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Vågar man säga ”äntligen”? Det 
är kanske för tidigt att ”ropa hej”, 
men det är någonting i luften som 
får oss att tro på en vår. Så här års 
är varje dag som har den minsta 
värme i sig ett tecken på en ny 
årstid. Några andra vårtecken i 
Sverige är att Melodifestivalen 
dominerar medieutbudet under 
några månader, att ishockey-
serierna avslutas, att fotbollen 
rullar igång och att allt grus som 
spridits ut under vintern för att 
förhindra halka på gator och torg 
sopas upp. 

Minnesmärken 
och migration
Glädjande nog kommer det stadigt in fler 
och fler svenska minnesmärken i utlandet 
till vår hemsida. Det påminner oss om den 
migration som pågått under sekler och där 
svenskar av olika anledningar har hamnat 
i olika världsdelar och där verkat inom 
mängder av områden. Idag bor drygt en 
halv miljon svenskar utomlands. Hundra-
tusentals migranter har under de senaste 
50 åren kommit till Sverige av olika skäl. 
En del blir svenska medborgare, en del 
migrerar vidare – allt som en del av en 
mer global värld. Drivkraften hos dessa 
människor både förr och nu var att föränd-
ra sin livssituation. Svenska minnesmärken 
i utlandet, liksom den mängd av andra 
nationers minnesmärken i Sverige – Besse-
merugn, jultomten, tango etc. – bekräftar 
migrationens betydelse och roll i den värld 
som kontinuerligt byggs.

Tidningens framsida en del av en           
affisch som har tagits fram på engelska 
för att framför allt nå ättlingarna till alla 
de svenskar som emigrerade till Nord-
amerika och som idag inte längre talar 
någon svenska, men som ändå har starka 
band till Sverige.

Nordiskt möte 
Varje år samlas de nordiska systerorgani-
sationerna – Danes Worldwide, Finland 
Samfundet, Norwegians Worldwide, 
Svenskar i Världen och Riksföreningen 
Sverigekontakt – till ett möte för att dis-
kutera gemensamma möjligheter och för 
att försöka lösa eventuella problem. Detta 
år var mötet i Helsingfors och diskussio-
nerna gällde främst hemsidor, ekonomi 
och tidningsutgivning. Organisationerna är 
sinsemellan olika – olika uppdrag, syften 
och mål – men oavsett skillnaderna är be-
röringspunkterna många.

Konferensrum
Ett konferensrum har inretts på Dicksons-
gatan. Att det har kunnat ske beror på att 
kansliets personal har minskat och därmed 
har golvyta frigjorts. Tanken är att mindre 
grupper ska kunna utnyttja rummet för 
en dag eller i vissa fall kanske upp till en 
vecka och därmed ge Riksföreningen en 
intäkt som kan användas i verksamheten. 

Som vanligt
Sverigekontakt har haft ett bra 2012. Mer 
om det kan ni läsa i årsberättelsen längst 
bak i tidningen. Vi har varit aktiva på 
många håll och inom många områden och 
utnyttjat våra resurser väl. Men nu är det 
bara att gå vidare – med både gammalt 
och nytt. Under 2013 blir det som vanligt 
sommarkurs i svenska på Billströmska folk-
högskolan på Tjörn. Likaså som tidigare år 
finns det möjligheter att bli folkhögskole-
stipendiat och därmed få studera en termin 
på en svensk folkhögskola och det blir som 
tidigare möjligheter till lägerskola i Sparre-
viken för svenska barn och ungdomar 
bosatta i utlandet. Vi kommer – som alltid 
- att på olika sätt stötta svensklärare i olika 
delar av världen. 

Tidningen
Även i år kommer tidningen att inne-
hålla språkspaningar av universitetslektor               

FRån DickSonSgAtAn

Sofia Tingsell och tankar om litteratur av Arne 
Johnsson – poet och bibliotekarie. Arne Johns-
son vill vi dessutom gratulera då han under 
2012 fick Samfundet De Nios Stora pris. Moti-
veringen löd: ”För ett författarskap präglat av 
synskärpa och nyansrikedom, där det vardag-
liga lyfts till stark intensitet och närvarokänsla.” 
Vi är förstås mycket glada över att dessa två 
vill fortsätta skriva för Sverigekontakt. Vi vill 
dessutom uppmuntra alla som har något att 
berätta om de aktiviteter, arrangemang och 
uppslag som ni har i er vardag att skriva till 
Sverigekontakt. Skicka gärna med bilder. 

Besök från Lützen 
Den tämligen nye borgmästaren i Lützen Dirk 
Könnecke och hans företrädare, numera musei-
chefen Maik Reichel har varit i Göteborg. De 
togs emot på lunch av Göteborgs Stad, som re-
presenterades av Göteborgs borgmästare Lena 
Malm och chefen för kulturförvaltningen Björn 
Sandmark. Därefter blev det en rundtur i Tyska 
kyrkan och sedan fick de ta del av det material 
som Sverigekontakt har arkiverat på Landsar-
kivet, varav en del i hög grad berör Lützen och 
Gustav II Adolf. Som de flesta av er vet så är 
Lützenfonden, vars uppgift är att vårda de min-
nesmärken som är förknippade med slaget vid 
Lützen 1632, en del av Riksföreningens verk-
samhet. Det är därför med glädje vi kan konsta-
tera att Dirk Könnecke och hans administration 
är positiva till och ger uttryck för allt större in-
tresse för vad Lützenfonden åstadkommer.

 
 
Till sist
Låt oss hoppas att 2013 blir ett bra år – fyllt 
av aktiviteter av skilda slag. Men som någon 
har sagt – låt oss ta en sak i taget – och därför 
önskar vi er alla först och 
främst en härlig vår.

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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LEDA-

»Patriotismen är avskaffad», stod det i en 
tidningsrubrik. Ingen vill göra militärtjänst 
längre, var bakgrunden.

