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Från Dicksonsgatan

Ett gott nytt Sverigefrämjande år
Finns det något som är mer oförutsägbart
än vädret i Sverige? Förra året var det en
kall och snörik höst, i år är det varmaste
hösten på över 100 år och jordgubbar
plockades på sina ställen i mitten av november. ”Snösäkra” skidorter i fjällen har
ingen snö och ishotellet i Jukkasjärvi har
ingen is. Ja, som sagt, över vädrets makter
rår vi inte.
Sverigekontakt har i höst genomfört
tre större lärarkonferenser utomlands,
nämligen i Toronto, Budapest och i Riga.
Det är glädjande och inspirerande att se
hur lärare i svenska i olika länder oförtrutet arbetar vidare med i många fall små
resurser. Måtte det alltid finnas eldsjälar
som drivs av intresse och engagemang
och som aldrig ser några svårigheter utan
istället tänker ”det ordnar sig”.
I september deltog Sverigekontakt i
mässan Bok & Bibliotek här i Göteborg.
Det är på många sätt en fantastisk tillställning – 100 000 besökare och mängder av
utställare och för oss göteborgare en möjlighet att få se och till och med prata med
både inhemska och utländska författarcelebriteter. Bokmässan visar att boken
ännu står stark i en värld som alltmer fylls
av läsplattor och datorer. Man kan ju däremot börja fundera på bibliotekens framtid. Kommer det att finnas byggnader som
kallas bibliotek där man rent fysiskt går in
och lånar en bok eller sitter man om några år hemma och laddar ner boken till

sin läsplatta? Vi ser ju att skivbutiker har
försvunnit och videouthyrare har tvingats lägga ner.
Trots en sänkt bokmoms för ett antal
år sedan har den traditionella bokhandeln det besvärligt. Internethandeln med
böcker ökar dock stadigt och är snabb,
lättillgänglig och billig. Bokhandeln försöker konkurrera med kafé i lokalerna
och små författarträffar. Men hur länge
kommer det att fungera? Dessutom finns
de lättsålda böckerna av Larsson, Läckberg, Guillou, Mankell, Marklund med
flera i var och varannan livsmedelsbutik och drar därmed undan mattan på de
mer välsorterade bokhandlarna.
Att Tomas Tranströmer fick nobelpriset i litteratur i år var glädjande och fick
kanske mången bokläsare att förstå att det
finns annan litteratur i Sverige än deckare. Att han dessutom är tämligen lättläst
får kanske några att läsa ytterligare poesi
och därmed gå vidare i sin litterära
skolning.
När ni har tidningen i er hand är det
juletider. Tomten har kanske redan kommit och ni har förstått att ni varit snälla
under året eftersom ni fått flera julklappar.
Sverigekontakt har också i november/december agerat tomte och skickat ut drygt
900 bokpaket till lärare och svenska skolor utomlands samt till kompletterande
svenskundervisning i ett stort antal länder. Jag hoppas att både ni lärare och era

elever kommer att få glädje av dem. GOD
JUL på er alla!
Som många av er vet så har ett flertal
av våra aktiviteter genom åren haft ekonomiskt stöd av de Ekmanska stiftelserna.
Så har fallet varit även i år. Det är med
stor tacksamhet vi noterar detta. Utan detta
stöd skulle vår verksamhet och våra möjligheter att uträtta något vara betydligt
mindre.
Sverigekontakt har fram till 2011 erhållit
statligt stöd från Utbildningsdepartementet
– pengar som kommit till oss via Svenska
institutet. Från 2012 kommer stödet istället
att komma från Utrikesdepartementet – en
förändring vi ser som naturlig och välkomnar då vår verksamhet i stor utsträckning
bedrivs utomlands och då vi många gånger
är en del av det som kan kallas ”Sverigefrämjande”.
Till sist vill jag önska er ETT GOTT
NYTT ÅR. 2012 ska bli ett år fyllt av arbete
i form av stöd till svenskundervisning i utlandet, emigrantforskning, kartläggning
och vård av svenska
minnesmärken utomlands och förhoppningsvis nya uppgifter
att lägga till de andra,
mer traditionella.
Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se

Årsmöte
Riksföreningen Sverigekontakts årsmöte 12–13
maj 2012 i Stockholm
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ordföranden har ordet
Sedan 2005 har arbete på en nordisk nätordbok
pågått i Sverige, Norge, Danmark och Island.
Ordboken är upplagd så att uppslagsord på isländska har fått ekvivalenter (dvs. motsvarande
ord) på svenska, danska och norska (bokmål
och nynorska). Den kan användas för ett språk i
taget, så att man får en isländsk-svensk ordbok,
en isländsk-dansk, en isländsk-norsk med bokmål och en isländsk-norsk med nynorska.
Den hittills använda större isländsk-svenska
ordboken tillkom 1943. Det säger sig självt att
denna är svårartat föråldrad vid det här laget.
Den ger en bild av ett isländskt samhälle som
inte längre finns. Det är det gamla bonde- och
fiskarsamhället som helt dominerar. Utvecklingen har ju varit ganska betydande i Sverige under
tiden från andra världskrigets slutskede, och på
Island har den snarast varit explosionsartad.
För alla svenskar som behövt lära sig isländska och för islänningar som velat lära sig svenska
har bristen på en fullgod ordbok länge varit
kännbar. Att det finns en mycket bra svensk-isländsk ordbok från början av 1980-talet har inte
röjt undan svårigheterna. Den är ju ordnad efter
de svenska orden, och man måste redan kunna
båda språken ganska bra för att kunna använda
en svensk-isländsk ordbok när man exempelvis
skall översätta från isländska. Dessutom börjar
även denna ordbok bli något föråldrad.
Det har funnits planer på att utarbeta en
ny isländsk-svensk ordbok i många årtionden,
en del ganska långt komna. En av de viktigaste orsakerna till att det ändå inte blivit något
har varit kostnaderna. Ordboksprojekt är dyra
åtaganden, eftersom det behövs personal med
särskild expertis, och arbetet är tidsödande.
Länge var det bokförlag som tog initiativ till
sådant arbete, och det var egentligen bara
några få som specialiserade sig på ordböcker.
Dessa förlag hade då i allmänhet en egen
ordboksredaktion med språkkunnigt folk anställda, som visste hur man framställde ordböcker. När de väl hade upprättat en svensk
ordsamling som använts framgångsrikt i ett
ordboksprojekt kunde den till stor del återanvändas för ett nytt språk. Men inte helt. Ordböcker återspeglar den kultur som bärs upp av
det aktuella språket, och pedagogiska ordböcker ger lika mycket besked om kulturförhållanden som om rent språkliga förhållanden.
På det sättet har alla de gamla skolordböckerna kommit till, mellan svenska och engelska,
tyska, franska, även latin och i viss mån ännu
några språk (ryska, spanska, italienska m.fl.).
Ibland har någon eldsjäl med särskilda förutsättningar ställt ett värdefullt underlag till förfogande; så har det exempelvis ofta varit med
specialordböcker av olika slag (som tar sikte på
något särskilt fackområde eller liknande). Eventuellt har någon specialist vid ett av landets uni-
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versitet granskat ordboksmanuset för att i rimlig
utsträckning kvaliteten skall garanteras.
Även när ordboksmarknaden var som hetast
var det ändå bara några få språk som blev väl
tillgodosedda. Förlag är affärsdrivande företag,
som förväntas gå med vinst. Ordboksprojekt är
nu så dyra att det i Sverige egentligen bara är
ordböcker som innehåller engelska som någorlunda väl kan täcka sina egna kostnader, allt
annat ger förluster. Upplagorna blir för små –
eller rättare sagt de försålda exemplaren är för
få. Att i det läget få något förlag att satsa på en
ordbok som bara ett litet antal användare är intresserade av är utsiktslöst.
Samtidigt behövs det ordböcker för att kommunikationen mellan olika kulturer skall fungera.
I det internationella sammanhanget är naturligtvis svenskan ett av de språk man drar sig för
att satsa på, eftersom det är förhållandevis liten
efterfrågan på ordböcker med svenska i. Dessa
blir i första hand en angelägenhet för svenskarna
själva. Kulturspråken med många användare
kan lättare göra vinster på vissa produkter och
undantagsvis satsa på något förlustprojekt.
En ny situation har uppstått i och med att
ordböcker nu i snabbt ökande takt framställs i
elektronisk form och görs tillgängliga på nätet.
ISLEX-ordboken, som nämndes inledningsvis, är en sådan. Den har sammanställts med
hittills uteslutande statliga medel från de fyra nämnda nordiska länderna. Detta är rimligt
med tanke på att tillgången på ordböcker hör
till det som verkligen behövs för att kommunikationen inom och mellan samhällen skall
fungera väl. Det talas ofta om infrastruktur nu
för tiden, och ordböcker hör dit, likaväl som
järnvägar, vägnät och andra transportmedel
hör till den kommunikativa infrastrukturen i
mer konkret mening.
Nätordboken ISLEX öppnades för allmänheten onsdagen den 16 november 2011 vid en ceremoni i Reykjavik. Den är tillgänglig utan kostnad för alla intresserade på nätadressen islex.se.
Den skiljer sig från tryckta ordböcker bland annat på det viset att den ännu inte är komplett.
Strängt taget kommer den aldrig att bli färdig,
för det är en av fördelarna med en elektronisk
ordbok: man kan hela tiden uppdatera och förbättra utan att nya riktigt dyra insatser krävs.
De flesta av oss är vana vid att arbeta med
ordböcker uppslagna på skrivbordet. Mycket
talar för att nätordböcker till stor del kommer
att ersätta dem. Det kan man kanske sörja
över, men faktum är att nätordböcker ofta är mer användbara
än de gamla böckerna, till allt utom att palla upp projektorn när
vi visar våra urmodiga diabilder.
Gott slut på året!
Bo Ralph
S v e r i g e k o n ta k t
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Stenar, stoder och så en
stadsdel – men inga sånger
På Riksföreningens hemsida pågår det sedan mars månad en insamling av svenska minnesmärken i utlandet. Denna insamling har på olika sätt uppmärksammats tidigare, bland annat i en serie artiklar i Sverigekontakt. Vi som ansvarar för arbetet med minnesmärkena satte i våras upp som mål, att det vid årsskiftet
skulle finnas minst 100 poster i minnesmärkesbanken på nätet. När denna text skrivs, i mitten av november, finns där ett sjuttiotal. Hjälp oss att nå över 100 före årets utgång! Gå in på hemsidan och bidra med
ditt minnesmärke!
Vår definition av vad som kan vara ett
svenskt minnesmärke lämnar utrymme för
sådant som inte går att ta på men som ändå
minner om Sverige, t.ex. svenska sånger
och traditioner. Det centrala är att det som
erinrar om Sverige kan dokumenteras utanför landets gränser. En äldre definition
av begreppet minnesmärke som återfinns
i ett nummer av Allsvensk samling från
början av förra seklet kräver dessutom
att märket skall vara knutet till en specifik plats. Detta krav har vi alltså slopat nu.
Om alla märken måste vara bundna till en
position i rummet är risken stor att det bara blir en massa stenar och stoder och plaketter. De svenska avtryck som inte går att
ta på – sångerna och traditionerna – låter
sig sällan platsbestämmas lika exakt som
avtryck av det konkreta slaget.
Den äldre definitionen ställer förvisso
inget krav på att platsen ifråga måste vara
avgränsad på ett särskilt sätt. En plats skulle kunna vara Amerika, där svenskättlingar i en rad olika delar av kontinenten ännu
firar t.ex. midsommar enligt gamla svenska traditioner. Men valet av ordet plats antyder ändå att det i typfallet bör röra sig om
ett område av ett geografiskt snävare slag,
ett område som kan rymma ett monument i

