och samtal på skandinavis-
ka språk utanför klassrummet. Det fanns 
studenter som bara läst ett år vid univer-
sitetet och som på slutet av kursen hade 
gjort anmärkningsvärda framsteg i både 
hörförståelse och muntliga färdigheter. Då 
fanns det några som läst vid Skandinavis-

ester på studieresa i Västergötland

tika tidigare och ville åter använda sina kun-
skaper, komma i kontakt med språket igen 
(man jobbar ju ofta inte med skandinaviska 
språk i sitt vardagsliv). Också de hade väldig 
nytta av studieresan.

Man kan säga att kontakterna mellan 
Sverige och Estland var ett tema i kursen. 
Mart Kuldkepp, doktorand och lärare vid 
Skandinavistika, föreläste om Estlands 
nordiska identitet under första världskri-
get och mellankrigstiden. Likaså gästades 
Metsakodu av Aho Rebas, numera rådgiva-
re vid utbildningsministeriet i Estland men 
bosatt i Sverige och uppväxt som en est där. 
Han är född i Borås och varit bl.a. verk-
sam i Göteborg, exempelvis som rektor vid 
den estniska skolan där. Han berättade om 
exilesternas historia i Sverige efter andra 
världskriget, om deras föreningsliv, iden-
titet, sommarläger osv. Jüri Bauman, ”hus-
tomten” på Metsakodu talade helt spontant 
om Metsakodus historia och sin familjehis-
toria i samband med exilen i Sverige.

Om allt det här ingick i kursens program 
– färd genom Ödeshög, föreläsningarna, 
konversationslektionerna – så fanns det ock-
så annat utanför klassrummet. I och med att 
vi hade med lektorerna som inte talade est-
niska, var alla tvungna att tala svenska också 
i friare sammanhang – vid brasan, i bastun, 
under måltiderna och kaffet. Till råga på allt 
anordnade svensklektorn Niklas Henriks-
son en surströmmingskväll åt deltagarna. 
Han visade hur man äter surströmming 
med tunnbröd och mandelpotatis och vilka 
snapsvisor man kan sjunga till maten. För-
resten kommer svensklektorn just från dessa 
trakter själv, så vi fick en grundlig guidning i 
bussen om omnejden. 

Tack Riksföreningen Sverigekontakt och 
Svenska institutet för ert stöd till resan. 
Text: Ruth Laidmets
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Den äldre mannen hade mörkt hår och 
bar en guldgalonerad hatt och brun rock 
med vitt foder, följeslagaren var yngre 
och verkade vara en stark och glad karl. 
Deras pass var utställda på kapten Peter 
Frisch respektive Erich von Ungern. Med 
dessa pass hade de utan problem färdats 
genom en stor del av Europa och var 
på väg norrut. Nu kände de sig mycket 
lugna och trygga, lantgrevens son Fredrik 
(1676-1751) skulle snart gifta sig i Stock-
holm. Egentligen hade de båda resdam-
miga och tysktalande männen kunnat 
sluta med sin maskerad och återgå till att 
vara Karl XII och överstelöjtnant Düring, 
men förmodligen roades de av att föra 
brigardjär Kagg bakom ljuset. Lantgreve 
Karl (1654–1730) var mycket angelägen 
om att träffa Karl XII och hade därför 
skickat den svensktalande Kagg till post-
huset för att fånga upp kungen. Lantgre-
ven visste nämligen att Karl XII skulle 
komma till Kassel. När de båda herrarna 
trädde in på värdshuset, var alltså Kagg 
där men han kände naturligtvis inte igen 
kungen. Följande episod lär då ha utspe-
lats. Den misstänksamme Kagg började 

samtala med de båda herrarna och de åt 
en måltid tillsammans. Karl XII, som var 
känd för att aldrig dricka vin, beställde 
ett stort glas för att avleda Kaggs miss-
tankar. Efter avslutad måltid fortsatte de 
sedan sin snabba ritt i riktning mot Stral-
sund och när Karl satt i sadeln lär han på 
svenska ha ropat till Kagg: ”Farväl käre 
Kagg , hälsa lantgreven”. Värdshuset, där 
denna händelse utspelades, uppkallades 
senare på 1700-talet till ”Stadt Stockholm” 
förmodligen till minne av Karl XII:s be-
sök och det heter så än idag.  

Karl XII:s legendariska färd genom 
Europa från Bender till Stralsund på häst-
rygg och i postvagn hade tagit 14 dygn 
och 240 mil hade tillryggalagts, en verk-
ligt heroisk prestation.

Om Karl XII hade stannat några da-
gar i Kassel hade han kunnat iaktta hur 
stan höll på att förvandlas från en enkel 
medeltida stad till en ståtlig barockstad. 
Den väldiga Herkulesstatyn åtta meter 
hög, som tronar över Kassel, färdigställ-
des 1713-1717. Den har blivit stadens sym-
bol tillsammans med vattenkonsten som 
med sina glittrande kaskader är en attrak-

efter kalabaliken i Bender 
– karl Xii inkognito i kassel

tion. Dessa kan beundras varje onsdag 
och söndag från maj till september.

Relationerna mellan Hessen-Kassel 
och Sverige har sedan Gustav Vasas tid 
varit mycket starka och genom Fredriks 
giftermål med Ulrika Eleonora (1688-1741) 
förstärktes de ytterligare. Sedan Ulrika 
Eleonora abdikerat till förmån för sin man 
kröntes Fredrik under en praktfull cere-
moni i Storkyrkan i Stockholm den andra 
maj 1720. År 1730 dog lantgreve Karl och 
därmed blev sonen Fredrik även lant-
greve i Hessen-Kassel. Ett hessiskt kansli 
inrättades i Stockholm för att personalu-
nionen skulle fungera. Som svensk kung 
och lantgreve av Hessen-Kassel besökte 
Fredrik en enda gång 1731 sitt lantgrev-
skap och blev med jubel mottagen av 
befolkningen. Till hans ära kallades se-
nare Kassels huvudgata Königs-Strasse 
(Kungsgatan) och en vackert rund plats 
Königs-Platz (Kungstorget).

Sedan gränsen till Östtyskland öpp-
nades 1989 har Kassels läge avsevärt för-
bättrats. Tidigare låg det endast 5 mil från 
den östtyska gränsen och var något av en 
avkrok. Nu har staden blomstrat upp, och 
med sina många grönområden, intres-
santa museer och spännande historia bli-
vit en sevärdhet. Vart femte år står Kassel 
som konststad internationellt i focus och 
100 000-tals lockas hit för att under 100 
sommardagar inspireras och njuta av vad 
som rör sig inom den moderna konsten.

