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Från Dicksonsgatan

Sommartecken
Varje år slås man av hur förändrade
svenskarna blir när ljuset och värmen
kommer. De blir helt förbytta. Från att
ha varit innesittande, lite trötta, tysta och
buttra till sprudlande, picknickande, extroverta och pratsamma. Och så aktiva –
båtar ska fejas, sommarstugor renoveras,
trädgårdar skötas och cyklar användas.
Och grannar ska pratas med.
I Göteborg har de vanliga vår- och
sommartecknen synts – Chalmerscortégen på Valborgsmässoafton, engångsgrillarna i Slottsskogen varje solig dag och
Paddanbåtarna i vallgraven med glada
turister. Vid sidan av de synliga vårtecknen kan man höra ett – de förtjusta skriken från Liseberg.
Tre veckor på Billströmska
I slutet av juli blir det återigen sommarkurs i svenska på Billströmska folkhögskolan på Tjörn. Ett drygt 40-tal deltagare kommer att studera svenska och
det svenska samhället under tre veckor.
Kursen kan numera betraktas som en tradition. Det är varje år lika stimulerande
och glädjande att se dessa studenter så
ivrigt ta sig an uppgiften att förbättra sin
svenska. Detta är i hög grad personalen
på Billströmskas förtjänst – lärare, kockar, vaktmästare och andra som bidrar till
den mycket speciella entusiasm som genomsyrar de tre veckorna.
Möjligheten för yngre svenska barn
i utlandet att delta i lägerskola i Sparreviken utanför Lyckorna i Bohuslän har
nu funnits i flera år och har uppskattats
oerhört. Att Sverigekontakt har kunnat
hjälpa till med detta har föreningen Oscar
Ekmans stiftelser att tacka för. För hur
underbart det än är utomlands så är den

svenska sommaren mycket speciell och
har en särskild plats i mångas hjärtan.
August Strindberg
Det är i år 100 år sedan August Strindberg avled. På flera platser världen över
uppmärksammas detta på olika sätt genom teateruppsättningar, föredrag, utställningar etc. I detta nummer har vi en
artikel om att översätta Strindberg – som
så mycket annat översättningsarbete en
balansgång mellan bokstavstrohet och
tolkning av originaltexten. Vi hoppas att
under hösten komma med ytterligare
artiklar som på olika sätt belyser Strindberg och hans verk. För att ni ska kunna
kontrollera er Strindbergskunskap redan
nu finner ni längre in i tidningen ett antal
kända citat som ni kan placera i rätt verk.
Sommarens bokbord
Som flera av er vet är ni svensklärare
i utlandet välkomna in på kontoret på
Dicksonsgatan 6 när ni har vägarna
förbi Göteborg och där plocka till er en
bärkasse böcker. Vi kommer att ha öppet större delen av sommaren, men ring
gärna innan ni kommer så ni inte åker i
onödan. Säkrast är att dyka upp på eftermiddagarna mellan 13 och 16. Har ni tur
kanske ni även kan få en kopp kaffe.
Årsmötet
Årsmötet hölls i år i Stockholm i mitten
av maj. Vi kunde under ett par timmar
disponera Börssalen i Börshuset och mötet
genomfördes med aktiva lokalföreningar
på plats. Dagen efter mötet var det ett fantastiskt sommarväder i Stockholm och de
två utflyktsmålen – Stockholms stadshus
och Drottningholm – fullkomligt badade i

sol och värme. Det var en alltigenom trevlig
och välorganiserad helg, som lokalföreningen i Stockholm ska ha ett stort tack för.
Lützen
I förra numret av Sverigekontakt
fanns en artikel om Wallensteinutställningen i Lützen. Nu finns
även boken om Wallenstein. Är
du intresserad av den, vänd dig
till kansliet på Dicksonsgatan.
Den kostar cirka 30 Euro.
Chile
Vi rapporterade i förra numret av Sverigekontakt om en resa till Chile där vi
försökte uppmuntra till Sverigerelaterad
verksamhet bland de tusental återvändarna från Sverige. Till vår glädje har vi
fått rapporter om att det finns intresse för
detta. Vi hoppas att någon regelbunden
verksamhet kan komma igång nu i höst
och att alla de svensktalare som nu finns i
Chile kan ges en möjlighet att upprätthålla
kontakten med Sverige på något sätt.
Långa ljusa kvällar
Sommaren ligger framför oss. Kan det bli
bättre? Hur sommaren blir vädermässigt
vet vi ju inte, men vi vet att de långa, ljusa
kvällarna möjliggör sena dopp i sjöar och
hav, utesittarkvällar – ibland med stöd av
varma filtar och infravärme – med falnande grillar och svalt vin, båtliv i skärgården
etc. Men också med ett mygghelvete, svärmar av knott, getingar i saftglas
och fästingar i knävecken. Men
får vi bara några enstaka ljumma
kvällar så är vi nöjda och sedan
kan vi börja längta efter nästa år.
Njut av sommaren!
Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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Omslag: Huset i Paris, 12 Rue de
la Grande Chaumière, där Strindberg bodde någon tid under den så
kallade Infernoperioden i mitten av
1890-talet.

När jag skriver detta kan jag se ut genom fönstret över ett mäktigt sydafrikanskt landskap i
Kapområdet. Det har just regnat, det är höst i
Sydafrika. Himlen har en mättat blå färg, och
svarta moln som bär minnet om det regn som
nyss dragit förbi ger plats för vita. En röd sol
håller på att gå ner över gula och gröna fält.
Samma färger återgår i den sydafrikanska
flagga som infördes 1994. Denna är inspirerad av två redan existerande flaggor, boerrepubliken Transvaals och ANC:s, den gamla
frihetsrörelsens. ANC har nu ombildats till
politiskt parti och har regeringsmakten. Transvaals flagga såg ut ungefär som den nederländska, med ett rött, vitt och blått liggande
band och ett grönt på tvären, närmast stången. ANC:s flagga hade också horisontella fält
i svart, grönt och gult.
Flaggor bär på mycket symbolik. I den
gamla boerflaggan har man dragit ut det gamla gröna tvärstrecket som ett liggande Y, så att
detta delar det övre röda och det undre blåa
fältet och får det vita mittfältet som en vit bård
på vardera sidan. Samtidigt återgår ANC:s
färger i det gröna Y:et med dess gula bård och
svarta rektangulära fält i innerkanten närmast
stången. Y-formen skall påminna om den
enade linje som avlöst apartheidtidens uppdelning. Samtidigt har den centralt placerade
gröna färgen uppfattats som frihetens färg.
Som fotbollsintresserad göteborgare slås
jag av att de fyra största fotbollsklubbarna i
Göteborg har färger som återgår i den sydafrikanska flaggan: grönsvarta GAIS, blåvita IFK
Göteborg, rödblåa ÖIS och svartgula Häcken.
Men annars finns det nog inte så mycket som
binder göteborgsfotbollen till Kaplandet. Sverige var ju inte ens med i fotbolls-VM som
hölls här 2010, och Göteborg är vänort med
Port Elizabeth snarare än med Kapstaden.
Det hindrar inte att Kapstaden bär bestående spår av fotbolls-VM. Några mäktiga
arenor reser sig med det ännu mäktigare
Taffelberget som bakgrund, och åtskilliga
nybyggda hotell skall nu fyllas med turister
och andra besökare (som vi), helst året runt.
Alla hävdar ändå att fotbolls-VM var ett lyft
för Sydafrika, på många plan. Man vill gärna
hoppas att det är så. Det har förvisso byggts
mycket sedan föreningen företog en medlemsresa till Sydafrika år 1996.
Sydafrika av idag har enorma problem
att ta itu med, och det kommer säkert att ta
tid innan målen är uppnådda. Enda sättet att
komma därhän är genom att fler slussas igenom utbildningssystemet. I Sverige har man

sedan länge medvetet
försökt bredda utbildningen, så att även
grupper i samhället
som saknar akademiska traditioner och läsvana blir delaktiga. Vi vet
att satsningarna här haft växlande framgång.
I Sydafrika är situationen långt mer utmanande. Även om statistiken kanske kan peka mot
ett ökat intag av studenter från ekonomiskt utsatta grupper, vittnar den samtidigt om ett förödande stort antal avhopp, så att utbildningen
aldrig fullbordas.
Delvis är problemen av språklig natur. Vid
statsombildningen 1994 hade ca 5 miljoner
sydafrikaner afrikaans som modersmål. Afrikaans har utvecklats ur det språk som talades
av de holländska kolonisatörer som bosatte sig
i landet i mitten på 1600-talet. Vidare talade
mer än 2 miljoner engelska. Ungefär 25 miljoner talade olika bantuspråk, varav xhosa och
zulu används av ca 6 miljoner vardera. Allt
som allt har Sydafrika elva officiella språk. De
flesta av dessa har ännu inte den status som
behövs för att högre undervisning skall kunna
bedrivas på dem. Följden blir att den studerande ungdomen är hänvisad till undervisning på
främmande språk så gott som från första stund.
Alla inser vilka svårigheter det medför.
Trots olikheterna mellan Sverige och Sydafrika finns det förvånansvärt mycket som
förenar de båda länderna. Kapstaden var ett
självklart delmål under Ostindiska kompaniets resor till och från Fjärran Östern. Flera
av Linnés lärjungar stannade här en tid, då
naturen lockade de vetgiriga linneanerna. När
vi i Stellenbosch besöker redaktionen för den
stora ordboken över afrikaans, som närmast
motsvarar Svenska Akademiens ordboksredaktion i Lund, finner vi bland hjälpmedlen linnélärjungen Carl Peter Thunbergs Flora capensis
(del I–III, 1807–1813), en fortfarande oöverträffad översikt över Kaplandets flora.
Den snabba sydafrikanska solnedgången har
nu gjort att de många färgerna ersatts av ganska
djupt mörker. Regnbågen har lösts upp, och färgerna på de få slokande flaggor som ännu hänger uppe faller samman. Man önskar innerligt att
flaggornas gröna Y, som med lite vilja kan ses
som en spjutspets mot framtiden, inte bara står för frihet
utan även för hopp och att
detta förverkligas en dag.
God sommar!
Bo Ralph
S v e r i g e k o n ta k t
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Arrangörerna i Stockholms lokalförening

Stockholms stadshus

Drottningholm
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Vy från stadshuset

Årsmötesmiddag

Skönsjungande sjuor från Adolf Fredriks musikskola

årsmöte

Göteborgskan är
rena poesin
Det enda svenska tungomål som kan användas till poesi,
är göteborgskan!
Detta häpnadsväckande påstående kommer från professorn i nordiska språk,
akademiledamoten och tillika ordföranden i Riksföreningen Sverigekontakt Bo
Ralph. Uttalandet vittnar om ett visst
civilkurage, eftersom vi befann oss på årsmötesmiddag i van det Nootska palatset
på Söder i Stockholm och därmed i Lasse Lucidors och Carl Michael Bellmans
kvarter! Bellman lär t.o.m. i sin ungdom
ha varit kompis med sonen i palatset och
nallat sitt första (men förvisso icke sista!)
glas vin i palatsets vinkällare.
Bo Ralph bevisade genast sitt påstående genom att ur minnet, på oklanderlig
göteborgska och i smittande tangotakt,
deklamera hela Fritiof och Carmencita.
Evert Taube var göteborgare, son till fyrmästaren på Vinga, som ligger strax utanför Göteborg. Nu övergav ju Evert Taube
västkusten med dess klippiga skärgård
och besjöng i stället Sjösala i Stockholms
lummiga övärld!
Men ska vi kanske börja från början,
d.v.s. årsmötesförhandlingarna i Börssalen i Svenska Akademiens hus vid
Stortorget i Stockholm, ett stenkast från
Storkyrkan och Slottet, där vi som var på
plats redan kl. 12.00 kunde ta del av högvaktens avlösning på borggården. Tyvärr
hade vi tagit det göteborgska vädret med
oss och paraply var oumbärligt.
Vi befann oss i hjärtat av den svenska
historien och man kan inte säga annat
än att Stockholmsföreningen, som var
värd för årsmötet, gjort sitt allra yttersta
för att visa oss tillresta det intressantaste
huvudstaden har att erbjuda. Årsmötesförhandlingarna i Börssalen med cirka
35 deltagare kunde njuta av den pampiga
gustavianska inredningen och känna dof-

ten av ”snille och smak”. Välkomnade av
värden på stället Bo Ralph.
På kvällen samlades vi till middag i
van der Nootska palatset, där vi möttes
av nästa överraskning. Klass 7 i Adolf
Fredriks musikskola hälsade oss välkomna med förtjusande skönsång. Till avslutning sjöng ungdomarna psalmen ”En
vänlig grönskas rika dräkt”, vilket fick
ordföranden att i sitt middagstal förlåta
Carl David af Wirsén för mycket. Dock,
eftersom detta skrivs 19 maj, på hundraårsdagen av Strindbergs begravning, är det
svårt att förlåta Wirsén, Akademiens
ständiga sekreterare, att inte en enda representant från Svenska akademien var
närvarande vid hans begravning, när t. ex.
kungahuset lät sig representeras av prins
Eugen, regerings- och riksdagsledamöter
var närvarande, studenter och ca 60 000
stockholmare kantade gatorna. Strindbergsfejden var inte över.
Ordföranden berättade också om en
resa längs Chiles kust, där man hoppats
träffa återvända svenskchilenare som
fortfarande talade svenska. Det lyckades
i Valparaiso, där en flicka i hotellvestibulen talade perfekt svenska, d.v.s. med det
ordförråd hon hunnit få som 11-åring då
familjen flyttade tillbaka. Valparaiso är
en mycket vacker stad med Chiles största
hamn och tanken hade dykt upp att flytta
Sverigekontakts kansli dit, eftersom han
kunde spåra vissa paralleller med Göteborg. Men vid närmare eftertanke beslöt
han sig för att stanna i Göteborg, som
dock ligger närmare Stockholm, även om
han då och då tyckt sig höra ett visst gruff
över den långa resan mellan Göteborg
och Stockholm för att delta i överstyrelsens möten. Han påpekade att Göteborg

