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FRÅN DICKSONSGATAN
nen gick smidigt. Sverigekontakt kommer 
att samarbeta med Svenska institutet när 
det gäller administrativa och didaktiska 
frågor vid den svenska delen av centret. 
Vid CfIS finns även en fransk sektion som 
i mycket lever sitt eget liv, men som ingår 
framför allt administrativt i CfIS. 

Utblick Finland
I detta nummer av tidningen introduce-
rar vi vad vi kallar Utblick Finland där 
vår tidigare praktikant/medarbetare på 
kansliet Johanna Savolainen skriver om 
Finland och vad som händer där inom 
olika områden. Hon kommer framöver 
att ge oss sina intryck från vårt östra 
grannland där som ni vet cirka 300 000 
personer har svenska som sitt förstaspråk.

Hemsida
Vår hemsida är nu föremål för omarbet-
ning. Den ska bli mer överskådlig och 
något ”renare”. Men framför allt ska den 
kunna hanteras med modern teknik av 
oss på kontoret. I ett decennium har vi 
oftast behövt konsulthjälp för att göra för-
ändringar – även små sådana. Målet är 
att arbetet ska vara klart i höst.

Minnesmärken
Ni glömmer väl inte att skicka in minnes-
märken? Just nu är det över 800 stycken 
på hemsidan, men vi vill hela tiden ha 
fler! Vi är generösa med belöningar!

Kassel
I Kassel tycks det hända mycket. I maj 
kom ett mejl med information om att en 
restaurang från partnerstaden Västerås 
gör ett gästspel i Kassel och serverar en 
meny med temat ”Västerås meets Kas-
sel” – där ingår Gotlandstryffel och Kalix 
löjrom. Trevligt initiativ och ett bra sätt 
att sprida svensk matkultur.

Tysklandsresa 2015
Sverigekontakt planerar så smått en Tysk-
landsresa i november 2015. Resrutt är än-
nu inte fastlagd, men målet är att nå fram 
till Lützen 6 november och vara med om 
högtidligheterna där. Mer information 
om detta kommer i höst, men är ni in-
tresserade så hör gärna av er eller gör en 
anteckning i 2015-års kalender.

Så var det återigen sommar! Våren här i 
Göteborg var underbar – lång och varm. 
Nu blommar trädgården och för oss i 
Sverige är det bara att hoppas på en här-
lig sommar – liknande förra året. 

I år är det supervalår som det kallas 
numera och ett av valen ägde rum redan 
27 maj, nämligen det till EU-parlamentet. 
Hur det gick vet jag inte i skrivande stund. 
Vad jag däremot vet är att sommaren kom-
mer att präglas av det stundande valet tredje 
söndagen i september då val till riksdag, 
kommun och landsting ska ske. Just nu är 
det många frågor som politikerna hanterar, 
men att de skulle ta upp utlandssvenskar-
nas tillvaro eller ett utökat stöd till svensk-
undervisning i utlandet är föga troligt.  

Lokalföreningar
Riksföreningens lokalföreningar samlades 
i april för diskussion om aktiviteter och 
framtida möjligheter. Alla var eniga om 
att möten behövs för att få idéer och alter-
nativa lösningar till problem av skilda slag. 
Tanken är nu att träffas en gång per år på 
liknande sätt.

Läsutmaningen
Återigen har en ”Läsutmaning” ägt rum 
på svenska skolor utomlands. Som tidi-
gare administrerades detta av Lottis och 
Tommy Isaksson på Svenska skolan i 
Riyadh. Uppslutningen bland svenska 
skolor världen över har varit fantastisk 
och det är allas vår förhoppning att detta 
arrangemang återkommer varje år. Detta 
inte minst mot bakgrund av de resultat 
som den så kallade PISA-undersökning-
en har visat där svenska skolbarn uppvi-
sade dålig läsförståelse. I fortsättningen 
blir det kanske så att svenska barn i utlan-
det hjälper upp läsförståelseresultaten. 
  
Minsk
Riksföreningen Sverigekontakt är nu hu-
vudman för Centret för internationella 
studier (CfIS) i Minsk, Belarus. Över-
gången från den tidigare tyska huvudman-

Kulturbidrag
Sverigekontakt stöder ett flertal mindre 
kulturprojekt för svenska skolbarn över 
hela världen. Även arrangemang inom 
utlandsundervisningen i svenska för 
vuxna kan få bidrag. Det kan vara ett 
författarbesök, en skolresa, ett inköp till 
ett skolbibliotek, ett teaterbesök, en 
filmafton etc. Det är inga stora bidrag, 
men ibland räcker några tusen för att                
ett arrangemang ska gå att genomföra. 
Sverigekontakt ser det som väl spende-
rade pengar – det kan vi avläsa från alla 
de rapporter som kommer till oss efteråt, 
varav en del publiceras i tidningen Sve-
rigekontakt. Har ni någon idé i höst vid 
någon skolenhet så hör av er.

Sommaren
Som sagt, nu är sommaren här. I slutet av 
juli startar den årligen återkommande som-
markursen i svenska vid Billströmska folk-
högskolan på Tjörn. Intresset för svenska 
språket håller i sig och även i år förväntas 
ett 40-tal studenter komma och få daglig 
träning i svenska, men också få uppleva 
svensk natur och kultur. Det är inslag som 
tidigare med räkafton, allsång, svensk film, 
dans runt midsommarstång (midsommar-
afton är flyttad på Billströmska till början 
av augusti!), besök i familj med mera.

Ett antal svenska barn och ungdomar 
som bor utomlands ska tillbringa en 
vecka på läger i Sparreviken i Bohuslän 
och har fått sin lägeravgift betald. Det är 
de Ekmanska stiftelserna som återigen 
har varit generösa. Tanken är att dessa lä-
gerdeltagare tillsammans med andra ska 
förbättra och träna sin svenska. 

Och så var det till sist bokbordet. Ni 
som arbetar med svenska språket i ut-
landet – välkomna in på Dicksonsgatan i 
sommar och plocka till er en påse böcker. 
Vi har framför allt barn- och ungdoms-
litteratur. Kontrollera 
gärna innan ni kommer 
att kontoret är öppet.

En underbar sommar 
önskar vi er alla från oss 
alla.

Lars Bergman
lars.bergman@sverigekontakt.se
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Veckoslutet 17–18 maj höll föreningen sitt 
årsmöte i Skärhamn på Tjörn. Till denna 
stora ö på västkusten har föreningen ett 
väl upparbetat och vid det här laget lång-
varigt förhållande. Det är framför allt 
sommarkurserna på Billströmska folkhög-
skolan som är orsaken till det.

Men folkhögskolan ligger nära Kålle-
kärr inne på ön. Nu var vi i Skärhamn.       
Vi fick lära oss en del om kustbornas inter-
nationella vardag på den tiden då fiskarna 
från Klädesholmen (strax i närheten av 
Skärhamn) låg och fiskade långa ett bra 
stycke väster om Hebriderna. Ännu tidi-
gare gick trankokerierna på Klädesholmen 
varma och producerade olja till gatlyktor-
na i London och Paris. Då låg den bohus-
länska sillukten tät över världsstäderna.

Bohuslän är ett sommarparadis, väl-
känt för många, både svenskar och norr-
män. Helnorskt var det en gång, fram 
till 1658, då Karl X Gustavs krigföring 
skapade Sveriges nuvarande gränser mot 
Norge och Danmark.

Bohuslän hade varit en viktig del av 
Norge. Östfold på andra sidan gränsen har 
alltid i vissa avseenden varit sydöstra 
Norges hjärta och är fortfarande en 
blomstrande bygd. Bohuslän var förläng-
ningen söderut. Det gamla Kongahälla 
omtalas som en viktig stad redan i Snorre 
Sturlassons historia om de norska kung-
arna, och Kungälvs fästning byggdes som 
en mäktig gränspost, riktad mot Sverige.

När Bohuslän blev svenskt gick det 
från att ha varit en norsk bygd av stor be-
tydelse för riket till att bli ett slags svensk 
buffertzon, i de flesta sammanhang gan-
ska bortglömd. Myndigheterna var lik-
som i Skåne noga med att försvenska of-
fentligheten. Bland annat byttes varenda 
präst ut till en pålitlig svensktalande. 
Försvenskningen var en angelägenhet av 
högsta rang. Det gällde att vinna de nya 
invånarnas lojalitet.

Det gick väl så där. Folk som bor i 
gränstrakter är misstänksamma till sin 
natur, mot båda sidor, av goda skäl. Den 
bohuslänska samhörighetskänslan med 
Norge har antagligen aldrig varit större än 
strax efter det svenska maktövertagandet.

Dialekten på de stora öarna Tjörn och 
Orust har en del speciella drag, som som-
margästerna tycker om att härma (med 
växlande framgång). Spetsiga i-ljud och 
en säregen satsmelodi hör till. Karakte-
ristisk är också frånvaron av sje-ljud i ord 
som i standardspråket stavas med sk (fram-

för »mjuka» vokaler: e, i, y, ä, ö), skj och 
stj. I sådana ord, t.ex. sked, skilja, skylt, 
Skärhamn, skönhet, skjorta, stjärna, hörs ju 
ett inledande sje-ljud i standardsvenskan.

Men så låter det alltså inte på öarna. 
I stället uttalas t.ex. ske (för sked) som 
s+k+e efter bokstaven, inte med sje-ljud. 
Likaså heter skjorta skurta och skjuta 
skyda (med s+k). 

Men det är inte nog med detta. Ett 
uttal som det nämnda kan lätt förklaras 
med att sk aldrig genomgått någon för-
ändring i dessa dialekter. Det är annars 
vanligt i olika språks historia att denna 
ljudsekvens blivit ett sje-ljud framför de 
nämnda vokalerna samt j (jfr skjorta). Så 
är det också i norskan. Svenskan har gått 
längre och inkluderat stj (som i stjärna), 
men där har norskan gjort halt (fortfaran-
de s+t+j+erne i norskan).

En sådan förändring (som utmärker 
de flesta svenska dialekter) skulle alltså – 
liksom i danskan – helt enkelt ha kunnat 
utebli i Bohuslän. Men då får man ingen 
förklaring till ett annat märkligt fenomen. 
Man uttalar nämligen även sjö och stjär-
na med sk. I sked, Skärhamn och skjorta 
har vi ju ändå en gång haft sk, men så har 
det aldrig varit i sjö och stjärna. Vad är 
nu detta för något?

Troligen har bohuslänningarna upp-
märksammat att deras sk i sked, Skär-
hamn, skj i skjorta osv. motsvarar ett 
sje-ljud i svenskan. Detta har de vägrat 
underkasta sig. Liten hämnd är också 
hämnd. Men svenskarna uttalade också 
sjö och stjärna med inledande sje-ljud.  
Då har bohuslänningarna markerat sitt 
stillsamma uppror genom att genomgå-
ende uttala sk överallt där svenskarna 
haft sje-ljud. På så vis kändes hämnden 
kanske lite ljuvare. Framför allt har man 
vårdat sitt eget.

Språk kan man ha till mycket. Det 
viktigaste är förstås att vi kan tala med 
varandra. Sommaren kan med fördel 
användas till att tala mer med dem vi får 
för lite tid till i vanliga fall.

God sommar!

Bo Ralph
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Kyrkesund

Skärhamn
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Ett 30-tal medlemmar deltog i mötet som 
avlöpte som det sig bör utan överrask-
ningar. Innan sammanträdet formellt öpp-
nades påminde vår ordförande Bo Ralph 
om två stora förluster som Riksföreningen 
Sverigekontakt tvingades konstatera under 
2013. Den tidigare generalsekreteraren 
Lennart Limberg samt ledamoten i Över-
styrelsen och i Lützenfonden David Holm 
avled under året. Årsmötet iakttog en 
minuts tystnad till minnet av deras storar-
tade insatser under många år.

Årsmötet
Under årsmötet valdes ny Överstyrelse. 
En överväldigande majoritet av de ordi-
narie ledamöterna valdes om, likaså supp-
leanterna. Inga förändringar skedde heller 
på revisorssidan. Budget för 2014 och 2015 
klubbades igenom. En kort diskussion togs 
om ständigt medlemskap. Många andra 
föreningar har tagit bort möjligheten att 
lösa medlemskap på livstid och då menat 
att det är ekonomiskt ogynnsamt samt att 
det i vissa fall är administrativt krångligt. 
Frågan ska tas upp vid nästa årsmöte då 
den har bearbetats mer ingående. Raija 
Hämelin rapporterade om aktiviteter i 
Finland och Margareta Hammerman tog 
upp frågor som rörde Estland. 

Middagen
Restaurang Nordevik är en välkänd 
restaurang på Tjörn och är värd en omväg 

för er som är i närheten. Middagen på 
kvällen var fantastisk. Efter ett glas mous-
serande vin på altanen i strålande sol 
var middagen uppdukad i matsalen där 
det serverades prästostpaj med picklade 
vårprimörer och löjromscrème till förrätt 
och en underbar kräft- och räkfärserad 
rödtunga som huvudrätt. Det hela av-
slutades med en vit chokladpannacotta 
med rabarberkompott. Och kaffe förstås. 
Stämningen var hög och trivsam under 
hela kvällen – till detta bidrog kanske de 
goda vinerna. 

Utflykten
Dagen därpå var det utflykt runt Tjörn 
under ledning av den eminente guiden 
Christer Tegemo som vi i vanliga fall hit-
tar på Billströmska folkhögskolan. Han 
tog oss runt Tjörn och gav oss fakta om 
det mesta och berättade anekdoter från 
förr och nu. Efter ett kort stopp vid Kyr-
kesund tog han oss till Sundsby säteri 
med anor från 1300-tal. Under denna tid 
var – som ni historiekunniga vet – denna 
del av nuvarande Sverige under norsk 
överhöghet. Mest förknippad med plat-
sen är dock Margareta Huitfeldt som 
bodde där på 1600-talet. Om lördagen 
bjöd på fint väder var det ännu varmare 
denna söndag. Kaffe med dopp åtnjöts i 
den vackra uteserveringen på Sundsby. 
Bussen tog oss sedan till Klädesholmen 
på andra sidan Tjörn där vi på Sillmu-

seet fick en inblick i hur mycket sill- och 
långafisket har betytt för Bohuslän i 
allmänhet och för Klädesholmen i syn-
nerhet. Klädesholmen är omnämnt som 
fiskeläge redan 1594 i en reseskildring. 
Under århundradenas gång har sillperio-
derna kommit och gått och befolkningen 
har varit helt beroende av fiskenäringen. 
Försvann sillen så försvann också möjlig-
heten för många att försörja sig. Förr var 
det mängder av sillfabriker på Klädeshol-
men, men vill ni ha tag i sill idag produ-
cerad på ön så ske ni leta efter Klädeshol-
men Seafood på burken. 

Utflykten avslutades vid Nordiska        
Akvarellmuseet i Skärhamn där deltag-
arna åt lunch på restaurang Vatten. De 
flesta av oss tog tillfället i akt att se på ut-
ställningen med akvareller av Lars Lerin, 
vilken hade vernissage dagen innan. Man 
förväntar sig mycket av Lars Lerin och 
han levererade som vanligt. Man kan inte 
annat än förundras.

Det var en fantastiskt trevlig helg med 
underbart väder, god mat och trevliga 
människor. När bussen från Tjörn kom 
till Göteborg vid fyratiden på söndags-
eftermiddagen började det regna. Men  
så var det tänkt och planerat.