När föreningen bildades år 1908 fick den 
det klingande namnet Riksföreningen för 
svenskhetens bevarande i utlandet. Tanken 
bakom denna formulering var som bekant att 
svenskar som hamnade utanför landets grän-
ser skulle uppmuntras till att fortsätta och vår-
da känslan av att de var svenskar och behålla 
sin lojalitet till Sverige. Den grund föreningen 
vilar på kan alltså sägas vara ren patriotism. 
Är föreningen då hotad, när patriotismen på-
stås vara avskaffad?

Alla känner till de förutsättningar som 
rådde när föreningen kom till. Årtiondena 
före sekelskiftet kulminerade den mäktiga ut-
vandring som hade startat så smått vid mitten 
av 1800-talet, som sköt ordentlig fart mot slu-
tet av 1860-talet, som alltså nådde sin högsta 
topp på 80- och 90-talet, och som i växlande 
omfattning höll på ännu ett stycke in på 
1930-talet (en sista riktig topp 1923).

Den grundläggande orsaken till massemi-
grationen var till att börja med dåliga tider, 
och det var då inte bara fråga om lite svajiga 
villkor för börsen. År 1867 var ett år då skör-
den slog helt fel, med svält och umbäranden 
som följd för mängder av människor. Det 
var nöd i Sverige på ett sätt man knappt kan 
föreställa sig idag. Svåra tider för jordbruket 
följde på 1880-talet. När konjunkturerna var 
dåliga i Sverige och goda i Nordamerika fin-
ner man helt logiskt topparna i emigrationen.

Åren efter sekelskiftet hade utvandringen 
också skjutit i höjden, och det var då fören-
ingen grundades. Härtill kom att unionen 
med Norge hade upphört 1905, efter en folk-
omröstning i Norge med katastrofalt utfall för 
Sverige: 368 208 röster för upplösning, 184 
mot (alltså inte 184 000 utan etthundraåttiofyra 
personer!). Tiderna var helt enkelt motiga för 
svenskarna, dvs. för dem som stannade kvar i 
Sverige. Det var kanske inte så konstigt att det 
hissades signaler om att sluta upp kring natio-
nen. Det var mycket som stod på spel.

Mitt i allt elände fanns det också en falang 
som såg tillbaka på Sveriges förmenta glans-
dagar genom romantiska glasögon och utta-
lade sig storvulet om det förflutna och om det 
önskvärda i att återskapa detta. En och annan 
drömde till och med om att »erövra Finland 
åter». Även i kulturdebatten märktes dessa 
tongångar. En modern litteraturhistoria be-
tecknar tidens litterärt verksamma som »den 
storsvenska generationen». Den orealistiska 

oRDFöRAnDEn hAR oRDEt

och överdrivna vurmen kom så småningom 
ganska välfunnet att kallas punschpatriotism 
av kritikerna. Det var inte minst i högtidsta-
len och vid punschbålarna den svassande 
vältaligheten frodades.

Det ligger säkert något i det som stod i 
tidningen, att patriotismen inte är lika gång-
bar idag. Tack och lov, får man väl säga. Det 
var också bland annat för att komma ifrån 
sådana övertoner som föreningen en gång 
bytte namn. Samtidigt finns det ingen anled-
ning för föreningens medlemmar att känna 
sig generade över gångna tiders stämningar. 
De måste ses mot bakgrund av de förutsätt-
ningar som gällde. Det är lätt att vara duktig 
(och anakronistisk) när man har facit i hand.

Låt oss i stället begrunda vad som uträt-
tats och byggts upp under de drygt hundra 
år som föreningen verkat. Det är inte litet. 
Att vår uppgift nu är att ge hjälp och under-
stöd åt alla som är intresserade av Sverige, 
svenskt språk och svensk kultur är egentligen 
bra mycket mer stimulerande och menings-
fullt än att försöka få tillbaka svenskar som 
hade bestämt sig för att lämna landet. Den 
delen av det ursprungliga syftet framstår ju 
idag som ganska utsiktslöst från början – det 
kan vi sakligt och utan övermod konstatera 
nu. Huvudsyftet – att bidra till att de som 
faktiskt lämnade landet och deras efterkom-
mande behöll en positiv inställning till Sve-
rige – har också lyckats ganska väl, vare sig 
det är föreningens förtjänst eller ej.

Då kan vi väl vara nöjda? Nja, den käns-
lan skall man kanske inte odla alltför mycket 
heller. Det berättas om dirigenten Herbert 
von Karajan att han vid ett tillfälle klev in i 
en taxi i New York och chauffören frågade 
vart han skulle köra. Vart som helst, svarade 
Karajan. Jag behövs överallt.

En sådan attityd strävar vår förening 
knappast efter att upprätthålla, men faktum 
är att vi är mer efterfrågade än vad vi har 
resurser till att svara mot. Det är både gläd-
jande och frustrerande. Det enda vi kan göra 
åt saken är att jobba på, och inte lägga för 
mycket tid på att blicka bakåt. Däremot bör 
vi ständigt fundera på hur vi skall utvecklas. 
Och kanske lite, lite fundera över hur vi vill 
att våra efterkommande 
skall se på vår insats.

Då sätter vi igång. 
God vår!

Bo Ralph



4 Sverigekontakt

Riksföreningens årsmöte 2013 
i göteborg

årsmöte lördagen 25 maj 
kl. 15.00

Årsmötet hålls på hotell Liseberg 
Heden, Sten Sturegatan 1. 
På dagordningen står bl.a. följande 
punkter:

• Upprop av röstberättigade ombud  
 och fastställande av föredragnings-
 listan.
• Behandling av inkomna motioner.
• Överstyrelsens verksamhetsberät- 
 telse, föreningens bokslut och revi- 
 sorernas utlåtande.
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Val av ledamöter och suppleanter i  
 överstyrelsen.
• Val av revisorer och revisorssupp-
 leanter.
• Val av valberedning.
• Utlandsmedlemmarnas punkt.
 