är den enda stad som har legat i alla de
tre nordiska länderna. Hisingen hörde en
gång till Norge och strax söder om IKEA
gick den gamla danska gränsen.
Efter att ha utropat den sedvanliga
skålen för konungen, med tillägg för övriga nordiska statsöverhuvuden, bröts
taffeln för kaffe och hemgång. Vi skulle
ju upp tidigt för att titta på Stadshuset,
och göra en båtfärd på Mälaren för att
slutligen guidas runt på den anrika Drottningholmsteatern. På söndagen visade
sig Mälardrottningen på sitt bästa humör,
vad vädret beträffar.
Text: Ina Nordquist
ina.nordquist@telia.com
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Ljudliga och
rörliga minnesmärken
I över ett år har nu vem som helst kunnat bidra med sitt svenska minnesmärke i utlandet via föreningens
hemsida. I det formulär som är knutet till sidan har man ända från insamlingsarbetets början haft möjlighet
att ladda upp bilder med anknytning till (och ofta föreställande) själva märket. Vissa märken är emellertid
inte så lätta att illustrera på det sättet. Det är åtminstone inte lika självklart att låta en beskrivning av ett
immateriellt minnesmärke, exempelvis musik med anknytning till Sverige, ackompanjeras av en bild som
det är att foga ett foto av Kensingtonstenen till en text om densamma. Immateriella märken dokumenteras
helt enkelt bättre med andra metoder än materiella.
Efterlängtad är sålunda den tekniska uppdatering av bidragsformuläret som nyligen genomförts. Tack vare den går det
att förutom bild och text också ladda upp
ljud- och videofiler. Vi har med andra ord
kapacitet att från och med nu inkorporera
såväl ljudliga som rörliga bidrag i vår
minnesmärkesbank.
Ljud- och videoupptagningar förser
oss med en mera direkt länk till föremålet
för erinran än vad stillbilder eller texter
kan göra. En text kan beskriva svenska
avtryck utomlands, och fotografier kan
bidra till att göra beskrivningen mera
levande. Men ljud och video, det är inte
beskrivningar utan faktiska kopior av
det levande. Stillbilden är visserligen
rent tekniskt besläktad med videoupptagningen – en filmsekvens är ju trots
allt en serie bilder. Fast upplevelsen av
film och stillbild skiljer sig dramatiskt åt.
Stillbilden svarar inte mot någonting som
finns i verkligheten – ingenting levande
är statiskt (det ligger så att säga i sakens
natur). Den illusion av rörlighet som filmens bildserier skapar svarar däremot
direkt mot den rörliga verkligheten. Ljudupptagningen är det som gör den rörliga
verklighetsavbildningen komplett. Och
isolerad svarar den mot en verklighet
upplevd med stängda ögon.
Just den här sortens levande svenska
avtryck finns nu alltså representerade på
hemsidan. Pionjärbidraget kommer från
Tyskland. Den svenska komponenten är
i det fallet Bellman (eller snarare: hans
musik), och för att avtrycken sätts ansvarar en rad tonsäkra tyskar med intresse
6
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för svensk musik: det rör sig både om
medlemmar av renodlade Bellmansällskap och om trubadurer med en bredare
repertoar. På hemsidan beskrivs det tyska
Bellmanintresset i text och bild, men det
är först när man hör Bellman sjungas på
tyska som det hela lyfter. Den svenske
skaldens strofer får tysk form som accentueras av stämsång och strängspel. En ny
dimension tillförs. Och det är dessutom
riktigt bra.
Det inspelade ljudet kan också fungera
som en länk till det som inte lever längre.
I våra samlingar ingår en inspelning från
1938 av en äldre dam från New York som
emigrerade från Småland till USA 1881
tillsammans med en syster. Hon var då 16
år, systern 13. Hon intervjuas med anledning av 300-årsfirandet av grundläggandet av Nya Sverige (ett firande som vi har
uppmärksammat i ett tidigare nummer).
För intervjuaren berättar denna Smålandsättade dam bland annat om hur hon helt
kort återvände till sin hembygd år 1890;
det partiet återges här nedanför. Skriften
är såklart sekundär i förhållande till talet,

och alla nyanser framgår inte av utdraget
(och hade knappast gjort det ens om man
hade transkriberat sekvensen mer fonetiskt troget). De språkliga kommentarer vi
gör får således hållas på en språklig nivå
som inte förlorar sig i överföringen; vi får
koncentrera oss på meningsbyggnad och
ordval:
Reste hem 1890 till Sverige igen att
besöka fosterlandet. Var ett kort besök.
Har aldrig sedan sett någon utav de mina
i Sverige, var jag har både syster och
bror. Än här i landet har varit mycket arbete och många försakelser. Min längtan
har varit alltid att få komma till Sverige
igen, åtminstone till en jul.
Här är det egentligen inte det som
minner om Sverige som är mest intressant. Svenska pratar hon ju, och det har
att göra med att hon växt upp i Småland.
Anpassningen till engelskan är desto mer
spännande: vi kan notera att hon säger
att besöka istället för för att besöka, var jag
har istället för där jag har och aldrig sedan
istället för aldrig sedan dess. Utdraget rymmer också ett bruk som inte kan härledas

vare sig till engelskan eller till standardsvenskan: det handlar om hur det lilla
ordet än används (i sekvensen Än här i
landet), nämligen som ett slags blandning mellan och och men. I fornsvenskan
kunde motsvarande ordform (æn) användas just så, men ganska snart under
medeltidens lopp kom den användningen
att marginaliseras. Emellertid fanns den
alltså kvar i 1800-talets småländska, som
en rest eller – om man så vill – ett minne
av svunna tider.
Att kunna göra helt exakta kopior av
verkligheten, exempelvis i form av ljudupptagningar av 1800-talsemigranter, är
inte en nödvändig förutsättning för att nå
det som inte längre finns. I ett tidigare
sammanhang berättade vi om 1600-talsresenären Nils Mattsson Kiöping och om
hur denne hade dokumenterat en inskrift
på fasaden till en missionsstation i Främre
Orienten. Inskriften var gjord av en äldre
kollega till Kiöping, Resare-Bengt, men
den finns inte kvar idag. Berättelser om
det nu försvunna är naturligtvis alltid värdefulla, men det går inte att komma ifrån
att den mentala förflyttning tillbaka i tiden
som en ljudupptagning möjliggör blir så
mycket påtagligare (och därmed så mycket
starkare och mer kittlande) än den effekt
en indirekt uppteckning i skrift normalt
har. Och man drabbas av en nästan hisnande känsla av att rösten ur det förflutna
verkligen hör till en människa som har
levt och känt och tänkt. En ljudupptagning
är också (kanske just därför) så mycket
mer intimt förknippad med sanning än
vad den subjektiva nedteckningen är.

Sanning är förvisso ett problematiskt begrepp, och vi ställer annars inga egentliga
krav på att den svenskanknytning vi samlar in skall vara vetenskapligt verifierad.
Den ovan nämnda Kensingtonstenen är
ett bra exempel på att sanning och äkthet
inte behöver betyda särskilt mycket. Även
om experter är ense om att stenen är ett
falsarium – utförandet tyder på att den är
ristad på 1800-talet och inte alls av medeltida kolonisatörer från Skandinavien, götar
och norrmän, som inskriften själv anger
– minner den ändå om Skandinavien för
många eldsjälar som vägrar acceptera experternas utlåtande. Känslan är i det sammanhanget överordnad förnuftet.
Några videoupptagningar har vi ännu
inte fått in. I brist på den sortens cinematografisk rörlighet som videosekvenser
representerar kan vi avslutningsvis ta
upp en annan sort: rörlighet i rummet,
närmare bestämt ovanligt rörligt ljud.
Det låter kryptiskt men har snarast en anstrykning av det sensationella. Allt börjar
med Frödings dikt Tre trallande jäntor.
Den skrevs 1894 och tonsattes i början av
det nya seklet av Felix Körling. Visan har
sjungits och spelats in av många artister
genom åren. Den mest kända versionen
för svensken i gemen är kanske SvenIngvars från 1971. Fast i ett internationellt
perspektiv ligger den i lä. Allra mest
spridd och spelad är nämligen Körlings
visa med turkisk text, en text som varken
har med jäntor eller trallande att göra.
Den turkiska versionen är med andra ord
ingen översättning av den svenska, utan
det är blott Körlings melodi som har lånats.

Atatürk själv lär ha hört sången 1916 och
omedelbart blivit så förtjust i dess taktfasta marschkaraktär att han gjorde den till
ungturkarnas kampsång (Gençlik Marşı
heter den på turkiska). Så kan det gå när
ljudet rör på sig.
Välkommen med ditt bidrag!
Text: Erik Magnusson-Petzell
Bild: Stock.xchang

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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Barcelona
Så var den här, helgen då Nätverkskonferensen för kompletterande svenska i utlandet skulle äga rum.
Under den förra nätverkskonferensen på Mallorca (2010) fick vi, Svenska i Barcelona, överta stafettpinnen och nu hade vi arbetat intensivt under månader för att försöka göra vistelsen här i Katalonien så
angenäm och intressant som möjligt för deltagarna som kom från Europas alla hörn (och New Jersey).
Egentligen gick ju inte det officiella startskottet för nätverkskonferensen förrän på
lördag morgon men ett litet men tappert
gäng smygstartade konferensen redan på
fredagskvällen med en trerätters middag
inne i Barcelona. De som nyligen hade
landat eller som ville vara pigga inför lördagens hektiska schema valde istället att
hitta en trevlig restaurang i Sant Cugat del
Vallès, där konferensen skulle äga rum.
På lördagens morgon klockan kvart över
nio invigdes konferensen av Kristina Stenhammar, Sveriges Generalkonsul i Barcelona. Hon berättade lite om Kataloniens
historia och säregenhet men också om de
cirka 3500 registrerade svenskar som bor
i Barcelona med omnejd. Därefter tog
Rolf Ornbant, ordförande i SUF och PerOlov Ottosson, undervisningsråd på Skolverket, vid. Då både SUF och Skolverket
har stöttat oss på olika vis under förberedelsearbetets gång var det spännande att
höra om deras verksamhet.
Klockan tio stod Gunilla Ladberg redo.
Gunilla Ladberg är fil. dr. och arbetar som
utbildare, konsult, skribent samt qigonginstruktör men beskriver sig själv som
folkbildarsjäl. I en och en halv timme,
som flög förbi, pratade hon om ”Barn
med flera språk”, något som ligger alla
oss lärare i kompletterande svenska varmt
om hjärtat. Gunilla berörde både sociala
och fysiologiska aspekter. Gamla fördomar om flerspråkighet kom på skam och
Gunilla sammanfattade själv sin föreläsning med orden ”Så mycket som möjligt,
av så många språk som möjligt, så ofta
som möjligt, så tidigt som möjligt”.
Gunillas föreläsning hade kittlat vårt
intresse och under fikapausen som följde
hennes föreläsning rann det sista av blygheten av oss. Under samspråk förtärdes
kaffe och bakverk i strålande solsken på

Arrangörerna i Barcelona (till höger) lämnar
över stafettpinnen till holländarna.

torget utanför Casa de Cultura, våra föreläsningslokaler för helgen.
Men inte ens den förföriska spanska
solen som försökte locka från en kristallblå himmel lyckades fånga oss så som
våra duktiga föreläsare. Efter fikat väntade
Anna Österlund från Skolverket med
de nya kursplanerna i kompletterande
svenska. Det blev en givande stund då vi
fick möjlighet att lära oss mer om tanken
bakom de olika målen för vårt ämne.
Lunchen serverades på Restaurant Matilda, som ligger ett stenkast från Casa de
Cultura. Två stressade kypare lyckades
servera alla oss fyrtiotre svenska, och – det
får erkännas – på grund av intensiv konversation något ouppmärksamma, konferensdeltagare. Både Gunillas och Annas
föreläsningar hade fått fyr på konversationsämnena och en kongenial stämning
rådde. Efter mycket om och men hade vi
alla fått i oss en trerätterslunch, inget ovanligt här i krokarna, och vi kunde, med viss
försening, fortsätta dagens aktiviteter.
Elin Lindqvist, världsspråkare, stod på
schemat efter lunchen. Elin är i huvudsak

författare, men i sann mångsysslaranda
har hon även gett sig i kast med journalistik, översättning, dramaturgi och arbetat
som lärare, dykinstruktör och hjälparbetare. Till råga på allt är hon både flerspråkig och mångkulturell. Hon har växt
upp med olika typer av kompletterande
svenska och är inte bara karakteristisk för
många av våra elever, men kanske representerar hon också en vuxenidentitet som
vi hoppas att vi kan lägga grunden till hos
våra elever – att känna sig säker och fri i
sin flerspråkighet.
Gruppdiskussioner med lärare å ena
sidan och styrelseledamöter å andra sidan
följde Elins föreläsning. Då vi låg lite efter
i schemat efter lunchen blev dessa diskussioner kortare än vad som var tänkt.
Resultatet blev dock givande ändå, som
det så lätt blir när människor med passion
träffas och får diskutera tillsammans. Vi
hade kunnat diskutera i flera timmar men
fick slutligen nöja oss med 45 minuter.
Klostret i Sant Cugat, ett benediktinerkloster med anor från 1100-talet, hade
erbjudit oss en kort guidning. Klostret är
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mycket speciellt med sina unika kapitäler
som förtäljer bibliska historier med sensmoral. En gång i tiden kunde kapitälerna
påminna munkarna om vikten av ett
kyskt och ärbart leverne. Efter en kortare
guidning fick vi gå runt på egen hand i
munkarnas spår.
Efteråt hanns det med en kortare paus
i programmet. Vissa av oss profiterade
genom att gå hem och njuta av ett varmt
bad, medan andra passade på att njuta
av ett glas spanskt vin på torget. Hur som
helst, var vi hemskt hungriga när det väl
var dags för middag på La Bolera. Där
serverades typiska katalanska tapas och
lite pica pica, och alla kunde väl hitta
något att smörja kråset med. Escalivada
(skållad paprika och aubergine), sallader,
grillade kronärtskockor, ugnsbakad potatis
samt allehanda sorter av grillat kött serverades och till det sjöngs, i svenskhetens ära,
allsång. När tonerna av Bellman och Taube
hade ebbat ut bjöd Jeanette Jiménez, från
Fuengirola, på en vacker svensk polska,
något som gladde det katalanska sällskapet
vid bordet bredvid. Damen vid bordet, en
glad katalanska, förundrade sig över musikens universella språk. Till ropen av ”Visca Catalunya! Visca Suècia” skålade vi tillsammans innan sängarna kallade och det
blev dags att dra sig tillbaka till hotellet.
Under natten skiftade vi från vintertid
till sommartid och förlorade alltså en timme. Det märktes dock inte på konferensdeltagarna på söndagsmorgonen. De kom
lika pigga och fräscha till Casa de Cultura
som på morgonen innan. Nu var det dags
för Tore Otterup, fil.dr. och universitetslektor i svenska som andraspråk vid institutionen för svenska språket och studierektor för lärarutbildningen i svenska och
svenska som andraspråk vid Göteborgs
universitet och Marie Rydenvald, fil. mag.
och flitig deltagare på nätverkskonferenser sedan begynnelsen och doktorand vid
institutionen för svenska som andraspråk
vid Göteborgs universitet. De hade, som
sista paret ut, en svår uppgift framför
sig att, efter flera fina föredrag och all
god mat, försöka inspirera oss alla kring
ämnet ”kodväxling”. Under en och en
halvtimme fängslades vår uppmärksamhet helt och hållet. Återigen är det ju ett
ämne som vi alla kommer i kontakt med
i vår vardag, näst intill alla åhörare bor ju
utomlands och använder flera språk varje
dag. Både vi och våra elever kodväxlar
utan närmare eftertanke både hemma och
på arbetet/i skolan.
Den sista timmen på Casa de Cultura
för denna gången vigdes åt Lars Bergman
på Riksföreningen Sverigekontakt. Om
10 S v e r i g e k o n ta k t