Text: Lars Bergman
 

Årsmötet ägde rum lördagen 17 maj på hotell och restaurang Nordevik i Skärhamn

Årsmöte i strålande sol
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Det svenska centret ligger i centrala 
Minsk, på andra våningen inne på en 
gård. Det är inte stort – fyra mindre rum 
med kapacitet att ta upp till 12 studenter 
i varje. Här finns även möjlighet att få en 
kopp kaffe och låna svenska böcker. Vid 
besöket i mars av Viktor Hennius från 
Svenska institutet och undertecknad från 
Sverigekontakt gavs information om cen-
tret av Anastasiya Labada – ansvarig chef 
för verksamheten. Undervisningen be-
drivs mer eller mindre på samtliga färdig-
hetsnivåer – från nybörjare upp till C1-
nivå enligt Europarådets gradering (C2 är 
den högsta nivån). Det är mest kvinnor 
som det brukar vara när det handlar om 
språkinlärning och skälen att de studerar 
svenska varierar starkt. En del ser nog en 
framtid i Sverige medan andra studerar 
för sitt höga nöjes skull. Det är främst un-
dervisning på eftermiddagar och kvällar, 
men aktiviteter på helger förekommer, 
främst i samband med svenska högtider 
såsom midsommar och lucia. Ett knappt 
tiotal lärare arbetar på centret, alla på 
timbasis. Kurserna är avgiftsbelagda och 
för oss svenskar kan avgifterna tyckas lågt 
satta, men man ska förstås ha i åtanke att 
löneläget i Belarus är helt annorlunda än 
vad vi är vana vid – en genomsnittslön är 
cirka 3000 kronor/månad.

Från starten år 2002 har bortåt 800 
studenter fått undervisning i svenska och 
under senaste läsår är det drygt 100 som 
studerar vid svenska centret. Det ges 
även en kurs i norska. Dessa siffror är på 

Svenska centret i 

Minsk, Belarus
Riksföreningen Sverigekontakt blev i maj huvudman för Centre for International Studies 
(CfIS) i Minsk i Vitryssland. Inom CfIS ryms Centre for Swedish Studies (CSS) som bildades 
2002 och som blev en del av CfIS under 2005. Vid det internationella centret undervisas 
framför allt franska och svenska, men även norska finns i kursutbudet. 

alla sätt imponerande – i förhållande till 
Belarus invånarantal är det antagligen ett 
av de länder i världen där antalet svensk-
studenter är som störst eftersom även 
universitetet i Minsk har en stor svensk-
sektion.  Detta intresse för Sverige och 
svenska språket bör på alla möjliga vis 
uppmuntras.

Eftersom jag aldrig hade varit i Minsk 
och inte heller i Belarus var jag ganska 
nyfiken på vad jag skulle möta. Man in-
ser ju att inflationen måste ha varit hög 
under flera års tid då 100 000 belarusiska 
rubel motsvarar cirka 65 kronor. Som jag 
nämnde är löneläget lågt, men det behö-
ver ju inte innebära att köpkraften inom 
landet är dåligt. En kaffe och en donut 
kostade 8 kronor i centrala Minsk och ett 
paket cigarretter 7 kronor. Men hotell-
kostnaden var inte speciellt anpassad till 
det inhemska löneläget. Jag såg mycket 
få turister om ens någon, men det märk-
tes att staden Minsk väntade på besökare 
i samband med det ishockey-VM som 
skulle hållas några veckor senare.  Belarus 
har ungefär lika många invånare som Sve-
rige medan Minsk till antalet invånare är 
något större än Stockholm. Staden känns 
dock mindre än den är – dess centrum är 
överskådligt och tämligen kompakt. 

Jag bodde på hotell Garni, ett sten-
kast från Svenska centret. Det var trevligt 
och lättillgängligt. Min första kväll till-
bringade jag i hotellets restaurang där jag 
tillsammans med ett tiotal vitryssar och 
några kineser kunde lyssna på en duo 

som spelade melodier för en man i min 
ålder. Det var svepande evergreens som 
My way, Strangers in the night och I just 
called to say I love you. Kan man önska 
sig mer?

Riksföreningen Sverigekontakt ser 
fram emot ett gott samarbete med både 
personal och studenter under många 
år och det gäller förstås även med den 
franska delen av CfIS. Det arbete detta 
internationella språkcenter utför kan inte 
överskattas. Det handlar ju inte bara om 
språkinlärning utan ger också möjligheter 
att se på världen utifrån andra perspektiv.

Text: Lars Bergman    
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Den första helgen i mars hölls den 
efterlängtade språkkonferensen i San 
Fransisco! Konferensen var anordnad 
av Riksföreningen Sverigekontakt 
i samarbete med Skandinaviska 
Skolan och Svenska konsulatet i San 
Francisco och hölls på Hotel Hilton. 
24 språklärare deltog i konferensen, 
varav flera hade flugit till San Fran-
cisco från bland annat Colorado, 
Portland och San Diego. De flesta 
deltagarna kom från de tre svenska/
skandinaviska skolorna i Bay Area-
området i Los Gatos, Walnut Creek, 
San Francisco men även från Depart-
ment of Scandinavian på University 
of California, Berkeley. De fyra 
föreläsarna kom direkt från Sverige, 
men var trots tidsskillnaden pigga 
och glada.

Vi började vår konferenshelg med en un-
derbar välkomstmottagning och middag 
hemma hos generalkonsul Barbro Osher 
på fredagskvällen så vi alla hann lära 
känna varandra lite bättre. På lördags-
morgonen möttes vi igen för själva konfe-
rensen på Hotel Hilton. 

Bo Ralph, professor i nordiska språk 
samt ordförande i Sverigekontakt, började 
dagen med en introduktion och presenta-
tion av deltagarna i konferensen och fort-
satte sedan att berätta om Riksföreningen 
Sverigekontakt och dess roll i Sverige och 
världen. 

Ulla Berglindh, lektor vid Göteborgs 
Universitet, berättade sedan om språkut-

vecklande arbetsmetoder och vikten av 
att barn läser skönlitteratur. Hon menade 
att undervisning ska innehålla dessa fyra 
ingredienser;
• ge och förmedla information,
• skapa kontakt på ett personligt, socialt  
 och offentligt plan, 
• frambringa känslor, 
• motivera eleverna till arbete. 

Elever ska kunna läsa, samtala, diskutera, 
och lyssna och även kunna tolka och 
analysera både ny och gammal text. En 
metod som Ulla pratade om kallades för 
Listiga Räven och Listiga Räven springer 
igen. Det var en metod som utvecklades 
och användes på Kvarnbyskolan i Rin-
keby, en ort med många invandrare, där 
de flesta elever hade det svårt i skolan. 
Barnens utveckling i en klass följdes från 
förskolan till tredje klass. Listiga Räven 
går ut på att
• all undervisning sker utifrån skön-
 litterära texter och faktatexter.
• klassläraren arbetar under en längre tid  
 med en saga som tema.
• läraren läser sagor och eleverna åter-
 berättar sagan för varandra eller för 
 läraren.
• eleverna gör egna sagoböcker. De börjar  
 med att preskriva (lekskriva) för att så  
 småningom övergå till att skriva på 
 riktigt.
• eleverna berättar eller återberättar 
 sagor genom att dramatisera dem.
Efter att ha följt Listiga Räven-metoden 
i tre år, hade barnens betyg i årskurs 3 

avsevärt förbättrats i alla skolämnen, in-
klusive matematik. De hade läst över 100 
böcker var och blivit mycket duktiga på 
att läsa och skriva både på svenska och 
på sitt modersmål. Att kunna läsa, tolka 
och analysera texter är kunskap som be-
hövs även i andra ämnen såsom matema-
tik och naturvetenskap, och därför oerhört 
viktigt att ta till sig på ett tidigt stadium.

Ulla hade flera förslag på olika arbets-
metoder för att utveckla språket på ett 
roligt sätt för barnen. Man kan blanda 
olika sagor och be barnen skriva en ny 
saga, t.ex. Snövit och Törnrosa, eller Den 
åttonde dvärgen. Man kan ge eleverna en 
textbörjan och be dem skriva resten av 
berättelsen; de kan översätta poesi från 
svenska till engelska och tillbaks igen; 
dagboksskrivning; högläsning; parläsning; 
refusera kända böcker som t.ex. Pippi 
Långstrump; skriva reflekterande uppsat-
ser under en längre tid; beskriva bilder 
eller vykort; skriva en saga ur ett annat 
perspektiv, t.ex. hur en gaffel upplever en 
middagsbjudning. En rolig metod är när 
läraren skapar en miljö åt barnen, t.ex. en 
familj på stenåldern, och sedan får elev-
erna arbeta i grupp för att komma på en 
berättelse i den miljön och sedan skriva 
varsin individuell saga. Man kan också 
samla ord och ideer genom att tänka på 
en plats, skriva ner så många ord man 
kommer på om den här platsen på 5 mi-
nuter och sedan får eleverna till uppgift 
att skriva en turistbrochyr eller ett vykort. 
Det är viktigt att utveckla skrivprocessen 
så att eleverna lär sig att 1) samla ideer,                        
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2) göra ett utkast, 3) få responser och ideer 
från andra, och 4) skriva klart texten.

Bo Ralph höll en presentation om vad 
som händer i det svenska språket just nu. 
Hur kan vi bevara det svenska språket 
och är det viktigt att göra det? Hur tar 
vi till oss nya ord i det svenska språket? 
Många spännande frågeställningar.

Anna Hannesdottir, docent vid Göte-
borgs universitet, talade om Norden i 
klassrummet och på internet. Det är viktigt 
att den språkliga gemenskapen förstärks i 
de nordiska länderna och detta kan man 
åstadkomma genom att förbättra grann-
språksundervisningen. Anna poängterade 
att ”Den nordiska gemenskapen bygger 
på den språkliga gemenskapen som är en 
grundläggande förutsättning för det folk-
liga, kulturella, ekonomiska, och politiska 
samarbetet i Norden.”

I de nordiska ländernas styrdokument 
för skolan finns grannspråksundervisning 
i danska, norska, och svenska med, men 
tyvärr följs oftast inte detta undervisnings-
moment i skolorna med resultatet att 
många människor i Norden inte kan sam-
tala med varandra på sina modersmål, 
utan måste byta till ett gemensamt språk 
som de alla talar, till exempel engelska. I 
en undersökning gjord år 2005, fann man 
att 95% av de tillfrågade hade fått väldigt 
lite eller ingen grannspråksundervisning 
i skolan. En positiv utveckling som vi 
vill behålla är att på Färöarna, Grönland, 
och Island lär människorna sig danska i 
skolan och i Finland lär de sig svenska. 
Däremot finns det inte så mycket grann-

språksundervisning i de övriga nordiska 
länderna. Målet är att folk i Norden ska 
kunna kommunicera med varandra på ett 
skandinaviskt språk och även ha baskun-
skaper om de olika språken.

Arne Johansson, författare och biblio-
tekarie, avslutade dagen med att prata 
om ny, spännande litteratur för barn och 
ungdomar. Arne presenterade många 
fantastiska böcker som kommit ut de se-
naste året, allt från böcker om vänskap 
och kärlek till mysterier. En trend just 
nu är att skriva spännande mysterier för 
barn och ungdomar och det har kommit 
ut många nya böcker i den genren.  Ett 
mycket lyckat inslag var också utlott-
ningen av de böcker som presenterades, 
samt utlottning av nya romaner från Sve-
rige – svenska böcker är svårt att få tag 
på i USA så utlottningen av böcker var 
mycket populär!

Kvällen avslutades på den italienska 
restauranten Palio D’Asti där vi åt god 
mat och reflekterade över dagen. Ett 
fantastiskt fint sätt att avsluta en mycket 
inspirerande svenskdag. Vi vill tacka 
Riksföreningen Sverigekontakt, Skandi-
naviska Skolan och Svenska konsulatet i 
San Fransico som gjorde den här dagen 
möjlig för så många svensklärare runt om 
i landet. Vi hoppas på många fler möten 
där vi tillsammans kan inspireras på olika 
sätt att bevara det svenska språket för oss 
som bor utomlands. TACK!

Text: Monika Stahler

Foto: Shutterstock.com
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Svaret är: entusiasm, som i sin tur givit oss 
energi, som fött kreativitet och givit upp-
hov till ständigt nya initiativ. Det känns 
verkligen som att vi hamnat på rätt köl, i 
rätt ögonblick, och  med människor som 
kände sig/oss kallade att göra verklighet 
av en länge närd dröm; ett svensk-chilenskt 
kulturinstitut i Chile. Flera liknande ini-
tiativ har tagits tidigare, på 80-talet, men 
med facit i hand kan man nog konstatera 
att de första frön som såddes då inte fick 
den näring som behövdes för att komma 
upp ur jorden och bli en blommande växt. 
Istället var det nog mera att likna vid de 
latenta frön som ligger många år i jorden 
uppe i världens torraste öken, Atacaök-
nen i norra Chile, och som med ett enda 
ordentligt regn kan bli till en blommande 
öken i gult, rött, vitt, grönt. 

80-talets initiativ till ett svensk-chilenskt 
kulturinsttitut handlade om att skapa en 
mötesplats mellan Sverige och Chile; 

Ett aktivt första år i ett svensk-
chilenskt kulturinstitut i Santiago
En närapå hisnande känsla infinner sig när vi ser tillbaka på det gångna årets aktiviteter 
i ett nystartat svensk-chilenskt kulturinstitut i Chiles huvudstad Santiago. Vi frågar oss 
ibland själva hur vi kunnat hinna med SÅ mycket på SÅ kort tid och med SÅ små medel? 

mellan chilenare som återvände efter 
många års landsflykt i Sverige och här 
ville behålla kontakten med sitt nya 
land och svenskar som jag själv som valt 
Chile att leva i, men som inte vill släppa 
banden med hemlandet. Vi trodde då att 
tiden var mogen, men hur mycket vi än 
ansträngde oss saknades den skjuts som 
hade behövts, och initiativ som inte ger 
utdelning leder lätt till frustration och           
resignation.  

Flera gynnsamma faktorer har nu bi-
dragit till ett ändrat läge, inte minst den 
positiva inställningen hos Sveriges Chi-
leambassaör, Eva Zetterberg, som ända 
från första början varit en ivrig pådrivare 
och stöttare. I januari 2012 kom så Lars 
Bergman och Bo Ralph från Sverigekontakt 
på besök och vid en samling i det svenska 
residenset i Santiago höjdes röster för en 
samlingslokal, en plats där chilenare som 
återvänt kunde hålla svenska språket vid 

liv, där man kunde tala och läsa svenska 
tidningar och, varför inte, få sig en kopp 
kaffe med kanelbullar? Så långt har vi 
ännu inte kommit, men drömmen lever 
kvar. Det första steget blev en facebook-
grupp ”Amigos Chilenos Suecos” som 
idag har nästan 400 medlemmar, såväl 
svenskar i Chile och Sverige som chilena-
re i båda länderna. Under ett års tid träf-
fades vi sen ganska regelbundet en gång 
i månaden för att diskutera en läst bok, 
lägga fram idéer, umgås, utan anspråk 
på mer ordnade former. Den som till slut 
fick oss att tänka i en annan riktning var 
den chilenske sociologprofessorn Orlando 
Mella, som undervisade både vid Upp-
sala Universitet och universitet i Chile. 
Han blev för ett år sedan, i april 2013, det 
svensk-chilenska kulturinstitutets förste 
ordförande, men  måste tyvärr bara efter 
några månader avgå av hälsoskäl och det 
gällde att så snart som möjligt finna en ny. 

