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Från Dicksonsgatan

Upplevelser utöver det vanliga.
Sommaren är slut, åtminstone i almanackan. Större delen av Sverige har haft
en bra sommar med härliga varma dagar
och lagom varmt i vattnet. Jag har tillbringat merparten av semestern i Värmland och
därmed badat i sötvatten. Ett sådant badande tilltalar inte de inbitna saltvattenbadarna på västkusten. Man kan nog påstå
att de i det närmaste föraktar det. De anser att vattnet inte är tillräckligt friskt och
klart och ofta hör man ordet dyigt nämnas. Inget kan vara mer fel, men det hjälper inte hur många gånger man säger att
vattnet i Värmland är rent, uppfriskande och på alla sätt fantastiskt – saltvattenbadarna ändrar inte uppfattning.
Jag var också ett par veckor norr om
San Francisco i USA, dels i den lilla staden
Penngrove nära Napa Valley, dels några
dagar i kuststaden Mendocino. Trots att
dagarna var mycket varma så var Stilla
Havet iskallt. De få som var i vattnet hade
våtdräkt. Då skänker man gärna en tanke
till vår kära golfström som möjliggör ett
badande på våra breddgrader.
Världen har ju inte stått stilla i sommar. Tyvärr, är man böjd att säga. Terrorhandlingen i Oslo och massakern på
ungdomslägret på ön Utöya skakade inte bara Norge utan påverkade de flesta
även i Sverige. Det påminner oss om att
ondskan finns mitt ibland oss och att vi
alla måste verka för ett tolerant samhälle med människors lika värde som ledstjärna. Svältkatastrofen på Afrikas horn
är inte över än och har framför allt i augusti dagligen visat oss hur orättvis världen är. I västvärlden har turbulensen på
aktiemarknaderna varit stor och Europas
så kallade PIIGS-länder har ekonomiskt
svajat högst betänkligt. Även USA:s
skuldberg har nu fått många att tänka efter och landet har till och med fått sänkt
kreditbetyg. Den svenska ekonomin tuffar dock på även om den påverkats en
aning negativt under senare delen av
sommaren. Men jämfört med det mesta
så har vi klarat oss bra och låt oss glädjas
åt det så länge det varar.
Kontoret här på Dicksonsgatan har
haft öppet hela sommaren. Det finns alltid något att göra även om det förstås är
lugnare än vanligt. Svensklärare från olika länder kommer och plockar böcker från bokbordet, bokbeställningar ska
effektueras, fastigheten ska underhållas,
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höstarbetet ska planeras mm. Dessutom
har vi ju vår sommarkurs i svenska på
Billströmska folkhögskolan som i år liksom alla andra år har varit mycket lyckad. Det är många orsaker till det, men
atmosfären på Billströmska är så vänlig
och avkopplande och deltagarna så öppna för nya intryck och så villiga att bjuda till så att det blir en upplevelse utöver
det vanliga. Svenska institutet hade två
kurser samtidigt på Billströmska, dels en
kurs för studenter, dels en för utländska
svensklärare. Sammanlagt var det ca 100
deltagare fördelade på 26 nationer som
ville förkovra sig i svenska. Visst är det
fantastiskt! Jag hoppas att alla ni svensklärare i olika länder visar era studenter
denna möjlighet att komma till Sverige
tre veckor på sommaren för det blir ju
förstås även sommarkurs 2012.
I augusti hade vi här i Göteborg besök
av en grupp amerikaner som vi kallade
”The Stiddem Group”. Luloff Stiddem
var stadsbyggnadsmästare i Göteborg på
1620-talet och var med andra ord i stor
utsträckning med och byggde Göteborg.
Hans son Timen arbetade som skeppsläkare från 1638 på bland annat skeppet
Kalmar Nyckel med destination Amerika.
The Stiddem Group var släktingar till
dessa på 1600-talet så betydelsefulla
”göteborgare”. Det är vid sådana här tillfällen man kan känna vår historia krympa
ihop till något betydligt mer koncentrerat
och greppbart.
Hur gick det då med alla ”måsten”
man har på semestern? Låg man någon
gång i hängmattan, grillade man nyfångad

makrill i den ljusa sommarkvällen, rensade
man egenhändigt plockade kantareller,
läste man någon god bok, drack man några
glas vin i glada vänners lag, högg man
björkved till den kommande vintern? Ja,
men inte så mycket som det var tänkt.
Vilade man för att komma pigg till jobbet
efter semestern? Knappast.
I höst ska Sverigekontakt fortsätta sin
satsning i Nordamerika och då med en
konferens i Toronto, Kanada. Vi kommer
även att ha en lärarkonferens i Budapest
och där samla verksamma svensklärare i
Ungern, Tjeckien, Slovakien och Österrike. Vi hoppas att även några i södra Polen
har möjlighet att komma. I oktober kommer vi att uppdatera svensklärare i Riga,
Lettland. Vid sidan av denna verksamhet
inriktad på lärare fokuserar vi intensivt på
arbetet att kartlägga och beskriva svenska
minnesmärken i utlandet. Det arbetet ska
fortgå ett antal år framöver.
Ännu en höst alltså, fylld av arbete antagligen. Men så ska det ju vara. Hade
man varit pensionär är det väl inte arbete
som fyller dagen utan andra rutiner. Rutiner brukar inte anses
vara så charmiga, men
de är en stor del av livet och därför bör de
behandlas väl. Även
rutiner kan det sättas
guldkant på.
Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se

ordföranden har ordet
Nu går sommaren mot sitt slut. Alltid lite vemodigt, men man brukar ju också ha samlat på sig
en del intryck som kan vara bra att ha i bagaget under resten av året.
Det mesta har ett slut — det vet vi innerst inne.
Men det kan ta emot att acceptera det när det
är dags, vad det än gäller. Det finns också en
del som vi räknar med för evigt, åtminstone de
flesta av oss. Dit hör språket.
Att svenskan skulle upphöra att fungera som
det gemensamma språket i Sverige är en bisarr
tanke. Det svenska språket är ju för de flesta av
oss en ständig följeslagare. Svenskar utomlands
behöver kunna åtminstone ett språk till, men
det hör till undantagen att man glömmer av sitt
gamla modersmål.
Om det skulle vara så att ens svenska börjar
rosta av något skäl, t.ex. för att man bott länge
utomlands och inte haft möjlighet att använda
det gamla språket, brukar det bekymra en. Man
känner sig berövad något väsentligt. Eventuellt
skäms man lite. Ändå finns det folk som tycker
att vi lika gärna kunde ge upp svenskan frivilligt, först som sist. Här i Sverige. Förr eller senare kommer svenskan ändå att ha spelat ut sin
roll. Då kan vi lika gärna avveckla den själva,
under ordnade former. Så låter argumentet.
Underligt nog är det folk som i många andra
avseenden varit framgångsrika och av allt att
döma borde vara kloka och förståndiga som
har sådana befängda idéer när det gäller språket. I första hand visar detta hur lite de begriper vad språk är för något och hur det fungerar.
Att språk verkligen försvinner är ett faktum.
Det finns kanske mellan sex och sju tusen språk
i världen. Det är svårt att göra sådana beräkningar, av många skäl. Dels kan det vara svårt
att avgöra vad som är ett språk och inte, dels är
det näst intill omöjligt att räkna språk i levande
livet, om man nu har en uppfattning om vad ett
språk är i teorin.
Men låt oss för diskussionens skull anta att
det finns några tusen språk. En del forskare,
som bevisligen har ingående kunskaper om
språkförhållandena i världen, tror att det inom
femtio år kanske bara finns hälften så många
språk kvar. En del riktigt pessimistiska menar att det om hundra år kanske bara finns etthundrafemtio överlevande språk. Dessa talas
då alla av ett stort antal människor.
Hur skall man reagera på sådana profetior?
Som sagt, det är helt klart att många språk dör
ut; detta är väl dokumenterat. Men då rör det
sig inte om språksamhällen vars medlemmar
räknas i miljoner, såsom svenskan, utan språkgemenskaper som länge bara omfattat några
tiotal eller högst några hundratal brukare.
Det visar sig när man närmare betraktar statistiken att mer än hälften av världens språk
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Omslag: Prins Bertil och president
Franklin D. Roosevelt 1938 har en
trevlig stund tillsammans i samband
med 300-årsminnet av svenskarnas
landstigning i Amerika. Foto ur Riksföreningen Sverigekontakts arkiv.