årsmötesmiddagen
Middagen intas den 25 maj kl. 19.00 på 
Lisebergs Wärdshus. Det ligger inne i 
nöjesparken strax efter huvudingången. 
Något inträde till nöjesparken ska inte 
betalas. Vi börjar med ett glas mousse-
rande vin. Därefter serveras en trerätters 
meny inklusive dryck och kaffe.
Pris: 700 kr per person.

Program söndagen 26 maj
Kl. 9.00 Bussutflykt startar vid Hotell 
Liseberg Heden, Sten Sturegatan 1.        
Vi reser söderut och kommer till världs-
arvet Grimeton Radiostation. Härifrån 
sändes de första trådlösa signalerna till 
Amerika med hjälp av morsealfabetet 
och Ernst Alexanderssons teknik för 
trådlös telegrafi. Tekniken för långvåg 
från 1920-talet och den välbevarade 
radiostationen är fortfarande i drift.

Kl. 10.00-11.00 Guidad visning på 
Grimeton

Kl. 11.00 Bussen går vidare till fågel-
reservatet Getterön utanför Varberg. 
Där intar vi lunch från 11.30 på Stinas 
restaurang.

Kl. 12.30 Vi besöker Naturum på Get-
terön och ges möjlighet att studera en 
mängd fåglar. Getterön har stor bety-
delse för flyttfåglar, men hyser också 
ovanligt många häckande fåglar. Kikare 
kan lånas, men ta gärna med en egen.

Efter Getterön åker vi igenom Varberg 
på vår väg hem till Göteborg. Varbergs 
fästning är tyvärr stängd på grund av 
renovering och den berömde Bock-
stensmannen kan därför inte besökas. 
Enligt plan ska vi vara åter i Göteborg 
senast klockan 15.

Pris
Utflykten kostar 300 kronor och inkluderar 
aktiviteter och lunch.

Hotell
Vi har förhandsbokat ett antal enkel- och 
dubbelrum för en natt (25-26 maj) på Hotell 
Liseberg Heden, Sten Sturegatan 1 i centra-
la Göteborg. Det tar ca 15 minuter att gå till 
Centralstationen och ca 10 minuter att gå till 
Liseberg. Priset för ett enkelrum är 995 och 
för ett dubbelrum 1190 kronor. Om du vill 
ta något av dessa rum i anspråk måste du 
själv boka direkt till hotellet senast 22 april, 
men helst snarast möjligt, telefon 031-750 
69 00. Ange bokningsnummer 1154206. 

Anmälan och information
Anmälan till årsmötet, middagen och sön-
dagens program ska ske senast den 24 april 
(men gärna så fort som möjligt) per telefon 
031-81 86 50 (Riksföreningens kansli) eller 
mejla till lars.bergman@sverigekontakt.se 
Kostnaden för årsmötesmiddagen 700 kr och 
för utflykten 300 kr betalas direkt till Riks-
föreningens postgiro 40580-3 eller bankgiro 
420-5670. Kostnaden för hotellrummen 
betalas direkt till hotellet. Information om 
årsmötet lämnas av Lars Bergman, telefon 
031-81 86 56.

Valärenden
Valärenden inför årsmötet anmäls till valbe-
redningen - Sonja Gräns 073-971 79 92 eller 
Ina Nordquist 031-12 67 99.
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Omväxlande
De vetenskapliga presentationerna var 
många, varierande och alltid intressanta. 
Ämnesvalen sträckte sig från svensk medel-
tid fram till det andra världskriget, men 
tyngdpunkten låg på den svenska stor-
maktstiden. Diskussionerna som följde på 
föreläsningarna var intensiva och kunde 
fortsätta över kaffepauser och måltidsras-
ter, ja till långt fram på kvällen.

Lokalerna växlade och det gav en 
spännande dynamik åt detta sjätte Lütze-
ner Gespräch. Första kvällens offentliga 
föreläsning hölls i Rådhusets stora sal av 
Eva-Sofi Ernstell, chef för Armémuseum 
i Stockholm, över ämnet ”Uppstoppade 
hästar från 1600-talet”. Mycket uppskat-
tat. Samma lokal utnyttjades även för 
söndagens förmiddagsprogram, medan 
eftermiddagens sittning ägde rum i Karl 
XII:s Altranstädt. Där höll Sverker 
Oredsson från Lund en offentlig kvälls-
föreläsning om August den starke, Karl 
XII och Tsar Peter. Den lokala allmän-
heten hade trots dåligt väder hörsammat 
kallelsen från ortens historiska förening 
och lokalen var fullsatt. Den tredje dagen 
tillbringades i det svenska museet ute på 
slagfältets minnesplats och avslutades 
med ett studiebesök i Halle, där den ny-
funna massgraven från slaget vid Lützen 
just nu bearbetas i Tysklands äldsta arkeo-
logiska museum. I museets föreläsningssal 
bjöds seminariedeltagare och intresserad 
lokalbefolkning på ett ganska modernt 
tema. Bernd Wegner från Hamburg pre-
senterade en ljudupptagning från Hitlers 
besök hos Mannerheim i juni 1942. In-
spelningen stoppades av tyska officerare 
efter 11 minuter, men detta band som 
återger en av Hitlers välkända monologer 
är fullständigt unikt. 