Foto: JeremyRichards/Shutterstock.com
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Det blev en chilensk kongressledamot som 
bott med sin fru i Sverige som flykting i 12 
år, där deras två söner föddes. Allt tycktes 
frid och fröjd tills vi insåg  att vi inte skulle 
kunna söka bidrag ur chilenska fonder 
med en riksdagsman i ledningen. Men 
innan vi funnit formerna för arbetet hade 
en svensk-chilensk kör börjat öva en gång 
i veckan under ledning av en chilenska 
som bott i Lund, där hon har sin ende son 
och barnbarn boende. Kören, som sjunger 
på svenska och spanska, har medlemmar 
från ett antal olika länder; Argentina, Boli-
via, Spanien, Schweiz, och har uppträtt i 
olika sammanhang på det svenska residen-
set; på nationaldagen den 6 juni, i sam-
band med Luciafirande, 100-årsjubiléet 
av ambassadör Harald Edelstams födelse, 
årsmöten i Kulturinstitutet; panelsamtal 
om relationerna Sverige-Chile där Sve-
riges ambassadör i Chile, Eva Zetterberg 
och Chiles f.d och nu nyutnämnde Chile-
ambassadör i Sverige, Jose Goni deltog 
tillsammans med affärsmannen och f.d 
Sverigeflyktingen Ignacio Guevara, eko-
nomen Stefan de Vylder och den chilen-
ska journalisten Marta Inostroza, som bott 
i Sverige, respektive Chile sedan mitten av 
70-talet. Spanjoren Fernando Camacho, 
som doktorerat i relationerna Sverige-
Chile höll i panelsamtalet, och samma dag 
hade Stefan de Vylder och f.d presidenten 
Ricardo Lagos hållit ett uppskattat och väl-
besökt seminarium om en ny ”global eko-
nomisk världsordning” i FN-byggnaden 
ECLAC i en fullsatt lokal.

Den nuvarande styrelsen valdes vid ett 
extraordinärt styrelsemöte i september 
och i styrelsen har vi nu en fin balans 
med två svenskor, två chilenare som bott 
i Sverige och en finska som arbetat på 
svenska ambassaden i 25 år.

Ett initiativ som förste ordföranden 
drev var att ta fram och vid ett universitet 
i Santiago driva en högskolekurs kring 
”kultur, demokrati och miljö i Chile och 
Latinamerika”. Idén föll i god jord vid 
ett antal universitet i Sverige, men kurs-
starten i augusti blev aldrig av. Personalen 
vid Universidad Central lät meddela att 
de inte hade möjlighet att driva denna 
specialkurs. Vi återupptog under 2013 
samtalen kring en liknande specialsydd 
kurs för svenska och nordiska studenter 
och en kursplan är färdig, http://www.
pbs.udp.cl/rrii/Culture_Society_Program_
April_2014.pdf. Vår förhoppning är att 
den ska få tillräckligt många sökande för 
att kunna starta i augusti i år. Kursen är på 
en termin och ska ge motsvarande 30 po-
äng enligt det svenska systemet.

Vi hade i november tillsammans med 
Universidad Diego Portales ett seminari-
um kring välvärdspolitik i Sverige respek-
tive Sydamerika och med Fredrik Uggla 
från Latinamerikainstitutet vid Stock-
holms Universitet som svensk deltagare.

 I början av december anordnade vi 
tillsammans med svenska ambassaden väl-
besökta och uppskattade seminarier och 
kurser i surdegsbakning vid gastronomi-
skolan INACAP. Mästerbagaren Manfred 

Enoksson från Saltå Kvarn undervisade 
under en vecka i sunda kostvanor vad 
gäller bröd, men lärde också deltagarna 
att tillverka sin egen surdegsstart och baka 
olika brödsorter. Chilenarna är världens 
största brödkonsumenter, men det fin-
malda vetemjölet man bakar sitt bröd på 
ger upphov till sjukdomar som ett bra 
bröd skulle råda bot på. Manfred fick 
också  under Chilebesöket baka (inte lika 

Ambassadör Eva Zetterberg

Foto: JeremyRichards/Shutterstock.com
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nyttiga, men goda) lussebullar med barnen 
i svenska skolan och för besökarna vid 
Luciafirandet i kommunen San Miguel, 
där borgmästaren talar svenska efter 
många år som flykting i Uppsala. Kören 
fick ta emot många lovord för tolkningen 
av Luciasången och julsånger på svenska 
och spanska, och lussebullarna fick sådan 
åtgång att en stor del av de drygt 200 
människor som samlats, inte ens såg en 
skymt av de goda bullarna.

Den 7 februari i år invigdes sedan en 
utställning i Valparaiso med tavlor av den 
svenska konstnären Solveig Norrman, också 
det ett samarrangemang mellan ambassa-
den och kulturinstitutet. En månad senare 
invigdes samma utställning vid kulturcen-
trat Montecarmelo i Providencia i Santiago 
och i mars sattes utställningen upp i Sala 
Nemesio Antunez i stadsdelen La Reina. 
I samma kommun och under närvaro av 
borgmästaren och mamman till nuvarande 
presidenten Michelle Bachelet  anordnade 
vi i början av maj förra året en konsert med 
Arja Saijonmaa och hennes två finska musi-
ker Petri Somer och Mikko Helenius.

I mars inleddes sedan undervisningen i 
svenska, med Devanir da Silva som lärare. 
Nästan 30 personer anmälde sig men be-
talande elever är 18 personer. De har lek-
tioner två dagar i veckan, 1,5 timme varje 
gång och engagemanget är stort bland 
deltagarna.

I mars anordnade vi tillsammans med 
ambassaden och Stiftelsen Fundacion 

Chile 21 ett seminarium om jämställd-
hetsfrågor, med deltagande av 

Sveriges och Norges ambas-
sadörer, båda kvinnor, 

den svenska riks-
dagsledamoten 

Rossana 

Dinamarca, född i Chile; Chiles minis-
ter i kvinnofrågor, SERNAM, och vd 
för Fundacion Chile 21. Ett 60-tal av 
de ledande kvinnliga förkämparna för 
jämställdhet deltog i seminariet, där dags- 
och högaktuella ämnen debatterades.

Under drygt 8 månader arbetade 
jag själv på en bok med vittnesmål om 
ambassadör Harald Edelstam; en bok 
som Riksbankens Jubileumsfond bidrog 
ekonomiskt till. Ett drygt 60-tal f.d kol-
legor, vänner och framförallt människor 
som räddats till livet mellan september 
och december 1973 i diktaturens Chile 
har bidragit med vittnesmål och boken, 
som publicerats på spanska, lanserades 
i en mer än fullsatt lokal på Museo de la 
Memoria  los Derechos Humanos den 3 
april. Boken har givits ut av svenska am-
bassaden och det svensk-chilenska kultur-
institutet tillsammans.

I kulturinstitutet har ett 40-tal personer 
skrivit in sig som formella medlemmar, 
men utskickslistan av en virtuell  nyhets-
bulletin har ca 200 namn och i början av 
april utkom nummer 10 av denna bulletin.

De närmaste planerna är en andra lan-
sering av boken ”Collar de voces: testimo-
nios sobre un diplomatico comprometido” 
(Ett band av röster. Vittnesmål om en en-
gagerad diplomat) den 6 maj; visning av 
spelfilmer i olika stadsdelar i Santiago, ar-
bete på en utställning av svensk-chilenska 
konstnärer i samband med årets 6-juni-
firande; upprepande av förra årets bak-
ningskurser; seminarium om utvärderings-
system i skolväsendet, skriven av vår förste 
ordförande Orlando Mella. 

Tillsammans med  Glokala Folkhög-
skolan i Malmö och f.d lärare vid den 
Nordiska Film-och Dokumentärskolan 
som Folkhögskolan i Biskops-Arnö drev 
i Valparaiso under 12 år diskuterar vi nu 
en kurs på folkhögskolenivå kring praktisk 
journalistik och Latinamerikakunskap. 

Vi hinner säkert med en hel del till 
under året och drömmen om en 
egen lokal är i allra högsta grad 
levande. Vi har hittills kunnat 
driva verksamheten med frivil-
liga insatser och entusiasm, helt 
enkelt därför att det inte funnits 
några penningbidrag att ta till 
för att avlöna någon eller några 
som på det sättet skulle kunna 
ägna mer av sin tid åt ett i sig 
tidsslukande arbete. Vi fortsätter 
så länge, drivna av framgång-
arna med de aktiviteter vi hun-
nit med hittills. Och väntar som 
de latenta fröna i Atacamaöknen 
på ett fruktbart regn som ska ge 
näring åt strävandena efter att 

få en egen lokal och med möjlighet att av-
löna någon för det dagliga arbetet.

Den blommande öknen jag nämnde in-
ledningsvis är f.ö  i Chile och i turistkretsar 
ett begrepp, och busslaster reser då hund-
ra mil eller mer för att  beskåda naturens 
underverk. Och underverk bjuder Chiles 
400 mil långa landsträcka rikligt på i form 
av glaciärer, snöklädda vulkaner, Ander-
nas ståtliga bergsrygg i öster och ett aldrig 
riktigt Stilla Hav i väster, med prunkande 
vingårdar, apelsinlundar och avokadood-
lingar däremellan. Chile är ett land man 
lätt faller för vid första besöket; inte för 
alla undersköna naturscenerier, utan också 
på grund av mötet med oftast vänliga, le-
ende människor. Det låter romantiskt och 
är också en idealiserad bild, men den som 
enbart kommer hit som turist under några 
veckor får ofta den förenklade bilden med 
sig hem. Till den dramatiska naturen hör 
också återkommande naturkatastrofer; 
vulkanutbrott, jordbävningar, de senaste 
åren svåra bränder som en följd av torkan 
i centrala delarna.

Vi är långtifrån så många svenskar som 
slagit oss ned  i Chile som det bor chilenare 
i Sverige. Snarare är den svenska, perma-
nenta kolonin en liten grupp i förhållande 
till andra länder i Sydamerika och närvaron 
till stöd för mänskliga rättigheter och åter-
uppbyggnaden av ett demokratiskt Chile är 
över. Chile är ett medelinkomstland på upp-
gång, och Sverige ses här av väldigt många 
som ett föregångsland man har mycket att 
lära sig av. Vi vill med det svensk-chilenska 
kulturinstitutet vara en permanent platt-
form för samarbete och utbyte mellan de 
båda länderna. Kontaktytorna är många, 
från ett växande nätverk av känslomässiga 
familjeband till utbyte inom kultur och 
samhällsfrågor på en rad områden.  

Text: Anna-Karin Gauding, Vice ordförande
Vår hemsida finns än så länge enbart på spanska: 
www.ichs.cl
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Årets Nätverkskonferensen hölls i år 
14–16 mars i Bonn på Bonn International 
School, organiserad av Svenska skolför-
eningen i Bonn. Huvudföreläsare var Dr. 
Barbro Westlund från Stockholms Univer-
sitet, som föreläste om ”Att utveckla och 
samtidigt bedöma elevers läsförståelse – 
hur gör man?”. 

Totalt var 35 deltagare närvarande från 
tio skolföreningar i Tyskland, represen-
tanter från Svensk Utlandsundervisnings 
Förening (SUF), och Lars Bergman från 
Riksföreningen Sverigekontakt.

Bonn International School (BIS) är 
en International Baccalaureate (IB) skola 
med alla fyra program, dvs Early Lear-
ning (EL 3-5 år), Primary Years Pro-
gramme (PYP 6-11 år), Middle Years 
Programme (MYP12-16 år) och Diploma 
Programme (17-18 år). Skolan har när-
mare 800 elever från 69 länder. Rektorn 
för Secondary School (MYP och DP), 
Simon Vanderkelen, välkomnade oss alla 
till konferensen och skolan. Simon berät-
tade för oss att BIS just nu håller på att 
introducera ett nytt modersmålsprogram 
i Secondary School, som innebär att inte 
bara engelska, utan även franska, span-
ska och holländska kommer att erbjudas 
inom modersmålsprogrammet. Dessvärre 
är det för få svenska elever i Bonn för att 
svenska skall kunna erbjudas på BIS, vil-
ket innebär att Svenska skolföreningens 
arbete blir desto viktigare.

Dr. Barbro Westlund disputerade vid 
Stockholm Universitet, i december 2013 
med sin avhandling ”Att bedöma elevers 
läsförståelse” och vi var mycket glada och 

Möte i Bonn
Nätverkskonferensen för kompletterande svenska i Tyskland är ett årligt återkommande 
möte som erbjuder lärare och styrelsemedlemmar i svenska skolföreningar i Tyskland och 
omgivande länder tillfälle att diskutera gemensamma frågor och aktuella händelser. 

tacksamma att hon hade tid att komma 
och föreläsa för oss. Avhandlingen är 
baserad på resultat av en studie av jäm-
förelser mellan svensk och kanadensisk 
skola. Barbro varvade teori med konkreta 
exempel på hur lärare kan stödja och 
bedöma sina elevers läsförståelse genom 
hela skoltiden. 

I samband med hennes föreläsning hade 
vi mycket givande diskussioner, vilket 
bl.a. inkluderade de unika förutsättningar 
och villkor som barn som studerar svens-
ka i utlandet ofta har. Det var intressant 
att diskutera i vilken utsträckning språket, 
respektive skolsystemet i värdlandet har 
inflytande på elevernas möjlighet att ut-
veckla sin svenska. 

En viktig insikt som vi alla tog del av, 
handlade om att återkoppling (feedback) 
kan användas mycket mer kreativt än 
vad som är normen inom svenska skolan 
idag. Barbro Westlund menade att medan 
svenska lärare talar om hur de ger feed-
back till eleverna som återkoppling till 
uppnådda resultat genom beröm i allmän-
na termer, kritik eller råd om att till exem-
pel läsa mer, så talar kanadensiska lärare i 
stället om den feedback som läraren själv 
får av elevernas resultat. Med rätt inställ-
ning kan läraren utnyttja denna feedback 
från sina elever för att identifiera hur den 
egna undervisningen måste förändras för 
att eleverna ska uppnå olika lärandemål.

Rolf Ornbrant från SUF presenterade 
vad som händer inom skolvärlden i Sverige 
idag och speciellt de nedslående PISA-
resultaten från 2013. Detta följdes av en 
diskussion om möjliga orsaker till de 

dåliga resultaten, och i vilken utsträckning 
dessa resultat också kunde vara relevanta 
för undervisningen i svenska i utlandet. 

Lars Bergman avslutade föreläsningarna 
på lördagen med en presentation av Riks-
föreningen Sverigekontakt och dess akti-
viteter. Föreningen donerade också skön-
litterära böcker som skänktes till mycket 
tacksamma deltagare. En av eleverna i 
Svenska skolföreningen i Bonn blev också 
den lyckliga vinnaren av en iPad som lotta-
des ut bland alla deltagare i SUF:s VM.

På kvällen tog Dr Inger Schubert med 
sig deltagarna på en rundtur i Bonn. Inger 
är historiker och var under många år lärare 
i den kompletterande svenskundervisning-
en i Bonn och Köln. Sedan 1999 är hon 
verksam för Stiftelsen Lützenfonden i Göte-
borg och har medverkat i flertalet stora ut-
ställningar och vetenskapliga publikationer.

Vi gjorde en historisk promenad med 
påhälsningar hos stiftsbröder, kurfurstar, 
professorer, Beethovens mamma, en ång-
erfull svensk adelsman och Robert och 
Clara Schumann.

Söndagen ägnades först åt en presen-
tation av Sven Vindelstam, ordförande 
i Svenska skolföreningen i Kassel, som 
handlade om rättigheter i Tyskland för 
tillgång till undervisningslokal för moders-
målsundervisning. Efter detta fortsatte och 
avslutade lärare och styrelsemedlemmar 
diskussionerna i två grupper. 

Årets nätverkskonferens var en mycket 
lyckad tillställning. Vi ser alla fram emot 
nästa tillfälle att träffas vid 2015 års nät-
verkskonferens.
Text: Gunilla Svenningsen

Staty av Ludwig van Beethoven
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I Europa organiseras en nätverkskonfe-
rens vartannat år. Efter Aten, Rhodos, 
Rom, Cypern, Genève, Mallorca och 
Barcelona hade turen 2014 kommit till 
vår skolförening i Nederländerna. Lärare 
och skolrepresentanter från elva länder 
träffades i april strax utanför Amsterdam 
på Inntel Hotel i Zaandam och erbjöds 
ett varierat gästföreläsningsprogram.