bara har kanske tusen talare eller färre. Detta
beror inte nödvändigtvis på att de reducerats
drastiskt på senare tid. Tvärtom, det har alltid
varit så. De flesta existerande språk har bara
haft ett fåtal användare.
Detta har med levnadsförhållandena att
göra. Jägar- och samlarkulturer kan inte föda
lika många individer som jordbrukande samhällen. Halvt eller helt nomadiserande kreatursskötare befinner sig någonstans mittemellan. Så har det alltid varit. De växande
stadsbebyggelser som vi ser nu för tiden är
en anomali, som historiskt sett är en nyhet.
Livsbetingelserna för många traditionella kulturer har nu på många håll blivit sådana
att folk övergår till den omgivande befolkningens livsstil. Därmed kommer de också att ingå
i nya språkgemenskaper. Minoritetsspråken är
vanligen nära länkade till det gamla levnadssättet. När detta överges får språket också en
användning som blir hänvisad till vissa tillfällen, ihop med den innersta familjekretsen,
kanske till slut bara i rent ceremoniella sammanhang (ungefär som när utlandssvenskar firar svensk jul och barn och barnbarn bara kan
en del svenska uttryck som hör hemma i sådana sammanhang). Till ett sådant tillstånd
har svenskan, som det nu ser ut, en lång väg.
Det finns således ingen större risk att svenskan
står på tur att avskaffas. Skulle det om ett sekel
mot förmodan bara finnas hundrafemtio språk
kvar kommer svenskan att vara bland dem.
Men det gäller att se upp. Om det skulle
bli en bredare opinion att svenskan inte skall
användas i olika sammanhang — i Sverige —
så kan språket snabbt hamna på det sluttande planet.
Än så länge finns det emellertid ingen direkt anledning till oro. Tvärtom söker sig stora skaror av icke-svenskar till våra sommarkurser och lägger ner ett beundransvärt arbete
på att lära sig vårt språk. Som vanligt är det
flest från vårt närområde (tyskar, finnar, ester
med flera) som deltar i kurserna, men det är
ändå en förvånansvärd spridning (ett femtontal nationer representerade).
Nivån på kunskaperna är också förbluffande. Det är verkligen stimulerande att delta som lärare i dessa kurser. Om svenskarna
själva blir svenskans största hot skulle det naturligtvis vara för bedrövligt. Kanske skulle
vi skicka ut en generell inbjudan till att delta i
våra kurser, så att var och en
fick klart för sig vilket starkt
internationellt intresse det
finns för svenskan.
God höst!
Bo Ralph
S v e r i g e k o n ta k t
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Årsmötesutflykt
till Riga

På Lido kunde man äta så mycket magen och plånboken tålde.

De maratonlöpande rigaborna spärrade vägen till Svenskporten.
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Guiden Ira Rezais informerar om kyrkona i den gamla staden, Janis- och Peterskyrkan.

”Ni i Sverige talar om Baltikum, som om det vore en enhet. Men vi är faktiskt tre olika länder med våra
egna traditioner och historia”, sade Ira Rezais på perfekt svenska. Ira var Sverigekontakts guide vid vår
årsmötesresa till Riga den 23 maj. Den perfekta svenskan hade hon förvärvat på Svenska institutets kurs
på folkhögskolan i Färgelanda i södra Dalsland.
Resan började i Stockholm sent på lördagseftermiddagen på fartyget Tallink. Det
blev kärt återseende mellan många gamla
vänner från hela Sverige, Åland och Finland, som träffats på olika resor i riksföreningens regi världen över, t ex Egypten
eller Lützen. Och så gjordes en del nya
bekantskaper. Alla samlades till det goda
smörgåsbordet ombord. Vi åt, pratade och
diskuterade alltmedan båten stävade fram
i det fina majvädret genom Stockholms
lummiga skärgård. Men allteftersom vi
kom längre ut blev den alltmera lik den
steniga skärgården på Västkusten.
Sveriges största stad
Mellan Stockholm och Riga är det 43 mil,
alltså kortare väg än mellan Stockholm
och Göteborg! Riga var en gång Sveriges
största stad på den tid, då Stockholm ännu
med europeiska mått mätt var en småstad
och Göteborg bara hade börjat byggas.
Själva årsmötesförhandlingarna ägde
rum ombord på söndagsförmiddagen. När
vi kom fram till Riga visade det sig att här,
liksom i Stockholm denna dag, sprang
man Maraton-loppet. Det gick genom centrala Riga och hade till följd dels att vi fick
vänta länge i hamnen, innan busschauffören hade lyckats trassla sig fram genom
en delvis avstängd stad, dels att vår rundtur i Riga fick kortas av eftersom det inte
gick att komma fram varken per buss eller till fots.
Dock fick vi mycket nyttig information
av vår kunniga guide medan vi satt i trafikköer lite här och var. Bl a talade hon mycket
om de ”snälla svenska bankerna”, som
villigt lånat ut så mycket pengar att alltför
många letter nu var skuldsatta upp över
öronen. Av Lettlands 2 miljoner invånare har ca 25 % lämnat landet, de flesta till
Irland men också till Sverige och Norge.
Av Rigas 730 000 invånare var 60 % av
ryskt ursprung, i hela landet kom 40 % ursprungligen från Ryssland.
Riga räknar sin grundläggning från år
1201, då en biskop Albert på katolska kyrkans uppdrag grundade ett biskopssäte.
Både svenska vikingar och tyska köpmän

hade från tidigaste medeltid seglat uppför
floden Daugava och vidare in i Ryssland.
Efterhand tog Tyska orden makten i Riga
och det utvecklades en tysk överklass,
som införde feodalismen och gjorde lettländska bönder till livegna.
Under medeltiden ökade handeln med
Visby, de s k Gotlandsprivilegierna, och
1282 blev Riga medlem av Hansan, den
största i Östersjön näst efter Lybeck. På
1500-talet infördes protestantismen i Riga.
Karl IX försökte första gången inta staden
1601. 1621 lyckades Gustaf II Adolf med
detta och fick stadens nycklar, varpå han
omedelbart begav sig till Peterskyrkan, stadens domkyrka, som vi fick se från utsidan.
Så inleddes den ”goda svenska tiden”
fram till 1710, då ryssarna efter svenskarnas nederlag vid Poltava intog staden.
Under svensktiden fick bönderna en friare ställning, Bibeln översattes till lettiska,
skolväsendet byggdes ut och även flickor
fick gå i skolan. Tsartiden varade till 1918,
då den första självständiga republiken bildades. Den varade till 1940 då Lettland
åter ockuperades av den store grannen i
öster. 1941 kom tyskarna för att 1944, åter
avlösas av ryssarna. Detta var en olycklig tid för alla de baltiska länderna. Många
blev dödade, många lyckades fly i små båtar till Sverige, många deporterades till Sibirien, (se boken ”Med högklackade skor
i Sibiriens snö” av Sandra Kalniete (Atlantis förlag). Denna ockupation varade fram
till den s k sjungande revolutionen 1991,
då balterna åter blev herrar i eget hus. De
rysktalande invånarna måste nu avlägga
ett prov i lettiska språket för att få medborgarskap. Det bor idag ca 300 000 ickemedborgare i Lettland.
I Lettland liksom i Sverige och andra
nordliga länder har man sedan urminnes tid
firat midsommar, i forntiden till solens ära,
i kristen tid till Johannes (Döparens) eller,
som han heter i Lettland, Janis minne.
Frihetsmonumentet
Lettlands nationaldag den 18 november
firas till minnet av självständigheten 1918.
1935 invigdes det stora frihetsmonumen-

