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FRÅN DICKSONSGATAN

strömska och fick även ta del av svenska 
kulturaktiviteter som midsommarfirande, 
allsång och dans. I Sparreviken kunde ett 
tiotal utlandssvenska barn och ungdomar 
delta i olika läger tack vare bidrag från 
Oscar Ekmans stiftelser.  

På Dicksonsgatan har bokbordet stått 
uppdukat och lärare från olika delar av 
världen har kommit förbi och fått möjlig-
heten att plocka till sig en kasse böcker.

Minnesmärken
Insamlingen fortsätter och nu är frågan 
om vi når 1000 före årsskiftet. Alla ni 
därute i världen – hjälp oss med detta!

Hösten
Efter denna fantastiska sommar vill man 
ju gärna tro att det kommer en fantastisk 
höst. Arbetsmässigt så är Riksföreningen 
Sverigekontakt engagerat i ett flertal lä-
rarkonferenser, bland annat i Paris, Tal-
linn och Fuengirola. En konferens i Fort 
Lauderdale i USA för den kompletteran-
de svenskundervisningen i Nordamerika 
planeras i november. 

Sverigekontakt deltar i mässan Bok & 
Bibliotek i Göteborg 25–28 september. 
Apropå böcker så skickar vi i november 
små bokpaket till samtliga skolenheter 
runtom i världen där svenska undervisas. 
Läsförståelse har ju uppmärksammats 
en hel del på sistone då det visat sig att 
svenska barn och ungdomar har uppnått 
sämre resultat än tidigare vid en interna-
tionell jämförelse. Regeringen har därför 
ålagt Skolverket att ge svenska lärare peda-
gogiska ”läsverktyg” så att läsförståelsen 
kan bli bättre. Detta ska ske inom det så 
kallade Läslyftet som beräknas starta 2015. 
Tyvärr är det oklart om svenska lärare 
utomlands kommer att omfattas av detta 
lyft. Däremot har ju ”Läsutmaningen” 
som administreras av Lottis och Tommy 
Isaksson – tidigare i Riyadh, numera 
på Teneriffa – engagerat alltfler svenska 
skolenheter i utlandet och det är ju också 
ett slags läslyft. Ni som inte tidigare varit 

Det har varit en fantastisk sommar – sol 
och värme och nästan inget regn. Och så 
har det varit i hela Sverige, inte bara här 
och där. De nackdelar det inneburit har 
nog de flesta tagit med jämnmod, men 
allvarligt var den stora skogsbrand som 
tog fart i månadsskiftet juli/augusti i Berg-
slagen nära Sala och som pågick i ett par 
veckor. Getingarna har också haft en bra 
sommar, men kanske inte så bra som 
”getingsommaren” 1959. 

Innan den riktiga värmen slog till i juli 
så ägnade sig en stor del av svenska folket 
åt att se på fotbolls-VM och sedan var det 
ett stort politiskt spel i Almedalen i Visby 
som traditionen bjuder sedan Olof Palmes 
dagar. I år var det förstås extra pådrag 
då det är val till riksdag, kommuner och 
landsting i september. Det lovas till höger 
och vänster och alla partier försöker synas 
med sina frågor i allehanda medier, inte 
minst de sociala. Det blir förstås spännan-
de på valdagen, även om det – när detta 
skrivs i augusti – ser ut som om blocket 
socialdemokrater, vänsterpartister och 
miljöpartister kommer att ta hem segern.

 
   

På Dicksonsgatan och annorstädes
Sommaren på Dicksonsgatan har varit 
lugn, men som vanligt har det varit full 
aktivitet på Billströmska folkhögskolan 
och i Sparreviken. Ett 40-tal utländska 
studenter förkovrade sig i svenska på Bill-

med i Läsutmaningen – ni har  
chansen snart igen. Anmäl er till  
lasambassadoren@gmail.com. 

Utöver detta finns det en mängd ar-
betsuppgifter som engagerar – folkhög-
skolestipendiater, projektet Göteborgs-
Emigrantens fortsatta öde, Lützenfondens 
spännande arbete, svenska krigsfångars 
liv i Sibirien på 1700-talet, svenska språk-
centret i Minsk, svenskan i Chile och 
andra länder där man ser att tidigare 
utvandrare till Sverige kommer tillbaka, 
med mera.

Jekaterinburg
I detta nummer finns en tämligen lång 
artikel skriven av borgmästaren i Jeka-
terinburg Jevgenij Rojzman och över-
satt av Bengt Eriksson, som tidigare var 
verksam vid ambassaden i Moskva. Vi 
har valt att publicera den i sin helhet då 
den på många sätt belyser hur svenskar 
kom att påverka utvecklingen i Uralom-
rådet. Den beskriver inte endast svenska 
krigsfångars inflytande utan även andra 
som begav sig till Ryssland av olika skäl. 
Det är också mycket trevligt att konsta-
tera att det finns en sådan Sverigevän i 
en ledande befattning i Rysslands fjärde 
största stad och det finns all anledning att 
återkomma till honom och till de liv som 
svenskarna i Ural levde.
  
Till sist
Sverigekontakt är alltid intresserat av 
att få ta del av era aktiviteter utomlands. 
Mejla och berätta om arrangemang i sko-
lor, om svenska minnesmärken i din del 
av världen, om svenskrelaterade händel-
ser som genomförs etcetera. 

Trevlig höst!

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

Faktum är att de flesta människor är täm-
ligen språkintresserade. Det finns väl vissa 
som nöjer sig med att använda språket rent 
praktiskt, till det som är dess främsta upp-
gift: kommunikation med andra människor. 
Men det är också lätt hänt att man med 
anledning av något som sagts också börjar 
fundera över hur detta har framförts.

Det märker den tydligt som sysslar 
yrkesmässigt med språket. När någon 
får reda på att man håller på med språk, 
kommer det ofta som ett brev på posten: 
”Då måste jag fråga …” – och så förväntas 
man ge besked. Inte sällan ställs man inför 
frågor som man hört många gånger förut. 
Det tycks finnas en repertoar av frågeställ-
ningar som särskilt upptar den språkintres-
serade allmänheten.

Ett visst intresse för språk verkar ligga 
latent hos de flesta. De vanligaste frågorna 
gäller namn, mestadels på orter och perso-
ner. Enskilda ord kan också väcka funde-
ringar. Det är sällan någon ifrågasätter att 
hund och katt, häst, ko och gris heter just 
så, det tar man för givet. Däremot kan ord 
som smörgås och fogsvans verka förbryl-
lande. De ”stämmer” inte riktigt.

En smörgås är ju ingen gås, och en fog-
svans (ett slags långsmal såg med handtag i 
ena änden) kan ju likna en svans, men var 
kommer fogen in? Om man står och sågar 
upp bitar som sedan skall fogas samman, 
kan detta kanske gå att acceptera som för-
klaring, och även om smörgåsen inte är 
någon tamfågel är det ju onekligen smör 
på den, så det kan väl också få passera.

I själva verket avser smörgås från bör-
jan en smörklimp. Det var den som skulle 
strykas ut på brödet. Fogsvans har vis-
serligen med svans att göra, men ordet är 
inlånat i sin helhet från tyskan, där Fuchs-
schwanz betyder ’rävsvans’. Uttalet med 
o i svenskan visar att lånet förmedlats ge-
nom talspråket (och inte via skriften). Man 
kan väl tänka sig att det startat sin karriär 
inom tyska snickares interna yrkesjargong 
och att svenska kolleger som kommit i 
kontakt med sådan tagit efter.

Så här kan man hålla på. Mängder av 
ord har en rolig historia, och det finns 
många lustiga ord. Men på senare år har 
det allmänna intresset och diskussionen 
kring språk tagit en annan vändning. Nu 
frågar sig en del om svenskan går mot sin 
snara undergång och om inte svenskarna 
kommer att börja tala engelska i stället. 

Det starka engelska inflytandet på 
svenskan märker alla. En del reagerar och 
slår bakut, andra tycker att det är slöseri 

med resurser att upprätthålla svenskan 
när vi nu är så få i världen som talar detta 
språk – vi skulle väl lika gärna kunna 
övergå till engelska frivilligt, under ord-
nade former, ju förr dess bättre.

Vi behöver inte gå in i den diskussio-
nen nu, men låt oss bara konstatera att det 
egentligen inte är något som tyder på att 
svenskan ligger på sitt yttersta. Tvärtom 
har den aldrig stått starkare. Det är fler 
som talar svenska nu än någonsin tidigare, 
och det brukar sägas att svenskan är ett av 
de språk som är bäst genomlysta och mest 
välförsedda med nödiga hjälpmedel (ord-
böcker, grammatiska beskrivningar osv.) i 
världen. Det är också väl etablerat och det 
självklara språket i de allra flesta samman-
hang inom landet. Prognosen är god. 

Det går lite mode även i språkfrågor. 
Mot slutet av 1800-talet var en av de stora 
språkfrågorna huruvida det skulle gå 
att enas om ett universalspråk, som alla 
kunde använda. Då tänkte man sig i första 
hand ett konstruerat, artificiellt språk, som 
ingen hade som modersmål. En lång rad 
sådana språk föreslogs. Ofta var diskussio-
nen om universalspråk infogad i allmänna 
demokratiseringssträvanden. Tanken var 
att ett gemensamt konstgjort språk skulle 
främja rättvisan. 

Nu är det väl bara esperanto som 
fortfarande håller ställningarna, låt vara i 
mycket begränsad utsträckning. I prakti-
ken närmar vi oss ett universalspråk i takt 
med att allt fler behärskar engelska, men 
den vackra demokrativisionen förverkli-
gas knappast så.

Det kan vara intressant att påminna sig 
att de nämnda strömningarna var aktuella 
när vår förening kom till. Naturligtvis dis-
kuterade man också existerande naturliga 
språk som möjliga universalspråk. Flera 
föreslogs. Kanske funderade föreningens 
grundare på om inte svenskan borde fin-
nas med i bilden också. Det syftet är i så 
fall nu helt överspelat.

Men inte svenskan. Fler än någonsin 
visar intresse, även utanför landet. Det 
räcker inte med roliga historier om smör-
gåsar och fogsvansar. Föreningen gör sitt 
för att fördjupa kunskaperna. I år hade vi 
en ny sommarkurs. 
Mer kommer.

Gott slut på        
sommaren!

Bo Ralph
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De diskussioner som fördes vid det för-
sta seminariet har ännu inte haft någon 
konkret betydelse för det löpande arbe-
tet. Förklaringen därtill är mycket enkel: 
seminariet hade teoretisk inriktning; 
projektarbetet har hittills varit synnerli-
gen praktiskt. Det kan tyckas beklagligt 
att teori och forskningsanknytning fått så 
litet utrymme, men det finns en poäng 
i att skaffa en bred empirisk bas först, 
att samla in ett material som sedan kan 
användas av olika forskare och på olika 
sätt. Dessutom har själva insamlingen 
av märken behövt vara ett obligatoriskt 
inslag i projektet av den anledningen att 
den som bedriver projektet, nämligen vår 
förening, i sina stadgar identifierar sådan 
verksamhet som en huvudsak.

Vad är det då för slags material som 
seminariedeltagarna kommer att få möta? 
Vi har i tidigare nummer diskuterat och 
kommenterat den successivt växande data-
basen. Den är i sig ett intressant forsk-
ningsobjekt. Den ger förstås inte någon 

objektiv bild av Sveriges och svenskars 
avtryck i världen genom alla tider. Det 
spelar ingen roll om vi samlar in ytterli-
gare tusen märken, eller rentav tio tusen. 
Någon sanning lär vi aldrig hitta. Data-
basen speglar istället sina bidragsgivares 
alla möjliga intressen. Och den inbjuder 
till frågor om bidragsgivarna själva; man 
undrar vilka som över huvud taget enga-
gerar sig, vilka som bidrar i särskilt stor 
utsträckning och vilka grupper som aldrig 
finns representerade. 

Det är nu viktigt att påminna om att 
varken bidragsgivarna eller deras intres-
sen uppstår ur tomma intet. Förvisso har 
vi från föreningens sida försökt hålla oss 
öppna för det mesta. Och även om vår 
minnesmärkesdefinition i princip förmår 
utesluta somligt har det i praktiken blivit 
mycket få avslag. Viss styrning har ändå 
förekommit. Exempelvis är andelen skol-
barn bland bidragsgivarna säkerligen 
onaturligt hög. Dels har föreningen sökt 
locka just denna grupp med pristävlingar, 

dels har skolelever helt enkelt fått i upp-
gift av sina lärare att skicka in minnes-
märken. Vi kan då knappast utesluta att 
deras huvudsakliga bevekelsegrund för 
att skicka in märken snarast är chansen 
att vinna en surfplatta av senaste snitt,               
eller kanske rentav risken att annars få  
ett underkänt betyg.

Inte heller när det gäller märkestyper 
kan fördelningen i databasen karakteri-
seras som spontan. Förekomsten av en 
viss typ kan nämligen vara produkten av 
riktade satsningar från föreningens sida. 
Så är fallet med svenska utlandsavtryck i 
form av mynt och frimärken. Att denna 
kategori samlar en bit över hundra mär-
ken, vilket är fler än det samlade antalet 
märken med krigisk inriktning (för att 
nämna en annan, kvantitativt sett, central 
kategori), beror således inte på att folk i 
allmänhet är mer benägna att bidra med 
frimärken än med minnen från forna 
slagfält. Det är föreningen som orsakat 
denna snedfördelning. Asymmetrin             

Minnesmärkesbanken 

under lupp
Sedan början av detta decennium har människor världen över bidragit till föreningens elektroniska 
insamling av svenska minnesmärken. Samlingen har hunnit bli rätt omfångsrik: på hemsidan återfinns 
i skrivande stund (sensommaren 2014) inte mindre än 911 dokumenterade svenska avtryck i utlandet. 
När minnesmärkesprojektet just skulle påbörjas bjöd föreningen in ett antal sakkunniga till ett första 
idéseminarium. Nu, snart fyra år senare, är det hög tid att åter sammankalla experterna och denna 
gång utsätta dem för det insamlade materialet.
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Sverigekontakt behöver din hjälp! 
Vi söker svenska minnesmärken i utlan-
det. Under ett antal år framöver avser 
Sverigekontakt att sammanställa en bank 
av svenska minnesmärken utomlands – 
materiella och immateriella – och för detta 
arbete behöver vi hjälp. 

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

Välkommen med ”ditt” minnesmärke!

avslöjas om man granskar vilka som 
lämnat de olika bidragen: frimärkena 
kommer nästan uteslutande från samma 
avsändare (nämligen Svenska skolan i 
Kassel), medan krigsminnena kommer 
från många håll.

Också vissa platser har medvetet pre-
mierats. Både för Estland och i någon 
mån USA har vi gjort särskilda insatser 
för att få igång inskickandet av bidrag. 
Det är mot den bakgrunden intressant att 
notera att märkena från Tyskland, som 
inte fått sådan draghjälp, ändå med råge 
överträffar de estniska och amerikanska: 
det finns 71 estniska, 114 amerikanska 
och hela 180 tyska märken. Dock är inte 
alla försök till styrning lyckosamma. Vid 
flera tillfällen har vi på olika sätt upp-
muntrat människor att skicka in minnes-
märken från Finland. Ändå finns det nu, 
trots att totalantalet alltså börjar närma 
sig tusen, blott tre märken från detta land. 

Att sortera fram minnesmärken från 
ett visst område eller av ett visst slag kan 
vem som helst som använder databasen 
göra. Det finns förutom ”Mynt och fri-
märken” och ”Krigshistoria” (vilka berör-
des strax ovan) ytterligare 17 ämneskate-
gorier. Kombinationssökningar är också 

möjliga; med ett par knapptryckningar 
får man fram exempelvis Sverigeinspire-
rade dryckesvaror i Tyskland eller franska 
gatunamn med svenskanknytning. Och 
man kan snäva ner urvalet ytterligare 
genom att specificera tidsperiod. Det går 
fortfarande att bläddra fritt bland minnes-
märkena, men begränsningssökningar är 
nästan nödvändiga att tillgripa om man 
vill få något slags materialöverblick och 
inte nöjer sig med att bli överväldigad 
av den brokiga massa märken som alltid 
först drabbar användaren.

Efter texten till varje minnesmärke 
står det angivet vem eller vilka som står 
bakom det. Dylika namnuppgifter säger 
såklart ingenting (eller i bästa fall mycket 
litet) om bidragsgivaren ifråga. Vill man, 
på det sätt som antyddes tidigare, utreda 
närmare hur gruppen av bidragsgivare är 
sammansatt behöver man alltså fler upp-
lysningar. Vilken utbildning har bidrags-
givarna och vad arbetar de med? Hur 
gamla är de och hur ser deras familje- 
situation ut? Var bor de? I en storstad?  
På glesbygden? Varför bidrar de? Hur 
kom de i kontakt med föreningen? Ja,  
listan med relevanta frågor kan göras  
nästan hur lång som helst.

Några frågor av det här slaget har emel-
lertid inte ställts. Alla som bidrar måste 
visserligen lämna kontaktuppgifter till 
föreningen, så det går (i teorin åtmins-
tone) att åter komma i kontakt med dem. 
Men det är långt ifrån säkert att alla vill 
delta om det plötsligt är de själva som 
skall bli föremål för utredning. Klart är 
i all fall att databasen skulle vara långt 
mer intressant för forskare om den kunde 
kompletteras med ett sökbart och detalj-
rikt informantregister.

Slutligen kan vi påminna om att in-
samlingsarbetet givetvis pågår som van-
ligt. När dessa rader går i tryck har vi 
säkert redan passerat 1000. Men fler vill 
vi ha!

Välkommen med ditt bidrag!

Text: Erik Magnusson-Petzell
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Ett 40-tal sverigeintresserade från länder 
som Japan, Indien, USA, Ukraina deltog 
och delades in i tre grupper utifrån sina 
förkunskaper. Ryssland och Tyskland do-
minerade antalsmässigt som vanligt bland 
de 16 nationer som var representerade. 
Under samma period hade även Svenska 
institutet en svenskkurs med ett liknande 
antal studenter så drygt 80 studenter mel-
lan 18 och 57 år förkovrade sig – och 
roade sig förhoppningsvis. Äter gott och 
mycket gör man dessutom på Billströmska.

Programmet har vid sidan om 4-6 lek-
tioner i svenska måndag till fredag om-
fattat besök i Göteborg, utflykt till Mar-
strand, en bussrundtur på Tjörn och en 
kväll i en värdfamilj. På kvällarna har det 
visats svensk film, det har sjungits allsång 
och dansats runt midsommarstång och 
det har lyssnats på visor av Evert Taube. 
Svenskt så det förslår. Lektionsschemat 
har vid några tillfällen brutits och studen-
terna har då bland annat besökt Nordiska 
akvarellmuseet i Skärhamn och sett alster 
av den så omtalade Lars Lerin. De har 
även fått prova på att själva måla akvarell. 

Studenter på Billströmska
Ingen sommar utan svenskkurs på Billströmska skulle man kunna säga. Sedan decennier         
tillbaka har studenter från hela världen samlats för en treveckors kurs i svenska språket samt 
för att få en inblick i svensk kultur och i svenskt samhällsliv. Denna underbara sommar var 
inget undantag. 

Två ledamöter från Svenska Akade-
mien, Bo Ralph och Sture Allén, har 
föreläst om svenska dialekter respek-
tive Nobelpriset i litteratur. 

Det har sagts förut, men jag säger 
det igen. Sommarkursen på Billström-
ska är fantastisk! Efter tre veckor kan 
studenterna mer svenska, de vågar tala 
mer, de förstår det svenska samhället 
bättre – och de väger oftast mer tack 
vare det fantastiska köket. Några av 
dem har fått vänner i andra länder 
som de har kontakt med många år 
framöver.  Ett stort tack till alla enga-
gerade lärare och övrig personal – ni 
har lyckats igen!

Nästa sommar blir det kurs igen. 
Låt oss hoppas på samma underbara 
väder.

I anslutning till denna text följer en 
students – Annika Schierz – reflexioner 
över sin vistelse på Billströmska.

Text: Lars Bergman
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Varje sommar tar Billströmska, 
Riksföreningen Sverigekontakt och 
många lärare sig an uppgiften att 
utbilda elever från hela världen att bli 
”svenskare” under tre veckor.

Alla elever kom med en speciell bild av 
Sverige i huvudet. Där finns Astrid Lind-
gren, IKEA, kungliga familjen, många 
sjöar och skogar och också tysta människor 
som bara är exalterade när de firar.

Och så kommer man hit och med 
mycket glädje ser man på schema och 
konstaterar: ”Yes, det blir tre svensk-
veckor.” Tittar man omkring så finns 
där 42 andra människor som är också 
förväntansfulla. Men hela gruppen enas 
dessutom i ångest. Klarar vi denna utbild-
nings-camp? Behöver vi semester efter 
semestern? Men – ingen fara! Det finns 
ingen tid att bli ängslig. Utbildningen 
börjar strax.

Om man vill lära känna en annan 
kultur så är språk den första nyckeln. På 
många lektioner tränar vi här alla språk-
kompetenser. Vi försöker att förbättra 
vårt uttal, hörförståelse, skrivkompetens 
och börjar använda prosodi. 

Men lika viktigt är också att man vet 
hur man firar högtider i Sverige. Och det 
vet man på Billströmska! Där spelar det 
ingen roll att alla har hört att man firar 
midsommar på lördagen efter den 21 juni. 
Speciellt för utländska studenterna för-
lägger man festen med midsommarstång 
och dans i början av augusti. Så förvand-
lar sig, innan Sveriges sista midsommar-
fest 2014, japanska, litauiska och grekiska 
studenter till små grodor som räddar sig 
undan den sovande björnen. 

Men är man lite för sen för midsom-
markransar så är man tidig för räkfest! 

(Kanske firar de nästa år också jul i juli?) 
Emellertid lär man också känna en an-

nan viktig kulturaspekt – lill-lördag! Up-
penbarligen blommar svenskarna ut på 
högtider och helger, även om det bara är 
(och det är inte så bara!) lill-lördag. När 
en svensk lärare sjunger, dansar en kol-
lega med en est och en annan försöker 
att motivera alla. Men det behövs inte. 
Alla sjunger med – svenska klassiker och 
snapsvisor. Det var bra att vi kunde träna 
innan allsången i Tyftsalen. Vilken tur att 
Ulf Dageby var här! Ulf sjöng ”Sol, vind 
och vatten” och ”Livet är en fest” med 
oss och många öinvånare – hur svensk 
kan en kväll vara?