Konferensen började på fredag efter-
middag med en cykeltur till utomhusmu-
seet Zaanse Schans. Turen tog oss genom 
Zaandam med alla dess kex- och chok-
ladfabriker och – självklart! – förbi de 
holländska väderkvarnarna. Att cykla vi-
sade sig vara populärt. Många saknar det 
i sina nya hemländer och berömde de 
fina cykelbanorna som bara holländarna 
vet hur man anlägger.

På lördag morgon satte det officiella 
programmet igång. Konferenssalen var 
fullsatt med 70 deltagare. Vi startade da-
gen med en warming up under ledning 
av Åsa Olsson, frilanssångerska inom 
klassisk musik och bosatt i Nederlän-
derna sedan 1990. Åsa lärde oss röstöv-
ningar som kan vara bra att ha till hands 
både i rollen som lärare och till vardags.  

Med röstövningarna i bagaget kändes 
det betydligt lättare att presentera nästa 
programpunkt – musikern Anna Ågren 
från ’De Andersons’ och hennes hol-
ländska (svensktalande) mamma Nelleke 
Dorrestijn, rektor för Uppsala Interna-
tional Summer Session. Anna och Nel-
leke delade med sig av sina erfarenheter 
när det gäller kulturella skillnader och 

Vi love 
Svenska!
Många är vi utlandssvenskar som så gärna vill att våra barn ska hålla det 
svenska språket levande, men som vet att det inte alltid är så lätt på egen 
hand. För oss spelar den kompletterande svenskundervisningen, som erbjuds 
på 150 platser i hela världen, en viktig roll. Det är en undervisning som inte 
bara hålls levande genom statsbidrag och motiverade föräldrar – utan kanske 
framförallt genom kompetenta lärare. En specialkompetens som Sverigekon-
takt värnar om genom att stödja nätverkskonferenser.

krockar inom och utom familjen till ’De 
Andersons’ tolkningar av Cornelis Vrees-
wijk fina musik.  

Jan Dackenberg från SUF informera-
de oss om SUFs verksamhet och gav oss 
bl.a. en inblick i debatten i Sverige om 
de senaste resultaten från PISA-proven. 
Det fanns många teorier om varför Sverige 
hade fått så dåliga resultat och vi har 
blivit mycket nyfikna på rapporten med 
förklaringarna som kommer ut till hösten. 
Efter Jan Dackenberg gav Lars Bergman 
information om Sverigekontakt. Det är 
fantastiskt att det finns organisationer 
som stödjer oss svenskar i utlandet med 
värdefulla projekt som håller vår svenska 
identitet levande. Vissa initiativ förtjänar 
mer publicitet – som att vi faktiskt kan 
söka bidrag till sommarläger i Sverige för 
våra barn!

Fortfarande nynnandes på Corne-
lis köades det till lunchbuffén där även        
nederländska gourmetspecialiteter, som 
kroketter till exempel, serverades! Ett 
trevligt tillfälle att språkas vid med alla 
svenskar från hela Europa.

Monica Bravo Granström var nästa före-
läsare på programmet. Monica är förfat-
tare till boken ’I Love Svenska’ och enga-
gerad i SWEA-projektet Barn Utomlands 
och Svenska språket. Monica pratade om 
hur man stöttar sina barn i flerspråkighet 
och tog upp frågor och diskussionsämnen 
till grupparbetet nästa dag.

Som den svenska traditionen tillåter 
hölls det också en lottdragning på lotter 
som sålts till förmån för Svenska Skol- 

föreningen i Nederländerna. Flera företag 
såsom Polarn o Pyret, Carlsson Culture, 
Fjällräven och Iggesund hade sponsrat 
med fina priser.

Dagen avslutades med en busstur in till 
Amsterdam där en kanaltur och middag 
väntade. En underbar kväll i ett Amster-
dam som visade sig från sin soligaste och 
varmaste sida. 

Den första programpunkten på sön-
dagsmorgon började redan klockan 9.00 
med grupparbete under Monicas ledning. 
Många intressanta diskussionsfrågor togs 
upp:

Hur motiverar vi äldre tonåringar 
att fortsätta arbeta med svenskan/gå 
på kompletterande svenska? Ett av de 
många tips från gruppen var att låta dem 
lyssna på Sveriges Radio. Gärna debatt- 
och samhällsprogram som får dem med-
vetna om vad som händer i Sverige.

Hur hanteras olika språkkunskapsnivåer 
inom en och samma grupp på bästa sätt? 
Ett av tipsen från gruppen var att arbeta 
med äldre och yngre barn i samma grupp 
och låta de äldre barnen hjälpa de yngre.

Hur kan lärare övertyga partners, 
mor- och farföräldrar, och så vidare att 
svenskan är viktig utan att trampa på 
deras kunnande? Här kom gruppen 
bland annat med förslaget att motivera 
föräldrarna vid föräldramöten och ge 
dem tips på bra material de kan arbeta 
med hemma.

Vad finns det för material att ge till      
familjer för att stimulera svenskinlärningen 
i hemmet? Ett av många tips var att 
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försöka skaffa brevvänner, läsa svenska 
böcker, se svenska filmer, besöka Sverige 
regelbundet och skapa en positiv inlär-
ningsomgivning (svenska är kul!). 

Sista programpunkten var med Astrid 
Surmatz, docent i skandinaviska språk 
vid Amsterdams Universitet (UvA). Ast-
rid föreläste om sin doktorsavhandling 
som behandlade språkliga och kulturella 
aspekter i Pippi Långstrumpböckerna. 
Otroligt intressant att få insikt i hur värl-
dens alla länder har ”löst” kulturkrockar 
med vår svenska Pippi! Som att en liten 
flicka i Frankrike inte anses kunna lyfta 
en häst, men en ponny är helt ok...

Innan alla skildes åt lämnades stafett-
pinnen över till det schweiziska teamet. 
Planeringen inför nätverkskonferensen 
2016 är redan i full gång. För svenskan i 
tiden!

Vill du veta mer om kompletterande 
svenskundervisning? 

Besök gärna www.suf.c.se eller  
www.svenskaskolforeningen.nl

Text: Eva Nylander, Ordförande
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

Jag går mot norr, längs Grant Avenue 
genom Chinatown, korsar gator med ka-
belvagnsspår i mitten, kullarna sträcker 
ända upp i himlen. På höger sida har jag 
finanskvarteren med blänkande skyskra-
por i fantastiska former, till vänster är ett 
gytter av bostäder, små butiker, restau-
ranger, elkablar i stora ansamlingar, folk 
strömmar ständigt fram och åter i solen.

Jag är på väg mot ett av min litteratur- 
och livskänslas epicentrum. När Grant     
Avenue mynnar ut i en korsning där 
Broadway Street kommer in från vänster 
(eller höger) och Columbus Avenue lite 
oväntat diagonalt kör in i platsen, då är jag 
där: North Beach, San Francisco. Gator, 
mindre och större, korsar varann i ett rut-
nät som tar ett tag att finna riktningarna i. 
Husen är äldre, många gånger med orna-
menterade detaljer, stora väggmålningar, 
burspråk. Kabelbussarnas luftledningar 
följer gatorna, kaféer, restauranger, barer, 
stripklubbar – och mitt i detta några vall-
fartsställen för den som är intresserad av 
modern litteratur: City Lights Booksellers 
och The Beat Museum. City Lights öppnade 
i början av 50-talet. Poeten Lawrence Fer-
linghetti stod för det, och skapade ett det 
fria ordets och tankens högborg där. Kriget 
var över för några år sedan, man orien-
terade mot nya mål, djupt konservativa 
strömningar korsades med en ny form av 
frihetlighet.

Poeter, prosaister, konstnärer, musi-
ker, unga människor med drömmar och 
visioner av en ny sort började göra sig 

hörda. Jack Kerouac skrev och skrev,   
Allen Ginsberg skrev och skrev, utan att 
hon ännu visste vad hon väntade på vän-
tade nunnan Mary Norbert Körte på en 
poetisk befrielse, Diane di Prima,  Joyce 
Johnson,  Joanna McClure var unga, 
Kenneth Rexroth, Malcolm McClure, 
Gary Snyder och många andra fanns, 
skrivande, väntande, Robert Zimmerman 
gick i skolan uppe i Hibbing, Minnesota 
och hade ännu inte blivit Bob Dylan.

Jag går där och minns en vecka för 
snart femtio år sedan, då min klasskamrat 
Renée och jag hemma i Småland fått i 
uppgift att läsa Kerouacs roman På drift 
och prata om den på svenskan. Vi var 
sexton eller sjutton år och den läsningen 
och den redogörelsen var som att ramma 
ett godståg och så komma ur kollisionen 
som en ny människa.

Läsningen gav mig ett nytt sätt att se, 
jag såg det som var gränslöst, det som var 
det fria skapandet, ett språk som var på 
en gång sakligt exakt och samtidigt mjukt 
och farligt poetiskt, likt slingor från saxo-
fon som blandande sig med tankarna, 
och jag såg vägarnas lockelse. Ja, det var 
romantisk outsiderlängtan men också 
början till en livshållning, som Tranströ-
mers flagga i dikten ”Allegro” – ”Jag his-
sar haydnflaggan – det betyder: /’Vi ger 
oss inte. Men vill fred.’”

Att det sedan följde tragiska livsöden, 
droger, beroenden, fiendskaper, i spåren 
av beat-rörelsen förtar inte ögonblicken 
av skimrande sol och tillåtelse. Och inte 

försvagar det de texter som vittnade om 
vacker klarsyn, som öppningen i Allen 
Ginsbergs klassiska dikt Howl: ”I saw the 
best minds of my generation destroyed 
by/madness, starving, hysterical, naked 
/.../”, denna sorgesång över en generation 
som på sitt sätt också blivit ett segerskri.

Ja, jag står där mitt i bruset, kliver in i 
bokhandeln och finner en skattkammare: 
ett globalt bibliotek med allsköns böcker 
– prosa, fakta, en hel våning poesi, förfat-
tarkvällar, ett öppethållande om 14 tim-
mar varje dag.

Jag besökte ofta City Lights under 
mina veckor i staden, det var en vila och 
en inspiration att komma dit, liksom till 
The Beat Museum snett över korsningen, 
med mängder av memorabilia från tiden, 
knäppa grejer och intressanta och gri-
pande ting. Allt det fördjupade bilden av 
tiden och människorna, gjorde dem både 
begripliga, sårbara, och paradoxalt nog 
också mera undflyende.

Vad söker jag då?
Kanske känslan och ögonblicken av 

klarsyn när jag kommer nära platser, ob-
jekt, manus, landsändar där det hände. 
Som om något som svävar omkring där 
också kan få ett fäste även hos mig. Söker 
berättelsen om det liv som är både mitt 
och allas, den som handlar om längtan.

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

 
Foto: kropic1/Shutterstock.com
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Språkets roll för människan går helt 
säkert inte att överskatta. Vi kan ta 
makten över oss själva, över platser, 
över andra, över situationen genom 
språket. Och det verkar vi vara gan-
ska ensamma om som art på jorden. 
Inte alls underligt då om vi tror att 
det krävs speciella förmågor för att 
vi skall kunna tillägna oss något så 
unikt och kraftfullt.

Men det finns många som menar att det 
inte alls krävs någon speciell biologisk 
språkprogrammering för att vi skall lära 
oss prata ett eller flera språk inom loppet 
av några få år, som vi alla har gjort och 
som alla jordens ungar fortfarande gör, till 
vår stora förvåning och glädje. Allt som 
behövs är att vi hör och provar språket. 
Svenska barn hör en väldig massa –ade- 
ändelser: hoppade du så högt? Somnade dockan 
nu? och till slut kopplar de ihop det: jaha, 
tänker de, när man säger det där –ade så 
handlar det om nåt som redan har hänt.  
Sedan generaliserar de den regeln och vi 
får höra att de drickade mjölk eller ätade 
smörgås. Vi kan vara nästan övertygade 
om att de inte har hört någon annan säga 
så; det här är barnens hemmabyggen av 
det material som finns tillgängligt. Men 
sen lär de sig: det finns undantag. Det   
heter drack och åt. Hur lär de sig det – 
utan att ha någon medfödd förmåga att 
förstå att språket är fullt av undantag?

Inlärningspsykologer har undersökt 
hur barn hanterar undantag i inlärning 
(och håll i er nu – här kommer ett experi-
ment som skulle kunna få de flesta med-
borgare att undra vad skattepengarna 
används till, men håll också med om att 
hela upplägget är förtjusande – hur kom 
forskarna som designade experimentet på 
att händer i bandage var grejen, vad sade 
föräldrarna vid middagsbordet på kvällen 
när de kom hem efter att ha ledsagat sina 
barn till ett viktigt forskningsprojekt och 
vad tänkte egentligen barnen som del-
tog?). Experimentet såg ut så här:

Ett barn visas in i ett rum, där en vuxen 
står framför en knapp. Den vuxne har båda 
händerna i bandage och säger att nu skall 
han tända lampan. Sedan böjer han sig 
ner och trycker på knappen med pann-
an och lampan tänds. Därefter ombeds 
barnet att tända lampan. Små barn går 

då fram till knappen och trycker på den 
– med handen. Men barnen kan också 
visas in i ett rum där en vuxen står fram-
för en knapp, utan bandagerade händer. 
Den vuxne tänder ändå ljuset med hjälp 
av sin panna. När det blir barnets tur               
trycker barnet på knappen – med pannan. 
Så här verkar barnet resonera: man gör 
på det vanliga sättet när man tänder lam-
por, dvs. man trycker med handen på 
knappen. Det är en generaliserad regel. 
Undantag från den regeln gör man bara 
om det inte finns någon orsak till att man 
inte skulle använda den vanliga regeln. 
Om en vuxen har händerna i bandage 
finns det en vettig förklaring till att han 
inte kan använda händerna utan trycker 
på knappen med pannan. Men om den 
vuxne inte har något vettigt skäl till att 
göra ett så konstigt undantag som att        
tända ljuset med huvudet – då utgår barnet 
från att det ligger något meningsfullt i att 
göra just så, och följer den vuxnes mycket 
opraktiska beteende. Precis så, menar 
många språkforskare, funkar det med t.ex. 
-ade-ändelserna också. För att utrycka att 
något redan har inträffat använder man 
-ade (eller -de) om det inte plötsligt är så 
att någon så att säga tänder ljuset med 
pannan och frångår den normala regeln 
och säger tex. skar eller sprang istället för 
skärde eller springde, som ju hade varit det 
normala, motsvarande att tända lampan 
med handen. Det skulle alltså vara ett 
normalt beteende för ett yngre barn att 
använda sig av konstiga undantag om det 
inte finns förklaringar till varför de finns, 
och det behövs inte någon speciell biolo-
gisk språkenhet i oss, utan alla barn lär sig 
saker om världen på det här sättet.

Intressant nog visar det sig att om man 
genomför experimentet med lite äldre 
barn så är de, oavsett om den vuxne har 
händerna i bandage eller ej, benägna att 
trycka på knappen med just händerna. 
Någon gång avtar alltså vår okritiska 
hållning till undantagen. Och: någon 
gång avtar också vår förmåga att snabbt 
tillägna oss ett språk. En viss naivitet i 
språkstarten verkar alltså vara mänsklig-
hetens smala lycka.

