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Vi vill börja med att presentera oss: Vi är
14 elever, 17–18 år, som går den frivilli-
ga svenskkursen på vårt gymnasium i
Achern, en liten stad i Sydvästra Tysk-
land, nära Schwarzwald. I år har vi för
första gången deltagit i ett elevutbyte
med Platengymnasiet i Motala och dess
ansvariga lärare Sandra Colldin.

Från måndag den 12 april till tisdag
den 20 april 2010 bodde vi i värdfamiljer
i och omkring Motala och besökte Pla-
tengymnasiet tillsammans med de svens-
ka eleverna. Vi tyckte mycket om staden,
den ligger snyggt vid Vättern. I Achern
har vi inte så stora sjöar!

När vi kom till Platengymnasiet den
första dagen var vi jätteimponerade. Sko-
lan är mycket vackrare än vår! Vi har
inte ett så fint mediatek, till exempel. På
Platengymnasiet finns det mycket mer
plats för eleverna, och det är inte så brå-
kigt som det är hos oss. Det beror också
på att det svenska skolsystemet skiljer
sig ifrån det tyska: vi har elever från och
med 10-årsåldern, de skriker ju högre än
nästan vuxna elever! Dessutom var at-
mosfären i hela skolan mycket familjär
därför att alla säger ”du” till varandra.
Det syns att elever och lärare är vänner!
Undervisningen pågick lugnare och mer
avspänt än här i Tyskland, tyckte vi.

På fritiden åkte vi ofta till Motalas cen-
trum. Där gick vi förstås till Vättern, men
också till ett mysigt kafé för att fika. Det
fanns prinsesstårta till alla! Vi tittade
också på kyrkan och hamnen och besökte
en konsert i Folkets Hus. Det var fint! En
annan kväll var vi ute och bowlade och åt
pizza.

Elevutbyte Platengymnasiet Motala – Gymnasium Achern, Tyskland

De tyska eleverna i Stockholm.

En dag åkte vi till Omberg, njöt av den
underbara utsikten och grillade efteråt.
Lyckligtvis var vädret fint. På lördag tog
vi bussen till Stockholm och lärde känna
den vackra svenska huvudstaden. Vi be-
sökte Vasamuseet, hade en visning i
Gamla Stan och efteråt lite fritid för att
shoppa, innan vi åkte tillbaka på kvällen.
Vi tyckte mycket om Stockholm!

På söndag hade vi tid i våra värdfamil-
jer. Svenskarna är väldigt öppna och
vänliga. Vi kände oss som hemma hos
dem. Det vi har lagt märke till är att man
tar av sig skorna när man går in i ett hus,
det gör man inte alltid hos oss.

Vi tycker också att det finns mycket
god mat i Sverige. På frukost äter man
ost, marmelad, älgkorv eller också sala-
mi. Man dricker mycket mjölk, mer än i
Tyskland. På lunch äter man till exempel
köttbullar med gurka, sallad och lingon,
eller smörgåstårta. Svenska köttbullar
känner vi till, det äter vi ofta hos IKEA.
På lunch dricker man också mjölk eller
apelsinjuice. Svensk mat är mestadels
färsk och frisk. Till middag äter man
varm mat, det gör vi inte så ofta.

Egentligen skulle vi ta flyget tillbaka
på måndagen den 19 april, men flyget
blev inställt på grund av askmolnet som
vulkanen på Island hade producerat. Så
vi fick ta tåget tillbaka tisdagen den 20
april. Det tog förstås mycket mer tid,
men det var också bra att se olika land-
skap och även Danmark från tåget. Vi
hade 2 timmars uppehåll i Köpenhamn,
det var alltså den andra skandinaviska
huvudstaden som vi fick se under vår
resa. Efter en 23 timmars resa kom vi
fram till Achern tidig på onsdagsmorgo-
nen och var lyckliga över att kunna sova
på morgonen och inte behöva gå till sko-
lan.

Älgar, röda hus, långa blonda flickor
med blåa ögon och ett grönt landskap vid
vattnet är saker som tyskar  associerar
med Sverige. Vi har märkt att inte allt
detta stämmer. Visst finns det röda hus i
varje hörn, vilket vi redan såg på flygre-

På kafeet.

san till Sverige. Men vi har tyvärr inte
haft nöjet att träffa på en enda älg! Vad
hårfärgen beträffar är det ingen större
skillnad mot hur det är i Tyskland. Efter-
som skogen inte blommar förrän i april,
fick vi tyvärr inte se skogen när den är
som vackrast. Ändå var utsikten över
vattnet fantastisk!

Slutligen kan vi konstatera att det var
jättespännande att åka till Sverige och
lära känna den svenska kulturen. Tyvärr
har vi inte pratat mycket svenska därför
att de svenska eleverna pratade så bra
tyska. Men vi lärde oss många ord ändå
och hittade nya vänner. De svenska
eleverna kom till Achern en vecka sena-
re, det var bra att kunna visa dem hur det
är hos oss!

Alla hoppas att vi kan fortsätta utbytet
nästa år.

Tack så mycket för stödet som Riks-
föreningen Sverigekontakt gav oss!

Vänliga hälsningar från
Monika, Diana, Lisa, Lucia, Caroline,

Jennifer, Franziska, Anja, Johanna,
Jasmin, Julia, Nadine, Marisa, Leonie

och lärarna Ina Hohenhaus och
Jörg Walter.

Grillfesten.
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    Från Dicksonsgatan

Året i Sverige
Ännu ett år är till ända.
I Sverige har två hän-
delser dominerat året –
kronprinsessan Vikto-
rias bröllop med Da-
niel Westling i juni och
riksdagsvalet i septem-
ber. Bröllopet får nog
sägas ha blivit en täm-
ligen folklig fest då

kungafamiljen på många sätt visade en
öppenhet mot media och där bröllopsparet
försökte se till att allmänheten blev delak-
tig i festligheterna.

Det politiska valet i september bjöd på
några rejäla överraskningar, eller snarare,
några rejäla brott mot vad svenskarna är
vana vid. En borgerlig regering lyckades
bli omvald och det tidigare dominerande
partiet inom svensk politik, socialdemo-
kraterna, led ett svidande nederlag och
gjorde sitt sämsta val på närmare 100 år.
Dessutom fick ett nytt parti plats i riksda-
gen, Sverigedemokraterna. Detta parti
som framför allt uttrycker missnöje med
svensk invandringspolitik kom att inta en
vågmästarroll mellan de två stora politis-
ka blocken. Under de närmaste fyra åren
får vi se vad resultatet av detta blir.

Gammalt och nytt på Sverigekontakt
På Riksföreningen har arbetet under hös-
ten präglats av både rutinarbete och ny-
satsningar. Rutin är att skicka bortåt 800
bokpaket till svenska skolor i utlandet
samt till de många skolenheter där svens-
ka bedrivs som kompletterande undervis-
ning eller som främmande språk. Rutin är
även den årligen återkommande svensk-
lärarkonferensen i något av de baltiska
länderna. I höst ägde den rum i Tallinn i
Estland och under en helg i oktober sam-
lade den ett 40-tal lärare som lyssnade på
en handfull föreläsare inom olika områ-
den. Detta arrangemang och liknande sker
ofta i samarbete med Svenska institutet i
Stockholm – något som är positivt både
för konferensdeltagare och för oss som ar-
rangörer.

Mindre rutinmässig är den satsning på
svenska minnesmärken utomlands som
påbörjats och som kommer att pågå under
de närmaste åren och som förhoppnings-
vis kommer att bli ett intressant och beri-
kande projekt. Mer om detta på annan plats
i tidningen. Även nysatsningen på ”det
svenska” i Nordamerika under ett antal år
hoppas vi ska generera nya och tätare kon-
takter på den kontinent där grunden för
Riksföreningen Sverigekontakt en gång
skapades för drygt 100 år sedan.

Ytterligare en icke-rutinmässig aktivitet
som har genomförts under hösten är en
resa till Tyskland. Ett fantastiskt program
med fascinerande studiebesök – Bundes-
tag i Berlin, Cecilienhof i Potsdam, slag-
fältet i Lützen bland andra – och med in-
tresserade och kunniga deltagare blev till
en upplevelse utöver det vanliga. Tidigare
i Sverigekontakts historia så var resor
tämligen regelbundna inslag, men det har
under senare år varit svårt att samla en till-
räckligt stor grupp för att få ihop det eko-
nomiskt. Kanske det kan gå att återskapa
resandet inom föreningen, förslagsvis i

samarbete med någon ytterligare arrangör.
Årets resa skedde i samarbete med Lüt-
zenfonden och jag vill än en gång passa på
att tacka Inger Schuberth för ett alltige-
nom imponerande arrangemang.

Riksföreningen har under hösten fått
stor hjälp av Utrikesdepartementet som
vid ett antal möten med sina anställda in-
formerat om Sverigekontakt och vår verk-
samhet. Det är ett stort stöd för oss att veta
att vi kan vända oss till ambassader och
konsulat när vi ibland behöver hjälp. Vi
hoppas också att hjälpen kan gå åt andra
hållet så att UD:s personal vänder sig till
oss vid vissa behov.

Som de flesta av er vet så har flera av
våra projekt ekonomiskt stöd av de Ek-
manska stiftelserna. Så även i år. Det är
med stor tacksamhet vi noterar detta. Utan
detta stöd skulle vår verksamhet och våra
möjligheter att uträtta något varit betyd-
ligt mindre.

Svenskan i Finland
Svenska språket i Finland och allt annat
som går tillbaka till vår långa gemensam-
ma historia med Finland har alltid stått i
fokus inom Sverigekontakt och ska fort-
sätta att göra det. Våra finska vänner både
på det finska fastlandet och på Åland vet
att vi stöder dem när de argumenterar för
det svenska språkets ställning i Finland i
allmänhet och i de finska skolorna i syn-

Bundestag. Foto: Karl-Axel Wikström.
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nerhet. Svenskan i Finland har underlät-
tat det nordiska samarbetet som under så
många år betytt så mycket och som jag
tror väsentligt har bidragit till den kultu-
rella förståelse som idag finns mellan
Finland och Sverige. Det är min förhopp-
ning att samarbetet mellan Riksförening-
en Sverigekontakt och organisationer i
Finland som värnar om det svenska språ-
ket ska bli intensivare under åren som
kommer.

Lokalföreningarna
Sverigekontakt har under hela sin histo-
ria stött sig på sina lokalföreningar. Med
årens gång har antalet lokalföreningar
minskat och de som finns kvar har sett ett
minskande medlemsantal. Det är gene-
rellt svårt idag att rekrytera nya medlem-
mar till föreningsverksamhet – sociala
medier på internet och ett enormt utbud
av möjliga aktiviteter gör att föreningar
har svårt att nå ut. Men för att synas så
måste man ha ett antal aktiviteter som
tilldrar sig en viss uppmärksamhet. Man
bör dessutom ha något informationsma-
terial att sätta i händerna på intresserade
även om en hemsida kan ersätta en del av
detta behov. Och för att genomföra något

vad det än vara månde måste man ha en
viss mängd pengar. Och förstås en verk-
samhet som engagerar! Svenska minnes-
märken utomlands är ett fascinerande
område för historieintresserade men även
för andra. Emigrationen från Sverige var
en omvälvande tid som påverkade de
flesta släkter i Sverige. Att tiotusentals
människor i utlandet studerar svenska
och svenskt samhälle är ju fantastiskt –
hur ska vi stimulera det intresset? Face-
book-grupp och andra nätverk, tävlingar,
bokutskick …? Låt oss hjälpas åt att vara
kreativa när det gäller nyrekrytering av
medlemmar.

I juletid
I kansliet på Dicksonsgatan i Göteborg
lyser nu i juletid en ljusslinga upp träd-
gården. Den lyser upp det kompakta
mörker som råder i Sverige i mitten av
december och skapar den julstämning
som vi så väl behöver. Eftersom vi på
kansliet varit snälla i år – tycker vi själva
alltså – så tror vi på en riktigt god jul.
Och skulle tomten inte komma så beror
det säkert på att han i år har haft ovanligt
mycket att göra. Men för er alla som lä-
ser detta hoppas jag att han har tid för

just er och att ni på alla sätt får en GOD
JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Lars Bergman
Generalsekreterare

lars.bergman@sverigekontakt.se

VINTERKURS i Jokkmokk     Lappland 27 februari - 12 mars 2011

Sista anmälningsdag
15 januari 2010

Mer information
www.uiss.org
director@uiss.org

UISS
Box 1972
751 49  UPPSALA

Uppsala International Summer Session
(UISS) organiserar en vinterkurs i svens-
ka och svensk kultur i Jokkmokk.