sten men inte gärna ett så stort område som
ett helt land eller en hel kontinent.
Vi hade hoppats att vår vidare formulering av vad som kan vara ett minnesmärke
skulle gynna bidrag av det abstrakta slaget.
Så har det inte blivit. Av det sjuttiotal minnesmärken som finns på hemsidan är det
bara ett som inte kan karakteriseras som
konkret, nämligen stadsdelsnamnet Bronx;
historien bakom det berättas för övrigt i juninumret av Sverigekontakt. Svenska sånger, danser, sedvänjor, ritualer och berättelser lyser emellertid med sin frånvaro.
Varför saknas det då svenska avtryck av
det här slaget på hemsidan? För ute i världen saknas de sannerligen inte. Först och
främst beror den kraftiga slagsidan åt det
konkreta säkert på att de flesta helt enkelt är
vana vid att tänka på minnesmärken på ett
visst sätt, nämligen som gripbara monument
i den fysiska verkligheten. Små justeringar
av begreppsdefinitionen kan knappast förändra dessa vanor på något avgörande sätt.
Tanken är ju heller inte att avskaffa de konkreta, mer traditionella minnesmärkena, utan blott att skapa medvetenhet om hur man
brukar leta svenska avtryck och att man kan
leta på andra sätt.
Att de flesta av våra minnesmärken är

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!
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konkreta kan nog också delvis förklaras av
att det är svårt att på ett träffande och begripligt sätt beteckna och tala om märken som
inte är konkreta. Bara termen märke leder
ju tankarna bort från det som saknar fysisk
form. Ibland använder vi istället beteckningen avtryck. Antagligen ligger det närmare till
hands att tolka avtryck överfört (dvs. bildligt)
än att tolka märke som något annat än ett
fysiskt märke; i så fall skulle avtryck vara
lämpligare som neutral term för både konkreta och abstrakta företeelser som minner
om något svenskt. Själva sammansättningen
minnesmärke är dock så väl etablerad redan
att det knappast går att införa avtryck som
huvudbeteckning för det vi samlar in.
Även beskrivningen abstrakt för allt som
inte är stenar och byggnader och dylikt framstår som besvärlig. Det är en sak att ett ortnamn som Bronx kan betecknas som abstrakt – språket i sig representerar ju själva
sinnebilden av det abstrakta. Men sånger och
danser och ritualer, är de verkligen abstrakta? Ja, möjligen som övergripande fenomen.
Men knappast när de utförs. Då uppfattas de
förstås som synnerligen konkreta.
Alternativt kunde man därför tala om
immateriella minnesmärken snarare än
abstrakta. Immateriell är den term som
Unesco använder för att referera till just
sedvänjor, musik, berättande, dans etc. i
sitt arbete med att trygga det globala kulturarvet. Också inom föreningens minnesmärkesprojekt har vi använt termen, parallellt med abstrakt. Tyvärr har immateriell
den nackdelen att dess motsats – materiell –
fungerar dåligt som beteckning för de ickeimmateriella märkena, eftersom materiell
leder tankarna till så mycket annat än minnesmärken.
Man kan vidare fundera över hur själva

Sångkvartetten Svea i Hamburg, 1860-tal.

Parad i Bridgeport, Connecticut, 1922. Sångföreningen Norden.

insamlingsmetoden påverkar vilken typ av märken vi får in.
Bidragen måste passas in i ett särskilt formulär som ligger på
föreningens hemsida. Förutom en beskrivande text och lämplig rubrik kan bidragslämnaren där också ladda upp ett foto
av sitt minnesmärke. Fotoinslaget bidrar naturligtvis till att
upprätthålla gamla invanda mönster – det ligger helt enkelt
närmare till hands att avbilda stenar och byggnader än danser och sånger. Dansande människor kan man ta kort på, men
kortet återger inte kärnan i verksamheten (rörelsen, rytmen);
en fotografisk avbildning förevigar däremot det visuella intryck ett dött ting ger.
Sånger och annat ljud kan formuläret inte alls hantera.
Ändå är audiella minnesmärken på sätt och vis mer konkreta än traditionella monument. Från Roine Andersson i Västerås har Riksföreningen fått sig tillsänt en CD-skiva med
en serie ljudupptagningar från 300-årsfirandet av att Nya
Sverige anlades i Nordamerika. Nya Sverige tillkom som
bekant 1638; jubileet ägde följaktligen rum 1938. Skivan
rymmer bland annat ett tal av prins Bertil och ett framförande av den svenska nationalsången. Talet och sången
är i sig själva flyktiga men har med teknikens hjälp omvandlats till något konkret. Genom att de transformerats
till först analogt och sedermera digitalt lagrad information,
kan man nu återskapa exakt de ljudvågor som en gång
nådde åhörarna i den sena mellankrigstidens Delaware.
Sådan direkt koppling till föremålet för en erinran kan en
minnessten aldrig ha.
Något som gör många immateriella avtryck svårhanterliga
är att de saknar slutpunkt i tiden. Alla fältslag, händelser, historiska personer etc. har redan gjort sina avtryck men gör
dem inte längre. Därför kan man minnas dem, och sätta upp
märken som hjälper oss att minnas dem. Immateriella märken utmärks istället ofta av att de alltjämt sätter avtryck: danserna dansas i detta nu, ritualerna och sedvänjorna praktiseras alltjämt, sångerna sjungs och språket talas. Och då kan det
framstå som besynnerligt att tala om dem som minnesmärken, även om de förstås minner om en äldre tid då de som
dansar, sjunger eller traderar på annat vis en gång lämnade
sitt forna fosterland. Men avslutade är de inte, vilket det man
minns normalt sett är.

Också en del immateriella avtryck representerar emellertid –
precis som de flesta konkreta märken – mer ett slags stelnade
rester av tidigare svensk närvaro än vad ännu levande svensk
kultur utomlands gör, nämligen svenska lånord. I juninumret gick
vi ut med en försiktig efterlysning av den sortens svenska minnesmärken. Nu manar vi mera direkt till handling. Skicka in ditt
bidrag, gärna i form av ett svenskt lånord!
Text: Erik Magnusson-Petzell, erik.magnusson-petzell@sverigekontakt.se

Fortbildning på distans för lärare
i svenska som främmande språk
Vill du fortbilda dig inom andraspråks-/främmandespråksinlärning och språkutvecklande arbetssätt?
Läsåret 2012–2013 erbjuder vi åter vår ettåriga distanskurs (15 hp) för lärare som undervisar i svenska som
främmande språk för vuxna utanför Sverige. Kursen har
två endagsträffar i Stockholm. Sök senast 15 april.
www.nordiska.su.se/utbildning

Institutionen för
nordiska språk
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Amerikasvenskan
finns kvar i
Minnesota
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Vårt första möte med amerikasvenskan är en skylt ovanför dörren på hembygdsgården i Scandia, strax utanför Minneapolis i Minnesota. ”Välkommen hus” står det. Eldsjälarna på Välkommen hus har lovat att de ska kontakta de svensktalande som är med i föreningen och be
dem komma och tala med oss och delta i våra inspelningar. Vi vill undersöka amerikasvenskan,
om den fortfarande finns kvar, och jämföra dagens amerikasvenska med de inspelningar från
60-talet som finns på dialektarkivet i Uppsala. Välkommen hus är tomt på folk, men fullt med
fika. Våra vänner har sett till att de som ska komma ska få småkakor och någon variant av
kanelbulle och kaffe. Vi laddar videokameror och audioutrustning med minneskort och väntar.
Först kommer en dam som talar skånska
och som utvandrade på 60-talet. Sedan
kommer plötsligt så många svensktalande
att vi måste dela upp oss. Hela projektlaget på fem personer får varsin informant,
och vi får så mycket att göra att vi inte
hinner äta förrän framåt eftermiddagen.
Vi får höra om inställda julottor och snökaos, om kriget, om besök hos svenska
släktingar i det gamla landet och om ett
brinnande intresse för svenska folkdräkter. En dam kan identifiera alla svenska
folkdräkter. Vi känner med viss svårighet
igen Bohusdräkten och möjligen en från
Leksand.
Jakten på amerikasvenskan och amerikasvenskarna började på internet några månader tidigare. Vår projektgrupp,
bestående av språkvetare med lite olika
inriktning- dialektologi, flerspråkighet,
grammatik, språkhistoria – i samarbete
med Riksföreningen Sverigekontakt sökte
pengar från Torsten Söderbergs stiftelse,
efter att ha funderat över om amerikasvenskan fortfarande skulle gå att dokumentera. Vi fick en del motstridiga besked.
Någon menade att det var försent och
att vi borde skrinlägga planerna. Ett tag
såg det också ut som att det var precis så
det var. De kontakter som vi kunde finna
i cyberrymden var oftare svenska klubbar med stort intresse av sitt svenska ursprung, än sammanslutningar för svensktalande. Men en förfrågan till en förening
gav en intressant ingång: en dam i Minnesota kände Margareta Hedblom, som
i flera år besökt svenskättlingar i Minnesota och genom henne kom vi in kontakt
med alltfler svensktalande. Innan vi reste
hade vi bestämt träff med ett tiotal amerikasvenskar, som ibland också lovat att ta
med sig någon annan de kände. Vi hoppades att det skulle kunna leda till åtminstone 15 användbara intervjuer.
De personer vi fick kontakt med är oftast barn till utvandrare, dvs. andra gene-