En annan faktor som verkar ligga       
bakom framgångsrik inlärning, oavsett 
om det gäller språk, fotboll eller något 
annat är motivation. Nils Granberg i 

Umeå har i sin avhandling följt en enda 
inlärare av svenska, Sophia från Grekland. 
Sophia är 19 år skall kanske läsa medicin 
i Sverige efter ett år med svenskstudier, 
men helst vill hon komma in på läkarlinjen 
i sitt hemland. I början går språkstudierna 
bra och Sophia känner sig nöjd. Hon hop-
pas också att hon skall antas till studier 
i medicin på ett grekiskt universitet och 
därför känns inte svenskstudierna så makt-
påliggande, kanske. I oktober, efter ett par 
månader i Sverige, får hon veta att hon inte 
kom in på läkarlinjen i Grekland. Plötsligt 
går språkstudierna sämre. Hon lär sig inget, 
tycker hon, och vet inte var hon hör hemma 
– skall hon inte åka tillbaka till Grekland 
nu? Över jul åker hon hem, och upptäcker 
att livet i Grekland inte är riktigt som hon 
tänkt sig; nu kan hon ju inte studera det 
hon vill där och mycket känns annorlunda. 
När hon återvänder till Sverige efter jul går 
inlärningen bättre i takt med att hon bygger 
upp ett realistiskt livsscenario som läkarstu-
dent och grekisk-svensk. Många inlärare 
kan vittna om processer av den här typen 
och mot sådant, skilsmässor, nya kärlekar 
på nya platser, barn eller längtan till havet 
eller skogen eller vad det kan vara, står 
sig orden och grammatiken slätt: den som 
inte känner att den hör till eller har någon 
meningsfull plats i det sammanhang där det 
nya språket talas kommer inte att lära sig 
det så effektivt. 

Motivation är helt säkert också en av 
framgångsfaktorerna även när barn lär sig 
sitt eller sina modersmål. Barn vill höra 
till, de har en given plats i en familj och 
de har inget annat val, brukar psykolo-
ger påpeka, än att lita på omdömet hos 
dem som tar hand om dem. Därför är det 
kanske inte så konstigt att de ger sig på 
nåd och onåd och säger åt, fast de har all-
deles rätt i att det borde heta ätade.

Text: Sofia Tingsell. Foto: Shutterstock

Hur lär man sig ett språk? 
Del 2: Med statistik och motivation
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Ett minnesmärke som vittnar om relatio-
nen mellan städerna är statyn När väns-
kapsbanden knytes vid Näckrosdammen 
i Göteborg. Statyn avbildar två ryttare, en 
kvinna och en man som möts. En kopia 
av statyn finns i Åbo framför det ena av 
de två skolhus där jag undervisar. Skolhu-
set kallades i början Göteborgska skolan 
och var en gåva av Göteborgs stad till 
Åbo som hade lidit stora förluster i vin-
terkriget. Härmed kan såväl statyn som 
skolan anses vara svenska minnesmärken 
i Åbo, de påminner oss om den ekono-
miska hjälp vi fick av er på femtiotalet och 
som vår stad drog stor nytta av. 

Fortfarande finns det även en Göte-
borgsförening i Åbo och på nätet läste jag 
att Sverigekontakt också har medlemmar 
här. Vår rektor i den f.d. Göteborgsskolan 
sitter också i styrelsen för Göteborgsföre-
ningen i Åbo. Av henne fick jag höra det 
jag väntade mig: att föreningen inte har 

så mycket verksamhet, årligen arrangerar 
den ett eller två evenemang som har ank-
nytning till Göteborg. 

Kan detta kallas vänskap mellan stä-
derna? Kanske. Men i mina ögon är det 
två gamlingar som skickar varandra jul-
kort för att de alltid gjort det, för tradi-
tionens skull. Kunde vi uppdatera vänska-
pen och på vilket sätt?

Nu när svenskan som skolämne här 
i Finland jämt hotas av engelskan och 
anses av många som ett slags gammalt 
minnesmärke utan någon riktig betydelse 
i dagens verklighet hoppas jag att vi som 
ännu vill ta vara på gamla vänner och fö-
ra livliga diskussioner med dem hittar på 
olika sätt att återuppliva vänskapen. Det 
måste ske på individuell nivå precis som 
på statyn.

Jag fick nya jättegoda vänner i Göte-
borg, intressanta, världsvana människor 
som på grund av sin kännedom om flera 

kulturer vet att vi här i Finland och Sverige 
egentligen är väldigt lika och har mycket 
sådant vi vill bevara men också mycket 
nytt vi kan lära oss av varandra. Och det 
går så bra när vi har ett gemensamt språk. 
Hittar vi på nya sätt att samarbeta gynnar 
det oss båda. Som lärare önskar jag att jag 
kunde ta alla mina studerande till det vack-
ra Göteborg, visa dom statyn vid Näckros-
dammen och fråga dem om de tidigare sett 
den någonstans. 

Skulle mina elever kunna hitta nya vän-
ner i Göteborg?

Hälsningar från Åbo

Text: Johanna Savolainen

Gamla vänner emellan
Att Åbo och Göteborg är vänorter visste jag nog då jag i höstas åkte till den sistnämnda men 
först ett halvt år efter min vistelse började jag fundera på hur två orter överhuvudtaget kan 
vara vänner och om det kan finnas olika grader av vänskap så som det finns i människorelatio-
ner? Kan städer vara kompisar eller julkortskickande gamla bekanta? 

Göteborgska skolan i Åbo

Utblick Finland
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Den 8–10 maj möttes ett tjugotal 
översättare från fjorton olika länder 
för att tillsammans diskutera vägar 
att ge stöd till översättning av svensk 
litteratur till andra språk. Seminariet 
arrangerades av Kulturrådet och 
Svenska institutet och ägde rum på 
Lidingö utanför Stockholm.

En förutsättning för att svensk litteratur 
ska hitta läsare i andra länder är att det 
finns kompetenta översättare. I många 
språkområden behövs det nya översättare, 
kanske inom ett specifikt område som 
exempelvis barnlitteratur eller drama, 
kanske inom flera olika genrer. Det gäller 
att hitta dessa potentiella översättare och 
ge dem en god introduktion till yrket, 
samt att ge de redan aktiva möjlighet till 
relevant fortbildning. Dessa frågor stod i 
fokus under seminariet på Lidingö.

Programmet bestod av deltagarnas 
presentationer av olika seminarier och 
aktiviteter som de själva arrangerat i sina 

länder, i Paris, i Italien, i Madrid, i Sankt 
Petersburg, i London och i Tyskland.   
Andra länder som var representerade var 
Kina, USA, Polen, Nederländerna, Serbien, 
Kroatien och Lettland.

Vidare informerade Kulturrådet om 
arbetet med svensk litteratur i utlandet 
och Svenska institutet om den verksam-
het kring litteratur som bedrivs inom 
svenskundervisningen i världen. Dis-
kussioner fördes om hur man gör för att 
starta ett översättarseminarium, från olika 
former och tänkbara samarbetspartners 
till praktiska frågor som finansiering och 
val av litteratur. Tanken är att det hela 
ska mynna ut i en ”verktygslåda för över-
sättarseminarier” som ska finnas på Kul-
turrådets hemsida.

Ett uppskattat inslag var en föreläsning 
av Anders Bodegård, översättare från 
franska och polska, omtalad bland annat 
för översättningar av nobelpristagaren   
Wislawa Szymborska och Gustave Flaubert. 
Och i juni tar han emot Stig Dagerman-

priset, som första översättare i prisets 
historia. Avgörande år för Anders Bode-
gårds yrkesval var då han tjänstgjorde som 
svensklektor i Krakow 1981-83 och började 
översätta polska poeter. Tidigare hade han 
även varit svensklektor i Lyon 1967–69. 
”Livet som lektor var den bästa tiden i mitt 
liv”, säger Anders. 
Text: Charlotta Johansson, SI

Svensk litteratur i världen – 
workshop om översättning

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens 
intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte 
inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samar-
bete och långsiktiga relationer med andra länder. SI har det över-
gripande ansvaret för svenskundervisningen i utlandet, främst på 
universitetsnivå. www.si.se

INFORMERAR

Det är svårt att inte fascineras av det 
stora intresset för Sverige och det 
svenska språket som finns i Ryss-
land och Vitryssland. Den 9 till 11 
april arrangerade Svenska institutet 
i samarbete med Sveriges ambas-
sad i Moskva och Generalkonsulatet 
i S:t Petersburg Svenska språkdagar. 
Arrangemanget riktade sig till lärare 
som undervisar i svenska vid univer-
sitet i Ryssland och Vitryssland. 

I Ryssland undervisas det i svenska vid 
23 lärosäten och årligen läser cirka 680 
ryska studenter svenska vid dessa univer-
sitet. I Vitryssland finns det 4 lärosäten 
där cirka 430 studenter varje år studerar 
svenska. Inte minst den senare siffran är 
imponerande om man betänker att Vitryss-

lands befolkning bara är 9,5 miljoner.
Språkdagarna samlade ett sextiotal del-

tagare från lärosäten i regionen vid vilka 
det bedrivs svenskundervisning t.ex. från 
S:t Petersburg, Moskva, Petrozavodsk, 
Pskov, Kaliningrad, Rjazan, Novgorod, 
Vologda och Arkhangelsk. Deltagare från 
lärosätena i Minsk och även lärare från 
Polotsk i Vitryssland deltog i språkdagar-
na. Den mest långväga deltagaren kom 
från Ekaterinburg vid Uralbergen. Konfe-
rensen genomfördes i pampiga och delvis 
slottslika lokaler vid det statliga pedago-
giska universitetet. 

De svenska språkdagarna inleddes och 
avslutades med ett gemensamt program 
med tillresta svenska talare. Bland dessa 
fanns Ulla Birgegård, professor emerita 
vid Uppsala universitet, som synnerli-

gen initierat beskrev ordboksförfattan-
dets vedermödor. Flera av hennes ryska 
medförfattare fanns i publiken. Särdeles 
uppskattat var också professor Bo Ralphs 
genomgång av svenska dialekter.

Mellan de gemensamma program-
punkterna var det parallella seminarie-
program, med rubrikerna ”undervisning” 
respektive ”litteratur”. Under dessa två 
seminariepunkter presenterade represen-
tanter för de ryska och vitryska lärosätena 
aktuellt från svenskundervisningen inom 
bl.a. forskning, samarbetsprojekt, över-
sättning och publikationer. Mycket upps-
kattat var generalkonsuln Jan Nybergs 
storslagna kvällsmottagning på General-
konsulatets residens där det bjöds på min-
gel med vällagad svensk husmanskost. 

Språkdagarna avslutades med ett bok-
lotteri i vilket vinsterna utgjordes av såväl 
aktuell skönlitteratur som ordböcker och 
läromedel i svenska. Avskedet efter de 
intensiva språkdagarna underlättades av 
vetskapen om att nya språkdagar stundar 
framdeles.
Text: Viktor Hennius, SI

Svenska språkdagar i Sankt Petersburg

Utblick Finland
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ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

for a reason, and we are 
rightfully proud of our 
Swedish heritage.

The Foundation 
is a volunteer-based 
organization that built, 
owns, and operates the 
modern-day Kalmar 
Nyckel, which is a 
full-scale and faithful 
reproduction of Peter 
Minuit’s flagship. We 
have over 300 active
volunteers, who 
provided more than 
49,000 volunteer hours 
of service in 2013.  We 
couldn’t sail off the 
dock, let alone main-
tain our magnificent 
ship or deliver much 
of our educational programs without the 
volunteers. The ship serves as a floating 
classroom and inspirational platform for a 
variety of sea- and land-based educational 
programs, and we reach tens of thousands 
of students of all ages each year. We are 
a special place, with a special ship, a ship 
that draws to it a community of special 
people. We like what we’re doing at the 
Kalmar Nyckel Foundation, living in the 
21st century and sometimes working in 
the 17th, and we hope it shows.

I’m pleased to be able to announce 
that we’re also in the midst of building 
a new education center and ship main-
tenance facility, which, together with a 
new dock and much-improved shipyard, 
will help make us a premier educational 
destination in the Delaware Valley. The 
new 18,000 square foot, 3-story facility 
and shipyard improvements will address 
many needs of our growing organiza-
tion, allowing us to extend the reach of 
our educational programs and keep the 
Kalmar Nyckel in ship-shape condition.  
We will be holding a “Grand Opening” 
gala and weekend celebration Saturday 
and Sunday, October 18th & 19th, 2014.   
So, please consider this an open invita-

tion, and we hope you’ll come visit us 
soon! We’re located on Wilmington’s 
historic 7th Street Peninsula, immediately 
adjacent to Fort Christina State Park and 
200 hundred yards downstream from “the 
Rocks” – which were used as the actual 
landing site and still exist.

Softbound copies of the Kalmar nyckel 
Sails Again booklet are available for 
order ($12.00 + 3.00 shipping). If you 
are interested in obtaining a copy, please 
contact the Kalmar Nyckel Foundation                                 
office at 302.429.7447 or email us at 
info@kalmarnyckel.org. 

The online version is freely available by 
clicking on the link: http://www.kalmar-
nyckel.org/KalmarNyckelSailsAgain.asp.    
This 375th Anniversary educational 
resource is supported by grants from the 
Swedish Council of America and the De-
laware Humanities Forum.  It gets used as 
part of the state curriculum in Delaware 
is distributed freely to history teachers 
throughout the state.

Text: Samuel Heed, Senior Historian & Director of 
Education, Kalmar Nyckel Foundation
1124 East 7th Street, Wilmington,  
DE 19801 302.429.7447
www.kalmarnyckel.org 

Sail back with us to the year 1638. Climb 
aboard the original Kalmar Nyckel as she 
embarks on her first storm-tossed crossing of the 
Atlantic – destination, somewhere in the middle 
of the “New World.”  You’ll have time to “learn 
the ropes” along the way, and, while you’re at 
it and hauling line, you may enjoy having a 
“deck’s-eyed” view of the ship that launched 
New Sweden.  Join Governor Peter Minuit and 
the “away team” as they step off at “the Rocks” 
landing site, soon to be famous as the first per-
manent European settlement in the Delaware 
Valley. Parley with the sachems of the local 
tribes, and then begin to build that crude little 
stockade, which will soon be called Fort Chris-
tina in honor of your twelve-year-old sovereign 
queen. Construct the first log-cabin structures 
on American soil, and then stay behind to hold 
the fort – quite literally. As one of the first 24 
soldier-settlers, wave goodbye as Peter Minuit 
sails away with the Kalmar Nyckel, and won-
der if – not just when – you will ever see him, 
the ship, or beloved Sweden again.

Kalmar nyckel Sails Again is a new edu-
cational resource – part history, part story 
– for teachers and students in Delaware 
and beyond.  Intended as a “meditation” 
on the challenges of transatlantic voyaging 
in the 17th century, the essay was written 
for the 375th Anniversary of the founding 
of New Sweden.  The online version of 
the booklet serves the Delaware Depart-
ment of Education as part of the state’s 
high school curriculum. By including the 
stunning photography of Andrew Hanna, 
an extraordinary volunteer and Kalmar 
Nyckel crewmember, my hope was to 
produce something that would serve the 
needs of teachers and students at the 
secondary level while perhaps exciting the 
interest of the general public. 

For those unfamiliar with us, the 
Kalmar Nyckel Foundation is a non-profit 
educational organization dedicated to 
“preserving and promoting the cultural 
and maritime heritage of Delaware for the 
education and enrichment of all” – a sig-
nificant portion of which is Swedish! Yes, 
we fly the Swedish flag atop the mainmast 

Kalmar Nyckel Sails Again: 
A 375th Anniversary Celebration of the Voyage that Founded New Sweden
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Det var minsann ett djärvt företag 
som började när två segelfartyg, inte 
mycket större än nutida skärgårds-
båtar, lämnade Göteborg i början av 
vintern 1637. Målet var Nordamerikas 
östkust, Sydfloden, numera Delawa-
refloden. Det var vår när man nådde 
fram till udden vid Delawareflodens 
mynning och platsens skönhet föran-
ledde expeditionen att döpa den till 
Paradisudden. Så heter den än idag. 
Man seglade vidare in i Delawarevi-
ken, som idag kallas Christina River 
där en viktig kanotled från de päls-
rika Leni Lenape-indianområdena 
mynnade. Den 23 mars 1638 landsteg 
svenskarna på klippan som fick 
namnet Christina Rock.