Det blir en kombination av en intensiv
kurs i svenska för fortsättare (mycket)
avancerade med upplevelser kring den
svenska vintern t ex att åka hund- eller
rensläde, snövandringar på snöskor,
att längdåka och att göra olika ut-
flykter. Vi kommer att bjuda in olika
experter som talar om aktuella ämnen
och om den samiska kulturen.

Vi kommer att visa svenska filmer på
biografen, lyssna på olika sorters
svensk musik och erbjuda olika utom-
husaktiviteter samt en avskedsmiddag
med underhållning.

Kurser i svenska på olika nivåer
25 timmar i veckan, måndag tom fredag
på nivå B1, B2 och C.

Logi
Dubbelrum på hotell med helpension.

Kursavgift
19.000 SEK. I kursavgiften ingår all un-
dervisning, kursmaterial, helpension på
hotell, utflykter, vinter- och kvällsaktivi-
teter, slädtur med renar, avskedsmid-
dag. En hundspannskurs erbjuds mot
extra avgift.
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Snön ligger vit på
taken …

Innan november gått
till ända har vintern
tagit ett kyligt grepp
om oss. På Dicksons-
gatan har arbetsdagen
redan fått starta flera
morgnar med snö-
skottning.

Men resten av dagen rör det sig i all-
mänhet om andra uppgifter. Och de kan
vara nog så omväxlande. Som bekant är
ingenting – eller åtminstone bara lite –
vår förening främmande. Det är förbluf-
fande vad vi kan bli tillfrågade om. Tyd-
ligen finns det förhoppningar hos om-
världen om att vi skall kunna hjälpa till
med det mesta. Det är egentligen rätt
smickrande. Tyvärr går det inte alltid att
leva upp till alla förväntningar, men för-
vånansvärt ofta lyckas vi finna någon
form av lösning, att döma av alla tack-
samma signaler från olika håll i världen.

Detta är mycket stimulerande. Men det
är inte bara snabba lösningar som präglar
vardagen. En hel del arrangemang som
vi är involverade i återkommer regel-
mässigt, med jämna mellanrum. Dit hör
det årliga svensklärarmötet i Estland el-
ler Lettland (det växlar från år till år),
som brukar äga rum i oktober. Det anord-
nar vi tillsammans med Svenska institu-
tet, så att SI har huvudansvaret vartannat

Ordföranden har ordet

år, Sverigekontakt däremellan. I år var
det vår tur, och för min del var det några
år sedan jag deltog i dessa höstmöten. Nu
blev det ett tillfälle att återknyta kontak-
ten med gamla bekanta samtidigt som
några nya kom till. Det är alltid lika vär-
mande att få ta del av den kunskap och
det intresse för svenskt språk och svens-
ka förhållanden som denna lärarkategori
representerar.

Tillsammans med generalsekreteraren
hade jag också tillfälle att under hösten
delta i ett »Sweden Seminar», som an-
ordnades gemensamt av SI och Svenska
ambassaden i Washington. I Nordameri-
ka finns det fortfarande en stor kontin-
gent svenskkunniga, som under en tid
dessvärre tilldragit sig mindre uppmärk-
samhet från föreningens sida. Det har att
göra med att våra insatser behövts akut i
så stor utsträckning på andra håll, och
våra resurser är ju ganska begränsade.

Prioritering är alltid en svår sak, men
nu är det dags att åter omvandla det in-
tresse vi hela tiden känner för Nordame-
rika till konkreta åtgärder. Lyckligtvis
har vi beretts ekonomiska möjligheter att
göra en insats för svensklärarna i Norda-
merika. Under en treårsperiod skall vi
försöka nå så många av dessa som möj-
ligt. Det kommer att krävas en hel del ar-
bete.

Till våra ständiga uppgifter hör stödet
till svenskundervisningen i Finland. Un-
der ett par dagar nyligen besökte gene-
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ralsekreteraren och jag tillsammans våra
samarbetspartner i Finland för att disku-
tera uppläggningen framöver. Vi fick då
också tillfälle att bevittna hur Finlands-
föreningens Sverigepaket fungerar i
verkligheten. Det är alltså fråga om en
dags intensivt umgänge med svenskan i
olika former, och det hela riktar sig till
finskspråkiga studerande. Det var ett im-
ponerande arrangemang med god anslut-
ning – kulturcentret Hanaholmens största
samlingssal var fullsatt. Förutom att del-
tagarna tycktes uppskatta möjligheten att
öva upp sin svenska var det ett vackert
exempel på vad lokalföreningarna kan
åstadkomma genom eget initiativ.

Ett besök på vår ambassad i Helsing-
fors avslutade våra dagar i Finland. Am-
bassadör Johan Molander gav ännu ett
prov på den gästfrihet våra beskickning-
ar brukar visa upp. Vi har under våra in-
satser i Finland alltid haft stor hjälp av
ambassaden, och den goda kontakten
kommer av allt att döma att bestå även
framgent.

Vad man än tycker om novembersnö
på taken hoppas jag dessa intryck skall
uppfattas som en uppmuntrande påmin-
nelse om att vår förening – med allas ge-
mensamma bidrag – åstadkommer ett
och annat av värde.

God vinter!

Bo Ralph

Riksföreningen Sverigekontakt skall en-
ligt stadgarna uppmärksamma och vårda
»svenska minnesmärken utomlands».
Exakt hur man skall tolka denna formu-
lering framgår inte, men innebörden an-
sågs förmodligen självklar när stadgarna
skrevs. Mycket tyder på att man menat
såväl konkreta monument av olika slag
som själva minnet av händelser, platser
eller personer med svensk anknytning.

Ett exempel som man lätt kommer att
tänka på är anläggningen i Lützen. Lüt-
zenminnet har genom åren främst varit
Lützenfondens angelägenhet. Genom det
historiska och formella samband som
finns mellan Lützenfonden och förening-
en kan det stadgade åliggandet delvis sä-
gas ha fullgjorts härigenom. Föreningen
har varit inblandad i resor som företagits,

Projektet »Svenska minnesmärken i utlandet»

Avtäckning av Gustav II Adolfbysten vid Gustavus Adolphus Collage, Saint Peter,
Minnesota den 6 novemberg 1933.
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seminarier som anordnats och på senare
tid jubileer som firats.

Härtill har olika tillfälliga åtaganden
kunnat räknas som vård av svenska min-
nesmärken utomlands. Vi har bidragit till
reparationer av kyrkor i Estlands svensk-
bygder, deponerat föremål som varit i
föreningens ägo på museer i främmande
land, lånat ut svenskamerikansk konst
till olika utställningar, deltagit i arrange-
mang kring svenskars insatser på olika
håll i världen och stundom rustat upp för-
fallna gravar över svenskar i försking-
ringen.

Ändå har nog den aktuella punkten i
stadgarna varit den som fått minst upp-
märksamhet under de båda senaste de-
cennierna eller så. Föreningens översty-
relse har därför beslutat om en särskild
inbrytning på det området. Vi vill då
emellertid undvika att falla in i ett slent-
rianmässigt tänkande kring minnesmär-
ken. Ett uppslag har varit att anknyta till
Unescos förestående satsning på kultur-
arv.

Som ett första steg anordnades i början
av oktober ett idéseminarium med ett tju-
gotal särskilt inbjudna deltagare. Många
goda uppslag kom fram vid detta tillfälle.
De kommer att redovisas i särskild ord-
ning efterhand. Framför allt stod det klart
att begreppet ’minnesmärke’ behöver
problematiseras (och helst definieras).

Från föreningens sida är vi angelägna
om att det nya initiativet skall kunna bli
en fråga att samlas kring, så att den kan
skapa entusiasm inom föreningen kring
en gemensam sak. Projektet skall kunna
uppfattas på olika sätt, så att så många
som möjligt skall kunna bidra med sitt
engagemang och en arbetsinsats av något
slag. På lokalföreningsmötet i Göteborg
nyligen diskuterades frågan, och det ver-
kade som om man från lokalförenings-
håll kunde tänka sig att ta för sig vissa
uppgifter. Stiftelsen Oscar och Maria
Ekmans Donationsfond har välvilligt
ställt medel till förfogande för projekt-
planeringen.

Överstyrelsen har beslutat sjösätta pro-
jektet utan alltför vidlyftiga förberedel-
ser. Vi bedömer det som att konturerna
med fördel kan tecknas tydligare efter-
hand, men att vi kan sätta i gång i all en-
kelhet omgående. En första uppgift är att
skapa en bank av minnesmärken, så att
ett underlag för vidare övningar åstad-
koms. Det långsiktiga målet är att så
småningom kunna ställa någon form av
översikt till allmänt förfogande.

Den första åtgärden blir att etablera en
databas. Därvid förlitar vi oss på alla i

Torstensonlinden i Freiburg, Sachsen.
(Fältmarskalk Lennart Torstensson.)

”Schwedenkopf”, ett sjömärke i Wismars
hamn.

vår omgivning, medlemmar eller andra
som är intresserade. Skicka in uppgifter
om »ditt minnesmärke», en beskrivning
av vad det rör sig om, lokalisering och
vad man nu kan hitta på. Detta behöver
inte vara så märkvärdigt i första omgång-
en, bara ett litet tips, så får vi se hur vi
kan gå vidare. Uppgifterna kan lämnas
via e-post (eller med traditionell post) till
vårt kanslis vanliga adress. Vi räknar

med att fortlöpande rapporter om och
från projektet skall kunna bli ett stående
inslag i tidningen framöver.

Kom ihåg att ett minnesmärke kan vara
allt möjligt, från bronsbyster och min-
nestavlor till talesätt, ortnamn, seder och
bruk. Låt fantasin spela fritt! Välkom-
men med ditt bidrag!

Bo Ralph Lars Bergman

Grupp vid Linnéstatyn i Liverpool år 1907.
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Rim och ramsor, citat och lånta fjädrar
Blomspråk och vänskap och levnadsregler

Poesialbumen kom till Sverige från
Tyskland i slutet av 1700-talet, först som
en överklassvana, senare populära i alla
samhällsklasser, och i successivt sjun-
kande åldrar. Det är flickor som äger,
skriver och ritar, men tema och motiv har
rötter i romantikens texter: från Hölder-
lin, Fichte och Schelling till Atterboms
nostalgitrippar och blomdikter, Stagne-
lius balsamiska elysiska naturfilosofi
med mycket myrtenskogar och morgon-
rodnad och herdar och månglans. Men
även tuffare män skrev poesi – Friedrich
Engels efterlämnade en liten vers i en
poesibok tillhörig Karl Marx dotter. Tra-
ditionen med minnesböcker är dock äld-
re än så – de s.k. stamböckerna var en sed
för såväl kungar och präster, konstnärer,
studenter och gesäller redan från 1500-
talet. En dåtidens facebook där man sam-
lade sina kollegiala och vänskapliga kon-
takter. Skrivordningens rangskala var
reglerad – högättade, kända och släkting-
ar på de första sidorna. Ingen vers får
skrivas två gånger.

De svenska albumens verser uttrycker
levnadsråd och moraliska rättesnören,
vänskap och förhoppning om evig ihåg-
kommelse, mer eller mindre högtravan-
de. De består av citat ut Havamal, Ryd-
berg, Topelius, Heidenstam och psalm-
boken – och så småningom blir de över
år alltmera humoristiska och snärtiga.
Kanske kan man tala om romantisk iro-
ni? Texterna är omsorgsfullt präntade
och alltid illustrerade, nästan alltid med
blommor: rosor och violer och förgät-
migejer. Illustrationerna är en fortsätt-
ning på de allra tidigaste böckernas utby-
te av släktvapenbilder.