Men är det allt som är typiskt för 
svensk identitet? Naturligtvis inte! Det 
finns också så många svenska låtar. från 
metal till Marie Fredriksson, Evert Taube, 
Tomas Ledin, Laleh och Astrid Lindgren. 
Vi började lyssna på P1:s sommarpro-
gram och lärde oss mycket om Lars Lerin 
och hans interpretation av akvarellmåleri, 
både på radion och på Akvarellmuseet i 
Skärhamn.

Men hur är det med filmer, politik och 
natur? Allt får plats på sommarkursen! 
Här lever punken fortfarande i ”Vi är 
bäst”, en 100-åring klev ut genom fönstret 
och ”Palme” presenterades som en ambi-
valent person i Sveriges politik. Politik 
– ett jättebra stickord! Innan en samhälls-
kunskapslektion läser vi snabbt om svenska 
skatter, rättssystemet, politisk ordning 
och Systembolaget.

Men hur är det med naturen, och 
idrotten, och städerna? Vi spelar bränn-
boll, och först efteråt kommer vi under-
fund med att kubb är ett svenskt spel (och 
inte finskt). Vi utnyttjar varje möjlighet 
att ta ett dopp i havet. Göteborg lockar 

med en mångfald av utbud och Riksför-
eningen Sverigekontakt utrustar oss med 
lektyr och information.

Och mat? Har man en gång varit på 
Billströmska så vet man: maten här är 
svensk poesi!

Nu närmar sig tre veckor sitt slut. Har 
vi uppnått vårt syfte? Är vi ”svenskare” 
nu? Eller kanske vi rent av är svenskar?

Nja (vi vet nu, att det är också typiskt 
svenskt!), troligtvis inte. Vi bryter fortfa-
rande på tyska, ryska och spanska, har 
en märklig känsla när vi hoppar omkring 
midsommarstången, tänker att det är 
pinsamt om det blir tyst en stund, undrar 
om det är viktigt att prata så mycket om 
vädret och vi vet fortfarande inte – hur 
mycket fika är okej?

Men tack vare våra lärare, Riksföre-
ningen och hela Billströmska-teamet bryter 
vi melodiöst nu, har en annan melodi och 
en annan bild i huvudet. Sverige är mer 
än Astrid Lindgren, IKEA, sjö och hav!

Vad stannar kvar i minnet? En stor 
längtan efter ytterligare en gång i Sverige, 
och frestelsen att boka en biljett till Tjörn 
redan nu.

Tack så mycket, hej då och vi ses! 

Text: Annika Schierz

Hur blir man svensk 
– på 20 dagar?
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Artikeln redovisar de viktigaste resulta-
ten från min licentiatavhandling ”efter-
som jag har två språk. Språkbruk bland 
svensktalande ungdomar i Europa”. Av-
handlingen i sin helhet finns publicerad di-
gitalt på http://hdl.handle net/2077/35684

Licentiatavhandlingen bygger på en 
enkätundersökning med 126 gymnasie-
ungdomar i åldrarna 15–19 år som har 
svenska som modersmål men bor utom-
lands. 51 av dem har svenska som sitt 
enda modersmål medan de resterande 
75 även har ett annat modersmål. Ung-
domarna bor på 13 orter i 7 olika länder 
i mellersta och södra Europa. De deltar 
alla i någon form av svensk undervisning 
och går antingen på IB-skolor, Svenska 
utlandsskolor, Europaskolor eller lokala 
skolor. De som går på lokala skolor deltar 
i den svenska kompletteringsundervis-
ningen. Innan jag fortsätter vill jag passa 
på att rikta ett stort tack till er elever som 
har ställt upp i undersökningen, och ett 
varmt tack till de lärare och rektorer som 
har ställt sin tid till förfogande! 

Enkäten består av två delar. Den ena 
handlar om språkanvändning, dvs. hur, 
var, när, om vad och med vem ungdo-
marna använder sina olika språk. Den 
andra handlar om den kontakt de har 
med Sverige och svensk kultur och hur 
det påverkar deras svenska språk. 

Undersökningen visar att de flesta av 
ungdomarna använder två eller tre språk 
dagligen, och deras flerspråkighet be-
skrivs bäst som dynamisk i det att de an-
vänder sina språk i olika situationer, för 
skilda orsaker och för olika syften, samt 
med olika människor. I undersökningen 
har jag fokuserat på språkanvändningen 
i tre sociala sammanhang, så kallade 
domäner, som upptar en stor del av ung-
domars vardag, nämligen hemmet, um-
gänget med vänner och skolan. 

Resultaten visar att i hemmet används 
föräldrarnas modersmål i stor utsträck-
ning. 85% av mammorna och 80% av 
papporna använder sitt modersmål när de 
kommunicerar med ungdomarna. Kom-
munikationen gäller inte bara när föräld-

rarna pratar med sina barn utan även när 
de kommunicerar i skrift, t.ex. meddelan-
den i form av handskrivna lappar, sms 
och sociala medier. Av de föräldrar som 
har svenska som modersmål använder 95% 
svenskan med sina barn. Resultaten visar 
att papporna har en tendens att i större 
utsträckning än mammorna använda flera 
språk, eller växla mellan olika språk, när 
de pratar med ungdomarna. Detta behöver 
dock inte vara till svenskans nackdel, då 
det finns flera pappor i undersökningen 
som pratar svenska trots att svenska inte är 
deras modersmål. 37% av ungdomarna har 
svenska som gemensamt språk med sina 
syskon, och majoriteten använder svenska 
tillsammans med sina syskon då och då.

Men det inte är så enkelt att föräldrar-
nas modersmål dominerar helt och fullt, 
utan resultaten visar att det förekommer 
ett visst mått av språklig röra i hemmet. 
Flertalet ungdomar anger att de svarar 
föräldrarna på ett annat språk än de blir 
tilltalade på, alternativt växlar mellan 
olika språk. Det är heller inte givet att 

Språkbruk bland svensktalande 
ungdomar i Europa
Vad är det som gör att svenskan ofta skiljer sig mellan ungdomar som bor utanför Sverige jämfört med 
ungdomar som bor i Sverige? Frågan har funnits med mig sedan jag i slutet av 1990-talet bytte min lärar-
tjänst vid ett innerstadsgymnasium i Stockholm mot kompletterings- och IB-undervisning i Genève. Idag 
har jag som doktorand vid Göteborgs universitet förmånen att vetenskapligt undersöka frågan, men ju 
längre in i frågan jag tränger desto mer komplext förefaller svaret bli. 
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syskonen konsekvent använder ett språk 
eller ens föräldrarnas modersmål i kom-
munikationen sinsemellan. Bara i 28 
av de 126 familjerna pratar alla samma 
språk med varandra. I 26 familjer utgörs 
detta språk av svenskan.

Undersökningen visar tydligt att 
svenskan är ett levande språk för ung-
domarna i familjedomänen. I princip 
använder samtliga det med åtminstone 
en familjemedlem. Majoriteten av ungdo-
marna åker årligen med sina familjer till 
Sverige. Slutligen menar så många som 
77% att de vill använda svenskan med 
sina egna eventuella framtida barn. Sam-
mantaget finns det mycket som tyder på 
att svenskan är viktig för ungdomarna 
och deras familjer.

I skolan dominerar inte oväntat under-
visningsspråket, både på lektionerna och 
på rasterna. Ungdomarna i studien går 
i olika skolor och har alltså olika under-
visningsspråk. En del har landets språk 
som undervisningsspråk, andra har eng-

elska, somliga har svenska och slutligen 
har några både engelska och svenska. 
Majoriteten av ungdomarna menar att de 
har lättast att läsa och skriva på undervis-
ningsspråket, samt använda det i skolrela-
terade färdigheter som t.ex. argumentera 
och debattera. De använder också helst 
undervisningsspråket för att diskutera 
skolan och skolämnen.  

Även utanför skolan använder ungdo-
marna också oftast undervisningsspråket 
med sina vänner, men den tydligaste 
flerspråkiga språkanvändningen förefal-
ler ungdomarna ha i vänskapskretsen. 
För det stora flertalet sker umgänget med 
vänner på olika språk, och de uppger att 
de oftast anpassar sitt språk efter den de 
kommunicerar med, och inte efter vad de 
pratar om, både i verkliga livet och över 
internet. Ett undantag är dock sportaktivi-
teter på fritiden, som för de flesta sker på 
landets språk.  

Undervisningsspråket spiller alltså 
över i språkanvändningen både i hemmet 

och med vännerna. 
För majoriteten av 
ungdomarna är un-
dervisningsspråket 
det språk som de 
använder mest i sina 
liv, och upplever som 
sitt starkaste. Med 
andra ord behöver 
svenskan inte vara 
det starkaste eller 
mest använda språ-
ket för flerspråkiga 
utlandssvenska ung-
domar, utan det är 
snarare språket de får 
sin undervisning på 
i skolan som ungdo-
marna uppfattar som 
sitt starkaste och mest 
använda.

Men, å andra sidan
visar resultaten att 
det inte är givet att 
det starkaste eller 
mest använda språket 
är det som ungdo-
marna helst använder 
om de kan välja, eller 
det språk de identi-
fierar sig med. Bilden 
som framträder är att 

ungdomarna verkar ha en flerspråkig bas-
linje utifrån vilken de hanterar sin vardag 
och sitt liv. De rör sig mellan sina olika 
språk, och det är inte självklart att det 
språk de anser vara sitt starkaste är samma 
som de använder mest, helst eller identi-
fierar sig med.

Vad det gäller svenskan verkar den för 
de flesta ungdomarna i undersökningen 
inte ha någon klart dominerande roll i 
deras liv, utan framstår mer som ett språk 
bland deras andra språk. Det till trots är 
svenskan ett levande språk för samtliga av 
dem. Undersökningen visar att de gärna 
använder svenskan och att svenskan är en 
tydlig del av deras identitet. Att svenskan 
används i hemmet och att ungdomarna 
deltar i någon form av undervisning i 
svenska är de viktigaste orsakerna till att 
det förblir ett levande språk för dem. 

För att återknyta till den fråga jag 
ställde inledningsvis, så finns det inga lätta 
svar på varför ungdomarnas svenska skil-
jer sig från jämnårigas i Sverige. En tre-
vande början på ett svar kan dock vara att 
ungdomarna faktiskt är flerspråkiga. Om 
än i olika utsträckning använder de flera 
språk i sin vardag till skillnad från många 
svensktalande ungdomar i Sverige som i 
hög grad lever sina liv enbart på svenska. 
I dagens globaliserade samhälle ökar den 
internationella migrationen och allt fler 
barn och ungdomar blir flerspråkiga. Kan-
ske vi måste omvärdera föreställningen om 
modersmålet som det i särklass viktigaste 
språket i individens liv, och som vi också 
tenderar att använda för att tillskriva indi-
viden en etnisk tillhörighet? 

Text: Marie Rydenvald  
  

Vi lotsar dig  
säkert i hamn.  
I alla väder.
Hos Sveriges största och äldsta  
stiftelseförvaltare är du i goda
händer. Som kund får du tillgång  
till en bred expertis och unika
kunskaper inom hela stiftelse- 
området.

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

SEB 2180 Annons Trossen_95x135.indd   1 2010-11-11   13.16
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Hej!
Den 22/7 – 2/8 var jag på stora sommarlägret pâ Sparrevikens läger-
gård. Det var andra gången jag åkte till Sparreviken.

Förra året var jag på ”wild adventure-läger” där vi sov i tält och 
hade olika utomhusaktiviteter. I år valde jag det lite längre lägret med 
inriktning på segling. Vi blev indelade i backlag, dvs en grupp med ca 
10 kompisar man delade stuga med, hajkade med och hade olika akti-
viteter med under lägret.

Under veckan hade vi backlags-aktiviteter och seglade. Vi fick instruk-
tioner och tränade 2 och 2. Vi kapsejsade flera gånger! 

Vi hajkade och bodde då över på en ö. Maten lagade vi på spritköket 
– makaroner och köttbullar.  De andra dagarna åt vi i matsalen där 
”tomten”, vår kock lagade jättegod mat och bakade bröd.

Sista kvällen hade vi ”hej-då-bal” med avslutningsshow av oss del-
tagare. Vi hade hittat pâ ”Sparlamentet” i vårt backlag med sketcher 
från veckan som gått.

Jag kan rekommendera andra att åka till Sparreviken där man får 
göra en massa roliga aktiviteter och samtidigt lära känna nya kompisar 
som bor i Sverige eller i utlandet som jag själv. Vi var 5 fransktalande 
från Frankrike och Schweiz. Ledarna var snälla.

Det fanns även engelsktalande ungdomar från USA vilket gjorde 
att jag förutom svenska fick träna min engelska.

Årets läger var lite roligare än förra årets, det var lite längre så vi 
hann göra mer saker tillsammans. Jag skulle gärna vilja åka tillbaka 
nästa sommar! Tack Sverigekontakt som sponsrade mitt sommarläger 
– ett läger att minnas!

Hälsningar  Emil Cimino

Hälsning från 
Sparreviken

Stipendium till 
folkhögskolestudier 
våren 2015 

Du som studerar svenska i utlandet har 
möjlighet att söka stipendium för en ter-
mins studier på en svensk folkhögskola. 
Mer information hittar du på vår webb-
plats www.sverigekontakt.se; klicka på 
”Utbildning”. Anmäl dig senast 15 
oktober! Välkommen med din ansökan.

Riksföreningen Sverigekontakt
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Namn: Teija Elisa Rolenec Lundkvist
Ålder: 8 år
Skola: Sanuk- Svenska skolan Thailand
Största intresse: Thai-temat. Det har vi varje tisdag och 
då får man prova på olika saker som är typiskt thai-
ländskt eller som man kan göra i Thailand. t.ex. att åka 
båt i Mangroveträsket, besöka gummiodling eller batik.
Favoritdjur: Hund
Läser gärna: Jag tycker mest om att läsa tyst. 
Jag väljer helst spännande böcker.
Musik jag gillar: Jag tycker om Eric Saade
Gillar färgen: Lila, svart och mörkrosa.
I framtiden: Massör, frisör eller bagare.
Hemma för mig är: I Sverige.
Min bästa bok: Alla Nelly Rapp böcker.
Vad saknar du mest från Sverige? Årstiderna.

Namn: Felicia Bergström
Ålder: 11 år
Största intresse: Jag gillar att läsa, skriva och cykla 
men under min tid i Thailand började jag också att dyka
Favoritdjur: Mina absoluta favoritdjur är elefant, hund 
och katt
Läser gärna: Oftast läser jag spännande böcker men 
ibland kan jag även läsa kärleksböcker
Musik jag gillar: Jag brukar lyssna på The Fooo ”Build 
a girl” och” Fridays are forever”
Gillar färgen: Jag gillar rosa, blå och ljusgrön
I framtiden: Jag skulle kunna tänka mig att jobba som 
författare eller kock
Hemma för mig är: Mitt hus hemma i Örnsköldsvik där 
jag bott hela mitt liv förutom den tiden jag bott i Thailand
Min bästa bok: Min favoritbok just nu är Törnrosens 
nyckel av Tone Almhjell.

TRÄFFA 
TEIJA & 
FELICIA
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

Det är sommar en liten tid till, luften är 
mild och de gångna två månaderna finns 
i kroppens eget minne. Årstiden är ännu 
mycket nära men jag har redan börjat 
sakna.

Jag är i Småland, inte långt från hjär-
tat i den långa berättelse om utvandring 
och saknad Vilhelm Moberg skrev för 
ungefär sextio år sedan. Jag sitter i föräld-
rahemmets kök, utanför fönstret ståtar ett 
lätt vildvuxet, några decennier gammalt 
äppelträd med rodnande frukter. Solen 
kommer in med sneda strålar i den tidiga 
morgonen. Jag tänker att detta är ett av 
de utsnitt av tillvaron här jag verkligen 
kommer att sakna.

Många böcker i hemmet är redan 
borta, men i den hårda kärnan som är 
kvar av två långa livs läsning finns na-
turligtvis utvandrarserien. Fjärde delen, 
Sista brevet till Sverige, ligger framför mig 
i en upplaga från serien Bonniers Folk-
bibliotek. Omslaget bär en målning av 
konstnären Nisse Zetterberg, Kristina 
omsluter varsamt en kvist prunkande 
vitrosa äppelblom med sina händer. Hon 
håller händerna i en gest så som man kan 
se på bilder av heliga människor med 
hägringen av ett brinnande hjärta mellan 
sina kupade handflator. Och det är nog 
en riktig tolkning av böckerna och hen-
nes gestalt. Det är ett mångfacetterat verk 
med många olika teman som griper in i 
varandra, slår följe, divergerar och kom-
mer samman igen.

Ett av dessa teman är saknaden, eller 
rättare sagt kampen mellan saknaden och 
dess motpol, lättnaden över att ha lämnat 
det gamla, ja till och med det länge kvar-
dröjande hatet mot det som låg bakom.

Att Vilhelm Moberg är en fantastisk 
berättare är väl närmast en truism men 
det slår mig var gång jag öppnar en av 

hans böcker. Det är alltid som att sätta sig 
ned i den klassiska berättarsituationen: 
en lyssnare följer en röst som berättar om 
öden och äventyr, om det främmande 
och bekanta. Rösten är trygg, den tillhör 
en som vet vad som krävs av en berättare 
– sinne för det dramaturgiska, vetskap 
om när det är dags att förkorta, när man 
ska blomma ut och låta publiken se allt 
omkring, hela förloppet utan att skriva 
den på näsan.

Så har det gått till sedan lägereldar-
nas tid. Romanen om utvandrarna är ett 
av de verk som lyckas berätta om både 
Människan och människorna, det enskil-
da och det allmänna samtidigt. Språket 
är på en gång vårdad normalsvenska och 
en svenska som fått dialektala nyanser. 
Har man en gång hört småländska så hör 
man hur det ligger som en infärgning i 
böckerna. Läsaren får också intrycket av 
att det är just berättat, det finns ett inslag 
i sättet att skriva som skapar förtroende – 
omtagningar, ett sätt att dröja vid detaljer, 
en kärvhet som bara förhöjer alla känslor, 
ju kärvare desto mera gripen blir man.

All Kristinas längtan och saknad efter 
det hon lämnat finns i smaken av astra-
kanäpplet, där finns allt som är hemma 
och allt hon vill återvända till och det är 
starkare än allt annat hon känner. Karl-
Oskar är betydligt hårdare i sinnet, det 
gamla landet gav honom bara död och 
fattigdom. Ändå: när hans dotter gifter 
sig begär han som en motgåva av svär-
sonen en handritad karta över Ljuders 
socken, den gamla hembygden. Via den 
kan han in i det sista följa sin barndoms 
och ungdoms stigar, och gång på gång 
återkomma till barndomshemmet och till 
vägen som ledde till Kristina.

Detta grep mig hårt när jag som ung 
fann böckerna, och nu när jag många år 

senare bläddrar i Sista brevet till Sverige 
grips jag av en storm av känslor. Ännu är 
det få läsupplevelser som kunnat matcha 
detta.

Vad är det?
Livet förrinner, att se tillbaka, att sitta 

i ett hus i uppbrott, omgiven av uppväx-
tens ting, att liksom höra alla röster tala 
ur minsta fynd, upptäcka linjer, vägar, 
spår i släkt och händelser är känslosamt. 
Jag läser i Mobergs bok, hans poesi på 
prosa som också har en biblisk anstryk-
ning. Jag ser den stora uppgörelsen med 
religion, lögner och misär men också 
hans berättelse om saknad och upplevel-
se av tidens flykt, hans vilja att vara ärlig 
mot sina figurer och mot läsaren. Hur 
detta, och hans sätt att berätta, förtälja är 
det som gör berättelsen stor: läsaren ser 
att människan och människans liv rym-
mer oändligt mycket.

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

Text: Arne Johnsson
Foto: Rolf Karlsson
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Vi svänger in med hyrbilen på en stor 
parkeringsplats med snabbmats-
kedjor och en bensinmack utanför 
Mora i Minnesota. De senaste åren 
har vi försökt hitta finansiering för 
att göra inspelningar med dem som 
fortfarande kan tala svenska i USA, 
amerikasvenskarna. De är gamla nu 
och amerikasvenskan är på väg att 
dö ut, det är de sista talarna vi skall 
möta. Och två av dem skall vi träffa 
på Freddies, en diner som är svensk, 
kanske mest på det sättet att det står 
välkommen målat på väggen utanför 
i kurbitsstil.

Under våra insamlingsresor är det just 
den här aspekten av svenskamerika som 
kommit att intressera mig mest: hur det 
svenska uppfattats, förändrats och får 
nya former. Hur lutfisken blivit lutefesk, 
hur Ära vare Gud i höjden ovanför koret 
i Eksjo kyrka i nordvästa Minnesota har 
blivit till Ara var Gud i hojden på porslins-
muggarna som församlingen ger oss som 
minne av besöket.

Gerhard och Andrew som vi skall 
möta inne på Freddies pratar svenska. 
Men med en del inslag som gör att vi hör 
att de inte riktigt hör till den svensktalande 
majoriteten i Sverige. Det finns små be-
synnerligheter där, ingenting som gör 
det svårt att förstå. Gerhard berättar om 
hur de gick till skolan och hem varje dag, 
fram och tillbaka. Över och bak, över 
och bak, säger han. Några typiska drag 
för amerikasvenska är lånord, konver-
gens och morfologisk kodväxling. Vi tar 
det i tur och ordning. 