Drygt 376 år senare var det en mindre 
djärv men desto mer nyfiken expedition 
som tog sig fram till Sydfloden. Inte via 
segelfartyg utan via buss i tidiga ottan 
genom hela New Jersey med elever, lärare 
och föräldrar från de tre skolavdelningarna, 
Ridgewood, Basking Ridge och Princeton, 
i Svenska Skolan i NJ för slutprojektet i 
vårt läsårstema. Vi följde kartan genom 
vår vackra Garden State, en stat som i år 
fyller 350 år. Vårt mål var Wilmington 
i delstaten Delaware där segelfartyget 
Kalmar Nyckel väntade. Vi kom lite 
vilse på slutet, men fick då chans att se 
en imponerande väggmålning om Nya 
Sverige-kolonin innan vi nådde floden där 
det vackra fartyget låg.

Vi tyckte genast att hon var jättefin, 
säger eleverna. Det finns väldigt många 
speciella utsmyckningar på båten. Fram-

förallt i aktern men även lite här och var 
fanns fantasifyllda djur och annat.

Först träffade vi en av de fyra anställda 
och nästan tio frivilliga på båten. Hon be-
rättade om hur Kalmar Nyckel byggdes. Så 
fick vi då gå ombord och vi kastade loss!

Oj, vad mycket rep det hänger och 
ligger överallt. Det var en av mina 
första tankar, säger en lärare, när vi klev 
ombord på det fantastiska skeppet. Jag 
har inte seglat mycket i mitt liv och förstås 
aldrig förut på ett skepp som är en kopia 
av ett skepp från 1600-talet. Det var 
verkligen en fantastisk upplevelse att få 
komma med på en tur och att få lära om 
hur det gick till att segla henne.

Vi delades upp i tre grupper som fick 
gå runt på båten och lära oss om hur 
det var förr i tiden, men vi fick också 
hjälpa till. Det var intressant att se vilken 
sorts mat man åt på båten, t.ex. torkad 
fisk, surkål (så att de fick c-vitamin 
och inte blev sjuka av skörbjugg) och 
skeppsskorpor. I vattnet de drack hällde 
man rom eller öl för att döda bakterierna 
så att de inte blev magsjuka.

Vi fick också se och pröva på gamla 
redskap som användes för att navigera 
och för att mäta havsdjupet. De hade ett 
enkelt redskap med en kompassros som 
kunde användes av människor som inte 
kunde läsa så att de ändå lätt kunde förstå.

Gustav tyckte förstås att det var mycket 
intressant med kanonerna och hade 
många frågor om dem. En liten tjej på 
sex år fick ha dragkamp mot ett helt gäng 
med killar och tjejer och den lilla tjejen 
faktiskt vann. Med hjälp av den extra 
friktion, som bildades då repet var lindat 

Äventyret Kalmar Nyckel 
med Svenska Skolan i New Jersey 

ett par varv runt en träpåle, så kunde hon 
hålla emot. De kunde inte förstå hur hon 
kunde hålla emot och flera av dem gick och 
kollade för att se om det verkligen inte fanns 
någon knut på repet.

Högt över oss klättrade det frivilliga som 
höll på att reparera och kollade så att alla rep 
var i sin ordning. Det gäller att inte ha lätt for 
svindel med ett sådant jobb.

Vi fick hjälpa till att hissa segel. Då 
seglade vi på riktigt! Det gick väldigt sakta 
men det gjorde det för 376 år sedan också! 
Strax innan vi skulle lägga till efter vår tur 
lärde vi oss sjömansvisor och alla sjöng 
med. Haul away, you rolling king,Heave 
away! Haul away! Haul away! Oh, hear me 
sing,We’re bound for South Australia!

Efter lunch i gröngräset vid floden och lite 
spring i benen steg vi så på bussen tillbaka hem 
till NJ. Vi var trötta på hemresan men vi tyckte 
det var en bra dag och att det var värt att åka så 
långt  för att få åka med Kalmar Nyckel. Vi har 
lärt oss om Nya Sverige-kolonin och Kalmar 
Nyckel i skolan men nu vet vi mycket mer om 
hur det var på den tiden.

Det var fantastiskt att få avsluta årets tema 
med att se Kalmar Nyckel och få uppleva hur 
det var att färdas med henne. Besättning och 
frivilliga var mycket kunniga och brann för 
att dela med sig av sina kunskaper och visade 
oss samt engagerade oss i hur livet ombord 
på originalskeppet var när det anlände till 
Nya Sverige.

Tack till Sverigekontakt som hjälpte oss 
göra denna fantastiska resa
Elever, lärare och tacksamma föräldrar i Svenska 
Skolan i NJ

Text: Gunhild Ljung
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Namn: Catherine Otey
Ålder: 57 
Utbildning: Teaterutbildning, skådespeleri (Trinity Uni-
versity, San Antonio, Texas) med intyg om fullgörande 
från L’École Jacques Lecoq, teaterskola i Paris. 
Största intressen: Lära mig språk och använda dem,  
gillar att läsa, gå på teater och cykla – och resa förstås.
Favoritdjur:  Alla av dem, inklusive insekter och ormar. 
Men jag har bara plats och tid för mina två krävande 
katter. 
Läser gärna: Vad som helst. Men jag föredrar romaner 
– amerikanska, engelska, franska, spanska, svenska – 
och från alla perioder. Inte ett fan av deckare dock! Gillar 
att läsa tidningar också – The Guardian, La Vanguardia 
(eftersom jag bor i Katalonien), The Washington Post.  
Jag kan ännu inte läsa en hel svensk tidning väldigt 
lätt, men jag läser svenska artiklar som mina svenska 
vänner laddar upp.
Musik: Rockmusik från 70-talet; vissa cross-over artister 
som The Mavericks. Pianomusik – Ludovico Einaudi. 
Och, okej, för att vara ärlig – ABBA!
Gillar färgen: Grönt- Vårgrönt, skogsgrönt, blågrönt, 
pistage-grönt, fluorescerande grönt...
I framtiden: Jag studerar och talar och läser ”mina” 
språk – franska, spanska, katalanska, italienska och 
svenska (och engelska). Och så ofta jag kan, tittar jag 
på filmer eller tv-serier på ett av dessa språk. (Jag 
tyckte om “Bron” och “Borgen”!) Men jag älskar också 
naturen och jag går eller cyklar väldigt ofta, vanligen i 
Frankrike, vilket är mindre än 300 kilometer bort. Det 
tillåter mig att byta språk och tänkesätt och landskap.

Jag heter Catherine Otey, och jag kommer från Texas, 
men jag har bott i Barcelona i ungefär 23 år. Jag började  
studera svenska på grund av nyfikenhet. Förutom engel-
ska, de språk jag kunde var alla romanska språk. Så jag 
började lära mig svenska - och det var så spännande!  
Det fanns partikelverb och kortsvar och ord som jag kän-
de igen ... men de hade en galen stavning. Så kul!

Jag har också bott i Frankrike, där jag studerade tea-
ter; i Italien, där jag jobbade som skådespelerska; 

och i  Spanien, där jag bor och jobbar som lärare 
nu – och jag hade tidigare alltid lärt mig språket 

för att kunna fungera i alla dessa länder, men 
den här gången var det ett språk som öpp-

nade dörren till ett nytt land. 

Och vilket rikt och underbart land!  Jag 
har bara varit i Stockholm en gång, 

men jag planerar att fira min 60-års-
dag där genom att åka hundspann i 

Lappland för att se norrsken.  Jag 
ser fram emot den dagen jag kan 

sluta jobba och köra bil genom 
hela Sverige. Jag kanske till 

och med tar med mig min 
man – och våra cyklar.

Foto: Mikhail Kolesnikov/
Shutterstock

TRÄFFA 
CATHERINE
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I Finland finns det en grupp svensk-
lärare verksamma vid yrkeshögsko-
lorna i landet som kallar sig samar-
betsgruppen HOPPET. Dessa lärare 
samlas årligen någonstans i Finland 
för att utbyta erfarenheter och ta del 
av varandras verksamheter. I maj 
ägde detta evenemang rum på Åland.

Under de två seminariedagarna fick de 
25-tal deltagarna ta del av föreläsningar 
om det åländska samhället, den åländska 
turistnäringen och det nordiska sam-
arbetet sett ur ett åländskt perspektiv. 
Deltagarna gjorde även studiebesök 
på bland annat centralsjukhuset och 

Ett möte på Åland 

som bor på fastlandet. Men ålänningarna 
själva tycker att de ligger i själva centrum, 
mitt i Norden. Och det är ju en underbar 
inställning. Ålänningarna talar ju som 
bekant svenska och vid en namninsamling 
1919 visade 96 % av myndiga ålänningar att 
de ville tillhöra Sverige, men Nationernas 
Förbund beslöt 1921 att Åland skulle 
tillhöra Finland och så har det varit sedan 
dess. Åland har 6700 namngivna öar 
och där bor totalt cirka 28 000 personer. 
Mariehamn är huvudort med ungefär 
11 000 invånare. Där kan man förstås äta 
ålandspannkaka.

Text: Lars Bergman
  
 

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

på småföretagarverksamheten vid Sjö-
kvarteret i Mariehamn. I samband med 
middag på Smakbyn berättade Tiinaliisa 
Granholm från kulturcentrat Hanaholmen 
om nätverket Svenska.nu och vad de 
uträttar. På yrkesgymnasiet på Åland – 
där seminariet var förlagt – informerade 
undertecknad om Riksföreningen 
Sverigekontakts verksamhet i världen i 
allmänhet och i Finland i synnerhet. Jag 
hade tidigare inte hört talas om nätverket 
HOPPET, men nu hoppas jag att vi i 
framtiden ska ha fortsatt kontakt.

Det är möjligt att vi svenskar tycker 
att Åland ligger lite i periferin. Och det 
tycker kanske finländarna också – de 
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Som en parafras på Göran Tunströms 
bok ”Berömda män som varit i Sunne” 
börjar jag en miniserie om ”Stora 
personligheter som varit engagerade 
i Sverigekontakt.”

Vi startar med Torgny Segerstedt, supp-
leant i överstyrelsen mellan 1920–25, 
mannen, om vars ”lyckonamn” kritikern 
Stig Ahlgren en gång skrev: ”Torgny, ger 
associationer till gammalt nordiskt rätts-
patos, land skall med lag byggas. Seger-
stedt, hörs som en smattrande fanfar från 
stridstrumpeter, kungör en obrytbar tro 
på rättens slutliga seger.”

Styrelsen för Riksföreningen för 
svenskhetens bevarande i utlandet var vid 
denna tid en herrklubb från de översta 
sociala skikten, akademiskt, ekonomiskt, 
administrativt, ståndmässigt. Konsuler, 
landshövdingar, professorer, riksdagsle-
damöter, skeppsredare, köpmän, kyrkans 
och undervisningsväsendets män. Någon 
tidningsman. Inte en kvinna inom synhåll 
förrän 1932 – men det är en annan his-
toria. Allvarligt och engagerat deltog de 
samvetsgrant i arbete och möten – de or-
dinarie gav inte tillfälle för suppleanterna 
att medverka. Alla sitter i decennier. En 
suppleant som Segerstedt syns inte i pro-
tokollen. Inte en rad av eller om honom 
i årsböckerna från den aktuella perioden. 
En enda gruppbild från årsmötet 1921. 
Inte heller i tidningen Allsvensk samling 

finns han som skribent, den enda kopp-
lingen är några gånger förekommande 
annonser om GHT – en lite naiv kort-
information på ca 10 x 5 cm: ”Ledande 
tidning. Läses av alla.” (Det var för övrigt 
många annonsörer som stod föreningen 
nära: Svenska Amerikalinjen, Elof Hans-
son, Elander, Ekman)

Varför lät han sig väljas om år efter 
år?  Och syns hans föreningsverksamhet i 
andra av föreningens papper från tiden – 
eller på annat sätt i hans texter? Var hans 
styrelsemedverkan en naturlig förlängning 
av arbetet som huvudredaktör på Göte-
borg Handels-och Sjöfartstidning, eller en 
naturlig förlängning av umgänget med den 
göteborgska krets där han ändå rörde sig: 
Ekman, Wijk, Broström, von Sydow, Gib-
son, Carlander. Hans tidigare föreningsak-
tiviteter hade omfattat studentföreningen 
DYG under Lundaåren, Senapskornet 
och Frisinnade klubben i Stockholm, och i 
Göteborg startade han 1924 Politiska klub-
ben. Kanske tog detta engagemang den tid 
som han tidigare ägnat Riksföreningen.

Torgny Segerstedt hade, lockad av 
Otto Mannheimer och Axel Forssman, 
kommit till Göteborg och GHT 1917, 
från sin professur i religionshistoria vid 
Stockholms högskola, en professur som 
för övrigt bekostats av Oscar Ekman 1913;  
vi får anledning att återkomma till denna 
kombination. Hans yrkesliv hade dessför-
innan präglats av två akademiska strider, 

Torgny Segerstedt
en yttrandefrihetens ikon eller dagligt salt?

både i Uppsala och Lund, där han stått för 
ärlighet och yttrandefrihet och hans anta-
gonister för konservativ kyrko- och ämnes-
syn. Stockholmsåren hade även inneburit 
andra slags kontakter; med Ellen Key, 
Ernst Wigforss, Mia Leche Lövgren, Hans 
Larsson, Alice Tegnér, Elsa och Nathanael 
Beskow, Bonniers. 

Segerstedts ledning av GHT innebar 
stora förändringar för tidningen; en för-
bättring av  handel-och ekonomirappor-
teringen, en fokusering på England och 
ententen – vi befinner oss ju nu i första 
världskrigets slutfas och den katastrofala 
Verseilles-freden. Han introducerade Tred-
je sidan, en kultursida med featureartiklar 
och han designar slutligen den textform 
som mest förknippas med honom: den 
korta IDAG-spalten med dagsaktuella 
kommentarer med pregnant, drastisk, 
klarspråkande stil. 

Marcus Wallenberg var med och bidrog 
till den första kommitténs arbete 1907, 
förberedelserna till Riksföreningen. Mel-
lan åren 1919–40 upprätthåller han och 
Torgny Segerstedt en intensiv brevväxling, 
utgiven med titeln ”Jag skall bliva Dig 
förbunden…” av Folkuniversitetets Aka-
demiska Press 2004. Jag bläddrar bland 
de sidor som berör de år som Segerstedt 
satt som suppleant i vår styrelse; herrarna  
byter synpunkter om bankkommittén och 
Riksbanken, om mässan i Leipzig 1919, 
om ostkustbanan (1920), om Genuakon-

Torgny Segerstedt fyra från vänster, ordföranden Dan Broström framför fönstret

SVERIGEKONTAKTPROFILER
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Nya späNNaNde
böcker fråN
sverige!

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.

Mari JUNgsTedT
den man älskar

189:-

TOrgy LiNdgreN
klingsor

179:-

sigge ekLUNd
in i labyrinten

179:-

cariN gerHardseN 
Tjockare än vatten

179:-

ferensen (1922) och Branting och Undén, 
om nationalekonomi – MW har rekom-
menderat Keynes bok. De kommenterar 
dagspolitiken och situationen i världen 
med  språklig intensitet och ganska oför-
blommerad kritik. Och de träffas och 
umgås – med göteborgssocieteten och           
politiska klubben. 