Jag har några album i min ägo, de älds-
ta från 1890-talet, den senaste mitt eget
från 50-talet. Grundtemata: minne, lev-
nadsråd, vänskap, vanda könsroller är de-
samma; språket skiljer sig förstås, men
inte så mycket som man kan tro – det är
en seg och envetet intertextuell genre.
Folkloristen Bengt af Klintberg har skri-
vit in de svenska minnesalbumen i fyra
perioder: Ömma högreståndskänslor

(1810–1850), Borgerlig moral och livs-
visdom (1850–1910), gratulation och
kurtis (1910–1930) och en tillfällig fluga
i klassen (1930–1970).

Min farmors syster Ida fick sitt album
på födelsedagen 1897 av en väninna –
vars brorsons dotter sedan kom att skriva
i mitt eget, sex decennier senare. Så litet
är Göteborg. Boken från 1897 är mörk-
grå med gyllene metallhörn i form av
blomsterciseleringar. Den ena handstilen
är vackrare än den andra. Skribenterna är
16–17 år och deras bidrag andas djup,
om än lånad, livsvisdom. Kusinen Ella
står först i boken och skriver 1899

En tafla är livet med ljus och dager
Där sorger ger skugga och glädje ger
glans
Tro ej att det ena det andra förtager
Hvad vore väl ljuset om skugga ej fanns

Tre år senare rekommenderar Karin en
stoisk livshållning

Frukta ej om stormar ryta
Mot Din låga hydda ner
Frukta ej det rätta göra
Och om tusen mot dig ler
Frukta ej förtalets pilar,
Sanning är det trognas svärd
Frukta smickrets ljuva ilar
Lögnen är dess usla härd

Den då 15-åriga storasystern Elsa noterar
kärvt

Lef ock njut af ungdomsåren
medan än du hälsan har
Snart försvinner drömlikt våren
Ålderdomens höst står kvar.

(Det gjorde den länge – albumets ägare
blev 98 år )

Storebrodern Gustaf – en av de få pojk-
rösterna – lägger till

Lycklig den som har en stjärna
Från sin flydda barndomstid
Som kan skydda, lysa, värma
Genom lifvets kamp och strid

Medan lillasystern, min farmor Karin,
också som 15-åring, några år senare
präntar

Må du städse på din lefnads bana
Se Dig följd av glädje och af frid
Ock på afstånd endast dunkelt ana
Lifvets stormar, pröfningar och strid.

Förutom de jämnåriga vännerna hittas en
och annan vuxenröst, kanske en lärare.
Dessa röster bär alltid lånade pompösa
citat ur företrädesvis den nordiska littera-
turkanon, och avspeglar ofta samma tan-
kemönster som den förhandenvarande
skolans värdegrund – i detta albums tid
gällde stickorden Gud, Konungen, Fos-
terlandet.

Aldrig den i striden dukat under
Som i Gud sin fasta sköldborg haft
Bed och älska – och i profvets stunder
Skall du vinna nådens segerkraft.

Min mamma Jennies poesialbum är från
1924 och är ljust grått med jugendut-
smyckningar, stiliserade blommor. Tex-
terna är kortare, rimmen enklare, tema
och motiv dock desamma som i Idas bok.
Skribenterna är 15–16 år.

Mötas och skiljas är livets gång
Skiljas och åter mötas är hoppets sång

skriver Lisa och ritar rosor och fjärils-
flickor. Ingrid präntar modest under en
tecknad fyrklöver

Den ena älskar rosen mest
Tulpanens färgprakt sen därnäst,
en annan blå violens doft,
men klövern syns mig bäst

Asta ritar en blommande cirkel kring
sina ord
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Vad världen är skön ändå
När livet för dig tycks stå
Som solljusa drömmen om våren!
Ock själv du en knopp ju är
Som lovande tecken bär
Att utvecklas härligt med åren.

Det är fortfarande mycket med blommor
och kransar och guldfärg och ramar och
pergamentsrullar, allt omsorgsfullt färg-
lagt med vattenfärger eller silhuettklippt.

Var lycklig och säll
till livets sista kväll

hoppas Greta, medan Margot och Gun-
vor också ritar rosor till sina bidrag

Att älska och att älskad bli
Se det är livets poesi

I ungdomens blomstrande dagar
Jag lämnar ett minne åt Dig
Och följer du vänskapens lagar
Då vet jag du glömmer ej mig

Pojknamnen är fåtaliga även i detta al-
bum och texterna är kärvare:
Erik menar kort: Lev livet leende

Och lärartexterna är även här tillkämpat
extraordinära och gärna ovanliga litterä-
ra citat av typ – kolla-så-beläst-jag-är:
Ett är ett citat av Longfellow, ”a Psalm of
life”

Let us then be up and doing
With a heart for any fate
Still achieving, still pursuing
Learn to labor and to wait

Och en annan stram lärarinneröst tycker
sig ha hittat ett lämpligt citat ur Hava-
mal: God och glad skall människan vara
medan hon bidar döden.

En tredje tar till de klassiska Rydbergs-
raderna – densamma text som poesialbu-
mets ägarinna 27 år senare skriver i sin
dotters album.

Vad rätt Du tänkt,
vad Du i kärlek vill,
vad skönt Du drömt,
kan ej av tiden härjas.
Det är en skörd
Som undan honom bärgas
Ty den hör evighetens rike till

medan Ingrid målar en Jane Eyreprofil
och önskar handfast:

Var lycklig och säll,
måtte gubben bli snäll.

Blomsterramsorna och girlanderna bryts
häftigt av denne ”gubbe”, min blivande
pappas egendiktade epos från mönstring
och lumpen från 1928–29 – de hade träf-
fats 1927 – och han fyller sidorna med

verser och tuschteckningar, roliga och
drastiska texter och kraftfulla karikatyrer
– helt brytande alla normer för det
blomsterprydda lånade stereotypa kli-
chéfyllda språket och de pastelliga akva-
rellbilderna.

Si, dag är runnen och natten lider
Det vankas hårda och bistra tider,
Med fläsk som kryper på bleckplåtsfaten,
ty undertecknad, den arme saten
Skall fara hädan, och bli kroaten
som stoppar fingrarna uti maten,
som rider hästar med knorr på svansen
Och svankig ryggrad för att balansen,
skall bliva lätt i den vilda dansen
Hän över Ladugårdsgärdets stenar,
där alltemellanåt hästen skenar...

…och lite senare när det inte blev kaval-
leriet utan Dalaregementet:

ej sågs jag på Carlavägen
iförd stövlar utaf lack
Ståckhålm blef för mig en sägen

Jag fick inte bli kosack!
Ty nu ville oblitt öde
Att jag kom till Gefle stad
Där försvann jag, halvårsdöde
Dig jag dock en visa kvad /…/

Och så fortsätter det, han fyller den ena
sidan efter den andra, i bunden form,
med verserade bilder ur deras liv med
vänner och dans och promenader och
väntan.

Min eget poesialbum är fyrkantigt och
mörkblått och enklare i utförandet. Skri-
benternas ålder har sjunkit betydligt – de
är i 9–10-årsåldern, vilket präglar stil och
teckningar och texter. Olof Lagercrantz
har kallat denna typ av verser för ”katt-
fötter på parnassen”. Men inledningssi-
dan är å andra sidan lärarröstspampig
och Topeliusekande:

Tänk stort! Tro ej min flicka,
Att Gud dig föreskrev
Till låga jorden blicka,
För det du flicka blev.
Nej, älska varmt i hågen
Ljus, ära, fosterland;
Men älska ljuvt, som vågen
Slår mot blommig strand.

Handarbetsfröken som strängt övervaka-
de arbetet med smårutig, namnmärkt
gymnastikpåse och handsydda blåa gym-
nastikbyxor noterar yrkesstolt: Sy och
sticka, Bör var flicka, medan kristen-
domsläraren klämmer i med ”Lär mig du
skog att vissna glad…” vilket får anses
ganska uppseendeväckande att rekom-
mendera en nioåring.

Klasskamraternas bidrag var kortare
och stappligare och illustrationerna fick
hjälp av inklistrade bokmärken, glansbil-
der med dess regellösa ikonografi: katter
lindas in i blommor, snäckor är roddbå-
tar, förgätmigejerna bildar en hästsko,
Rafaels änglar är strösslade över sidorna.

Till lilla Ulla som är så rar
Jag denna versen skrivit har

Klöver och timotej
Kliv över och kom till mej

De kan också beskriva hypotetiska situa-
tioner och svårigheter

Om denna stugan voro (sic) minn
Så skulle du få bo på vinn

Jag skulle plocka blommor och binda dig
en krans
Men marken den var frusen och inga
blommor fanns

Den ende i klassen med läs- och skriv-
svårigheter har trots problem med dub-
beltecknade konsonanter varit lite kreativ

Mitt i boken vill jag stå.
Mitt bland vänerna ändå
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Medan en annan gosse tar uppdraget med
en klackspark.

Pojkar kom och köp lotter.
Första pris Berglinds dotter

Vänskapstemat finns kvar genom åren i
den två texterna

När en gång vi stora bli
Och vår skoltid är förbi
Hoppas jag du tänker än
På din gamla barndomsvän

När du efter många år
I din byrålåda går
Och tittar uti minnesboken
Glöm ej Laia den lilla token

Med början på 60-talet ändrar poesialbu-
men karaktär: de blir mina-vänner-böck-
er och slambooks med färdiga frågeupp-
sättningar om favoritfärger och älsk-
lingsdjur och roligaste sysselsättning.
Ibland rena folkbokföringsformulär. Och
nu, idag, är vi insnärjda i den digitala
oändligheten med bilder och texter som i
evighet virvlar runt i världsrymden i våra
facebooks. Det var hanterbarare förr.

Ulla Berglindh
Ulla.Berglindh@ped.gu.se

LiteraturSpracheSchwedisch i Ham-
burg erbjuder yngre spännande läsupple-
velser.

I Hamburg bor många barn med en
svensk och en tysk förälder, och växer
upp med båda språken. Tyskan domine-
rar för de flesta, men för att svenskan ska
bli ett levande och intressant språk är det
viktigt att det inte bara blir ett språk bar-
nen talar med en förälder hemma.

Återkommande träffar
Carina Middendorf och Ulla Gustafsson
har därför nu, med ekonomisk hjälp från
bl.a. Riksföreningen Sverigekontakt, eta-
blerat ett regelbundet litteraturarrange-
mang för de svensktalande barnen i
Hamburg. För hösten 2010 är fyra ar-
rangemang planerade och vid presslägg-
ningen hade två av dem hunnits med.

Fredagen den 17 september träffades
tio barn och nästan lika många vuxna i
svenska kyrkans lokaler. Boken för da-
gen var Hellsing-land som gavs ut i
samband med Lennart Hellsings 90-års-
dag förra året. Ulla Gustafsson spelade
piano och sjöng med barnen ur Lennart
Hellsings rika sångskatt. Efter sång- och
läsestunden ritade barnen teckningar om
den sång de tyckte mest om. Det blev
många gröna papegojor och trollkarlar!

Fredagen den 29 oktober var målgrup-
pen de barn som kan läsa själva eller de
som just håller på att lära sig.

– De tysk-svenska föräldrarna brukar
tycka att det är viktigt att barnen lär sig
att läsa på svenska, även om de går i tysk
skola, men för barnen är det viktigaste att
läsningen är rolig, säger Carina Mid-
dendorf.

Eftermiddagen hette Lust att läsa och
var återigen ett samarbete med bokhand-
laren Gabi Kopper. Träffen ägde rum i
den internationella barnbokhandelns lo-
kaler på Heussweg i centrala Hamburg.

LiteraturSpracheSchwedisch

Ulla Gustafsson och barnen läser ur Sarah Shepards dinosariebok.

För att det ska vara just kul fick barnen
läsa Kamratposten.

– Kamratposten har dessutom alltid
boktips för barn och yngre ungdomar.
När vi som nu träffades i en bokhandel
kunde barnen direkt kolla efter de böcker
som rekommenderades och annan spän-
nande läsning, säger Carina Middendorf.

Förutom läsestunden bjöds barn och
medföljande föräldrar på kanelbullar och
en god chokladkaka sponsrade av det
svenska caféet Karlson. Dessutom fick
barnen behålla tidningarna eftersom
Kamratposten generöst skickat en bunt.