tet skapat av den svenske konstnären Ragnar Myrsveden från Arvika. Det är nästan
45 meter högt och syns vida omkring. Den
centrala kvinnogestalten, Moder Lettland,
håller tre stjärnor i sina händer. Det är lite olika uppgifter om symbolens betydelse.
Vår guide Ira menade att de symboliserar
forntid, nutid och framtid. En annan mera
prosaisk tolkning är att de syftar på de tre
lettiska provinserna Kurland, Lettland och
Lettgallen. Under den sovjetiska ockupationen bevakades monumentet av KGB, som
såg till att det inte lades ner några blommor
vid monumentet. Det var förbjudet att fira
nationaldagen, men en Riga-dam har berättat, att alla som kunde den dagen såg till att
passera monumentet, om än på avstånd!
EU-medlemskapet har hittills inte blivit den lycka som man hade trott. Många letter är nu svårt skuldsatta genom de frikostiga banklånen. Lettland är ett platt land som
Danmark, inget högre än Himmelbjerget.
Det är till häften skogbevuxet. Man exporterar mycket skog till Sverige för att kunna betala den ryska gasen, som är 30 % dyrare i
Lettland än i Tyskland, enligt Ira.
Till de svenska minnesmärken, som vi
inte kunde ta oss fram till på grund av Maraton-loppet, hör den s k Svenskporten. Det är
den enda port som finns kvar från den ringmur, som uppfördes vid slutet av 1600-talet.
Lunch på Lido
Riga har sitt Lido, en stor timmerbyggnad
i en parkanläggning. Dit åkte vi för att äta
lunch, ett magnifikt och rikhaltigt ”smörgåsbord” av alla tänkbara maträtter, som man
fritt fick plocka till sig -- och betala för i kassan. Det var lätt hänt, att ögat orkade mer än
magen! Eller som Ira sade: ”Vi har två ögon
men bara en mage!”
Därefter var den officiella delen av sightseeingen slut och sällskapet fick några timmar på egen hand, innan båten lämnade
Riga, årsmötesmiddagen tog vid och avåts
under trivsamma former. Som vanligt i detta
trevliga sällskap!
Text: Ina Nordquist, ina.nordquist@telia.com
Foto: Björn Zettersten
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Minnesmärken och
nationell identitet
I förra numret av Sverigekontakt berättade vi om svensken som blev holländare: Jonas Brunk, bosättaren
i Nya Amsterdam som gav namn åt stadsdelen Bronx. I detta nummer ger vi ett exempel på det spegelvända: holländaren som blev svensk: Luloff Stiddem. Denne har visserligen inte givit namn åt några
stadsdelar. Däremot var han med om att grunda en hel stad: Göteborg. Han var stadens första skult
mellan 1622 och 1624, därefter byggmästare fram till sin död 1639. Året dessförinnan hade hans son,
Timen, seglat från Göteborg till Nya världen under svensk flagg. Denna seglats, med skeppet Kalmar
Nyckel, utgjorde startskottet för den svenska koloniseringen av området vid Delawareflodens mynning.
Såväl Brunks som Stiddems (d.y.) avtryck i
Amerika kan räknas som svenska minnesmärken. Men de skulle också kunna betraktas som nederländska. Om nu Brunks
svenska ursprung får ligga till grund för att
Bronx är ett svenskt minnesmärke, borde
Stiddems nederländska anor kunna åberopas som stöd för att hans och hans efterföljares vedermödor i Amerika snarast skall
förstås som en nederländsk angelägenhet.
Omvänt kan man hävda att vi inte gärna
kan räkna Bronx som ett svenskt monument om vi nu väljer att uppfatta Stiddem
som en svensk resenär. Brunk anlade ju
faktiskt sin bosättning (Bronck’s land) i
egenskap av nederländsk kolonisatör.
Minnesmärken kan alltså knytas till
olika nationaliteter beroende på vilka
komponenter i människors ofta komplexa
identitet man väljer att göra till primära. Om ursprung anses vara primärt, blir
Brunks men inte Stiddems avtryck svenska; om istället nationell tillhörighet vid
tidpunkten för själva avtrycket är primärt,
blir Stiddem men inte Brunk en källa till
svenska minnesmärken.
Man kan då invända att det ju faktiskt
var Timen Stiddems far, Luloff, som var
holländare, medan Timen själv var andra generationens invandrare (nysvensk
som det heter nuförtiden). Det spåret är
emellertid snårigare än man först kan tro.
Timen föddes nämligen inte alls i Göteborg, utan i Hammell.
6
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Var Hammell ligger är inte helt klart. Det
skulle rent formellt kunna röra sig om byn
Hammel i Medelpad, men i praktiken
framstår en sådan tolkning som osannolik. Rimligare är då att vi har att göra med
Hammel i Danmark. Luloff tycks nämligen ha varit bofast i just Danmark innan
han slutligen slog sig ner i den nya staden
Göteborg. I ett domstolsprotokoll från
Lödöse (dvs. Göteborgs föregångare vid
Göta älv) från 1604 omnämns en ”Lijloff
Stijdenn” som en skeppare från Köpenhamn. Köpenhamn ligger visserligen på
Själland och Hammel på Jylland, nära Århus, och men det är åtminstone närmare
Köpenhamn än vad Medelpad är. Dessutom kan uppgiften i protokollet mycket väl
avse senaste hamn, dvs. Luloff kan ha seglat från Århus via Köpenhamn till Lödöse.
Vem bestämmer då om vi skall klassificera Jonas Brunk som svensk eller holländare, eller Timen Stiddem som holländare, svensk eller eventuellt dansk? Hade
vi kunnat fråga dem hade de fått avgöra
saken själva. Annars är det eftervärldens
subjektiva bedömning som gäller. Det står
naturligtvis vem som helt fritt att göra en
sådan bedömning. Men särskilt intressant
blir bedömningen först när den grundar
sig på en genuin känsla av samhörighet
med personerna i fråga.
Just detta utmärker den bedömning
som nu levande ättlingar till Jonas Brunk
och Timen Stiddem gör. Ättlingar till den

förre är av olika skäl svåra att spåra, bland
annat på grund av att släktlinjen är besvärlig att rekonstruera. Timen Stiddems släktträd är å andra sidan väl kartlagt. Hans ättlingar i nordöstra USA förvaltar omsorgsfullt sitt arv, och de uppfattar sig tveklöst
som svenskättlingar: de klär sig i svensk
folkdräkt, viftar med svenska flaggor, firar
svenska högtider etc.
Ett tjugotal av Stiddems ättlingar var
nyligen på besök i Göteborg för att söka
sina rötter. En staty av Carl Milles till
minne av färden till Nya Sverige som
deras anfader alltså gjorde med Kalmar
Nyckel 1638 finns att beskåda längst ut
på Stenpiren vid Göta älvs södra strand.
Där välkomnades den amerikanska delegationen av representanter från Riksföreningen Sverigekontakt. Delegationens talesperson, Aleasa Hogate, gjorde
oss uppmärksamma på en rad spännande
minnesmärken i och i anslutning till sin
hembygd, t.ex. en pendang till Stenpirens
Millesstaty på den plats i Delaware där
Kalmar Nyckel först siktade land, och en
minnessten över de svenska bosättarna i
Pennsville i New Jersey.
Något överraskande lyfte hon även
fram stadshusets tak i Philadelphia, som
kröns av stadens grundare, William Penn.
Kan det verkligen vara ett svenskt minnesmärke? Jo, faktiskt. Under Penn, strax
ovanför den amerikanska flaggan står en
svensk man och en svensk kvinna staty

(motsvarande platser på byggnadens baksida pryds av statyer av en manlig och en
kvinnlig representant för urbefolkningen).
På stadshusets vägg finns dessutom en plakett som närmare förklarar det svenska
inslaget på byggnadens tak. Dess inledande text lyder: “In commemoration of
the Swedish settlements on the Delaware
1638-1655”. Längre ner omtalas också den
holländska närvaron, lakoniskt och parentetiskt: ”Swedish sovereignty passed by
capture to the Dutch 1655”.
Man kan fråga sig hur det kan komma sig att den korta svenska närvaron i
området har kommit att lämna så tydliga
spår på stadshuset i denna för den amerikanska nationen så viktiga stad. Och varför fästs ingen vikt vid den holländska
tiden som tog vid efter den svenska? Den
varade ungefär lika länge och avlöstes
dessutom av att engelsmännen tog över,
de kolonisatörer som de amerikanska revoltörerna så småningom ifrågasatte och
gjorde sig av med, bland annat med holländsk hjälp.
En uppenbar förklaring kan vara att
den svenska koloniseringen av området
där Philadelphia nu ligger helt enkelt var
den första. Före 1638 beboddes området av ursprungsbefolkningen, och också den har ju fått sin plats på stadshuset.
Men frågan är om detta räcker som förklaring. Det finns en annan faktor som vi
bör ta med i beräkningen, nämligen själva den amerikanska unionens tillblivelse.
Den förste europeiske monark att erkänna
USA som självständig stat var nämligen

den svenske kungen Gustav III. Det gjorde han redan innan befrielsekriget mot
engelsmännen var avslutat. Sådana detaljer är sällan oviktiga i patriotiska sammanhang.
Erkännandet har för övrigt renderat i ett monument bara ett stenkast från
Riksföreningens lokaler i Göteborg: intill Näckrosdammen mellan rododendronbuskarna finner man en byst av Gustav III. Enligt inskriptionen på stenstoden
nedanför restes den i samband med Göteborgsutställningen 1923 på USA:s nationaldag den 4 juli ”by American citizens”.
Slutligen vill vi påminna om att arbetet med att på vår hemsida samla svenska minnesmärken i utlandet fortsätter som
vanligt. Välkommen med ditt bidrag!
Erik Magnusson-Petzell
erik.magnusson-petzell@sverigekontakt.se

Sverigekontakt behöver din hjälp!
Vi söker svenska minnesmärken i utlandet. Under ett antal år framöver avser
Sverigekontakt att sammanställa en bank
av svenska minnesmärken utomlands –
materiella och immateriella – och för detta
arbete behöver vi hjälp. Tanken är att vem
som helst ska kunna skriva in en text
om något svenskt minne och bifoga
bilder genom att gå till vår hemsida
www.sverigekontakt.se och därefter i menyn
till Svenska minnesmärken i utlandet. Vill du
ha mer information om detta så skriv till
erik.magnusson-petzell@sverigekontakt.se.
Välkommen med ”ditt” minnesmärke!

S v e r i g e k o n ta k t
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Karl XII:s minnestavla i Budapest. Andre mannen från höger är troligen Sveriges generalkonsul,
doktor von Bayer-Krucsay, som också skänkte gåvan. Okänd fotograf. År 1928.

8
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Sverigekontakts
fotosamling är nu digitaliserad
När Bokmässan i Göteborg slår upp
portarna den 22 september kommer Riksföreningen Sverigekontakts
digitaliserade fotosamling för första
gången att visas. Då ges samtidigt
en möjlighet att köpa bildsamlingen
som består av cirka 7000 foton.
Mycket i Sverige och övriga världen har
förändrats på 100–120 år sedan bilderna
tillkom. Här intill visar vi ett axplock av
bilder från något yngre datum.
Arvet bör föras vidare
De flesta foton är tagna i USA och Europa.
Föreningen har exempelvis omkring 300

äldre fotografier från USA av olika kyrkor, av församlingsmedlemmar men
även foton av konfirmander. De flesta foton har anknytning till emigrationen från
Sverige. De skulle kunna utgöra en möjlighet för föreningen att kulturellt återgälda något av den generositet som dessa
länder en gång visade oss. Kyrkor och
andra organisationer runt om i världen
kan med materialet bygga en utställning
som är anpassad till det land där respektive organisation har sitt säte.