rationens invandrare och de flesta som
fortfarande talar svenska som modersmål
är över 80 år, i vissa fall över 90. Deras
föräldrar utvandrade i början av 1900talet och det verkar vara vanligt att de var
unga och utvandrade utan familj. Svenskarna har sedan träffats och bildat familj i
Minnesota och det är inte ovanligt att de
kommer från olika håll i Sverige. Ändå
kan vi ofta höra spår av svenska dialekter
hos amerikasvenskarna.
När vi ett par dagar senare kör 60 mil
norrut från Minneapolis i vår hyrbil är
det för att möta denna andra generations
invandrare. In Minneapolisområdet bor
också många som lär sig svenska för att
de har svenskt påbrå, och många har varit i Sverige på språkkurser, på folkhögskolor eller på besök hos släktingar. Denna
återerövring av ett språk som gått förlorat för den nya generationen är nog så
intressant, men det är de gamla amerikasvenskarna som vi prioriterar på den här
resan. Man skjuter ogärna upp ett möte
med en 90-åring i flera år. Vi ska till Karlstad, Minnesota, en mycket liten stad nära
den kanadensiska gränsen. Vi har kontakt
med en man som själv är svenskättling
och som har lovat att ta med sig några av
sina svenska vänner.
Om vi har tur, tänker vi, när vi smäller
igen bildörren, träffar vi
tre, fyra stycken svensktalande. Då var det värt
den här bilturen.
Inne på mötesplatsen, café Nordhem, väntar en hel grupp pensionärer på oss. Vår
kontakts ”några vänner”
är kanske tjugo personer. Caféets innehavare underhåller dem
med kakor och glass,
han bjuder på allt, han
älskar Sverige, där han

aldrig har varit. Många av svenskamerikanerna har eskorterats till caféet av sina
barn i övre medelåldern, inte så mycket
för att föräldrarna inte kan ta sig fram
på egen hand, som för att de hör lite dåligt. Vi spelar in historier om hur svenskamerikanerna sökt sina rötter i hemlandet. Alla har givit sig iväg till det gamla
landet, ofta på tidigt 80-tal, och haft med
sig ett namn, inte sällan Anders Svensson
eller Johan Nilsson och ett handskrivet
kuvert från 20-talet. Varje gång vi hör en
upptakt till en sån här historia tänker vi att
det här kan aldrig gå, det går inte att flyga
till Sverige och leta upp en Anders Svensson, åtminstone inte om man vill ha tag i
rätt Anders Svensson. Men varje historia
slutar lyckligt. Alla har hittat sin släkting,
med hjälp av tillmötesgående ortsbor. De
har fått se den hembygd som släktingarna
lämnat mer än ett halvt sekel tidigare och
många har till och med fått se den gård
och det hus som tillhört familjen. Inte sällan har svenskarna också tagits väl emot
av släkten från det gamla landet. De har
fått husrum och guidning och ätit svensk
sill. Vi är glada att de mötts av sådan omtanke i Sverige – för vi skäms oupphörligen bort med mat och erbjudanden om
husrum, hur ofta och hur länge vi vill för
resten av våra liv och våra familjer är lika
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välkomna. Att vi är svenskar är tillräckligt.
Karlstad (population 660 sade skylten
när vi åkte in i stan) rymmer en stor gata
och ett tjogotal hus i tätorten. Varje hus
har en brädfasad, målad med falu rödfärg
eller norsk blomstermaling. En putsfasad är dekorerad med dalamålningar och
bär texten svensk hemslöjd. Byns starke man,
Curtis, som också äger caféet, säger att
hans nyss bortgångna hustru ville att man
skulle få känslan av att resa genom en liten
svensk by när man åkte genom Karlstad.
Det får man ändå inte riktigt; när vi lämnar
Karlstad vinkar en gammal dam i en blå
Cadillac åt oss. Hon har just förevigats på
våra inspelningar och laddat upp med en
hamburgare inför hemfärden till ranchen
utanför Karlstad. Hon höjer hamburgaren i
luften genom bilens sidoruta till avsked.
Dagen därpå tvingas vi tacka nej till
ett erbjudande om att träffa ytterliga
svenskamerikaner på ett ålderdomshem
en bit närmre den kanadensiska gränsen.
Vi måste åka vidare mot Mora. Där ska
det firas midsommar och i anslutning till
det ska vi genomföra inspelningar på stadens bibliotek. Efter inspelningarna firar
vi midsommar. Midsommarstången bärs i
procession och reses, det dansas små grodorna och prästens lilla kråka.
Denna tradition upprepas – några dagar senare är vi tillbaka i Scandia igen och
deltar på nytt i midsommarfirande. Det är
Välkommen hus som arrangerat det, och
det finns smörgåsbord och en flickkör, som
framför allt från Evert Taube till Äppelbo
gånglåt. På kvällen är vi trötta och hungriga
och har en arg tvååring i baksätet, men bestämmer oss för att åka omvägen kring Karl
Oskars hus. Karl Oskars hus är ett typiskt
hus från sent 1800-tal som flyttats till en plats
strax utanför Lindstrom, Minnesota. Nu är
det muséum som drivs av lokala ortsbor.
Väl på plats möter vi John som vuxit upp
några mil från Lindstrom och en hel bygd
som firar sitt svenska ursprung. Vi är na-

Midsommarfirande i Mora, Minnesota
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turligtvis välkomna med på denna högtid.
Marshmallowssallad och böngryta trängs
med brownies och faktiskt också köttbullar. Tvååringen festar på maccaroni and
cheese. John ställer gärna upp på en intervju. Han berättar att han fått en stroke
några år tidigare och när han vaknade till
kunde han bara prata svenska, säger han.
Det tog lång tid att få tillbaka engelskan.
Hela hans barndom var på svenska.
– Men affären då, frågar jag.
– Där talade vi svenska , säger John.
– Och vänner?
– De talade svenska. Alla talade svenska och man kunde läsa svenska tidningar.
När John började skolan kom de första
kontakterna med engelskan. Då var han
sex år. Det tog lite tid innan han förstod
någonting av det som sades där.
Andra gäster i midsommarfirandet har
med sig gamla böcker. Det visar sig vara
katekesen och en sedelärande berättelse
om en liten pojke. Allt utgivet på svenska
på amerikanskt förlag under 20-talet. En
stor del av dem som har svenskt påbrå
håller fast vid det och vill utveckla det och
det har betydelse för hur de uppfattar sig
själva. En populär aktivitet i heritagerörelsen, de som värnar om det svenska arvet,
är lutfiskmiddagar. Ringlekar verkar också vara viktiga. Vi lär oss åtskilliga som vi
har missat hela vår uppväxt i Sverige.
I Christdala ligger Christdala kyrka.
Inga svenska gudstjänster hålls här längre,
men kyrkan används för bröllop. Vår
guide heter Wayne Quist och har åkt genom hela Minneapolis för att visa oss kyrkan och det gamla skolhuset som fungerar
som museum. Vi får se protokollboken
från kyrkans årsmöten. På 1930-talet
skrevs protokollet för sista gången på
svenska. Därefter är alla protokollen på
engelska.
– Det var min far som bytte språk för
protokollen, säger Mr Quist och tittar på
sekreterarens underskrift. Själv kan han

inte svenska, men han vet allt om bygden, om kyrkan och om de svenskar som
ligger begravda på kyrkogården.
Den amerikasvenska som vi möter
har mycket gemensamt med 60-talets beskrivningar av den. Några svensk-engelska homofoner, ord som låter likadant på
båda språken, har bytt innehåll i svenskan.
Jag bor just här, säger Edward från
Mora på en av våra inspelningar.
Den är rätt här, säger någon annan.
En del prepositioner är utbytta mot en
engelsk motsvarighet, framför allt i tidsuttryck. Annars är grammatiken mycket
lik vår Sverigesvenska. Många, men inte alla, har engelska r-ljud. John i Lindstrom, däremot, har skånskt påbrå och
har bakre r.
Många berättar att de inte talat svenska på många år. En av våra frågor om
språkanvändning gäller nämligen när de
talar svenska och med vilka. Ofta får vi
veta att de inte talat svenska sen mor och
far dog. Det var på 60-talet. Deras barn
talar inte svenska. Någon tredje generation som talar svenska som modersmål är
inte att räkna med. I Duluth träffar jag ett
syskonpar som bjuder på jordgubbsbakelser med vispgrädde i systerns lägenhet.
– We really should speak Swedish when
we meet, Ollie, säger Andy till systern.
– Nu sade du det på engelska, säger jag.
Andy skrattar och konstaterar att det
gjorde han. Och så ber han mig hälsa till
släktingarna i Sverige.
– Hälsa dem därhemma, säger han.
Det verkar vara allas favoritsång. Vi har
den inspelad på en liten filmsnutt från
midsommarfirandet i Minnehahaparken
i centrala Minneapolis. Flickkören från
Scandia är där och sjunger. Intresset för
Sverige lever kvar även hos de yngre,
även om språket inte är deras längre.
Nästa år åker de till Sverige på turné.
Text: Sofia Tingsell, sofia.tingsell@svenska.gu.se

Svenskamerikan
med kallelse
Bland Sverigekontakts medlemmar hittar man påfallande många som
antingen har släktingar runt om i världen eller som är så kallade återvändare eller ättlingar till tidigare emigranter. Särskilt många kommer
av lättförståeliga skäl från Nordamerika. En av dessa återvändare är
David Holm, kyrkoherde emeritus, tillika f.d. ordförande i Stockholms
lokalförening. Han kom till Lund i början på 50-talet för att komplettera sina studier i teologi. Men låt oss börja från början.
Davids far kom 1909 till USA som
19-åring från Fagersta. Han slog sig först
ner i Michigan, där han hade släktingar.
En tid var han i Kanada och Alaska innan
han slutligen slog sig ner i Worcester i
Massachusetts. Då hade han varit hemma
i Sverige och träffat sin hustru, som blev
Davids mor 1929.
Worcester hade uppemot 40 000 svenskättade invånare, så jag blev tvåspråkig,
berättar David, då vi sitter i hans och hustru
Rose-Maries trivsamma vardagsrum ute i
Frescati i StockholmFörsta Sverigebesöket
David gjorde sitt första besök i Sverige som
16-åring. Ett par år efter andra världskriget
kom han åter till Sverige, men hade då inga
planer på att flytta hit. Han var amerikan
med en livslång kärlek till jazz!
Han började sin utbildning med en
BA i tyska och engelska vid Clark University i sin hemstad Worcester. Därefter kände han en kallelse att bli präst och
sökte sig då till det svensklutherska kyrkosamfundet Augustana-synodens teologiska seminarium i Rock Island, Illinois.