Två träffar till under hösten
Två träffar återstår innan nyåret. Fredag
den 26 november är det de yngre barnens
tur igen. Då är det bilderböckerna Spy-
flugan Astrid och När Åkes mamma
glömde bort som står på programmet

och då kommer det också att sjungas om
bland annat flygfän och drakar. Den här
gången sker träffen i svenska kyrkan
med plats för många.

Lördag den 18 december är barn i alla
åldrar välkomna. Det är dags att stifta
närmare bekantskap med Julevangeliet
och efter det blir det julpyssel. Föräldrar
kan fixa de sista julklapparna och barnen
sjunger, läser och pysslar ett par timmar
på svenska kyrkan.

– Det känns jättekul att de här bokträf-
farna för svensktalande barn i Hamburg
har blivit så uppskattade och det verkar
som om ett sådant här forum har saknats.
Vi hoppas kunna arbeta vidare med kon-
ceptet och fortsätta med nya träffar under
nästa år, säger Carina Middendorf.

Carina Middendorf
carina@svenskaintensiv.de
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Jeannettes barn (i mitten) Agnes och Laura med vänner.

Samtal med flerspråkiga familjer

en gång i veckan för föräldrar och barn
upp till tre år. Det är väldigt trevligt att
gå dit och träffa andra svenskspråkiga fa-
miljer. Nytt för i år är en barnkör under
ledning av kantorn Agnes Falk. Kören är
väldigt populär och mina barn älskar att
gå dit. Där får de träffa andra barn utan
att föräldrarna är med. På ett lekfullt sätt
presenteras nya fräscha sånger för bar-
nen. Vi föräldrar sitter och fikar i ett an-
nat rum under tiden.

Kontakten med andra svenskar har bli-
vit allt viktigare för mig sedan jag fick
egna barn. Vi är ett gäng mammor som
brukar träffas då och då för att barnen
ska kunna leka med varandra eller bara
för att vi vuxna ska få sitta och ta igen
oss från vardagen. Det är jättemysigt!
Det är även toppen för barnen att de får
möjlighet att lära känna andra barn som
är i samma situation som de själva.

Om man väljer att uppfostra sitt barn
flerspråkigt, så måste man vara beredd
på att man måste lägga ner tid på detta. I
förra utgåvan av Sverigekontakt fick vi
värdefulla tips på vad man kan göra för
att stimulera språket, som t. ex. att delta i
olika aktiviteter med andra människor
med samma språk, spela spel eller titta
på filmer.

I vår familj lyssnar vi mycket på CD-
skivor. När vi åker längre sträckor i bilen
lyssnar vi alltid på sånger eller berättel-
ser. Vi har även många svenska DVD-
filmer hemma. Detta har gjort att barnen
inte bara har en västerbottnisk färgning
när de pratar, utan även en småländsk
(från ”Emil i Lönneberga”) och en stock-
holmsk (från ”Karlsson på taket”). Det
kan bli en rätt så fantastisk kombination.
”Er´e suppe idag? Ja vill int´ ha nå´ an-
nat”, sa min dotter Agnes här om dagen.

När det gäller uttalet, så flyter det på

rätt bra för båda barnen. Jag undervisar
själv i svenska på universitetet i Wien
och jag vet att det kan vara svårt för stu-
denterna att få en svensk klang på sitt ut-
tal. Det är t. ex. svårt att uttala vårt
svenska ”y” och ”u”. Vissa har även
svårt att uttala svenskans bakre ”a” som i
exempelvis ”mat”. I Österrike uttalas
alla ”a” ljust som i ”mamma”. Om man
redan som barn kommer i kontakt med
ett språk är det lättare att producera de
språkspecifika ljuden. Den fonologiska
utvecklingen är överhuvudtaget väldigt
intressant.

Redan ofödda barn reagerar på ljud
utanför livmodern. Vid tjugonde foster-
veckan är hörseln utvecklad och fostret
kan, förutom moderns hjärtslag och mag-
kurr, även höra röster utanför magen.
Nyfödda barn kan höra skillnad mellan
ljud som de inte hört förut. Denna egen-
skap avtar inom det första halvåret och
istället ökar barnets förmåga att höra
skillnad mellan de ljud som ofta före-
kommer i dess omgivning. I början be-
står barnets ljudproduktion av skrik och
reflexmässiga ljud. Bebisar kan inte pro-
ducera samma ljud som vuxna, eftersom
struphuvudet sitter för högt, svalget är
för kort och tungan för stor.

När barnet är 2–4 månader börjar det
jollra och med tiden börjar barnet prova
olika vokaler i varierande tonhöjd. När
det är 6–8 månader börjar ett mer regel-
bundet rytmiskt s.k. ”kanoniskt” joller
med omväxlande konsonanter och vo-
kaler, t.ex. [bababa] eller [dædædæ]. I
början låter jollret hos alla småbarn lika,
men efter ett tag kan man urskilja mo-
dersmålsspråkets ljud i jollret. Ljud som
inte finns i modersmålet sållas bort. En
japansk bebis kan alltså i början höra
skillnad mellan /r/och /l/, men eftersom

I detta nummer lär vi känna en kvinna
som nästan hade kunnat vara jag själv:
en kvinna från Västerbotten som arbetar
som svensklärare på universitetet i ett
tyskspråkigt land, med två barn som väx-
er upp med tre språk i familjen. Denna
gång är det dock inte jag själv som skri-
ver i Samtal med flerspråkiga familjer,
utan det är Jeannette från Skellefteå som
delar med sig av sina upplevelser med
den dagliga flerspråkigheten. Hon bor i
Wien med sin tvåspråkige man och deras
två döttrar. Hon skriver just nu på sin D-
uppsats i flerspråkighet.

Det är torsdag och hela familjen har sam-
lats runt köksbordet för att äta middag.
Idag serveras barnens älsklingsrätt, spa-
ghetti med pesto.

Agnes: Mamma jag vill ha mjölk!
Jeannette: Säg till pappa, han är i köket.
Agnes: Ati, daj mi prosim mleko.
Robert: Takoj, Laura boš tudi?
Laura: Ja hocem. Mamma, jag vill ha
mer spaghetti.
Jeannette: Ja vänta jag ska ge dig mer.
Gibt es noch Erbsen?
Robert: Ja, auf dem Herd.
Laura: Jag vill inte ha ärter, jag vill ha
spaghetti!! Hocem spaghetti, ati!
Robert: Ja, cakaj. Gib mir auch Erbsen
bitte!
Jeannette: Bitte schön.

För en utomstående kan det kännas lite
förvirrande med alla språk, men hos oss
är det helt normalt. I vår familj talas
svenska, slovenska och tyska. Jag och
Robert talar tyska med varandra. Jag ta-
lar svenska med våra barn, medan Robert
kommunicerar med dem på slovenska.
Barnen, Agnes snart 5 år och Laura 3 ½
år talar oftast svenska med varandra och
med mig, slovenska med Robert och tys-
ka på dagis och med sina kompisar.

Agnes och Laura talar alla tre språken
utan problem. Slovenskan och svenskan
är just nu de starkaste språken, men tys-
kan kommer med stormsteg. Det var när
barnen började på dagis som tyskan kom
igång på allvar. De har i hela sitt liv bott i
ett tyskspråkigt land, men det var först på
dagis som de blev tvungna att kommuni-
cera på tyska själva. En stor drivkraft för
dem var naturligtvis kontakten med de
andra barnen. Nu fick de lära sig tyskt
barnspråk, vilket de aldrig hade hört av
Robert eller mig.

Kontakten med andra barn är väldigt
viktig för att stimulera ett barns språkut-
veckling. Här i Wien finns det en hel del
möjligheter att träffa svenskspråkiga
barn. Svenska kyrkan anordnar en träff

v

v

v



11

håller på att ändras. Häromdagen sjöng
vi ”Blinka lilla stjärna där” tillsammans.
När vi kom till ordet ”stjärna”, så klämde
Agnes i med ett rungande ”CHärna” med
samma bakre uttal av sj-ljudet som man
säger i mellersta och i södra Sverige. Det
stack till lite i mitt norrländska hjärta,
men jag får väl kanske förlika mig med
tanken att mina barn växer upp med flera
olika sorters svenska, inte bara väster-
bottniskan. Här måste jag även bikta mig
och tala om att även jag har förlorat
mycket av den dialekten. Jag kan alltså
inte räkna med att mina barn kommer att
prata som man gör i Skellefteå, när jag
inte ens själv gör det.

Men egentligen är det ju inte bara språ-
ket som är viktigt att kunna, utan även
hur man använder språket. Jag känner
folk som är väldigt bra på svenska, ja så
bra att man inte direkt hör att de inte är
från Sverige. Men ibland är det andra sa-
ker än språket som gör att man märker att
de inte är uppvuxna i Sverige. Det kan
till exempel vara sättet man uttrycker sig
på när man blir glad, ledsen eller arg. El-
ler sättet man diskuterar på. Språket är ju
så mycket mer än bara det talade språket.

Min man Robert är tvåspråkig och talar
tyska och slovenska. Även om jag inte
hör vilket språk han pratar märker jag det
på hans ansiktsuttryck, vilka gester han
gör och framförallt vilken ljudnivå han
pratar på. Slovenerna har liksom italie-
narna ett sydländskt temperament, vilket
gör att både gesterna och mimiken är
tydligare än i Österrike. Även ljudnivån
höjs några decibel :-). Jag undrar just hur
mina egna döttrar kommer att kommuni-
cera på sina språk när de blir äldre. Om
de är ute och kör bil och möter en trafik-
dåre, kommer de då småirriterat men
lugnt kunna tänka på Skellefteåiskt vis
”nämen så dä´ få man väl int´ gö´” eller
kommer de att reagera som en Wienare,
dvs. slänga sig på biltutan, hytta med nä-
ven och skrika ”Heast oida, bist´ deppat?
(Fritt översatt: Hörrödu din gamle gubbe,
är du inte klok?)

Troligtvis blir det nog någon sorts mix
mellan alla länders kulturer. Hur det än

Har du erfarenhet av flerspråkighet?

Om du har det så finns möjligheten
att skriva om dina erfarenheter i vår
spalt om Samspråk med flerspråkiga
familjer. Man kan skriva på många
olika sätt, mer faktabetonat eller mer
kåserande, kortare eller längre, och
man kan få redigeringshjälp om det
behövs. Man kan även skriva om sig
själv, sina barn eller barnbarn, eller
man kan presentera en skola, klubb
eller region där flerspråkigheten fro-
das. Det är ju det som är viktigt här:
att lyfta fram nyttan och glädjen av
att kunna flera språk och språkliga
varieteter. Det är viktigt att upp-
muntra barn och unga människor att
skaffa sig en så bred språklig reper-
toar som möjligt. Då öppnas med ens
många dörrar.

Hör av dig till Monica Bravo
Granström
mogranstrom@yahoo.es
om du vill skriva något.

Eftersom språkutvecklingen varierar
mellan olika barn är man försiktig med
att sätta ut bestämda åldrar, istället ser vi
här en ungefärlig utveckling mellan när
barnet är några månader och upp till fem
års ålder. När svenskspråkiga barn är
runt fem år kan de flesta uttala alla
svenska fonem.

Man behöver alltså inte bli orolig som
förälder om barnet säger ”sunga” istället
för ”sjunga” eller ”fyla” istället för
”fyra”. Min dotter Agnes har svårigheter
att binda frikativorna / / och / / i talet,
dvs. tje och sj-ljudet till ord. Hon kan
hyssja åt sin lillasyster, men har ofta pro-
blem med sj-ljudet i meningar. Men detta

*R är symbolen för uvulars /r/ (skånskt r).

    m

c

det inte finns någon betydelseskillnad
mellan dessa ljud i japanskan försvinner
den förmågan. En studie från år 1992 (se
Söderbergh 1997, sid. 25) visar att man
kan höra inflytande från modersmålet re-
dan när barnet är 10 månader. Denna och
många andra undersökningar har gjort att
man idag betraktar jollret som en del av
den kommunikativa och språkliga ut-
vecklingen

De ljud som finns i många av världens
språk utvecklas tidigt hos barnen och
språkspecifika ljud, som ofta är svårare
att uttala, lite senare. /y/ och /    / kan allt-
så vara lite svårare att uttala än /a/ och
/   /. I allmänhet brukar barn inte ha några
problem med att lära sig vokalerna och
därför ägnas den största platsen i littera-
tur om barns fonologiska utveckling, åt
konsonanterna.