någon var trött efter helgens intensiva
program glömdes det snart bort. Lars berättade om Riksföreningen Sverigekontakt
och vad de håller på med för tillfället och
avslutade med ett boklotteri där alla vann.
På lunchrestaurangen stod färdiga
montaditos (småsmörgåsar) framdukade
och vi åt den sista gemensamma måltiden
tillsammans. Därefter styrde vi kosan mot
Barcelona City där vi fick välja på två guidade turer, en med buss i ett litet större
perspektiv och en till fots i de gamla gotiska kvarteren.
Månader av planering och förberedelser kom till sitt slut och vi som arrangörer
kunde pusta ut. Var det värt allt arbete?

Alla gånger! Vi klarade helgen utan större
missöden än utspillt rött vin på vit duk,
lunchförsening, en borttappad make (som
kom tillrätta!) samt en försenad guide.
Men inte hade helgen blivit så angenäm
utan alla fantastiska deltagare, som bidrog
med sitt glada humör och sin entusiasm.
Planeringen är bara en ram. Tavlan målade vi tillsammans, alla vi som deltog i
konferensen.
Och stafettpinnen? Jo, den gick vidare
till Nederländerna, dit vi alla ser fram
emot att åka år 2014. Lycka till och hör av
er om ni behöver tips!
Text: Anni Ellborg

Svenskan i Kina!
Svenskan och svenskan! En av dem, nämligen jag, hade bjudits in till Peking för att tala om översättning. Att översätta
består till stor del av att tolka och tyda tecken. Men om man inte kan tyda tecknen! Hur får man då till någon kommunikation? ”Lost in translation?” Ja, verkligen, för jag kan ingen kinesiska. Jag hade turen – och den stora glädjen – att få
möta många kineser som var så otroligt duktiga på svenska att det var en ren fröjd att lyssna till dem. Flera har till och
med studerat i Sverige, och nu vill de fördjupa sig ännu mer i språket och översätta svensk skönlitteratur till kinesiska!
Eva Ekeroth, kulturråd på Svenska ambassaden i Peking, hade bett mig att tala
om den speciella metod vi tillämpar på
Litterära översättarseminariet på Södertörns högskola. Vi arbetar i master-classform: erfarna och etablerade översättare
handleder en liten grupp av översättare
som tillsammans diskuterar, opponerar
på och kommenterar allas översättningar.
Om det inte vore för att man måste ha
en ganska gedigen erfarenhet av översättningens konst för att få börja på Litterära
översättarseminariet skulle man kanske
kunna beskriva en del av vårt arbete som
”learning by doing”.
Intresset för svensk litteratur, särskilt
barn- och ungdomslitteratur, är stort i
Kina. Men det översätts också annat.
Wang Mengda, som kommer från Shanghai, har tagit sig för att översätta Steve
Sem-Sandbergs ”De fattiga från Lodz”,
ett jättearbete. Men boken ska komma ut
inom de närmaste månaderna. Tillsammans med vår generalsekreterare, Lars
Bergman, har Wang Mengda också skrivit
”Svenska 300 för kineser – 300 meningar
med Mp3”. Den boken tillkom när Lars
Bergman var lärare i Shanghai för drygt
tre år sedan.
Intresset för översättning av skandinavisk litteratur är också stort vid Beijing
Foreign Languages University. Där finns
översättarkurser för alla nordiska språk

och för finska. Efter tre eller fyra års studier av språket och litteraturen erbjuds
kurser i översättning. De som studerar
isländska, till exempel, börjar efter tre
år. Inom den svenska sektionen börjar
översättarkurserna efter fyra år. Första
terminen översätter man från svenska till
kinesiska, och redan andra terminen har
man kurser i att översätta från kinesiska
till svenska. Den svenska sektionen har
funnits ända sedan 1961. Den svenske
lektorn, Johan Svenson, deltog också i
vår diskussion.
Längst har den tyska institutionen funnits. Förra året var det 60-årsjubileum.
Den invigdes alltså redan 1951, då som
ett resultat av att dåvarande Tyska Demokratiska Republiken (DDR) slutit vänskapsfördrag med det socialistiska Kina.
Idag är ”German Department” den största språkinstitutionen med 500 studenter
och 42 lärare.
52 olika språk kan man studera vid
Beijing Foreign Languages University.
Att intresset för kinesisk litteratur
ute i världen också växer fick vi bevis
på då flera kinesiska författare bjudits
in till den nyligen hållna bokmässan i
London. Kina var ”Guest of Honour” på
Londonmässan, men också vår svenske
nobelpristagare, Tomas Tranströmer, var
ditbjuden. Den kinesiske poeten Li Li,
som levt i Sverige i många år och nu flyt-

tat tillbaka till Kina, har översatt Tomas
Tranströmers samlade verk till kinesiska.
Li Li var också bjuden till London för att
presentera den kinesiska utgåvan.
Många goda idéer följde med tillbaka
till Sverige. Planerna på att starta en
grupp som översätter från kinesiska till
svenska inom Litterära översättarseminariet fick ytterligare näring genom alla
dessa fantastiska möten och impulser.
Men inför hotet om nedläggning av
Litterära översättarseminariet redan till
hösten återstår att se om planerna på en
kinesisk grupp kan förverkligas inom den
närmaste framtiden.
Sätter mitt hopp till att högskolans
ledning ska ändra sitt beslut. Jag vill så
gärna tro att förnuftet ska segra!
Text: Aimée Delblanc, Ämnesansvarig
Litterära översättarseminariet, Södertörns högskola

Li Li och Tomas Tranströmer
S v e r i g e k o n ta k t
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”Skall vi vara obrottsligt bokstavstrogna
mot Strindbergs text och riskera att den
mals sönder fullständigt?”

Tomtar och innanfönster
– att översätta Strindberg
Sedan 1985 har Eivor Martinus arbetat med ett antal olika regissörer i Storbritannien. Femton Strindbergspjäser som hon översatt har uppförts på brittiska scener.
”När du kommer, far, så är det som när
man tar ut innanfönstren en vårmorgon,”
säger Bertha i början av Fadren.
Vi förstår genast vad hon menar och
hur mycket fadern betyder för henne,
men jag brottades med hur jag bäst
skulle kunna överföra denna bild till
engelska? Innanfönster kanske inte betyder så mycket för den svenska publiken
längre men vi förstår nog ändå vad hon
menar. I England är det en helt annan
historia. Innanfönster kom i bruk först
under 1970-talet, där de var klumpigt
gjorda med skjutglas placerade innanför
de redan existerande fönstren, som vanligtvis bestod av s.k. ”sash windows”, dvs
fönster som hängde på rep och som man
hissade upp när man ville öppna dem.
Dessa extra innanfönster gick visserligen
att öppna men med svårighet och de kom
att representera medelklassens nymodighet. Egentligen ersatte de i vissa fall de
dubbelfodrade gardinerna som höll ute
draget i engelska hem. Men de lyckades
aldrig riktigt slå igenom. Enkelfönstren
dominerar fortfarande och är ännu mycket vanliga, framför allt i äldre hus.
Så den här s.k ”Secondary glazing”
som kom på 1970-talet var en slags andra
klassens innanfönster. Själva fenomenet
”innanfönster” väcker alltså associationer
till 1970-tal, medelklass och förstadshus.
Känslan av frihet, befrielse, frisk luft, som
är underförstått hos Strindberg är frånvarande på engelska.
När jag skulle översätta detta var det
enda jag kunde göra att skapa ett uttryck
som hade liknande effekt utan att nödvändigtvis för den skull ta fasta på själva
ordet ”innanfönster.”
Michael Meyer hade översatt uttrycket

till ”when you come, father, it’s like throwing open the window on a spring morning.” Jag tycker det fungerar utmärkt,
förutom att jag föredrar att lägga till ett
”home” efter ”come”. ”When you come
home, father...” Det låter mer naturligt
och så undviker man en olycklig dubbelmening på det viset. Själv avvek jag något från Strindberg genom att utelämna
fönstret och i stället för ”father” valde jag
det mer intima ”daddy”, som man fortfarande hör användas i framförallt överklassfamiljer, även bland vuxna barn.
Så: ”När du kommer, far, så är det
som när man tar ut innanfönstren en vårmorgon,” blev för mig: ”When you come
home, daddy, it’s like spring’s arrived.”
Betoningen på “spring” fick ersätta innanfönstren och det var ju själva meningen
hos Strindberg också. Det är på det sättet
jag brukar gå tillväga när själva ordet saknar direkt motsvarighet i engelskan. Vad
är grundbetydelsen, undermeningen och
hur kan jag förmedla den på bästa sätt, så
nära Strindberg som möjligt, men utan
att låta styltad eller onaturlig?
Strindberg använder ofta konkreta
svenskrotade ord med germansk snarare
än latinsk stam. Det gör språket lättförståeligt, inte minst när han använder ord
som genom sina ljud understryker själva
meningen. För att hitta motsvarande ord
på engelska fordras att man försöker undvika de många låneorden med latinskt
eller franskt ursprung, som dominerar de
bildades språk. I de femton dramer som
jag har översatt av Strindberg förekom till
exempel följande ord som på grund av
just detta var svåra att hitta motsvarigheter till på engelska, antagligen för att de
latinska låneorden som ersatte dem sak-

nade den närhet som genast blev tydlig i
svenskan: ‘halsstarrig’, ”blodskam”, ”oäkta”, ”oväder”, ”själssjuk”. Vi kan inte säga
”sick in the soul” eller “soul sick,”, inte
heller har vi något ord som är så konkret som “blodskam”, men “mentally ill”
och “incest” med sitt latinska ursprung i
bägge fallen har däremot redan skapat en
distans till själva meningen genom sin utländska bakgrund.
När vi kommer till ”oäkta”, som i
oäkta barn, händer samma sak. Barnet är
”illegitimate,” någon engelsk motsvarighet
förutom det nedsättande ordet ”bastard”
finns inte. ”Bastard” är ju också en grov
svordom som gör det stackars oäkta barnets ställning ännu mer fasansfull.
I andra akten av Fadren säger Laura
till Ryttmästarn: ”Varje gång dina känslor ändrade natur och du stod fram som
min älskare så blygdes jag och din omfamning var mig en fröjd som följdes
av samvetsagg, såsom om blodet känt
skam.” ”Såsom om blodet känt skam” –
en anspelning på blodskam som passar
in perfekt här men som saknar engelsk
motsvarighet.
Tack vare vår förkärlek för sammansatta ord i svenskan kan vi ofta uppnå
en koncentration i språket när engelskan
behöver skriva om. Jag tänker t.ex på
”dödskandidat” som ju är ett kort och effektivt uttryck för det som på engelska
måste bli till något liknande “marked for
death” med tre ganska tama ord.
En svårare utmaning erbjuder alla de
övernaturliga väsen som det vimlar om
i våra skogar och sjöar och fjäll. Tomtar
och troll, älvor, alfer, näcken, skogsrået
och Bergakungen. Vi möter dem kanske
inte så ofta till vardags men de dyker upp
S v e r i g e k o n ta k t
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med jämna mellanrum hos Strindberg
och tar sin plats i vår kultur.
Jag brottades med några av dessa övernaturliga väsen i Svarta handsken och
Lycko-Pers resa och hur man än väljer att
översätta dessa varelser så saknar orden
den självklara förankringen i berättelsen,
vilket ju är fallet på svenska. Tomten kan
vara elak och missunsam, men tomten
kan också vara en slags skyddsängel, som
tar hand om dig, en hustomte.
Mina tankar går osökt till Shakespeare
och En midsommarnattsdröm, där flera av
dessa varelser figurerar. Vad är Puck annat
än en slags okynnig och stöddig tomte?
”Goblins”, ”gremlins”, ”elves”,
”nymphs”, ”pixies” och ”gnomes” har inte
samma plats i folkloren som våra övernaturliga väsen. Det närmaste vi kommer är
nog de skotska ”brownies”, som påminner
lite om våra hustomtar och det är kanske
t.o.m. möjligt att ”the brownies” anlände
till Skottland med vikingarna. I England
har vi också de mer allmänna ”fairies”
eller ”the little people,” men vi kan nog
lugnt påstå att de långt ifrån intar samma
plats i den engelska folkloren som våra
tomtar, älvor och troll.
Ljudet, speciellt de långa svenska vokalerna och de ljudande konsonanterna
kan skapa en stämning som lätt går förlorad på engelska, om man försöker hålla
sig till den ursprungliga, ordagranna betydelsen. Ord som ”loj”, ”glesnar”, ”hav”,
”moln”, ”fors” reduceras genom de mer
klanglösa ordagranna översättningarna ”indolent”, ”thin”, ”sea”, ”cloud”,
”stream”. Och ord som ”krusa” behöver
en omskrivning – ‘make a fuss’, ‘stand
on ceremony’, vilket jag anser förlorar