Lånorden fungerar i amerikasvenskan 
som i sverigesvenska – ibland tar man ett 
ord från ett annat språk helt enkelt. I ame-
rikasvenskan är det engelskan som lånar ut 
orden. Särskilt vanligt är det att man lånar 
in ord för nya företeelser, som man stötte 
på först i det nya landet. Någon från lands-
bygden i Sverige var inte så van vid stor-
stadens trottoarer och i amerikasvenskan 
heter trottoar ofta sidewalk. Elektriska spi-
sar var också nytt och modernt i Amerika 
och kallades ofta stove, medan de gamla 

Vad är vad i Mora, 
Minnesota?

vedspisarna fortfarande kunde kallas spis. 
Konvergens är en speciell sorts lån, en 
falsk vän; man använder ett svenskt ord 
som låter likt ett engelskt ord, men som 
på svenska har en annan betydelse än 
det har i engelskan. Därför säger svensk-
amerikanerna på våra inspelningar Han 
bor rätt här (right here) och Vi skulle gå 
till Sverige (go to Sweden). Den kodväx-
lande morfologin tar sig uttryck i att än-
delser hämtas från ett annat språk än det 
som själva ordet som ändelsen läggs till 
härstammar från. Det finns till exempel 
saloonkeep-are.

De här och liknande drag finns be-
skrivna från 70-talet då en omfattande 
inspelningsresa till svenskbygderna före-
togs. Då talade hela samhällen på den här 
sortens svenska och det var en stabil dia-
lekt, eller varietet, av svenskan. Frågan är 
om det verkligen är de sista talarna av just 
denna varietet som vi har framför våra 
mikrofoner i Minnesota idag. Det skulle 
nämligen också kunna vara så att det som 
låter som amerikasvenska är ett resultat 
av annat än att de här talarna hört ameri-
kasvenskan som barn och helt enkelt lärt 
sig att tala den och fortfarande gör så. Allt 
hänger på det som kallas baseline. Base-
line betyder helt enkelt: vad är det för 
svenska de har hört och lärt sig prata?

De kan ha hört en standardform av 
svenska och sedan själva, som individer, 
börjat byta ut svenska ord mot engel-
ska allteftersom antalet samtalspartners 
minskade. De kan ha glömt gramma-
tiska regler och börjat tillämpa engelsk 
grammatik på svenska. En del av våra 
svenskamerikaner gör det typiska 
brottet mot svenskans speciella 
V2-regel som säger att verbet 
i en huvudsats alltid skall stå på 
andra plats. Igår jag gick blir det då. 
De kan låta bli att pluralböja adjektiv: 
Många som är född i Sverige säger en man 
på våra inspelningar. Men så heter det 
också i stora delar av norra Sverige; tänk 
om den här talaren hade föräldrar som 
var födda i Norrland helt enkelt? Dessut-
om har det tillstött ytterligare en kompli-
kation: våra informanter reser till Sverige 

och lär sig standardsvenska, en del ser på 
teve och läser artiklar på nätet. 

Det finns ingen möjlighet för oss att 
kontrollera vad som sades i Mora eller 
Lindstrom i mitten av 1920-talet. Vi kan 
ställa frågor om informanternas föräld-
rar, var de föddes, vilka de pratade med, 
men hur det lät kan vi ändå inte riktigt 
veta. Men det finns forskare som i jakten 
på baselinen går lite längre än andra. 
De letar upp en grupp som utvandrat 
från samma plats, helst en liten isolerad 
enklav där man inte mött omvärldens 
språk, dit man kan åka tillbaka och få 
svart på vitt hur baselinen ser ut. Då be-
höver man inte fundera över vilka skill-
nader som är dialektala, vilka som beror 
på glömska, vilka som beror på kontak-
ten med det nya språket engelska. 

Lyckligtvis är inte alla forskningsre-
sultat beroende av att vi vet precis vem 
som hörde vad för mer än åttio år sedan. 
Det går att säga mycket om och lära sig 
mycket av amerikasvenskan ändå. Och 
mer än i många andra forskningsprojekt 
är det ett sant nöje att samla in material, 
när de vi talar med så generöst bjuder 
hem oss, bjuder in oss, bjuder ut oss och 
vill få tillfälle att tala lite mer svenska, för 
de tror bestämt inte att de pratat svenska 
ordentligt sen mor dog och det var, let’s 
see, nittonhundrasextiotre.

Text: Sofia Tingsell
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Ville, som de flesta finska skolelever, har 
börjat läsa engelska i trean på lågstadiet. 
Det har varit kul för engelska kan ju alla. 
Det har känts som om en ny värld hade 
öppnat sig när man har fått prata och 
sjunga på det språk som ens idoler också 
använder. När Ville någon gång har rest 
med sina föräldrar har de klarat sig över-
allt med engelskan. 

Svenska har Ville läst från och med 
sjuan men efter första året tycktes allt 
bli så komplicerat att han helst skulle ha 
slutat med det. Det har varit jobbigt och 
tidskrävande att lära sig en massa ord, 
speciellt i den åldern, och det är ju ingen 
som talar svenska någonstans, har Ville 
tyckt. På högstadiet skrattar Ville med si-
na klasskamrater åt den konstiga melodin 
som svenskan har och tycker att det låter 
löjligt när läraren uttalar orden. Skulle det 
inte vara enklare om de svenskspråkiga i 
Finland lärde sig finska? De utgör ju bara 
fem procent av hela befolkningen.

Bara en av Villes kompisar talar svens-
ka hemma. Men även han är tvåspråkig så 
pojkarna har aldrig talat svenska sinsemel-
lan.  Det är två skilda gäng, de finskspråki-
ga och de svenskspråkiga. De har sina 
egna daghem, skolor, även universitet i 
Åbo, läser olika dagstidningar och har 
på många sätt sina egna kretsar. Också i 
Villes skola finns en svenskspråkig enhet 
som är som en sluten liten värld inom den 
större finska enheten. De svenskspråkiga 
studerandena kan Ville ibland höra tala 
svenska i kön till matsalen.  

Under sina år i yrkesskolan kommer 

Ville ännu att ha några negativa upplevel-
ser som påverkar hans attityd mot svens-
kan. När han står i kassan på varuhuset 
Stockmann där han har sin arbetsinlär-
ning, byter de flesta svenskspråkiga direkt 
till engelska eller finska, då Ville försöker 
betjäna dem på bästa sätt och uttrycka sig 
på sin trevande svenska. 

Pojken Ville är en påhittad person men 
han är en ganska så typisk ungdom, han 
liknar mina yrkesskolelever som jag un-
der de senaste tio åren försökt motivera 
till att läsa svenska. Lätt har det inte va-
rit och lättare kommer det inte bli. Men 
ändå måste det vara lättare här i Åbo än i 
någon yrkesskola i t.ex. östra Finland där 
det knappt hörs någon svenska alls. Här 
kan vi ju när som helst hoppa på färjan 
och åka över viken och så omringas vi av 
den svensktalande skärgården. Det talas 
nog om tvångssvenskan i hela Finland 
och att den borde avskaffas är en fix idé 
för några som allt oftare och mera hög-
ljutt uttrycker sig i olika medier. Varför 
ska den stora majoriteten lära sig ett språk 
som i Finland talas av ca fem procent?

Vi svensklärare har kraftiga motargu-
ment, tycker vi, och talar om allmänbild-
ning, om den viktiga handelspartnern 
Sverige, den långa gemensamma historian 
med grannlandet, nordiskt samarbete, 
turism, och så vidare. Det finns väl inget 
land som kulturellt stod oss närmare än 
Sverige. Och det sägs att finlandssvens-
kan är det språk i Norden som lättast blir 
förstått av andra nordbor. Vi tycker att det 
är självklart att svenska läses av alla och 

anser att det är ett enkelt språk att lära sig. 
Vi är lite rädda för vad som ska ske om 

svenskan inte längre läses i skolan. De barn 
vars föräldrar inser vikten av språkkunska-
per kommer att lättare få jobb och därmed 
alltmer makt i samhället. I en ung ålder är 
det också alltför lätt att välja bort sådant 
man inte just då ser sig ha nytta av.

Tills vidare tryggas svenskans ställ-
ning i grundlagen och både finsk- och 
svenskspråkiga har rätt att använda sitt eget 
språk hos domstol och andra myndigheter. 
Jag känner mig fortfarande någorlunda 
trygg i mitt yrke som svensklärare men 
märker samtidigt att världen och värden 
förändras. I min ungdom lästes de euro-
peiska språken ännu flitigt men nu blir 
språkgrupperna allt mindre i skolorna och 
de valfria språken är något man skär av på 
grund av ekonomiska skäl.

Jag tror att Ville som ung vuxen kom-
mer att ångra att han inte orkade med 
svenskan. Så är det med många. Kanske 
händer det att han fortsätter till yrkeshög-
skolan och måste ta en nybörjarkurs i 
svenska trots att han faktiskt skulle sitta på 
samma kurs som de som tagit studentexa-
men och skrivit svenskan. I dagens värld är 
utbildningsmöjligheterna många och Ville 
får ännu många chanser. Vi önskar Ville all 
lycka i framtiden och 
att hans vägar korsas av 
en skön svenskspråkig 
flicka från den åbo-
ländska skärgården.

Text: Johanna Savolainen
 

En typisk historia
Låt mig berätta om Ville, en sextonårig pojke som bor i Åbo. Han är en helt vanlig, fotbollsspe-
lande ung man, som dessutom är intresserad av att spela dataspel, köra moped och hänga med 
sina kompisar.  I höst börjar Ville i yrkesskolan och om tre år blir han färdig med sina studier 
och kan jobba t.ex. i någon affär, helst i en sportaffär, anser han själv. Att studera alla de nya 
ämnena ska bli intressant, schemat består av olika yrkesstudier, kundbetjäning, löneräkning 
och så vidare. Matematik har alltid varit en av hans favoriter och här är Ville bland de bästa i 
klassen. Språk däremot är enligt Ville helt onödiga ämnen.

Utblick FinlandUtblick Finland
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De ska till Bonn, Moskva, Sofia, Tartu 
och Vilnius. Där ska de undervisa 
i svenska språket och om Sverige. 
Förmodligen kommer de också att 
arrangera sådant som luciatåg och 
författarbesök och med all säkerhet 
kommer de att få nyfikna frågor om 
Sverige från intresserade studenter. 
De är svensklektorer som till hösten 
ska börja undervisa i svenska vid 
universitet runt om i världen.

Den 13–15 augusti arrangerade Svenska 
institutet (SI) en förberedande kurs för 
nya svensklektorer i SI:s lokaler i Gamla 
stan i Stockholm. På programmet stod 
information om det stöd som SI erbju-
der till svenskundervisning vid utländska 
universitet samt diskussioner och tips om 
olika undervisningsmoment och om vad 
det innebär att arbeta som lektor. Medver-
kande var även tre före detta lektorer som 
berättade om sina erfarenheter. Det är ju 
inte bara undervisningen som ska fungera 
utan en svensklektor måste också tänka 
på bostadssituation, kontakt med kollegor, 
fritidssysselsättning, försäkringsfrågor etc. 

Den sista dagen föreläste Patrik Hade-
nius, chefredaktör för Språktidningen, om 
hur det svenska språket ser ut i dag och 
vilka utvecklingstendenser man kan se. 

Här följer en kort presentation av de 
nya lektorerna som fått svara på föl-
jande frågor: 
1. Var jobbade du tidigare? 
2. Är det någon särskild bild av Sverige som 
du gärna vill lyfta fram i din undervisning?
3. Har du några specialintressen när det 
gäller svenska språket eller den svenska 
kulturen?

Anna-Lena Jansåker på väg till Bonn, 
Tyskland
1. Jag har undervisat i svenska och i tyska 
på olika nivåer i mer än tjugo år. Under 
det senaste läsåret har jag läst masterpro-
grammet i Tysklandsstudier vid Uppsala 
universitet.
2. Det svenska språkets användbarhet, 
skönhet och möjligheter.
3. Jag vill gärna sprida kunskap om Sverige 
som kulturnation.

Anders Olsson på väg till Moskva, 
Ryssland
1. Jag var svensklektor i Petrozavodsk 
1997–2003 och arbetade sedan i Sve-
rige med bl.a. SFI och undervisning på 
ett språkföretag. De senaste åren har jag 
undervisat på Språkcentret på Jyväskylä 
universitet i Finland.
2. Det viktigaste är kanske att försöka för-
medla så många bilder och aspekter av 
Sverige och svenska språket som möjligt 
och finna en balans mellan olika under-
visningsformer. Musik är roligt, men det 
är funktionella grammatikövningar också. 
Det bästa är naturligtvis när man ser och 
hör att elever och studenter gör framsteg, 
stora eller små.
3. Det är verkligen svårt att välja ut något 
”specialintresse” inom svenskan; utveck-
ling och tendenser i språket i massmedia 
skulle man kunna nämna som en sak.

Erika Kallin på väg till Sofia, Bulgarien
1. Detta är min första svensklektorstjänst. 
Jag jobbar annars som svensklärare på 
Lerums gymnasium som ligger utanför 
Göteborg.
2. Jag vill lyfta fram och nyansera vad 
som är svenskt. Går det att definiera? Det 
skulle vara intressant att diskutera och 
problematisera.

3. Specialintresse när det gäller det svenska 
språket? Ja, det är nog språksociologi eller 
hur vi kommunicerar med varandra. De små 
nyanserna i språket. Och så går jag igång på 
dialekter.

Esbjörn Nyström på väg till Tartu, Estland
1. Jag har haft samma anställning i Tartu un-
der en tidigare period, 2008–2011. I grunden 
är jag dock fil.dr. i tyska, och under de se-
naste åren har jag arbetat som forskare vid 
Stockholms universitet.
2. Nej, jag tror inte på att förmedla ”Sverige-
bilder”. Däremot vill jag gärna behandla 
många olika sammanhang och miljöer där 
svenska språket används och historiskt har 
använts – i Sverige, i Finland och på andra 
ställen i världen, till exempel i Estland.
3. Som litteraturvetare är jag särskilt intres-
serad av språkets poetiska dimension och 
litterära användning. 

Jim Degrenius på väg till Vilnius, Litauen
1. Mellan 2003 och 2007 var jag utlandslek-
tor i Ryssland och Ungern. Från 2007 har 
jag arbetat som lärare i svenska som andra-
språk inom vuxenutbildning på olika nivåer.
2. Sverige – språklandet! Jag vill lyfta fram 
Sverige som ett pluralistiskt, mångspråkigt 
land, med ett ben stadigt placerat i (språk)
historien.
3. Mitt största rent språkliga specialintresse 
är andra- och främmandespråkets utveck-
lingssteg hos inläraren. 

För kontaktuppgifter till universiteten se 
SI:s webbplats, svenskaspraket.si.se.

På väg ut i världen 
– svensklektorskurs på Svenska institutet

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 samarbete och långsiktiga 
relationer med andra länder. SI har det övergripande ansvaret 
för svenskundervisningen i utlandet, främst på universitetsnivå. 
www.si.se
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I wander among countless stacks 
of books neatly displayed in the 
Umeå University Library. I listen to an 
explanation of the historic cataloging 
systems of the Uppsala University 
Library and manuscript collections. 
I marvel at the new, state-of-the-art 
facilities at Landsarkivet in down-
town Gothenburg, including their 
inviting reading rooms and presen-
tations spaces. What am I doing 
behind-the-scenes at Sweden’s 
leading libraries and archives? 

In June of 2014, I had the opportunity 
to explore a research interest; looking 
into how Swedish cultural organizations 
preserve and make available their col-
lection materials. Generously funded by 
the Bicentennial Swedish-American Ex-
change Fund of the Swedish Institute, my 
study, “Exploring the Future of Access, 
Discoverability, and Digital Initiatives in 
the Modern Library/Archives Profession: 
a Tour and Study of Swedish Libraries, 
Archives, and Heritage Organizations,” 
sought to uncover some of the leading 
trends in collections preservation and ac-
cess currently being used by Swedish he-
ritage organizations. I toured 10 different 
facilities across Sweden — from Umeå to 
Gothenburg — and met with 20 individu-
als to discuss this topic. 

As Archivist/Librarian for the Swenson 
Swedish Immigration Research Center at 
Augustana College in Rock Island, IL, 
learning these trends has been imperative 

for my work in preserving and presenting 
the Swedish-American story. The Swen-
son Center is a national archives, library, 
and research institute for the study of 
Swedish immigration to North America. 
The collection includes extensive mate-
rial related to the communities establis-
hed by Swedish immigrants and the roles 
they—and their descendants—have played 
in American life. The Center promotes 
Swedish-American academic research 
and also serves as a major genealogical 
research facility. 

Situated at Augustana College, the 
Swenson Center is amid an institution 
with a rich Swedish history and Swedish-
American identity. Founded in 1860 by 
Swedish immigrants, Augustana College 
is the oldest Swedish-American higher 
education institution in the United States.
The college’s founders hailed from             
Uppsala and Lund Universities and estab-
lished Augustana as a place to educate 
Lutheran pastors and teachers for the 
growing number of Swedish immigrant 
communities in the United States. Rev. 
Lars Paul Esbjörn was the first president 
of Augustana College and Theological 
Seminary from 1860–1863 when it was 
located in Chicago, before it moved to 
Paxton, Illinois, and finally to its home in 
Rock Island in 1875. 

The Swenson Center was founded in 
1981, with a generous endowment by 
Birger Swenson, a graduate of Augustana 
College, and his wife Lyal. The Cen-
ter has always maintained the purpose 

of preserving and interpreting the his-
tory of Swedish immigration, as well as 
Augustana’s Swedish heritage. My role 
as Archivist/Librarian at the Swenson 
Center is to acquire, preserve, describe, 
and make available collection materials 
for the study of Swedish immigration to 
North America and the resulting Swe-
dish-American identity. 

Augustana College today is a selec-
tive, independent liberal arts college with 
an enrollment of about 2,500 students. 
Augustana is one of few U.S. colleges 
and universities to offer a program in the 
Swedish language, and gives students the 
chance to major or minor in Scandina-
vian Studies and take courses in topics 
ranging from Swedish film and literature 
to geography and tourism. The Depart-
ment of German and Scandinavian Stu-
dies employs three full-time faculty mem-
bers, two of whom are fluent in Swedish. 

Students also benefit from an exchan-
ge program with Uppsala University,          
offering them the opportunity to practice 
their language skills while studying a        
variety of topics abroad. 

Augustana promotes its “Swedishness” 
and Swedish-American tradition in a va-
riety of other ways on campus. Students 
can practice their Swedish language skills 
at a weekly Kaffebord conversation ta-
ble or participate in Scandinavian Club, 
a campus club that promotes learning 
about Scandinavian heritage through 
interactive and engaging activities such 
as games, dinners, and trips. These pro-
gram and events, as well as the work of 
the Swenson Center, are only some of the 
ways Augustana continues to foster a con-
nection to its history, place, and heritage. 

Back at the Swenson Center in August, 
I wandered among our shelves of history 
books, neatly organized boxes contain-
ing individual immigration stories, and 
countless volumes of Scandinavian lite-
rature. I thought about our efforts in pre-
servation and access and what I learned 
from the Swedish organizations I visited. 
I thought about the connection to the 
college’s Swedish-immigrant founders, 
its roots in Sweden and current home in 
Illinois. I thought about how a sense of 
place affects identity, and how travel – 
and migration – can affects one’s sense 
of identity. But mostly, I felt a stronger 
connection between the importance of 
heritage, identity, and our preservation 
efforts at the Swenson Center; and I felt 
a sense of pride at being able to promote 
greater access to and use of these valuable 
Swedish-American materials.

Text: Lisa Huntsha, archivist/Librarian 
Swenson Swedish Immigration Research Center, 
Augustana College, Rock Island, IL 

ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Preserving 
the Swedish-American 
Identity 

Lisa Huntsha (i mitten) samtalar med två f.d. bibliotekarier vid Augustana College
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Tidigt i våras flyttade jag till Sarajevo 
för att börja mitt nya liv som student 
efter många år i arbetslivet. Sedan 
flera år tillbaka har jag arbetat profes-
sionellt med regionen Västra Balkan, 
främst med Bosnien och Hercegovi-
na. Jag har gjort några tappra försök 
att lära mig bosniska1 men den där 
speciella känslan av att vara ”ett med 
språket” har aldrig riktigt infunnit sig. 

Efter ett antal kurser bestämde jag mig 
för att lära mig språket på riktigt, trots 
alla grammatiska och språkliga hinder.  
Med flyttkartonger, hund, beviljad tjänst-
ledighet från jobbet, antagningsbesked till 
min bosniska kurs och smånervös bar det 
iväg till Sarajevo. Jag minns att jag tänkte 
”Nu ska jag bo där på riktigt, hur ska det 
bli och vad ska jag göra med all tid?”

Utöver mitt studentliv ville jag också 
göra nytta av något slag. Gärna något 
som jag inte hade prövat tidigare. En be-
kant till mig tipsade om att starta svenska 
lektioner. Vid den tidpunkten tyckte jag 
det var ett konstigt förslag, ”vem kan 
tänka sig att studera svenska i Bosnien 
och Hercegovina”?! En tid senare pratade 
jag med en väninna som lyckades över-
tyga mig om att efterfrågan är stor från 
bosnier som vill lära sig svenska. Den här 
gången blev jag entusiasmerad av idén 
och tänkte att det kan vara väl värt ett 
försök. Om inte annat så kan det bli en 
kul hobbyverksamhet. 

Innan jag startade upp tog jag reda på 
om några skolor eller universitet i Sara-
jevo erbjöd kurser i svenska språket. Det 
visade sig att det inte fanns några kurser 
eftersom det heller inte fanns några lä-
rare. Jag var också i kontakt med svenska 
myndigheter och Riksföreningen Sverige-
kontakt för att ta reda på hur det fungerar 
med svensk undervisning utomlands och 
om tidigare samarbeten hade funnits i 
Bosnien och Hercegovina. Det var många 
trådar att hålla i och till slut bestämde jag 
mig för att börja i liten skala, steg för steg. 
Jag ville börja med individuella lektioner 
för att kunna ge det bästa till mina stu-
denter. Och så blev det!

Inom loppet av en månad hade jag fått 
sex förfrågningar utan att ha gjort någon 
större spridning. Jag hade berättat för 

några vänner och nämnt det för svenska 
ambassaden men inte mycket mer än så. 
Fascinerad över hur snabbt ryktet går var 
det bara att sätta igång. Först och främst 
med att läsa och gå igenom olika studie-
material, diskutera med mina väninnor 
som är språklärare och har lång erfarenhet 
av undervisning och svenska som andra-
språk. Jag fick tips och idéer om olika 
uppslag men upptäckte att det bästa ändå 
är att lära och planera tillsammans med 
studenterna och att utgå från ett studie-
material. Åtminstone till att börja med.