Kasselborna är stolta över sin stad och 
nyligen blev bergsparken med Herkules-
statyn upptagen som världskulturarv av 
UNESCO.

Om du passerar Kassel, kör inte förbi, 
gör som Karl XII, ta en paus här! Det 
lönar sig.   

Text: Mona Göpel

Källor: Lindqvist, Herman: Historien om Sverige, 
Storhet och fall; Renkwitz, Volker: Friedrich I. –
König von Schweden, Landgraf von Hessen-Kassel 
(opublicerad).                                 

en dag i oktober 1714 kom två uttröttade herrar inridande genom obertor, övre porten, i kassel. 
De hade mycket bråttom och red raka vägen till stans posthus för att få mat och förplägnad och 
föda för sina hästar. 

ett MinnesMÄRke BeRÄttaR
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I slutet av september firade Svensk-Tyska 
Föreningen sitt hundraårsjubileum på 
Hasselbacken i Stockholm. Nästan 300 
deltagare med kungen och drottningen 
i spetsen hade infunnit sig för att fira de 
goda förbindelserna mellan länderna. 
Drottning Silvia, som är föreningens be-
skyddarinna, gav i sitt tal en översikt över 
tysk-svenska kontakter under historiens 
gång. Drottningen tog upp att Ansgar, 
som kom med kristendomen till Sverige, 
var från Bremen.Vidare nämndes       
Hansans betydelse för hela Östersjöom-
rådet, utvecklingen av gruvnäringen och 
olika hantverk, det kulturella inflytandet 
på musikens, litteraturens och konstens 
områden. Avslutningsvis framhöll drott-
ningen med ett leende att hennes och 
kungens äktenskap ju också var ett resultat 
av de båda ländernas goda förbindelser. 

Lagom till jubiléet utkom en festskrift, 
”Svenskt + Tyskt. Tänkt och tyckt vid ett 
jubileum”. Boken ger i en rad person-
liga bidrag inblick i föreningens historia. 
Samtidigt skildras utbytet mellan Sverige 
och Tyskland under historiens gång. Det 
var till Tyskland man reste under medel-
tiden om man ville studera. Författare, 

konstnärer och musiker vistades också 
gärna i Tyskland. Det är väl känt att August 
Strindberg med flera drogs till den kreativa 
miljö som rådde i Berlin runt förra sekel-
skiftet. 

Att det tyska inflytandet var stort re-
dan under högmedeltiden beskrivs i ett 
av bidragen. ”Ju fler städer och befäst-
ningar, desto fler tyska köpmän.” Stock-
holm, som då i stor utsträckning var en 
tysk stad, ägnas ett eget kapitel i boken. 
Många tyskar, som upplevt hur deras 
städer förstördes under kriget, ser Gamla 
Stan med Tyska kyrkan som en av de 
bäst bevarade tyska stadsbildningarna. 

Efter andra världskriget dalade intres-
set för Tyskland och det tyska språket. 
Idag är det inte många som reser till 
Tyskland eller läser tyska i skolan, trots 
att Tyskland är Sveriges största handels-
partner. Men fortfarande tas det svenska 
emot med öppna armar. Skandinavisk 
design och inredning står högt i kurs. 
Carl Larsson och hans bilder av familjen 
i Sundborn skapade på sin tid en före-
ställning om landet Sverige som faktiskt 
lever kvar än idag.  

Barn- och ungdomsböcker har alltid 

funnit en stor marknad i Tyskland, för att 
inte tala om ”det svenska deckarundret”, 
som på senare år fått så stort genomslag. 
Sjövall-Wahlös böcker från 1970-talet över-
sattes på nytt för några år sedan. Dagens 
svenska deckarvåg filmas av tyska tv-team i 
Ystad, Stockholm, på Gotland, eller på Väst-
kusten. ”Hur kan Sverige, detta lilla fredliga 
land, vara så mordiskt”, undrar många. 

Den kärlek och uppskattning som Sve-
rige fortfarande får uppleva från tyskt håll 
tycks i stort vara obesvarad. Om det inte 
vore för Berlin! Staden är idag en riktig 
smältdegel och många svenskar, särskilt 
konstnärer och författare, söker sig dit som 
en gång Strindberg och hans generation. 
Och då verkligen inte bara för de billiga 
hyrornas skull.

Text: Aimée Delblanc, aimeedia@comhem.se

    
     

     

svenskt + tyskt = sant

NYA SPÄNNANDE
BÖCKER FRÅN
SVERIGE!

JOHAN EGERKRANS
Nordiska väsen

SVEN-GÖRAN ERIKSSON, 
STEFAN LÖVGREN 

Svennis : min historia

ERNST KIRCHSTEIGER
Året med Ernst

LEIF GW PERSSON 
Den sanna historien om 

Pinocchios näsa

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.
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Den 6 november, Gustav II Adolfs 
dödsdag på slagfältet i Lützen, har 
alltsedan dess högtidlighållits i den 
protestantiska världen, kanske fram-
förallt i Lützen men även i Göteborg 
eftersom han var stadens grundare. 
Likaså minns man honom på Åland, 
där dagen kallas Svenska dagen. I år 
har man till yttermera visso firat Sve-
rigekontakts lokalförening Allsvensk 
Samlings 90-årsjubileum.  

I Göteborg hade vi denna dag besök av 
Ålands landskapsregerings sverigerepresen-
tant i Stockholm Gunnar Westerholm, som 
gjorde en västsvensk turné för att informera 
om Åland, som är en märklig företeelse.  
Värdar var Finlandssvenska föreningen och 
Föreningen Norden, men även Sverigekon-
takts medlemmar var inbjudna.

Vi träffade Gunnar Westerholm före 
hans föredrag och fick då veta att familjen 
haft anknytning till Åland sedan 1884, då 
hans farfar som befann sig på Åland ram-
lade av en häst och fick tillbringa några 
dagar på Åland för rehabilitering. Han 
blev då så förtjust i Åland och ålänning-
arna att han köpte ett sommarställe. Gun-
nar Westerholm är född i Stockholm men 
sedan 1995 är familjen bosatta ålänningar.  

Åland är en märklig statsbildning. Det 
tillhör Finland, statsrättsligt sett. Finlands 
president utser landets ende landshöv-
ding. Åland skildes från Sverige genom 
Finska kriget 1809. Befolkningen har 
alltid varit svenskspråkig och är så upp 
till denna dag. 90 % har svenska som 
modersmål, finska språket är frivilligt i 
skolorna till skillnad från fastlandet som 
är tvåspråkigt. Hemortsrätt på Åland får 
man efter fem år och kan då köpa mark.