Massgrav
En stor undersökning pågår alltså i Halle 
av den massgrav från november 1632 

Succé i Lützen
Med handfast hjälp från de Ekmanska fonderna och Pro Suecia Foundation anordnades den 3 
till 6 november ett vetenskapligt seminarium i Lützen, med deltagare fån Finland, Sverige och 
tyskland. Lützenfondens inger Schuberth och stadens museichef Maik Reichel hade inbjudit 
30 forskare och studenter från en rad högskolor och universitet: åbo, helsingfors, Stockholm, 
Lund, göteborg, kiel, hamburg och greifswald samt representanter från Livrustkammaren 
och Armémuseum i Stockholm.

som upptäcktes för två år sedan. Kvarle-
vorna efter 47 soldater studeras noga i det 
arkeologiska museets verkstad och redan 
nu kan man konstatera att de flesta män-
nen var mellan 20 och 30 år gamla, men 
soldaterna kunde också vara så unga som 
15 år och den äldste var 40. Märken på 
skeletten vittnar om tidigare skador som 
läkt innan döden hann ikapp dem.

Genom att ta prover från de välbevarade 
tänderna kan en analys av förekomman-
de strontiumisotoper visa var i Europa 
dessa soldater hade vuxit upp, eftersom 
berggrundens och därmed även dricks-
vattnets sammansättning varierar mellan 
Sverige och Finland, Skottland och Böh-
men, Tyskland och Italien. Vidare kan 
DNA-undersökningar berätta mera om 
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deras liv. Denna intressanta utgrävning 
kan så småningom komma att visas även 
i Sverige genom en planerad vandrings-
utställning, innan den så småningom lan-
dar i Lützen som en del av ett permanent 
museum över slaget. 

Högtidligt
Den 6 november firades med sedvanlig 
uppslutning av Lützenbor, av kyrkliga 
representanter, av svenska församlingen 
i Berlin och med stark diplomatisk när-
varo. Efter gudstjänst i Meuchens lilla 
kyrka och andakt i Lützenkapellet vidtog 
den högtidliga kransnedläggningen vid 
Gustav Adolfs minnessten. Blåsorkestern 
spelade, den lokala kyrkokören sjöng, 
flaggorna fladdrade och minnesplatsens 
vakthund skällde. Borgmästaren Dirk 
Könnecke bjöd sedan på en präktig buffé 
i Rådhusets stora sal för de många promi-
nenta gästerna, naturligtvis inkluderande 
deltagarna i Lützener Gespräch. 

Vi hann knappt hämta oss från denna 
måltid innan det var dags för kyrkkaf-
fet och det stora tårtkalaset på värdshu-
set Roter Löwe. Sveriges ambassadör i 
Tyskland, Staffan Carlsson, höll där ett 
uppskattat tal. Hälsningar framfördes från 

Finlands ambassad och från Estlands. 
Plötsligt upptäckte jag att den estländska 
ambassadören var en gammal bekant. 
Kaja Tael var tidigare svensklärare i Est-
land och en samarbetspartner till Riks-
föreningen, innan hon hamnade i den 
statliga administrationen och gjorde en 
diplomatisk karriär. Hon hade varit sitt 
lands ambassadör i Storbritannien och 
finns nu sedan två år i Berlin. Vårt återse-
ende blev mycket hjärtligt.

Vid kyrkkaffet presenterades också två 
svenska bröder Björck, vars far hade del-
tagit i Lützenfestligheterna år 1932 såsom 
en av många representanter för Sveriges 
skolungdom. De hade med sig fotogra-
fier som fadern tagit vid detta tillfälle och 
dessutom handlingar från skolungdomens 
resa samt en liten anteckningsbok där 
han skrivit ned sina intryck från Tysk-
landsresan. Med befriande ungdomlig 
uppriktighet beskriver han ceremonierna 
vid minnesplatsen som ”musik och tal 
och allt annat tråkigt”. Pappan hade kom-
mit åt att fotografera det svenska Kron-
prinsparet på nära håll, men lika stort var 
att han hade sett Sven Jerring.

Bröderna Björck deltog sedan i en ef-
tersits i slottsmuseet, men dessförinnan 

Nya späNNaNde
böcker fråN
sverige!

JONas MaLMbOrg
fältöversten

JONas gardeLL
Torka aldrig tårar utan handskar

2. sjukdomen

aNNika perssON
Jag vill ju vara fri – en bok om 

Lena Nyman

MONika fagerHOLM
Lola uppochner

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.

175:-177:- 172:- 179:-

hade vi tagit avsked av de hemvändande 
seminariedeltagarna. Alla var entusiastis-
ka över arrangemangen kring och inne-
hållet i Lützener Gespräch och önskade 
mangrant (och kvinnogrant) att komma 
tillbaka till en liknande begivenhet om 
två år. Stort tack framfördes till Inger 
Schuberth och Maik Reichel. Succén 
kunde inte ha varit större.

Lützen den 7 november 2012
Lennart Limberg
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Allsvensk samling på åland
Det händer saker på Åland. Dels 
firar Sverigekontakts lokalfören-
ing, Allsvensk samling, i år sitt 
90-årsjubileum. Dels lämnade 
föreningens Grand Old Lady, 
Borghill Lindholm, 95 år, vid års-
mötet den 28 februari sitt mång-
åriga uppdrag som sekreterare i  
föreningen och det är nog en mer 
omvälvande händelse. 

Redan 1953 blev hon medlemsvärvare, 
något som hon varit med den äran sedan 
dess. Allsvensk samling har 100 medlem-
mar, hack i häl på Göteborgs lokalför-
ening. Och detta är till stor del Borghills 
förtjänst. Den medlem som glömt betala 
in sin årsavgift kan påräkna ett telefon-
samtal från Borghill. Ett par gånger har 
antalet sjunkit till oroväckande låga ni-
våer men Borghill har alltid lyckats blåsa 
liv i föreningen igen.

Borghill har gjort en resumé av lokal-
föreningens historia från starten 1923, 
något som ger oss mera senkomna med-
lemmar mycket nyttig information. 2008 
firade man t ex fyra jubileer. I oktober 
tog föreningen initiativ till att fira ålän-
ningarnas seger över ryssarna i Finska 
kriget 1808, det som slutade så olyckligt 
1809 med att hela östra rikshalvan inklu-
sive Åland försvann från Sverige. 