Riksföreningen Sverigekontakt kommer att delta i mässan Bok & Bibliotek i Göteborg 22–25 september.
Har du vägarna förbi Göteborg dessa
dagar hittar du oss i monter D01:02.

Text: Conny Stoopendahl
conny.stoopendahl@sverigekontakt.se

Fiskberedning efter fångst. Ekenös skärgård, Jussarö (Gjusarö), Finland. Okänd
fotograf. Svenskfinlands avdelning vid Jubileumsutställningen i Göteborg.

Svensk jul i Cardiff 1921. Okänd fotograf.

”Fullvuxen svensk”. Den store från Kansas. Möjligt namn Fredrik
Larsson.
S v e r i g e k o n ta k t
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Svenska Skolan
Colorado
Kompletterande svenskundervisning, men också sociala aktiviteter

10 S v e r i g e k o n ta k t

I maj 2007 träffades en grupp eldsjälar för första gången för att diskutera
en ny skola i kompletterande svenskundervisning i Denver, Colorado. Fyra
månader senare öppnade Svenska Skolan Colorado (SSC) sina dörrar för
mer än 120 elever. Skolan välkomnar alla som är intresserade av att utveckla
sina kunskaper i svenska språket. Eleverna från 18 månaders ålder till vuxna
inkluderar utlandssvenskar, svenskättlingar och andra intresserade individer.
SSC är idag en av de största skolorna för svenskundervisning utanför Norden. Dessutom fungerar skolan som en viktig social mötesplats för svenskar
och svenskättlingar bosatta i Colorado och Wyoming. Hur gick detta till?
Kompletterande svenskundervisning kan
se ut på många olika sätt. Man kan till exempel välja att öppna en skola endast för
yngre barn, alternativt vända sig till elever
som redan talar språket flytande. Ett annat alternativ är att skapa en skola som inkluderar alla som vill lära sig språket. Hur
skolan utformas beror på vilken vision,
syfte och målsättning man har med undervisningen.
En studie genomfördes för att undersöka vad målgruppen i Colorado var intresserad av och hur skolan borde utformas,
inte bara utbildningsmässigt utan även på
andra sätt. Studien inkluderade frågor gällande demografi, lokal, läroplan, skolschema, samt socialt utbyte.
Resultatet av studien blev inte vad vi
förväntade oss. Undersökningen visade att Denver-området består av särskilt
många familjer där endast en förälder i
den svenskanknutna familjen talar svenska. Studien visade dessutom att behovet
för sociala aktiviteter var stort.
SSC har en vision som syftar till att
sammanföra familjen. Skolan hjälper familjer att introducera och bibehålla ett andra språk i hemmet även om endast en
förälder talar svenska. Skolan spelar också
en viktig roll i att bygga ett starkare samröre utöver språk och kultur. Programmet
tillhandahåller sociala möjligheter, support, utbyte av resurser och affärsmöjligheter. Familjemedlemmar som inte är elever på skolan kan oftast hittas samtalande i
skolans fikarum med kaffekoppen i högsta
hugg. Vad vore en svensk skola utan fika?
Styrelsen
För att öppna en ny skola krävs en hel del
entreprenörsanda och tid. Att hitta och engagera en kapabel styrelse är avgörande.

Det krävs dels starkt ledarskap för att starta en skola på ett effektivt sätt, dels uthållighet för att ständigt förbättra och upprätthålla en kvalitetsutbildning. Styrelsen
bör bestå av samarbetsvilliga eldsjälar
med olika kompetens. Styrelsemedlemmarna måste vara involverade, kunna uttrycka sina åsikter tydligt och tro på visionen och syftet med skolan. När styrelsen
har nått samförstånd angående vision och
syfte, måste alla medlemmar vara på det
klara med vad som är skolans målgrupp
och vad som förväntas av vem.
Praktiska idéer
Alla nödvändiga uppgifter – rekrytera
styrelsemedlemmar, fastställa vision, utveckla skolans stadgar och läroplan, införskaffa kapital, hitta lokal, sätta upp administration och registreringsprocess,
rekrytera lärare, marknadsföra – bör organiseras i en projektplan.
Ett utmärkt sätt att finna bra medarbetare är att ta kontakt med andra organisationer med svenskanknytning i regionen.
Bland dessa organisationer kan man inte bara rekrytera utan också marknadsföra
den nya skolan och samla in mer feedback.
En centralt belägen lokal som är flexibel
och erbjuder möjlighet till expansion kan
vara svår att hitta. Sökprocessen kan återigen underlättas genom att ta kontakt med
svenskrelaterade organisationer i området.
En av de största utmaningarna är att
införskaffa startkapital. Pengar behövs för
att betala lokal, utbildningsmaterial, lön
till lärarna, osv. Lokala grupper som redan har etablerat sig inom regionen och
som har förståelse för värdet av en regional skola kan hjälpa till att sponsra uppstartandet av skolan. SSC ansökte om,
och beviljades, ett givmilt bidrag från

SWEA Denver (Swedish Women’s Educational Association).
En väl sammansatt budget behövs
bland annat för att fastställa terminsavgifter. Genom att erbjuda familjerabatt försöker SSC involvera hela familjen till att
delta i skolan. Om en familj inte har möjlighet att betala terminsavgiften erbjuder
SSC ekonomiskt stöd genom ett särskilt
stipendieprogram.
Ensam är inte stark
Det kan kännas utmanande att starta en
helt ny skola. För att lyckas, lyssna på de
personer skolan är tänkt att vända sig till.
Använd deras feedback för att utforma
skolan. Involvera lokala svenskrelaterade
organisationer för att hitta drivna engagerade medarbetare, generera publicitet och
locka elever. En välutformad svenskundervisning har en väldigt viktig roll att fylla
och skapar många berikande upplevelser
för de involverade.
Text: Alexandra Wadman

Alexandra Wadman
Grundare, verkställande direktör och
rektor för Svenska Skolan Colorado.
Hon har arbetat för revisionsbyrån
Arthur Andersen och även undervisat vid
Golden Gate University i San Francisco.
Alexandra nominerades till Årets Svenska
Mamma 2008 av den internationella organisationen Svenska Mammor. Alexandra
är utbildad civilekonom från Stockholms
Universitet och har en magisterexamen
från Northeastern University i Boston.
Om du är intresserad av att öppna
en skola i kompletterande svenskutbildning utomlands eller söker idéer om hur
du kan förbättra en redan befintlig skola
kan du kontakta Alexandra Wadman på:
alexandra.wadman@gmail.com.
www.svenskaskolancolorado.org
S v e r i g e k o n ta k t
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Svenskalärare och
hårdrockare i Sölvesborg
Den 6–11 juni 2011 var det igen dags för de finländska svensklärarnas årliga sommarhöjdare. Den här
gången ordnades svensklärarnas sommarkurs i Sölvesborg i Blekinge och närmare bestämt i Valjevikens
idylliska folkhögskola. Riksföreningen Sverigekontakt arrangerade kursen i samarbete med Svensklärarna
i Finland rf, och nätverket Svenska nu.
Alla kursdeltagare skulle hitta fram till
Sölvesborg på egen hand. En del hade
valt att ta flyget till Kastrup eller Arlanda och sedan åka tåg till Sölvesborg då
andra igen hade bestämt sig för att åka
färja och bila ner till kursorten. Den gemensamma destinationen var dock Sölvesborg. Ganska snabbt visade det sig
också att det inte enbart var drygt 30
stycken svensklärare som såg fram emot
en oförglömlig vistelse och upplevelse i
Sölvesborg. Också över 30 000 anhängare av hårdrocken samlades i den pittoreska staden för att ta del av Sveriges största
hårdrocksfestival – ”Sweden Rock”.
På eftermiddagen den 6 juni samlades
en förväntansfull men lite resetrött grupp
av svensklärare från Finland på stationen
i Sölvesborg. Efter inkvarteringen i enkel- eller dubbelrum i Valjeviken öppnade reseledare Tiinaliisa Granholm kursen
och önskade alla närvarande hjärtligt välkomna. Vi ögnade tillsammans igenom
kursprogrammet, bekantade oss med var12 S v e r i g e k o n ta k t

andra och åt god och hälsosam husmanskost. Därefter var det dags för en skön
och lång nattsömn.
Tisdagen den 7 juni presenterade och
guidade lärare Bosse Thörnlöf oss runt i
Valjeviken. Bosse gav också en kort insikt i några av regionens kända författare
Harry Martinssons och Sven-Edvin Saljes
litterära verksamhet samt föreläste vidare
om vikten av och betydelsen för friskvård
gällande vårt välmående och välbefinnande. Alla intresserade fick också möjlighet att ta del av Mathias Erikssons vattengympa på badavdelningen. Senare på
kvällen deltog alla hurtiga svensklärare
i en kulturvandring på Hälsans stig med
tipsfrågor. De som visste eller kanske tippade mest rätt blev belönade med en historik om Valjeviken. Sedan lite mingel,
kvällsfika och nati, natt!
Onsdagen den 8 juni var det dags för
en bussutflykt till Ystad och Österlen. Solen gassade och stämningen i bussen låg i
topp. Alla såg fram emot en fin dag med