avsevärt i översättningen, men det finns
inte ett enstaka ord med samma innebörd
som ”krusa”.
Man måste kunna sin bibel och sin
Shakespeare när man översätter Strindberg. Han anspelar ideligen på dessa två
verk och när det gäller de bibliska citaten
så kände naturligtvis den tidens publik till
dem på ett sätt som tyvärr har gått fullständigt förlorat idag.
Shakespeare genomsyrar hela Strindbergs dramatik och ibland är anspelningarna rena parafrasen, som i Fadren när
Ryttmästarn yttrar: ”Ja, jag gråter fast jag
är en man. Men har inte en man ögon?
Har inte en man händer, lemmar, sinnen, tycken, passioner? Om ni sticker oss,
blöder vi inte? Om ni förgiftar oss, dör vi
inte?” Repliken är nästan ordagrant tagen
från Shylock i Köpmannen i Venedig.
Och när Pastorn i Fadren vänder sig till
sin syster Laura med följande replik: ”Får
jag se på din hand! Inte en förrådande
blodfläck, inte ett spår av det lömska giftet,” leder det genast tankarna till Macbeth och då framför allt naturligtvis, Lady
Macbeth.
Det största dilemmat när det gäller
översättning av Strindbergs dramatik är
emellertid - som jag hoppas jag har belyst
ovan - hur man löser översättningsproblemen utan att reducera den ursprungliga texten. När den oöversättliga metaforen eller det fulländade ordet, ljudmässigt
och i sin semantiska skepnad, står i vägen
för en rättvis återgivning då har vi två
val, det ena är undfallande och det andra
är ett djärvt steg ut i den egna fiktionen.
Ungefär i den skiljelinjen möts och
kolliderar de akademiska översättarna

och de ”otrogna” översättarna, med en
fot i skönlitteraturen och en fot i lingvistiken. De förra används ofta som underlag för regissörers och skådespelares
tolkningar och de senare undviker ofta
klåfingriga versioner av regissörer och
skådespelare genom att redan ha hoppat
över de värsta hindren och fräckt antagit
rollen av författare.
Den stora frågan är: skall vi vara
obrottsligt bokstavstrogna mot Strindbergs
text och riskera att den mals sönder fullständigt, vilket hände i fallet Ett drömspel
på National Theatre i London för några
år sen, eller skall man leverera ett slutmanus som en regissör kan ta i händerna och
börja arbeta med utan att ändra och skriva
om alltför mycket. Jag lutar åt den senare
kategorin men försöker ändå att gå en farlig balansgång mellan de två.
Text: Eivor Martinus

Kan du din August?
Från vilka litterära verk av August
Strindberg kommer dessa rader? Du
har sex verk efter texterna att välja
mellan – ett blir alltså över.
1. ”Det är synd om människorna.”
2. ”Han kom som ett yrväder en aprilafton
och hade ett höganäskrus i en svångrem
om halsen.”
3. ”Långt nere under honom bullrade den
nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes
pipor visslade, ångbåtarne vid Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne
hoppade skallrande fram på den kullriga
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stenläggningen; stoj och hojt i fiskargången, segel och flaggor som fladdrade ute
på strömmen, måsarnes skri, hornsignaler
från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande
med träskorna på Glasbruksgatan, allt
gjorde ett intryck av liv och rörlighet, som
tycktes väcka den unge herrens energi, ty
nu hade hans ansikte antagit ett uttryck
av trots och levnadslust och beslutsamhet och, då han lutade sig över barriären
och såg ner på staden under sina fötter,
var det som om han betraktade en fiende;
hans näsborrar vidgades, hans ögon flammade och han lyfte sin knutna hand, som
om han velat utmana den stackars staden
eller hota den.”

4. ”Jag vill inte vara oartig mot någon, men
den här dansen hade jag lovat Kristin...”
5. ”Då måste jag lirka med honom och
säga att han skulle få en guldrock och bli
klädd som en prins. Och då tog jag lilla
livstycket, som bara var av grönt ylle, och
så höll jag fram det för bröstet och sa:
buss i med båda armarne! och så sa jag:
sitt nu vackert stilla, medan jag knäpper
det på ryggen!”
Välj mellan A) Fröken Julie, B) Hemsöborna, C) Röda rummet, D) Spöksonaten,
E) Fadren, F) Ett drömspel.
Svaret finns på sidan 31.

Språkspaning

Så heter det faktiskt
på svenska
”Vad heter det egentligen”, tänker
man ibland. Och ibland bestämmer
man sig också för att ta reda på svaret. En vanlig strategi är då att vända
sig till ordboken. Där kan man få veta
att det heter antydan till dubbelhaka,
inte antydning till det, om det var det
man undrade. Ofta föreställer man sig
att de som skriver ordböckerna sitter
inne med all den här kunskapen, att
den beskrivning man får i en ordlista
eller ordbok är ett slags inblick i
någons ovanligt rika vokabulär. Delvis
är det så, men även lexikografer
behöver sina källor. De tjuvlyssnar,
ofta bättre än vi andra, för att se vart
svenskan är på väg och ”vad det
egentligen heter”.
Ett sätt för dem att sticka upp det lexikala
fingret i luften för att känna vartåt det blåser är att använda en korpus. En korpus
är en samling texter som man kan söka i,
numera i princip alltid med hjälp av en
dator och kanske internet. En ny sådan
resurs är Korp, där man inte bara kan söka
på ord, utan också på ordklasser, t.e.x.
substantiv, och på ord och ordklasser i
kombination. Det gör att man kan söka
efter väldigt specifik information. Kanske
minns man inte vad man brukar likna
en klok person vid. Då kan man ange att
man vill söka på klok följt av som följt av
en (eller ett) och ett substantiv. Och då vet
Korp att berätta att man vanligen är klok
som en bok eller klok som en uggla (men
också klok som en människa, vilket en

ordbok nog inte hade föreslagit).
Men varför skall man vända sig till ett
speciellt sökverktyg, när vartenda skolbarn kan googla information? Problemet
med Google i sådana här sammanhang är
att Google inte vet vad Google gör. Man
kan söka på enstaka ord och på en fras,
men inte på t.e.x. en fras som slutar på ett
adjektiv – vilket som helst. Inte heller kan
Google göra skillnad på olika typer av
källor. Det går inte att få Google att utesluta alla svar från bloggar till exempel.
Ibland hade det varit önskvärt. Jag hade
länge själv som strategi att pröva mina
kunskaper i främmande språk mot Google.
Jag googlade helt enkelt en fras som jag
trodde var vettig franska, eller något annat, och såg om den fanns representerad
på Google och det gjorde den nästan
alltid, vilket stärkte mitt självförtroende.
Ända tills jag insåg att det finns många
som är lika dåliga på franska som jag och
att deras gallimatias också fångas upp i en
googlesökning.
Korp fyller en funktion, alltså, inte
minst för att man kan välja vilka texter
man vill skall ingå i ens sökning. För den
som vill veta mer om normerad standardsvenska passar sökningar i dagstidningar
bra, den som intresserar sig för olika typer
av fackspråk kan titta i sådant material
och den som undrar hur vanligt folk skriver kan söka i bloggtexter. För den som
bor utanför Sverige och inte hör svenska
varje dag kan bloggsökningarna vara ett
sätt att hålla sig ajour med nya uttryck.
Om vi återanvänder vår söksträng klok

följt av som följt av en (eller ett) följt av ett
substantiv och byter ut klok mot vacker får
vi veta vilka liknelser som fungerar i bloggosfären. Använder vi statistikverktyget
får vi snabbt veta att vacker som en dag
håller ställningarna, men att vacker som
en brud har utkonkurrerats av vacker som
en prinsessa. Något överraskande hittar vi
också vacker som en jordgubbe.
Om vi sänker stilnivån lite tenderar
skribenterna att bli än mer kreativa. Man
kan vara snygg som en modell men också
som en utomlandsbränna. Gäller det inre
kvalitéer kan man vara smart som ett
kvastskaft, som en sandlåda eller som en
påse. Det kan aldrig vara bra.
Korp lär oss inte bara mer om det
språk som omger oss. Språket säger också
en del om de sammanhang det förekommer i. Låt oss bli lite litterära och söka i
romanmaterialet. Vad berättar svenska
romaner om? Vi söker på ett substantiv följt
av ordet är följt av ett adjektiv. *) Den vanligaste meningen med denna uppbyggnad i
svenska romaner är saken är klar och (en)
sak är säker. Därefter frasen mor är död,
tätt följd av mamma är död. Något längre
ned i listan far är död och bror är död.
Det ger ju ingen ljus bild av den svenska
litteraturen. Bloggarnas mammor står det
betydligt bättre till med. Där toppas listan
av mamma är glad och mamma är snäll.
Verkligheten överträffar dikten.
Besök Korp på http://spraakbanken.gu.se/korp/.
Text: Sofia Tingsell
*)Tack till Johan Roxendahl och Emma Sköldberg
för den här söksträngen!

Trevlig sommar
önskar Sverigekontakt
Väddåkra
I den natursköna Ätradalen i Västergötland ligger gården
Väddåkra. Gården drivs av en stiftelse och är öppen för
forskare och konstnärer av alla slag. Vill du veta mer, ring
+46 (0)8 6736399.

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

15

Min strindbergsbild
Vi börjar med fotot. Taget i en
trädgård i Billdal en sommardag
i mitten av 30-talet; en grupp
kvinnor och barn samlade kring
ett kaffebord med finservis och
vackert broderad duk med jugendmönster. Personerna är AnneMarie Wyller, född Strindberg,
Harriet Bosse med armen om sitt
äldsta barnbarn Arne, Pierre och
Brita Rolén, den yngste pojken
Wyller, Jørgen, på cykel, stabiliserad av min farmors syster Elsa
Lundberg, och vid bordsändan
dagens värdinna, hennes bästa
väninna Margot Ryding, faster
till barnen Rolén.
Kortet är en liten ingång i svensk och
strindbergsk teaterhistoria.
Margot Ryding var gift med Allan
Ryding, direktören för det resande teatersällskapet med hans namn. Hon var syster
till revyartisten och sångaren Artur Rolén
som turnerade med detta sällskap. Denne
kom också att medverka i över 100 filmer
mellan 1916-1970. Margot hade debuterat
som skådespelerska 1902 på Dramaten,
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samtidigt som hennes blivande make gick
elevskolan. När Allan Ryding startade sitt
teatersällskap 1910 kom båda att ägna sin
huvudsakliga gärning i dess hägn. Efter
hans bortgång 1943 spelade hon i ett flertal
filmer och senare TV-uppsättningar. Deras
dotter Anna-Lisa fortsatte familjetraditionen, debuterade som femåring i familjens
teatersällskap, och kom så småningom att
gifta sig med skådespelaren Gösta Cederlund, bland annat chef för Lorensbergsteatern 1923–24 och för Hälsingborgs stadsteater 1927–29, även han medverkande i
hundratalet filmer mellan 1917–75.
Nå, men Strindberg då?
Hans dramer återfanns ofta i spelplanen
för Rydings teatersällskap.
Erik XIV spelades i Norrköping 1909,
i Borlänge 1911. Allan Ryding var kungen,
Margot var Karin Månsdotter. Under samma tid satte man upp Gustav Vasa – även
som skolteater – även här spelade Allan
Ryding kungen. Invigningen av Västerås
teater 1915 skedde med denna pjäs. 1910
stod Kronbruden på repertoaren. Allan
Ryding var ryttmästaren i Fadren 1923,
Margot var Amman 1956 i Riksteaterns
regi ”en rund trotjänarinnetyp med ömhet
som bottensats i den gnällande gumstämman” och detta kom långt senare att bli

hennes sista roll i TV-teaterns uppsättning
1967. Paria gavs i Folkparkerna 1924. På de
fasta scenerna Lorensbergsteatern respektive
Hälsingborgs stadsteater agerade Gösta Cederlund som prins Erik i Gustav Vasa 1919 och
som de la Gardie i Kristina 1927.
Harriet Bosse turnerade flitigt med Rydings. Flera av hennes roller var de som
Strindberg hade skrivit för henne (Till Damaskus, Påsk, Brott och Brott, Svanevit,
Kristina, Ett drömspel). 1920–22 var det Påsk
som gällde, med Harriet som Eleonora, året
efter Dödsdansen med Margot som Alice.
Brott och brott spelades på en turné 1921
med Harriet som Judith och Allan Ryding
som Edgar. Östergötlands Dagblads recensent var uppenbart tagen: ”Den halvöppna
munnen, de snärjande, lidelsefulla ögonen,
hela gestaltens kattmjuka gång gav fresterskan och förförerskan”, och i slutakten ”lyste
det bleka ansiktet av ett resignationens vackra
vemod”.
1928 följde Harriet Bosse med ett annat teatersällskap, Per Lindbergs, när man
spelade Herr Bengts dotter. 1935 var hon
tillbaka hos Rydings och man turnerade då
med varierande framgång med Engelbrekt i
folkparkerna.
Vid tiden för fotot i trädgården i Billdal
hade nämligen situationen för de resande tea-

tersällskapen förändrats – staten hade gått
in med medel för Riksteatern som bildades
1934. Harriet Bosse hade gift sig och skilt
sig från två skådespelare: Gunnar Wingård
(med vilken hon fick sonen Bo) och Edvin
Adolphson. Båda dessa var strindbergsuttolkare; mot Gunnar Wingård spelade hon
ofta på Svenska teatern i Helsingfors - den
teater som stod för den första utlandspreminären, Gillets hemlighet, redan 1882
och därefter ofta satte upp Strindbergs
dramatik. Vid uppsättningen 1906 av
Kronbruden var Harriet Kersti, Gunnar
Wingård Mats – och Siri von Essen sufflös!
Det var efter Harriets nya äktenskap 1908
som Strindberg flyttade till Blå tornet från
Karlavägenlägenheten där de bott under
sitt äktenskap och där han nu inte ansåg sig
kunna bo kvar. Den mycket yngre Edvin
Adolphson gjorde Gustav Vasa-rollen både
1933 och 1959, och däremellan var han
ryttmästaren i Fadren 1948.
Harriet Bosse var känd för sin självständighet och starka vilja vad gällde rollbe-