Ålandskontorets kontakter med Fin-
land är administrativa men på folklig 
nivå mera informella, berättade Gunnar 
Westerholm. Det finns ett Team Finland 
på alla svenska ambassader, där alla fin-

ska aktörer ingår, så också Åland. 
Efter Krimkriget, då engelsmännen 

rev den ryskbyggda fästningen Bomar-
sund, har Åland varit demilitariserat. 
Efter 1917, då Finland blev självständigt 
från Ryssland, krävde ålänningarna att 
åter införlivas med Sverige. Stämningen 
mellan Sverige och Finland var då ganska 
hetsig. Ålänningarna vädjade till Gustaf 
V, som fredsälskande som han var, inte 
ville agera. Till slut tog Storbritannien 
frågan till Nationernas Förbund och 
Åland fick sitt unika självstyre genom ett 
internationellt avtal 1921, ett avtal som nu 
fungerat i drygt 70 år.

Åland är fortfarande demilitariserat. 
Då svenska kronprinsessparet Victoria 
och Daniel besökte Åland, flög man inte 
med statsplanet eftersom det tillhör flyg-
vapnet. Självstyrelselagen reviderades 
1951 och Åland fick då sin flagga som vid 
sidan om de blåa fälten och det gula kor-
set har ett rött kors i mitten för att skilja 
den från svenska flaggan.

Det finns tre olika förslag till vad den 
röda färgen symboliserar: a) blodsban-
den till moderlandet (d.v.s. Sverige),                  
b) Ålands röda granit, c) en hänvisning till 
Finlands statsvapen som är rött och gult.

En typisk nordisk kompromiss, kan-
ske! Sedan 1970 är Åland medlem i 
Nordiska rådet, sedan 1995 fullvärdig 
medlem i EU. Man vill gärna ha en egen 
representation i Bryssel men EU godkän-
ner bara självständiga nationalstater.

Fler märkvärdigheter
Åland består av 6 757 öar med ett be-
folkningstal på 31 000, lika stort som 
Uddevalla (!), allemansrätt finns med 
vissa restriktioner, egen lagstiftning som 
ombesörjs av lagtinget med 30 medlem-
mar, har en bruttonationalprodukt som är 
bland de högsta i Norden, låter midsom-
marstången stå uppe året runt liksom i 
Dalarna. 

svenska dagen

Förbindelsen med Sverige är fortfarande 
livlig. 70 % av studenterna går på svenska 
universitet, 20 % till Åbo, som har ett 
svenskspråkigt universitet, 10 procent 
läser på högskolan på Åland, där man 
undervisar inom restaurangnäring, sjöfart 
och vårdutbildning. Man åker fortfarande 
gärna till Stockholm för att handla. Det 
tar två timmar med färja mellan Marie-
hamn och Stockholm, 6 timmar till Åbo.

På Kastelholms slott från 1300-talet var 
Gustav Vasas far en gång fogde! Sedan 
Axel Oxenstierna på 1600-talet under 
drottning Kristinas tid infört ett reguljärt 
postväsende i Sverige gick förbindelsen 
med Finland över de åländska öarna, den 
s.k. postroten. Den utgick från Grissle-
hamn till Eckerö med båt, fortsatte sedan 
omväxlande till lands och sjöss och ge-
nomförs varje år än idag. 

Till Åland kommer ett stort antal stu-
diebesök från olika delar av världen för 
att studera och lära av självstyrelsen, som 
än i dag är unik i världen. Man använder 
en del av sin äppelskörd till att brygga inte 
Calvados men väl Ålvados! Till slut kan 
framhållas att Åland har flest soltimmar i 
Östersjön . Vet gotlänningarna om det? 

Text: Ina Nordquist, Ina.nordquist@telia.com
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Den 19 oktober firade den Svenska 
Klubben och Svenska Skolan i Perth, 
Västra Australien 40- respektive 
10-årsjubileum. Ungefär 150 perso-
ner träffades i en vackert belägen 
lokal med utsikt över Swan River 
och Perth för en mycket trevlig och 
välordnad fest.  

Det första gästerna såg när de anlände 
var den svenska flaggan som vajade stolt 
på en flaggstång som fanns på en balkong 
över entrén. Varje gäst fick en självhäf-
tande namnetikett och för att göra det 
lättare att lära känna varandra fanns det 
en svensk symbol tryckt på varje etikett 
och gästerna fick i uppdrag att skriva upp 
namnet på de 10 andra personerna som 
hade samma symbol. Gästerna kom i rätt 
stämning på en gång och letade ivrigt 
efter sina svenska ”kusiner” med Kalles 
kaviar, semlor eller dalahästar på etiket-
ten. Mingeltävlingen, som den kallades, 
uppskattades av alla och på detta enkla 
sätt lärde man sig namnet på minst 10 
personer under kvällen. 

Under kvällen bjöds det på svensk-  
inspirerad mat med inslag av lax, lever-
pastej och skagenröra bland annat.        

svenska klubben och svenska skolan 
i Perth, Västra australien firar jubileer 

Menyn hade satts ihop av Maud Edmin-
ston eller Miss Maud som hon kallas, 
hon har drivit svensk restaurang och flera 
kafeer i Perth sedan början av 70-talet. 
Även personalen i baren hade anpas-
sat sig till det svenska temat och köpt in       
Absolut Citron som serverades iskall i 
små snapsglas.

En av klubbens äldsta medlemmar, 
John Parin uppvaktades med blommor, 
egen tårta och Ja må han leva eftersom 
han fyllde 90 år följande dag. John som 
är från Australien och inte har några 
svenska släktingar, höll ett fint tacktal 
på felfri svenska och berättade hur han 
i sin ungdom hade hamnat i Sverige av 
en slump och blivit kvar i många år. Han 
skojade hur alla i Perth räknade med 
att han skulle återvända en dag med en 
blond svensk fru, men så blev det inte. 
Istället träffade han Dorothy som är 
brunett och kommer från England, men 
även hon talar mycket bra svenska. 

En svensk fest är inte komplett utan 
några sällskapslekar och när gästerna 
hade suttit stilla och ätit och druckit all-
deles för länge var det dags att röra på 
sig lite.  Som ett alternativ till en traditio-
nell frågesport med papper och penna 

fick gästerna svara på ja- och nej-frågor 
genom att antingen sträcka upp armarna 
över huvudet som ett stort Y ( för YES ) 
eller rakt ned för nej. Frågorna hade alla 
någon form av svensk anknytning och 
handlade om älgjakt, kungafamiljen, 
Astrid Lindgren, avstånd i Sverige jämfört 
med avstånd i Australien och liknande 
klurigheter. Efter ett10-tal frågor fanns 
bara 3 personer kvar som inte hade sva-
rat fel någon gång och de bjöds fram till 
scenen för del 2 av leken, vilket var den 
svenska varianten av att spela luftgitarr – 
istället för gitarr fick de låtsas spela drag-
spel!  Efter några minuter med klämmigt 
spelande till Tore Skogman och Storfis-
karvalsen kunde vinnarna utses. 