På den s k Svenska dagen den 6 no-
vember firade man att det var 100 år 
sedan Svenska dagen till minne av slaget 
vid Lützen instiftades av Svenska folkpar-

tiet, vidare att det var 100 år sedan Riks-
föreningen Sverigekontakt bildades i Gö-
teborg av professor Wilhelm Lundström.  
Och slutligen firade man 85-årsdagen av 
Allsvensk Samlings instiftande på Åland. 
1919 hade dåvarande Riksföreningen för 
svenskhetens bevarande i utlandet fattat 
beslutet att bilda lokalföreningar också 
utanför Sveriges gränser. Först  ut  var 
man på fastlandet där Östsvensk samling 
bildades i Helsingfors. 1922 bildades 
Svenska odlingens vänner i Estland, som 
numera fortlever bland de till Sverige in-
flyttade esterna. 

Men sedan, 1923, kom Ålandsfören-
ingen, Allsvensk samling, som god trea. 
600 ålänningar blev medlemmar redan 
från starten. Efter första världskrigets slut 
och Lenins maktövertagande i Ryssland 
blev Finland fritt. Då uppstod en stark rö-
relse på Åland för anslutning till Sverige. 
Den mest framträdande rollen spelade 
Julius Sundblom, den s k Ålandskungen. 
Han står staty i Mariefred och som An-
thonio Salminen, också styrelsemedlem,  
påpekade: ”Han vänder ryggen mot öster 
och pekar mot väster!”  

Nu blev det ingen anslutning till Sverige 
utan ett långtgående självstyre, som det 
skulle föra för långt att redogöra för här. 
Vare nog sagt att Färöarna har ett liknande 
förhållande till Danmark. Kanske ett 
nordiskt  sätt att lösa problem?

Om man ska fira sitt 90-årsjuileum på 
Svenska dagen eller tidigare på året har 
man ännu inte bestämt men inbjudan 
kommer försäkrade Borghills brorson 

Erik Lindholm. Familjen Lindholm 
spelar en stor roll i föreningen. Redan 
från starten var Borghills far och Eriks 
farfar Abel Lindholm en av grundarna. 
Erik spelar fiol, ofta på föreningens sam-
mankomster tillsammans med sina kus-
indöttrar Sofi och Hanna. Gun-Marie 
Lindholm, som under ett antal år var 
föreningens ordförande är gift med en 
annan brorson till Borghill.

Borghill har också en litterär ådra. 
Hon har skrivit en berättelse om John 
Grandell, som diktade ”Ålänningens 
sång”. Den sjungs ofta på Allsvensk Sam-
lings sammankomster. John Grandell 
bodde i Stockholm, där han också är 
begraven på Skogskyrkogården.  Boken 
gavs ut år 2000 tillsammans med Ingmar 
Grönlund. Dessutom håller man i fören-
ingen ofta Litterär salong, där man läser 
ur ett litterärt verk och underhåller med 
sång och musik.

Borghills insatser för den finlands-
svenska kulturen och för Riksföreningen  
Sverigekontakt har uppmärksammats. 
2008 fick hon Svenska Finlands folktings 
medalj. 28 april 2010 kallade Riksföre-
ningens ordförande Bo Ralph styrelsen 
till Svenska konsulatet i Mariehamn, där 
han överräckte föreningens förtjänst-
tecken till Borghill för ”hennes arbete för 
svenskhetens bevarande”. 

Sällan har väl medaljer och förtjänst-
tecken varit mera välförtjänta!

Text: Ina Nordquist, Ina.nordquist@telia.com
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Den årliga konferensen för svensklärare i 
Baltikum och Vitryssland ägde rum den 
16-17 november vid Tartu Universitet, 
Skandinavistika. Om dessa uppropsteck-
en berodde på stilistiska avvägningar som 
man dryftat under workshoppen som 
konferensen till stor del bestod av eller av 
deltagarnas affektiska tillstånd efter Inger 
Lindahls gripande barnboksföreläsning 
är för andra att bestämma. Båda anled-
ningar är helt troliga. 

Det här året var hela tillställningen 

upplagd lite annorlunda än den bru-
kar vara. 2012 firar man nämligen som 
August Strindbergs år till minnet av 
författarens död 1912. Tartu universitets 
Skandinavistika hedrade händelsen med 
en konferens om August Strindbergs his-
toriegestaltning och  lärarkonferensen var 
ansluten till den avslutande delen.

Efter att ha gått igenom utvärdering-
arna, tycks det ändå ha varit så att folk 
har haft helt olika förväntningar inför 
konferensen. Det finns de som verkligen 
bara njuter av att möta folk och prata 
svenska med andra, och de om förväntar 
sig nya kunskaper och tips om språkun-
dervisningen eller nyheter från Sverige. 
Båda grupperna fick nog ett och annat på 
konferensen i Tartu. 

Första dagen ägnades åt Strindberg då 
prof. emeritus Staffan Hellberg, en av för-
fattarna till Svenska Akademiens Gram-
matik, talade om Strindbergs litterära 
former. Författaren och litteraturkritikern  
Moa Matthis berättade om Strindbergs 

drama Kristina och hur det behandlade 
den legendariska drottningen mycket 
vänligare än den gängse bilden. 