sättning och pjäsval. Hon befann sig vid
fototidpunkten nu i sin sista arbetsperiod på
Dramaten, 1933–43. Hon och Margit Ryding spelade tillsammans så sent som 1942.
Harriet Bosses och August Strindbergs
dotter Anne-Marie hade 1926 gift sig med
norrmannen Anders Wyller, lektor vid
Sorbonne, som hon träffat vid sina studier
i Paris. Familjen flyttade senare till Norge
och under kriget flydde maken tillsammans
med den norska regeringen och kungahuset till England. Han dog strax efter krigsslutet. Anne-Marie bodde därefter i Oslo,
senare som omgift med barndomsvännen
Gösta Hagelin i Sigtuna. Vid sin död 2007
hade hon fyllt 105 år. Hennes barnbarn och
barnbarnsbarn finns i Norge, liksom hennes halvbrors efterkommande. Ett strindbergsbarnbarnsbarn, Anders Wyller, son
till den pojke som min farmors syster stöttade på cykeln, är ansvarig utgivare för den
stora nordiska resetidskriften Vagabond.
I min egen minnesbank: min farmors
syster, som också var min gudmor, var min

barndoms starka förebild med självständig yrkeskarriär och spännande vänkrets.
Margot Ryding hörde till barndomens
besökande tanter. Jag har sett huset och
trädgården i Billdal. Anna-Lisa Ryding och
Gösta Cederlund hjälpte mig när jag var 10
år att fylla mina autografblock med namnteckningar av de flesta i deras skådespelargeneration: Esther Roeck Hansen, Börje
Mellvig, Lisskulla Jobs, Gunn Wållgren,
Ingrid Thulin, Gunnar Sjöberg, Torsten
Lilliecrona, Inga Landgré, Frank Sundström, Marianne Aminoff, Maj-Britt Nilsson, Per Gerhard, Carl Johan Ström…
och ett par dussin till.
August Strindberg hyste stor kärlek till
sina barn – jag är övertygad om att han
med ett leende skulle betraktat Harriets
blundande lyckliga omfamning av deras
barnbarn Arne, sedermera professor i astrofysik. Och gillat ämnesvalet.
Text: Ulla Berglindh
Ulla.Berglindh@ped.gu.se

Med Sverigekontakt i Lützen 1932
Kerstin Hedström, idag 94 år och bosatt i Göteborg, gjorde 1932 sitt unga livs dittills mest
spännande resa. Hon var då 15 år, gick i Djursholms Samskola och fick tillsammans med 200
andra skolungdomar från hela Sverige följa med på en resa till Lützen för att fira 300-årsminnet av Gustaf Adolfs seger och minnas hans hjältedöd på slagfältet. Resan anordnades av
Riksföreningens och Lützenfondens dåvarande ordförande prosten Per Pehrsson.
Det var ett magnifikt firande av detta
jubileum med tusentals deltagare, som
kom till staden Lützen, som då hade ca
5.000 invånare. Dåvarande kronprinsen
Gustaf Adolf och kronprinsessan Louise
representerade Sverige. Från Finland kom
general Gustaf Mannerheim (sedermera
marskalk och president). Lützen hade och
har en stor symbolisk betydelse för Tysklands protestanter och Gustaf II Adolf står
fortfarande för tankefrihet i Tyskland.
Men det som gjorde mest intryck på
en 15-årig skolflicka var t. ex. båtfärden
över Östersjön, då ”alla var sjösjuka” och
marschen genom Berlin med poliseskort.
Nazisterna var på frammarsch och just 6
november 1932 anordnades det sista fria
valet i Tyskland före kriget.
De svenska ungdomarna åkte tåg
till Lützen och deltog i den stora marschen ut till minnesplatsen. Från denna
minns Kerstin en trupp soldater klädda
i 1600-talsuniformer, en spektakulär syn
för en skolflicka. Från själva ceremonin

i kapellet minns hon mest Sven Jerring,
som direktrefererade händelseförloppet
hem till Sverige, något som måste ha varit
en händelse för dem som hunnit skaffa sig
radioapparater.
Att idag, 80 år efteråt, sitta och prata
med Kerstin Hedström, som blev göteborgska genom giftermål, är verkligen att
känna historiens vingslag. Hon är, som
sonen Mats Hedström påpekar ett levande monument!
Text: Ina Nordquist
(Du, som vill veta mer om Lützen och det stora
jubileet, kan hitta vad du söker i boken ”Lützen
– på spaning efter ett minne”, av Lützenfondens
nuvarande sekreterare Inger Schuberth.)
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Iberia-konferensen
i Madrid
På den Iberiska halvön finns nästan hälften av alla svenska utlandsskolor. Det finns idag
elever i de svenska skolorna i Fuengirola, Torrevieja, Madrid, Marbella och Lissabon samt på
Mallorca, Teneriffa och Gran Canaria.
Strävan att mötas för att dryfta gemensamma utmaningar finns varje år och har
resulterat i att ett nätverk bildats mellan
skolorna. Utbytet stöds finansiellt av SUF
(Svensk Utlandsundervisnings Förening),
Skolverket och Riksföreningen Sverigekontakt.
Vid skolornas nätverksmöte i Madrid
16–17 mars deltog lärare, rektorer, föreläsare och representanter för SUF och Riksföreningen Sverigekontakt. Pär Wohlin
föreläste för grundskole- och gymnasiepersonal om tydliga mål och rättvis bedömning av elever. Förskolepersonalen
lyssnade på Sofi Jonevall, som talade om
att upptäcka, utforska och att utveckla det
laborativa arbetssättet.
Pär Wohlins föredrag handlade i stor
utsträckning om bedömning. Han slog fast
att man måste bedöma elever kontinuerligt
för att de ska utvecklas optimalt. Det gäller
för läraren att hela tiden kommunicera och
interagera så att eleverna kan få stöd i sin
utveckling. Bedömning görs inte enbart för
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betygsättning utan är en del av undervisningen och hjälper eleven att nå målen.
Så här kan det fungera:
En grupp elever (eller enskild elev) ska
redovisa sina kunskaper i ett visst ämne i
ett föredrag inför klassen.
Läraren utarbetar kriterier för vad som
kännetecknar ett bra föredrag.
Eleverna planerar, sätter ihop ett utkast
och spelar in föredraget på video utan
publik.
Med hjälp av inspelningen bedömer de
själva sitt föredrag.
Därefter görs förbättringar och föredraget hålls nu inför några kompisar.
Finputsning sker och sedan hålls föredraget inför klassen.
Hela processen (utkast, bedömningsmaterial och reflektioner) fungerar som
mall för nästa gång eleverna ska hålla föredrag.
Elever som använder själv- och kompisbedömning når högre resultat än de

som enbart förlitar sig på lärarbedömning.
Förutsättningen för detta arbetssätt är tydliga kriterier som diskuterats med eleverna.
Då blir inte bedömning något hemligt,
mystiskt arbete som bara utförs av lärare.
Eleven måste förstå vad som krävs för ett
visst betyg.
Viktigt i sammanhanget är att lärarna
sinsemellan använder samma gemensamma språk. För om lärare inte kan klargöra
begreppen för varandra, hur ska de då
kunna hjälpa eleverna att förstå målen och
kriterierna? Och eleverna måste bli likvärdigt bedömda oavsett lärare! Att eleven
deltar i processen genom att följa t. ex.
ovanstående modell är en utveckling mot
en optimal bedömningssituation.
Efter föreläsningarna arbetade lärarna
med erfarenhetsutbyte kring de frågor
som väckts av föreläsningen samt kring
den nya nationella läroplanen. Detta skedde i ämnesgrupper (högstadie- och gymnasielärare) och i klasslärargrupper (låg- och
mellanstadielärare).

Rektorerna träffades separat och fortsatte
diskussionerna om nya grepp för utlandsskolorna, som de senaste åren haft ett
svagt minskande elevunderlag. Ett nätverk
mellan rektorer på svenska skolor i utlandet har bildats som nu börjar arbeta med
dessa frågor.

Det var mycket värdefullt att få träffa
både nya och gamla lärar- och rektorskollegor för att utbyta erfarenheter och fortbilda sig tyckte alla i den utvärdering som
gjordes av värdskolan i Madrid. Skolorna hoppas på fortsatt stöd från SUF,

Skolverket och Riksföreningen Sverigekontakt, vilket möjliggör dessa möten.

Text: Per Celander, rektor vid Skandinaviska
Skolan i Madrid

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 skolor i Tyskland och
Schweiz spinner sina nät.
När nätverksamheten mellan
svenska skolor i Tyskland
startade i Bonn 1996, kunde
vi inte ana att det en dag
skulle se ut så som det gjorde
nu i Frankfurt.
Då var vi en hop lärare som åkte med
mjölktåg i timmar genom Tyskland för att
träffas några timmar och diskutera våra
skolors villkor, dess elevsammansättning,
löner och avgifter.
Nu var vi en grupp på 55 personer
som träffades i dagarna tre, för med tiden
har antalet dagar såväl som deltagare utökats, och stadsvandringar, gudstjänster,
föredrag, fortbildning och restaurangbesök
har lagts till.
Sponsorer, stort TACK till dem alla,
har värvats och i år var det Svenska konsulatet som stod för dryckerna, Sanoma
(tidigare Bonnier Utbildning) och Natur
och Kultur som stod för luncherna,
lagade av svenskägda partyföretaget
Seidel&Company. EON stod för namnskyltarna, vilka får större text ju äldre vi
deltagare blir! Man skäms ju om man
inte minns vad deltagare som man träffat i några år heter. Som tur är kommer
ständigt nya, yngre och även manliga deltagare till, och också skolor från nya ställen sällas till vår skara, som i år från t.ex.
Zürich. De föredrog vårt möte framför
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ett annat i söder, när de såg vilka illustra
föreläsare vi hade! Zürich har för övrigt
ett speciellt grepp för sina elever från och
med årskurs 8, de skickar dem alla vidare
till Sofia Distans! Sofia Distans var representerat på nätverksträffen genom Ronny
Karlsson, Mai Wall och Magnus Egerblom.
Deras presentation av verksamheten var
informativ och underhållande.
Syftet med årets nätverkskonferens var
i första hand att få oss att kunna implementera den nya kursplanen i kompletterande svenska. Vi ville också veta mer
om SUFs verksamhet, men även höra om
Sigtunaskolans Humanistiska Läroverket
verkligen var för gemene man. Den är
visst värd sitt pris och dess biträdande
skolchef, Conny Lindberg, som direkt
härefter skulle upp och leda en skidtur
vid Abisko (en sådan chef kan inte vara
annat än bra), övertygade oss om att så
var fallet. Bidrag och stöd finns att få.
Han sa också att man slipper flytta runt
barnen mellan olika internationella skolor
om man istället inackorderar dem på
Sigtunaskolans internat. Ungefär hälften
av skolans elever är barn till utlandssvenskar och det från 45 olika länder och
en del elever kommer från bygden kring
skolan. Föräldrar till elever där fanns i vår
lärarskala i Frankfurt och de lovordade
skolans lärare och uppläggning. Barnen gör
läxorna! De älskar sina lärare! Så skall det
låta! Detta bygger på ömsesidig respekt.

Skolverket
Från Skolverket kom Anna Österlund
och presenterade kommentarmaterial till
den nya kursplanen för kompletterande
svenskundervisning. Även verktyg för bedömning av eleverna i vår kompletterande undervisning delgavs vi. Hon berättade också om det intensiva arbetet med
reformer. Förra året kom nya läroplaner
för alla obligatoriska skolformer. Den
största reformen gällde gymnasieskolan.
Behörighet och inriktning till olika program har förändrats. Och dessutom gick
en ny skollag igenom.
Tema för oss i Frankfurt var också
svensk utlandsundervisning idag och
imorgon, och Per-Olov Ottosson, Undervisningsråd från Skolverkets Utvecklingsavdelning, med gedigen lärarbakgrund (vi
uppskattar, folk som vet vad de talar om
och som känner till arbetet vid roten) talade
om utlandsundervisningens organisation
och finansiering. Gunnel Kindstedt, också
närvarande, handhar detta. Den kompletterande svenskan får statsbidrag men saknar rätten att ge betyg till sina elever. 4300
svenska elever världen över har kompletterande svenska. Både antal elever och föreningar har ökat de senaste åren!
Sverigekontakt
Lars Bergman från Riksföreningen Sverigekontakt presenterade härligt okonventionellt sin förening med alla möjligheter

för oss lärare i form av bl.a. bidrag, något
undertecknad fått åtnjuta i flera sammanhang; med skolbarnen till lunch på Dicksonsgatan, till Ostindiefararens infart i
Göteborg, till Malmöhus Museum när vi
var i Köpenhamn-Malmö, Vikingautställningen i Speyer, Waldermarsuddebesök i
Stockholm, Lützenresa, nu Abiskoguide,
ja, Riksföreningen har tagit oss till sitt
hjärta! Och vi dem till vårt!
Riksföreningen Sverigekontakt grundades 1908 av Wilhelm Lundström för att
stödja svenskar i utlandet. Föreningen vill
gärna ha förslag på projekt och ger bidrag
till nätverkskonferenser, teaterprojekt,
författarbesök och föreläsare. Ett tips för
den som vill anordna en föreläsning är att
samarbeta med universitet, vars föreläsare
kan få pengar från Svenska institutet (SI).
SUF
Jan Dackenberg från Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF) gav oss en inblick i föreningens arbete. SUF bildades
1975 i syfte att bevaka, representera och
påverka utvecklingen av svensk utlandsundervisningen. SUF är en intresseorganisation för svenskundervisning utomlands för närmare 6000 elever.
Undervisningen sker i olika former:
• Svenska utlandsskolor – förskola, 		
grundskola och gymnasium.
• Svenska sektioner vid nationella och
internationella skolor – schemalagd

undervisning i svenska ca. 6 tim/vecka.
• Kompletterande svensk undervisning undervisning i svenska och om Sverige
ca 2 tim/vecka.
• Distansundervisning - många utlands
skolor bedriver undervisning t.o.m års
kurs 6 eller 9. Därefter erbjuds eleverna
distansundervisning.
• Eleverna kan även studera enstaka
ämnen på distans. Distansutbildare är
Sofia Distansundervisning (grundskola)
och Värmdö Distansundervisning 		
(gymnasieskola).
• Europaskolor – på ett tiotal orter finns
det Europaskolor, som i första hand tar
emot elever vars föräldrar arbetar inom
EU-administrationen. Svenska sektioner
finns vid två av dessa skolor.
Spektakulära inslag
Inger Schubert, Lützenfonden, stimulerade oss med att visa oss hur man går till
väga för att göra en historielektion attraktiv för åhörarna, t.ex. genom ett minnesmärke, något Riksföreningen Sverigekontakt just nu kartlägger.
Och naturligtvis fick vi en släng av det
senaste på Gustav II Adolf -fronten. Inger
är inte för intet expert på Lützen och
Gustav Adolf.
”En lektion utöver det vanliga”! Bra
uppfångat av Inger där Sven Vindelstam
gett henne denna något annorlunda titel
på föredraget!