Så var det dags för kvällens andra upp-
trädande, efter luftdragspelet, och ABBA 
4 U tog plats på scenen. ABBA var ju 
om möjligt mer populära i Australien än 
i Sverige och än idag finns det många 
grupper som framträder med kopior av 
bandet i olika tappningar. De två damer-
na som på lite håll verkligen såg ut som 
Frida och Agnetha fick hela publiken att 
komma upp på dansgolvet och släppa 
loss.  Kanske lite typiskt svenskt också så 
sjöng alla med till Ring Ring, Waterloo 
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Programmet som helt planerats av före-
ningens ”grand old lady” Borghill var 
långt och innehållsrikt. Det började med 
skänklåtar på fiol samtidigt som maten 
bars in. Bland de duktiga fiolspelmännen 
kan nämnas Bror Jansson och ordförande 
Kurre Eriksson. Ordförande Kurre Eriks-
son hälsade alla hjärtligt välkomna. Ser-
veringen, 90-årsjubilaren till ära, bestod 
av rätter som serverades på kalas för 90 
år sedan på Åland. Stjärnkocken som 
äger restaurang Smakbyn, Mikael Björk-
lund presenterade maten vi skulle få. Den 
bestod av Sundspirog (som har sina rötter 
ifrån den ryska närvaron i Bomarsund på 
1800-talet) i buljong som förrätt. Huvud-
rätten bestod av potatislåda med köttbul-
lar. Allt var mycket välsmakande som sig 
bör på detta högklassiga ställe.

Programmet fortsatte med gästartisterna 
Tranvik Qvinns, bestående av fyra väl-
sjungande och spelande damer som upp-
trädde med blandat program. Mycket på 
repertoaren hade lokal anknytning. All-
sång finns alltid på föreningens program 
och ”Modersmålets Sång” samt ”Min 
Hembygd” sjöngs av de välsjungande för-
samlade festdeltagarna. Borghill höll fest-
talet som bestod av en personlig resumé 
av föreningen 90-åriga historia. Lands-
hövdingen på Åland Peter Lindbäck läste 
Runebers dikt ”Landshövdingen” med 
självklar insikt och inlevelse. 

Uppvaktning hörde givetvis till och 
gratulationer och presenter framfördes. 
Bland uppvaktarna märktes Riksföre-
ningen Sverigekontakt som representera-
des av skattmästare Gustav Hultbom och 

Lokalföreningen på åland –
allsvensk samling 90 år
allsvensk samling på åland firade 90-års jubileum med en stor fest den 6 november, svenska 
Dagen på smakbyn i kastelholm.

Sveriges Generalkonsul på Åland Ingrid 
Iremark. En speciell hälsning framfördes 
av Ingrid Iremarks make Thomas Thorn-
qvist vars morfar Birger Johansson var 
den förste Generalkonsuln på Åland och 
dessutom grundande medlem i  lokalför-
eningen Allsvensk Samling! 

Bland de hundra medlemmarna i 
Allsvensk Samling finns många musice-
rande medlemmar och dagen avslutades 
med ytterligare sång och musik. Eivor 
Lindström sjöng åländska visor till eget 
gitarrkomp. Till slut sjöngs unisont Ålän-
ningens sång. 

Allsvensk Samling har många aktiva 
medlemmar och nu ser vi med tillförsikt 
fram emot 100-års jubileum!

Text: Erik Lindholm

och Thank you for the music. 
Den sista timmen ägnades åt dans till 

uteslutande svensk musik. Både gammal 
som ung var uppe på dansgolvet och alla 
verkade ha väldigt trevligt. 

Strax innan det var dags att städa och 
gå hem kom en korvgubbe på besök för 
traditionsenlig vickning. 

Flera gånger under kvällens lopp vis-
ades en bildserie med 40 år av minnen i 
bakgrunden. Det fanns bilder från många 
av klubbens och skolans höjdpunkter 
under årens lopp som t ex två besök av 
Kungen, örlogsfartyget Karlskrona, Ost-
indiefararen Götheborg, luciafiranden, 
nationaldagar, valborg, midsommar, 
kräftskivor, klubbens svenska radio-
program, skandinaviska landskamper, 
skolkonferenser i Canberra och mycket, 

mycket mer. Bildspelet kan ses i sin hel-
het på Youtube – sök på The Swedish 
Club of WA. 

Den Svenska Klubben startades 1973 av 
en grupp inflyttade svenskar som ville ha 
en egen klubb där man kunde hålla svenska 
traditioner och kultur vid liv. Det fanns 
sedan några år tillbaka en Skandinavisk 
förening i Perth vilket i och för sig var bra, 
men det kändes inte tillräckligt ”svenskt” 
och därför startade man sin egen klubb. 

Under klubbens 40 år har man träffats 
regelbundet för att fira svenska högtider 
eller bara för att umgås och att ha trevligt 
tillsammans.  

Den Svenska Skolan startades 2003 av 
en grupp föräldrar som ville ge sina barn 
bästa möjliga förutsättningar att bli fler-
språkiga. Skolan bedriver kompletterande 

undervisning i svenska och är öppen för 
barn i åldern 4-18 år. De senaste 8 åren 
har skolan också erbjudit svensk under-
visning för vuxna elever. Normalt brukar 
ett 20-tal elever fördelade på två olika 
nivåer delta i kurserna för vuxna. 

Perth är ett populärt mål för svenskar 
och det verkar finnas tillräckligt intresse 
att hålla både klubben och skolan vid liv 
i minst 40 år till.   
Hade historien på 1700-talet utvecklats 
på ett annat sätt kunde denna fest ha va-
rit för att fira 225 års-jubileet av de första 
svenskarna som bosatte sig i Sveriges 
nya koloni Boltsholm, som förmodligen 
skulle etablerats i området där Perth 
finns idag, men det är en historia för ett 
annat tillfälle. 
Text: Håkan Wihlborg, Perth, Västra Australien



34 Sverigekontakt

Förbundet, vilket grundades 1927 och 
återupptog sin verksamhet i oktober 1989, 
samlade återigen sina trogna medlemmar 
och en hel del inbjudna intressenter och 
gäster i en av stadens mest praktfulla loka-
ler, där även förbundets 20-års firande äg-
de rum i november 2009. På torsdagskväl-
len – dagen efter den 6 november, som 
räknas som minnesdag över Gustav II 
Adolfs död på slagfältet i Lützen/Tyskland 
1632 – samlades ungefär 150 personer.