Tjugotalets Segerstedt är ännu inte den 
Segerstedt som fann sin roll i kampen 
mot fascism och nazism,  politisk taktik, 
eftergivenhet och koncilians – men han 
är djupt engagerad i samhället och det 
politiska spelet. Men hans 20-tal förebå-
dar kommande decenniers stora frågor: 
fredsavtalets konsekvenser, Nationernas 
Förbunds svårigheter, Italiens övergrepp 
på Abessinien, världsekonomin, spanska 
inbördeskriget.

I samlingsvolymen Ur spalterna från 
1933 finns det andra texter som understry-
ker hans intresse för Norden, och här finns 
en intressesfär som kanske är ett av svaren 
på varförfrågan: ”Svenskt och finskt” heter 
en text från 1927 – den tar upp de språk-
liga och nationella kontroverserna i Fin-
land. Han argumenterar varmt för svensk 
litteratur och kultur och svenska språkets 
betydelse för Finlands övriga kontakter 
med Norden och deras starka statsbild-
ningar, men har även djup förståelse för 
den ungdomliga finska nationalkänslan. 

”En stor uppgift” är en text från 1928 
med samma tonfall. Nordisk solidaritet 
i krissituationer, ett gemensamt försvar 
var honom inte främmande. På tredje 
sidan lät han publicera kulturartiklar på 
de nordiska språken – åtminstone norska 
och danska – och han kom också med ett 
förslag om en nordisk högskola för utbild-
ning av tidningsmän.

Hans 30-och 40-talskamp mot nazis-
men är väl känd – den som börjar med 
”Herr Hitler är en förolämpning”-texten 
efter riksdagsvalet i Tyskland 1933, den 
som fick Göring att skicka det hotfulla 
protesttelegrammet som länge hängde 
inramat i GHT:s redaktionskorridor, och 
som oförtrutet fortsattes i tusentals IDAG-
kolumner och ledare. Hans språk är friskt, 
nyskapande, metaforiskt tufft. Han blan-
dar bibelord med slang, dialekt med arka-
ismer, ironi med patos, vrede över krigets 
vanvett och finstämd naturskildring.

Hans kommentarer kan ibland läsas 
som en tidsmaskin – dagspolitiken som 
han nagelfar i sina texter kan likaväl appli-
ceras analytiskt skarpt och genomskådan-
de på dagens Syrien, Afghanistan, Ukraina 
– eller FN och EU.

Torgny Segerstedt lever vidare i högsta 
grad i Göteborg – inte bara som yttran-
defrihetens och civilkuragets ikon, utan i 
flera andra skepnader. Han är namn på 

en gata i Göteborg, ett torg i Karlstad och 
en föreläsningssal på universitetet, en byst 
finns på Voksenåsen, Obelisken med få-
geltexten (”De fria fåglarna plöja sig väg 
genom rymden…”) står på Vasaplatsen, 
han är föremål för avhandlingar – och   
numera också konstnärligt gestaltad i filmen 
”Dom över död man” av Jan Troell. 

Men han lever också vidare genom 
stiftelsen och vänföreningen i hans namn 
som årligen delar ut Frihetpennan till en 
journalist som skriver i Segerstedts anda, 
Frihetstonen till musiker/musikgrupp med 
samma förtecken, uppsatsstipendier till 
studenter och språkpris till elever. 

Det finns även en gästprofessur vid 
universitetet, den vandrar mellan de 
fakulteter vars ämnen har något med Se-
gerstedt och hans gärning att göra. Inne-
havare av denna professur har bland an-
dra varit Jan Eliasson, Bengt Göransson, 
Asbjörn Eide, Brian Palmer. 

Och nu är vi tillbaka till 1913 och familjen 
Ekman igen: En stor grundplåt till denna 
nya professur kom återigen därifrån.

Det är nog inte en överdrift att säga att 
Torgny Segerstedt är den av våra supple-
anter som kom att bli allra mest betydelse-
full, fortfarande, 70 år efter sin bortgång.

Text: Ulla Berglindh, Ulla. Berglindh@ped.gu.se
(just nu i egenskap av styrelseledamot även i 
Stiftelsen Torgny Segerstedts minne)
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Hur kan man som utlandssvensk 
behålla svenskan?

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

ver på din dator, www.dn.se t.ex. och 
får då tillgång till aktuella artiklar på 
svenska. Du går in på hemsidan till ditt 
bibliotek i Sverige och kan låna e-böcker. 
Du kan lyssna på svensk musik, höra på 
svensk radio, se på svensk TV, handla 
svenska produkter …

Många upplever ändå att det trots 
allt inte är så lätt att behålla svenskan. 
Framförallt skrivandet kommer på skam. 
Men som jag alltid brukar påpeka – språk 
är en färskvara. Det man inte använder 
sig av, det måste man öva upp igen. Det 
gäller för oss vuxna såväl som för barn. 
Om man inte använder sig av ett språk 
dagligen, i olika situationer, hur kan 
man då vänta sig att det ska flyta på? Det 
enklaste rådet för att behålla svenskan är 
alltså: använd den!

Den största begränsningen för använd-
ningen av ett språk är för det mesta tiden. 
Ofta vill man lära sig språket som talas 
där man bor och lägger ner mer kraft 
på det. Ens partner kanske inte förstår 
svenska och man har ingen att använda 
den med dagligen. Men om man nu kän-
ner att man börjar tappa svenskan, så får 
man börja göra något åt det. 

Barn ger svenskan en skjuts
Om man får barn när man bor utomlands 
brukar annars svenskan få en skjuts fram-
åt. Ofta känner man ett annat behov av 
svenskan och det känns naturligt att prata 
svenska med barnen. Man hade själv en 
barndom på svenska, det är de svenska 
barnsångerna man kan. Och forskningen 
är ense om att flerspråkighet inte är skad-

Här i Samspråk om flerspråkig-
het tar vi ofta upp barns fler-
språkighet, men som vuxen kan 
man ha många funderingar om 
sin egen flerspråkighet. Frågan 
som oftast kommer upp är hur 
man som utlandssvensk behåller 
svenskan. 

Många upplever att deras egen svenska, 
deras eget modersmål (förstaspråket, det 
man lär sig först i livet, man kan ha flera 
stycken) urvattnas med tiden utomlands. 
Man förlorar ord, svenskan blir torftigare 
och man hänger inte med när nya ord 
kommer in.

När jag var i Amsterdam och föreläste 
vid Svenska skolornas nätverkskonferens 
för kompletterande svenska i mars, så 
kom denna fråga upp. Även i Facebook-
gruppen ”Svenska som modersmål 
utomlands” diskuteras denna fråga.

Ja, vad kan man då göra som vuxen 
för att behålla svenskan? I dagens globali-
serade och digitaliserade samhälle faktiskt 
ganska så mycket. Det är inte som förr, 
innan internet, då det kunde gå dagar 
eller veckor utan att man hörde någon 
svenska om man bodde utomlands. 

Svårt behålla svenskan i en 
utländsk miljö
Många drev med skådespelaren Dolph 
Lundgren när han efter en tid i USA var i 
Sverige och hade ”glömt bort” svenskan. 
Även Britt Ekland hade samma problem. 
I mitt eget fall känner jag igen det här 
från när jag bodde i Spanien i början av 
90-talet. Det var spanska hela dagarna, in-
ternet fanns inte, ingen möjlighet att läsa 
svenska tidningar eller böcker, än mindre 
höra på podcasts. Hade det inte varit för 
att mamma var duktig på att ringa, så 
hade nog svenskan försvunnit helt ur min 
hjärna, eller åtminstone kändes det så. 

I dag, ungefär 15 år efter min borttap-
pade svenska i Spanien, har samhället 
förändrats på ett sätt som få trodde var 
möjligt. Du knappar in några få bokstä-
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Ett finskt besök i Luleå
Tiden gick så snabbt i Rutviksskolan, att 
jag var tvungen att ringa till restaurangen 
på Kulturhuset för att meddela att vi skulle 
komma en timme senare än ursprungligen 
bestämt.

Under lunchen på den fina restau-
rangen kunde eleverna beundra hela 
tiden Luleå stad och älven nedan från de 
stora skyltfönstren och alla var mycket 
nöjda med det stående bordets läckerheter, 
d.v.s. det lokala suovas-köttet, potatis och 
många olika sorters sallader. Även efterr-
rätten chokladmousse med crème fraîche 
var säkert mycket god och lämplig till al-
las smak och Loka mineralvatten brukar 
finländska elever inte heller dricka i de 
finländska skolorna.

Då tiden hade gått så snabbt, beslöt vi 
oss på eftermiddagen att äntligen bekanta 
oss med Luleå centrum och låta eleverna 
köpa presenter till sina familjer. Jag tog 
med mig en tjej från min egen klass 
och hjälpte henne att kunna diskutera i 
butikerna på svenska. Man kunde märka 

genast hur snabbt hon började använda 
sin svenska och hur mycket glädje det gav 
henne att få kunna tala svenska i verklig-
heten för första gången i sitt liv.

Hela studiebesöket var mycket givande 
och intressant och alla var ytterst nöjda 
och lyckliga på hemresan och sade att det 
faktiskt var mycket kul att försöka klara 
sig på svenska och få en levande kontakt 
med språket och hela samhället på det 
här sättet och deras motivation kommer 
säkert att förbättras nu.

Text: Seija Kangas, Lektor i engelska och svenska
Hemi stad, Hepola skolan

Morgonen var solig men lite kall när 
vi avreste från Kemi Hepola skolan 
med buss till Luleå. Min kollega Pirjo 
Lahtela och jag hade 43 elever från 
årskurserna 6 och 7 med oss, och alla 
var mycket entusiastiska, då de redan 
länge hade väntat på den här dagen 
för att kunna träffa sina svenska 
jämnåriga elever på Rutviksskolan.

Vi kände oss mycket välkomna på Rutviks-
skolan i förorten Rutvik nära Gammelstad 
ca. en mil norr om staden Luleå och det 
var rektorn själv som guidade oss till 
olika klasser och berättade samtidigt för 
oss mycket om det svenska skolsystemet. 
Eleverna tyckte också att det faktiskt var 
mycket intressant att kunna se olika lektio-
ner i många årskurser i olika ämnen och 
de jämförde hela tiden undervisningen, 
klasserna och särskilt den fina gymnastiksa-
len med våra utrymmen. Även det vanliga 
svenska mellanmålet, dvs. ett äpple var 
en sak som väckte en livlig diskussion där. 

lig, varken för barn eller vuxna, så det är 
bara att prata på, även om omgivningen 
ibland ställer sig frågande. För barnen är 
det viktigt att få komma i kontakt med 
svenskan, så där är det svenska böcker 
och filmer som gäller. Detta blir ju till en 
”win-win situation” för båda barnen och 
föräldrarna får nytta av svenskan. Något 
som utlandssvenska föräldrar ofta brukar 
säga är att svenskan inte hade så stor 
plats i ens liv innan man fick barn och då 
ville föra vidare svenskan.

Att prata med andra är naturligtvis ett 
bra sätt att underhålla svenskan på. När 
man var yngre och reste runt kanske man 
hellre undvek andra svenskar, men när 
man har bott utomlands en längre tid får 
man ta till en omvänd taktik – suga tag i 
andra svenskar som man träffar på för att 
få prata svenska. Kanske fira midsommar 
eller Lucia även om man inte gjorde det 
i Sverige? Bjud in någon annan utlands-
svensk som du inte känner på fika!

Material på nätet
Förutom att läsa svenska dagstidningar, 
böcker, lyssna på musik, ja, allt det som 
har nämnts ovan, så kan det även vara 
intressant att lyssna på podcasts. Sveriges 
Radio (www.sr.se) har ett digert gratis 
utbud av alla möjliga program, det är 
nästan omöjligt att inte hitta något man 
gillar. Annars kan man kika in på hem-
sidan podcasts.nu och se om man hittar 

något. Man ska inte heller underskatta 
vad det gör för ens ordförråd om man 
läser en bok. Om man inte har tillgång 
till svenska böcker, eller redan har läst 
alla man har, kan man som sagt låna eller 
köpa e-böcker. Nu finns även Magasinet 
SMUL (www.magasinetsmul.com), ett 
livstilsmagasin just för oss utlandssvenskar 
som gör det lättare att hitta till aktuella 
svenska ämnen. Magasinet SMUL är ett 
samarbete mellan mig i Tyskland som 
chefredaktör, Lena Normén-Younger i 
Kanada som ansvarig utgivare och Emma 
Ageberg i Italien som art director.

Det skriftliga språket
Ofta är det det skriftliga språket som man 
känner går trögt och det som man använ-
der sig mindre av. På nätet när utlands-
svenskar skriver ser man ibland inflytande 
från andra språk, i ordföljd eller ordförråd 
och saker som ”jag pratar Svenska med 
barnen och min man Engelska” före-

kommer ofta. I och med att man så ofta 
ser namnen på språk skrivna med stor 
bokstav, så färgar det av sig på svenskan. 
Journalisten och författaren Richard 
Schwarz skriver på ett poetiskt sätt om 
detta i en artikel i DN: www.dn.se/ledare/
kolumner/forlorad-i-sprakets-skog/ Detta 
är ingenting att förfasa sig över, utan något 
normalt- Det man inte använder rostar. 
Om man känner att det är så får man 
försöka titta på aktiviteter som sätter igång 
skrivandet. Man kan t.ex. blogga om sitt 
stora fritidsintresse, på svenska då förstås. 

Något annat som kanske hjälper är att 
lösa korsord. Testa korsord.nu eller kors-
ord.se. Delta i diskussioner i sociala medier; 
på Facebook, följ den svenska samhällsde-
batten på Twitter. Var aktiv helt enkelt. För 
det är så – det finns ingen mirakelkur för 
hur man kan bevara svenskan, men man 
kan själv påverka det. Och som jag alltid 
brukar säga – ge inte upp!
Text: Monica Bravo Granström

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.
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I Sveriges riksdag den 7 februari 1914 
stod frågan om kungens apanage på 
beslutsagendan dagen efter borg-
gårdstalet som kungens hållit mot 
statsminister Karl Staaffs vilja. Riksda-
gens fyra socialdemokrater var också 
emot det.

Ska ni ta bort kungens matpengar nu, 
frågade högerledaren Arvid Lindman, då 
han bänkade sig bredvid LO:s ordförande 
Herman Lindqvist inför debatten.

Nej, jag tycker han är så mager så han 
kan gärna få behålla dem, svarade Lindqvist.

Som alla förstår är det inte dagens Her-
man Lindqvist, som avses, men väl hans 
farfar som var en av de fyra första social-
demokraterna i riksdagen. Men citatet 
(ur boken ”Med kungen som verktyg”) 
visar varifrån journalisten och författaren 
Herman Lindqvist som nyligen givit ut 
sin femtiosjunde bok, fått sin slagfärdighet 
och lätta skrivstil ifrån.  

Han gästade under våren Finlands-
svenska föreningen i Göteborg för att pre-
sentera sin bok ”När Finland var Sverige”, 
en fyndig titel, som vänder på perspekti-
vet, då man skriver om de 700 år som de 
båda östersjöländerna var förenade.

Herman Lindqvist växte upp i Helsing-
fors och tog studenten där vid 21-årsålder. 
Tillbaka till Sverige blev han journalist 
först på Aftonbladet, sedan på Expressen. 
Hans första uppdrag som krigskorrespon-
dent blev Tjeckoslovakien 1968, något 
som också resulterade i en reportagebok 
om Tjeckoslovakien året efter.

När Finland var Sverige
De närmaste tjugo åren 
framlevde han som krigs-
korrespondent i tio olika 
länder tills han slog sig 
ner på Île S:t Louis mitt i 
Paris. Från 1990 har han 
varit författare på hel-
tid och under den tiden 
åstadkommit 47 böcker. 
Hur är det möjligt?