Vi kunde även under dagen få mezzosopranen Jenny Carlstedt från Frankfurts
opera, född i Sverige men uppvuxen på
Åland och utbildad i Finland, att lära oss
sjunga Nessun Dorma. På italienska. Vilken glädje för oss som grupp att få höra,
se och uppleva henne. Ett härligt inslag
som smekte strupen och själen.
Även prästen i Frankfurt, Lotta Fång
Norman, höll en känslofylld morgonsamling enligt gammal modell med ”Din
klara sol” och orgeltramp. Det var en solstund på morgonkvisten! Även denna goda
ide stammade från Sven Vindelstam.
Gun och Gerhard Königs stadsvandring i Frankfurt var en fin men något kylig vandring genom staden, men det var
inget fel på vädret, vi var för tunnklädda,
helt enkelt! Än var det vinter kvar...
Ab nach Kassel
En händelsrik och med information välfylld nätverksträff gick till ända med en inbjudan till nästa års konferens. Vi träffas då
i Kassel och alla är då hjärtligt välkomna!
”Ab nach Kassel”, ropade människorna
efter Napoleon III på stationen i Aachen
1870, när han som fånge skulle transporteras hit! Nu använder staden Kassel det
som lockrop till staden!
Alltså ”Ab nach Kassel” den 8–10
mars 2013. Herzlich Willkommen!
Text: Margareta Malmgren Köller
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Det handlar om att leva

Anteckningar om poesi. Andra delen

I

Poesin: ibland en högljudd och bråkig kamrat, men lika ofta en komtemplativ och kompromisslös upptäckare och stigfinnare. Aldrig
förutsägbar, nej olikheterna är ett kännemärke och frihetskravet är lockande för både
poeter och läsare. Språket kan vara komprimerat, raderna brytas, om en dikt är som en
överbelamrad barockkyrka är en annan kal
och renblåst som gamla ben. Och man kan
känna motstånd när en dikt verkar ha svårt
att ge ifrån sig sin berättelse, men när den
öppnar sig är den som ett uppslaget fönster.

II

En mycket fin dikt om en sjö och en fågel
har länge varit en favorit, bland annat därför att den så självklart handlar om flera
saker samtidigt och att just det är dess mål
och mening:
I de rena klara höstkvällarna
i små grupper framför motorbåtens stäv.
Och försvinnande utan rädsla, utan iver,
enbart därför att detta,
att försvinna,
är dess självklara konstart.
Jag har ofta önskat
att jag kunde följa den
också på dess andra flykt.
Ser den vattenytan
som en andra himmel?
Hur är dess tunga vingslag under vattnet?
Tror den sig vara
samma fågel i två skilda rymder?
Den ena behärskad av vindar,
den andra av svala djupströmmar?
Trädet med dallrande löv.
Sjögräsets långa hår i strömmen
där den kalla bottenkällan faller ut.
Hur kan den föra
så skilda ting till samma liv?
Eller tror den sig vara
två fåglar
som möts ett ögonblick
i vattenytans hisnande och stumma gräns?
Lars Gustafsson, Världens tystnad före
Bach (1982)
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Där är vattnet och skäggdoppingarna, men
också diktarens tankar. Han spinner ett nät
av frågor som i överförd bemärkelse handlar om oss och våra försök att föra ”skilda
ting till samma liv”. Historien om fågeln
och vattnet uttrycker en livsgåta som diktaren brottas med i bok efter bok. Och den
läsare som fastnar för dikten har både läst
och granskat sig själv, sett hur det svåra och
det enkla samsas, klyvnaden i själen, växelspelet mellan motsatser.

III

En dikt kan vara strofer, långa obrutna
rader, uppstyckade former, isärklippta satser eller sjok av ord. Den kan också vara
som prosa, nästintill omöjlig att definiera
exakt, och ändå går den att känna igen just
som dikt. Fantasifull, med ett bildrikt, elastiskt och samtidigt stramt och återhållsamt
språk, med djärva överklivningar mellan
olika gränser i tänkandet:
Ingen kommer att tro mig men det fanns
en tid då en kvinna fick komplimanger för
sina prerafaelitiska färger och ordet lycka
uppenbarade sig som en liten inhägnad
värme. I städernas utkanter anlades botaniska trädgårdar där poesins agenter
arbetade i det tysta, och drömmen dräpte
inte dikten trots att döden famlade efter
den. Självmördarna gick genom koltrastdörren, ut till nektarinerna och smakade
av allt vad natten rapporterar.

jag denna lyftning. Jag ser hur man kan uttrycka livsvillkoren så att det som är svårt
ser så enkelt ut och både form och berättelse tröstar, det är som att bli räddad gång
på gång:
Jag stod inför Anubis,
en enkel egyptisk handelsman,
och skulle få mitt hjärta vägt.
I den andra vågskålen låg en fjäder.
Om mitt hjärta var tyngre var jag förlorad.
Bara ett hjärta utan sten
släpps in i det slutliga.
Med tårarna strömmande
över mitt upplösta ansikte såg jag
hur skålen med hönsfjädern sjönk.
Kjell Espmark, Vintergata (2007)
Bara molen är nära,
närmare än du,
segande på himlen
de kliver genom fönstren
och lägger sig på bädden,
äntligen stilla
efter drivandet i vinden.
Anna Rydstedt, Lökvår (1957)

Marie Lundquist, En enkel berättelse (2002)

Även denna dikt är en berättelse, en ytterst
tät roman om man så vill, eller en paradisisk vision om en värld av myter och poesi
som värmer en länge med sin blandning av
gåtfullhet och konturskarp iakttagelse.

IV

I dikten renodlas former och språk, poeten gör sitt yttersta för att berätta och lyfta
känslor och tankar till svindlande höjder.
Jag återvänder ofta till Kjell Espmarks och
Anna Rydstedts dikter och var gång känner

Arne Johnsson är poet, litteraturkritiker,
bibliotekarie. Han är bosatt i Lindesberg.
Arne Johnsson har ofta medverkat vid
språkdagar och konferenser arrangerade
av Riksföreningen Sverigekontakt och/eller Svenska institutet.
Text: Arne Johnsson
Foto: Rolf Karlsson
Denna artikel är den andra i en planerad serie på
fyra under 2012.

Årets svenskamerikan 2012
Ingvar Wikstrom, född 1928, prisad entreprenör för svensk matkultur i USA.
Uppvuxen på en bondgård på Österlen i
Skåne lärde Ingvar sig värdet av hårt arbete och att framställa mat utifrån naturliga råvaror. Ingvars bakgrund och kunskap
skulle visa sig bli ett framgångskoncept
för hans fortsatta livsgärning.
Efter studier vid Ystads Allmänna Läroverk och Hammenhög Lantbruksskola
följde studier i USA vid Augustana College, Rock Island. Vid sidan om studierna
jobbade Ingvar för en cateringfirma. Han
återvände till Sverige, stannade ett par år
och brukade jorden på fädernegården.
1959 beslöt sig dock Ingvar för att tillsammans med sin hustru flytta till USA
och förverkliga sin ”amerikanska dröm”.
Paret bosatte sig i Chicago. Ingvar arbetade med livsmedel och 1960 köpte han
sin första delikatessbutik i Chicago. 1975
köpte han en större butik, Scott´s Deli i
Andersonville, en traditionell svenskamerikansk delikatessaffär, som han utvecklade och gav namnet Wikstrom´s. Affärerna blomstrade, Wikstrom´s hade blivit
ett etablerat och aktat namn inom delikatessbranschen. Kunder kom från hela

USA. Från 1970 kunde man även handla
svensk mat och svenska presentartiklar
via postorder. Wikstrom´s Gourmet Foods
& Catering är idag den största svenska delikatessbutiken i USA. Ingvars succé bygger på hans mors och egna recept, som
svenska köttbullar och varumärket Herr
Ing´s sill. Ingvar stängde sin butik 2007
för att ”bara” ägna sig åt catering. Det kan
handla om mat till Midsummer Fest i Andersonville eller till Presidenten. Genom
sin webbplats säljer Ingvar Wikstrom idag
svenska delikatesser över hela världen.
1997 fick Ingvar Wikstrom ta emot
Gastronomiska Akademiens diplom för
”föredömlig framställning och distribution av svensk mat i USA”, en utmärkelse
som prisade hans svenska matlagning och
marknadsföring av svensk kulinarisk kultur utanför Sverige.
Ingvar har bott i Chicago de senaste
50 åren. Det har varit en passion för honom att lyfta fram Sverige och värna om
svenska traditioner i USA. Utöver sin
framgångsrika yrkesbana inom svensk
matkultur har Ingvar engagerat sig i

svensk-amerikanska organisationer, såsom
President för Andersonville Chamber of
Commerce och styrelseledamot i Swedish
American Museum Center.
Vasa Orden av Amerika har sedan
1960 utnämnt Årets Svensk-Amerikan för
att hedra våra emigranter för deras insatser i Amerika. Årets Svensk-Amerikan
har antingen varit engagerad i svenskamerikanska kulturutbyten eller gjort en
enastående karriär i det amerikanska samhället. Bland tidigare mottagare av denna
hederstitel märks nobelpristagaren i kemi
1951, Dr Glenn T. Seaborg, astronauten
Edwin Aldrin, skådespelerskan Signe
Hasso, ordföranden i USA:s högsta domstol William H. Rehnquist, Marilyn Carlson Nelson, VD för Carlson Companies
Inc., Agneta Nilsson, grundare av organisationen SWEA, diplomat Barbro Osher,
dramaprofessor Anne-Charlotte Hanes
Harvey, historiker John E. Norton och
chefen för Swedish American Museum,
Chicago, Kerstin Lane.
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Tre inspirerande dagar
		
		
för elever runt Zürich

I april genomförde Svenska Skolföreningen i Zürich en författarträff med den kända duon Måns
Gahrton, författare och Johan
Unenge, illustratör och författare.
Måns och Johan lyckades med
att både presentera spännande
information kring sina böcker
och inspirera till att själv skriva
och teckna. Allt detta med en
underton av att man kan göra vad
man vill, bara man tror på det.
Enligt Johan kunde vi alla bli författare, bara vi har penna, papper
och fantasi. Och enligt Måns är
jobbet till och med ledigt så det
är bara att sätta igång!

Syftet med författarträffen var att ge eleverna kunskap om svensk litteratur och
hur en bok kommer till både vad gäller
text och bild. Tanken var självklart också
att inspirera eleverna till att läsa mer,
skriva egna berättelser och själva teckna.
Att få träffa en känd svensk författare
stärker även elevernas svenska identitet,
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något som känns extra angeläget när man
är bosatt utanför Sveriges gränser. Lärarna i skolföreningen förberedde redan under våren eleverna genom att läsa böcker
av författarna och skriva upp frågor.
Dessutom gick en dubbellektion åt till gemensam bio med filmen Eva & Adam.
Måns och Johan är ett väl inarbetat team
och har arbetat tillsammans i över 25 år.
Främst har de gjort tecknade serier, men
även text- och bilderböcker. De har även
skrivit manus för TV och film, bl. a. Eva
& Adam, julkalendern om Ronny & Julia samt julkalendern om Hotell Gyllene
Knorren.
För att hinna träffa alla elever tillbringade Måns och Johan tre dagar hos
skolföreningen. De arbetade i två timmar per grupp om maximalt 25 elever,
med kort avbrott för mellanmål. Knappt
hade de landat och checkat in på hotellet förrän det bar av till eleverna i Zug
som ligger en knapp timmes bilfärd söder
om Zürich. På kvällen fick lärarna och
styrelsen tillfälle att bekanta sig närmare
med Måns och Johan vid en gemensam
middag i Zürich. Det bjöds på traditionell
”Zürich geschnetzeltes mit Rahmsauce” en klassisk lokal specialitet. Dagen därpå

hölls två träffar strax utanför Zürich. Det
var klasserna i Herrliberg och lite senare
på eftermiddagen väntade alla eleverna
i Zumikon. Den sista dagen var det eleverna från Zürich, Baden och Wädenswil
som stod på tur och träffen ägde rum i
svenska kyrkans församlingshem. Därefter var det dags att säga hej då till Måns
och Johan som skulle flyga hem samma
kväll.
Måns och Johan gjorde ett fantastiskt
arbete tillsammans med barnen. Måns
lyckades redan från första början fängsla
eleverna som alla satt blixtstilla och lyssnade. Inspirationen och glädjen bland
barnen gick inte att ta miste på och det
märktes att både Måns och Johan har
lång erfarenhet av att prata till och med
barn. Måns inledde med att försöka rita
en prinsessa. Det tog en bra stund, och
trots det såg det mer ut som en grinig
trollunge med ovanligt stripigt hår. Till
barnens förtjusning var det absolut ingen
tvekan om att Måns inte kunde teckna
speciellt bra. Varenda barnunge i klassen
hade gjort det bättre!
När det blev Johans tur berättade han
om hur han försökte teckna serier, men
aldrig kom mycket längre än till första