Dag två ägnades helt och hållet åt 
svensklärarna och det betydde tre pass 
med workshops under ledning av Sara 
Meuller och Inger Lindahl där man 
mer eller mindre arbetade sig genom 
olika uppgifter som lärarna senare skulle 
kunna använda i sin undervisning. Enligt 
utvärderingen njöt de flesta av allt som 
bjöds och bekräftade att det fanns mycket 
som man kunde ta direkt med sig till 
lektionerna. Vi övade hur man beskriver 
olika händelser, ur olika synpunkter, till 
olika mottagare, hur man argumenterar 
eller bygger upp en argumentation och 
man använder olika medier i undervis-
ningen mm. Dessutom var det många 
som nämnde i utvärderingen hur viktigt 
det är att arbeta i grupper, att vara aktiva 
och tala svenska under arbetspassen. 

En separat del i konferensen bestod 
av föredraget av svensklektorn vid Tartu 

Rapport från årets svensk-
lärarkonferens i tartu
”Mycket bra! konkret och bra! Mycket givande! Praktiska tips och nya idéer är alltid välkomna! 
Fantastisk!“ Sådana omdömen har svensklärare i Baltikum, Vitryssland och Ryssland (kaliningrad) 
använt i sina utvärderingsformulär efter svensklärarkonferensen i år.

Foto: Shutterstock
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Universitet, Niklas Henriksson. Han 
polemiserade kring språkundervisning – 
behövs det explicit undervisning i gram-
matik överhuvudtaget eller ska det läras 
in  ”i smyg”?  Den traditionella gram-
matikundervisningen som härskade fram 
till mitten av 1900-talet var ju snarare 
inriktad på grammatik- och översättnings-
metod då alla främmande språk lärdes 
in som latin – för att kunna böja ord, för 
att kunna läsa och översätta texter måste 
man läsa språk som matematik. Krashens 
synpunkter på språkundervisning tog 
över under slutet av 1900-talet med en 
strävan efter att nå ett interimspråk och 

implicit grammatikundervisning - kom-
munikativt, med dialogiska textexempel. 
För att illustrera det, tog föredraget upp 
två olika läroböcker och det väcktes en 
diskussion om vad som var bäst. Egent-
ligen illustrerade föredraget den förhärs-
kande situationen i svenskundervisningen 
i Baltikum och kulturkrockar mellan 
svenska synpunkter versus de baltiska –       
i Sverige fungerar det sämre med explicit 
grammatikundervisning samtidigt som 
de baltiska studenterna tycker att språk-
undervisning kräver en explicit undervis-
ning i grammatik. Åhörarna kom nog 
fram till att det var bäst att kombinera de 
två olika synsätten (eller läroböckerna) 
för att nå de bästa resultaten. 

Avslutningsvis talade barnboksförfat-
tarinnan Inger Lindahl om hur hennes 
Sigge-böcker kom till. Hela föredraget 
illustrerades av olika utgåvor i olika 
länder�bl.a. illustrationer av olika konst-

närer som fick alla att tänka på konstnä-
rens roll i framställandet av ett innehåll i 
barnböcker. Men viktigast var nog Ingers 
roliga berättelse som fyllde samtliga krav 
som man har på ett möte med en förfat-
tare. Applåderna ville inte sluta. 

Men det viktigaste med sådana kon-
ferenser som också nämndes i utvärde-
ringarna och vid middagsbordet – är att 
det är omöjligt att underskatta vikten av 
att svensklärarna i både Baltikum, Vit-
ryssland och Kaliningrad (Ryssland) kan 
samlas en gång om året, möta varandra, 
byta erfarenheter, knyta kontakter, tala 
om ett eventuellt samarbete mm. Riks-
föreningen Sverigekontakt (och Svenska 
institutet) gör en obeskrivlig insats på den 
punkten. Under konferensmiddagen på 
slutet av hela konferensen skålade vi alla 
för svensklärarkonferensers fortsättning 
i evighet! Tack, Riksföreningen Sverige-
kontakt!

Text: Ruth Laidmets
Tartu Universitet, Skandinavistika
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Sommarkurs i svenska 2013
Det blir sommarkurs i svenska på Billströmska folk-
högskolan även 2013. Kursen börjar måndag 29 juli 
och avslutas lördag 17 augusti. Mer information på vår 
hemsida www.sverigekontakt.se. Anmäl dig senast 31 
maj. Tänk på att antalet platser är begränsade och att 
kursen kan bli fullbelagd. Anmäl dig i tid!

Välkommen till Sverige sommaren 2013!

Hur ger man skrivstöd till elever på 
SAS  (svenska som andra språk) som 
är ovana skrivare och har svårighe-
ter med stavning, tempus, ordföljd 
med mera och som dessutom kän-
ner stort motstånd mot att skriva? 
Hur motiverar man dem och hur blir 
uppgifterna meningsfulla och arbetet 
lustfyllt?  Det var frågor jag ställde 
mig när jag fick i uppdrag att starta 
en kurs med skrivstöd.  Jag ville 
arbeta med kortskrivning och valde 
genrepedagogik som modell för 
undervisningen. 

Vi skulle fokusera på fem olika basgen-
rer: berättande, återgivande, beskrivande, 
instruerande och argumenterande. Efter-
som rena genrer knappast existerar, utan 
flera olika texttyper kan rymmas inuti en 
genre, använder man inom genrepedago-
giken både begreppen genre och texttyp.  
Så kan exempelvi en debattartikel inne-
hålla både berättande, beskrivande och 
utredande texttyper även om det är den 
argumenterande som dominerar.

Att syfte, situation och mottagare styr 
hur en text struktureras och språket används, 
lyfts fram i genrepedagogisk undervisning 
och eleverna får genom vägledande sam-
tal hjälp att upptäcka mönster och särdrag 
i olika genrer. I arbetsprocessen ingår 
mycket satsning på förförståelse. Man går 
från muntligt till skriftligt, från helhet till 
delar och från grupp till individ. När det 
gäller grammatik har man fokus på vilken 
funktion den fyller i texten. Jag valde att 
fokusera på tempus och syntax. 