Riga Historie- och Sjöfartsmuseum i 
Gamla Stan gäller faktiskt som Baltikums 
äldsta museum, grundat 1773, då en stor 
privat samling av läkaren Nikolaus von 
Himsel donerades till staden. En av mu-
seets avdelningar berättar med en hel del 
utställningsföremål just om Riga under 
det polska och svenska väldet (1581–1710), 
där det förstås även dokumenteras den 
svenska härens under ledning av Gustav 
II Adolf inträde i Riga 1621. Bland andra 
föremål finns det en värdeful silverfigur 
från slutet av 1600-talet, som föreställer 
den ridande kungen. En annan historiskt 
viktig sak, som det var möjliggjort att 
beskåda på vägen mot museets festliga 
kolonnhall, där allt ägde rum, var det 
unika fotografiet av Vilis Ridzinieks på 

Republiken Lettlands grundandeakt den 
18 november 1918, som varje år ställs ut 
just vid den här tiden och bara för några 
veckor på ett av Rigas museer. I år firar 
man det 95:e jubileet sedan staten blev 
grundad, och det var Riga Historie- och 
Sjöfartsmuseums tur att visa fotografiet.

Evenemanget påbörjades med ett an-
förande av den ständige ordföranden, 
Lidija Treigute, som i själva verket under 
alla dessa år varit verksamhetens drivan-
de kraft i förbundet ”Lettland-Sverige”. 
Hon hälsade alla välkomna och tackade 
det gästgivande museet, likaså Sveriges 
ambassad samt företaget Rimi Baltic för 
städse tillmötesgående i samband med 
arrangemanget. Aftonen förlöpte på let-
tiska och på svenska. Tolkningen gjordes 
säkert och skickligt av förbundets med-
lem Lauris Žubulis, som senare, under 
konserten framvisade även en utmärkt 
konferencierförmåga.

Efter Lidija Treigutes anförande var 
det tur för kvällens inbjudne talesman, 
den nyligen tillsatta Sveriges ambassadör 
Henrik Landerholm. Hans tal motsva-
rade mycket väl publikens intresse – det 
lyckades för honom att förknippa huvud-
drag i Gustav II Adolfs gärning både ur 

i Riga firade förbundet Lettland-sverige 

Gustav adolfs Dag 2013

internationellt och lokalt perspektiv med 
de flesta åhörarnas nyfikenhet om den 
nya ambassadörens personlighet och 
hans tidigare arbetslivserfarenhet.

Angående kungen nämnde Henrik 
Landerholm bland annat, att Gustav II 
Adolf fick 1633 – d.v.s. ett år efter hans död 
– titeln ”den Store”. Det noterades även, att 
tills i dag är han den enda svenska kungen, 
som glorifierats med en sådan titel. 

Om sin egen person berättade ambas-
sadören, att fram till nu har han genom-
gått olika slags karriärer och varit både 
officerare, riksdagsledamot under 3 pe-
rioder, rektor vid Försvarshögskolan och 
diplomat vid svenska insatser i Afganis-
tan. Sedan den 1 september 2013 har han 
åtagit sig Lettlandsambassadörens tjänst. 
Som de viktigaste samarbetsområden i 
relationerna mellan Lettland och Sverige 
uppfattas internationell säkerhetspolitik, 
kontakter mellan lettiska och svenska 
företag, främjande av kulturutbyte och 
turism. Den geografiska närheten och det 
faktum att de båda länderna har överlap-
pande politiska och ekonomiska intres-
sen, medför – enligt Henrik Landerholm 
– att det är lätt att vara Sveriges ambassa-
dör i Riga. Efter den här slutsatsen över-

Den 7 november möttes förbundets medlemmar och gäster till höstens traditionsenliga 
minnesdag på Riga historie- och sjöfartsmuseum.
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I yrkesskolorna i Finland har lärarna 
i drygt tio år haft möjligheten att gå 
ut i arbetslivet för några veckor på 
samma sätt som de studerande har 
sina perioder av inlärning i arbetet. 
Syftet är att utveckla lärarnas arbets-
livskunnande, skapa kontakter till ar-
betsgivarna och bygga nätverk samt 
speciellt för oss lärare att bekanta oss 
med arbetsuppgifter som våra stude-
rande kommer att ha i framtiden så 
att vi bättre kan förstå vilka färdighe-
ter och kunskaper de behöver.

Som lärare i svenska ville jag passa på att 
skaffa mig en arbetsplats i en svenskspråkig 
miljö. Jag kom att tänka på Göteborg efter-
som jag här råkar ha en gammal vän vars 
lägenhet ofta står tom. Riksföreningen 
Sverigekontakt känner jag sedan flera år 
tillbaka då jag varit med på svensklärar-
nas sommarkurser som vartannat år ord-
nas i samarbete med föreningen. På som-
markursen i Borlänge i juni bekantade 
jag mig med Eva som tillsammans med 
Lars och Peter jobbar här på Dicksonsga-
tan och efter kursen kom jag på idén att 
jobba på föreningen.

Bokmässan i Göteborg är ett stort eve-
nemang och jag började min fyra veckor 
långa vistelse här med att stå i förening-
ens monter och göra reklam för verksam-
heten. Mest var det väl så att mässbesö-
karna gav mig mer information än jag 
kunde ge dem men roligt och intressant 

var det i alla fall.
Under oktober har jag jobbat med 

minnesmärken, ett projekt som var och 
en av oss kan delta i. Svenskarna har 
lämnat spår av sig var de än rört sig i 
världen och det har varit roligt att rota i 
dessa spår och märka att det ofta är väl-
digt vardagliga saker som lever kvar som 
minnen efter svenskarna. Mina favoriter 
bland minnesmärken är de svenska ord 
som man i olika språk kan hitta och som 
anspelar på någon svensk produkt eller 
företeelse, t.ex. ”jocopingues”, ett ord i 
Brasilien efter Jönköpings tändsticksfabrik, 
eller å andra sidan t.ex. Riyadhs vatten-
torn i Saudiarabien, en kopia av vatten-
tornet ”Svampen” i Örebro. 

Tack vare mina trevliga kollegor här 
på föreningen har jag också fått följa 
med till olika skolor i Göteborg vilket 
har varit väldigt intressant. Vad det gäller 
skolsystemen har vi mycket gemensamt i 
Sverige och Finland men det finns också 
vissa skillnader och jag fick träffa en hel 
hop svensklärare på det anrika gymnasiet 
Hvitfeldtska och vi hade en intressant 
pratstund om olikheterna. I den finska 
skolan har lärarna fortfarande rätt så 
mycket auktoritet och eleverna testas och 
bedöms jämt, svenska skolan å sin sida 
betonar demokratin och delaktigheten 
och de studerande är duktiga på att kon-
versera och uttrycka sina åsikter.