I Sarajevo löser man det mesta över 
en kopp kaffe, det är ett bra sätt att träffas 
på ett avslappnat sätt och diskutera olika 
angelägenheter. Så skedde även med mi-
na studenter. Det visade sig att alla hade 
olika behov och erfarenheterna av svens-
ka språket varierade. Min första student 
hade bott i Sverige som barn och ville 
åter lära sig språket. Min andra student, 
Davor, bodde i Sverige som vuxen ett 
par år, han hade läst SFI men flyttat till-
baka till Sarajevo. Men eftersom arbets-
lösheten är hög och framtidsutsikterna är 
begränsade för barn och unga vill Davor 
återvända till Sverige så småningom. Han 
vill ge sina barn en chans till en bättre 
framtid. Min tredje student, Merima vill 
flytta till Sverige nästa år eftersom hennes 
man har blivit erbjuden arbete. Mina tre 
andra studenter vill börja först i höst.  

Vi brukar oftast sitta i mitt kök. Vi 
dricker Gevalia kaffe, läser, pratar och 
skrattar. Jag tycker det är viktigt att mina 
studenter känner sig avslappnade och 
har roligt under lektionerna. Vi har flera 
gemensamma beröringspunkter. Det som 
förenar oss är bland annat våra språk, 
bosniska och svenska. Vi har båda svårt 
för vissa uttal, språken är uppbyggda på 
olika vis och det finns även en del kultu-
rella utmaningar som man behöver kän-
na till. På bosniska pratar man titt som 
tätt i imperativ. Som exempel uttrycker 
man sig på bosniska ”Du ska äta” och 
menar ungefär ”ät gärna lite till” eller ”du 
behöver äta”. Som svensk reagerar man 
direkt och tycker att ”den andre ska min-
sann inte tala om för mig när jag ska äta”. 
Den här typen av kulturella koder brukar 
vi diskutera under lektionerna eftersom 
de också kan vara en av nycklarna till 

att komma in i det svenska samhället. Det 
fantastiska är att jag också lär mig bosniska. 
Mina studenter talar om för mig en massa 
nya ord på bosniska som jag lärt dem på 
svenska. Det är en otrolig förmån som jag 
aldrig hade kunnat ana innan jag började 
med undervisningen. Dessutom har intres-
set för mitt eget modersmål ökat, särskilt 
vad det gäller grammatiken. 

När man börjar något nytt trevar man sig 
fram och försöker finna en struktur. I mitt 
fall har det inneburit att jag behöver finna 
min nisch. Främst har jag tänkt på att foku-
sera i det lilla och enkla istället för det stora 
och omöjliga. Framöver tänker jag mig att 
en läroplattform för svenska språket och 
svensk kultur är etablerat i Sarajevo som på 
sikt ger avknoppningar i andra delar av Bos-
nien och Hercegovina. Vi har redan börjat 
etablera ett nätverk tillsammans med en tjej 
i Tuzla som också undervisar i svenska. Vi 
hjälper varandra med pedagogiska tips och 
idéer. Framöver är tanken att nätverket ska 
bestå av fler svensklärare och språkföre-
ningar/institut i Bosnien och Hercegovina 
som vill engagera sig i svenska språket. 

När jag tänker tillbaka på flytten till Sara-
jevo hade jag aldrig för mitt liv kunna tänka 
mig att det skulle bli såhär roligt att lära sig 
mer om sitt egna modersmål, träffa studen-
ter som jag numer kallar ”mina” studenter 
som dessutom lär mig bosniska. Kan det bli 
bättre än så här?!

Text: Christina Bergman

Sarajevo
Kanske en ny mötesplats för svenska språket!

 1. I min text har jag valt att beteckna språket för bosniska eftersom det är främst det jag studerar. 

Sedan början av 1990 talet kallas det offi-
ciella språket i Bosnien och Hercegovina för 
SKB: Serbiska-Kroatisk-Bosniska. Det är 
sällan personer säger SKB utan oftast kall-
las språket serbiska, kroatiska eller bosniska 
beroende på vilken folkgrupp hen vill tillhöra. 
Serbiska kan skrivas både med kyrilliskt och 
latinskt alfabet. Bosniska och kroatiska an-
vänder endast det latinska alfabetet. 
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Det vore en överdrift att påstå att de ryssar 
som i slutet av 1500- och början av 1600-ta-
let började ta Uralområdet i besittning skulle
varit intresserade av det för dem totalt 
okända Sverige. Men att svenskarna redan 
då börjat samla uppgifter om Ural och Sibi-
rien får betraktas som ett historiskt faktum.

Redan 1633 deltog kanongjutmästaren 
och den erfarne malmexperten, svensken 
Jelisej Koet (jag använder här de ryska 
namnformerna) som ”huvudmäster” i den 
expedition som organiserades av stolniken 
(eg. taffeltäckare, beteckning på befattnings-
havare vid det ryska hovet, positionen kom 
sedan att få snarast funktionen av ståt-
hållare, övers. anm.) Stresjnev och kansli-
sekreteraren Sergejev för att prospektera 
malmfyndigheterna i området kring Ural. 
Expeditionen hittade kopparmalm i distrik-
tet Solikamsk (idag Permdistriktet), varför 
samtliga deltagare i expeditionen belönades 
av den ryska regeringen. Koet kunde därför 
bland annat köpa mark utanför Moskva, 
där han uppförde Rysslands för den tiden 
enda glasbruk.

Vid mitten av 1600-talet följde svenska 
diplomater mycket noggrant prospekte-
ringen av fyndigheterna i Uralområdet och 
Sibirien, vilket framgår av deras rapporte-
ring till drottning Christina. 

Men det handlade trots allt om en ganska 
ytlig ”kunskapsinhämtning”. Det är först 
på 1700-talet som förbindelserna mellan 
Uralområdet och Sverige börjar utvecklas 
på allvar.

De första svenska specialisterna kommer 
till Ural praktiskt taget genast efter att man 
börjat bygga fabriker och bruk i området.       
I juni 1702 anländer till exempel Erik Depre 
till bruket i Kamensk från Tobolsk. Han 
var svensk kanongjutmästare, ”sänd uti 
tjänst hos hans kejserliga höghet i Sibirien”. 
Redan i oktober 1702 hade man gjutit 67 
kanoner på bruket. Depre anhöll om att 
han skulle få ytterligare 30 man till kanon-
tillverkningen, för att de efter att ha lärt sig 
gjuterikonsten skulle kunna arbeta i gjuteriet 
”utan uppehåll”. Den svenske specialisten 
blev inte kvar länge på gjuteriet, för det var 
mycket han var missnöjd med: den låga lö-
nen för honom och tolken Walder, han fick 
vidare ingen häst tilldelad för att forsla ved, 
ingen äng för sina kreatur, och han vägra-
des till och med betjäning i hemmet … 1703 
finns Depre inte kvar på kanongjuteriet.

Situationen kom att förändras radikalt        
efter att Ryssland och Sverige i början av 
1700-talet inledde ett utdraget krig.

Senast 1703 kommer cirka hundratalet 
tillfångatagna svenskar till Ural, närmare 
bestämt till Demidovs fabrik i Nevjansk 
i närheten av Verchoturje. Deras vidare 
öden är inte tillräckligt klarlagda, men av 
vissa fragmentariska uppgifter framgår att 
de svenska ”ofrie männen” mycket snart 
fann utlopp för sin energi i Uralområdet. 
Ryttmästare Friedrich Lixton grundade till 
exempel en pälsmakarverkstad i Vercho-
turje och kunde där organisera en dittills i 
Ryssland okänd tillverkning av portmon-
näer i skinn.

Ryska historiker nämner i ett antal verk 
att det var just svenska mästare som starta-
de järnhyttorna på bruket i Nevjansk. 
Därefter utvecklas kontakterna allt mer.

Efter slaget vid Poltava tillfångatogs ett 
betydande antal svenska soldater och offi-
cerare. Över 16 000 av dem skickades in i 
Ryssland. 

Särskilt kraftig blir strömmen av svenska 
krigsfångar till Uralområdet och Sibirien  
efter att en sammansvärjning bland fångarna 
avslöjades i staden Svijazjsk 1711, där svens-
karna hade planerat att fly till hemlandet. 
Efter händelsen fattades beslut på högsta
ort om att minst 10 000 av svenskarna skulle 
skickas så långt bort från centrala Ryssland 
som möjligt. Förutom de till och med enligt 
ryska mått avlägsna ”sibiriska städerna” 
nämns i dekretet också förvisningsorter 
som ”järnbruken 1 500 man” och ”Nikita 
Demidov och hans bruk 500 man”.

Enligt de uppgifter vi funnit blev Ural-
området förvisningsort för 600 svenskar. 
Det kan vara värt att nämna att större delen 
av fångarna var personer med utbildning: 
78,6 % officerare, 1,6 % pastorer, 1,3 % 
läkare, 18,2 underofficerare och meniga, 
0,3 % stalldrängar.

1711 sändes 267 svenskar iväg till bruket 
i Alapajevsk. Där kom de att bosätta sig 
tillsammans i vad som typiskt nog kom att 
kallas ”Svenskstaden”. Många av dem fann 
sig till rätta och skaffade familj. Av ”Alapa-
jevsk-svenskarna” flydde senare 37 perso-
ner och tog värvning hos Nikita Antufievitj 
Demidov och bosatte sig i ”Svenskbyn” 
utanför Nevjansk. 

Mellan 1710 och 1720 deltog de svenska 
krigsfångarna i prospekteringen av ett antal 

nya fyndigheter av järn- och kopparmalm, 
men även av asbest.

Då det bland de fångna svenska of-
ficerarna visade sig finnas ganska många 
specialister, som metallurger, ingenjörer 
och byggherrar, så var befälhavaren över 
bruken i Ural och Sibirien Vasilij Tatisjtjev 
inte sen att dra nytta av detta.

Det var till exempel just Tatisjtjev som 
bland fångarna hittade ryttmästaren Peter 
Schönström, ägare till ett järnbruk i Sverige, 
och som kännare av metalltillverkningen 
kunde denne hjälpa ryssarna med många 
goda råd.

En annan specialist som fått metallurgi-
kunnandet i arv var den svenske kaptenen 
Göran Berglin, vars far ägde ett mindre 
bruk i Falun. Berglin blev representant 
för Bergskollegium i distriktet Kungur. På 
1720-talet ledde han bygget av bruket i byn 
Jagosjicha, och blev senare också ansvarig 
för produktionen där (på platsen för bruket 
ligger idag staden Perm).

Som närmsta medarbetare hade chefen 
för bergsbruket i området VasilijTatisjtjev 
svenska krigsfångar, de fredstida gjutarna 
Gebjörn Bask och Karl Hammer.

Tatisjtjev lyckades åstadkomma förflytt-
ning av den svenske före detta artilleristen 
och bombardören Indrik Schultz till bruket 
vid floden Uktus.

Det är uppenbart att de svenska specia-
listerna uppskattades mycket av den ryska 
administrationen, då de var kunniga, ans-
varskännande, plikttrogna och inte var fall-
na för dryckenskap …

Det gjordes ett antal försök att se till att 
svenskarna blev kvar i Ural. Av stort intresse 
är historien kring Heliga Synodens beslut 
att tillåta interetniska och interkonfessio-
nella äktenskap mellan svenskar och ryssar. 
I slutet av det nordiska kriget, men innan 
undertecknandet av fredsavtalet i Nystad, 
utgavs den 23 juli 1721 ett dekret från syno-
den med rubriken ”Om tillstånd för fångna 
svenskar att gifta sig med ryska ungmör 
och änkor”. Det ska påpekas att det inte 
krävdes av fången att han skulle byta sin 
tro för att kunna ingå äktenskap, det räckte 
med att han var kristen. Initiativtagare till 
att beslutet (som inte var typiskt för Ryss-
land) fattades var samme Vasilij Tatisjtjev.
En månad senare, den 18 augusti 1721, 
offentliggjorde den Heliga Synoden ett 
”Budskap till ortodoxa om hindersfrihet 

Föredrag hållet av borgmästaren i Jekaterinburg Jevgenij Rojzman på Belinskij-biblioteket 
i Jekaterinburg den 28 februari 2014
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att ingå äktenskap med personer av annan 
tro”, som bland annat innehöll följande 
rader: ”… För svenske fångar, vilka kan 
konsten att arbeta med malm och bedriva 
handel, och önskar träda i herren tsarens 
tjänst: sådana skall givas tillåtelse till gif-
termål med ryska mör, utan ändring av 
deras lag: då det i främmande land i malm-
bearbetning mycket bevandrat folk är svårt 
att komma över, och dessa är få att finna, 
och för att de där ska lämna sitt hem och 
sitt hantverk och i Ryssland i tjänst träda 
skall”. Samma dag antogs det ”Budskap” 
från den Heliga Synoden riktat till Sibi-
riens ortodoxa troende, som alltså inte 
fördömde äktenskap med svenskar.

Det kan vara intressant att notera de 
villkor för giftermål mellan personer av 
olika tro som anges i Synodens ”Budskap”. 
Under hot om fysisk bestraffning måste de 
svenska fångarna underteckna en förplik-
telse att de aldrig någonsin i livet skulle för-
söka förmå sina ryska hustrur att byta tro, 
och att de heller aldrig skulle förebrå dem 
att de följde den ortodoxa trosläran. Dess-
utom måste barn av båda könen som blev 
resultatet av sådana äktenskap av föräldrarna 
fostras in den ortodoxa tron.

Enligt fredsavtalet i Nystad (från den 30 
augusti 1721) kunde alla fångar utan några 
villkor återvända till hemlandet. Det ska 
rätteligen sägas att en betydande andel av 
svenskarna drog nytta av avtalet och läm-
nade Ryssland. Men namnen på dem som 
blev kvar i Ural har för alltid skrivits in i 
Uralområdets historia och blivit till en del 
av den.

Det är i det sammanhanget nödvändigt 
att framhäva svenskarnas speciella roll i 
uppbygget av Jekaterinburg. I de två batal-
joner ur Tobolsk regemente, som i första 
skedet arbetade med att bygga upp ”bergs-
bruksstaden” 1723–1724 fanns 40 svenskar, 
före detta fångar, som valt att bli kvar i 
Ryssland. Nästan alla regementsofficerarna 
var ”av svensk nation”.

Det var till och med ”en av de svenske”, 
fänriken Karl Schkader, som 1723 sändes till 
den ryska huvudstaden med bud till Peter I 
om att byggherrarna beslutat kalla den nya 
staden ”Jekaterinburg”.

Det var den svenske mäster Peter 
Deichman som i Jekaterinburg ledde arbe-
tet med att förbereda stålverket för produk-
tionsstart. Tillsammans med honom i Ural 
arbetade även hans bror Johann (i rysk 
tjänst kallades han hammarmäster Ivan 
Alexejevitj Deichmanov) och en brorson, 
också han hammarmäster. Det var för öv-
rigt just Johann Deichman som medverka-
de direkt vid tillverkningen av utrustning 
för det myntverk som var under uppbygg-
nad i staden.

Till förste kommendör över artilleribat-

terierna i Jekaterinburg utsågs den svenske 
fänriken Vasilij Alberg. Det var en ödets 
ironi att som en av de första kristna präs-
terna i Jekaterinburg förordnades 1723 den 
svenske pastorn Georg Weise. 

Och när efter avslutat bygge en av ba-
taljonerna ur Tobolskregementet avtågade 
till bruket vid byn Pyskor så var det kapten 
Mikael Säll, också han svensk till nationali-
teten, som i praktiken blev chef över garni-
sonen i Jekaterinburg.

Det gick något över två år efter under-
tecknandet av freden i Nystad, och i feb-
ruari 1724 ingicks en rysk-svensk försvars-     
allians. Från att ha varit ett fiendeland blev 
nu Sverige en vänskapligt sinnad stat. Peter 
I skattade som bekant den forne fiendens 
militära och tekniska erfarenhet mycket 
högt, och försökte demonstrativt lära av 
de tillfångatagna svenskarna, såväl i fråga 
om militära angelägenheter, som vad gäll-
de statlig förvaltning (själva systemet med 
kollegier hade för övrigt lånats framför allt 
av svenskarna). Nu uppkom möjligheten 
att på ett mer fullödigt sätt studera erfaren-
heterna på plats i Sverige, använda landets 
specialister för att utveckla den ryska eko-
nomin och, om det skulle visa sig möjligt, 
låta utbilda egna mästare på svenska bruk 
och fabriker. Alla dessa uppgifter lades på 
Vasilij Tatisjtjev.

Den 7 september 1724 lade Tatisjtjev i 
Bergskollegium fram ett förslag om att man 
till bruken i Ural skulle inbjuda svenska 
mästare och dessutom till Sverige sända 
unga män, ”kunniga i geometri”, för utbild-
ning i bergsbruk. De två uppgifterna sågs 
som de viktigaste. Han instruerades också 
om att han självskulle studera landets 
bergsbruk och ekonomi i stort, och särskilt 
mynttillverkningen.

Tatisjtjev anlände till Stockholm den 
4 december 1724, men redan från början 
kom hans uppdrag att genomföras under 
extremt ogynnsamma förhållanden. Tatis-
jtjev hade bara hunnit introducera sig för 
de svenska ministrarna, när han blev sjuk i 
två hela månader. I januari 1725 avled des-
sutom Peter den Store. Tatisjtjev hamnade i 
en brydsam situation på grund av att finan-
sieringen av hans resa skars ner och då den 
nya ryska administrationen stoppade ett 
antal redan planerade program.

Den lättaste uppgiften för Tatisjtjev blev 
att studera tillståndet i den svenska ekono-
min, något som han själv också visade stort 
intresse för. Han besiktade 13 järn-, kop-
par- och silvergruvor och 45 bruk i olika 
svenska städer, och lade stor möda på att 
upptäcka fördelar och brister i det svenska 
bergbrukets organisation och regeringens 
övergripande ekonomiska politik. Metall-
tillverkningen i Sverige 1725 var betydligt 
större än den ryska. Även efter den ganska 

framgångsrika verksamheten med att starta 
statliga bruk i Uralområdet, och åtgärder 
för att uppmuntra privat företagarverksam-
het (framför allt till släkten Demidov) pro-
ducerade den ryska metallindustrin knappt 
700 000–800 000 pud metall per år (1 pud 
= 16,3 kg, övers. anm.), medan den svens-
ka tillverkade mellan 3 och 4 miljoner pud. 
Tatisjtjev noterade att den svenska malmen 
i stort sett höll samma kvalitet som den 
ryska, med något enstaka undantag.

Men samtidigt som de svenska bruks-
ägarna betalade sina arbetare dubbelt så 
mycket som de ryska bruken, lyckades de 
åstadkomma samma tillverkningskostna-
der för sina produkter som de ryska.

Tatisjtjev träffade också avtal om inköp 
av ett antal maskiner som var betydligt 
bättre än de som vid den här tiden fanns 
i Ryssland. Bland annat upphandlades 
en spinnmaskin och en strumpsticknings-
maskin samt en maskin för tillverkning 
av förtennade kärl i järn. Men den ryska 
administrationen visade på nytt inget som 
helst intresse för saken. Slutresultatet blev 
att regeringen gick med på att upphandla 
en så kallad vattenmaskin, det vill säga en 
länspump att använda på fartyg.

Det stod inte mycket bättre till med 
frågan om värvningen av svenska specia-    
lister i rysk tjänst. Den svenska regeringen 
försökte medvetet hindra Tatisjtjev i lös-
andet av den uppgiften. Det fanns bara 
ett sätt att kringgå det hindret; nämligen 
att försöka privat komma överens med 
”skickeligt folk” och övertala dem att resa 
till Ryssland. Efter Peter I:s död försökte 
Bergskollegium att så snabbt som möjligt 
avveckla Tatisjtjevs verksamhet och se till 
att han återvände hem. Kollegiet fann sig 
lätt i att man inte lyckats värva några spe-
cialister: Tatisjtjev hade privat bara lyckats 
övertala stensliparen Christian Ref, som 
senare kom att arbeta i Ural med marmor 
och ädelsten.

Ett av de viktigaste göromålen, med 
vars hjälp Tatisjtjev hoppades kunna brin-
ga störst nytta till sitt land var hans egna 
vetenskapliga studier, möten med olika 
lärda och inköp av böcker i skilda ämnen. 
Bokstavligen från första dagen av sin vis-
telse i Sverige söker han upp några av sina 
gamla bekanta och genom deras förmed-
ling upprättar han nära relationer med 
många framstående vetenskapsmän och      
offentliga personer i det dåtida Sverige.

Sina bekantskaper med vetenskapli-
ga kretsar i Sverige etablerade Tatisjtjev 
uppenbarligen med hjälp den tidigare 
svenske fångne officeren Philip-Johan Tab-
bert, som när han återvände till hemlan-
det 1723 hade adlats och antagit namnet 
Strahlenberg. Tatisjtjev hade umgåtts med 
honom i Tobolsk 1720, och hade sannolikt 



21SVERIGEKONTAKT

redan då fattat intresse för hans idé att skriva 
en bok om Sibiriens etnografi och geografi.
Såväl före detta krigsfångar som deras 
bekanta i Sverige kände uppenbarligen 
till hur Tatisjtjev beskyddat de svenska of-
ficerarna i krigsfångenskapen. Det är därför 
inte ägnat att förvåna att svenska vetens-
kapsmän överallt gav Tatisjtjev aktivt stöd.

I Tatisjtjevs vetenskapliga forskning fram-
träder hans intresse för historia och geo-
grafi allt tydligare. Han ägnar också större 
delen av sina studier de kunskapsområ-
dena. Den kände författaren till arbeten 
i historia och teologi och professorn vid 
Uppsala universitet Bentzel (eller Benzelius 
i Tatisjtjevs transkribering) berättade för 
Tatisjtjev att det vid biblioteket i Uppsala 
”i stor mängd” fanns ”rysk äldre historia 
och andra nyttiga böcker” och gav honom 
tillåtelse att kopiera dem. Tatisjtjev sam-
manställde en förteckning över böckerna 
(totalt 17 titlar) och sände den till Sankt 
Petersburg. Med stöd från Bentzel utgavs 
1725 ingående i en periodisk samling hand-
lingar om svensk historia en notis på latin 
av Tatisjtjev (i form av ett brev) om fynd 
av mammutben i Sibirien. Det blev Tatis-
jtjevs första och enda publikation under 
hans livstid. Notisen väckte stort intresse i 
forskarvärlden. Den översattes till svens-
ka samma år. Den trycktes sedan om på 
svenska även 1729. År 1743 trycktes arti-
keln även i England.