bl.a. en intressant rundvandring i Wallanders fotspår, lunch i restaurang Bryggeriet och besök till Ale stenar och Kiviks
musteri. Dagen blev lyckad och lärorik
och på kvällen valde några av oss att titta
på en film med ingen mindre än Mikael
Persbrandt i spetsen medan andra hellre
genast lade sig.
Torsdagen den 9 juni var präglad av
en ordentlig dos av fakta och olika gästföreläsningar. Lektor Lennart Leopold upplyste oss om den nya lärarutbildningens
fordringar och utmaningar, universitetslektor Anna Flyman-Mattsson berättade
om bedömning av svenska som andraspråk och gymnasiechef och områdeschef
Lena Högback Nimhed gav en inblick
i reformer i den svenska skolan. Senare
samma dag ordnade Bosse en stadsvandring i Sölvesborg där många av oss också passade på att inhandla lite smått och
trevligt. På kvällen träffade gruppen generalsekreterare Lars Bergman från Riksföreningen Sverigekontakt och författare

Anna Mattson föreläser om bedömning av svenska som andraspråk.

Per Nilsson som berättade om sin litterära verksamhet och vision.
Fredagen den 10 juni bar det av mot
Listerlandet med många mysiga fiskelägen. På kvällen firade vi en trevlig grillkväll med god mat och dryck, trevlig
samvaro och allsång. Kvällen blev stämningsfull och nattsömnen lite kortare än
vanligt.
Lördagen den 11 juni var det tid för
avsked och hemfärd. Kursen i Sölvesborg
hade lyckats enligt alla förväntningar
och det kändes som om sommarlovet nu
verkligen hade kommit igång. Med massor av Sverigekunskap, pedagogiska tips,
många fina erfarenheter och nya bekantskaper i bagaget var det dags att åka hem
med hopp om att få träffas nästa sommar
igen!
Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt
tack till vår reseledare Tiinaliisa och givetvis Riksföreningen Sverigekontakt.
En av svensklärarna, Katri Vepsä

Anna Flyman-Mattson föreläser om bedömning av svenska som andraspråk.S v e r i g e k o n ta k t
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Sommarkurs på Billströmska
De flesta skolor är stängda på sommaren. Ett undantag är Billströmska folkhögskolan på
Tjörn. Där är det sedan många år tillbaka tradition att Sverigekontakt förlägger sin sommarkurs i svenska och så gör även Svenska institutet. Det innebär att närmare ett hundratal
studenter finns på skolan under tre veckor och får ta del av svenskt samhällsliv parallellt med
sina studier i svenska språket.
Under dessa tre veckor var 26 nationaliteter samlade på Billströmska. Många kom
förstås från våra grannländer Tyskland,
Polen och Finland, men förvånansvärt
många från mer exotiska länder som Kina
och Japan. Ukraina var i år väl representerade. Sverigekontakt hade 42 studenter i
sin sommarkurs och de delades under första dagen upp i tre grupper efter sina förkunskaper. Ingen kommer till Billströmska
helt utan färdigheter i svenska – tanken är
att studenterna redan från början ska kommunicera med varandra på svenska. Det
går också förvånansvärt bra, även om det
ibland förstås blir tvärstopp då ett väsentligt substantiv eller verb saknas.
Men Billströmska är inte bara lärarledd undervisning i svenska. Det är utflykter, allsång, studiebesök, filmvisning, bad,
familjebesök, fest och möjligheter att på
egen hand utforska Sverige på cykel. Det
är midsommardans i juli, men vad gör
det? Upplevelsen med ”Små grodorna”
14 S v e r i g e k o n ta k t

och ”Björnen sover” är lika stor en månad för sent.
För flera av studenterna är det den första utlandsvistelsen och för en del är det
den första på egen hand. Speciellt för dessa
är Billströmska så bra – en trygg oas med
erfaren och vänlig personal. Dessutom är
det viktigt för alla att de tre veckorna är
fullspäckade med aktiviteter – det gör att
umgänget med andra blir intensivt och
man känner att man är en i gruppen. En
förutsättning för kursens slutresultat är
förstås engagerade och duktiga lärare och
alla de gästföreläsare som i vissa fall avbryter sin tillvaro i hängmattan för att åka
till Tjörn och undervisa dessa studenter –
bara för att det är så roligt att träffa dessa
människor som av någon anledning valt
att försöka lära sig svenska.
Av någon anledning blir svenskar alltid lite förvånade över det faktum att människor i andra länder ägnar sig åt att studera svenska. Frågan ”Men varför gör de

det?” hör man ofta. Jag tror att vi svenskar
ofta undervärderar intresset för Sverige och
därmed för det svenska språket. Resandet i allmänhet och till Sverige i synnerhet
har under senare år ökat och det faktum att
världen öppnar sig även för människor i tidigare så slutna länder som Kina medför
med automatik ett ökat intresse. Det svenska språket används av cirka tio miljoner
människor, men det är inget litet antal jämfört med de flesta språk. 99 % av språken i
världen har färre användare. Svenska språket lever med andra ord i all välmåga både
inom Sveriges gränser och utanför.
Studenterna ombads att skriva om något speciellt de varit med om under kursen och här återger vi nu ett minne från
Adrienn Szigriszt-Brambauer från Ungern. Texten är orättad, men ställer inte till
problem för läsaren. Dessutom är den underhållande. Det räcker långt.
Mottagning på svenska ambassaden
Lars Bergman, lars.bergman@sverigekontakt.se

Mycket att minnas

Läraren Sara Pergell diagnostiserar studenten Vera Dorofeeva

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 stiftelseområdet.
Kontakta oss på
Institutioner & Stiftelser
031-62 25 16
stiftelser.goteborg@seb.se
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Svenska högtider har jag alltid föreställt mig som
något speciellt. Luciafirandet och midsommar tycker
jag naturligtvis mest om eftersom de här festerna har
vi tyvärr inte i Ungern. Lucia firade jag en gång på
Svenska Ambassaden i Budapest som student men
Midsommarfirandet blev fortfarande en hemlighetsfull angelägenhet. Att ha projektundervisning är den
bästa metoden att lära de internationella eleverna en
bit av svenska traditioner. ”Får” man egentligen fira
Midsommar i juli? Kan man blunda ögon om det
gäller en sådan speciell händelse? – ställde jag mig
själv frågorna. Bara för elevernas skull?!
I alla fall fick vi möjligheten att låtsas vara riktiga
sommarsvenskar och ha en riktig stor fest. Med allt
som behövs.
Allt började med förberedelser liksom att plocka
blommor och björkkvistar, att klä Majstången och
duka bord i matsalen. Några satte sig i arbetet andra däremot gav själsligt bistånd och tittade bara
runt omkring. En bestämd stämning skaffades så
småningom. Efter en liten stund avkoppling församlade sig folk i festklänning. Alla var förväntansfulla.
En spelman trädde på scenen välkomnade oss hjärtligt. ”Nu är det dags att dansa omkring Midsommarstången” hette det. Han förklarade och spelade
strax efteråt fiol. Allt gick bara så snabbt och fort.
Efter en halvtimme fanns det bara människor eller
”skenbara grodor” som hade svettats och ännu var
glada. Motsvarande mina föreställningar/ förväntningar saknades det bara folkdräkten.
Stämningsläget steg när vi åt matjessill med rödlök och gräddfil och drack brännvin. Nödvändigtvis försökte sig varenda på att hålla med att sjunga
snapsvisorna men Siffervisan gick bara si och så.
Stämningen blev ännu bättre. På dansgolvet väntade ungdomarna startklara men på spelbandet
måste man ju vänta lite… Ingen fara. Genast hanterades situationen och festen var i full fart.
Enligt svensk folktron är midsommarnatten magisk och i kärlekens tecken. Kanske har inte alla
flickor plockat sju sorters blommor och lagt de under huvudkudden… men
i alla fall var den där natten helt och hållet en natt
fullt av hemligheter. Vem
vet vilka sanningarna om
varandra hade kommit
fram…
Adrienn Szigriszt-Brambauer/
Pecs, Ungern

2010-11-11 13.16
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Lycée International –
Det bästa av två världar

Svenska traditioner är viktiga!