Ordet Augustana kräver kanske sin förklaring. Namnet syftar på den Augsburgiska bekännelsen (Confessio Augustana),
dvs den som den lutherska kyrkan formulerade och som första gången upplästes
vid riksdagen i Augsburg 1530, som sammankallats av kejsar Karl V i ett försök
att uppnå religionsfred. Att detta misslyckades vet ju inte minst alla de av Sverigekontakts medlemmar som deltagit i
en resa till Lützen den 6 november. Fr o m
1948 kallas synoden Augustana-kyrkan.
Idag har de flesta lutherska samfunden
gått samman i The Evangelical Lutheran
Church of America.
Återvändaren
Under sin studietid i Rock Island kom David Holm till Lund ett par terminer för att
läsa svensk teologi. Då upptäckte han att
mycket saknades i hans kunskaper i svenska, så det blev kompletterande språkstudier
också.
Under ett år vid den lutherska församlingen i Genève träffade David den flicka
som skulle bli hans första hustru, Renate
från Leipzig, som med sina föräldrar hade

flytt från DDR till Stockholm.
Så Stockholm fick det bli och David
prästvigdes 1959 av biskop Helge Ljungberg, som tidigare varit kyrkoherde i just
Engelbrekts församling! En komplikation fanns dock. För att få bli prästvigd i
Svenska kyrkan måste man vara svensk
medborgare och sådant brukar ta tid.
Men det visade sig att när David föddes
var hans föräldrar fortfarande svenska
medborgare, så medborgarskapet kunde
snabbt ordnas.
Efter prästvigningen fick David Holm
sin första prästtjänst i Sollentuna. Höstterminen 1961 fick han en tjänst i dåvarande
diakonistyrelsen, sedermera Kyrkans
centralråd, som dess gymnasistsekreterare,
och blev därmed också generalsekreterare i Kristliga Gymnasistföreningen, KGF.
Det innebar att hålla kontakt med de olika föreningarna som på den tiden fanns
i på snart sagt varje gymnasium, ett uppdrag som innebar att han fick tillfälle att
grundligt lära känna sitt nya hemland och
få kontakt med dess unga generation och
säkert en tjänst som passade honom utmärkt med den öppna och vänsälla natur, som utmärker honom – och så gillar
han ju jazz!
Under de åren fick han också ett intressant ekumeniskt uppdrag som ordförande i International Christian Youth
Exchange med huvudsäte i Genève.
Engelbrekt som fast punkt
År 1971 kom han så till Engelbrekts församling i centrala Stockholm, som han
sedan dess förblev trogen fram till sin
pensionering 1994, då som kyrkoherde
sedan 1984.
– Då jag tillträdde som kyrkoherde, frågade min företrädare i ämbetet Hans Ridderstad hur det kom sig att jag med min
bakgrund inte hade kontakt med Riksföreningen Sverigekontakt, berättar David.
Det var första gången jag hörde talas om
föreningen och då blev jag medlem.
Mellan 1984 och 1987 var David suppleant i Stockholms lokalförenings styrelse
och fr o m 1988 dess ordförande, ett uppdrag som han frånträdde 2010 med ålderns rätt.
Riksföreningen
Som ordförande i en lokalförening är man
oftast ledamot av Riksföreningens Överstyrelse, något som haft till följd att också
vi som bor ute i landet haft tillfälle att lära
känna denna vänliga och kunniga person.
Text och foto: Ina Nordquist
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Gammalt och nytt i Toronto

Lunch med utsikt från CN Tower
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Skolkonferens i
Toronto
En solig oktoberhelg i Toronto
träffades ett 20-tal lärare och styrelseledamöter i nordamerikanska
svenska skolor för en nätverks- och
fortbildningskonferens. Värd för
konferensen var Svenska skolan i
Toronto som (faktiskt!) håller skola
på lördagar i IKEAs lokaler i Etobicoke där också konferensen hölls.
De allra flesta deltagarna kom från olika
skolor i Kanada. Från USA deltog undertecknad från Svenska skolan för språk och
KULtur i Virginia och Gunhild Ljung, en
pionjär för svenskundervisning i USA som
startade skola i New Jersey på 1970-talet
och fortfarande är aktiv.
IKEA bjöd även på fika och lunch. Sådant stöd till lokala svenskar från IKEAs
sida är förmodligen unikt! I Kanada kan
man till skillnad från USA även få statliga
bidrag till hemspråksundervisning.
Svenska ambassaden i Ottawa sponsrade också konferensen genom att bjuda
på en trevlig middag på lördagkvällen
och en representant från ambassaden deltog under helgens program.
Riksföreningen Sverigekontakt gav både
resebidrag och stod för programmet. Den
första av fyra utmärkta föreläsare från
Göteborgs universitet var föreningens ordförande, professor Bo Ralph som även
är ledamot av Svenska akademin. Hans
föredrag ”Hur engelsk är svenskan?” gav
en historisk överblick av hur svenska språket påverkats av och lånat från olika språk
sedan medeltiden. Vi fick också lära oss om
olika typer av lån. När det gäller nutida
påverkan från engelskan trodde han att
svenskan kommer att klara det också.
Efter lunch i IKEAs restaurang pratade
lektor Lilian Nygren-Junkin om ”Flerspråkiga barns/elevers språkutveckling i tal
och skrift”. Lilian har förutom sitt arbete
vid Göteborgs universitet även erfarenhet
av hemspråksundervisning i Kanada där
hon bott och precis som konferensdeltagarna uppfostrat tvåspråkiga barn. Vi fick
först en intressant översikt av begreppet

tvåspråkighet och hur språkinlärning går
till, sedan en redogörelse för ett projekt
som hon utfört i en svensk skolklass där
många elever hade svenska som andraspråk. Viktiga slutsatser av projektet som
presenterades var dels att tvåspråkighet
är positivt för den kognitiva utvecklingen:
förbättring av förstaspråket leder till förbättring av andraspråket, dels att hemmet
och föräldrarna spelar en viktig roll som
resurser för barns språkutveckling på modersmålet.
Innan kafferasten gavs sedan möjlighet
för de representerade skolorna att berätta
om sin undervisning och att utbyta erfarenheter. En av de största svårigheterna
vi alla har gemensamt är den stora variationen i våra elevers svenskkunskaper.
Adjunkt Anna Winlund gav sedan
”Praktiska tips i svenskundervisningen” .
Vi fick många konkreta tips på både samtalsövningar och skrivövningar samt tips
på material. Det var ett interaktivt och
trevligt föredrag där vi fick testa en del av
övningarna själva.
Efter denna fullmatade första konferensdag möttes vi igen på kvällen på restaurant
Blu där vi fortsatte att utbyta erfarenheter
över en god trerätters middag som sponsrades av Sveriges ambassad i Ottawa.
Söndagens program inleddes med att
Lars Bergman gav en presentation av
Riksföreningen Sverigekontakt och be-

skrev föreningens historia, målsättning,
aktiviteter och förmåner för svenska skolföreningar utomlands.
Lektor Anna Hannesdóttir visade oss
sedan ”Ordböcker på nätet”. Vi fick exempel på de ordböcker och lexikon som finns
tillgängliga på nätet och demonstrationer
av hur dessa resurser kan användas. Anna,
som kommer från Island, höll sitt föredrag
på utmärkt svenska och gav oss också ett
levande exempel på hur bra man kan lära
sig ett annat språk i vuxen ålder!
Lars Bergman berättade till sist om
”Nyheter inom svensk skola” och beskrev
de genomgripande förändringar som just
nu genomförs inom den svenska skolan
och lärarutbildningen. Konferensen avslutades sedan med ett boklotteri där varje skola fick flera böcker i gåva.
Innan vi skildes åt bjöd Riksföreningen Sverigekontakt på lunch på 350 meters
höjd i CN Tower med fantastisk utsikt som
ackompanjemang till den goda maten.
Varmt tack till Riksföreningen Sverigekontakt som gav oss denna unika och
mycket uppskattade möjlighet till fortbildning samt till våra värdar vid Svenska skolan i Toronto med Ulrika Johansson i spetsen!
Text: Carina Olsson
Svenska skolan för språk och KULtur
info@swedishlanguageschool.com
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När norrskenet kom
till Ungern
Minnen från svensklärarkonferensen i Budapest
Som en oväntad, men samtidigt mycket kär besökare kom möjligheten att delta i konferensen i Budapest
som Riksföreningen Sverigekontakt organiserade för verksamma svensklärare från Ungern, Österrike,
Tjeckien och Slovakien i början på oktober. När min kollega visade mig inbjudan fylldes jag av en söt
blandning av förväntan och glädje över att jag snart skulle få ta ett “språkbad” i form av en helgkurs där
olika föreläsare från Göteborgs universitet skulle hjälpa till att förbättra mina rostiga kunskaper inom det
svenska språkets, samhällets och den samtida svenska litteraturens område.
I Ungern, såsom i andra centraleuropeiska länder, har sedan länge funnits en
hel skara av människor som visar enormt
intresse och kärlek för Sveriges kultur –
såväl studenter, lärare och professionella
översättare utbildade vid den skandinaviska fakulteten på Budapests universitet,
som entusiastiska Sverigevänner och ivriga svenskstuderande överallt i landet. Det
var därför inte det minsta underligt när
konferenssalen visade sig vara full den
där milda höstmorgonen den 1 oktober
då deltagarna samlades på Novotel Budapest Centrum.
Eftersom det här arrangemanget var
ett samarbete mellan Riksföreningen Sverigekontakt och Sveriges ambassad i Budapest fick deltagarna redan kvällen före
konferensen möta ambassadören Karin
Olofsdotter på hennes residens och där
ta del av diverse läckerheter i form av
svensk plockmat. Efter denna mycket angenäma tillställning följde en middag på
Tabani terasz på den pittoreska Buda-sidan av staden.
Konferensens innehåll
I en väldigt varm och vänlig atmosfär
började konferensen som inleddes av en
kort personlig introduktion av de närvarande och en presentation av Sverigekontakt framförd av generalsekreteraren Lars
Bergman. Glädjande nog – även om det
var “fullt hus” i rummet kunde jag känna
igen bekanta ansikten - en före detta
klasskamrat, en lärare från universitetet,
12 S v e r i g e k o n ta k t

en medlem i den skandinaviska kören,
samt kollegor från arbetsplatsen eller från
olika språkskolor. Skandinaver och ungrare, personer med akademisk och konstnärlig bakgrund i alla möjliga åldrar, vänner
och bekanta som inte hade setts på ”hundratals” år hade nu möjlighet att återförenas.
På det sättet blev detta ett spännande och
givande möte på flera olika plan.
Den första bland föreläsarna att framträda var Sofia Tingsell, lektor vid Göteborgs universitet, som talade om en
fängslande och aktuell aspekt av det
svenska språket, nämligen dess bruk hos
ungdomar som använder det i flerspråkiga miljöer, framför allt i Göteborgs och
Malmös förorter. Vi fick alltså en inblick
i hur SMG – Svenska på mångspråkig
grund – eller Rinkebysvenska (som det
kallas för i olika delar av landet) låter, vilka som är de grammatiska elementen och
de typiska orden, vilka uttryck som kännetecknar SMG, och hur det speglas i litteraturen i dagens Sverige, bland annat
i Jonas Hassen Khemiris och Alejandro
Leiva Wengers verk.
Därefter berättade Karin Helgesson,
fil dr. från Göteborgs universitet, om hur
den ideala medarbetaren beskrevs i platsannonser från 1955 till 2005. Genom den
här insiktsfulla överblicken av hur arbetsgivarnas krav i annonserna gradvis förändrades genom åren antecknade sig en
spännande bild om både det gamla och
det moderna svenska samhället.
För oss som vanligen inte har så

många möjligheter att uppdatera oss om
vad som händer i den nutida svenska litteraturen är det alltid ett slags högtid att
få åka till Sverige, “råna” alla de bästa bokhandlarna och sedan återvända med bagaget packat med massor av nya böcker. Därför blev det en oskattbar upplevelse och ett
unikt nöje när författaren och bibliotekarien Arne Johnsson bjöd oss på en annan
sorts, fast inte mindre äventyrlig, resa
genom att förse oss med ett smakprov av
nyskriven svensk litteratur. Vi fick lära känna en hel del titlar av författare med olika
stilar och av olika litterära tendenser genom
hans presentation som trots sin personliga
karaktär innehöll en bred och objektiv
palett av författare, dramatiker, och även av
de viktigaste förlagen.
Under lunchen serverades läcker mat
i hotellet, och en äkta svensk konferens
skulle naturligtvis inte vara detsamma
om föreläsningarna inte följdes av pauser
då man kan fika och samtala med varandra, så medan vi ägnade oss åt kulinariska njutningar knöts det nya bekantskaper
och förstärktes gamla mellan deltagarna.
Under titeln “Vad händer i svenskan?” presenterade Lars-Gunnar Andersson - professor i svenska vid Göteborgs
universitet - språkets förändring de senaste 50 åren. Inom ramen av en ovärderligt
rik föreläsning, med oändlig humor och
värme berättade han om nutida svenskans allmänna tendenser samt hur dess
grammatik och ordförråd har förändrats
under de senaste årtiondena. Vid sidan