På beställning från Tatisjtjev lät sekre-
teraren vid Antikvitetskollegium Erik Juli-
us Björner göra avskrifter av svenska ma-
nuskript som rörde ”ryssländsk historia”.

Tack vare sina kontakter med svenska 
lärda lyckades Tatisjtjev, dock inte genast, 
att få till stånd ett positivt beslut från de 
svenska myndigheterna om att unga ryska 
adelsmän skulle få komma till landet för 
utbildning inom olika vetenskaper och 
hantverk.

Under hela 1725 kom det från Pe-
tersburg upprepade påminnanden till Tatis-
jtjev om att han omedelbart måste återvän-
da och resa till Ural. Utan att ha uträttat 
allt han hade planerat lämnade Tatisjtjev 
Sverige den 12 april 1726.

Trots alla objektiva och subjektiva prob-
lem som fanns fortsatte de ”riktiga” svens-
karna under 1730- och 1740-talet att spela 
viktiga roller inom administrationen för 
Uralområdet. I det sammanhanget är det 
omöjligt att förbigå en person, som tillsam-
mans med Tatisjtjev och de Hennin kan kal-
las en av Jekaterinburgs ”grundarfäder”.

Carl Brandt var född i Sverige 1684 
och tjänstgjorde som yngre officer i armén. 
1709 togs han till fånga vid Poltava och 
hamnade i Tobolsk. Där gick han i rysk 
tjänst som enkel dragon, men fick snart 
fänriks grad. Som chef för ett kompani ur 

Tobolsk regemente anlände han 1723 till 
Ural. Han arbetade självuppoffrande med 
bygget av Jekaterinburg, och hans flit gick 
inte oförmärkt förbi. Brandt fick allt oftare 
mer ansvarsfyllda uppgifter, som att eskor-
tera karavaner med penningtransporter, 
spana efter efterlysta brottslingar och slå 
ner oroligheter bland den basjkiriska be-
folkningen.

I början av 1732 ålades han att verk-
ställa en inte helt vanlig order. Med ett 
mindre detachement soldater skulle löjt-
nant Brandt besöka de ”vilda” stränderna 
längs floderna Mezjevaja Utka, Visim och 
Sjajtanka och genomföra en folkräkning av 
alla ”passlösa”, det vill säga gammaltroen-
de personer. I samband med den långt 
ifrån enkla expeditionen upptäckte och 
registrerade löjtnanten några tiotal illegala 
bosättningar, där det bodde minst tusen 
personer. Det framkom emellertid senare 
att Brandt i sin rapport redovisat långt ifrån 
alla byar med gammaltroende befolkning 
på de domäner som tillhörde släkten 
Demidov. Det kan vara värt att nämna att 
Akinfij Demidov i september samma år 
1732, i samband med att han skulle lämna 
Uralområdet för förrättningar under längre 
tid, bad chefen för bergsbruken i området 
Georg Wilhelm de Gennin (de Hennin) att 
under hans frånvaro till ”direktor” över alla 
Demidovs rättare utse just chefen för kom-
paniet soldater i Jekaterinburg löjtnant Carl 
Brandt. Var det möjligen ett återgäldande 
för den ”lilla” älskvärdhet som löjtnanten 
visat bruksägaren?

1736 får ”kompanistyresmannen” Carl 
Brandt kaptensgraden, och kort därefter 
också ett nytt arbete då han blir chef för po-
lisen i Jekaterinburg. Han tjänstgjorde sedan 
i den befattningen i cirka 15 år och vakade 
över Jekaterinburgbornas trygghet och frid. 
Carl Brandt (eller som han kallades i Ryss-
land, Karl Ivanovitj) avled 1750 och efter-
lämnade sönerna Carl (som valde den mili-
tära banan), Wilhelm och Johann (som båda 
blev officerare inom bergsbruket).

Wilhelm de Hennin, som efterträdde 
Tatisjtjev på posten som chef för bergs-
bruket i området, var också han mycket 
positivt inställd till att det fanns svenskar i 
Ural. Det tog sig bland annat det uttrycket 
att han inte bara aktivt befordrade ”gamla” 
svenska Uralbor i tjänsten, utan även vinn-
lade sig om att anlita nya specialister i rysk 
tjänst, som blev kontraktsanställda. När 
han till exempel lämnade bruken i Olonets 
för att resa till Ural tog Hennin med sig 
hammarmästarna ”av svensk nation” Andrus 
Kas och Christian Inglin. 

Inglin kan för övrigt betraktas som 
grundaren av glastillverkningen i Uralom-
rådet (på Ljalinskij-bruket); men efter hans 
avfärd när kontraktet löpt ut avstannade 

emellertid verksamheten i tre decennier.
Till Ural på 1730-talet för kontraktan-

ställningar anlände även Indrik Ton, Gar-
macher (kopparsmältare), och bröderna 
Magnus och Kuzma Schkader. De senares 
far Mikael hade hamnat i fångenskap redan 
1703 och efter tjänstgöring i Jenisejsk rege-
mente nått graden som premiärmajor. Hans 
söner räknades som ”frivilliga” i rysk tjänst. 
Från Jenisejsk förflyttades de till Tobolsk 
och hamnade därefter i Jekaterinburg. 

Magnus Schkader gjorde ett tydligt 
avtryck i historien om Urals huvudstad 
1735, då han i spetsen för ett militärt deta-
chement flera gånger deltog i drabbningar 
med lokala basjkirer som gjort uppror och 
hotade inta staden.

Man måste även nämna ytterligare en 
aspekt av förbindelserna mellan Ural och 
Sverige. Jag har redan nämnt Tatisjtjevs 
resa till Sverige och hans program för att 
låta utbilda ryska ynglingar i landet. En av 
dessa studenter var Nikita Bachorev, som 
senare gjorde sig berömd som en begåvad 
mekaniker. Han studerade vid skolan för 
matematik och navigation i Moskva och 
på Marinakademin i Petersburg, och slut-
förde sedan sin utbildning i Stockholm. 
1729 kom han till Ural. Han arbetade 
på chefsbefattningar inom det sibiriska 
Ober-Bergamt (bergsbruksstyrelsen), under 
vars ledning kronans bruk och gruvor i 
Uralområdet och Sibirien låg. Han blev en 
av initiativtagarna till utvinningen, bearbet-
ningen och användningen av ädelsten och 
dekorativ sten från Ural. 1748 uppförde 
han en mekanisk fabrik driven av vatten-
kraft för bearbetning av marmor och ett 
antal originella slipkvarnar. Bachorev blev 
lärare för den geniale värmeteknikern och 
mekanikern Ivan Polzunov. 

Under 1700-talets andra hälft försvagas 
förbindelserna mellan Uralområdet och 
Sverige något. Men det betydde inte att 
svenskarna slutade visa intresse för Ural. 
Det kan räcka med att nämna Johan Peter 
Falck, berömd upptäcksresande, naturvetare
och favoritlärjunge hos den beryktade 
Carl von Linné. Tack vare rekommendation 
från Linné upptogs Falck 1765 i Rysslands 
Kejserliga Vetenskaps- och konstakademi 
och förordnades till befattningen som fö-
reståndare för Apotekarörtagården.

1768 gav han sig av på en expedition till 
Sibirien arrangerad av vetenskapsakade-
min. 1771 anlände Falck till Orenburg, där 
han stannade några månader. Under vistel-
sen gjorde han resor till ett antal områden 
i Orenburg-guvernementet och samlade 
in allehanda uppgifter om guvernementet. 
Från Orenburg reste han över Orsk till 
östra sluttningen av södra Uralbergen, till 
Tjeljabinsk och fortsatte sedan sin resa ge-
nom Västsibirien till Tomsk.
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I fråga om djup på forskningen och rike-
dom på faktamaterial är Falcks beskrivnin-
gar av södra Uralbergen och intilliggande 
terräng av allra högsta vetenskapliga kvali-
tet. Men de observationer han gjorde i sam-
band med att han på nytt passerade Ural-
bergen är av unikt värde. På återresan från 
Sibirien 1772 besökte och utforskade han 
ett antal områden i centrala Uralområdet.

Falck sammanställde en kortfattad men 
innehållsrik beskrivning av Uralbergen. 
Det var han som var först med att indela 
bergskedjan i tre större delar, som skiljde 
sig sinsemellan genom ett antal särdrag, och 
kallar dem Basjkiriska, Jekaterinburgska och 
Verchoturska Ural. Senare kom de att kallas 
Södra, Centrala och Norra Ural …

En ny etapp i utvecklingen av relatio-
nerna mellan Uralområdet och Sverige in-
träffar vid mitten av 1800-talet och har inte 
att göra med statliga program utan med 
olika privatpersoners verksamhet.

Andrej Karamzin, son till den berömde 
historieförfattaren Nikolaj Karamzin, var 
mellan 1846 och 1853 direktör för bruken i 
Tagil. Karamzins maka var Aurora Charlot-
ta Stjernvall. Hennes föräldrar, fadern Carl 
Johan Stjernvall och modern Eva Gustava 
von Willebrand, hörde till adliga släkter 
som flyttat över till Finland från Sverige. 
Det är därför inte alls ägnat att förvåna att 
det på initiativ från familjen Karamzin och 
med stöd från bruksägaren Demidov börja-
de anlända svenska specialister inom olika 
områden till Nizjnij Tagil. Här följer bara 
några av namnen och deras historia i Ural:

Den svenske undersåten och ingenjören 
Carl Åberg anställdes 1852 vid bruken i Ta-
gil på en befattning som distriktsjägmästare. 
Sedan han besiktat sina ”domäner” frappe-
rades jägmästaren av det irrationella sättet 
att utnyttja distriktets naturresurser. I en av 
sina första rapporter föreslog han att man 
skulle tillverka träkolet för brukens behov 
med hjälp av det mer ekonomiska och för 
skogen skonsamma ”tyrolska sättet”. 1855 
tog Åberg initiativ till en åtgärd som var 
ovanlig i Ryssland som helhet, och i syn-
nerhet för Uralområdet: i juni genomfördes 
sådd av skog i ett område mellan floderna 
Kljutj och Rusj. Under 44 dagar sådde min-
deråriga barn frön till tall och lövskog på 
10 000 kvadratmeter. Samma sak genom-
fördes senare på Pinnberget på en yta om 
2 500 kvadratmeter.

Svensken Carl Hultman kom 1852 till 
bruket i Nizjnij Tagil som mekaniker. Han 
fick en högst anständig lön: 1 200 rubel i 
silver per år. Pengarna räckte mer än väl 
till såväl honom som till barnen, men så 
upptäckte den företagsamme Hultman en 
sak i Nizjnij Tagil … I hans hemstad Göte-
borg uppskattade man också öl, men inte 
så till den milda grad!.. Svensken arbeta-

de knappt ett år på bruket, och tog sedan 
avsked och satsade alla sina pengar i sin 
rörelse.

Hultman hyrde en fastighet av bonden 
Bazjenov, och öppnade sin inrättning. Öl-
stället låg vid foten av Rävberget i omedel-
bar anslutning till bruket. Ovanför entrén 
till sin ”bar” satte svensken upp en skylt 
som sa ”Pivo, öl”.

Om Hultman bryggde godare öl än alla 
andra, eller om kanske inrättningen hade 
en lyckad lokalisering förtäljer inte histo-
rien, men svenskens affärer började gå så 
bra att bruksledningen blev orolig. Myn-
digheterna förklarade Hultman krig, och 
det blev utdraget och slitsamt, och drevs 
med växlande framgång, men slutade trots 
allt med seger för bruksledningen. Inrätt-
ningen stängdes och ägaren tvingades resa 
iväg till hemlandet.

En annan svensk, Anders Gustav An-
dersson, bördig från Stockholm, åstadkom 
veritabla underverk med herrskapet De-
midovs trädgård. I Uralbergen, ett land av 
snö, björnar och gammaltroende, lyckades 
trädgårdsmästaren Andersson odla tro-
piska blommor och sällsamma växter. In-
vånarna i Tagil fick inte bara möjlighet att 
smaka på ananas, utan också se den växa i 
naturlig miljö.

I december 1853 anlände nya gäster 
till Tagil, nämligen vetenskapsmännen 
Nordenskiöld, far och son. Den äldre; Nils 
Gustaf, var redan en stjärna inom vetenska-
pen, professor vid Helsingfors universitet, 
medan hans son; Nils Adolf, den blivande 
djärve utforskaren av Arktis, ännu inte hade 
några särskilda meriter, utan var ännu bara 
student, men sågs som mycket lovande. 

Nordenskiöld d.ä. tog genast itu med 
anrikning av kopparmalm, medan sonen 
fastnade för områdets mineralogi, och detta 
med mycket stor framgång. Bland fyndig-
heterna vid ån Bobrovka intill byn Jeliza-
vetinskoje hade Nils Adolf lyckan att finna 
det sällsynta mineralet demantoid, en vari-
ant av granat, medan han vid en besiktning 
av brytningen i koppargruvan upptäckte en 
helt ny art av malakit. Den unge forskaren 
döper den av honom upptäckta mineralen 
till ”demidovit” för att hedra Anatolij Ni-
kolajevitj Demidov, generös beskyddare av 
vetenskap och konst.

Efter att ha tillbringat ett halvår i Tagil 
reste Nordenskiöldarna tillbaka till hem-
landet. Visserligen återkom den äldre Nils 
Nordenskiöld i oktober 1854 till Uralbergen 
med instruktion från Huvuddirektoratet för 
bergsbruk som sa: ”sändes till bruken i Niz-
jnij Tagil på ett år för fortsatta experiment 
för att utvinna koppar ur malm med hjälp 
av ”våtmetoden”. Trots att han lät uppföra 
en speciell ugn lyckades Nils tyvärr inte få 
någon entydig framgång med försöken i 

den nya verksamheten.
Den svenske mekanikern Carl Becker 

arbetade på bruket i Nizjnij Tagil under 
1850- och 1860-talen, och blev berömd 
genom att han på det intilliggande bruket i 
Tjernoistotjinsk konstruerade och startade 
vad som då var det kraftfullaste luftblåsagg-
regatet i Ryssland med svängande cylindrar. 
Becker skrev för övrigt också in sig i den rys-
ka skeppsbyggnadshistorien genom att enligt 
ett eget projekt bygga ångfartyget ”Opyt” 
med homogent metallskrov.

Vi måste också nämna ytterligare två 
svenskar, vars inflytande på bergsbrukets 
utveckling i Uralområdet på 1800-talet 
kanske inte var av avgörande betydelse, 
men som ändå blev mycket betydande:

Carl Wahlstedt (på ryska kallades han 
bara Ivan Ivanovitj) var från 1862 direktör 
för det största av Demidovs bruk, det i Niz-
jnij Tagil. Men det blev inte krönet på hans 
karriär. Mellan 1873 och 1882 (i 10 år!) var 
han direktör för bergsbruksdistriktet Nizjnij 
Tagil, som till ytan är jämförbart med terri-
toriet i ett mindre europeiskt land.

Christian Hustgavel innehade vid slutet 
av 1800-talet en befattning som chefskon-
sult för masugnsproduktionen vid de bruk 
som ägdes av släkten Stroganov. Det var 
mycket tack vare hans energi som många 
tidigare okända nymodigheter dök upp i 
metallindustrin i Ural. På bruket i Dobr- 
janka ritade och byggde han till exempel 
1880–1889 en så kallad råblåsugn. Senare, 
när han undertecknat ett kontrakt med fa-
miljen Demidov, ledde han 1892 uppföran-
det av en mycket kraftfull och teknologiskt 
avancerad masugn på bruket i Staroutkinsk. 

Avslutningsvis ytterligare en amärknings-
värd historia. För cirka 130 år sedan, under 
en period då ungefär en miljon svenskar i 
hopp om ett bättre liv utvandrade till Ame-
rika, begav sig över 20 arbetare från Deger-
fors i Värmland iväg för att arbeta i södra 
Uralområdet. Några av dem blev kvar i 
Ryssland. Idag kan man träffa på ryska
ättlingar till svenskarna med namn som 
Larsen, Adamson och Kvist såväl i räjon-
gen Beloretsk i republiken Basjkirien, som 
i Magnitogorsk.

Det samma kan sannolikt sägas också 
om centrala Ural. Om man på allvar börjar 
studera släkträden så är det inte uteslutet att 
det finns åtminstone en droppe svenskt blod 
hos många ”infödda” Uralbor …

Jag är historiker till min utbildning, och 
ni har säkert förstått att jag skulle kunna 
tala hur länge som helst om svenska ”spår” 
i Uralområdet. Jag vill som avslutning på 
mitt föredrag därför bara än en gång beto-
na att det är omöjligt att överskatta den roll 
som invandrare från Sverige spelat i områ-
dets utveckling. 
Översättning: Bengt Eriksson
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Boken inleds med en översikt av åren 
1939–1944 som kanske en av de vik-
tigaste i estlandssvenskarnas histo-
ria. Händelserna som ledde fram till 
flykten beskrivs där av Viktor Aman 
som skildrar sinnestämningarna och 
skeenden i Estlands svenskbygd i 
kapitlet ”Hågkomster och tanke-
stumpar” och sammanfattar mycket 
av dåtidens tankar i frågan: ”Vad 
skulle detta storkrig innebära för 
vår folkstam?” Fanns det en framtid 
för estlandssvenskarna i ett Estland 
under sovjetiskt välde? Svaret kom 
med tiden att vara mycket tydligt. 

I boken finns också andra dokument, som 
rapporter och intervjuer, som beskriver 
skeenden och händelser i samband med 
flykten som inte har publicerats i original-
skick tidigare. 

Den stora estlandssvenska flyktvågen 
startade i maj 1943 och fortsatte fram till 
och med september 1944. Mellan den 5 
maj 1943 och den 12 oktober 1944 an-
lände ca 290 båtlag i mindre båtar från 
Estlands svenskbygder till Sverige. Män-
nen flydde för att undgå tysk mobilisering 
och allt vad det innebar med front- eller 
lägertjänst. Och senare, inför hotet om en 
ny sovjetisk ockupation och inför hotet att 
familjerna skulle utsättas för repressalier, 
såg man inga andra råd än att ta dem med 
sig. Att stanna och slåss för främmande 
makt var för dem inget alternativ. 

Några av de första flyktbåtarna tog sig 
hela vägen in i Stockholms skärgård, men 
det stora flertalet landade på något skär 
eller någon ö i den finska skärgården som 
låg närmare. Där blev de upplockade av 
den finska marinen och förda till Hangö 
där de förhördes av den finska gränsbe-
vakningen. Därefter blev de skickade med 
tåg till Helsingfors för att på den svenska 

legationen ordna med erforderliga inrese-
dokument till Sverige och man fick tåg- 
och båtbiljett samt matkuponger. Senare 
upprättades en konsulär avdelning i Åbo 
där dessa dokument ordnades och man be-
hövde inte åka till ambassaden i Helsing-
fors. När alla papper var klara fick man gå 
ombord på någon av de reguljära färjorna 
som trafikerade Åbo – Stockholm. 

Flykten företogs i små båtar, utrustade 
med primitiva segel och i bästa fall med 
en motor som fungerade. Så här berättar 
en familjefar om båtfärden från Pasklep på 
Nuckö, när han utan sjövana ger sig i väg 
med familjen i en liten båt med segel till-
verkade av mjölsäckar. Och trots en fruk-
tansvärd storm slutade färden lyckligt när 
man nådde Fårö på Gotland.

”Fredagen blev oss ödesdiger, vinden 
tilltog i styrka, efteråt erfor vi att dess has-
tighet varit upp till 16 meter per sekund. 
För att lätta båten fick vi kasta all dödvikt 
överbord, endast det som hörde till navi-
geringen och lite matförråd lämnades kvar. 
Det var sorgligt att se mors symaskin som 
inte sjönk utan blev flytande på grund 
av att locket var lufttätt. ’Pappa, nu går vi 
till botten’, jämrade sig den 6-årige. Den 
12-årige gråter högljutt. Allas ansikten äro 
målade i skräck, kanhända allra mest mitt, 
jag som hade ansvaret, fast jag försökte 
dölja det och trösta intill det sista. En jät-
tevåg med vit kam kom rullande in på oss. 
Vi lyftes högt upp liksom på ett berg, men 
själva kammen sköljde över öppna båten i 
hela dess längd. Skräckscenen att se famil-
jen flyta omkring bakom mig, utan att kun-
na hjälpa, ville jag icke se. Vid tvåtiden på 
eftermiddagen hade vi något i sikte. ’Poj-
karna säga att det är land’: sa mor, ’men 
inte ser jag annat än en tjock mast’. Det var 
en fyr. Samma dags kväll vid halv niotiden 
nådde vi stranden. Några män i uniform 
signalerade oss bästa landningsstället. Snart 

Estlandssvenskarnas 

FLYKT ÖVER 
ÖSTERSJÖN 
till Sverige

kommo flera till oss och bar i land och vi 
omhändertogs av snälla människor. Vi 
voro på Fårö! Vi voro räddade!”

Så här beskriver en grupp med fem 
unga män hur de förberedde sin flykt från 
Ormsö och sedan rodde hela vägen över 
Finska viken till Hangö.

”Själva letade vi i byn efter segel. Det 
visade sig nästan omöjligt att få tag i ett 
sådant, men till slut kommo vi över ett 
gammalt trasigt. Ägaren till detta gamla 
segel ville inte sälja det för pengar eftersom 
dessa voro värdelösa, varför vi bytte seg-
let mot en kragskjorta. Årorna plockade 
vi ihop på stranden så många vi fingo tag 
i, för det var årorna som fingo tjänstgöra 
som motor denna gång. Men hur det gick 
för fiskekarlarna denna måndagsmorgon 
när alla fiskebåtarna saknade åror och 
Vesterbergs fiskebåt var totalt försvun-
nen detta blir nog en historia för sig själv. 
Båtens längd var inte mer än 13 fot lång 
och var knappt 1 fot över vattenytan. Om 
det började blåsa hade vi varit offer för en 
enda våg, men det var tur att det var lugnt 
väder så vi kunde inte begagna något segel 
utan bara ro. När vi hade rott i 16 timmar 
och allt gått väl upptäckte vi klippor, vi 
fortsatte mot målet och vår befarne sjöman 
Hans Lundström, sade att det var Hangö. 
På stranden stodo finska soldater och offi-
cerare och beundrade oss med stora ögon. 
De ville inte tro oss när vi förklarade, att vi 
kom från Estland.” 