I Saint Germain-en-Laye, i Frankrike, finns sedan 60 år en mycket intressant internationell skola för
flerspråkiga barn och ungdomar. Saint Germainmodellen har inspirerat till liknande skolor i Frankrike
och övriga världen.
Lycée International – en kort historik
Lycée International startades 1952 då
NATO: s militära högkvarter förlades till
Paris och officersfamiljerna bosatte sig i
St Germain-en-Laye. General Eisenhower var en av initiativtagarna till skolan.
Kriget låg nära och önskan om en varaktig fred i Europa var stark. Genom att
föra samman barn från olika länder i en
och samma skola ville man bidra till att
undvika framtida konflikter. NATO hade
på den tiden 13 medlemsländer och varje land hade en nationell sektion. Man
valde franska som undervisningsspråk,
men gav också stort utrymme för mo16 S v e r i g e k o n ta k t

dersmålsundervisningen vid sektionerna.
Då Frankrike gick ur NATO kom skolan
att tillhöra det offentliga franska skolsystemet. Endast en tysk och en nederländsk sektion blev kvar. Efter hand tillkom dock nya sektioner, somliga statliga
och somliga privata (amerikanska, brittiska, dansk-norska, spanska, italienska, japanska, polska, portugisiska och ryska).
Nu handlade det om elever från utlandsplacerade familjer i företagsvärlden eller
barn i tvåspråkiga familjer.
Svenska Sektionen – en kort historik
Sverige var inte med i NATO och kunde

därför inte ha någon sektion från början.
Den svenska sektionen grundades 1971
av en grupp entusiastiska föräldrar. Redan efter ett par år övertalades den svenska staten att finansiellt och moraliskt
stötta verksamheten. Den går under beteckningen kompletterande svenska, men
en utökad form av sådan. Sektionen är
idag en stabil förening med god ekonomi
och ett stabilt elevunderlag.
Undervisningen
Alla elever vid Lycée International måste
tillhöra en nationell sektion. Den svenska
sektionen tar emot svensktalande barn i

alla åldrar från förskola till gymnasium.
De tillhör dels en svensktalande klass,
dels en internationell klass där de talar franska. De elever som inte kan franska vid ankomsten får intensivundervisning i språket under det första läsåret.
I de svenska klasserna får eleverna undervisning i svenska, historia och samhällskunskap motsvarande 6-8 veckotimmar.
Undervisningen är anpassad till de svenska kursplanerna och bedrivs på modersmålsnivå.

i det svenska nätverket finner kraft och
glädje att fostra svenskspråkiga barn. När
barnen så småningom tar studenten kan
de antingen studera vidare i Sverige eller
i Frankrike eller någon annanstans. De är
fullt behöriga till den svenska högskolan
och är ofta nyfikna på att bo och studera i
Sverige. De klarar sig utmärkt. Det rigorösa franska skolsystemet i kombination med
det svenska där de tränats i eget ansvar,
samarbete och kritiskt tänkande, utgör den
bästa möjliga bas för fortsatta studier.

Två vanliga familjer på svenska
sektionen
Låt oss för enkelhets skull presentera
två ”vanliga” familjer med barn på den
svenska sektionen:

Familjen Andersson
Båda föräldrarna är svenska. Familjen
bor en period i Frankrike på grund av
utlandsplacering. Föräldrarna vill att
barnen snabbt ska lära sig franska och
känna sig hemma i det nya landet. Men
eftersom familjen efter utlandsvistelsen
ska flytta tillbaka till Sverige måste barnen behålla en god nivå i skolsvenska.
Då blir räddningen den svenska sektionen vid Lycée International! Under det
första skolåret går barnen i ”français spécial” en förberedelseklass med intensivundervisning i franska. Samtidigt tillhör
de också en svensk klass och träffar dagligen jämnåriga svensktalande elever.
Efter ett år kan barnen tillräckligt mycket
franska för att följa den nationella franska
kursplanen i alla ämnen. När familjen så
småningom flyttar tillbaka till Sverige har
barnen med sig det franska språket (tal
och skrift) och den franska kulturen.

Familjen Dupont
I familjen finns en fransk pappa och en
svensk mamma. Denna kombination är
fortfarande den vanligaste. Den svenska
mamman är mån om att barnen, som växer upp i Frankrike, också ska tala svenska
och känna sig svenska. Hon talar därför i
princip alltid svenska med dem. Pappan
talar franska med barnen. Båda språken
blir gemensamma familjespråk och för en
utomstående kan det ibland tyckas förvirrande. Var är min cartable och har du lagt
ner min gouter? ropar barnen. Men om
sanningen ska fram utkämpar den svenske
föräldern en ständig kamp för att få barnen riktigt svenskspråkiga. Det lilla svenska minoritetsspråket kvävs lätt av det stora
franska världsspråket. Då blir räddningen
den svenska sektionen vid Lycée International! Där möter barnen andra svenskspråkiga barn och svenska lärare att identifiera sig med. Där lär de sig läsa och skriva
svenska. De läser svensk litteratur (mer än
i Sverige) och SO-ämnen på svenska. Allt
enligt de nationella svenska kursplanerna. Den svenska sektionen utgör ett ovärderligt stöd för dessa familjer. Inte minst
för den svenskspråkige föräldern som i
den språkliga och kulturella gemenskapen

Varför succé?
Lycée International är en mycket eftertraktad skola. En klar fördel är självklart
den att den franska undervisningen är avgiftsfri. Av stor betydelse är också det faktum att sektionernas undervisning helt
och hållet integrerats i schemat. Den får
därmed samma värde som alla andra läroämnen. Dessutom har små språk, som
exempelvis svenskan, samma status som
stora språk eftersom de, så att säga, utgör
själva inträdesbiljetten till skolan. I den

I det svenska klassrummet möter eleverna en
svensk skolmiljö.

I det svenska nätverket finner de svenska föräldrarna
kraft och glädje att fostra svenskspråkiga barn.

internationella studentexamen, som avläggs, värderas sektionernas ämnen högt.
Utöver det rent akademiska ligger styrkan dock utan tvekan hos eleverna själva. Det är svårt att med ord beskriva vad
som händer då man låter barn och ungdomar av ett femtiotal nationaliteter sitta
sida vid sida i skolbänken. En holländsk
kollega till mig brukar tala om en ”smittsam men godartad internationell feber”.
Av den varan behöver vi mycket för det
fortsatta samarbetet i Europa och världen.

Maria Schoeffler
Rektor Svenska Sektionen
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Att locka fram
flerspråkiga barns utveckling
När jag skriver detta har vi just kommit hem från en tvåveckors semester i Sverige. Som alltid fascineras man av barnens otroliga inlärningsfart. Liknelsen man brukar använda om svampar som suger åt sig kunskap stämmer verkligen.
Vi i vår trespråkiga familj reser en hel del.
Dels besöker vi ju familjerna i norra Spanien och norra Sverige samtidigt som vi
bor i Tyskland med ett halvtimmes avstånd till både Schweiz och Österrike,
men vi reser även till andra länder för att
uppleva något nytt. De två första veckorna i augusti var jag hemma med barnen
i Umeå. ( Ja, hemma är numera flera ställen.) Vi flög från Zürich (Schweiz) via byte i
Riga (Lettland) och gjorde en mellanlandning i Vasa (Finland). I och med dessa två
nya länder räknade vi ihop att Erik (5 år)
nu har varit i 12 länder.
Det intressanta med dessa resor är–
förutom allt man upplever så klart – barnens språkutveckling. Det går framåt så
enormt snabbt! På bara en-två dagar får
de ett helt nytt ordförråd. Naturligtvis är
det motivationen/behovet som kommer
in i bilden här. Mamma förstår ju även
om man säger ”anschucken” istället för
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”putta på” eller ”hör auf” istället för ”sluta” men det är ju svårare med svenska
personer i Sverige som inte förstår tyska.
Speciellt motivationen med att leka med
andra barn brukar vara stor. Andra barn
kan även fråga ”vad menar du?”, ”vad
betyder det?” om barnen säger något ord
som de inte förstår.
Dessutom kommer nya ord in i ordförrådet, som vi i vår begränsade svenska
”ö” hemma i Tyskland inte har haft någon kontakt med tidigare. Fiska t.ex. Vi
var uppe hos mina släktingar i närheten
av Voullerim (Norrbotten) och där fick
barnen följa med och fiska. Oj vad kul
det var! Erik fick vara med sin tremänning (syssling på ”rikssvenska”) och hans
pappa en tidig morgon i motorbåten och
fiska. Knappt hade de kastat ut draget så
fick de napp! Och oj vad många nya ord
han lärde sig. Ett helt nytt fält av ord kom
ju till – ”fiska”, ”spö”, ”nappa”, ”drag”,
”ro”, osv. Och senare fick han även smaka gäddan som de drog upp. Vilken härlig upplevelse!
Att vara i en ny miljö kan även ge en
push till självförtroendet. Barnen gör sig
förstådda utan problem och de får mycket beröm av omgivningen ”oj, kan du tre
språk, vad duktig du är”. Speciellt Erik,
som pratar bra svenska utan accent eller
större inblandning av ord från tyskan eller spanskan, brukar få mycket uppmärk-