Förutom arbete med minnesmärken 
har jag hunnit förrätta mycket på fritiden. 

Fyra veckor på Dicksonsgatan

Jag har gått runt i parkerna, fotograferat 
det vackra Göteborg i sina höstfärger och 
åkt de sympatiska spårvagnarna varav 
de äldsta i mina ögon liknar glasskiosker 
på 50-talet. En lördag åkte jag till den 
kända bad- och kurorten Varberg där Eva 
och jag besökte det finaste kallbadhuset 
jag någonsin sett. På pelarna i havet lig-
ger badhuset som erbjöd möjligheten att 
bada i det klara tolvgradiga vattnet och 
njuta av en bastu med utsikt över havet. 
Vinterbad är populärt i Åbo men ett så 
här fint ställe kan vi bara drömma om.

Det är säkert att det här inte blir sista 
gången i Göteborg för mig. Vad jag kom-
mer att sakna mest är gänget här på 
Dicksonsgatan och det härliga lugnet på  
arbetsplatsen. I en så här vacker miljö kom-
mer jag kanske aldrig mer att jobba, men 
jag hoppas verkligen att vi ses snart igen!

Text: Johanna Savolainen

 

räckte talaren en bukett fina blommor till 
förbundets ordförande Lidija Treigute för 
hennes fantastiska insatser, vilket åtfölj-
des av det träffande uttrycket att hennes 
”hjärta brinner för samarbetet mellan 
Lettland och Sverige”. 

Därefter kunde alla njuta av en under-
bar musikalisk föreställning-konsert, 
framförd av den kända svenska sångaren, 
1600- och 1700-talets musiktolkare Martin 
Bagge och ensemblen Mare Balticum med 
autentiska instrument. Föreställningen i 
två delar var till stor del byggd på sånger 
och ballader av den svenska 1600-tals 
poeten och äventyraren Lars Wivallius 
(1605–1669). Det hela var arrangerat på 
ett sådant sätt, att musik och sång växla-
des med konferencierinlägg om poetens 
äventyrliga livsförlopp, som berättades 
av Martin Bagge och tolkades av Lauris 

Žubulis. Publiken fick bland annat veta, att 
under sitt vandrande och sina resor runt i 
Europa hade Lars Wivallius även besökt 
Reval (Tallinn), Dorpat (Tartu), Riga och 
Memel (Klaipeda). Konserten avslutades 
med långvariga och stormiga applåder 
efter den mest kända dikten ”Klagevisan 
över denna torra och kalla vår”.

Den väl genomtänkta minnesdagen 
över Gustav II Adolf i Riga avslutades 
med att man fick avnjuta det trevliga 
samkvämet så sällskapligt vid ett utsökt 
smörgåsbord i regi av förbundets medlem 
Silvija Danielsone med utmärkt smakliga 
Gustav-Adolfs bakelser (på det ”göteborg-
ska” sättet) samt goda viner förstås.

Med tacksamhet till organisatörerna 
för goda insatser. 

Text: Ivars Orehovs, medlem i Förbundet 
”Lettland-Sverige”. ivars.orehovs@lu.lv                                    
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Sverige och Ungern ligger rätt så långt 
borta från varandra, deras politiska, kultu-
rella, handels- eller kommunikationsintres-
sen har under historiens lopp oftast varit 
totalt åtskilda. Följaktligen finns inte heller 
så många minnesmärken i våra dagar.

Efter en sådan inledning kan mina 
efterforskningar ändå tyckas vara fram-
gångsrika eftersom jag lyckades spåra 
upp en rad ”svenskheter”. Måste erkänna 
att jag själv blev lite häpen över resultatet.

Talar man om historia i samband med 
Sverige så blir det vikingarna som ska 
nämnas först. Vikingarna och de gamla 
magyarerna härjade parallellt i Europa 
– och undvek noga varandra. Minnen 
idag från denna tid finns med anknytning 
till vikingatidens lugnare form: handel, 
samt vikingarna som gardister i ungerska 
kungahuset, under namnet varéger. Och 
vilka minnesmärken tyder på detta? Jo, 
på Nationalbankens (Nemzeti Bank) pam-
piga byggnad på Szabadság tér i Budapest, 
byggd 1902–1905 av tidens stora byggmäs-
tare Ignácz Alpár. Byggnaden pryds utifrån 
med fina reliefer visande handelshistoria 
under olika epoker. Och här fick även vi-
kingarna plats, vi kan se en fin vikingatida 
drakbåt.

Vikingarna härjade inte på området av 
dagens Ungern, men när både ungrarna 
och svenskarna ”lugnade ner sig” och krist-
nades, hamnade en del vikingasoldater i 
första ungerska kungen Istvans livgarde. 
När de inte var i tjänst eller efter deras 
tjänstetid (”pension”) bosatte de sig i en 
liten by i södra Ungern som fortfarande 
bär namnet efter detta. Orten heter Várong, 
dessa vikingar hade namnet ”varég” på 
ungerska. I ortens vapen påminner ett 
svärd om sammanhanget.

Vi hade också en svenskrelaterad prin-
sessa en gång i historien. En kung i den 
tidiga Árpád-dynastin fick som prins först 
fly från Ungern och hamnade i        
Kijevriket och gifte sig i Sofiakatedralen 
med storfurst Jaroslav den vises dotter, 
Anastasia (som från spinnsidan var dotter 

till svenska prinsessan Ingegerd). Så små-
ningom blev prinsen kung under namnet 
András (Endre) I (1046–1060) och tog 
förstås med sig sin prinsessa, som i sin tur 
tog med sig sin religion. Ungrarna var 
katoliker men prinsessan och alla med-
följande präster var ortodoxer. Anastasia 
fick lämna landet efter kungens död, och 
hon dog i exil. Kungen själv har ett fint 
gravmonument i underkyrkan i Tihany 
vid Balaton-sjön.

Sedan följer ett stort hopp i de svensk-
ungerska kontakterna. Först under re-
formationstiden var det aktuellt igen att 
söka sig till varandra. Från och med den 
tiden hade ju de lutheranska svenskarna 
och de lutheranska och senare reformerta 
ungrarna i rikets östra del (mest i Trans-
sylvanien) mer gemensamma intressen. 
Under det Trettioåriga kriget kämpade 
de på samma sida, Gustav II Adolf var 
t.o.m. svåger till dåtidens storfurste av 
Transsylvanien, Gábor Bethlen. De två 
härskarna gifte sig med ett systerpar, med 
Maria Eleonora respektive Katarina av 
Brandenburg för att säkra de reformerta 
områdenas förbund. Gustav II Adolf som 
den lutheranska trons stora beskyddare 

svenska minnesmärken 
i Ungern

har fått plats i den evangelisk-lutheranska 
kyrkan i staden Sopron i västra Ungern, 
och kan finnas i fler kyrkor i Transsylva-
nien. Men detta område tillhör idag, se-
dan Trianonfreden 1920, Rumänien.