I Stockholm väntade oftast några av de, 
som hade kommit tidigare för att ta hand 
om sina släktingar, grannar och vänner 
för att visa dem till rätta, följa dem till nå-
gon av förläggningarna, eller till släktingar 
som redan bodde i Stockholm. Med på 
kajen var oftast läraren, Viktor Aman, från 
Nuckö och Ormsö, som uppmanade dem 
att skriva om sin flykt. Ett hundratal båt-
lag hörsammade hans upprop och sände 
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På Skandinaviska skolan i Madrid har 
vi sedan fyra år tillbaks haft musikprofil. 
Alla elever får chansen att spela, sjunga i 
band i redan tidig ålder. Många konserter 
och ceremonier äger rum där musiken tar 
mycket stor plats. Vi är mycket stolta över 
vår musikprofil och arbetar kontinuerligt 
med att vidareutveckla den. 

Idén om att genomföra ett musikaliskt 
utbyte föddes på en gemensam konferens 
för svenska utlandsskolor hösten 2013 i 
London, då vi mötte musikläraren Jeanette 
Jimenez.  Därefter följde samtal med rek-
torer, lärare, elever, föräldrar för att kunna 
organisera det rent praktiskt. 

Planeringen av konserten började tidigt 

Musiksamarbete i Spanien
Torsdagen den 22 maj åkte hela åk 7–9 på Skandinaviska skolan i Madrid  till Svenska 
skolan i Fuengirola. Vi genomförde en konsert tillsammans med elever därifrån. Våra 
elever från Madrid var stationerade i värdfamiljer och vi blev alla mycket väl mottagna. 

in sina berättelser. Dessa skildrar orsaken 
till varför man flydde, hur man fick tag 
i en båt, överfärden till Sverige, mottag-
ningen i Sverige osv. Berättelserna skrevs 
mot ett löfte att de inte skulle offentligöras 
eftersom man var rädd för repressalier 
mot dem som fortfarande var kvar i hem-
bygden. Dessa berättelser har förvarats, 
mer eller mindre i hemlighet i Estlands-
svenskarnas Kulturförening Svenska 
Odlingens Vänners arkiv sedan dess. Nu 
2014, lagom till 70-årsminnet av flykten 
från Estland, ger SOV ut dem i bokform 
för att bli tillgängliga för efterkommande, 
forskare och andra intresserade. Det har nu 
gått 70 år sedan de skrevs och sekretessen 
har upphört. 

Förutom berättelserna från småbåtarnas 
färder över Östersjön finns också en berät-
telserna från de tre evakueringarna med 
S/S Odin, men endast två berättelser från 
M/S Juhans nio resor. Samtliga berättelser 
som nu publiceras är inlämnade under 
åren 1943-1945 förutom Elmar Nymans 
berättelse som han skrev senare utifrån 
sina minnesanteckningar skrivna i ett tidigt 
skede efter ankomsten. De flesta berättel-
serna är skrivna endast par veckor efter 

ankomsten, vilket ger dem en dokumentär 
tyngd. 

Kortregister och namnförteckning
I samband med ankomsten till Stockholm
upprättade Kommittén för estland-
svenskarna (tidigare Kommittén för rågö-
svenskarna) ett kortregister över samtliga 
till Sverige anlända estlandssvenskar, med 
uppgifter om personens födelsedata, hem-
ort, föräldrar, syskon samt den första bo-
endeadressen och arbetsplatsen i Sverige. 
Detta kortregister är nu förvarat på Riks-
arkivet med en kopia i SOV:s arkiv och 
är tillsammans med flyktberättelserna till-
gängliga för intresserade.

I slutet av boken redovisas den namn-
förteckning, som vid ankomsten upprät-
tades av Kommittén över så gott som 
samtliga estlandssvenskar som anlände till 
Sverige mellan den 17 oktober 1940 och 31 
december 1945. 

Boken uppmärksammar inledningsvis, 
Riksföreningen Sverigekontakts Stock-
holmsavdelnings Estlandsutskott som hos 
Kungl. Maj:t i september 1940 anhöll om 
tillsättandet av en statlig kommitté – Kom-
mittén för rågösvenskarna – vars uppgift 

blev att ta hand om och slussa rågöborna 
in i svenska samhället och hitta lämpliga 
jordbruksfastigheter med möjlighet till 
fiske. Namnet på Kommittén för rågö-
svenskarna ändrades i januari 1943 till 
Kommittén för estlandssvenskarna, då för-
handlingarna med de tyska myndigheterna 
hade kommit så långt att många fler est-
landssvenskar skulle komma att överföras 
till Sverige. Kommittén utverkade statliga 
bidrag på ca 4,5 miljoner kronor för att 
genomföra överflyttningen och ordna för 
de till Sverige anlända estlandssvenskarna, 
inrätta förläggningar, upprätta arbetsför-
medlingar, ge lån till omstart av ett nytt 
hem, ge ungdomar möjlighet till studielån 
för fortsatta studier och inrättandet av est-
landssvenska äldreboenden, bl.a. Kustbo-
hemmet  på Ramsö m.m. Utan detta stöd 
hade det varit svårt för estlandssvenskarna 
att så snabbt finna sig till rätta i det nya 
hemlandet.

Boken finns att köpa genom Estlands-
svenskarnas Kulturförening SOV Roslags-
gatan 57, 113 54 Stockholm eller via hem-
sidan www.estlandssvenskarna.org. Priset 
är 200:- + porto 89:-
Text: Margareta Hammerman 

då vi tillsammans med elever valde låtar, 
började att öva in dem, skickade över mate-
rial till varandra så att vi kunde öva. 

Temat för konserten var ”skolåret” i 
musikens ögon. Repertoaren innehöll låtar 
och sånger i många olika genrer; rock och 
pop, jullåtar, karnevalmusik, traditionell 
svensk vårmusik etc.

Det blev en mycket lyckad konsert med 
många elever på scen (cirka 40 st). Det var 
fantastiskt att se alla dessa ungdomar till-
sammans och mycket roligt för dem att lära 
känna fler ungdomar på svenska skolor i 
Spanien. Vi är oerhört tacksamma för att 
detta utbyte blev av och vill tacka Svenska 
skolan i Fuengirola, all personal, föräldrar 
och elever som gjort detta möjligt. Det 
finns redan en önskan om att fortsätta det-
ta musikaliska utbyte nästa läsår. Sist men 
inte minst ett innerligt tack till er, Sverige-     
kontakt, för att ni har stöttat vårt utbyte. 

 
Text: Johanna Lööf och Jocke Salinder
Musiklärare på Skandinaviska Skolan i Madrid
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Lördagen den 17 maj sken solen och 
stämningen var på topp när kyrkan 
öppnade dörrarna för ett festligt vår-
event med flera olika teman.

Dels gästades Svenska kyrkan av en 
teatergrupp från Malmö och dels hölls 
försäljning av olika slag; besökarna 
kunde fynda på loppmarknaden, 
efterförsäljningen från julbasaren 
och köpa lotter från Svenska skolan. 
Därutöver var kaféet öppet.

Både barn och vuxna njöt av den 
fantastiska föreställningen ”Spökfarfar” 
(efter boken ”När farfar blev ett spöke” 
från Kim Fupz Aakeson) som spelades av 

När farfar blev ett spöke 
barnteater i Frankfurt

kaffe och hembakat fikabröd från våra 
medlemmar utan även lunch för Svenska 
skolan och korv med bröd. Bänkar hade 
byggts upp i trädgården, där folk kunde 
sitta och fika i solskenet. Utanför kyrkan 
hade våra församlingsmedlemmar Monica 
Syplie och Ilona Haufe byggt upp en 
loppmarknad. De har lagt ned ett fantastiskt 
jobb med att samla in saker. Dessutom har 
de träffats på onsdagseftermiddagarna för 
att sy saker till försäljningen, bl.a. väldigt 
vackra förkläden. Det finns även andra i 
vår församling som har bidragit med fina 
hemgjorda saker som vi kunde sälja.

Text: Anneli Cleblad, Svenska kyrkan i 
Frankfurt am Main 
Foto: Åke Alm  

Magnus Ödéhn och Thomas Fingal från 
Obanteatern i Malmö. Teatern handlade 
om lille Erik och hans farfar som precis 
gått bort. En berättelse full av hopp, kärlek 
och spänning, om hur livet går vidare från 
generation till generation och hur vi alla 
bär mångas erfarenheter inom oss.

Ett stort tack till våra sponsorer; Tolfta 
församling, Sigtunaskolan Humanistiska 
Läroverk och Riksföreningen 
Sverigekontakt. Utan Er hade vi inte 
kunnat erbjuda våra barn möjligheten att 
i Tyskland få uppleva svensk teater!

Inne i kyrkan hade vår kyrkvärd 
Anna-Erika Schneider organiserat 
servering, där det inte bara fanns 
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I år upplevde vi en enastående skolutflykt 
till Heidelberg! Det var en stor succé när 
vi tillsammans med parallellklassen kunde 
uppleva Drottning Sylvias romantiska födel-
seort i strålande väder, vilket förstås bidrog 
till vårt goda humör och gjorde vår ge-
mensamma upplevelse ännu mer positiv.

Först träffades vi vid huvudingången 
till Bergbanan, där det märktes att barnen 
hade sett fram emot att få träffa de andra 
barnen från den parallella skolgruppen. 
Sedan började vår guide, Michaela Kle-
fenz sin mycket kvalificerade och lärorika 
visning. Det var sannerligen en unik till-
ställning för alla deltagare. Vi fick bl.a. 
höra om Heidelbergs och om slottets his-
toria och dess invånare. 

Det var mycket intressant för barnen 
att få konkret insikt i lokala detaljer, t.ex. 
att få titta in i ett bo av tornfalkar. I Hei-
delbergs rådhus finns det en TV-skärm 
som är kopplad till en kamera högt uppe i 
tornet av Heiliggeistkirche. Dessutom fick 
vi bland annat höra om forna marknadsla-
gar om storlekar för kringlor som fortfa-
rande kan ses inmejslade i kyrkomuren. 
En till interessant detalj var att norrsidan 
av kyrkan var utsedd till fiskmarknaden, 
eftersom det alltid är skuggigt och svalt 
där, vilket förstås är viktigt när fisk ska 

hålla sig bättre. Till slut var det impone-
rande att se hur högt vattnet kan stiga på 
floden Neckar när det blir högvatten. Det 
kan läsas på olika märken och då förstod 
vi mycket väl varför de fattigare män-
niskorna hade sitt bostadområde just i de 
kvarteren med risk för oversvämning.

Efter den guidade turen bar det iväg till 
bergbanan där vi åkte upp på Königsstuhl 
i hisnande fart först med den moderna       
varianten och sedan med den historiska 
efter ett byte i Molkenkur. Många barn 
lyckades få en perfekt sittplats i undre 
delen av banan och kunde se utsikten på 
Heidelbergs Gamla Stad och branten direkt 
under sig. Det var ett ordentligt sug i magen 
och vi hade jättekul!  

När vi väl hade kommit upp på berget 
efter ca. en halvtimme överraskades vi av 
en storartad utsikt över hela Rhendalen.

Efter en styrkande picknick på lekplat-
sen i Märchenparadies där barnen kunde 
fördjupa sin bekantskap med varandra 
och stoja på en jättelik luft-studsmatta upp-
täckte vi Märrchenparadies i smågrupper. 
Barnen kunde lyssna på sagor i efterställda 
scener och prova på olika färdkoster. Ut-
flykten avslutades med en härlig glass i sol-
skenet. Tack så mycket!

Allt som allt var det en väldigt lyckad 

DSG:s skolelever på 

utflykt i Heidelberg

dag, där både barnen, lärarna och föräld-
rarna fick känna gemenskapen utanför 
klassrummen! Tack till föräldrarna som 
ställde upp med skjuts och picknick! Slut-
ligen ett jättestort tack till DSG och Riks-
föreningen Sverigekontakt som gjorde 
denna dag möjlig!

Text: Y. Ureland

Gruppbild på ”Alte Brücke”, den 17 maj 2014 med skolbarnen, lärare, guiden Michaela Klefenz 
och föräldrar som deltog i skolutflykten. 

En av årets höjdpunkter för eleverna i DSG:s Svenska Skolor i Heidelberg/Hirschberg och 
Karlsruhe är definitivt skolutflykten!
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Sund vid Strelasund 
i Stralsund! Skolresa midsommarhelgen 20–22 juni 2014 

Stralsund, på Ozeaneum, ett fantastiskt 
museum över framförallt Östersjön och 
Nordsjön men även över alla världens 
oceaner. Ozeaneum tillhör Deutsches 
Meeresmuseum, en av de tre största insti-
tutionerna i sitt slag i Europa. Det ligger i 
den historiska hamnen i Stralsunds stads-
kärna och öppnades för allmänheten i juli 
2008. Akvariet byggdes som en turistatt-
raktion för att ta emot 550 000 besökande 
årligen men det visade att innan slutet av 
första driftsåret hade de mottagit över 900 
000 besökande. 

Vår korrespondens förde vi också på 
svenska med en ur personalen. År 2010 
fick Ozeaneum Stralsund European                   
Museum of the Year Award. Man kan 
skriva ut arbetsblad på svenska till elever 
med överskriften ”På upptäcktsfärd i 
Ozeaneum”. Roligt, intressant och lärorikt. 

Globen, där man med handen kan känna 
alla havens djup, var en speciell upplevelse 
och att Östersjön är så grund var förvånans-
värt! Bara ett litet ställe kallat Landsorts-
djupet, mäter 459 meter och ligger sydost 
om Nynäshamn, 22 km sydost om Lands-
ort. Här dumpades mycket kemiskt avfall, 
och på 1950- och 60-talet även en del 
medelradioaktivt avfall för slutförvaring. 

Det 2,6 miljoner liter stora stimfiskak-
variet är en av höjdpunkterna på Ozeane-
um. I stimfiskakvariet kan man se fiskstim 
genom en 50 kvm stor glasskiva. Totalt 
finns det 39 akvarier och 7 000 djur från 
de nordliga haven. 

I Stralsund delade vi upp oss, vissa be-
drev en intensivare svenskminnesmärkes-
jakt än andra. Endast Anne och Antonia 
klättrade upp i Marienkyrkans torn på 
vingliga, branta stegar. Härifrån kunde 
man en gång se Karl XII fly ur den be-
lägrade staden i en liten roddbåt medan 
preussarna sköt med kanoner på honom 
och hans båt. Ett svenskt skepp lyckade 
plocka upp honom från roddbåten. Hela 
hans välde var förlorat, ryssarna hade ta-
git Finland och de baltiska provinserna. 
Hela det rike han hade fått ärva hade 
förintats. Efter 15 års strider (han var nu 
32 år) hade han kommit så här långt. Det 
hopplösa fälttåget mot Norge, där han 
sedemera dödades, väntade. Härifrån har 
man utsikt över hela Stalsundsområdet, 
med varvet, nu nerlagt och tusentals ar-
betslösa därigenom. 

Vart nästa års resa bär vet vi ej men 
önskelappar fylldes i. Abisko igen! Got-
land, Glimmingehus eller Visingsö?  Vi 
får se vart resan bär! 

Stort Tack till Riksföreningen för bidrag 
till resan och Tack även för skolresepengen 
från Skolföreningen. Förutom detta hade 
vi själva även jobbat ihop 700 Euro genom
att sälja egna bakverk och visa upp 
svensk midsommardans till fiol på Bergs-
parksfesten i Slottsparken vid Schloss 
Wilhelmshöhe i Kassel! 

 
Text: Margareta Malmgren Köller, Kassel, Tyskland 

På Kristi lekamens dag, Fronleichnam,
en helgdag i Hessen där vi bor, gav vi 
oss iväg under tidiga morgonen i en 
iskall linjebuss, beställd för månader 
sedan men ändock den äldsta i hela 
armadan! Mössorna vi skulle ha vid 
kritklipporna vid Östersjön kom väl 
till pass och vi kurade alla 20 ihop 
oss i bakre delen av bussen för att 
hålla värmen inom gruppen! 

Efter första pausen med vaktelägg och 
jordgubbar och varm dryck, kom vär-
men åter! Den följde oss sedan under he-
la vår resa och som alltid, när vi varit på 
väg med Svenska Skolan i Kassel, hade 
vi strålande väder! 

Det sunda under resan var, att vi från 
vårt vandrarhem kunde hoppa direkt i 
Östersjön och även att vi kunde vandra 
en kort promenad i underbar bokskog på 
Rügen i Jasmunds naturskyddsområde. 
Detta för att komma fram till de vitkal-
kade kritklipporna på Viktoriaplatån 
där Karl XII en gång blickade ut över 
Östersjöns vatten. Königsstuhl, Kungas-
tolen kallas det, Karl XII satt nämligen 
bekvämt tillbakalutad i en stol och såg  
på slaget mellan Danmark och Sverige 
nedanför klipporna. 

Vi var nu i gamla svenskmarker. I 200 
år var Svenska Pommern svenskt och 
målaren Caspar David Freidrich, som 
Antonia höll ett kort föredrag om, var 
svensk medborgare i hela sitt liv. Vi sökte 
svenska minnesmärken och de hopade 
sig snabbt. Alla turistskyltar i Stralsund 
var på tyska och svenska! Schwedenstras-
se! Alla våra fynd, från bibliotek till 
föreningsflaggor har vi skickat till Riks-
föreningens sida över minnesmärken där 
eleverna i Svenska Skolan i Kassel skrivit 
texter till dem. Olof Palme var på snabb-
visit i Stralsund och önskade endast två 
saker när han var där; att höra den be-
römda orgeln i Marienkirche och besöka 
biblioteket i klostret för att läsa de gamla 
handlingarna, det sades att han gjorde 
det ”rakt upp och ner”, de handlingar, 
som den svenske generalguvernören 
i Stralsund, Axel Löwen, en man som 
kämpat vid Karls XII sida både i Turkiet 
och Norge, skänkt sitt bibliotek. 

Vi var direkt efter ankomsten till 
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från första början att han har lång erfaren-
het av att prata till barn, på barns nivå. 
Han började med att berätta hur det kom 
sig att han blev författare, trots att han som 
barn ville bli lejon och hade lägsta betyg 
i svenska! Till saken hör också att han 
egentligen bara var intresserad av TJEJER 
och funderade mest på vad det fanns 
för jobb där man kunde träffa så mycket 
TJEJER som möjligt! Istället för tjejer blev 
det 145 böcker och trettio års intensivt 
arbete tillsammans med kusinen Anders. 
Den första boken hette ”Sagan om Sune” 
och idag finns det många fler Suneböcker 
men även ett antal filmatiseringar där 
Sören skrivit manus. Sören berättade att 
inspelningen av ”Sune i fjällen” just avslu-
tats och kommer upp på bioduken lagom 
till jul. Den här gången är det Sune som 
vill åka på skidresa för att kunna spana 
på Sophie. Men hur får man en familj att 
vilja åka på fjällsemester när ingen varken 
kan eller vill åka skidor? På den frågan 
blev det knäpptyst i klassrummet och alla 
började tänka febrilt. Förslagen var många 
och rätta svaret var GRATIS! Sophies 
familj bjuder, fast det är förstås Sunes 
nödlögn. Sören berättade också om var 
han och Anders fått inspirationen till ka-
raktärerna. Så har Sunes pappa Rudolf till 
exempel många karaktärsdrag från Sörens 
riktiga morbror som ibland är helt otrolig 
på att klanta till det. En sommar sa Sörens 
morbror att han skulle bygga en stuga 
på tomten och då visste redan Sören och 

Anders vad nästa Sune bok skulle handla 
om – det blev ”Spik och panik Sune”. 

De sista fyra årens satsning på författar-
besök från Sverige har varit en fin inspira-
tion för alla i föreningen och något vi gärna 
vill fortsätta med. Alla som besökt oss har 
förmedlat att inget är omöjligt och man ska 
göra det man brinner för – det kan aldrig 
bli fel. För att bli författare behöver man 
inte ens vara speciellt duktig på svenska. 
Enligt Sören behöver man bara stora ögon 
och öron för att fånga upp det man själv 
tycker är spännande eller roligt. Och så 
förstås den lilla anteckningsboken som han 
alltid har i fickan, för att omedelbart kunna 
skriva ner alla bra ideer. Med de tankarna 
i bakhuvudet låter vi oss inspireras och är 
övertygade om att vi hittar ett intressant 
uppslag till nästa års program.

Text: Birgitta Rhomberg

För fjärde året i rad har Svenska 
Skolföreningen haft glädjen att ta 
emot besök av barnboksförfattare 
från Sverige. I maj 2014 var det Sören 
Olsson som kom ned till Schweiz i 
tre dagar för att träffa alla elever och 
berätta om sitt skrivande. Sören har 
just firat 30-årsjubileum som förfat-
tare och är tillsammans med kusinen 
Anders Jacobsson ”pappa” till flera 
kända karaktärer – bl. a. tjejtjusaren 
Karl Sune Rudolf Andersson, hans 
bråkiga lillebror Håkan Bråkan, den 
populäre Bert och kärleksparet Zeina 
och Nalle. 

Med stor inlevelse och känsla för vad barn 
gillar och gärna skrattar åt berättade Sören 
om hur han blev författare och allt tokigt 
som han själv varit med om genom åren. 

Syftet med författarträffen var att ge 
eleverna insyn i författandets värld samt 
inspirera till att läsa mer och skriva egna 
berättelser. Att få träffa en känd svensk 
författare stärker även elevernas svenska 
identitet, något som känns extra viktigt 
när man är bosatt utomlands. Lärarna i 
skolföreningen förberedde under vintern 
eleverna genom att läsa böcker av förfat-
tarna, titta på en av Sune filmerna och 
förbereda frågor. 