		

rutan, eftersom han inte visste vad han
skulle skriva i pratbubblorna. Och vad
gör man då? Svaret var uppenbart, man
skaffar sig en kompis som man kan jobba
ihop med! Det var just det Måns och Johan
gjorde när de spontant träffades på en fest
1984 och upptäckte att de kunde komplettera varandra i sitt skapande. Efter
den inledningen var isen bruten. Måns
och Johan pratade omväxlande och Johan illustrerade nästintill oavbrutet på
tavlan. Måns fick frågan vad som fångar
allas intresse mest när det gäller att hitta
något att skriva om. Svaret var kärlek. De
berättade själva om sina första förälskelser,
om tjejen de var så förälskade i, men som
de aldrig ens lyckades riktigt prata med,
trots att de gick i samma klass. Tänk vad
konstigt, när man inte är kär går det utmärkt att prata med varandra, men när
man plötsligt får den där pirriga känslan
i magen, då får man plötsligt inte ur sig
ett enda ord! Det var så idén föddes till
serien i Kamratposten om Eva & Adam
som sedan blev böcker och även film.
Efter pausen tittade alla en kort stund på
första avsnittet av Hotell Gyllene Knorren och diskussionen fördes över till familjen Rantanen som är handlingens hu-

vudpersoner. Här blev det många frågor
om hur man skriver ett filmmanus och
hur livet kan te sig som barnskådespelare.
Därpå följde en utmanande och inspirerande lektion i hur man tecknar serier.
Johan garanterade att alla kommer att
kunna lära sig att rita hur proffsigt som
helst på bara tio minuter. HUR ska det
gå till? undrade alla. Desto mer förbluffade blev både barn och föräldrar av resultatet. Man ritar upp en mur med bara
två streck och några få tegelstenar, vilket
enligt Johan är busenkelt! Sen ritar man
några fartstreck som försvinner bakom
hörnet. Det är självklart också busenkelt
och sist fyller man på med stjärnor och
blixtar samt passande ord som ”swisch”
”pang” eller ”aj aj aj”. När man har kommit så långt räcker det med att lägga till en
kort text i stil med ”Prinsessan Madeleine
cyklar i Zürich” och trots att man aldrig
ser henne, vet alla vad som händer. Allt
man vill rita behöver inte synas på papperet utan där kan den egna fantasin få ta
vid. De två intensiva timmarna avslutades
med att Måns och Johan signerade medtagna böcker och filmer.
Hela evenemanget var mycket uppskattat, inte bara av våra elever utan även

föräldrarna som fått sitta med och lyssna
i bakgrunden. Efter en så lyckad författarträff återstod för oss i styrelsen bara att
ställa oss frågan hur vi ska lyckas toppa
detta nästa år. Det känns nästintill omöjligt.
Text: Birgitta Rhomberg
birgitta_rhomberg@yahoo.com

Svenska Skolföreningen, Zürich

.

Syfte: undervisning i kompletterande svenska, handledning av högstadie- och gymnasieelever
Antal elever: 140
Antal medlemmar: 90
Grundad: 1992
Upptagningsområde: kantonerna Zürich, Aargau, Schwyz, Zug,
Schaffhausen
Målgrupp: elever i årskurs 2 t.o.m.
gymnasiet
Förankring: erkänd av Skolverket
och kantonala skolförvaltningar,
medlem i SUF
Mer information:
www.svenskaskolforeningen.ch
info@svenskaskolforeningen.ch

Nya spännande
böcker från Sverige!
169:När ljuset släcks
av Magnus Hedman,
Gunnar von Sydow

179:-

Den sista akten
av Mari Jungstedt

209:”Det står ett rum här
och väntar på dig ...”
av Ingrid Carlberg

175:-

Två soldater
av Roslund & Hellström

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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samspråk om flerspråkighet

Min personliga flerspråkighet
I detta nummer får vi lära känna en ung polska som redan har mycket erfarenhet av flerspråkighet och
som delar sina egna upplevelser med oss. Att flerspråkighet är berikande vet de flesta idag, men det är
alltid lika intressant att höra om de olika vägarna som leder till flerspråkigheten och dess olika perspektiv
på saker och ting.

Det finns säkert otroligt mycket redan som
skrivits om flerspråkighet – från vetenskapliga texter till små, personliga historier. Jag skulle vilja bidra till den här mängden av texter med min egen berättelse.
Sedan jag kan minnas har jag pratat
två språk – polska och tyska – ja, så enkelt är det!
Polska – eftersom det är mitt första
modersmål. Jag är född i Polen, i Krakow, och mina båda föräldrar kommer
också härifrån.
På 80-talet, när jag var barn, var det
ganska vanligt att åka utomlands för att
jobba, bo, förändra något i livet eftersom
den polska verkligheten var rätt komplicerat då. Mina föräldrar bestämde sig för
att åka till Tyskland.
Efter några månader i Dortmund fick
jag en skolanmälan – då kunde jag inte
ett enda ord på tyska. Jag hamnade i en
vanlig, tysk skola där det naturligtvis
fanns barn med olika bakgrund men de
flesta var födda i Tyskland eller hade redan varit där åtminstone sedan ett par år.
Ärligt talat minns jag inte mycket från
min första tid i skolan – det mesta kommer från min mammas berättelser. Jag
kunde inte språket som jag var omgiven
med – det måste ha varit tufft, speciellt
för ett barn men jag minns inte tiden då
jag inte pratade tyska, vilket är lite lustigt,
tycker jag.
Jag gick aldrig någon kurs i tyska – det
var skolan och min mamma som lärde
mig hemma.
Under mina första sex månader på
skolan var jag ganska frånvarande och
brydde mig inte så mycket om vad som
hände omkring mig – jag hade ingen annan möjlighet heller.
Vid slutet av första terminen på skolan
fick mina föräldrar meddelandet att jag
måste gå om terminen eftersom jag inte
skulle klara mig vidare p.g.a. brist på språkkunskaper. Tanken att göra om terminen
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måste ha tagit mig ganska hårt eftersom
resultatet blev att jag började prata tyska.
Bara så.
Under dessa 6 månader på skolan
lagrade jag allt som fanns omkring mig
och när jag fick den rätta impulsen kom
allt ut. Klart att jag inte pratade perfekt
då, men jag kunde kommunicera rätt flytande och fortsatte faktiskt skolåret med
min klass.
Jag tycker att ett barns hjärna är helt
otrolig. Den suger i sig allt på ett helt naturligt sätt. Jag tillbringade 3 år av mitt liv
i Tyskland. Jag gick i skolan, hade kompisar och levde som alla andra barn – jag
lärde mig tyska och det blev mitt andra
modersmål – helt utan polsk brytning
och med en total förståelse. När vi efter
3 år flyttade tillbaka till Polen, pratade
jag faktiskt polska med lätt tysk brytning
vilket faktiskt inte var så bra men det visade bara hur mottagligt för främmande
språk ett barn kan vara. När jag började

skolan i Polen kom den polska brytningen
snabbt tillbaka men däremot kan jag fortfarande prata accentfritt tyska, trots att jag
har en väldigt begränsad kontakt med detta
språk nu.
Varför är denna artikel inte på tyska då?
Det är den andra delen av min historia. När
jag var tillbaka i Polen försökte jag så klart
göra allt för att behålla mina språkkunskaper. Jag gick olika kurser och pluggade
vidare för att inte glömma och för att lära
mig mer.
Då kom ögonblicket när jag måste välja
mina studier. Jag tänkte att det var omöjligt
att fortsätta med bara tyska och jag valde
att plugga svenska på Jagiellonska universitetet i Krakow. Jag vet faktiskt inte exakt
varför jag bestämde mig för just det svenska
språket – det var lite av varje – att det var
lite liknande tyska, att det var samma språkfamilj, att jag skulle kunna fortsätta plugga
tyska och engelska under dessa studier...

I alla fall är jag glad att det blev så.
Att lära sig svenska var inte så ”smärtfritt” som att lära sig tyska. Jag började
plugga när jag var 20 år och vid den åldern
lär man sig på ett helt annat sätt.
Ingenting kommer naturligt – man
måste lära sig, minnas. Det var ett helt
främmade språk för mig med många totalt
nya ljud och ord som jag inte kunde associera med någonting. Det gällde att sitta,
plugga och lära sig saker utantill.
Om jag inte hade pratat tyska, skulle
jag aldrig kommit på tanken att lära mig
svenska så det var tyskan som gav mig
möjligheten att lära mig svenska.
Förutom att jag tycker att svenska låter
otroligt vackert blev den en nyckel till
en helt annan verklighet. Jag blev helt
fascinerad av språket och den svenska
kulturen. Allt som har med Sverige att
göra ger upphov till stor nyfikenhet hos
mig. Först var det språket, sedan böcker,
filmer, nyheter, samhället, allt...
Flerspråkigheten gav mig inblick i
många saker som jag inte skulle kunna ta
reda på om jag bara pratade polska. Jag
tycker dock att man borde skilja mellan
flerspråkighet och att kunna prata främmande språk – nästan detsamma men
med olika intensitetsgrader.
Ett språk är inte bara ord – det är allt
som skapar språket också, eller kanske
framför allt det.
Varje land och varje samhälle har sin
egen syn på saker, egna problem och
egen kultur. Genom att förstå ord som
beskriver denna kultur kan man lära
sig förstå olika kulturella sammanhang
och sedan få en riktig inblick i en annan
värld. Jag tycker att det berikar ens per-

sonlighet, ger extra upplevelser.
Men vägen dit är lång. Som jag sa i
början är språket mer än ord och det kräver tid och tålamod att uppnå en sådan
nivå som möjliggör deltagande i en främmande kultur, men det lönar sig i alla fall.
Språket formar människans personlighet så
om man är flerspråkig då kan man se saker
från olika perspektiv, man har mer förståelse och en större tolerans – tycker jag.
Eftersom mitt liv från början har varit
präglat av främmande språk har jag alltid
umgåtts med folk från olika länder – efter
mina studier jobbade jag som lärare i
svenska på en språkskola i Krakow. Jag
fick träffa många olika människor som
kom från hela världen och det var ett
spännande och roligt jobb.
Just nu arbetar jag på ett stort internationellt företag i samarbete med kollegor
som är spridda över hela Europa.
Det har hjälpt mig att fortsätta vidare
och att utveckla mina språkkunskaper
– jobbet skapar andra situationer och
kräver ett annat språk och det gillar jag –
att lära sig nya saker, framför allt sådana
som har med språk att göra.
Flerspråkighet kan vara ett sätt att leva
– pendlande mellan två världar, två verkligheter – bokstavligen eller bara mentalt.
Det kan också förbli en hobby, ett sätt att
berika sin vardag.
Man får i alla fall en möjlighet att välja
vad som ger frihet och om man kan hantera den friheten kan den ge en mycken
glädje och inspiration.

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

Svensklärare i
utlandet!
Välkomna till vårt
bokbord i sommar.
Dicksonsgatan 6 i Göteborg.

Text: Magdalena Klimczyk

Twin-Flag
Här kommer information om en ny
produkt som passar alla utlandssvenskar, och alla som är ute och reser
på olika håll i världen. Det är en liten
dubbelflagga som kallas Twin-Flag
med svenska flaggan till vänster och
alla möjliga andra flaggor till höger.
Den är snyggt utformad och finns dels
som pin, dels som etikett med klister
på baksidan. Den fästas enkelt på dina
kläder. Det finns också en modell av

flaggorna som har en liten textremsa
under vinkeln mellan flaggorna. De som
är företagare kan få inskrivet sin wwwadress och du som är privatperson kan
få skrivet vad du själv önskar. Företagare kan dela ut en Twin-Flag etikett till
alla deltagare under en konferens eller
kundmöte. Att bära en dubbelflagga
närmast hjärtat ses i många kulturer
som hedrande.Mer information hittar du
på www.twin-flag.com
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Roger Källström föreläser vid Metropolia yrkeshögskola

Finska studenter i Göteborg
besökte Dicksonsgatan

Besök i Finland
I slutet av april besökte en handfull lärare från Institutionen för
svenska vid Göteborgs universitet tillsammans med undertecknad några skolor i Helsingforsområdet.

bild av det finska ”skolundret”, men
möjligtvis kan man ana att de goda
resultaten kommer sig av en tämligen
strikt statlig styrning av skolinnehållet,
hög status på läraryrket vilket medför
många sökande till lärarutbildningar och
kanske framför allt att läraren uppträder
som lärare genom att interaktivt med
klassen ge bakgrund till och förklara och
Syftet var dels att genom föreläsningar ge
eleverna en bild av svenskan i Sverige idag, strukturera sammanhang, med andra
ord undervisa. Detta i motsats till vad
dels att få ta del av den finska skolan som
den svenska skolan har anklagats för,
under senare år fått så mycket beröm i internationella mätningar. Vi fick bland annat nämligen att låta eleverna enskilt eller i
grupp finna sin egen väg till kunskap.
möjlighet att auskultera på en demonstrationsskola för lärarstudenter. Det är förstås
svårt att under några dagar få en fullständig Text: Lars Bergman

För andra året i rad anordnas en kurs i svenska
för studenter med finska som modersmål vid
Institutionen för svenska språket vid Göteborgs
universitet. Kursen är en s.k. Nordkurs som
finansieras av Nordiska ministerrådet och erbjuder studenterna fördjupning i det svenska
språket, litteraturen och kulturen. Årets grupp
består av 25 studenter från olika finska universitet, alla med svenska som huvudämne eller
som biämne. Många siktar på att bli lärare i
svenska på grundskolan eller i gymnasiet.
Studenterna får, vid sidan av uttals- och
konversationsträning, bekanta sig med olika
aspekter av det svenska språket, som skillnaden
mellan svenskan i Finland och i Sverige, ungdomsspråk, dialekter och aktuell språkdebatt.
På programmet står också sociala aktiviteter
som filmvisning, stadsvandring i Göteborg,
gemensam träning på Friskis och Svettis, studiebesök på Tingsrätten och på Emigranternas hus
och rundtur i Västergötland för att studera runstenar, Husaby kyrka och Varnhems kloster.