Vy över Pest

av de grammatiska företeelserna pratade
vi bland annat om de nya språkliga tabuområdena och nämnde en del exempel
på de fenomen som påverkar och präglar
svenskan idag.
Sist fick Lars Bergman ordet igen för
att berätta om det moderna skolsystemet
i Sverige. Han gav delvis en sammanfattning om de svenska grundskolornas och
gymnasieskolornas situation, men talade
också om hur lärarna upplever förändringarna som pågår i utbildningssystemet. Speciell vikt lades på en numera väldigt aktuell fråga: var går gränsen mellan
pedagogernas och föräldrarnas ansvar i
ungdomarnas uppfostran?

Slutet gott, allting gott
Det kan inte finnas ett trevligare slut på
en sådan här helgkurs än ett boklotteri. Alla fick välja minst tre-fyra böcker
bland de som nämndes redan under föreläsningen om den moderna svenska litteraturen. Spänningen var nästan påtaglig
medan deltagarna försökte leta upp och
plocka varsin nybliven favoritroman eller
diktsamling, men till slut satte sig alla ner
med en nöjt leende på läpparna. Mitt
personliga bokval visade sig vara en långvarig inspirationskälla som bidrog till att
göra konferensen en minnesvärd upplevelse som jag än idag gärna tänker tillbaka på.

Deltagare i arbete

Tack vare föreläsarnas lättsamma och
humoristiska inställning som gav hela
evenemanget en speciell krydda och tack
vare alla de gamla bekanta som jag fick
återse och språkas med den där dagen,
växte den här lärarkonferensen fram till
något mer än man hade förväntat sig:
inte bara en informativ och givande föreläsningsserie utan också ett enastående
och skönt minne.
Text: Judit Katalin Hollós

Mottagning på ambassadörens residens
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Återigen i det vackra Riga
Anteckningar från en svensklärarkonferens
Vartannat år träffas vi i Riga, Lettlands fantastiskt vackra huvudstad. Vi är svensklärare
från Litauen, Estland, Lettland, Belarus och Kaliningrad i Ryssland. Tillsammans med föreläsare var vi denna gång ca 40 personer och när deltagarna presenterade sig visade det sig att
det fanns representanter från Kants Universitet i Kaliningrad, Tartu Universitet, Daugavpils
Universitet, Tallinns universitet och från olika gymnasier och språkcentra. Några av oss lärare hade ett hundra studenter, andra bara tio eller mindre.
Konferensen ägde rum på det moderna
hotellet Avalon som ligger i Rigas centrum nära Daugavafloden, som sägs vara
den största i hela Nordeuropa. Det finns
hundratals folkdikter om denna mäktiga
flod. Vi kallar Daugava för vår moder
Daugava och för vår ödesflod.
Som traditionen bjuder inleddes konferensen med en mottagning på Sveriges
ambassad där ambasssadören Mats Staffansson hälsade oss välkomna. Och vi
kände oss hjärtligt välkomna genom det
varma mottagandet och den fantastiska
buffen!

dessutom senare under konferensen informerade deltagarna om svensk skola i
förvandling, om ny lärarutbildning och
om nya krav på lärar- och rektorlegitimationer med mera.
En hel del av konferensen gick i Tomas
Tranströmers tecken. Vi vet ju alla att
Svenska Akademin tilldelade Nobelpriset
i litteratur 2011 till den svenske världsberömde poeten Tomas Tranströmer. De citat från Tomas Tranströmers dikter som
författaren och bibliotekarien Arne Johnsson framförde i sin föreläsning om dagens
svenska litteratur är speciellt aktuella:

I Tomas Tranströmers tecken
Arbetstimmarna under de två följande
dagarna var intensiva och givande.
Konferensen inleddes och Riksföreningen Sverigekontakt presenterades av generalsekreteraren Lars Bergman, som

Uppvaknandet är ett fallskärmshopp från
drömmen.
Fri från den kvävande virveln sjunker
resenären mot morgonens gröna zon.
Tingen flammar upp.
(Preludium)
Mottagning på Sveriges ambassad

Svenskporten
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Arne Johnsson hade många både bekanta
och obekanta namn och titlar på sin litteraturlista och vi fick höra hans värderingar och
kommentarer. Några ur den nutida svenska
litteraturens skatter presenterades – Majgull
Axelssons Moderspassion och Pär-Olof
Enquists Ett annat liv, Torgny Lindgrens
Minnen och Niklas Rådstöms En handfull regn och Månens anförvant, men där
fanns ett hundratal till. P.O. Enquists författarskap känner vi redan från romanerna
Baltutlämningen, Kapten Nemos bibliotek,
Magnetisörens femte vinter och Livläkarens besök och från pjäserna I regnormarnas liv och Bildmakarna. Dessa verk finns
i lettisk översättning. Däremot är till exempel Niklas Rådstöms namn tills vidare obekant för lettiska läsare.
Mer om litteratur
Litteraturens betydelse, särskilt poesins

och sångernas kraft i svenskundervisningen, underströk lektorn vid Göteborgs universitet Ulla Berglindh i sin föreläsning om barnlitteratur. Hon nämnde bekanta ledord till den
svenska mentaliteten, såsom naturen och kärleken till naturen, ordning, lagom, duktig och icke bråkig. Och författarnamn nämndes också, bland dem Lennart Hellsing, Gösta
Knutsson med hans Pelle Svanslös och Elsa Beskow m.m. Och
sagorna, förstås, folksagor och litterära sagor.
Av Lennart Hellsing använder jag på mina lektioner t.ex.
”Vad ska vi göra? Bita i kungens öra...” och sagan ”Den underbara pumpan”. Hans språk är fantastiskt fängslande och
mina elever tycker lika mycket om det som jag gör. Och av
Elsa Beskow är ”Tomtebobarnen” min favorit.
Man kan säga att det centrala temat på konferensen var
”Vad händer i svenskan?”. Om detta, om språkets – grammatikens, ordförrådets och pragmatikens –förändring
och om svenskan på nätet föreläste Lars-Gunnar Andersson, professor i svenska vid Göteborgs universitet. Språket
som talas är likt en levande organism, en levande varelse.
Språket måste förändras, och vi lärare måste så klart vara
på alerten, tänker jag, medan jag lyssnar på Lars-Gunnar
Anderssons inspirerande föreläsning och analys.

Reinis har vid sidan av sin lettiska organistutbildning studerat både i Tyskland och i Sverige.
Vi har som sagt inte bara historiska utan också nutida och
konstnärliga kontakter våra länder emellan. En givande svensklärarkonferens stärker dessa. Som Tomas Tranströmer och musiken
i hans ”Allegro” ur ”Den halvfärdiga himlen”(1962):
Musiken är ett glashus på sluttningen
där stenarna flyger, stenarna rullar
och stenarna rullar tvärs igenom
men varje ruta förblir hel.
Solveiga Elsberga, svensklärare och översättare
elsberga68@gmail.com

Lång gemensam historia
Riga brukar vi kalla för en gammal men ståtlig dam. Staden grundades ju 1201 och den är 51 år äldre än Sveriges
huvudstad Stockholm. Mycket mer än det får vi veta när vi
promenerar i Gamla Riga och runt Domkyrkan. Professorn
vid Lettlands Universitet Ivars Orehovs är vår guide och
han berättar om grundstenen till den gotiska Maria Domkyrka. Grundstenen lades av Rigas grundare biskop Albert
från Bremen 1211 och i år firade vi den gamla katedralens
800-års jubileum. Kyrkan har vackra glasmålningar och på
en av dem ser vi Sveriges krigarkonung Gustav II Adolf,
Rigas erövrare som påminner oss om den så kallade goda
svensktiden. Under den tiden på sextonhundratalet fick vi i
dåvarande Livland den första Bibelöversättningen till lettiska och de första skolorna för bondbarn på landet. I de kyrkliga skolorna fick barnen för första gången lära sig att läsa,
skriva och räkna.
Domkyrkan har en berömd romantisk orgel med nära
7000 pipor. Hur de låter fick vi veta på en lunchkonsert då
den lettiske organisten Aigars Reinis spelade Antonio Vivaldi
och Johan Sebastian Bach, men också Den melankoliska valsen av den lettiske tonsättaren Emils Darzins. Aigars
SEB 2180 Annons Trossen_95x135.indd 1

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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En musikalisk
turné i
Finland
I slutet av augusti hade jag
förmånen att åka med Karin och
Mikael Ljung Aust på en liten musikalisk turné till ett antal finska
gymnasieskolor. Sverigekontakt
och paret Aust har genomfört
liknande turnéer tidigare och
tanken är att med svensk musik
tillföra svenskundervisningen ytterligare någon dimension. Förutom att det för studenterna blir en
mycket angenäm svensklektion
så förmedlar man modern svensk
musik till åhörarna – musik de
inte kände till speciellt väl.