Första dagen bar det av till Zug som 
ligger en knapp timmes bilfärd söder om 
Zürich. Här träffade Sören elever från 
den interationella skolan samt Wädens-
wil. Senare på kvällen fick lärarna och 
styrelsen tillfälle att bekanta sig närmare 
med Sören vid en gemensam middag 
på Hotell & Restaurangskolan i Zürich. 
Dagen därpå följde klasserna i Herrliberg 
och lite senare på eftermiddagen väntade 
alla eleverna i Zumikon. Den sista dagen 
var det eleverna från Zürich och Baden 
som stod på tur. Träffen ägde rum i svens-
ka kyrkans församlingshem där även nya 
kyrkoherden Magnus Nordström med 
familj närvarade. Därefter var det dags 
att säga hej då till Sören som skulle flyga 
hem samma kväll. 

Sören gjorde ett fantastiskt arbete 
tillsammans med barnen och det märktes 

Svenska Skolföreningen
Syfte: undervisning i kompletterande 
svenska, handledning av högstadie- och 
gymnasieelever
Antal elever: 165
Upptagningsområde: kantonerna Zürich, 
Aargau, Schwyz, Zug
Målgrupp: elever i årskurs 1 t.o.m. gymnasiet
Förankring: erkänd av Skolverket och 
kantonala skolförvaltningar, medlem i SUF
Mer information:
www.svenskaskolforeningen.ch,
info@svenskaskolforeningen.ch

Tjejtjusaren 
Karl Sune Rudolf Anderssons 
”pappa” på besök i Zürich
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Svenska Skolan i Colorado
bestämde vi att bjuda in Tompa och 
Mackan som i fem år nu gästat oss med 
sin inspirerande barnkonsert med hjälp 
av sånger, rörelser och humor. 

LongKalsong heter denna grammis-
nominerade grupp som turnerat över 
hela Sverige, Norge och USA sedan 
2003. Musikerna Marcus Sigvardsson 
och Tomas Edelgård inledde sin konsert 
genom att ta oss med på semester där 
barnen fick bestämma vart vi skulle resa 
genom att cykla, simma, flyga och åka 
tåg. Varje gång barnen fick frågan – Vart 
ska vi åka? Då blev svaret – Sverige!  
Där hjälpte vi sedan mamma att hänga 
tvätt i källaren, där ibland pappa stryker 
med! Vi fick träffa den världsberömda 
rapparen Igge Igelkott som räknade 
ekollon. Badvakten med sina röda bral-
lor slogs med hajar och giftiga koraller. 
Robotapans batterier tog hela tiden 
slut och vi testade nya i olika storlekar. 
Longkalsong fick alla barn, mammor och 
pappor att röra på sej och sjunga med. 
Med humor, rytmik  och roliga texter 
satt vi alla och njöt av att få en liten bit 
av Sverige där vi nu bor, långt här borta 
i Colorado. Senare efter avtackning 
av lärare, korv med bröd och fika 
blev det allsång. Tompa och 
Mackan kompade till ett 
glatt gäng som sjöng 
med till svenska 

schlagers som ”Främling” och ”Diggiloo 
Diggiley”. Vi fick ”Dansa i Neon” och 
gungade med till ”Sjösala vals”. Vi dansade 
tango med ”Fritiof och Carmencita” och 
sjöng om att ”Sånt är Livet!”. Kvällens 
favoirter blev ”Vill ha dej”, ”När vi två blir 
en” och ”Sommaren är kort”. 

Tack Riksföreningen Sverigekontakt 
för ert bidrag till en oförglömlig skolav-
slutning. Alla gick vi hem med ett leende 
den kvällen och nöjda efter en hellyckad 
tillställning.

Text: Ann-Sofie ”Fröken Ansi” McHugh/Lärare 
i Smultronen Svenska Skolan Colorado

Svenska Skolan i Colorado startade som-
maren 2007. Vi var ett gäng mammor 
som tyckte att det borde finnas en svensk 
skola här eftersom vi är så många svenskar 
i Colorado. Efter att ha träffats på ett cafe 
och skissat ner lite idéer på några servet-
ter så brakade det i gång. Sagt och gjort, 
en styrelse bildades och i september 
öppnade vi dörrarna till Svenska Skolan 
Colorado med över 100 barn. Sedan dess 
har vi helt tagit över Augustana Lutheran 
Church där vi träffas varannan söndag 
för att ha lektioner. Vi har 13 klasser, 
alla med bärnamn! Smultronen är de 
minsta från 1 ½ år och Hjortronen är 
för de vuxna, nybörjare och fortsättning. 
Styrelsen, lärare och assistenter jobbar 
hårt på vårt syfte med att erbjuda under-
visning i svenska språket, svensk historia 
och kultur. Vi är stolta över att vara en 
av de största utlandsskolorna i Nord-
amerika! Ett år hade vi 175 elever och 
blev tvungna att dela rum. Vilket positivt 
problem att ha tyckte vi! 

Den 18 maj var det dags för ännu en 
skolavslutning. Vanligtvis brukar alla 
klasser uppträda med någon sång eller 
ramsa som de lärt sej. Vuxenklasserna 
brukar klä ut sej och spela upp en teater 
till alla barns förtjusning. Ett år var det 
Törnrosa som blev räddad av sin prins. 
En gång Prinsessan på ärten som sov 
på ett helt berg av madrasser. Men i år 
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Helgläger 
med Svenska Skolan i Vancouver

serveras av personalen på kursgården, 
vilket gör att lägret inte blir en alltför stor 
belastning rent praktiskt. 

Efter gemensam frukost på lördags-
morgonen samlas vi för att mer formellt 
inviga denna höjdpunkt på året. Några 
av barnen hjälper till att hissa svenska 
flaggan och därefter sjunger vi svenska 
nationalsången. De som vill ger sig sedan 
av till armborstbanan för att prova på en 
riktig pilbåge. Efter lunch har vi en två 
och en halv timmar lång svensklektion, 
vilket är den enda obligatoriska delen av 
lägret. Lektionen är mer informell än de 
ordinarie, med alla barnen indelade i tre 
åldersövergripande klasser. Lärarna har 
planerat ett trolltema, med trollpyssel, 
knep med knopar och en levande saga 
där eleverna själva kan välja att aktivt 
delta i utförandet. Lektionen är uppbyggd 
för att engagera eleverna i en aktivitet på 
svenska, varvid de lyssnar och helst också 
tänker och talar på svenska. Elevernas 
kunskap i och självförtroende kring 
svenskan varierar, framförallt beroende 
på hur mycket svenska de får i hemmet. 

Under resten av dagen spelar några 
kubb, andra hittar på aktiviteter vid sjön. 
Det här året är det också många som pro-
var på att klättra på en närbelägen klippa, 
med sele och säkerhetslina. Efter mid-
dagen spelar vi brännboll ett par timmar, 
och det är så härligt att se familjer spela 
tillsammans trots så stora åldersskillna-
der mellan många av barnen. Kvällens 
lägereld är lika gemytlig och avslappnad 
som den första. De som lyckas övertala 

Det är skymning och grodorna kväker 
i vassen nere vid vattebrynet. Jag sit-
ter framför lägerelden och så här mot 
slutet av vårterminen är det skönt 
att få lite känning av det sommarlov 
som väntar.  Det är fredagkväll och 
vi slappnar av i campingstolar efter 
att ha bäddat våra våningssängar. 
Barnen är korvmätta och har övergått 
till att grilla marshmallows. 

Snart stämmer Monica av gitarren och 
de sångglada drar igång klassiska svenska 
allsånger. Teddybjörnen Fredriksson, 
34:an, Brevet från kolonin, Sommartider 
och Främling är några av favoriterna. En 
del av barnen jagar varann i gräset runt 
omkring oss, och folk droppar in och 
droppar av som det passar. 

Det är sista helgen i maj och vi är ca 
90 personer som samlats på en avläg-
sen kursgård en knapp timme norr om 
Vancouver. Skolans helgläger är en 
tradition sedan många år tillbaka, och 
mysfaktorn är hög. Schemat är upplagt 
med mycket fria aktiviteter, vilket skapar 
en avslappnad och uppsluppen stämning. 
Kursgården drivs av en ideell skogsvårds-
förening, och ligger mitt i den kanaden-
siska vildmarken. Den erbjuder stugor, 
matsal, allrum samt volleybollplan och 
en stor gräsmatta, allt i ett fint läge invid 
en liten sjö. För skolans ledning så kräver 
lägret en del extra tid och enagagemang 
att planera och finansiera, men efter 
att ha fått in lite rutiner kring det är det 
lättare att administrera. All mat lagas och 

sin kanadensiska föräldrapartner att lägga 
barnen, kan passa på och njuta av några 
sena timmar med sitt svenska kulturarv trots 
mindre barn. På söndagen njuter vi av fan-
tastiskt badväder. Vi lapar sol vid vattnets 
svalka nere på bryggan, och de äldre barnen 
paddlar kanot och paddle board. Vi hinner 
med en spännande tipsrunda, och jag för-
undras över hur även de något äldre barnen 
engagerar sig i frågorna. Vuxenfrågorna 
däremot påminner att jag likt tidigare år 
borde hålla bättre koll på vad som händer 
hemma i Sverige.

Helgen avslutas med lunch och efter att 
ha packat klart så tar vi ned flaggan igen. 
Några stannar senare för att njuta maximalt, 
och än en gång kan vi konstatera att lägret 
var en succé. Det är inte bara en härlig 
svensk familjehelg, utan ger en närbild av 
hur andra svensk-kanadensiska familjer 
hanterar tvåspråkigheten. Dessutom skapar 
det naturliga kontaktpunkter mellan famil-
jer, och som förälder kan man se vilka barn 
som leker bra ihop, oavsett ålder och klass. 
Tiden tillsammans på lägret cementerar re-
lationer mellan barn som ofta vidareutveck-
las på hemmaplan och varar upp i vuxen 
ålder. Har man riktig tur så hittar barnen 
också meningsfulla tonårsförebilder, och 
våra kanadensiska partners kan skratta (eller 
gråta!) gemensamt med andra som också 
lever i mångkulturella äktenskap. 

Många varma tack till Riksföreningen 
Sverigekontakt för ert bidrag till vårt fantas-
tiska läger! 

Text: Mia Logie
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VIKINGLÄGER 
i Vasaparken, Los Angeles

börjar. Dessa aktiviteter varierar från dag 
till dag, och deltagarna får vara med en 
större grupp amerkanska barn som deltar 
i ett sommarprogram som kallas ”Camp 
Keystone”, ett mycket populärt program.

På eftermiddagen, då dagsprogram-
met är slut, samlar tonåringarna, som 
är ”junior leaders” upp Viking Village 
deltagarna, som är i åldrarna 8 till 14, 
för kvällsaktiviteter och middag. En del 
av kvällsaktiviteterna inkluderar pyssel, 
svensk folkdans, innebandy, brännboll, 
fotboll, ridning, simma i poolen och åka 
den populära ca 90 meter långa vatten-
rutschbanan. Middag innebär ett svenskt 
recept, men stekt strömming har man inte 
vågat servera ännu. Däremot uppskattas 
efterätten våfflor med färska jordgubbar 
och vispgrädde enormt mycket. 

Viking Village programmet är mycket 
värdefullt för den svensk-amerikanska be-
folkningen, främst då i södra Kalifornien, 
men deltagare har till och med kommit 
hela vägen ifrån Sverige. Det enda kravet 
för att kunna delta, är att någon anhörig 
är medlem i svensk-amerikanska orga-
nisationen Vasa Order of America, som 
grundades 1896 för att hjälpa svenskar 
som emigrerade till USA.  

I slutet av veckan, har barn, tonåring-
ar, föräldrar och farföräldrar knytit nya 
vänskapsband som kan hålla livet ut, och 
det är många som är sorgsna att de redan 
måste åka hem. Omkring två tredjedelar 
av barnen återkommer följande sommar 
och den andra tredjedelen består av nya 
glada ansikten.  

Ann Heinstedt, distriktsungdomsor-

ganisatör och chef för Viking Village, 
grundade programmet 2006 och har äg-
nat tusentals timmar under de senaste nio 
åren för att hjälpa VoA växa och nå ut till 
familjer som är intresserade av sina svens-
ka rötter. Med stöd av VoA loger inom 
distriktet i södra Kalifornien har Viking 
Village programmet inspirerat ungdomar 
att fortsätta att utforska sitt kulturella arv 
genom att sponsra dem till Concordia 
Language Village programmet som heter 
Sjölunden och ligger i Minnesota. 

Förra sommaren sponsrade VoA och 
Vasa Park sju tonåringar i åldern 15 till 
17 till Sjölunden.  Detta språkläger har 
funnits i över 40 år, och inspirerar många 
deltagare att fortsätta lära sig både språket 
och om kulturen från de olka skandina-
viska länderna.  

Vasa Park Association sponsrar också 
tillsammans med andra svensk-amerikan-
ska organisationer tre kulturella evene-
mang om året i Vasaparken.  Dessa hålls i 
maj, juni och september. Midsommar firas 
i juni, och en höstmarknad med en popu-
lär köttbullstävling i slutet på september.  
Webbplatsen är www.vasapark.org.

Text: Kin Lindgren

Vasa Park Association har i nio år 
arrangerat ett svensk-amerikanskt 
ungdomsläger som kallas Viking 
Village, och hålls i Vasaparken strax 
utanför Los Angeles, Kalifornien. 
Under en vecka på sommaren, som 
brukar börja med midsommarafton, 
samlas trettio barn, tio tonåringar 
och föräldrar för detta värdefulla 
kulturella evenemang.  

Deltagarna – vare sig unga eller mer 
erfarna – har anknytning till organisatio-
nen Vasa Orden av American (VoA), som 
även finns i Sverige. Någon i familjen 
tillhör för det mesta en lokal loge i VoA’s 
Pacific Southwest distriktet. VoA’s syfte är 
att bevara och lära ut om skandinaviska 
seder och kultur. Och de som deltar i 
Viking Village lär sig mycket om svensk 
kultur, samt knyter starka vänskapsband 
med andra deltagare.

Viking Village programmet börjar 
på en söndag kväll med en middag för 
deltagarna och deras familjer. Med hög 
stämning och stor förväntan görs platsen 
i ordning och tält sätts upp. Efter lite 
pyssel och middag får föräldrarna åka 
hem, och äventyret kan börja på riktigt.  
En typisk dag för barnen börjar redan 
kl 7:00, då de stiger upp i den varma 
halvökenmiljön som förvandlats till ett 
svenskt läger. Bland det första som görs 
är att hissa den svenska flaggan i topp 
och sjunga den svenska nationalsången.  
Även den kalifoniska flaggan hissas och 
får vaja i den milda vinden. Sen blir det 
en snabb frukost innan dagsaktiviteterna 
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Folke Bernadotte
scout, greve, fredsmäklare, organisatör, svartfotsindian… 

handha internering och återsändandet av 
utländska soldater som hamnat här i början 
av kriget, och därefter arméns förströelse-
detalj; en verksamhet som var mycket vik-
tigare än den lite lättsamma benämningen 
antyder – det handlade om turnéplanering 
av opera och teater, musik och film för de 
inkallade beredskapssoldaterna. Han ingick 
också i styrelsen för Centralkommittén för 
det frivilliga försvarsarbetet, CFF, en sam-
manslutning av ideella föreningar, fack och 
politiska partier.

Och så var det alla dessa andra före-
ningsstyrelser: Ridsportsorganisationer, 
Scoutförbundet, Simfrämjandet, Frivilliga 
skytterörelsen, från 1943 vice ordförande 
i Röda korset, i praktiken redan då dess 
aktiva ledare, nationellt och internationellt.

Och så Riksföreningen för svenskhetens 
bevarande i utlandet då. Han blev, efter att 
under ett år varit ”korresponderande leda-
mot” (det fanns ett antal både inom Sverige 
och internationellt) invald vid årsmötet i 
augusti 1934 för en tvåårsperiod och var 
enligt årsmötesprotokollen närvarande 
även följande årsmöte, däremot inte de föl-
jande årsmötena 36–43, det år han avsäger 
sig styrelseuppdraget. Även i det reguljära 
styrelsearbetet är han ickenärvarande – jag 
kan i protokollen finna honom enbart i 
september 1941.

Men hans goda organisatoriska och 
praktiska insatser för utställningen i 
Chicago, ”A century of Progress”, vid 
Delawareminnesfirandet av kolonien Nya 
Sverige 1938 och världsutställningen i New 
York sommaren 1939 – ironiskt nog med 
namnet ”Building the world of tomorrow”
– och vid den svensk-amerikanska 

utställningen på Sjöfartsmuséet i Göte-
borg beskrivs utförligt i årsberättelserna 
och i föreningstidskriften. Han besvarar 
en enkät i tidningen i februari -38, ett 
föredrag på universitetet refereras utförligt, 
foton beskriver hans Röda Korsarbete 
som korrekt, neutral och likväl engagerad 
koordinator för krigsfångeutväxlingarna i 
Göteborg i oktober -43 och september -44. 
Det var många skadade och sjuka som då 
flyttades från tyska och engelska fångläger: 
8000 engelsmän, ca 1000 tyskar. Båtarna 
Drottningholm och Gripsholm utnyttjades. 
Torgny Segerstedt gav i sammanhanget 
ut en engelsk extraupplaga av GHT: 
PowWow – Prisoners of War – warmest of 
Welcome.

Den sista texten i tidningen är min-
nesorden hösten 1948 författade av Axel 
Boethius ”En stor dag, en djup sorg, ett 
stolt minne”.

Det verkar troligt att Folke Bernadot-
tes engagemang i Riksföreningen hade att 
göra med hans USA-anknytning. Hustrun 
Estelle Manville var från Pleasantville i 
staten NY, familjen bodde i USA under 
perioder, sonen Folke är född där, och 
båda sönerna vistades hos morföräldrarna 
under de första krigsåren. (De hämtades 
hem till Sverige av sin mamma genom en 
äventyrlig flygresa 1942 – näst sista stoppet 
omfattade en bombnatt i Berlin).

Riksföreningen hade del i ett svenskt 
kultursekretariat i Chicago från 1938 och 
kontakterna mellan de svenskamerikanska 
organisationerna och det forna hemlan-
det var täta. Folke Bernadotte var där en 
mycket aktiv föreläsare. 

Kanske var han också påverkad av sin 

Under denna varma sommar hör vi dag-
ligen förfärande rapporter från Gaza-rem-
san – den till synes eviga striden i mellan-
östern skördar oupphörligt nya offer. Inför 
denna text är det oundvikligt att tänka i 
kontrafaktiska historiebanor – om Folke 
Bernadotte fått fullfölja sitt medlingsupp-
drag 1948, om han haft relevant beskydd 
vid sina skytteldiplomatiresor, ärligare 
uppbackning av sina uppdragsgivare för 
att kunna genomföra sitt förslag om Israel/
Palestinaområdet, om Sternligan hade 
misslyckats i sitt välplanerade uppsåt – 
kanske hade hela mellanösternsituationen 
sett annorlunda ut nu; ingen intifada, inga 
juni- eller sjudagarskrig, ingen politisk 
radikalisering, inga Irakkrig, inget Syrien-
inbördeskrig, inget behov av USA som 
världspolis, en bättre arbetssituation för 
FN… tanken svindlar. 

Inget förslag har varit bättre, d.v.s. mera 
rättvist och i sammanhanget rimligt i en 
märklig nationsstruktur, än det som Folke 
Bernadotte i samråd med England, USA 
och FN lade fram i september 1948. 

Trots tre fredsnobelpris för insatser i 
området: Bunche 1950, Sadat och Begin 
1978 och Arafat, Rabin och Peres 1994, 
är problematiken fortfarande densamma.

Men vi börjar från början: Greve 
Folke Bernadotte af Wisborg, sonson till 
Oscar II, satt i styrelsen för Riksförening-
en för svenskhetens bevarande i utlandet 
mellan 1934 och 1943. 

Hans utbildning var militär, inom 
kavalleriet – han var en skicklig tävlings-
ryttare. USA-vistelserna under 30-talet 
innebar en kort sejour av bank-och 
affärsverksamhet. Hans yrkesliv kom 
dock att omfatta främst andra arenor av 
omfattande organisatorisk art: han var 
chef för hovstaten för kusinen Gustav 
Adolf, officiell representant vid världsut-
ställningen i Chicago 1933, resemarskalk 
för den svenska delegationen vid Delawa-
rejubiléet 1938 och av regeringen utsedd 
generalkommissarie för den svenska 
bestyrelsen vid världsutställningen i 
New York året efter. I Sverige fick han 
efter återgång till aktiv officerstjänst 1940 

SVERIGEKONTAKTPROFILER

Plikttrogen scoutledare, demokratisk greve, engagerad FN-medlare, oöverträffad organisatör, invigd indianhövding – 
och styrelseledamot.

Folke Bernadotte deltar i Riksföreningens årsmöte 1935
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farbror och nära vän prins Eugen som 
varit med på uppropet inför föreningens 
grundande 1908. 

Efter 1943 fick Folke Bernadotte de rik-
tigt stora uppdragen. Krigsfångeutbytena i 
Göteborg omfattande till slut 11 000 perso-
ner. Och 1945, i krigets slutskede, lyckades 
han på Röda korsets och de nordiska 
regeringarnas uppdrag förhandla med de 
sönderfallande och desperata resterna av 
den tyska statsförvaltningen om transporter 
av nordiska fångar från koncentrationsläg-
ren. Under två månader räddade han och 
250 volontärer, läkare och sköterskor, offi-
cerare och chaufförer mellan 17 000 – och 
20 000 människor med de Vita Bussarna, 
så bemålade för att förhindra beskjutning 
av allierat flyg. Till sin hjälp hade man 
noggranna listor på fångar, upprättade 
av civilinternerade danskar och norrmän 
framför näsan på vakterna vid tidigare 
utdelning av matpaket från Röda Korset. 
Ca hälften av de räddade var nordiska, så 
som uppdraget gavs från början, resten 
andra nationaliteter. Det var en oerhörd 
diplomatisk skicklighetsbragd av Folke 
Bernadotte att hela tiden flytta fram sina 
positioner i de långvariga förhandlingarna 
gentemot Himmler och hans hejdukar, så 
att räddningsaktionerna, så småningom 
kompletterade med danska transporter, 
kunde omfatta fler och fler grupper och 
nationaliteter. När aktionen var genomförd 
hade omkring 30 000 människor räddats 
från läger och ett Tyskland i kaos. En tred-
jedel av dessa var judiska.