Nedan följer en tabell över de olika
konsonantljuden i svenskan och när de
brukar utvecklas.

Tablå 1. Barns uttalsutveckling av kon-
sonanter (Förlaga av Louise Bjar 2003,
sid. 121)

vv

blir så åtnjuter barnen väldigt många
lång- och kortsiktiga fördelar med att
växa upp i tre olika kulturer. Nu i decem-
ber så får barnen t. ex. julklappar både av
jultomten, den österrikiska Christkind
och den slovenska Bozicek. Tilläggas
kan att alla tre figurerna är mycket giv-
milda!

Källor:
Abrahamsson, Niclas, 2009: Andra-
språksinlärning. Lund: Studentlitteratur
Bjar, Louise och Caroline Liberg (red.)
2003: Barn utvecklar sitt språk. Lund:
Studentlitteratur
Söderbergh, Ragnhild (red.) 1997: Från
joller till läsning och skrivning. Kristian-
stad: CWK Gleerups Utbildningscen-
trum.

Jeannette Bergström
jeannette.bergstroem@univie.ac.at

Riksföreningen Sverigekontakts årsmöte 2011

kommer att äga rum 21–22 maj.

Vi återkommer om plats.
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Riksföreningen Sverigekontakts fotosamling – en del av Sveriges
kulturhistoria
Föreningen har omkring 7 000 foton i
sina arkiv. Flertalet är papperskopior
men det finns också drygt 1 300 glasdior
och negativ. Av alla foton är 99 procent
svartvita.

Det äldsta fotot är från 1860-talet och
visar Sångkvartetten Svea i Hamburg.
De äldsta glasdiorna är troligen från
1880-talet. Projektet drivs gemensamt av
Riksföreningen Sverigekontakt och Gö-
teborgs-Emigranten. Ett mycket stort
och värdefullt arbete har bedrivits av
medlemmar i Göteborgs lokalavdelning
som har försökt identifiera fotografierna.

Kvalitet
Det fotografiska kunnandet varierar na-
turligtvis. Proffs blandas med amatörer.
Men glädjen hos de senare sänder till oss
efterlevande både vemod, eftertanke och
någon gång även ett litet småleende.
Några foton är dock illa skadade av
brand, fukt eller av andra orsaker.

Alla fotografier visas oretuscherade
som de är, med sina fel och brister. I den
mån där det är viktigt för sammanhanget
har även baksidan på fotografiet skan-
nats.

Urval
Vi publicerar alla fotografier som Riks-
föreningen har i sin ägo inkluderat ett an-
tal privata arkiv, såsom Vilhelm Lund-
ströms, Allan T. Nilsons m.fl. Där inget
annat anges är det Riksföreningen Sve-
rigekontakt som är ägare.

Hur har Riksföreningen Sverigekon-
takt fått tag på denna skörd av foto-
grafier?
Ja, Vilhelm Lundströms fotografier är
förstås centrala. Utlandssvenska museet
(1928–1942) som sorterade under Riks-
föreningen för svenskhetens bevarande i
utlandet är en annan viktig källa. Museet
låg på Kungsportsavenyn 3 i Göteborg.
1923 års Jubileumsutställning i Göteborg
är en annan källa, med många fina foto-
grafier från, mestadels, finlandssvenska
bygder och från estlandssvenska orter,
och då särskilt från öarna utanför Est-
lands fastland.

Från Sydamerika finns ett smärre an-
tal, främst rörande emigration. USA bi-
drar med ett mycket stort antal fotogra-
fier.

Men andra privatpersoner, medlem-
marna i föreningen, har ju självklart ock-
så bidragit till den stomme som förening-

Kung Gustav V anländer till svenska sjuk- och ålderdomshemmet i Paris vid dess in-
vigning 21 april 1938.

Justus Andersson, Oakland, Kalifornien.
”En riktig svensk-amerikanare, lugn,
säker och trofast.” (Text på baksidan av
fotot.)

en har i sin ägo. När fotograferingskon-
sten förenklades kunde man märka ett re-
jält uppsving från 1930-talet och framåt,
när inte bara proffs förstod sig på foto-
konsten. De anställda på föreningens
kansli bidrog säkert med en hel del foto-
grafier via utländska privatkontakter.

Några av bilderna finns ju också publi-

cerade i boken ”Internationell Nationa-
lism” med Lennart Limberg som redak-
tör vid Riksföreningen Sverigekontakts
100-årsjubileum 2008.

Slutligen finns många vykort, adresse-
rade liksom icke avsända.

En schematisk bild över fotosamlingen
Litet förenklat kan vi urskilja tre stråk i
föreningens fotoarkiv. Det första är foto-
grafier bundna till emigrationen och det
andra skolor samt lärare med svenskun-
dervisning. Dessa båda stråk lever fort-
farande i högsta grad. Stråk tre är något
mer trendmässigt, där intressena skiftar
över tiden.

1910-talet
I början var intresset stort för de svenska
monumenten och gravarna i utlandet, där
bl.a. Lützen är en viktig ort, men även
de nu nordtyska städer som förr i tiden
var svenska besittningar. Kända svenskar
finns representerade såsom Schéele, fält-
marskalk Torstensons berömda lind i
Tyskland, von Linné m.fl. Vilhelm
Lundströms resor till Danmark, Öster-
rike och Italien renderade också i många
fotografier.

1920-talet
Gammalsvenskbyborna uppmärksam-
mas nu allt oftare i bild. Nåsborna i Jeru-
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Svenskamerikanska museet i Philadelphia, Pennsylvania, tidigare benämnd John
Morton  Memorial  Building. 1930-tal.

salem bidrar med vackra fotografier.
Svenskfinland och de estniska öarna
uppmärksammas, liksom svenska kyrkor
i Europa. En del av fotona visades också
på Jubileumsutställningen 1923 i Göte-
borg.

1930-talet
De svenska emigranterna i USA blir
mycket uppmärksammade, vad svenska
emigranter gör och var de bor. 300-årsju-
bileet i Delaware och Philadelphia 1938
röner stor uppmärksamhet från Riksför-
eningens sida.

1960-talet och framåt
Inflödet av fotografier till föreningen si-
nar alltmer. En hypotes är att de flesta
svenskar blir sin egen fotograf och foto-
grafier blir mer och mer vanliga för pri-
vat bruk. Intresset dalade alltmer för ny-
tagna fotografier, men charmen med äld-
re fotografier och vetandet kring dessa
har ökat på senare tid.

Svårigheter vid identifiering av foto-
grafier
Det svåraste är att identifiera personer
när man inte har angett namn eller i vil-
ket sammanhang som personen ifråga
deltar i. Någon gång kan det vara svårt
att få reda på namnet på delstaten eller
t.o.m. landet ifråga. Handstilar på avsän-
da vykort kan också vara en stötesten.

När är arbetet med skanning och iden-
tifiering klart?
Troligen kan alla fotografier bli tillgäng-
liga för en större publik under andra
halvåret 2011.

Barnbarnsbarnbarn
Vi bör ha för vana att tänka på att skriva
för våra barnbarns barnbarn. Det finns
säkert många i läsekretsen som tittar på
olika släktforskningsprogram på TV, el-
ler själva har börjat släktforska, och som
har råkat ut för irritationen ”varför kunde
de inte skriva vem eller var?” Försök
därför att ange personernas namn, titel
eller yrke, var kortet är taget och av vem,
när samt om möjligt varför.

Conny Stoopendahl
conny.stoopendahl@sverigekontakt.se

Kräftskiva
i Vitebsk i
Vitryssland

Tatsiana Sinitsa ordnade kräftskiva för
sina svenskelever och några föräldrar.
Hon har själv designat och sytt de trevli-
ga kräfthattarna och haklapparna. Kräf-
torna var ersatta av nykokta räkor och
andra delikatesser.

sonia.linusson@sverigekontakt.se

1940-talet
Andra världskriget pågår. Sverige isole-
ras och Riksföreningen vänder sig mot
Sverige. Man skildrar nu industriell till-
verkning och mödravård, barnavård och
skolgång uppmärksammas. Under slutet
av 1940-talet börjar föreningen återigen
skildra Europa med den förödelse som
kriget åstadkom.

1950-talet
Resornas tid i Europa. Riksföreningen
förmedlar resor, mestadels med buss till
Österrike, Italien och Frankrike för sina
medlemmar.
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House of Sweden.

Svenska institutet och svenska ambassa-
den tillsammans med ASTRA (Associa-
tion of Swedish Teachers and Research-
ers in America) ordnade en svensklärar-
konferens i Washington 14–16 oktober.
Vi samlades på torsdagskvällen för en
välkomstdrink i IKEA-lägenheten på
House of Sweden där alla kände sig hem-
ma bland de moderna möblerna och med
en fantastisk utsikt över Kennedy Center
och Potomacfloden. Filmen ”Underkas-
telsen” av Stefan Jarl visades sedan i Al-
fred Nobelhallen.

Nästa morgon välkomnades vi av am-
bassadör Jonas Hafström som höll ett
informativt tal om House of Sweden som
invigdes 2006 och som haft 20 000 besö-
kare sedan dess. Arkitekterna Gert Win-
gårdh och Tomas Hansen skapade en
byggnad av trä och glas som skulle re-
presentera Sverige och är nu en lokal för
utställningar med olika tema på hösten
och våren. House of Sweden är också en
symbol för ”open diplomacy”. Ambassa-
dör Hafström välkomnade oss varmt
”som kulturbärare”. Drottning Silvia var
i staden genom sitt arbete i organisatio-
nen Mentor och befanns sig på House of
Sweden just då. Vi hade turen att få träf-
fa och hälsa på drottningen, vilket var
första gången på en svensklärarkonfe-
rens!

Pressrådet Gabriella Augustsson,
nyligen anländ till Washington visade
oss runt på House of Sweden där vi fick
se den vackra utsikten på takterrassen
med Potomacfloden och Kennedycenter
framför oss. Hon inbjöd oss också till en
jättegod buffé på kvällen i sitt hem.

Docent Christine Ingebritsen, Uni-
versity of Washington, Seattle, gav en
presentation om Sverige och grön kapita-
lism.

Den svenska politiken försöker införa
en ekologisk integrering dvs ”ett grönt
tänkesätt” i allt vad som sker i samhället.
Detta sker på hemmaplan men man kan
också skapa regler för internationella fö-
retag som vill ha kommers med Sverige.

Professor Scott Slovic, University of
Nevada, Reno, höll en föreläsning om
”den gröna trenden i internationella litte-
rära studier”.

Det finns många litterära röster med
liknande sånger enligt professor Slovic.
Hans definition av ekokritik är en studie
av förhållandet mellan litteraturen och
den fysiska värld vi lever i. Ekokritiken
undersöker förhållandet mellan text och
natur, mellan språk, kultur/samhälle och
natur. Det är en analys av litterära verk
mot bakgrund av diskussionen om håll-
bar utveckling och den aktuella miljösi-
tuationen.

Svensklärarkonferensen på House of Sweden i Washington, DC

Ett mycket intressant föredrag hölls av
Sören Holmberg, professor i statsveten-
skap vid Göteborgs universitet sedan
1991.

Han talade över ämnet Sverige efter
sista valet.

Valdeltagande var högt, 84,6 %.Mode-
raterna slog ett nytt rekord med 30,1 %
medan socialdemokraterna gjorde sitt
sämsta val på 100 år, en jättesmäll. Deras
sämsta val dessförinnan var år 2006, då
de fick 35 %. Den stora överraskningen i
valet var dessutom att Sverigedemokra-
terna, det immigrationsfientliga partiet,
fick 5,7 % och kom därmed in i riksda-
gen för första gången. Situationen med
Sverigedemokraternas framgångar är inte
unik för Sverige. Nationalistiska partier
har starkt gått fram, särskilt i Danmark
och Norge.