Fem skolor besöktes, de flesta i Tammerforsområdet. Det första som slog oss när
vi kom in på skolorna var hur välutrustade de var på olika sätt och hur välhållna
skollokalerna var. Visst var lokalerna ibland
gamla, men de var aldrig sunkiga smutsiga eller förfallna. Vi mötte mest flickor,
antagligen beroende på det faktum att de
utvalda skolorna i flera fall hade en estetisk inriktning. För en gammal rektorssjäl
var det också mycket trevligt att se samspelet mellan lärare och elever och höra
den trevliga och respektfulla ton som
fanns dem emellan.
Karin Ljung Aust sjöng till ackompanjemang av sin man Mikael fyra låtar ur en
svensk repertoar, tre tämligen moderna –
Gitarrer och bas, trummor och hat (Hästpojken) Leena (Anna Järvinen) och Jag
kan inte skilja på (Melissa Horn) samt Jag
har gått inunder stjärnor av Pär Lagerkvist. Varje text diskuterades både före
och efter framträdandet och ord förklarades och på så sätt fick studenterna dels ta
del av ett svenskt kulturarv, dels lära sig
ytterligare svenska ord och fraser. Det var
roligt att se disciplinerade och engage16 S v e r i g e k o n ta k t

rade finska elever fördjupa sig i texterna
och även att få en liten inblick i den finska skolan som numera beröms över hela världen. Det tycktes vid en jämförelse
med den svenska skolan som om attityden till studier var delvis annorlunda, att
det var viktigt att göra sitt bästa och inte
slarva bort sin framtid.
Arrangemanget genomfördes i samarbete med Hanaholmen och Svenska nu.
Större delen av pengarna kom från en
av Oscar Ekmans stiftelser och det tackar alla inblandade för. Fler liknande akti-

viteter som kan ”avdramatisera” svenskan, skulle vara önskvärda i framtiden då
svenska språket och vad det står för i Finland har hamnat under hård press från
vissa håll som helst ser att svenskan alltmer marginaliseras. Sverigekontakt ska
försöka att varje år vara på plats i Finland
på något sätt och med enkla medel hjälpa
till så att svenskan kan behålla sin plats i
det finska samhället.

Lars Bergman, lars.bergman@sverigekontakt.se

Sommarkurs i svenska 2012
Det blir sommarkurs i svenska på Billströmska folkhögskolan även 2012. Kursen börjar måndag 30 juli
och avslutas lördag 18 augusti. Mer information på
vår hemsida www.sverigekontakt.se. Du kan anmäla dig från mitten av januari och senast 31 maj.
Tänk på att antalet platser är begränsade och att
kursen kan bli fullbelagd. Anmäl dig i tid!
Välkommen till Sverige sommaren 2012!

Språk- och kulturresa till Malmö
och Östra Grevie
Den sista september, en strålande
höstfredag, droppar deltagarna
in till vår språk- och kulturresa på
Östra Grevie folkhögskola. Det är
en brokig skara från lilla Moa 3 år
till den äldsta deltagaren som är
över 70 som rest upp till Skåne
från Niedersachsen i Tyskland.
Deltagarna välkomnas med kursens första fika som kombineras
med att deltagarna får skriva
upp känslor och förväntningar
inför kursen på rödgula (Skånes
färger) band. Resultatet blir en
skulptur av bambupinnar med de
granna banden fästa i ändarna
som pryder Östra Grevies gårdsplan under dagarna vi är där.

Louise, min kollega, och jag gjorde tydligen ett lyckokast när vi fastnade för Östra
Grevie folkhögskola: trevliga rum, ett fint
och välutrustat konferensrum och framför allt två kockar som gjorde den skånska maten all ära! Så blev våra måltider
verkliga upplevelser där Sonja och Sam
invigde oss i Skånes mattraditioner. Fantastisk mat varvades med fina berättelser
om livet och maten i Södra Sverige förr
och nu.
För Louise och mig var det den sjätte språkresan som vi organiserade tillsammans. Vårt viktigaste mål är att våra tyska deltagare ska våga använda all svenska
de kan och utvidga sitt ordförråd i autentisk miljö och samtidigt få del av kultur,
samhälle och liv i Sverige. Programmet
bygger på förberedelseövningar som utmynnar i t.ex. en guidning på svenska eller i en konsert med samtal efteråt med
”livslevande” svenskar. Den svenska miljön bidrar till att deltagarna tycker det är
naturligt att tala svenska hela tiden även
sinsemellan: från det första ”god morgon” vid yogan till det sista diskussionsinlägget vid ett glas vin på kvällen. Detta
”språkbad” påverkar deltagarnas språkli-

ga utveckling betydligt bara på en sådan
kort tid.
För att en så heterogen grupp som vår
ska fungera tillsammans krävs mycket
förberedelse, en stor bredd i sättet att
kommunicera och omväxlande metoder.
Det gäller att skapa en atmosfär som bygger på förtroende och respekt. För att nå
detta varvar vi sång, spel, skrivövningar,
ordövningar, avslappning och diskussioner med de kulturella programmen.
Det här året hade vi möjlighet att förutom en intressant stadsvandring genom
Malmö vara med om en konsertmatiné
på Malmö konserthus, en vandring genom Malmös Västra hamn med Turning
Torso, en konsert i grannkyrkan i Mellan Grevie, en shoppingrunda på egen
hand med samtal och frågor i affärer i
Malmö centrum och slutligen ett framförande av deltagarnas egna deckare ”En
kulen oktoberkväll i Östra Grevie...”,
som de skrivit i grupp. Festliga och kusliga historier!
Fyra dagar senare samlades en nöjd
grupp i ring i vårt konferensrum, full av
intryck och av glädje över upplevelser
och möten och ivriga att de tagit ett stort

kliv framåt med sin svenska. En av deltagarna skrev som feedback:
En sommarhöst i Skåne
med mycket språk och sång
med yoga och gymnastik
med helt fantastisk mat.
Det vill vi gärna göra
om en annan gång!
Text: Inger Mustelin

Bibliotek Addis Abeba
Nu är det klart! Biblioteket på
Svenska skolan i Addis Abeba,
Etiopien, är inhyst i sin container.
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Motivation för
språkinlärning
I detta nummer får vi ta del av Michelle Cadeaus erfarenheter av flerspråkighet. Michelle är grundare till nätverket
Svenska Mammor Globe Moms. I hennes dagliga liv utgör flerspråkigheten en viktig komponent. I Cadeau-familjen finns
tre aktiva språk (svenska, engelska och kreyol). Här berättar hon om motivationens betydelse för språkinlärningen.
Att uppfostra flerspråkiga barn i en enspråkig (eller annan språklig) kultur har
ju sina sidor. Vi vet alla som kämpat med
detta att det är ”lättare sagt än gjort”. Vi
vet också hur viktigt det är och hur mycket det betyder för oss som föräldrar att
kunna ge vårt språk till våra barn.
Vi vet också som människor alla fördelar som flerspråkighet för med sig för
barnen och vill såklart ge dem vårt språk
pga detta också. Så vi är motiverade, eller
”taggade” som man nog säger i Sverige
i dag. Språket kan vara hur viktigt som
helst för dig men det spelar ingen roll om
det inte är viktigt för barnet!
Hur kommer det sig och vad betyder
det då? Hur kan vi motivera våra barn till
att vilja prata och förstå svenska? Talet, och
förståelsen kommer från ett behov av att
kommunicera – att kommunicera med oss.
Många av oss känner barn som trots
att de har en, eller i vissa fall till och med
två, svenska föräldrar inte pratar svenska.
De har valt att svara sin svenska förälder
på landets språk fast mamman eller pappan pratar svenska med barnet. Varför
händer detta? Hur kan man se till att det
inte händer med mitt barn?
Ett barn som föds kan ju, som vi alla
vet, lära sig vilket språk som helst – och
ja, vilka språk som helst” ”Det finns ingen
gräns för hur många språk ett barn kan
lära sig. Ett barn lär sig precis så många
språk som barnet behöver”.1
Ett barn lär sig alltså det eller de språk
det behöver. Språk är kommunikation och
ur behovet att kommunicera uppstår språket. Har ett barn behovet att kommunicera
på flera språk så lär sig barnet flera språk.
Kan barnet verkligen välja?
Om du frågar ett 18-månaders barn vilket eller vilka språk det pratar så kommer
18 S v e r i g e k o n ta k t

du snabbt att se att de flesta barnen i den
åldern inte har en aning om vilka språk
de pratar. I den åldern har de inte ens
förstått att de pratar olika språk. Så, hur
kan de då välja bort ett språk? Hur kan
ett 20-månaders barn tänka ”jag vill inte
prata svenska!” Självklart kan inte barnet
göra det! Så hur kommer det sig då att
han omedvetet ”väljer bort” svenskan fast
mamma (eller pappa) pratar svenska.
Valet är mer mammans eller pappans
(eller skrämmande nog i vissa fall bådas).
När ett barn börjar krypa så vet du att
det inte är långt kvar till barnet lär sig gå.
När du som förälder ser tecken på att ditt
barn börjar bli redo att ta steget från att
krypa till att bemästra gåendet så uppmuntrar du honom eller henne, förenklar för barnet att träna, kanske flyttar ett
bord lite längre bort från soffan så att barnet tryggt kan ta de två stegen mellan
soffan och bordet.
När barnet börjar säga sina första ord
så gör vi likadant. Vi uppmuntrar, upprepar, pekar och berättar. Om barnets första ord är på engelska eller svenska spelar
ju egentligen ingen roll. Du vet att nu har
barnet börjat prata och du vet att nu kommer båda språken att komma. Lika säkert
som du vet att efter krypandet kommer
gåendet. För det är naturligt. På samma
sätt kan du förvänta dig att ditt barn kommer att börja prata de språk som finns i
er familj. Det kan vara ett, två eller flera
språk. För det är naturligt.
På vilket sätt är det lika naturligt för ett
barn att lära sig gå som det är att vara flerspråkig? Jo, för att barnet självt kan inte göra det valet! För barnet är det lika naturligt.
Det finns ingen begränsning på hur många
språk ett barn kan lära sig. Vad är det då
som gör att det ibland inte blir så att de lär
sig mer än ett?