Nästa kontakt med Sverige var under 
Karl XII:s regeringstid. Hans berömda 
ritt från Bender till Stralsund känner 
många till. Under denna stannade han 
till två gånger i dagens Ungern, i Debre-
cen samt i Budapest (på den tiden under 
namnet Pest). I båda städerna har vi en 
minnestavla över händelsen. 

Under tiden som Karl den tolfte var 
gäst eller fånge i Bender irrade hans kvar-
varande soldater runt i Moldavien. Sam-
tidigt pågick en av många frihetskamper 
i Ungern, och dess ledare Ferenc II 
Rákóczi anlitade även dessa soldater i sitt 
fälttåg mot Habsburgarna. Det viktigaste 
slaget stod vid Romhány 1710 – om detta 
påminner en fin stolpe med ungersk, 
svensk- och polsk text. Slaget slutade        
tyvärr med ungerskt nederlag.

Transsylvanien var även ett viktigt 
kulturellt och vetenskapligt centrum i 
Ungerns historia. Blivande protestantiska 
präster åkte ut i stora världen för att stu-
dera och kom även i kontakt med svenska 
vetenskapsmän samt böcker av dessa. En 
stor betydelse utgjorde också Carl von 
Linnés verksamhet och han fick snart 
många anhängare. Den mest framgångsrika 
var Pál Kitaibel. I flera klosterbibliotek 
finns än idag Linnés verk i mycket tidiga 
utgåvor.

Minnen efter Linné finns i form av en 
gata i en liten stad sydost om Budapest, 
i Maglód. Varför, kan jag inte få svar på 
varken från kommunledningen eller från 
stadens hembygdsmuseum, men ett är 
säkert, gatan har haft samma namn sedan 
tiden före andra världskriget.

I en stor park i Budapest, Stadsparken, 
Népliget, har man uppkallat promenad-
stråken efter världens stora naturveten-
skapsmän, så där fick även Carl von 
Linné plats.

idén hos Riksföreningen sverigekontakt att försöka samla ihop möjligtvis alla svenskminnen 
över världen är en enorm satsning men sätter säkert fart på en del svenskar och svensk-
intresserade ute i världen. 
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Sedan blir det återigen ett stort hopp i de 
ungersk-svenska kontakterna och först 
under andra världskriget möts de två 
kulturerna igen (om vi håller oss till min-
nesmärken). I krigets blodigaste del ingick 
judeförföljelsen. Den mindre kände Valde-
mar Langlet med sin fru Nina startade en 
svensk räddningsaktion under Svenska 
Röda korsets teoretiska skydd redan tidigt 
på våren 1944. (Teoretiskt skydd betyder 
i detta fall att de arbetade under namnet 
Röda korset, men fick varken lön, finan-
siell eller materiell hjälp.) Lektor Valde-
mar Langlet hamnade i Ungern 1930 då 
han knappt 60 år gammal gjorde en lång 
ridtur kors och tvärs i landet. Om detta 
skrev han en bok, Till häst genom Ungern, 
och stannade därefter kvar i landet. Han 
var alltså på plats under världskriget. Den 
mycket mer kände Raoul Wallenberg 
kom senare, och började med sin ameri-
kanskstödda verksamhet den 9 juli 1944.

Budapest och ungrarna har hedrat 
Valdemar Langlet med en minnestavla 
på forna Sacre Coeur-klostret (Buda-
pest, Ajtósi Dürer sor 19). I stadsdelen 
Újpest, distrikt fyra finns en gata uppkal-
lad efter honom ända sedan 1947. Skolan 
på denna gata bar namnet Valdemar 
Langlet under många år och där pågick 
även svenskundervisning som första 
främmande språk mellan år 1989-2002. 
Under denna period hade Langletskolan 
samt skolan i Valla och Flodafors (Söder-
manland) regelbunden kontakt och under 
alla dessa år förverkligades 10 resor av 
skolbarn eller lärare. Skolan verkar ha 
varit av stort intresse för svenskarna och 
Sverige, för vi hade oerhört många besök 
av skolgrupper, lärargrupper, delegatio-
ner, ministrar och av  riksdagens talman. 
Självaste drottning Silvia besökte skolan 

och bevistade en svensklektion av un-
dertecknade svensklärare. Om vi redan 
pratar om svensk-ungerska kontakter bör 
det nämnas att detta besök av kungaparet 
1991 var det första svenska kungabesöket 
någonsin i Ungerns historia. Drottning 
Silvia utdelade också årets Valdemar 
Langlet stipendium, grundat av Nina 
Langlet. På skolbyggnaden finns natur-
ligtvis även en minnestavla.

Raoul Wallenberg är inte bara i Ung-
ern och Sverige men kanske även över 
hela världen den mest kända personen 
inom räddningsverksamheten under an-
dra världskriget i Budapest. Han har fått 
två skulpturer och ett tiotal minnestavlor 
som tack. Ett intressant fenomen är att 
det har tillkommit fler och fler minnestav-
lor nu under 2000-talet. Så fort man tror 
att man vet hur många det finns, får man 
besked om en ny. Det är många privat-
personer, organisationer och institutioner 
som känner tacksamhet för den svenskre-
laterade räddningsaktionen.

Mindre känd är det att bredvid verk-
samheten genom Svenska Röda korset 
(Valdemar och Nina Langlet) samt svenska 
beskickningen (Raoul Wallenberg) så 
hade även organisationen Rädda barnen 
en räddningsverksamhet. Om detta på-
minner en gata i IV. distriktet med den 
märkvärdiga namnkombinationen bildad 
på både svenska och ungerska: ”Rädda 
barnen utca”. Undrar om invånarna för-
står vad deras gata heter.

Än lever personer som blev räddade 
under kriget och som minns, men de 
blir färre och färre. Men vår generation 
som fick slippa uppleva kriget och dess 
fasor får göra sitt att minnas svenskarnas 
insatser, och jag tog det som en sorts livs-
uppgift att hålla föredrag med bildvisning 

och minnas Valdemar och Nina Langlet 
som kom lite i skymundan. Har hållit ett 
40-tal föredrag i Ungern, Sverige, Wien, 
London, Athén och går till alla skolor, 
hem, ambassader, organisationer och  
föreningar som frågar efter detta.

År 2010 bestämdes att Donaukajen, 
där judeförföljelsens sista grymmaste        
period utspelades och judarna helt enkelt 
sköts i det isiga vattnet etappvis skulle 
uppkallas efter de olika räddningsaktio-
nernas ledare. På så sätt fick Både Raoul 
Wallenberg samt paret Valdemar och Nina 
Langlet var sin kaj på Budasidan, norr 
respektive söder om Frihetsbron (Sza-
badsághíd) precis framför Hotel Gellért.