Partiledare drar inte röster i Sverige.
Undantaget i år var moderatledaren Re-
infeldt, som hade 45 % av röstarnas för-
troende. Mona Sahlin, socialdemokrater-
nas ordförande, hade bara 14 % väljar-
stöd.

Monika Wirkkala från Svenska insti-
tutet nämnde att svenska språket finns
som ämne på 220 universitet runt om i
världen och i 39 länder, där Tyskland har
6 500 svenskstuderanden och USA har
3 500. Svenska institutet stödfinansierar
tjänster i svenskstudier på amerikanska
universitet för att förhindra att de för-
svinner.

Generalsekreterare Lars Bergman
från Riksföreningen Sverigekontakt tala-
de om att föreningen stöder skolor med
kompletterande svenska samt skolor i ut-
landet med svenska som främmande
språk, vuxenundervisning och ungdoms-
skolor utomlands. Föreningen arrangerar
lärarkonferenser främst i Europa, men

planerar även ett flertal konferenser i
USA i framtiden då föreningen vill satsa
på USA de närmaste åren.

Professor Bo Ralph, ledamot i Svens-
ka Akademien, föreläste under rubriken
Vår stämma i världen – svenska språket
utanför Sverige. Han är professor i nord-
iska språk, ledamot i Svenska Akade-
mien samt ordförande för Riksförening-
en Sverigekontakt.

Bo Ralph berättade att, förutom i
Sverige, talas svenska i många delar av
världen och att i de nordiska länderna är
förståelsen av svenska god även hos dem
som har norska eller danska som moders-
mål. Speciellt stora svenskspråkiga om-
råden finns i Finland och Estland samt i
gamla traditionella svenskbygder utanför
Sverige, såsom i Minnesota och Illinois i
USA. Förutom gammal emigrantsvenska
har en nyare emigrantsvenska vuxit fram
bland svenskar som via sina arbeten är
bosatta utomlands samt bland EU-
svenskar och svenska studenter som stu-
derar utomlands. Svensktalande grupper
finns också i s.k. svenskkolonier i attrak-
tiva klimat, såsom Thailand och Spanien
eller andra medelhavsländer. Invandrare,
också kallade nysvenskar, som flyttar
tillbaka till sina forna hemländer utgör
ytterligare en svenskspråkig grupp.
Bland dem har ofta andra generationen
svenska som modersmål.

Bo Ralph skiljde på modersmålssvens-
ka och inlärd svenska. Svenska som an-
draspråk är inlärd svenska. Således talar
de flesta invandrare (eller nysvenskar)
inlärd svenska, medan deras barn ofta –
men inte alltid – har svenska som mo-
dersmål. En speciellt intressant grupp,
för oss som är svensklärare vid utländska
lärosäten, är de som studerar svenska ut-
omlands. Dessa kan delas in i studerande
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på akademisk nivå och icke-akademisk
nivå. Vi vet var de akademiskt studeran-
de studenterna finns och hur många de är
medan det inte finns pålitliga uppgifter
om de senare. Sammanfattningsvis påpe-
kade Bo Ralph att intresset för svenska
inte visar tecken på avmattning. Språket
är väl utbrett och talas av en stor mängd
människor runt om i världen. Om ge-
nomgripande domänförluster kan undvi-
kas, borde svenskan leva och blomstra i

många år ännu.
Vi hade också ett föredrag om ”virtual

education” och distansundervisning av
bl.a. Merete Leonhardt-Lupa från uni-
versitetet i Boulder, Colorado. Hon kal-
lade det ”en resa från klassrum till tanke-
rum”. Ett virtuellt klassrum fungerar
med en eller några elever genom Skype
eller något annat telefonkonferenssys-
tem. Hon uppmuntrade till försiktig opti-
mism och att många interaktiva aktivite-

ter går att överföra till det virtuella klass-
rummet.

På lördagseftermiddagen avslutades kon-
ferensen med ett uppskattat boklotteri
och farväl och nu ser alla fram emot att
komma tillbaka till House of Sweden på
nästa konferens.

Margareta Storm
mstorm@theswedishschool.org

Lördagen den 21 augusti var vi från den
Svenska Barnklubben vid Bodensjön
(www.barnklubben.de) inbjudna till Ber-
nadottejubileum på Mainau. Liksom i
Sverige skulle de 200 år som förflutit se-
dan Jean-Baptiste Bernadotte valdes till
Sveriges kung av riksdagen i Örebro fi-
ras. Mottagningen skulle hållas kl 11 i
vapensalen i Mainauslottet. Jag, svärmor
från Spanien som var på besök och två-
åriga Ingrid tog färjan över Bodensjön
till Konstanz och bilade vidare de få kilo-
metrarna till ön Mainau. Vädret var det
bästa möjliga, strålande sol och härligt
klarblå himmel.

Vi mottogs ute på slottsgården av ser-
vitriser som erbjöd oss Sekt (mousseran-
de vitt vin), apelsinjuice eller på tyskt
manér ”gemischt” (d.v.s. apelsinjuice och
Sekt blandat). Inne i vapensalen hälsade
grevinnan Bettina Bernadotte, verkstäl-
lande direktör i Mainau GmbH, och hen-
nes bror greven Björn Bernadotte per-
sonligen på alla närvarande, ca 180 per-
soner. Grevinnan visade vilken språk-
känsla hon har genom att hälsa på min
svärmor med ”Bienvenida” sedan hon
hade på svenska informerats av mig om
att min svärmor varken pratade engelska
eller tyska. Grevinnan Bernadotte talar
flytande svenska och hon pratar svenska
med sina barn, som även de talar svens-
ka. Svenska traditioner hålls uppe på
Mainau, där firas både midsommar och
Lucia.

Björn Bernadotte höll sedan en kort in-
troduktion innan Bettina började med sitt
tal. Hon inledde med att berätta att hon
var lite nervös eftersom hon skulle hålla
tal om hur Jean-Baptiste Bernadotte blev
vald till kung och hon inte är historiker.
Hon skulle ändå göra sitt bästa och vi
fick hjälpa till med att fylla i med mer
detaljer om vi ville. Sedan framförde hon
ett detaljrikt och humorsmyckat tal. Hon
visade oss även Bernadottes vapensköld
från Ponte Corvo.

Skickligt lotsade hon oss fram genom

Bernadottejubileum på Mainau den 21 augusti 2010

Ingrid med nyfunnen vän.

de ganska så snåriga omständigheterna
som ledde till Bernadottes kröning. Alla
närvarande fann talet väldigt intressant,
förutom då kanske Ingrid och ännu en
svensk tvååring (de enda två närvarande
barnen) som båda var mer lockade av att
leka.

Efter det ungefär halvtimmeslånga ta-
let bjöds på ett rikligt urval av kanapéer
och mingel. Man kunde även titta in i
Bernadottesalen som dagen till ära var
öppen.

Efter mottagningen kunde man fortsät-
ta att njuta av Mainaus prakt. De om-

sorgsfullt anlagda blomsterrabatterna
kom verkligen till sin fördel i det varma
solskenet. Mainau har även mycket att
erbjuda för de yngre besökarna, de se-
naste åren har lekplatsen byggts ut och
erbjuder nu en högst rekreativ uppehålls-
plats.

Högst nöjda över den trevliga dagen
tog vi sedan färjan hemåt med ett stopp i
den lilla bildsköna turistorten Meersburg
för en glass.

Monica Bravo Granström
mogranstrom@yahoo.es
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Plan över slagfältet i Wittstock 1636. Foto: Karl-Axel Wikström.

När bussen från Tanum med sitt hällrist-
ningsemblem i form av en båt på lång-
sidan rullar in i den lilla staden Lützen
söder om Leipzig på morgonen den 6 no-
vember, är det ingen tvekan om att det är
hedersgäster som anländer. Traditionen
inom Sverigekontakt att delta i Gustaf II
Adolf-firandet går långt tillbaka och be-
tydde under DDR-tiden långt mera än
idag. Då var de svenska gästerna stads-
bornas enda kontakt med världen i väst.

För oss, som kommer från Gustaf
Adolfs stad men idag bara minns honom
som en chokladprofil på en bakelse, är
detta något överväldigande. Men så har
vi aldrig levat bakom en mur. Dock, än
idag är 1632 det mest kända årtalet i den
svenska historien, som resans regissör,
organisatör, ciceron, tolk och föreläsare,
tillika sekreteraren i Lützenfonden, dok-
tor Inger Schuberth påpekade.

Hur göra rättvisa åt en sexdagars kul-
turresa i ”Lutherland”, dvs det forna Öst-
tyskland; en resa fullspäckad med infor-
mation, föreläsningar och studiebesök
plus trevligt umgänge med likasinnade
medresenärer? Det går naturligtvis inte.

Som alltid är det ju de små missödena
som man minns efteråt och som sätter
krydda på tillvaron. Efter att ha kört från
Göteborg med matpaus i Glumslöv i
Skåne, hämtat upp ett par resenärer i
Svågertorp, kört över bron med kaffe-
paus i Karlslund söder om Köpenhamn,
svek oss teknologin för första gången.
Vår chaufför Karl-Axel Wikström, som
kört dessa resor mer än en gång, kunde
inte köra vidare! Bussens dator hade be-
stämt att chauffören hade fått en för kort
vilopaus!

Hjärntrusten satte genast igång sitt ar-
bete och tre mobiltelefoner gick varma.
Denna gång var makterna nådiga: det
fanns plats på färjan två timmar senare,
det fanns plats i restaurangen för vår
middag, det fanns plats i ett konferens-
rum för resans första föreläsning. Karl-
Axel fick besked om hur han kunde
kringgå datorn och kl. 23.00 anlände vi
till stadshotellet i Wittstock och blev väl
mottagna!

För att redovisa alla missöden på en
gång kan jag bara nämna att vid infarten
till Berlin dagen efter lade GPS:en av
och dagen därpå mikrofonen för guidens
kommunikation med bussresenärerna.
Men vi klarade av detta också!

Det värsta slaget
1636 stod utanför Wittstock ett slag, som
fältherren Johan Banér betecknade som
det värsta han varit med om. Och han
hade ändå varit med om mycket. Kanske
inte så konstigt att han dränkte sina upp-

Det stora tårtslaget i Lützen

levelser i fylleslag, som det lär ha tagit
honom en vecka att nyktra till från. Av
alla hemska krig lär det 30-åriga ha varit
ett av de värre. Det anses att det tog
Tyskland 100 år, innan det kom i kapp i
sin kulturella och vetenskapliga utveck-
ling. Som Barbro Eberan påpekade i sin
föreläsning, så var städernas medelklass
nästan utplånad.

Bönderna på landsbygden hade det
inte lättare. Man försörjde både hästar
och människor genom att suga ut lands-
bygden. För att få bönderna att avslöja
var de hade gömt sina matförråd servera-
de man något som kallades ”Schweden-
trunk”, dvs genom en tratt fyllde man
magen med djururin tills magsäcken
sprack, om vederbörande inte berättade!
Man räknar med att på vissa ställen i
Pommern och Brandenburg dog 2/3 av
befolkningen och ändå talar man om
svensktiden i Pommern som ”den gylle-
ne tiden”!!

1996 öppnades i Wittstock ett museum
om kriget. Här fick vi också ta del av ”En
legosoldats dagbok”, som hittades 1992
på statsbiblioteket i Berlin. Det var in-
tressant att för en gångs skull få höra en
menig soldats upplevelser. Legosoldater-
na hade ju striden som ett yrke. Hustrur
och barn följde med i trossen, som kunde
vara större än armén. Alla Peter Ha-
gendorfs fyra barn dog under kriget.

De som ville känna in i märg och ben
hur soldaterna hade upplevt det blodiga
slaget drog iväg i regnet till slagfältet.
Några av oss fegade ur och stannade i
bussen.

Mentalitetsskillnad
I Berlin möttes vi vid Riksdagshuset av
vår värd, den unge, energiske och PR-
sinnade borgmästaren i Lützen, Maik
Reichel som sedan följde oss ett par da-
gar. Han visade Bundestag och berättade
om hur arbetet gick till. Intressantast var
kanske hans påpekande om den mentali-
tetsskillnad som under en generation
hade hunnit uppstå mellan västra och öst-
ra Tyskland.