För kommunikationen på ditt eget språk
Kom ihåg att om du ”tillåter” att barnet
svara på majoritetsspråket så visar du att
det är ok. Du suddar också helt bort ditt
barns behov att prata ditt språk. Anledningen för ditt barn att prata ert språk med
dig finns inte längre.
När barnet blir lite äldre och nu själv
pratar mer och kommer till dig och säger:
”want water” så kan du helt naturligt, utan att göra en affär av det säga: ”Vill du ha
vatten? Kan du säga vatten?” Eller kanske
”Vad heter det på svenska?”
Min lille kille Elliot blandade språken
hej vilt. Han har alltid visat en stor förståelse för vilket språk som är vilket men han
har valt att blanda. Under vissa perioder
märkte jag att han sedan gått över mer och
mer till hela engelska meningar. Minsta
motståndets kraft för ett barn när man bor
i ett engelsktalande land. Jag tog då mej tid
att kommunicera med honom. När han sa
en mening på engelska började jag om meningen åt honom men nu på svenska. Jag
gav honom de första orden och han fick
själv fortsätta och avsluta meningen. På så
vis blev det hans mening och hans hjärna
fick arbeta. Efter ett par veckor utav detta
så var han på rätt spår igen och meningarna
till mig var på svenska igen.
Nu många år senare, han är 7 år nu, så
är hans svenska svagare än hans storebrors
även om han som liten pratade svenska
nästan uteslutande tills han blev runt tre år.
Men han kan och vi jobbar fortfarande på
det i perioder.
Hjälpa barnen
Hur hjälper vi då barnen att hitta deras
behov? Utöver att prata med oss (om vi
lyckats med det)? Behovet för ett speciellt språk kan vara känslomässigt (man vill
prata med morfar som man älskar) eller ett

Har du erfarenhet av
flerspråkighet?

rent praktiskt behov (kusinerna i Sverige kan bara svenska). Försök att hitta ett
behov som ditt barn identifierar som sitt
och bygg på det, hjälp till och underlätta
när det behovet är identifierat.
Jag hade häromdagen sex pojkar här i
trädgården som spelade amerikansk fotboll. De delade upp sig i lag och hur de
än gjorde tyckte någon att det var orättvist. Det var mina två killar, en svenskamerikansk kompis och tre amerikaner.
Jag tog tillfället i akt och föreslog att de
kunde ju spela svenskar mot amerikaner.
Jag sa till de svenska killarna att de kunde
prata svenska och de andra då inte skulle
förstå vad de sa (ganska viktigt när man
bestämmer strategin). Till saken hör att
killarnas svenska-amerikanska kompis inte gärna pratar svenska och är väldigt begränsad i sin språkliga förmåga för han
har aldrig behövt använda svenskan.
Bra idé tyckte de. Sverige-laget ropade
för fullt ”På fyra. Ett två tre fyra”, ”sam-

ma spel som innan”, ” jag är öppen.” Det
gick bra för dem och de vann. De fortsatte hela eftermiddagen och alla tre hojtade
på svenska för fulla muggar. Jag hörde
t.o.m: ”Fan också” när något spel gick fel.
Killarnas kompis, som jag känt i 7 år,
har aldrig någonsin sagt ett svenskt ord
när vi varit med men nu när behovet var
identifierat och fanns där, då minsann.
Fortsätt med ditt, som jag kallar det,
”halvtidsjobb” att få dina barn att prata
och förstå svenska, hjälp dem med deras
behov och var glad för varje svenskt ord
som kommer ur deras mun. På svenska
skolan i helgen så var barnen i min klass
(7 – 13 år) lite trötta på att behöva prata
svenska och vi pratade om hur viktigt det
var för deras mammor och pappor. När
jag sa: ”Ni kommer att tacka era föräldrar när ni blir stora” så sa alla: ”Åh, det
säger min mamma jämt!”
Inte för att vi vill ha tack utan vi vill
bara kunna prata vårt eget språk med vå-

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.

ra egna barn och med det ge dem delar
av oss som vi inte kan ge dem utan språket. Och bara så du vet: en dag kommer
dina barn att tacka dig!
Michelle Cadeau
Grundare av SvenskaMammor.com och Svenska
Skolan Essex County.
(http://www.edu.fi/planera/forskoleundervisning/
om_barns_sprak/sprakstodjande_aktiviteter/sprakets_rum )

1
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Prisad vare konjunktiven!
Vik hädan imperativ!
Om verbformers kommunikativa former
Min vän diplomaten och jag delar förtjusningen i språk. Häromsistens kom
vi att tala om konjunktiv. Vi enades om
att världen skulle vara bättre om dess
användning intensifierades.

Låt mig förklara: Svenskan har som bekant
tre modus – tre situationella förhållningssätt av verbet: indikativ, det realistiska,
verklighetsnära, imperativ, det snabba,
befallande och så konjunktiv, det önskade, hypotetiska, vänliga. Det bildas med suffixet -e och rör bara de 140 starka verben.
Konjunktiven är overklighetens, ovisshetens och önskans modus, ett ödmjukt modus som inbjuder samtalspartnern till svar
och reflektion, ett jämställt modus. Det talar
om att något hade kunnat ske, ligger inom
möjligheternas ram. Det kan användas vid
tanke- och förnimmelseverb om satsinnehållet framstår som annans tanke eller åsikt.
Det används som hövlighetsmodus som
frambär blygsamma och tveksamma påståenden, vänliga frågor, förvåning eller tvivel.
Det är verbformen som öppnar för idéer
och andras synpunkter, en kreativ verbform. Den kan vara kontrafaktisk och därmed fantasirik. Det kläs i önskeformen optativ i andra språk.
Det är bibelspråkets och ordspråksvishetens ordform: Varde ljus, ske din vilja, den
som är utan skuld kaste första stenen. Kyrkans
välsignelse i äldre tappning. En del uttryck
har stelnat i sin konjunktivform: Leve jubilaren! Bevare mig väl. Det vete katten. Rädde
sig den som kan. Gånge hatt till och huva ifrån.
Några kan fortfarande vara aktiva i nya
meningskonstruktioner – finge, ginge, vore.
Förhållningssättet omfattar bland annat
sannolikhetskategorierna ifrågasatt sanningshalt, försanthållande, förstärkning, hänvisning, evaluering, sviken förväntan eller kommentar till språkhandlingen – det gäller att
kunna avläsa det mellanradsliga.
Vem minns inte sin kamp med de tyska
och franska konjunktivkonstruktionerna, fullt livaktiga eftersom de fortfaran20 S v e r i g e k o n ta k t

de är grammatiskt nödvändiga i önske/
vilje-bisatser och för att ange annans tanke eller tal, även ironiskt återgivande och
avståndstagande. I franska finns de i bisatser i fyra tempus. Man blir alldeles trött.
Som tur är återfinns de i huvudsatser bara
i särskilda uttryck, som t. ex. Vive la reine!
Dvs den hyllning som enligt folkloristiken
kronprinsessan Desirée hälsades med av
de skånska bönderna som trodde sig säga:
Vi vill ha regn.
De tyska konstruktionerna sitter som
en smäck: Wenn ich Zeit hätte/wie glücklich wäre ich,/das hätte ich fast vergessen/er behauptete, wenn er Zeit gehabt hätte, so würde
er hingegangen sein.
Konjunktiven är dock en sällsynt form
i svenskan – det har uttryckts bero på nedmontering av andlighet och livsåskådning,
vare därmed hursomhelst – förhållningssättet måste ju kunna uttryckas: lösningen
heter konditionalis, konditionala bisatser
med om, ifall, därest, de modala hjälpverben som också kan ange talarens vilja och
känsla i relation till ett förment sakförhållande (vilja, hoppas, önska) eller satsadverbialen, de som vänligt uttrycker en slags meningsinbäddad ”tag-question” – i stället för
att avsluta en mening med en liten krok
som inbjuder till dialog: isn’t it, nicht wahr,
n’est pas, je li, så petar vi in mitt i meningen ett inbjudande kanske, eventuellt, sannolikt, troligen, enligt min åsikt, ju. Även satsadverbialen är vänliga och inbjudande – de
uttrycker en önskan om att höra en annans
åsikt, bjuder in till dialog, motargument,
andra synpunkter, uttrycker talarens inställning till det sagdas sanningshalt eller önskvärdhet.
Och konditionalis beskriver hypotetiska
handlingar eller tillstånd som kan inträffa
vid vissa villkor i nutiden (Om tåget håller
tiden, skulle jag bli förvånad) eller kunde ha
hänt i dåtiden (Om jag hade gått reallinjen,
skulle jag ha läst medicin). Dvs – om inte om
hade varit. Alternativa livsval?
Motsatsen till de snälla konjunktiven är

imperativ. Det är en riktigt elakt översittarmodus, ojämlikt och högröstat, det är snabbt och
kort, oftast bara en stam, det talar alltid uppifrån och ner och det är dessvärre den verbform
som barn och unga möter mest frekvent: Ät
upp! Sitt ner! Ta på Dig tröjan! Borsta tänderna! Gå
och lägg dig! Kom hit! Läs nästa stycke! Sluta med
det där! Bråka inte! Kom hem direkt! Det fortsätter i alla livets maktsituationer: Giv akt! På axeln
gevär! Tala inte med föraren! Luta er inte ut! Ät inte
vad-det-nu-är-som-är-farligt-för-tillfället! Motionera!
Välj pensionsfond! Alltid med utropstecken.
Ibland luras imperativen genom att förment skapa en vi-känsla: låtom oss bedja, sjunga,
vänta...
Imperativet kan göra sig extra märkvärdigt
och upphöjas till filosofi: Kant formulerade
begreppet Det kategoriska imperativet som
moralens högsta princip, ett påbjudet och lagbundet handlingssätt, oberoende av individens egna syften och mål – oftast formulerad
som att ”handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att det blir allmän lag”. En annan variant är det hypotetiska
imperativet – och här mildras plötsligt inställningen och blir nästan konjunktiviskt i sin formulering: ”Handla alltid så att Du behandlar
mänskligheten, oavsett om den framträder i
form av dig själv eller i form av någon annan,
som ett ändamål i sig, aldrig uteslutande som
medel.”
Även Foucault har lånat begreppet – det
metodologiska imperativet – om maktens
kunskapsproduktion och diskurser.
För att återknyta till utgångspunkten: blir
världen bättre om vi använder dialogiska verbformer? Konjunktiv och konditionalis, konditionala bisatser och modala hjälpverb, balanserande satsadverb. Eller allihop på en gång?
Skulle du möjligen vilja..., vore det inte en
bra idé..., ginge det kanske att börja en förhandling... om vi kunde enas om följande, så finge dessa
problem sin lösning...,vare därmed hursomhelst...,
må så vara..., måtte detta gå bra..., om vi resonerar
som så, borde vi inte.
Jag är övertygad om det. Kanske.

Ulla Berglindh, Ulla.Berglindh@ped.gu.se
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www.linguanet-worldwide.org

En angelägen bok

Lingu@net World Wide är en webbplats med tips och länkar för alla som är intresserade av språk. Här hittar du länkar till kvalitetsgranskade online-resurser för undervisning
och inlärning av språk, från nybörjare till avancerad nivå.
Webbplatsen är en guldgruva både för dig som undervisar
och för dig som vill fräscha upp gamla språkkunskaper.
För närvarande finns det länkar till över 5 000 resurser.
Förutom länkar till mer renodlade språkövningar finns det
exempel på autentiska texter, rörliga bilder och ljudfiler.
Webbplatsen erbjuder också vägledning och information
om hur du kan lära dig ett nytt språk.
Sedan i maj 2011 kan Lingu@net World Wide nås på
hela 32 språk där alla officiella EU-språk finns representerade, inklusive arabiska, hindi, japanska, kinesiska och
ryska. Tanken är att du som språkinlärare ska kunna få information på ditt modersmål.
Webbplatsen har utvecklats av ett internationellt konsortium av experter i språk, teknik- och informationsvetenskap. Lingu@net World Wide har fått stöd från Europeiska
kommissionen och erkänts som ledande inom sitt område.
Svenska institutet är svensk partner i konsortiet.
Du får gärna hjälpa till att göra Lingu@net World Wide
ännu bättre genom att tipsa om bra språkresurser eller nya
idéer om språkinlärning. Det lättaste är om du gör det i det
svarsformulär som finns på webbplatsen.