En annan insats i krigets slutskede var 
hans aktiva medverkan till att den tyska 
ockupationen av Norge kunde avslutas 
utan strider eller förstörelse – han fick den 
tyske befälhavaren att till slut lyda order 
från Dönitz och avtåga med 400 000 man.

Det sista internationella uppdraget 
handlade om konflikten mellan den av 
FN 1947 upprättade nya staten Israel, 
baserad på en FN-rekommendation, 
resolution 181, och dess arabiska grannar. 
Britterna hade lämnat sitt förvaltarskap 
och lämpat över ansvaret på världssam-
fundet, i dess nya och bräckliga form av 
det FN som grundats ett par år tidigare 
och en specialkommitté för Palestina: 
UNSCOP. I maj 1948 fick han medlings-
uppdraget; det första i FN:s historia – men 
inga maktresurser – av FN:s general-
sekreterare Trygve Lie i samråd med 
flera västregeringar. Detta samtidigt som 
han deltog i planeringen av den 17de 
internationella Röda Korskonferensen i 
Stockholm sommaren 1948 och satt som 
dess ordförande. Under denna konfe-
rens antogs det dokument som han själv 
kallade ”ett civilbefolkningens Magna 
Charta”, som handlade om skydd vid 

väpnade konflikter – och kom att ligga till 
grund för senare Genèvekonventioner.

Efter en första framgång med ett stille-
ståndsfördrag i juni vidarebearbetade han i 
samråd med de brittiska och amerikanska 
sändebuden det överenskomna förslaget 
om två stater i en union, omfattande de-
taljerade gränsdragningar, rätt för återvän-
dande av palestinska flyktingar, Jerusalems 
status. Ett första förslag avvisades av båda 
sidor och ett andra förslag med tydligare 
landfördelning, relaterat till demografiska 
förhållanden och en aktivare administrativ 
roll för FN skulle just läggas fram i Paris 
då han den 17 september 1948 mördades 
av den högerextrema israeliska Sternligan, 
på färd i Jerusalem i en vitmålad FN-bil. 
Ingen ställdes inför rätta för mordet på 
honom och på hans medpassagerare den 
franske översten Sérot, vars hustru varit 
en av dem som räddats med de Vita bus-
sarna. Efter mycket polisiärt och politiskt 
schabbel fick en svensk utredning till slut 
tillsättas för att klargöra händelseförlopp 
och skuldfråga. Men inte förrän 1995 kom 
en officiell ursäkt till familjen från den 
israeliska regeringen.

Fred, miljö, internationalism kom att bli 
Folke Bernadottes ledstjärnor. 

I likhet med Torgny Segerstedt så lever 
Folke Bernadotte vidare – i minnet hos 
dem som kände honom, i tacksamhet hos 
Vita Bussarnas räddade, som det 2002 
inrättade statliga freds-och krishanterings-
institutet Folke Bernadotteakademien, en 
Minnesfond för internationellt utbyte, som 
statyer och minnesmärken i Stockholm, 
Uppsala, Malmö, Kruså, i FN-skrapan i 
New York. Han har fått ge namn åt gator 
i Bergisch Gladbach och i Gaza och flera 
böcker har skrivits det senaste decenniet.

Det indiannamn han fick när han och 
hans hustru i en omfattande ceremoni 
upptogs i prärieindianernas svartfotsstam 
1939 Ema-do-ye-na ”den av alla avgudade” 
pekade onekligen framåt. Efter att nu läst 
mycket om och av Folke Bernadotte är 
jag fylld av beundran över hans okuvliga 
organisatoriska kraft,  ”det möjliga är redan 
gjort, det omöjliga måste göras”, hans 
personliga mod och rakryggade hållning, 
förmågan till snabba internationella direkt-
kontakter – och framförallt hans djupa 
känsla för rättvisa och humanitet.

Text: Ulla Berglindh

Artikeln baserad på följande texter av FB: Slutet. Mina humani-
tära förhandlingar i Tyskland våren 1945 och deras politiska följ-
der. (1945), Människor jag mött (1947), Istället för vapen (1948,) 
och om honom: Folke Bernadotte af Wisborg: Svensken och 
världsmedborgaren. Red. T.Lindfors (1949), Folke Bernadotte, en 
minnesbok. Red. Å. Stavenow (1949), Persson: ”Vi åker till Sve-
rige” De vita bussarna 1945. (2002), Lomfors: Blind fläck (2005), 
Hadenius: Vem var Folke Bernadotte? (2007), Familjen Bernadot-
te-kungligheter och människor. Red.. Malmborg, v., Riksarkivets 
årsbok 2010, Burén: Mordet på Folke Bernadotte.(2013). Vidare 
protokoll, årsmöteshandlingar och tidskriften Allsvensk Samling 
från åren 1933-48, dokumentärfilmen Killing the Count av Al Ja-
zeera Network 2014, och samtal med Folke Bernadotte jr.
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midsommarafton i min trädgård, då vi 
äter gott (mest fiskrätter inkl. sill), dricker 
och sjunger svenska sånger. En hel del 
nostalgi med visor av bl.a. Evert Taube.  

Vid möten med andra svenskar blir 
det oftast en blandning av svenska, 
hebreiska och engelska. Några av oss har 
gift sig med personer av andra nationa-
liteter och därför denna blandning av 
språk. Dessutom har vi med åren glömt 
en del svenska ord här och där och då 
är det bekvämt at snabbt kunna hoppa 

över till något annat språk (kommentar 
redaktionen: detta kallas kodväxling). Men 
visst kan man behålla svenskan. De flesta 
av våra barn pratar mycket bra svenska i 
de fall föräldrarna har pratat svenska med 
dem sedan de var små.

För ungefär tio år sedan vände sig min 
svenske tandläkare till mig och frågade 
om jag kunde lära hans två barn svenska. 

David Grünberg i Israel hörde av sig 
med sin personliga erfarenhet av 
att behålla svenskan efter krönikan 
jag skrev i förra Sverigekontakt om 
att behålla svenskan. David föddes 
i Örebro. Vid tio års ålder flyttade 
han med sina föräldrar och storebror 
till Stockholm. Hans far var judisk 
flykting från Tyskland som flydde 
därifrån till Finland, där han träffade 
en tjej som senare blev Davids mor. 

Jag flyttade till Israel redan 1971 och bor 
där sedan dess. Mitt första återbesök 
gjorde jag i Sverige redan 1974 men 
sedan blev det ett uppehåll på hela 15 år. 

På den tiden fanns naturligtvis inte 
internet, svenska tidningar eller annan 
kommunikation för att hålla sig à jour om 
vad som händer i det gamla hemlandet. 
Förutom sporadiska besök av föräldrar 
och vänner var den enda möjligheten 
att få information om Sverige att åka till 
Svenska ambassaden i Tel-Aviv och läsa 
veckogamla tidningar. 

Jag hade dock några vänner som 
också flyttat till ”Det heliga landet” och vi 
träffades (och träffas fortfarande) vid olika 
högtider. Vi har t.ex. som tradition att fira 

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Kontakten med svenskan under 
många år borta från Sverige
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Jag tyckte att det kunde vara en spännande 
utmaning så jag accepterade. Därmed bör-
jade jag snabbt plugga svensk grammatik, 
skriva texter, grammatikregler samt läxor. 
Jag gav dessa två ungdomar var sin timme i 
veckan och mellan lektionerna fortsatte jag 
att skriva mina texter.  

Efter en ganska kort tid fick svenska 
ambassaden höra talas om mina lektioner 
och på så vis fick jag ytterligare ett par 
elever. Så småningom klarade jag inte av 
att skriva egna texter utan började köpa 
läroböcker av Folkuniversitetet i Lund va-
rifrån jag fortfarande förskaffar läroböcker.

Senare byggde jag en enkel hem-
sida (http://www.area.co.il/view.
php?siteid=82619) för att på så sätt göra 
reklam för mina kurser som numera har 
hela fyra nivåer. Jag har under dessa år 
haft över 150 elever. Eftersom det gäller 
privatlektioner kan var och en börja och 
sluta när han/hon vill. Därför har jag 
haft elever som studerat svenska bara en 
eller ett par timmar och andra elever som 
studerat i flera år (oftast en till två timmar 
i veckan).

Resultatet av detta är bl.a. att min svens-
ka har blivit mycket korrektare än den jag 
hör på svensk radio t.ex. ”Han gör mycket 
mål” (borde vara ”många”). ”Vart är du?” 
(kommentar redaktionen: ska vara ”Var är du”, 
”vart” indikerar riktning). Numera reser jag 

till Sverige varje år och kallas där ”språk-
polis”, vilket jag faktiskt gillar.

Jag har tidigare kontaktat Svenska In-
stitutet i Stockholm för att möjligtvis få lite 
material om Sverige för att visa eller kanske 
dela ut till de elever som har intresse för 
landet och inte bara språket, vilket de flesta 
har. SI kunde dock inte skicka något efter-
som jag inte är ett universitet eller erkänd 
skola. Jag har emellertid fått några kartor 
och annat av den svenska ambassaden här. 

För två år sedan fick jag för första 
gången veta att Sverigekontakt existerar. 
Jag blev omedelbart intresserad. Vid mitt 
besök i Göteborg 2012 besökte jag det 
vackra kontoret i Göteborg och blev på 
bästa sätt mottagen av Lars Bergman. Jag 
hade tagit med mig en hög av papper 
med de grammatiska regler jag använder 
i mina lektioner och visade och förkla-

rade för honom vad jag hade gjort. Jag 
ville äntligen efter många år få feedback 
på dessa sidor. Lars Bergman hade ett 
enormt tålamod och satt omkring  en 
timme med mig och jag fick mycket posi-
tiv respons. Därefter erhöll jag, helt gratis, 
en hel kasse böcker på svenska. (kommen-
tar redaktionen: svensklärare runt om i världen 
erbjuds böcker om de kommer förbi Sverigekon-
takts kontor i Göteborg).

Senare var jag också en hel dag på 
bokmässan, vilket för mig var en fantas-
tisk upplevelse. Där tog jag möjligheten 
att köpa in en trave klassiska svenska 
böcker på ”Lättläst”, såsom Strindberg 
och Lagerlöf. Nu kan de elever som kom-
mit tillräckligt långt i sina studier även 
låna böcker av mig.

Text: David Grünberg, davgrun@gmail.com

Har du erfarenhet av flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten att skriva om dina erfarenheter i vår spalt Samspråk 
om flerspråkighet. Man kan skriva på många olika sätt, mer faktabetonat eller mer 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.

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.

JENS LAPIDUS
VIP-rummet

189:-

ANNA JANSSON
Ödesgudinnan på 
Salong d’Amour

179:-

STEFAN AHNHEM
Offer utan ansikte

179:-

MICHAEL MORTIMER
Fossildrottningen

183:-
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Fokus låg på den nya fortbildningssatsningen ”Läslyftet” som 
projekteras med anledning av svenska elevers dåliga resultat i 
läsförståelse. Ett annat inslag i konferensen behandlade lärares 
möjligheter att utnyttja IT i undervisningen och konkreta 
exempel gavs. På eftermiddagen genomfördes SUF:s årsmöte 
och därefter var det dags för deltagarna att ta sig till Söders 
höjder för att äta middag på Kristinehovs Malmgård. I en 
byggnad från slutet av 1700-talet åt sig gästerna mer än mätta 
och kunde avsluta kvällen med en kopp kaffe i den vackra 
trädgården.

Dagen därpå fortsatte konferensen i olika grupper anpas-
sade till deltagarnas intresse och avslutades på eftermiddagen 
med besök på Sofia Distans. 

Augustikonferensen på Skolverket

Årets augustikonferens för lärare och skol-
huvudmän engagerade i svensk utlandsunder-
visning ägde i år rum i Skolverkets lokaler i 
Stockholm med ett 80-tal deltagare. 

Augustikonferensen är viktig av flera skäl, dels blir deltagarna 
uppdaterade om nyheter i svensk skola, dels skapar det en 
samhörighetskänsla bland dessa utlandsstationerade lärare och 
övriga som många gånger arbetar i mycket små enheter och 
behöver känna att de ingår i något större sammanhang.

Text. Lars Bergman
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Sverige i Världen – 
Världen i Sverige
Föreningen Svenskar i Världen (SviV) 
hade sin årliga konferens i Stockholm 
19 augusti. Omkring 200 utlands-
svenskar samlades för att ta del av 
ett fantastiskt program där bland 
andra handelsminister Ewa Björling 
talade om hur Sverige kan dra nytta 
av migrationen och återvändares 
internationella kompetens. 

Ytterligare en minister, integrations-
minister Erik Ullenhag, gav sin bild av 
Sverige som ett invandringsland. SKF:s 
chef, skotten Tom Johnstone berättade om 
sina erfarenheter och sitt arbete i Sverige 
och gav en personlig bild av svenskarnas 
styrkor och även om några av våra min-
dre starka sidor. Trendspanaren Magnus 
Lindkvist visade på ett humoristiskt sätt 
hur och vad vi måste tänka på för att 
möta framtida utmaningar på bästa sätt. 
Ytterligare inspiration denna dag gav oss 
Svenska institutets generaldirektör Annika 
Rembe och Svenska Dagbladets politiska 
chefredaktör Tove Lifvendahl.

Hela programmet hölls ihop av 
Svenskar i Världens generalsekreterare 
Karin Ehnbom-Palmquist och dagen 
avslutades med en mottagning på Utrikes-
departementet – som allt annat ett mycket 
uppskattat inslag.

Dagen därpå var det dags för SviV:s 
årsmöte följt av en trivsam lunch på Grand 
Hotel under vilken kronprinsessan Victoria 
delade ut pris till ”Årets svensk i Världen” 
som år 2014 blev Spotifys grundare Martin 
Lorentzon och Daniel Ek. Daniel Ek kunde 
tyvärr inte närvara, men Martin Lorentzon 
höll ett inspirerande tacktal där han berät-
tade om Spotifys väg till framgången. 

Text. Lars Bergman

prisutdelning på Grand hotel
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ELF 2014
First European Language Fair 
to Be Held in the D.C. Region

On Sunday, May 18, 2014, over twelve 
Saturday Schools from the D.C. metropo-
litan area will jointly host the first Europe-
an Language Fair (ELF 2014) at Somerset 
Elementary School (Bethesda, MD, near 
the Friendship Heights metro station) from 
11:00 am to 3:00 pm.

The fair will inform families about Euro-
pean language programs offered by local 
Saturday Schools and is supported by the 
Delegation of the European Union to the 
United States of America.

The term "Saturday Schools” refers to 
language schools that provide instruction 
for a certain language in a school setting 
outside of regular weekday schools.

The main objective of these schools 
is to provide international families with a 
means to maintain one or several of their 
native languages and thereby preserve or 
open up additional educational and pro-
fessional options for their children.

The ELF 2014 organizers hope that the 
fair will encourage visitors to learn more 
about how the Saturday Schools can help 
them prepare their children for the growing 
opportunities that maintaining an extra na-
tive language brings with it in today’s inter-
connected and globalized world.

According to Rudi Matuschek of My 
French Classes in Bethesda, Md., who 
grew up with multiple languages himself, 
the Elementary and Middle School years 
are essential for acquiring fluency and 
ease in a language. The fundamentals 
acquired during these formative years lay 
the groundwork in order to be able to later 
become fully functional in that language in 
all aspects of life. "With a limited but con-
tinued effort, it is possible to fully develop 
a language, even if most of the environ-

ment operates in a different language," 
says Mr. Matuschek, adding that "we cal-
led the French Saturday School My French 
Classes to indicate that the objective is 
to create an environment that guides our 
students towards integrating our language 
into their lives. We recognize that language 
learning is not simply studying words and 
grammar, but developing each student's 
access to a whole universe."

Kerstin Hopkins, Head of German 
Language Courses (GLC) in Potomac, 
Md., has been bringing children (and 
adults) up to the desired language levels 
in her Saturday school. She knows from 
her more than 20 years of experience 
in this field that there are many reasons 
to study a foreign language, "It is a big 
plus on your resume or college applica-
tion, and it keeps your brain young and 
fit. Many companies nowadays have an 
international presence with European out-
lets. Moreover, it is essential to keep your 
native language at a native-fluency level 
to be able to return to or enter a European 
school system if needed."

Karen van Loon of the Dutch Satur-
day School in Bethesda brings the ethos 
of Saturday Schools to the point when 
she says that, "of course, for the students 
coming to the classes on Saturday mor-
ning it is much more than simply learning 
Dutch words, grammar and spelling." 
When asked to describe the essence of 
the interest for the students, she explains 
that, "this is where the students meet their 
Dutch-speaking friends, where they learn 
what it means to be a part of the Dutch 
community and where they discover how 
incredibly cool and useful it is to speak 
another language and also be part of an-
other culture!"

At the Bulgarian Saturday School, this 
May will mark the first graduation of High 
School Seniors. Throughout their atten-
dance over the years, these seniors have 
gained not only mastery of the Bulgarian 
language, but also a deep understanding 

of Bulgarian and European history, geograp-
hy, and culture. Kristina Cronin, the school's 
director, describes the students' and their 
families' experience by explaining, "Kids gro-
wing up being instructed in two cultures and 
two languages build their self-confidence and 
self-awareness. Our school helps them to 
build a good understanding of who they are 
and they also learn to appreciate other peop-
les' cultures and backgrounds in light of their 
own experience."
Among the European languages represen-
ted at the fair are: Bulgarian, Dutch, Finnish, 
French, German, Greek, Hungarian, Italian, 
Lithuanian, Swedish and more.

Each language school will have a dedica-
ted area or stand and will provide informa-
tion about schedules, curricula, exams, fun 
details and much more.

His Excellency Mr. François Rivasseau, 
Deputy Head of the EU Delegation to the US, 
will be the keynote speaker. The event will 
be further publicized as part of the EU Open 
House festivities on May 10, 2014, and th-
rough the cultural and educational counselors 
of the respective European Union countries. 
Senior executives from the surrounding public 
schools systems and representatives of seve-
ral private schools are expected to attend.

For more information about ELF 2014, 
please visit www.saturday-schools.org/go/elf

Contacts:
Rudi Matuschek. Phone: 301.358.5050
Nadine Robert. Phone: 301.358.5500
My French Classes – French Saturday School
Email: contact@myfrenchclasses.org
Web: www.myfrenchclasses.org

Besök på 
Dicksonsgatan
Finska Nordplus-studenter studerar svenska på 
Göteborgs universitet och hann även med ett 
besök på Riksföreningen Sverigekontakt.
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1. En stor skogsbrand härjade i 
Sverige i början av augusti. Var 
någonstans?
A. I närheten av Kalmar
B. I närheten av Sundsvall
C. I närheten av Sala

2. Kronprinsessan Victoria har sin 
födelsedag 14 juli. Var brukar hon fira 
den?
A. På Gotland
B. På Öland
C. I Stockholm

3. Många människor drunknade i det 
vackra sommarvädret. Hur många 
drunknade i Sverige i juli?
A. 12
B. 20
C. 38

4. Organisationen ”Svenskar i värl-
den” utser varje år ”Årets svensk i 
världen”. Vem blev det 2014?
A. Jan Eliasson
B. Tom Bergling, mer känd som Avicii
C. Martin Lorentzon och Daniel Ek,  
 Spotify.

5. ”Allsång på Skansen” är ett mycket 
populärt tv-program på sommaren. 
Det har fått konkurrens av ett annat 
liknande tv-sänt program från Göte-
borg. Vad heter det?
A. Lotta på Liseberg
B. Lasse på Heden
C. Ingvar på Avenyn

6. Friidrotts-EM gick i Zürich i augusti. 
Hur många guldmedaljer tog Sverige?
A. 0
B. 1
C. 2

7. Det är val i september. Hur många 
partier sitter i riksdagen sommaren 
2014?
A. 7
B. 8
C. 9

8.  I olika städer i Sverige spelas del 
”buskis” på sommaren. Vad är det?
A. Ett bollspel där man försöker träffa 
utplacerade buskar
B. Ett folklustspel med starka inslag av 
bondkomik 
C. En sorts lek där man kastar stora 
ringar runt buskar

9. Sarah Sjöström är en världsstjärna 
inom sin sport. Vad sysslar hon med?
A. Simning
B. Fotboll
C. Cykel

10. Sverige har i sommar haft några 
tropiska nätter. Vad kännetecknar en 
tropisk natt? 
A. Temperaturen går inte under 20   
 grader.
B. Temperaturen går inte under 25   
 grader.
C. Temperaturen går inte under 30   
 grader.

11. Sådana här balar 
ser man över hela 
Sverige på somrarna. 
Innehållet är djurfo-
der. Vad kallas detta 
med ett annat ord?
A. Dränage
B. Apanage
C. Ensilage

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

12. Många turister åker Inlandsbanan 
på sommaren, en tåglinje som går i det 
inre av Sverige. Mellan vilka orter går 
Inlandsbanan?
A. Mora – Storuman
B. Kristinehamn – Gällivare
C. Östersund – Jokkmokk

13. Den här kvinnan har återkommit till 
svensk inrikespolitik efter många års 
arbete inom EU och FN. Vem är hon?
A. Margot Wallström
B. Cecilia Malmström
C. Marit Paulsen

14. SJ (Statens järnvägar) har inte bara 
problem på vintern numera. I sommar 
har det varit problem med solkurvor. 
Vad är en solkurva?
A. Lokföraren får problem med ögonen i  
 starkt solljus.
B. En krökning av rälsen på grund av  
 utvidgning vid värme.
C. Eltillförseln till loket blir ojämn då  
 ledningarna påverkas i solljuset.

15. Svenska landslaget deltog inte i 
fotbolls-VM i Brasilien, men en svensk, 
Jonas Eriksson, hade en framträdande 
roll. Vad sysslade han med?
A. Han var ansvarig för gräsmattornas  
 skötsel.
B. Han var säkerhetsansvarig.
C. Han var domare.   

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

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

Pristagare:
Bettina Schlabbach, Tyskland
Barbro Hansson, Sverige
Catherine Bringselius Nilsson, Sverige
GRATTIS! 

Foto: Ryno Quantz
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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 riksdagsvalet 2014 och missa inte 
program som På Spåret, Vem Vet Mest, 
Allsång på Skansen, Melodifestivalen, 
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? 