Nya grepp inom Göteborgs-Emigranten
Under Kristihimmelfärdsdag
påbörjade Göteborgs-Emigranten
och GöteborgsRegionens Släktforskare ett engagemang på
Volvomuseet i Arendal.
Detta innebär att vi i museets lokaler
möter svensk-amerikaner, som kommer
med kryssningsfartyg, vilka på grund
av sin storlek lägger till vid Volvos kaj.
Under sommaren kommer vi att under
9-10 dagar ställa upp med 2- 3 datorer,
utställningsmaterial och personal och ge
besökande turister från USA och Canada
information om deras möjligheter att spåra sina svenska förfäder. Vi ger dem även
tillfälle att beställa en fördjupad släkt28 S v e r i g e k o n ta k t

utredning. Första dagen anlände Jewel
of the Seas (293,2 meter) med 2.500 passagerare. Dessa bussades på en rundresa
i centrala Göteborg och besökte museet
och oss vid påbörjandet och avslutandet
av bussandet. Fartyget stannade endast
1 dag och knappt det, det låg inne 07.00
–15.00. Vi besöktes av ett antal intresserade passagerare som
hade mer eller mindre intrikata frågor om sin släkt.
Så t.ex. efterforskade Mrs
Linda Masters från Florida
sin förfader Oskar Bakke
från Hoganas omkring
1900 och Donald Schreiber från Texas sökte efter
Martin Blomqvist från

i närheten av Eskatuna, som lämnade
Sverige på 1890-talet. Medverkande i
vår monter var Ewert Arwidsson, Ingela
Martenius, Lars-Göran Johansson och
Inger och Per Clemensson.
Text: Per Clemensson

Stipendiater i Göteborg
Sverigekontakt hade besök av sina stipendiater i maj och de fick dels träffa varandra, dels
lära känna Sverigekontakt lite bättre. Här följer en av stipendiaternas berättelse från sin
vistelse på Ålsta folkhögskola.
I början av januari lämnade jag mitt vackra hemland på jakt efter äventyr på den
skandinaviska marken. På det sättet börjades mitt livs äventyr. Jag kommer från
en liten men ändå mycket charmig by i
Polen. När jag fick stipendium från Riksföreningen Sverigekontakt, bestämde jag
mig: ”Nu är det dags för förändringar”.
Sverige välkomnade mig med snö och
frost. Från början var det väldigt svårt
att vänja sig vid låg temperatur i rummet
och utanför, men vänlighet runt omkring
mig har gett hopp och förbättrat humör.
Även traditionella svenska maträtter, som
huvudsakligen består av fisk, började
smaka så småningom ännu mer än under
den första månaden av min vistelse. Med
tiden blev det bara bättre, jag slutade att
förvåna mig över detta varför man fikar så
ofta och varför alla tar med sig IKEA-påse

när de vill tvätta. Och slutligen fick jag
veta vad ”att spela brännboll” betyder.
Det är omöjligt att inte nämna de rent
vetenskapliga anledningar till min resa, tack
vare den ständiga kontakten med språket
känner jag mig nu säkrare. Omgiven av
språket var jag tvungen att prata svenska
hela tiden. Det gav resultat fort. Men oavsett detta har jag också lärt känna den
svenska kulturen och mentaliteten närmare.
Ålsta folkhögskola ligger i Norrland,
på vintern finns här brist på solljus och
från början var jag rädd för depressiva
Norden. Men nu kan jag utan tvekan
säga, att jag aldrig skulle ha bytt min
skola mot någon annan även i de soliga
delarna av landet, därför att det är här jag
har träffat så många trevliga människor
och polarnattens mörker blev belyst av
Glacialen – isfestivalen. Alla studenter

deltog i detta projekt, tillsammans med
andra kompisar försökte jag att göra något som verkade vara omöjligt - att skulptera något eget i isen utan att ha några
erfarenheter av detta. Det var jobbigt, jag
frös om händerna, ville även en dag helst
packa mina pick och pack och dra därifrån, men jag lyckades ändå och ska ta
dessa upplevelser med mig. Oavsett vart
jag ska komma, kommer de att stanna
kvar för livet. Jag är säker att de ska leva
inne i mig och påminna om den fantastiska tiden i Vikingalandet. Sådana saker
skulle jag aldrig ha fått se i Polen. Detta
är vilket som gör svenska folkhögskolor
och definitivt Ålsta en speciell och mystisk plats, där var och en kan känna sig
hemma oberoende hur många mil man
har rest och hur mycket ens hjärta saknar.
Det är lätt att läsa om svenska tradi-

Fr.v. Magdalena Starakiewicz (Polen), Maria Mossiagina (Vitryssland), Yaromir Korshak (Vitryssland), Ivan Kulakov (Ryssland), Gabriela
Machowska (Polen) och Natallia Presniakova (Vitryssland).
S v e r i g e k o n ta k t
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tioner i en bok. Konsten är att vara här
i Norrland, att ha tillbringat den kända
svenska vintern med sin vinterjacka på
och gjort den till en väsentlig del av sin
dagliga outfit ... Konsten är att övervinna
sin egen rädsla, tveka, att vänja sig vid en
annan kultur, ta emot den som sin egen,
med öppna armar, utan fördomar. Konsten är att prova hur surströmming smakar, att lära känna andra traditioner, att
gå vilse i ett annat land, att lämna där en
bit av sig själv för att få en bit av svenskhet i byte, bara för att kunna säga senare:
”Jag har upplevt Sverige” …
På Ålsta har jag studerat fotoinriktning. Och även om jag inte binder min
framtid med det, var det jättespännande
och jag är övertygad om att jag lärde
mig mycket om grundfotografering, alla

lektioner var intressanta, lärarna vänliga,
varma och hyggliga.
Det sägs att ”borta bra men hemma
bäst”, men jag är ändå överlycklig att tack
vare Riksföreningen Sverigekontakt har
jag fått en chans att kunna se med egna
ögon allt detta jag har lärt mig i Polen. Jag
skulle inte ha kunnat uppleva det som en
turist i Sverige. För att det ska hända, krävs
större band med människor. Den finns på
svenska folkhögskolor. Hemlängtan återstår, men svenskarnas gästvänlighet har
hjälpt mig inte glömma bort om Polen och
överleva utan mitt hemland med Sverige
i hjärta som mitt andra hem på jorden. Vi
alla är ändå under samma himmel, vi stirrar på samma stjärnor. Det är inte bara en
plats utan också människor som skapar
känsla av att vara hos sig, att vara hemma.

Förstås att jag har förbättrat mina språkkunskaper. Men jag har uppnått ännu
mer: nya bekantskaper och upplevelser
för livet. Jag har överlevt den svenska
vintern, värmt upp vid majbrasa en kall
aprilkväll och beundrat sena solnedgångar… Allt detta har ändrat mig och min
syn på ert land.
Mitt äventyr med Sverige har redan
börjat, jag vet inte åt vilket håll jag går,
jag reser utan någon karta, så att det inte
är säkert vart jag kommer att hamna...
Men jag är övertygad om att Sverige alltid kommer att vara i mitt hjärta.

Text: Gabriela Machowska, Ålsta folkhögskola

Göteborgs lokalförening av Sverigekontakt
Sommaren står för dörren och
tankar på hösten är kanske långt
borta, men av erfarenhet vet vi,
att det gäller att vara ute i god tid
med arrangemang, om inte almanackorna ska vara fulltecknade.
Vi vill därför redan nu presentera
höstens arrangemang.
Skottorps slott
Skottorps slott byggt ca 1670. Här gifte
sig Karl XI med Ulrika Eleonora. Sveriges
bäst bevarade empireslott från 1800-talet.

22 september 2012
Resa till Birgit Nilsson museum och
Skottorps slott.
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7.45

Avresa från Exercishuset på
Heden mot Bjärehalvön och
Birgit Nilsson museum
Ca 10.00 Ankomst till museet. Visning i
mindre grupper. Kaffe och frallor
med ost/skinka.
Ca 11.30 Vidarefärd till Skottorps slott där
det blir lunch och visning av
slottet.
15.30
Hemresa och beräknad ankomst
till Göteborg och Heden ca 17.30.
Avgift: 700 kr (bussresa, 2 inträden, lunch
och kaffe med fralla ingår).
Anmälan: görs genom insättning på Sverigekontakts pg 4 05 80-3, bg 420-5670
senast den 25 augusti. Ange ”utflykt 22
sept” på talongen.
För ytterligare information kontakta gärna
Angela Falkengren 070 2583204 eller via
e-post a_falkengren@yahoo.com

Övriga arrangemang och datum att
hålla reda på:
1 oktober kl 14.00: Visning av det ”nya”
Riksarkivet/Landsarkivet. Samling i
entrén. Kaffe efteråt 50 kr.
22 november: Thanksgiving dinner.
Inbjudan skickas ut senare.
15 december: Lucia- och julfest på
Dicksonsgatan.
Göteborg den 22 maj 2012
Med önskan om en skön sommar!
Vänliga hälsningar!
Å styrelsens vägnar
Angela Falkengren

Nutidsorientering
Följde du med vad som hände i Sverige våren 2012?
1. Vilket lag blev svenska mästare
i ishockey? Dessutom fyllde denna
förening 100 år. 			
A. Brynäs			
B. AIK			
C. MoDo
2. Denna blomma
ser vi ofta på våren
i Sverige. Alla är
inte så förtjusta
över att ha den i
trädgården. Vad
heter den?
A. Smörblomma 		
B. Kirskål		
C. Maskros
				
3. Ett stort politiskt tumult uppstod
i april sedan det framkommit att
Sverige i hemlighet ska hjälpa till att
bygga en vapenfabrik i ett
icke-demokratiskt land? Vilket land
gällde det?		
A. Iran				
B. Kina			
C. Saudiarabien
				
4. Vad heter den här artisten som
vann den svenska melodifestivalen
och tillika den europeiska finalen i
Baku, Azerbajdzjan?
A. Robyn			
B. Loreen			
C. Laleh

B. Hon bakade en tårta föreställande
5. Sveriges kung, Carl XVI Gustaf, fyllen naken svart kvinna
de år 30 april. Hur mycket fyllde han?
C. Hon fick en tårta slängd i ansiktet
A. 62				
föreställande en naken svart kvinna
B. 64			
C. 66
12. Sveriges utrikesminister upp					
märksammas ofta i media. Vem
6. De yngre barnen sjunger ofta ”Idas
är Sveriges utrikesminister?
sommarvisa” vid skolavslutningen i
A. Carl Bildt				
juni. Hur lyder första raden i den?
B. Ewa Björling			
A. Du ska inte tro det blir sommar		
C. Gunilla Carlsson
B. Jag gör så att blommorna blommar
					
C. Och smultron det gör jag åt barna
13. Idrottsföreningen Elfsborg leder
			
i juni Allsvenskan i fotboll på ett
7. Studenten firas i början av juni.
övertygande sätt. Från vilken stad
Vem skrev musiken till studentsången
kommer Elfsborg?			
som börjar ”Sjungom studentens
A. Trollhättan				
lyckliga dag”?				
B. Borås			
A. Georg Riedel				
C. Skövde
B. Prins Gustaf			
				
C. Alice Tegnér
14. Eleverna i den svenska grundsko				
lan har till och med vårterminen 2012
8. Den här idrottsstjärnan la sin
fått betyg först i årskurs 8. Från och
utrustning på hyllan i mars. Vad heter
med i höst får de betyg tidigare. När?
hon?
A. I årskurs 4				
A. Anja Larsson				
B. I årskurs 5 			
B. Karolina Klüft			
C. I årskurs 6
C. Susanna Kallur
				
15. Denna svamp kan plockas redan
efter midsommar och är nog Sveriges populäraste. Vad heter den?		
A. Trattkantarell				
B. Kantarell			
C. Stensopp
				
9. För några år sedan blev 6 juni Sveri		
ges nationaldag från att tidigare endast
Skicka in de rätta svaren till Sverigeha varit Svenska Flaggans Dag.
kontakt, Box 53066, 40014 Göteborg
Dagen blev då även en helgdag (en
senast 15 augusti 2012. Du kan också
röd dag) och för att inte utöka antalet
mejla svaren: info@sverigekontakt.se.
helgdagar under ett år tog man bort
Bokpris till de tre först öppnade rätta
en annan helgdag. Vilken?
svaren.					
A. Kristi Himmelfärdsdag			
			
B. Annandag Pingst			
Lösning till nutidsorienteringen nr 1,
C. Annandag Påsk
2012 var: 1C, 2A, 3C, 4B, 5B, 6C, 7A,
				
8C, 9B, 10B, 11A, 12C, 13B, 14B, 15C.
10. Polarpriset anses vara ett av värl					
dens största musikpris. Vem fick det
Pristagare:				
i år?					
Elke Kreutz, Tyskland			
A. Paul Simon och Art Garfunkel 		
Susanne Gristwood, England		
B. Mich Jagger och Gustavo Dudamel
Anneli Silveri, Finland			
C. Paul Simon och Yo-Yo Ma
Grattis!
				
11. Sveriges kulturminister Lena
			
Adelsohn Liljeroth har varit i blåsväAugust Strindberg-svar till sidan 14:
der under våren efter en händelse på
1) Ett drömspel; 2) Hemsöborna; 3)
Moderna Museet i Stockholm. Vad
Röda rummet; 4) Fröken Julie; 5)
hände?				
Fadren 				
A. Hon skar upp en tårta föreställande
en naken svart kvinna
S v e r i g e k o n ta k t

Foto: Annika Aaschberg
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SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA
Gymnasie- och grundskoleutbildning på svenska eller engelska. IB‑program
sedan mer än 30 år med mycket goda resultat. Mångfald av fritidsaktiviteter och
nära kontakter med högskolor och näringsliv. Vår skola ligger i idylliska Sigtuna, invid
Mälaren, nära till både Stockholms kulturliv och Arlanda flygplats.
Kom och besök SSHL, ett Sverige i internationell tappning. Vi ställer upp under
hela läsåret och visar verksamheten. Vi erbjuder också möjligheten att lära känna
skolan och internatlivet genom provboende.
Under sommaren erbjuder vi sommarkurser i svenska och matematik.

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Telefon: +46 8 592 571 00
www.sshl.se
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