samhet. I deras hemmiljö kanske det inte är så speciellt att prata flera språk – det
gör ju nästan ”alla”, i alla fall mamma,
pappa, de flesta av mamma och pappas
kompisar, etc. Men här blir det ju verkligen en tillgång, för de pratar förutom
svenska ju de ”stora” språken tyska och
spanska.
Jag måste erkänna att jag letar efter roliga saker för barnen att göra när vi är i
Sverige för att de ska tycka att det är kul
att vara i Sverige. Det är ju det jag alltid
brukar prata om - motivationen. Vi behöver alla motivation när vi ska lära oss
något. Därför brukar mina barn få göra lite speciella saker när vi är i Sverige,
för att jag tycker att det är viktigt att de
ska tycka om att komma till Sverige. Nu
när barnen är så pass små (3 och 5 år) är
det inte så svårt ännu. Det kan vara något så litet som att vi åker till min pappas
barndomshem (sommarstugan) och där
får barnen åka traktor med morfar, något
av det roligaste de vet. Man kan gå och
klappa djuren på ställen som friluftsmuseet Gammlia i Umeå och på vissa håll kan
det även finnas 4H-gårdar. Detta är bra i
dubbel bemärkelse, eftersom barnen dels
tycker om att klappa djur och de även
får in flera ord i vokabulären som de förmodligen inte hör dagligen annars. ”Kalv
– vad är det?”. Men det kommer att komma år när de inte är så lättroade. Jag

kommer själv ihåg att jag tyckte det var
pest och pina att åka till sommarstugan
när jag var i tonåren, det var ju så tråkigt,
ingenting på gång. Därför försöker jag redan nu att bygga upp en positiv relation
för dem till Sverige.
Jag tar även till en del billiga tricks. De
får äta lite mer godis, inte bara på lördagar, och se lite mer på TV. Man märker
dessutom att de lär sig en del ord och uttryck från TV-programmen. Även om vi
ju har tillgång till svenska DVD-filmer
och liknande även hemma i Tyskland, så
ska ju de konkurrera med de tyska och
spanska programmen, så det blir lite tid
över. Tid är förresten det största hindret
i flerspråkiga barns språkinlärning. Tiden som de har med varje språk blir ju
så pass mycket mindre, i mina barns fall
är den ju uppdelad på tre. Därför är besöken i Sverige respektive Spanien väldigt viktiga.
Slutligen så har vi även observerat en
avsevärd kognitiv (tankemässig) utveckling hos barnen under dessa resor. Speciellt när barnen är yngre så ser man hur
de utvecklas och blir lite mer ”vuxna”.
Under denna resa till Sverige så utvecklades Ingrid (3 år) avsevärt. Hon förstår
mycket mer av det som händer runt om-

kring henne. Dessutom gick inte bara hennes svenska framåt under resan, utan även
hennes spanska (och tyska), eftersom hon
kognitivt klarar av mer saker nu. Hennes
pappa blev såklart förtjust när han märkte detta när vi kom hem (han hade stannat
kvar i Tyskland för att jobba).
För oss och flerspråkigheten spelar
dessa resor alltså en stor roll. Barnens
språk tar stora steg framåt och de lär sig
väldigt mycket mer än om vi hade varit
hemma hela tiden. Vilken tur vi har att vi
lever i en tid där de flesta har råd med resor till andra länder/det gamla hemlandet!
Till sist ett boktips: när jag var hemma hittade jag boken ”Konsten av vara
invandrare” av Andrzej Olkiewicz, den
kan jag rekommendera till alla utlandssvenskar.
Monica Bravo Granström
mogranstrom@yahoo.es

Har du erfarenhet av
flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten
att skriva om dina erfarenheter i vår
spalt Samtal om flerspråkighet. 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 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: mogranstrom@yahoo.es om
du vill skriva något.

Svensk litteratur håller stilen!
Nu kan du som utlandssvensk ta del av den allra hetaste svenska litteraturen, till väldigt låga priser!
Tack vare ett förmånligt avtal får du som är medlem i Sverigekontakt dessutom alltid 3% rabatt
på hela vårt sortiment, ange bara ”sverigekontakt” i kassan. Välkommen in och
provläs och handla hos oss på www.bokus.com, där framgår också vilka länder
vi levererar till. Vi ses!

179:-

169:-

Livet deluxe
av Jens Lapidus

169:-

Någonstans inom oss
av Kajsa Ingemarsson

Himmel över London
av Håkan Nesser
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S

En bokstav med
många uppgifter

Göta’s bar ock kök, Lasse’s bilverkstad,
Eva’s Paley, Syskonen’s fruktaffär
S är den nittonde bokstaven i den
svenska varianten av det latinska alfabetet, motsvarigheten till det grekiska sigma
och det hebreiska och arabiska sin/zin.
Den kan sakta susa och den kan väsnas.
Den ljudligare och den tuffa varianten
är sj eller z. Den kan tystna och bli stum
som i franskan: Descartes. Fonetiskt är
den en frikativa eller spirant, ett kontinuerligt brusande mjukt språkljud som bildas när luft pressas genom förträngning i
artikulationssystemet. Som grafem är den
en enkel liten slingerrörelse.
S jobbar i svenskan både med substantiv och verb: som genitivmarkör i singularis och pluralis, så även i övriga nordiska språk – bokens, flickornas, och för att
tillverka passivfomer, reflexiva verb eller
deponens: bilen startas, barnen kramas,
jag hoppas, trivs, minns. Dessutom som
inlånad pluraländelse ibland för säkerhets
skull dubblerad med svensk plural: jumpers, bäbisar.
I engelska markerar s förutom substantivets plural även tredje person singularis hos verben: he loves, för att i tyska
och franska istället låna sig till andra person: Du liebst, respektive tu gardes, punis, vends för att använda franska grammatikens ordexempel. Och i imparfait
slår s på stort och dubblerar sig: Gardasses, punisses, vendrisse.
Även i franska ställer s upp som pluraländelse både för substantiv, adjektiv och
artiklar: l’arbres/les arbres eller struntar
i att vara med och tar en välförtjänt paus i
ord som slutar med s, x eller z.
Genitivform i tyska också förstås, både
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S är en sällsynt flitig bokstav med många funktioner.
Jag sattes på spåret genom en del märkliga skyltar
som alltmera frekvent och totalt språkligt felaktigt
dyker upp i den svenska gatubilden, som en misstolkad utväxt av det engelska inflytandet.

vad gäller artikel och substantiv maskulin
och neutrum singularis, Des Mann/e/s,
des Buch/e/s.
I serbokroatiska hittar vi plötsligt en ny
funktion förutom den gamla vanliga andra-person-singularis-verb-markören (fast
nu i gestalt av dorsopalatal tonlös frikativa, dvs sje-ljud): ti pijes, vidis, govoris.
S, eller sa, avslöjar sig som preprositionen med, styrandes instrumentalis: s obzirom na – med hänsyn till, s vremenom
– med tiden.
I finska kan s vara ett kasusinskott
som i Talo (hus) – talossa (i huset), huone
(rum) – huoneessa (i rummet), auto – autossa, men inte stå som förstabokstav i en
flerkonsonantbörjan i ett ord, om det inte är ett inlån, som startti.
När det gäller att stå först i ordet har s
dock en särställning i svenskan, i alla ord
som börjar med tre konsonanter, skratta,
strömma, skvätta, så är det vår lille vän
som börjar.
S är också vid behov en sammanbindningshjälp i sammansatta ord  bordsben,
förklädesband, trevägskorsning. (Men
många klarar sig bra utan: taklampa,
skridskoprinsessa, mobiltelefonkatalog,
råttsvans.)
Vår bokstav kan också forma och beteckna en grupp, en familj, en ätt, ett hus
och dess invånare: Går vi över till grannen och hälsar på Svenssons är det både
individerna och bostaden som kan avses.
En del familjenamn i Österbotten och
Balticum har s som fast ändelse: Ivars,
Ingves, Freivalds. Familjegårdsnamn i
Dalarna har samma struktur: Liss-, Jos-,
Olars, Mas-Göras.
Och som om inte det fonetiska, morfo-

logiska och grammatiska skulle vara nog:
s får ställa upp som förkortning i ett otal
situationer.
S för sekund, s för socialdemokrati, s
för kemiskt tecken för svavel, för signalförband, för Värmlands län, på motorfordon för Sverige, för substantiv, singularis,
biblioteksklassifikationen för militärväsen, för syd, sigma, beteckningen för entropi, dvs en till värme kopplad termodynamisk tillståndsstorhet.
Som enda bokstav finns en variant för
dubbelteckning: ss kan också skrivas ß.
Och här hittar vi också förkortningar: Det
värsta exemplet är Schutzstaffel, bättre är
Steamship och Stockholms spårvägar eller Sláturfélag su∂urlands på Island.
En lustig dialektal s-tredubbling kan
ibland fortfarande höras i Bohuslän –
domseses, en slags förstärkt kollektiv genitiv; deras hus/gård/ägor.
Och till slut en klassisk översättningsmiss från Billböckerna:
”Ja”, läspade Violet.
Text: Ulla Berglindh
Ulla.Berglindh@ped.gu.se