Text: Agnes Morandini-Harrach
Tolk och svensklärare i Budapest
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Lindsays namn blev två broderade figurer. 

Lotta Lisslö

skapande på costa Blanca

Lotta Lisslö, bild- och textilslöjdslärare 
på en högstadieskola i Stockholmstrakten, 
var vår inspiratör under de tre veckor 
långa projektet. Lotta har ett stort hem-
slöjdsintresse och håller nu även på att 
utbilda sig till hemslöjdskonsulent.

Att måla och skapa är det som Lotta 
lägger energi på – både i arbetet och på 
den lilla fritid hon har. Morfar var trä-
slöjdslärare och pappa ritade. När Lotta 
tänker efter var många i hennes närhet, 
när hon växte upp, intresserade av konst 
och kultur i olika former. Så valet att ut-
bilda sig till bild- och textillärare var inte 
svårt. Det är världens bästa jobb, säger 
hon. Lotta får varje dag se barn som med 
sina händer skapar de vackraste saker. 
Det är det som driver henne vidare. Bar-
nen väcker känslor i oss, de är så nära 
sanningen, de ser det som vi vuxna aldrig 
skulle se, säger Lotta med glöd i ögonen. 
Hon fortsätter med att påminna oss om 
att våga prova utan att alltid veta svaret. 

Då föds skapandet. Lotta är en obotlig 
tidsoptimist, men det ser hon som en av 
förutsättningarna för att hon överhuvud-
taget ska våga sätta igång med många av 
sina skaparprojekt. Tid är det som vi all-
tid har för lite av! Under projektets gång 
har Lotta haft för ögonen att låta eleverna 
få prova på så många olika tekniker som 
möjligt i en och samma uppgift för att få 
med så mycket som möjligt under dessa 
tre veckor. Textiltryck, garntvinning, söm-
nad och broderi är några av teknikerna 
som eleverna har fått prova på. 

Lotta hade med sig mycket material 
hemifrån Sverige, men tyckte att det var 
roligt att blanda de svenska materialen 
och teknikerna med lokala material från 
Spanien. 

”Tillsammanskronan” är en av Lottas 
hemslöjdsföremål som eleverna har fått 
prova på att göra med en kombination 
av svenska och spanska material. En ”till-
sammanskrona” görs oftast för att smycka 

en lokal vid en högtid. Kronorna görs av 
flera personer tillsammans, därav nam-
net, och alla bidrar och gör något vackert 
tillsammans. Vanliga saker kan bli vackra 
ting och vi lär oss att se saker med andra 
ögon.

Projektet avslutades med en vernissage 
dit föräldrarna bjöds in och serverades 
snittar som eleverna gjort.

Vi vill rikta ett stort tack till Lotta Lisslö 
och till Riksföreningen Sverigekontakt 
som gjorde det möjligt att få ner en bit 
svensk kultur till vår skola i Spanien.

Elever och personal vid Skandinaviska skolan 
Costa Blanca (www.skandinaviskaskolan.com)

Elevernas namn har format figurer på 
papper och på tyg.

Vi bjöd ner Lotta Lisslö till skandinaviska skolan på costa Blanca, under tre veckor i novem-
ber, för att inspirera oss att skapa i bild och textil. temat var att använda naturmaterial och 
återvunnet material för att tillsammans ge dem ett nytt liv.
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1. Vilket herrlag blev årets svenska 
mästare i fotboll?
A. IFK Göteborg
B. AIK
C. Malmö FF

2.  Sveriges finansminister Anders 
Borg orsakade en viss mediaturbu-
lens i månadsskiftet oktober/novem-
ber. Vad hände?
A. Han klippte sig och hästsvansen  
 försvann
B. Han svor i tv
C. Han läxade upp sina 
 regeringskollegor

3. Bokmässan i Göteborg är en stor 
kulturell händelse. Hur många besö-
kare ungefär kommer till bokmässan?
A. 50 000
B. 100 000
C. 150 000

4. Hösten är jaktsäsong i Sverige. 
Hur många björnar ungefär fick 
skjutas hösten 2013?
A. Ca 50
B. Ca 100
C. Ca 300

5. En svensk är på tredje plats på 
världsrankingen i golf. Vem?
A. Henrik Stensson
B. Christopher Hanell
C. Jesper Parnevik

6. Vem fick Nobelpriset i litteratur 
2013?
A. Haruki Murakami
B. Alice Munro
C. Joyce Carol Oates

7. Vilken krydda finns normalt inte i 
glögg?
A. Kanel
B. Ingefära
C. Saffran

8. Vem är gravid i kungafamiljen?
A. Kronprinsessan Viktoria
B. Prinsessan Madeleine
C. Både Viktoria och Madeleine

9. ”Staffan var en stalledräng. Vi 
tackom nu så gärna. Han vattna sina 
fålar fem”. Vad är en ”fåle”?
A. En ren
B. En häst
C. En get

10. Vilket datum äter man Gustav 
Adolf bakelse (om man äter bakelse 
förstås)?
A. 6 november
B. 10 december
B. 13 december

11. Den här skådespelaren var aktuell 
i filmen ”Mig äger ingen”. Vad heter 
han?
A. Mikael Nyqvist
B. Mikael Persbrandt
C. Jan Malmsjö

12. Den svenska börsen har gått upp 
under 2013. Hur mycket då fram till 20 
november?
A. 10 %
B. 19 %
C. 28 %

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

13. Ett svenskt damlag i handboll har 
på senare tid haft framgångar i Europa. 
Vilket lag?
A. Sävehof
B. Skövde
C. Spårvägen

14. Vad blev ”Årets julklapp 2013”?
A. Stödstrumpor
B. Råsaftscentrifugen
C. iPad

15. I kvalificeringen till VM i fotboll för 
herrar mötte Sverige Portugal i två 
matcher. Hur slutade de båda match-
erna sammanlagt?
A. Sverige förlorade med 3-2
B. Sverige förlorade med 2-1
C. Sverige förlorade med 4-2
  
Skicka in de rätta svaren till Sverigekon-
takt, Box 53066, 40014 Göteborg senast 
15 februari 2014. Du kan också mejla 
svaren: info@sverigekontakt.se. Bokpris 
till de tre först öppnade rätta svaren. 

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

Pristagare: 
Karin Zöllner, Tyskland
Bettina Schlabbach, Tyskland
Endast två rätta svar inkom denna gång. 
Flera har trott att Skåne är den mest sålda 
snapsen, men det är OP Andersson.
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