Detsamma påpekade chefen för Gehei-
mes Preussisches Staatsarchiv professor
Kloosterhuis, som morgonen efter tog
emot oss i Berlin-Dahlem och höll en två
timmar lång föreläsning om arkivet och
dess öden under åren. Han kom också in
på tyskarnas (och Europas) mycket spe-
ciella förhållande till Preussen och det
preussiska arvet. Arkivet hade förvarats i
öst under DDR-tiden. Eftersom man
långt in på 80-talet skyllde hitlertidens
fasor på den preussiska mentaliteten,
lydnad, personlig heder, trohet mot svu-
ren ed, hade man inget intresse av att
sköta arkivet mer än att förvara det. Efter
återföreningen återbördades arkivet till
Berlin. Det är idag det enda statsarkivet i
världen utan stat. Preussen upplöstes av
de allierade 1947 och dess område förde-
lades mellan Brandenburg, Sachsen och
andra närliggande delstater.

Inte färdiga med Hitler
Därefter bar det av till Potsdam och slot-
tet Cecilienhof, där den s k Potsdamkon-
ferensen 1945 hölls. Nästa intressanta
föreläsning hölls av Barbro Eberan, his-
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toriker och SvD-medarbetare, som ägnat
sina forskningar åt Hitler och det avtryck
nazitiden satt på Europa och det tyska
folket. Hon framhöll att många sökt röt-
terna till nazismen i lutherdomen, som
satte sin prägel på preussarna. Hatet mot
Hitler projicerades länge på Preussen.

Givetvis framhölls även Versaillesfre-
den som en starkt bidragande orsak och
Barbro Eberan citerade den brittiske pre-
miärministern Lloyd George, som lär ha
sagt: – Vi har just bäddat för nästa krig.
Härav kan man lära, slutade hon, att man
aldrig får förnedra sin motståndare.

Kvällen avslutades på fri hand inne i
Berlin, fortfarande i hällande regn men
en varm kväll, där folk t.o.m. kunde sitta
och äta ute under skyddande parasoller.

Cranachs altartavla
Fredagsförmiddagen tillbringades i Wit-
tenberg. Lika känt i Sverige som årtalet
1632 är, tror jag, 1517, då Luther spikade
upp sina 95 teser på Slottskyrkans port.
Vi hade inte lång stund i Luthers stad,
och den ägnades som sig bör åt Luther
Haus, det gamla augustinerklostret, där
han varit munk och som senare blev hans
prästgård. Men jag själv, som fått ett tips
att besöka Marienkirche, Luthers för-
samlingskyrka, gav mig av till fots till-
sammans med en reskamrat och med
stränga order att infinna oss en halvtim-
me senare vid Luther Haus. Turligt nog
är Wittenberg ingen stor stad. Det var
värt besväret.

Det var altartavlan, som var vårt mål.
Den har målats av Luthers gode vän
Lucas Cranach d.ä., som också var hov-
målare åt Fredrik den vise, fursten i Wit-
tenberg. Längst ner såg man Luther pre-
dika, t.v. döpte Philipp Melanchton,
Luthers främste medarbetare, ett barn
och i mitten en nattvardsmåltid, där
Luther, utklädd till junker Jörgen, delade
ut nattvarden. Vem var junker Jörgen?
Jo, det var Luthers alias, då han vistades
inkognito på slottet Wartburg för att und-
komma kejsarens dom, som förklarade
honom fågelfri. Det var också där han
översatte Nya Testamentet till tyska,
samt kastade ett bläckhorn mot djävulen
som ansatte honom. Om det senare är
sant eller att hänföra till legenderna om
Luther var det ingen som kunde veri-
fiera.

Leipzig – en höjdpunkt
Besöket i Leipzig blev en av resans höjd-
punkter. Vi guidades runt i staden av en
ung doktorand i historia, Frank Britsche,
som på en lugn och lättförståelig tyska
berättade om de dramatiska händelserna
sommaren och hösten 1989. Leipzigbor-
na började på måndagskvällarna samlas i
Nikolaikirche till fredsbön. Fler och fler
kom och på ett slags kodspråk framförde

man revolutionära budskap. Så småning-
om fattade myndigheterna att något var
på gång och Stasi fyllde kyrkan till sista
plats. Församlingsborna samlades då på
planen utanför kyrkan och på så sätt kom
den fredliga revolutionen ut i ljuset.
DDR skulle fira 70-årsjubileum och man
ville därför inte ta i med hårdhandskarna.
I Leipzig var till slut 200 000 människor
ute på gatorna för att demonstrera. Den 9
november kom slutligen ”Die Wende”,

Vår guide från Lepzig Frank Britsche
låter sig väl smaka av det öl som påstås
ha vederkvickt Gustaf II Adolf på förbi-
marschen dagen före slaget vid Breiten-
feld, där den svenska hären segrade över
de kejserliga trupperna. En PR-sinnad
bryggare valde GIIA som sitt varumärke
och kallade vattenkällan för Schweden-
quelle. Visst smakade det bra.
Foto: Karl-Axel Wikström.

då Berlinmuren revs och hela gränsen
öppnades, en händelse som få som satt
framför TV:n den kvällen kan glömma.

Kvällen avslutades av flera av oss i
Auerbachs källare, som spelat en roll i
Leipzigs stads, och studentliv sedan
1500-talet. Vi känner den mest som plat-
sen där Dr Faust utförde sina magiska
trick, sedan han ingått en pakt med djä-
vulen. Denne finns fortfarande på plats i
det som numera är en elegant restaurang,
även om somliga är för oskyldiga för att
upptäcka honom.

Lützen – resans mål
Så kom då den 6 november, den dag
1632, då Gustaf II Adolf, Lejonet från
Norden, stupade i dimman på slagfältet
utanför Lützen. Fast egentligen – fick vi
veta – var det den 16 november enligt
den gregorianska kalendern, som vi an-

Hjältekonungen pryder sin plats på råd-
huset i Lützen.
Foto: Karl-Axel Wikström.

Bandet mellan Lützen och Göteborg har
förstärkts med en Göteborger Strasse.
Foto: Karl-Axel Wikström.

vänder numera. Men på 1600-talet an-
vände vi i Sverige fortfarande den gamla
julianska, som inte tog hänsyn till skott-
åren, därav tidsskillnaden! Intressant att
vi fortfarande behåller den gamla tidsan-
givelsen.

Dagens höjdpunkt var invigningen av
två nya gatunamn i Lützen, Göteborger
Strasse och Pappenheimer Strasse. Även
Pappenheim, en av den kejserliga sidans
främsta härförare mötte sitt öde denna
dag i Lützen. Han hade egentligen gått i
vinterkvarter i Halle, då han kallades till-
baka av Wallenstein, när denne upptäck-
te att Gustaf Adolf var i antågande. En av
hans ättlingar i åttonde led grevinnan Ur-
sula Pappenheim, 84 år, hade kommit
från Bayern i sin dirndl-dräkt för att invi-
ga sin anfaders gata. Från Göteborg kom
kommunalfullmäktiges fd ordförande
Jörgen Linder för att utföra samma cere-
moni.

Regnet öste ner som alltid denna
vecka, så det var fortfarande bara de
tappra som gav sig ut på slagfältet för att
ta del av den nya slagfältsarkeologins
rön. Vi fick också se en nyinspelad film
om slaget, innan det bar av till borgmäs-
tarens mottagning på rådhuset, där det
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var en trängsel utan like.
Enligt traditionen samlades sedan alla

vid kapellet för kransnedläggning och en
minnesgudstjänst, som utfördes av kyr-
koherden i Lützen, pfarrer Joachim Salo-
mon, iförd sin gammaldags svarta kappa
tillsammans med den svenske kyrkoher-
den Thomas Petersson från Viktoriaför-
samlingen i Berlin, som officierade i vit
alba och stola som vi är vana vid att se
det numera. Likaså enligt traditionen
deltog också militärattachéerna både från
Finland och Sverige.

Som vanligt avslutades denna dag med
det stora tårtkalaset på Roter Löwe,
veckans höjdpunkt för kakmonster!

Efter att åter ha övernattat på Stadsho-
tellet i Wittstock väcktes vi före gryning-
en för återfärden till Sverige. En resa
som för min del förkortades av en intres-
sant religions- och världsåskådningsdis-
kussion med en medresenär. Inspirerad
av en ovanligt välfylld och faktaspäckad
studieresa!

Ina Nordquist
ina.nordquist@telia.com

Sverigekontakts generalsekreterare Lars Bergman tillsammans med grevinnan Ursu-
la Pappenheim, som just invigt den nya Pappenheimer Strasse. Foto: Sonia Linusson.

Biblioteksprojektet i Addis Abeba

Engla och Lara väljer böcker.

Två av barnen står i kö framför böckerna
för att välja. Det så kallade biblioteks-
projektet har blivit en stor framgång
bland barnen på Svenska skolan i Addis
Abeba, Etiopien.

”Böckerna är en viktig tillgång för att
barnen ska kunna förbättra sina kunska-
per i svenska”, säger rektor Bayo Matts-
son”För en del av barnen är svenska ett
andra språk efter amhariska eller engels-
ka”

Svenska skolan i Addis Abeba är en i
högsta grad internationell miljö. Det
blandas friskt mellan tre språk på skol-
gården; svenska, engelska och amharis-
ka. All undervisning och alla skolböcker
är dock på svenska och skolsalarna är
fyllda av svenska bokstäver, bilder på
Astrid Lindgren och sagofigurer. Sagor
och berättelser verkar vara en viktig del
av undervisningen, något som läraren
Jessica Bodin bekräftar.

Det faktum att allt fler av eleverna har
föräldrar där minst en av dem har etio-
pisk bakgrund ställer nya språkliga krav
på lärarna. Det var det som för något år
sedan födde tanken på ett projekt med
mål att utveckla det svenska språket hos
barnen och skolans styrelse ansökte om
pengar hos Riksföreningen Sverigekon-
takt. Tanken är att även vända sig till öv-
riga svenskar som bor i Etiopien och er-

bjuda allt från ett bra bokutbud, datorer,
tidningar och svensk TV.

Skolan har i avvaktan på egen lokal för
biblioteksprojektet inrett ett hörn av
klassrummet för de böcker, tidningar, da-
torer och TV som finns. Hit går även
skolbarnen för att låna hem en bok eller
för att sätta sig och läsa i det mjuka kudd-
hörnan. ”Barnen har även i läxa att varje

dag läsa en saga eller någon annan
svensk text för att hålla språket levande”,
berättar rektor Bayo Mattsson, själv med
blandade rötter i både Etiopien och Piteå
medan han stolt visar runt i skolans loka-
ler. ”Det är inte alltid så lätt att hålla
igång det svenska språket om resten av
familjen pratar ett annat språk och då det
inte finns en naturlig social miljö att trä-
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na språket i”.
Datorerna som har köpts med från

Sverige, med svensk programvara och
ordbehandling, används i skolan för lät-
tare uppsatser och skrivövningar. På sikt
är tanken att de även ska kunna användas
för Internetuppkoppling. En annan del av
biblioteksprojektet är även möjligheten
att se på svenska barnprogram på SVT
World.

”Vi har förhoppningar om att kunna
skapa en mötesplats för alla svenskar i
Etiopien” säger rektor Bayo och menar
att även de vuxna är välkomna för boklå-
ning och TV-tittande. ”Vi har bjudit in
svenskkolonin i Etiopien genom ett brev
till svenska ambassaden i Addis Abeba”.

Etiopienfakta:

Fullständigt namn: Federal Democratic Republic of Ethiopia
Befolkning: 84,9 miljoner (FN 2010)
Huvudstad: Addis Ababa ca 3,1 milj (betyder Nya blomman)
Religion: Kristendom och Islam
Språk: Amharic, Oromo, Tigrinya, Somaliska+ ca 60 andra språk
Livslängd: 56 år män, 59 år kvinnor
Läskunnighet: 46 %
Skolgång: 80 % av alla barn går i skola (6-16 år)

Under tiden som rundvandringen sker i
skolans i lokaler stojar barnen runt i av-
vaktan på att nästa lektion ska börja, en
lektion i svenska där barnen själva ska il-
lustrera och måla efter högläsning av

Inger och Lasse Sandbergs bok ”Vit och
svart och alla de andra”.