Genrepedagogik har ibland kritiserats 

för att enbart vara modellskrivning  och 
därför ville jag lägga vikt vid inspirerande 
skrivuppgifter och ge plats för kreativitet.  
Små steg, hanterbart och lustfyllt!

Skrivkurs permanentas för alla
Metoden visade sig snart bli ett fram-
gångsrecept. Fler elever krävde att få vara 
med och efter en termin permanentades 
skrivkursen och erbjöds alla elever. Nu-
mer ingår även presentationsteknik och 
kursen har bytt namn till Skriva/Tala. 
Dessutom kopplar vi skrivuppgifterna tyd-
ligare till de teman vi arbetar med, vilket 
underlättar förförståelsen och stärker det 
ämnesspecifika vokabuläret.  Elevtexter-
na  ”publiceras” kontinuerligt på anslags-
tavlorna i klassrummen och läses flitigt 
under rasterna. Nya förebilder skapas. 

Första skrivuppgiften 
ett personporträtt
Terminens första uppgift brukar vara att 
skriva ett personporträtt. Eleverna får 
parvis intervjua varandra med fyra frågor 
som vi lärare bestämt (för att undvika 
redan genomtjatade frågor). Svaren följs 
upp med följdfrågor och intervjuaren 
antecknar med hjälp av stödord. Sedan 
sammanställer var och en sina svar till 
en hel text och strukturerar den med 
utgångspunkt  från de fyra frågorna. De 
väljer två citat och för att avsluta två 
stycken. Hur man skriver citat, går vi ige-
nom på tavlan och eleverna uppmanas 
att i denna text  använda sig av talstreck. 
Först när hela texten är klar, väljer de en 
rubrik som ofta hämtas från något citat. 
Flera upptäcker  att det är i citaten, där 

berättandet i tredje  person till direkt tal 
och jag-form, som texten får ”nerv”. En 
större närhet. Slutligen bildsätts texten 
med ett foto som eleverna tar med sina 
mobiler. Ibland väljer de att rita istället.  
Innan de börjar skriva sin text får de 
tydliga instruktioner, både muntliga och 
skriftliga, hur vi vill att texten ska byggas. 
De får också en ”förebild”, oftast en text 
som vi lärare skrivit om varandra.   

Argumenterande text och autenticitet
Ett tydligt mål stärker motivationen att 
skriva. Ett sätt att nå dit kan vara att 
skapa autentiska situationer att utgå från. 
Ibland fejkar vi lärare sådana situationer.  
Till exempel gjorde jag vid ett tillfälle i 
hemlighet upp med en kvinnlig elev att 
medvetet komma försent till skrivlektio-
nen. Just den dagen hade jag inför klassen 

genrepedagogik som modell 
för skrivkurs 
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I Sverigekontakts lokaler på Dicksons-
gatan i Göteborg har nyligen en konfe-
renslokal inretts. Den har utrustats med 
whiteboard och projektor. Bord och stolar 
har inköpts och belysningen har avsevärt 
förbättrats för att möjliggöra        bekvä-

ma arbetspass. I den vackra lokalen kan 
grupper upp till 24 personer konferera 
och tanken är att mindre företag, fören-
ingar, kursanordnare med flera ska hyra 
in sig en dag eller flera. För Sverigekon-
takt innebär det två saker, dels får vi en 

hyresintäkt och dels 
ges vi möjligheten att 
skrida information 
om föreningen till 
konferensdeltagarna. 

I samband med 
detta så kan vi nämna 
att svenska skolor ut-
omlands är hjärtligt 
välkomna att utnyttja 
våra lokaler i Göte-
borg vid, till exempel, 
intervjuer med lärare 
som söker en utlands-
tjänst.

Lars Bergman  

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

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

SEB 2180 Annons Trossen_95x135.indd   1 2010-11-11   13.16

konferenslokal inredd

poängterat vikten av att komma i tid och 
vara med på hela arbetsprocessen inför 
en skrivuppgift. När eleven knackade på 
20 minuter försent, släppte jag inte in 
henne trots att hon bad om ursäkt och 
var ”uppriktigt” ledsen. Ett mindre drama 
utspelades vid dörren. Övriga elever blev 
upprörda över min stränghet och bör-
jade spontant argumentera för att hjälpa 
sin kamrat. Argumenten (stannade vid 
tre) skrev jag upp på tavlan och bad dem 
samtidigt att utveckla sina tankegångar.  
Klassen fick också fundera över vilket 
argument som de trodde skulle fungera 
bäst på mig och var de skulle placera det 
för att ge bäst effekt, först eller sist i en 
text.  Jag deltog  själv i samtalet för att 
styra upp mot lämplig disposition. Ingen 
verkade reagera över mina dubbla roller 
som stränga läraren och ”goda” hjälpa-
ren. Detta hade vi mycket roligt åt efteråt.  
När så ”skelettet” var klart och argumen-
ten stod på tavlan, var eleverna redo att 
skriva sina första argumenterande texter. 
De visste att syftet var att övertyga och 
att åsikten skulle byggas upp med tre ar-
gument som också måste utvecklas. De 
hade en idé om hur argumenten skulle 
prioriteras och varför. Framför allt hade 
de lärt sig nyttan av att kunna allt detta. 
De hade lyckats övertyga mig om att 
deras studiekamrat skulle få stanna på 
lektionen. När de fick veta att situationen 
varit fejkad, gav det upphov till skratt och 
god stämning, en bra jordmån för lustfyllt 
skrivande.  

Avslutar med ”genrebok”
Texterna lämnas in för rättning och respons 
på vår digitala plattform. Max två gånger 
bearbetar eleverna  sina texter, sen är de 
godkända även om inte riktigt allt är per-
fekt. Det underlättar mycket för läraren 
att ha allt samlat på ett ställe, inga papper 
försvinner, elevernas progression blir 
överblickbar.  När terminen så avslutas 
får eleverna ett häfte var med klassens 
texter samlade i  genrer och med titelblad 
till varje med korta genrebeskrivningar.   