Man stiger upp vid 
4-5-tiden. Det svåraste 
är ingressen, sedan går 
det av sig själv, säger den 
drivne journalisten.

När man studerar tit-
larna i den långa littera-
turlistan, ser man att histo-
ria är ett stort intresse, ett 
faktum som gav upphov 
till en diskussion med de 
akademiska historikerna.

Men jag är ingen histo-
riker, säger Herman med 
emfas. Jag har aldrig gjort 
anspråk på det. Men jag 
försöker skriva, så att jag 
väcker intresse, en folk-
skollärarambition skulle 
man kunna säga.

Finland och Sverige
Att läsa om Sveriges historia med fin-
ländskt perspektiv ger nya infallsvinklar. 
Ett exempel var Erik den heliges korståg 
till Finland. Det var nämligen inget kors-
tåg visar det sig. Ett sådant måste godkän-

nas av påven och 
Vatikanbiblio-
teket innehåller 
inget dokument, 
som visar att 
detta skulle vara 
fallet. 

En annan, 
mycket roande, 
historia är berät-
telsen om den 
kunglige stallmäs-
taren, den fin-
ländske Adolph 
Fredric Munck 

af Fulkila, och hans roll vid tillkomsten av 
en tronarvinge. Den har visserligen varit 
känd även i svenska källor men aldrig 
beskrivits på detta initierade och ömsinta 
sätt. Munck hade varit Gustav III:s page 
i tio år och kungen stod sin page mycket 
närmare än någon i sin familj.

Man skulle kunna fortsätta och hitta 
roliga och nya sätt att referera de 475 
sidorna svensk historia sett från Öster-
lands vinkel, ett namn på ”det egentliga” 
Finland, som ofta användes i Sverige i 
analogi med Södermanland och Upp-
land. Men tag och läs själva. Det kommer 
att gå fort och lätt. Dessutom har texten 
fackgranskats av bland andra professorn i 
nordisk historia vid Åbo universitet, Nils 
Erik Villstrand!

Text: Ina Nordquist. Ina.Nordquist@telia.com       

 
 
    

RECENSION
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På Dramatens stora scen spelas just nu 
Mats Eks uppsättning av ”Utvandrarna”. 
I höst, när GöteborgsOperan fyller tjugo 
år, sätter man upp den folkkära musika-
len ”Kristina från Duvemåla”. Den stora 
invandringen till Amerika förknippar vi 
svenskar nog mest med just Vilhelm Mo-
bergs verk, särskilt genom Jan Troells fil-
matisering med Liv Ullman och Max von 
Sydow. Från början av 1800-talet och ett 
hundratal år framåt invandrade hela 35 
miljoner människor till USA, de allra fles-
ta från Europa. Mer än 1,2 miljoner kom 
från Sverige. Bara under 1880-talet ut-
vandrade nästan en halv miljon svenskar, 
av en befolkning på 4,6 miljoner. 
    
 ”Den europeiska utvandringen till Ame-
rika var den största folkförflyttningen 
som förekommit i världshistorien”, skri-
ver Lennart Pehrson (tidigare DN-kor-
respondent i USA) i sin brett upplagda 
bok ”Den Nya Världen. Utvandringen till 
Amerika I”, den första delen i en trilogi 
om den svenska emigrationen till USA. 

Men invandringen till Amerika börja-
de tidigare än så. Redan under 1600-talet, 
när Sverige blivit stormakt under Gustav 
II Adolf, närde kungen förhoppningar 
om att utvidga sina domäner efter eng-
elsk och nederländsk modell. Kolonin 
”Nya Sverige” eller ”Delaware” är välkänd 
för Riksföreningens medlemmar. Flera 
var kanske med och firade 375-årsminnet 
av hur Sverige år 1638 försökte grunda en 
koloni i Amerika. Sveriges roll som kolo-
nialmakt var dock obetydlig, som vi vet. 

I sin vackert formgivna och rikt illustre-
rade bok låter Lennart Pehrson enskilda 
personer träda fram. Det gör framställ-
ningen levande. Så får vi på ett uppslag 
se hur man på Johan Brunks egendom i 
New York slöt fredsfördrag med ursprungs-
befolkningen. Brunk, som då stavade sitt 
efternamn Bronck, kom att ge namn åt 
stadsdelen Bronx.

Vi kan också läsa om Ramboäpplet, 
som inspirerade författaren David Mor-
rell i romanen ”First Blood” från 1972, 
mera känd genom Sylvester Stallones roll 
i de senare filmerna om ”Rambo”. Peter 
Gunnarsson, som anlände till Nya Sverige 
med skeppet Kalmare Nyckel år 1640, 

Amerikas historia är 
invandringens historia

tog namnet Rambo efter Ramberget på 
Hisingen i Göteborg. Med i bagaget hade 
han äppelkärnor som han planterade. 
Och det var just ett sådant Ramboäpple 
som författaren David Morrell fick i sin 
hand. Att historien om Ramboäpplena är 
trovärdig får vi veta genom en lärjunge 
till Linné, Pehr Kalm, som reste runt i 
USA vid mitten av 1700-talet. Pehr Kalm 
har nedtecknat att han träffat en Peter 
Rambo, som kunde berätta att hans farfar 
Peter Gunnarsson Rambo, tagit med sig 
äppelkärnor från Hisingen i Göteborg.

I det nya landet hoppas man på ett 
friare, mindre auktoritetsbundet liv. En 
representant för denna friare och före-
tagsamma ”nya människa” är Benjamin 
Franklin, ”den förste amerikanen” som 
han kallas. Linnélärjungen Pehr Kalm ser 
i Benjamin Franklin en personifikation av 
det nya Amerika. ”På sitt sätt var Franklin 
den förste amerikanske världskändisen”, 
skriver Lennart Pehrson. ”Franklin blev 
framförallt en förebild för en ny samhälls-
klass av hantverkare, affärsinnehavare 
och andra näringsidkare …” 

Såväl det framväxande amerikanska 
samhället som det svenska speglas genom 
de personer som skildras i boken. ”Till 
vapen för frihet” heter kapitlet där Axel 
von Fersen reser till Amerika för att delta 
i det amerikanska självständighetskriget. 
Fersen var nog inte så intresserad av de 
amerikanska rebellernas frihetsideal. Hans 
verkliga skäl till resan var snarare ryktena 
om att han var drottning Marie Antoinet-
tes älskare. Situation i Paris blev ohållbar.

Under den här tiden var det mest 
högutbildade och välbärgade personer 
som sökte sig till det nya landet. I detta 
tidigare skede saknades kvinnorna så gott 
som helt. Det fanns dock undantag. Ett är 
Fredrika Bremer som mycket tidigt visade 
ett stort intresse för den nya världen. Hyl-
lade förebilder var Benjamin Franklin och 
George Washington. Men det var Alexis 
de Tocquevilles studie om den amerikan-
ska demokratin som inspirerade henne att 
företa den långa resan. Den 22 september 
1849 lämnade hon Liverpool ombord på 
atlantångaren Canada. Hennes resa till 
Nya Världen kom att vara i två år. Fred-
rika Bremer jämförde kvinnornas situation 

i USA med förhållandena i Sverige. I USA 
kom de tidigare ut i förvärvslivet, oftast i den 
framväxande textilindustrin. Under 1830-ta-
let blev allt fler kvinnor politiskt aktiva och 
bildade egna fackföreningar. De organiserade 
sig också i kampen mot slaveriet. I Sverige 
saknade kvinnorna från de breda folklagren 
utbildning. Många kunde inte läsa och skriva. 
Det skulle ändra sig först med att folkskolan 
infördes år 1842. 

Utvandringsvågen på grund av fattigdom 
och nödår i Sverige på 1800-talet utlöste 
också en politisk debatt om nödvändighe-
ten av att reformera det svenska samhället, 
skapa ökad demokrati och förnya det gamla 
och åldrade ståndssamhället. Den första de-
len av Pehrsons stora trilogi, som enligt för-
fattaren själv inte bygger på egen historisk 
forskning, slutar med den stora emigrations-
vågen. Flera menade att ”Amerikafebern” 
hade brutit ut. ”Men Amerikafebern i Sveri-
ge kan inte enbart förklaras utifrån ett miss-
nöje med värnplikt, social stagnation, fattig-
dom och avsaknad av framtidsmöjligheter. 
Amerika utgjorde också en lockelse i sig.” 

Som vi vet kunde inte alla förväntningar 
uppfyllas. En invandrare sammanfattade 
sina intryck så här:
 
”Well, I came to Amerika because I heard
the streets were paved with gold. When I got here, 
I found out three things: first the streets weren’t
paved with gold; second, they weren’t paved at all;
and third, I was expected to pave them.”

Urbaniseringen och den svenska invandring-
en till Chicago är ämnet för del två, ”Den 
nya staden”, som utkommer i höst. Chicago 
hade under en tid fler svenska invånare än 
någon annan stad, bortsett från Stockholm.

Till våren 2015 kommer del tre, ”Den nya 
tiden”, som behandlar folkströmmarna väster-
ut i Amerika och utvecklingen under 1900-ta-
let, från guldrushens Klondyke till Hollywood.

Text: Aimée Delblanc, aimeedia@comhem.se
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C. Fred Bergsten, tills nyligen chef för 
Peterson Institute for International Eco-
nomics i Washington DC.  Peterson In-
stitute, som Bergsten grundade år 1981, 
är det ledande forskningsinstitutet i USA 
som ägnar sig åt internationell ekonomi 
och den mest inflytelserika tankesmed-
jan för internationell ekonomisk politik i 
Washington DC. 

Delegationer från Finansdepartemen-
tet, Riksbanken och enskilda svenska af-
färsbanker orienteras årligen av Bergsten 
och hans kollegor om det ekonomiska 
tillståndet i USA och världsekonomin. 
Bergstens farföräldrar utvandrade från 
Kumlatrakten till Kansas 1886. Därav 
hans stora intresse för vårt land. Hans 
svenska kontaktytor är omfattande, såväl 
politiskt som ekonomiskt och han besöker 
regelbundet Sverige. 

Bergsten har fungerat som ekonomisk 
rådgivare såväl åt republikanska som de-
mokratiska administrationer och genom 

Vasa Orden av Amerika 

Årets svenskamerikan 2014

honom har svenska regeringar hållit sig 
informerade om viktiga förändringar i 
USA och världsekonomin till gagn för 
vårt land. 

Bergsten är filosofie doktor (PhD) från 
Fletcher School vid Tufts University. Han 
har haft flera viktiga ekonomiska nyckel-
positioner i den amerikanska administra-
tionen. Som 27-åring koordinerade han 
USA:s internationella ekonomiska politik 
i Nationella säkerhetsrådet med Henry 
Kissinger som sin chef och han var bi-
trädande finansminister under President 
Jimmy Carter. Han har skrivit ett 40-tal 
böcker om internationell ekonomi. 

Bergstens utmärkta gärning inom in-
ternationell ekonomisk politik, analys av 
ekonomiska frågor i ett globalt perspektiv 
samt skapandet av Peterson Institute pre-
senteras i verket C. Fred Bergsten and the 
World Economy.

2013 tilldelades C. Fred Bergsten 
Kungliga Nordstjärneorden.

Det är en stor ära för Vasa Orden av 
Amerika att få tilldela C. Fred Bergsten 
utmärkelsen Årets Svenskamerikan 2014.

Mottagare av denna hedersutmärkelse 
de senaste åren:

2008 Barbro Osher, generalkonsul, 
2009 Anne-Charlotte Hanes Harvey, 
dramaprofessor, 2010 John E. Norton, 
statsvetare/historiker, 2011 Kerstin Lane, 
museichef, 2012 Ingvar Wikstrom, entre-
prenör för svensk matkultur, 2013 Mar-
tina Arfwidson VD Face Stockholm.

För Årets Svenskamerikan-kommitté 2014
Catherine Bringselius Nilsson, ordförande

Mer information: Ordförande Årets 
Svenskamerikan -kommitté, C. Bringselius Nilsson
Tel.: +46(0)470-28588
E-mail: cbringselius@gmail.com

C. Fred Bergsten 
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1. I Melodifestivalen segrade Öster-
rikes Conchita Wurst. Men vem
tävlade för Sverige?
A. Carola
B. Sanna Nielsen
C. Robin Stjernberg

2. I början av maj drog Sverige ut på 
ett FN-uppdrag. Till vilket land?
A. Syrien
B. Ukraina
C. Mali

3. En av nykomlingarna i fotbollsall-
svenskan kommer från en ort i södra 
Sverige. Vilken?
A. Falkenberg
B. Kungsbacka
C. Helsingborg

4. I den senaste PISA-undersökningen 
konstateras det att svenska ungdo-
mar (tyvärr) har problem med:
A. Läsning
B. Engelska
C. Koncentration

5. Vem tog över Ulf Lindes stol num-
mer 11 i Svenska Akademien?
A. Ulf Lundell
B. Bengt Ohlsson
C. Klas Östergren

6. Vem tilldelades i år Litteraturpriset 
till Astrid Lindgrens minne, ALMA?
A. Barbro Lindgren
B. Philip Pullman
C. Katherine Paterson

7. Vem vann SM-guld i ishockey i april 
2014?
A. Skellefteå AIK Hockey
B. HV71
C. Frölunda HC

8. Hur många kilo godis äter varje 
svensk per år?
A. 9 kilo
B. 17 kilo
C. 24,5 kilo

9. Vilken sport är prins Carl-Philip 
aktiv inom?
A. Fäktning
B. Golf
C. Motorsport

10. Vad heter Sveriges största nöjes-
park?
A. Gröna Lund
B. Liseberg
C. Skansen

11. Den unge svenske regissören 
Malik Bendjelloul gick hastigt och 
tragiskt bort i maj. Vad heter den Os-
carsvinnande film han regisserat?
A. Searching for Sugar Man
B. 12 Years a Slave
C. Blue Jasmin

12. Den här blomman kan man se om 
våren. Vad kallas den?
A. Gulsippa
B. Gullviva
C. Tussilago

Nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige våren 2014?

13. Att ha en blogg och att blogga har 
inneburit stor framgång för ett antal 
unga kvinnor. Vilka av följande är 
bloggare?
A. Kenza och Blondinbella
B. Bella och Kissie
C. Isa och Rebecka

14. Det är snart dags för många, fram-
för allt unga, att sommarjobba. Det är 
bra att ha koll på semesterersättningen. 
Hur stor är den?
A. 12 % av lönen
B. 5 % av lönen
C. 8 % av lönen

15. Vem tilldelades årets Polarpris?
A. Peter Sellars och Chuck Berry.
B. Yo-Yo Ma och Paul Simon
C. Ennio Morricone och Björk
 

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

Lösning till nutidsorienteringen nr 1, 
2014 var:
1B, 2C, 3B, 4B, 5C, 6B, 7A, 8C, 9A, 
10A, 11B, 12B, 13B, 14A, 15B.

Pristagare:
Angelika Heddrich, Tyskland
Judit Hollos, Ungern
Ina Kroner, Tyskland
GRATTIS!
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Det bästa från Sveriges Television för dig som 
semestrar, arbetar eller bor utomlands. 

Enda sättet att se flera av SVT:s mest populära program utomlands. 
Sänds dygnet runt i hela världen via satellit eller IPTV – tv via Internet. 

Följ valet 2014 och missa inte  program
som Allsång på Skansen, Melodi-
festivalen, Allt för Sverige och Skavlan 
samt nyheter från Rapport och Aktuellt.

Läs mer på: svt.se/svtworld 
och följ oss på facebook.com/svtworld 

Abonnemang tecknas på www.connova.se 
eller +46 (0) 141-20 39 10 

Fråga efter SVT World på ditt hotell och 
fyll i enkäten på vår hemsida - som tack 
får du en gåva!

Visste du att även hotell kan 
abonnera? 