Om hus och bygd
Riksföreningen Sverigekontakt kan glädja sig år ett mångårigt samarbete med f. 1:ste arkivarie Per Clemensson. Han är en drivande kraft i Göteborgs lokalförening, han har lett arbetet
med att registrera och digitalisera Riksföreningens stora fotosamling och han är oumbärlig
för vårt forskningsprojekt Göteborgs-Emigranten. Därtill är han en framstående släktforskare och har tidigare, tillsammans med Kjell Andersson, författat Börja släktforska, Släktforska
steg för steg och Släktforska vidare. Dessa böcker har tillsammans sålt i 180.000 exemplar,
en siffra som imponerar stort.
Nu är det dags för ett nytt grepp. Parhästarna Clemensson/Andersson har just utkommit med boken Börja forska kring
ditt hus och din bygd på förlaget Natur
och Kultur. Här blir det gården/fastigheten/huset/byn som är utgångspunkten i
den historiska undersökningen. Med stor
pedagogisk skicklighet lotsas läsaren till
de många arkiv och databaser, som kan
ge oss svar på våra frågor.
Goda råd
Vill man forska om sitt hus och sin bygd
är man naturligtvis ivrig att kasta sig över
de arkiv och myndigheter, som kan hysa
intressanta pusselbitar. Författarna råder
oss dock att börja med sådant som redan
finns dokumenterat och våra allmänna bibliotek är därför en bra utgångspunkt. Där
kan man finna relevanta uppgifter inte bara i böcker, utan många gånger finns också olika databaser att tillgå. Denna nya bok
innehåller i sitt avslutande kapitel en värdefull förteckning över det digitaliserade
material som kan vara användbart: adresser till databasernas hemsidor samt på
marknaden förekommande CD och DVD.
Läsaren får också tips om det kartmaterial som är oundgängligt i en forskning
som denna. En del finns digitaliserat och
kan hittas på nätet och annat finns tryckt
på papper. En viktig milstolpe i den
svenska kartans historia kunde noteras

1857, då generalstabskartorna över vårt
land inte längre betraktades som hemliga
utan gjordes offentliga.
Offentlighetsprincipen
En viktig förutsättning för all forskning i
Sverige är att offentlighetsprincipen genomsyrar alla statliga och lokala myndigheter.
Vi har tillgång till så gott som allt material
som finns lagrat i de olika arkiven. Författarna till denna utmärkta handledning tar
fram det ena exemplet efter det andra på
olika typer av information som kan sökas:
• Husförhörslängder kan berätta vilka
som bott i huset
• Byggnadsritningar kan spåras
• Inspektioner kan ha företagits av olika
myndigheter och synehandlingarna har
bevarats
• Brandförsäkringshandlingar berättar
om husen
• Bouppteckningar redovisar vad som
kunde finnas inne i husen, osv, osv.
Alla framtagna exempel i denna bok är
illustrerade med avbildningar av de aktuella dokumenten, vilket gör läsaren förtrogen med de olika typerna redan innan
det egna sökandet tar sin början.
När våra städer utsattes för det stora
rivningsraseriet på 1960- och 1970-talen
utförde Nordiska Museet en inventering
av ett antal svenska orter. Bebyggelsen
uppmättes och dokumenterades, bostäder

fotograferades och invånarna intervjuades. Om Du har tur kan just Ditt hus ha
kommit med i det svepet.
Förutom stora insatser av Nordiska Museet hänvisar bokens författare till
Länsmuseerna, som kan bjuda på oväntade godbitar. Och naturligtvis bör man
samarbeta med någon av de 2.000 hembygdsföreningar som finns i Sverige. De
har varit ivriga till att dokumentera sin
bygds historia ner till minsta enskildhet
och de är pålitliga kulturbärare.
Detta är en vacker bok med illustrationer i färg. Den är lättläst och överskådlig
och ett utmärkt verktyg för varje nyfiken
amatörforskare.
Bohuslän i augusti 2011
Lennart Limberg

Sverigekontakt hyllar 100-åring
Den 5 juli i år fyllde Tore Wiik 100 år.
Tore har varit medlem i Stockholms lokalförening så länge som någon kan minnas
och har alltid flitigt deltagit i föreningens
möten och aktiviteter. Ända till för två år
sedan var han föreningens revisor, och
han har skött den uppgiften plikttroget
och noggrant.

På födelsedagen uppvaktades Tore på sitt
äldreboende i Alvik i Stockholm av en
stor skara släktingar, vänner och bekanta samt representanter för åtskilliga föreningar och organisationer, där Tore är
medlem. En delegation från Stockholms
lokalförening hyllade honom med en stor
blomsteruppsättning från både Riksfören-

ingen och lokalföreningen. Tore är fortfarande mycket pigg trots sin höga ålder,
även om han numera har lite svårt att gå.
Han uttryckte sin stora uppskattning för
uppvaktningen.
Sven Salin
Ordförande i Stockholms lokalförening
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Mingel på UD

Utlandssvenskarnas parlament 2011
Ett drygt hundratal utlandssvenskar
samlades i Stockholm i augusti för att diskutera olika problem som möter svenskar
bosatta i utlandet. Antalet svenskar utomlands har ökat kraftigt under de senaste
årtiondena. Under våren 2011 fanns det
drygt en halv miljon utlandssvenskar,
alltså något fler personer än i Göteborg.
Alla dessa sätter på olika sätt Sverige på
världskartan och skapar intresse för Sve-

rige vilket gynnar det svenska samhället
i stort. Och när de en gång återvänder
– för det gör de flesta av dem – har de
värdefulla erfarenheter och perspektiv
med sig hem som berikar Sverige, svensk
kultur och samhälle. Vi vet tämligen lite
om dagens globala svenskar. Vad man
dock kan säga är att en utflyttad svensk
inte är en förlorad svensk utan bör ses
som en resurs för Sverige.

Utlandssvenskarnas parlament arrangeras vartannat år av föreningen Svenskar i
världen. I år belystes frågor avseende utbildning, kultur, ekonomi och det diskuterades flitigt om hur man på bästa sätt
informerar svenskar om vad de bör tänka
på och känna till när de är på väg till ett
annat land.
Lars Bergman
lars.bergman@sverigekontakt.se

Svensk skola i förvandling –
rapport från Skolverkets konferens i Stockholm
Skolverket hade sin årliga sommarkonferens i samarbete med
SUF (Svensk Utlandsundervisnings Förening) 9–10 augusti.
Det är mycket som händer nu inom
svensk skola – ny skollag, nya läroplaner för både förskola och grundskola, ny
gymnasieskola och ny betygsskala. Dessutom blir det ny lärarutbildning, nya krav
på rektorsutbildning och behöriga lärare –
både gamla och nya – ska söka om lärarlegitimation. Det mesta ska ske från och
med hösten 2011 och vara helt genomfört
hösten 2012. Flera experter från Skolverket informerade de cirka 120 deltagarna
under de två dagarna och starkast intryck
gjorde nog Per Kornhalls föreläsning om
”Synligt lärande” där han visade på vad
som gör skillnad i elevernas lärande, näm22 S v e r i g e k o n ta k t

ligen VAD LÄRAREN GÖR under lektionerna. Det kan tyckas självklart, men
har under en tämligen lång tid varit ifrågasatt. Många lärare minns väl att ordet
lärare under en tid helst skulle ersättas
med ordet handledare och eleverna skulle själva ta ansvar för sin utbildning. Nu
tycks det åter vara så att läraren ska ta en
mer central roll i klassrummet.
Mycket information om vad som händer kan man få på skolverkets hemsida
www.skolverket.se. De nya läroplanerna har också fått till följd att en ny kursplan gällande Kompletterande svenska är
under utarbetande. Anna Österlund på
Skolverket arbetar med den och man kan
kontakta henne om man på något sätt vill
påverka innehållet.
Det är en gammal tradition att lärare engagerade i svenskundervisning ut-

omlands träffas i augusti varje år. Det är
ett tillfälle att träffa gamla kolleger, utbyta erfarenheter, uppdatera sina kunskaper och ha det allmänt trevligt. I år var
inget undantag. Dagarna i augusti betyder mycket för dessa lärare som så ofta är
tämligen isolerade på sina små skolenheter. Det är lika glädjande varje år att konstatera att svensk utlandsundervisning
lever och frodas och att lärarna är entusiastiska och vetgiriga. Att de dessutom
är viktiga för barnens lärande visste väl
många av oss. Att nu även Skolverket understryker detta är glädjande. Nu återstår
bara att lärarutbildningarna runtom i Sverige ger sina studenter det de behöver.

Lars Bergman
lars.bergman@sverigekontakt.se
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Lösningsordet i de BLÅ numrerade rutorna utgör tävlingssvaret. Tre vinnare får en bok ur föreningens boklager. Adress finns
på sid 3 i tidningen. Ett annat altenativ är att e-posta lösningsordet till Conny.stoopendahl@Sverigekontakt.se. Lösningen oss
tillhanda senast den 15 oktober 2011. Märk kuvertet eller notera ”Tävling 10”. Lycka till.
Alla foton kommer senare att kunna ses via Riksföreningen Sverigekontakt.
Konstruktör: Conny Stoopendahl. Fotot finns i Riksföreningens arkiv.

Lösning till förra korsordet
Ordet vi sökte i förra korsordet var PIRAT. Bilden finns,
bland en grupp foton om Los Angeles med omnejd.
Okänd fotograf.
Tyvärr slog tyrckfelsnisse till i rutan högst upp, näst
längst till höger. Ordet ”särling” blev ”darling”. Svaret
skulle bli ”kuf”. Vi beklagar. Därför blev det ingen vinnardragning i denna omgång.
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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
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