Torbjörn Jonsson Addis Abeba
sveaa@ethionet.et

Sverigepaket 2010
den 22 november på Hanahol-
men – kulturcentrum för Sve-
rige och Finland
Fakta och underhållning från väster –
en informationsdag om Sverige för hög-
skolestuderande i Finland

Det årligen återkommande evenemanget
Sverigepaket 2010 – en informationsdag
om Sverige för högskolestuderande i
Finland ordnades för femte gången på
Hanaholmens kulturcentrum för Sverige
Finland den 22 november. Årets tema
var unga vuxna i samhället och 190 stu-
derande från åtta olika högskolor deltog i
programmet.

Dagen inleddes av en duell mellan två
unga politiker från Sverige. Frida Jo-
hansson Metso och Hans Andersson
framförde var sin analys om hur de unga
har det i dagens Sverige efter valet under
ledning av press- och kulturrådet Anders
Eriksson från Sveriges ambassad i Hel-
singfors. Det blev en livlig diskussion
som tangerade såväl regeringsbildandet,
utbildningspolitik och beskattningsfrå-
gor samt ungdomars möjligheter att på-
verka samhällsutvecklingen.  Efter duel-
len berättade generalsekreterare Markus
Lyyra från Sverigefinska ungdomsför-
bundet om den finskspråkiga minorite-
tens vardag i Sverige och journalisten
Martin Appel presenterade färska forsk-
ningsresultat om svenska ungdomars va-
nor att använda Internet. Den finska pu-
bliken lyssnade koncentrerat på riks-
svenska med inslag av småländska, öst-
götska och sörmländska.

Efter inledningsföredragen fick de fin-
ländska studenterna förebereda frågor
till panelen som bestod av de medver-
kande. Medialandskapet i Sverige samt
för- och nackdelar med sociala media
togs upp av publiken. När kommer

svenska politiker att använda sociala me-
dia? På vilket sätt kan sociala media öka
kontakter och förstärka en minoritets
ställning? Hur mycket kan en politiker
förenkla utan att bli populistisk? Kan
Sverigedemokraternas framgång bero på
en misslyckad integrationspolitik? Det
var några av de frågor som den finska pu-
bliken ville diskutera med panelen. Även
finansiering av universiteten och samar-
bete mellan staten och näringslivet dis-
kuterades. Jämförelser mellan länderna
gjordes också: den finländska publiken
fick höra att i en del samhällsfrågor be-
traktar Sverige Finland som ett gott ex-
empel, men att den politiska debatten i
Finland ansågs vara mindre färgrik och
tråkigare än i Sverige.

Programmet avslutades med en varm
soppa på Hanaholmens restaurang Jo-

hannes och en filmvisning (Bröllopsfoto-
grafen, Ulf Malmros, 2009).

Sverigepaket-seminarium arrangerades
av Sverigekontakt i Finland, Svenska nu
och Hanaholmen – kulturcentrum för
Sverige och Finland i samarbete med
Språkcentrum vid Helsingfors universi-
tet, Aalto-universitetets handelshögsko-
la, Aalto-universitetets tekniska högsko-
la, Haaga-Helia yrkeshögskola, yrkes-
högskolan Laurea, Metropolia yrkeshög-
skola, Sveriges ambassad i Helsingfors
och filmklubben Walhalla med ekono-
miskt stöd från Riksföreningen Sverige-
kontakt, Edita Publishing, Finlands
Adelsförbund och Kulturfonden för Sve-
rige och Finland.

Tiinaliisa Granholm
tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi
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Hej!
Mitt namn är Bojana Maljukanovic och
jag arbetar på Sveriges ambassad i Bel-
grad. Dessutom är jag med i den svenska
skolföreningen i Belgrad och undervisar
i svenska.

Vår lilla grupp består av 7 elever, åk
4–6, och alla förutom två har svenska
som modersmål. Två av eleverna har ti-
digare, tillsammans med sina föräldrar,
bott i Sverige och vill fortsätta vårda sitt
svenska språk även efter att ha flyttat till-
baka till Serbien.

Vår lektion hålls en gång i veckan, ca
1,5 timme. Jag försöker variera undervis-
ningen så gott det går och ser till att
eleverna får möjlighet att uppleva svens-
ka på olika sätt (läsa, skriva, tala, lyssna
etc.). Denna höst kommer vi att börja an-
vända oss av undervisningsmaterial
”Dags!” och det ser vi fram emot.

Den senaste aktiviteten vi deltog i som
svensk skolförening var en workshop
som hölls av författaren Martin Widmark
och illustratören Helena Willis, under
Belgrads bokmässa. Det var högt upp-
skattat av mig som lärare och av föräld-
rar, men framför allt av eleverna. Nästa

Eleverna och några kompisar och yngre syskon tillsammans med Martin och Helena.

större evenemang kommer att vara lucia-
firandet som kommer att hållas på det
svenska residenset.

Glada hälsningar från Belgrad och

svenska skolföreningen!

Bojana Maljukanovic
bojana.maljukanovic@foreign.ministry.se

Den gamla fiskestaden Grimsby med vi-
kingapåbrå ligger utmed den brittiska
östkusten. För tre år sedan förvandlades
den kommunala högstadieskolan Have-
lock till en akademi. I och med denna
förändring satsade den nya skolledning-
en på The International Baccalaureate®
(IB) Middle Years Programme (MYP).
På skolan går ca 1000 elever i åldrarna
11–17 år under rektor Nicholas O’Sul-
livan.

Mitt första möte med skolan skedde i
juni 2009. Skolan sökte en lärare från
Sverige för att undervisa i svenska för
skolans 11–14 åringar. När jag blev kal-
lad till intervju och reste över, uppfattade
jag att tjänsten skulle innebära att under-
visa svenska för elever med svenskt på-
brå. Men överraskad skulle jag bli! Ge-
nom MYP så skulle nu skolan undervisa
i minst två B-språk. Tack vare att viking-
en Grim hade kommit till Grimsby för
länge, länge sedan, samt att de nu ca 400
svenska företagen fanns i området – så
föll valet på svenska. Förutom svenska
undervisar skolan i B-språken franska
och holländska.

Själv är jag utbildad lärare för de lägre
åldrarna och har läst svenska som andra
språk, svenska, matematik och samhälls-

270 brittiska elever lär sig svenska!

orienterade ämnen. Under 2008 befann
jag mig i New Jersey, USA för att under-
visa i svenska samt i ämnen enligt den
amerikanska kursplanen. Så tanken att

undervisa på engelska och svenska för
engelsktalande elever var inte främman-
de, utan en spännande utmaning.

Vi är nu inne på vårt andra skolår i den
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svenska undervisningen och jag undervi-
sar i dagsläget ca 270 elever varje vecka i
svenska som ett B-språk. Av de 270
eleverna har 50 stycken dessutom valt
bort det annars obligatoriska språket
franska för att endast lära sig svenska.
Många elever uppfattar svenska som an-
norlunda och roligt att lyssna på, men
nervösa när de själva ska tala. Men i kor-
ridorerna möts jag ofta av ett ”Hej!” eller
”God morgon!”. Det är otroligt att se att
så många redan kan läsa olika svenska
texter och skriva egna meningar på ett
mer detaljerat sätt. De kluriga bokstäver-
na å, ä och ö dyker dock allt som oftast
upp som enkla a och o.

På samma sätt som jag fått många po-

Den första kvinnan i Vetenskapsakade-
mien hette Eva de la Gardie och var gift
med riksrådet Claes Ekeblad d.y., ägaren
till bl.a. Stola säteri, beläget på Kål-
landsö i Västergötland. Hon valdes 1748
in i den år 1739 grundade akademien
och var i varje fall fram till 1962 den
enda kvinnliga ledamoten! Hennes meri-
ter bestod i att hon var den första i
Sverige som kom på att man kunde göra
brännvin av den nya rotfrukten potatis
liksom puder till de peruker som på
1700-talet användes i de högre stånden
av både män och kvinnor.

Detta fick medlemmarna i Göteborgs
lokalförening veta vid en bussutflykt den
18 september till Stola säteri och Rör-
strands museum i Lidköping. Stola har
anor sedan medeltiden men det nuvaran-
de slottet byggdes mellan 1713–19 av
riksrådet Claes Ekeblad d.ä. Det är en
byggnad i stram karolinsk stil medan in-
redningen mera går i rokoko. Den pam-
piga eken, som växer som vårdträd utan-
för huvudingången tros vara planterad av
Carl von Linné.

Stola stod obebott i många år och för-
föll alltmera. Men den siste private äga-
ren Holger Ander, som ägde Stola mel-
lan 1947 och 1989, lade ner stort intresse
och en förmögenhet på att restaurera
slottet och köpa tillbaka möbler, tavlor
och annan inredning. Stola bebos och
sköts idag av Kerstin och Lennart Gus-
tafsson, som kallar sig kulturvolontärer
och har till uppgift att visa Stola för gäs-
ter.

Efter en god laxlunch i Spikens fiske-
läge åkte vi till Rörstrands museum med
möjlighet att också handla i den outlet
som saluförde Rörstrands, Iittalas och

En kvinna bakom potatisbrännvinet

sitiva erfarenheter har jag också fått er-
fara vilka svårigheter det är att lära ut ett
litet språk som svenska till elever som
saknar motivation. Språkundervisningen
i England har alltid mötts av lågt intresse
och språklärare har fått kämpa hårt då
många elever ej ser fördelen att kunna
flera språk och få har föräldrar som talar
något B-språk. Vid språkinlärning är
storleken på klassen, arbetsmiljön och
elevernas motivation A och O har jag fått
erfara!

Något som stimulerat eleverna och
spritt kunskap om Sverige på vår skola
har varit luciasången vi sjöng på vår jul-
konsert förra året och godsakerna som
såldes - köttbullar, ost och chokladbollar.

De yngsta eleverna har dessutom samar-
bete med Vittra Röda Stan i Norrköping
medan de äldre eleverna har samarbete
med Atlasskolan i Linköping.

Vi fortsätter nu vårt arbete och i fram-
tiden hoppas vi även på resor mellan
England och Sverige för att få möjlighet
att träffa våra brevvänner från de båda
skolorna.

God Jul och Gott Nytt År från Have-
lock Academy!

Hälsningar Frida Dahlström
f.dahlstrom@havelockacademy.co.uk

Höganäs produkter. Till eftermiddags-
kaffet i museets restaurang serverades
Läckö-kringlor, som en kompensation
för att tiden inte medgav ett besök på
Läckö slott, som vi denna dag fick nöja
oss med att betrakta utifrån.

Ina Nordquist
ina.nordquist@telia.com

Värden på Stola Lennart Gustafsson visade oss runt i salongen.

Säteribyggnaden, stram som en karo-
linsk uniformsrock, som Lennart Gus-
tafsson beskrev Stola.
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Ordet vi sökte i förra korsordet
”Ett persongalleri” var VALÅR.

Pristagare:
Britta Carlström, Göteborg
Ulf Landström, Malmö
Britt-Marie Missy, Wolfsburg

Grattis!
Riksföreningens priser
kommer med posten.

Lösningen till förra korsordet.

Konstruktör: Conny Stoopendahl
Foto: i Riksföreningens fotosamling.

EN HONNÖR FÖR MAMMA?

Lösningsordet i de BLÅ numrerade rutorna utgör tävlingssvaret. Vi söker efternamnet på en författare och dramatiker.
Tre vinnare får en bok ur föreningens boklager. Adress finns på sidan 3 i tidningen. Ett annat alternativ är att mejla
lösningsordet till Conny.Stoopendahl@Sverigekontakt.se Lösningen oss tillhanda senast den 15 januari 2011.
Märk kuvertet eller notera ”Tävling 7”. Lycka till.

Alla foton kommer senare att kunna beskådas via Riksföreningen Sverigekontakts hemsida
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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
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SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA
Gymnasie- och grundskoleutbildning åk 7-9. Utbildning på svenska eller engelska.
IB-program sedan 25 år med mycket goda resultat.
Mångfald av fritidsaktiviteter. Nära kontakter med högskolor och näringsliv.

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Telefon: +46 8 592 571 00

www.sshl.se