Tove Lifvendahl – författare, debattör, krönikör, mm – har kommit
ut med boken Från sagoland till framtidsland (Hjalmarson & Högberg Bokförlag). Boken belyser hur den svenska självbilden vuxit
fram och hur Sverige ses med svenska ögon på distans, alltså av
svenskar som i modern tid valt att emigrera av någon orsak. Hon
skriver om vad som anses vara svenskt och påpekar att vi tenderar att se mönster i svenskars beteende eftersom vi tycker om att
se mönster. Hon menar att det finns en längtan att finna just nationella särskiljande särdrag och att vi odlar och vårdar dessa. Men
den så kallade svenskheten förändras ständigt och en viktig
egenskap är att vara beredd att anpassa sig.
Tove Lifvendahl poängterar i boken hur
svårt det svenska samhället har att ta tillvara
de erfarenheter återvändande svenskar har.
I en alltmer internationaliserad värld måste
Sverige tillgodogöra sig alla de krafter som
gör att vi bättre kan förstå vår omvärld. Tove
Lifvendahl menar sammanfattningsvis att våra
landsmän utomlands har intrycket att svenskar
i allmänhet inte är intresserade av att höra hur
andra i andra länder löser saker. Om det är så
är det förstås ingen ståndpunkt som leder oss
in i en ljusnande framtid.
Lars Bergman, lars.bergman@sverigekontakt.se

Eva Jernström, Svenska institutet

Sveriges bästa julklappssajt, öppet både dag som night!

179:-
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Gå in på bokus.com och välj bland över 6 miljoner titlar till ytterst låga priser.
Där framgår det även vilka länder vi levererar till.
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Västervikare landsteg i Estland 2011
Klockan 10.00 torsdagen den 1 september
angjorde m/s Tallinn Tallinn. 16 svenskar (i
fyra fordon) från Riksföreningens Västerviksavdelning kunde i gamla Reval åter
trampa in på fornsvensk mark. Estland
ingick ju under tidsepoken 1561 till 1721
i vad som då kallats för det svenska stormaktsväldet! Eller i varje fall det vi svenskar kallar denna tid för! Tallinn i sin tur
benämndes Reval fram till år 1918. Vilken
härlig känsla att en behaglig septemberdag
”invadera” denna historiefyllda stad för
att med kulturella avsikter något söka lära
känna den estlandssvenska minoriteten.
Det är inte för intet som Tallinn sedan år
1997 är uppsatt på Unescos världsarvslista.
Började med en studiecirkel
Under fem förberedande studiecirkelkvällar samlades upp till nästan 20 medlemmar för att förbereda och förkovra sig i
estländska förhållanden. Givande och kunskapsberikande kvällar och ett bra sätt att
vara välförberedd inför en resa, som blev
något mycket mer än en semesterresa.
Efter återkomsten till Västervik avslutades
cirkeln på Studieförbundet Vuxenskolan
med två sammanfattande kvällar. På detta
sätt blev behållningen god och resan minnesrik – något som kan rekommenderas.
Historia, geografi, kultur och kunskaper
om de tidiga svenskarnas leverne på de
östestniska öarna Dagö, Runö, Ormsö,
Odensholm, Nuckö och Rågöarna samt i
länshuvudstaden Haapsalu finns nu rikligt
lagrade i våra huvuden!
Tallinn – en stad absolut värd besök
Första dagen ägnades åt att tillfredsställa
vår nyfikenhet på staden. Att här berätta
om allt vad staden kan erbjuda låter sig ej
göras. Men man kan bara utropa – ”Vilken stad”! Kommer man till Stockholm
låter man sig imponeras av ”Gamla Stan”.
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Jo för all del - men denna är närmast en
”lilleputt” mot Tallinn. De som inte besökt
denna i österled intressanta ”fornborg” har
verkligen missat något. Själva var vi väl
förberedda och hade också garderat oss
med flera guider, som är ett måste att ha
tillgång till vid ett ”stadsbesök”. På återresan ägnades ytterligare nästan två dagar
i denna stad, som kan bjuda på både dåtid,
nutid och framtid.

fick vi smakprov, som gav mersmak! Genom
kontakter med stadens museichef Ylo Kalm
hade denne förberett vår ankomst till Aibomuseet. Här hade han samlat kärnan i både
gamla och unga estsvenska familjer, vilka
således alla talade svenska. Det är förvånande att de vid sidan av sitt eget modersmål estniskan bibehållet och underhållit det
svenska språket. Här talar man i princip en
felfri svenska: grammatiskt riktig, rikligt ordval och med god artikulering. Och som är så
Mot Haapsalu
skönt att höra - med en egen härlig brytning
Vårt egentliga mål var den gamla hansaeller dialekt. Under generationer har alltså
staden Haapsalu och dess Aibo-museum
mor- och farföräldrar lyckats bibringa sina
och möte med svenskester eller riktigare
avkomlingar kunskaper i vårt språk. Vilken
estlandssvenskar, vilka haft förmågan och
prestation att inte förtröttas! Detta borde
intresset att bibehålla det svenska språket
vara ett eldorado för en språkvetare. Man
sedan danskar, svear och svenskar började kände sig som hemma.
bosätta sig på skärgårdsöarna i öst. Det
Utöver upplevelser med ortsbefolkningen
är ganska märkligt att vi i Sverige har så
bjöds vi även på en sakkunnig guidning av
dåliga kunskaper om våra grannar i sydväst stadens alla kulturella begivenheter. Detta är
och som i vårt fall inte ligger mer än ca 30
en stad som likaså är väl värd att besöka.
mil från vår hemort i Västervik! Delvis
kan ju detta förklaras med att de baltiska
Mot nya mål?
länderna förseglades under sovjettiden och Ett upplägg och en resa som denna med
att allt praktiskt utbyte omöjliggjordes eller goda förberedelser är inte som en minförsvårades. Men nu gäller andra tider med nesfattig semesterresa till sydliga nejder.
öppenhet och frihet.
Tvärtom – en minnesrik vecka som manar
Efter ca en och en halv timmes bilfärd är till fortsatta besök i det som en gång tillman i Haapsalu. Bra vägar. Möjligen något hörde det forna svenska riket i160 år! Eller –
enformigt genom det flacka och lövskogsri- som en äventyrlig lockelse – till det likaledes
ka landskapet, som alltjämt präglas av jord- svensktalande Gammalsvenskby vid Djnebruk, som nu håller på att moderniseras.
pers strand i Ukraina vid Svarta havet.
Haapsalu (=asplunden) eller Hapsal
kan beskrivas som en liten vacker trästad
Avslutningsvis
vid vattnet innanför Dagö. Staden har
... inbjudes övriga lokalföreningar att forma
alltid varit centrum för aibo-borna (kustnästa mål. På vår resa till Estland fanns
borna), d.v.s. de som bott och än idag bor
även medlemmar från både Östersund och
på skärgårdsöarna och efter kustlandet.
Stockholm – för fullständighetens skull!
Träff med svenskättlingar
Som turist vet vi hur svårt det är att komma
i kontakt med landets invånare. Men här

Hans-Christian Ageman, h.ageman@telia.com
Västerviksföreningen

Nutidsorientering
Följde du med vad som hände i Sverige hösten 2011?
1. Vem är detta?
A. Centerpartiets nya
ledare Annie Lööf
B. Miljöpartiets språkrör
Åsa Romson
C. Diamantbollenvinnaren Lotta Schelin
		
2. Vad är Wordfeud?
A. Korsordsspel som ”Alfapet”, som
spelas på en mobiltelefon			
B. Krigspel från Nintendo			
C. Bråk i Svenska Akademien 		

11. Det har talats mycket om bilföretaget SAAB i höst. SAAB är en förkortning. För vad?		
A. Sveriges allmänna Aktiebolag		
B. Svenska Aeroplan Aktiebolaget		
C. Scandinavian Airplane Aktiebolag
					
12. Älgjakten är en stor händelse i
skogslänen i Sverige. Ungefär hur
många älgar skjuts varje år?
A. ca 10 000				
B. ca 100 000			
C. ca 250 000
					
7. Vem är detta som har uppmärk13. Sickan Carlsson dog i november
sammats under hösten?			
3. Sverige kvalificerade sig till EM i
96 år gammal. Vem var hon?
A. Fotbollsspelaren Kurre Hamrin
fotboll. Var spelas EM 2012?		
A. Sveriges bästa medeldistanslöpare på
B. Nobelpristagaren Tomas Tranströmer
A. I Österrike och Ungern			
30-talet		
C. KD:s partiledare Göran Hägglund
B. I Polen och Vitryssland			
B. Kvinnlig politiker som stred för jämlik					
C. I Polen och Ukraina
het under 60-talet			
8. En stor del av en svensk stad ska
C. Svensk skådespelerska och sångerska
flyttas några kilometer de närmaste
4. Vem valdes in på stol nummer sex
			
åren. Vilken?		
i Svenska Akademien efter Birgitta
14. Nobeldagen är 10 december. Varför
A. Trollhättan				
Trotzig som avled tidigare under året?
just den 10 december? 		
B. Kiruna			
A. Björn Ranelid			
A. Alfred Nobels födelsedag
C. Luleå
B. Tomas Riad			
B. Alfred Nobel undertecknar sitt testamente
				
C. Håkan Nesser
C. Alfred Nobels dödsdag
					 9. Om fotbollsspelaren Zlatan Ibra					
himovic skrivs det mycket varje dag
5. En ny betygsskala håller på att infö15. Sveriges populäraste tv-program ”På
i svensk press. Vad heter hans nyutras i den svenska skolan. Vilka betyg
spåret” leds av två män. Vad heter de?
komna bok?
		
innehåller den?
A. Andre Pops och Jacob Hård		
A. Jag är bäst			
A. Betygen 1–9				
B. Kristian Luuk och Fredrik Lindström
B. Zlatan			
B. Betygen A–D			
C. Ernst Kirchsteiger och Peter Jihde
C. Jag är Zlatan Ibrahimovic
C. Betygen A–F
				
					
				
10. Socialdemokraternas ledare Hå6. Svenska popartister har under många
kan Juholt har varit i blåsväder under
år haft stora framgångar internationellt.
Skicka in de rätta svaren till Sverigekonhösten. Varför det?
Vem är denna populära artist?
takt, Box 53066, 40014 Göteborg senast
A. Robyn				 A. Han har fått för mycket bidrag till en
31 januari 2012. Du kan också mejla
lägenhet i Stockholm.			
B. Anna Järvinen			
svaren till info@sverigekontakt.se.		
B. Han röker offentligt.			
C. Melissa Horn
Bokpris till de tre först öppnade rätta
C. Han är sällan i riksdagen. 		
svaren.					
			
			
Korsord 					
			
Lösning förra numrets
korsord
Mer eller mindre
kända platser
					
			
Lösning till korsordet i
k
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Sverigekontakt nummer
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t o r g
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Pristagare		
Kenth Dahlberg, Västra
Frölunda, Håkan Killius,
Partille, Birgitta Ragnarsson-Boye, Wolfsburg
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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.
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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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