Inger Lindahl
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Svenskt kyrkoliv i Riga 
från gustav ii Adolf till ”konung oscar”

En åskådare vid svenskarnas intåg i sta-
den lämnar följande skildring: ”Den 16 
september 1621 klockan 3 på eftermid-
dagen är konungen av Sverige Gustaph 
Adolphus med sin Herr Broder Carl 
Philip samt åtföljd av tre fanor ryttare 
och fyra regementen fotfolk inkommen i 
staden. Hans Majestät red genom Schal-
porten över torget till S:t Peters kyrka, 
där kantorn spelade, varefter Herr Pastor 
Magister Hermansson predikade. Efter 
predikan sjöngs Te Deum: Tackom och 
lovom Herren, varefter kantorn åter spe-
lade. Sedan åtföljdes Hans Majestät och 
Hans Herr Broder till deras härberge hos 
Michael Schultzen vid Marstellgatan”.

Dagen efter det högtidliga intåget del-
tog Gustav II Adolf i en svensk gudstjänst 
i den redan år 1226 byggda S:t Jacobs 
kyrka, som genom kunglig förordning 
gjordes till svensk församlingskyrka, vil-
ket den också förblev fram till freden i 
Nystad år 1721. Svenska församlingen för-

lorade då sin kyrka, men den krympande 
svenska församlingen hade i varje fall 
förmånen att få sin kyrkoherde avlönad 
av det Ryska kejsarriket. Den krympande 
församlingen sammanslogs så småning-
om med den likaledes krympande finska 
församlingen och när Johan Ytter kom till 
Riga som svensk-finsk kyrkoherde 1778 
kunde han konstatera att det inte längre 
fanns några finsktalande, utan i deras stäl-
le hade ester börjat ansluta sig som med-
lemmar, så att det nu var fråga om en 
svensk-estnisk församling, där det svens-
ka inslaget var i starkt avtagande och den 
sista svenska gudstjänsten hölls 1814.

Som en synlig påminnelse från denna 
tid finns nattvardskärlen, där kalken först 
på plattyska bär inskriften:

Disse Kelg gemaket is In den Namen 
Jesu Christ Thor S. Jachobis Karken Got 
Do unsen gelofen sterken dore H Vatscilt 
Vorstehender got, och sedan på svenska: 
Denna kalk ähr 3 october åhr 1694 igen 
kommen till Sanct Jacobi kiörkia occh då 
ånyo renoveret.

På patenen står skrivet: Denna Paten 
ähr För St.Jacobi kiörkia Riga förfärdigat 
åhr 1694.

1922 vigde ärkebiskopen Nathan Söder-
blom först den lettiske biskopen i S:t Ja-
cobs kyrka och sedan den tyske biskopen 
i S:t Petri kyrka varefter några i Riga bo-
ende svenskar framförde sina önskemål 
om att det skulle ordnas med svenska 
gudstjänster i staden. Så skedde också 
främst med hjälp av från Estland tillresta 

Riga är en av de städer vars namn har en alldeles särskild klang i svensk historia och staden har även en intressant 
svensk kyrkohistoria med känt datum både för dess inledning och avslutning. Under den senare delen av historien var 
Riksföreningen Sverigekontakt den ojämförligt största bidragsgivaren och stod för mer än hälften av inkomsterna i 
budgeten, så de kan ju vara sin plats med några historiska axplock i tidningen Sverigekontakt.

präster och gudstjänstlivet fick en mera 
fast organisation då man efter en guds-
tjänst som hållits av prosten Petzäll från 
Reval bildade en svensk kyrkoförening. 

De ansvariga önskade dock gå vidare 
och bilda en svensk församling inom den 
Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Lettland.  
Den 19 oktober 1930 samlades man så till 
konstituerande möte för att bilda försam-
lingen och på svenska dagen, den sjätte 
november, samma år lämnade man in 
en ansökan till konsistoriet, varvid man 
i krönikan antecknade att samtalet med 
biskop Irbe förts på svenska. 

På juldagen 1930 höll pastor Rumba 
provpredikan, varefter han valdes till 
kyrkoherde och installerades i sitt äm-
bete på Palmsöndagen den 29 mars 1931 
i domkyrkans kapitelsal som sedan blev 
församlingens fasta hemvist för gudstjäns-
terna, men trots den tyska domkyrkoför-
samlingens gästfrihet var det inget eget 
hem. Detta år präglades i den lettiska 
kyrkan av motsättningar och i protest 
mot mera nationalistiska strömningar av-
gick biskop Irbe vilket djupt beklagades 
i församlingens årsberättelse. 1932 hade 
man två gånger under året besök av kyr-
koherde Lund från Reval. För 1933 be-
skrivs särskilt hur kapitelsalen fylldes till 
gudstjänst den19 juli då svenska flottans 
skolskeppseskader besökte Riga. 1934 
inleddes arbetet för inköp av en svensk 
kyrkogård som sedan genomfördes under 
följande år varvid församlingen uttryckte 
sin stora tacksamhet till Ministern och fru 
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Avresan till Sverige skedde den 21 au-
gusti med den för detta ändamål särskilt 
hyrda ångaren ”Konung Oscar” och efter 
ankomsten till Stockholm hölls en guds-
tjänst i Sophiahemmets kapell, där pastor 
Murray läste upp en skriftlig hälsning 
från ärkebiskop Eidem.

Antipendiet som tillverkats hos Liceum 
1935 och det av lantbruksrådet Silf-
verhjelm skänkta krusifixet samt två 
Gustafsbergsvaser överlämnades till 
Sjömansvårdsstyrelsen tillsammans med 
församlingens arkiv, som i sin tur depo-
nerade dem på Historiska Museet i Stock-
holm och i samband med avvecklingen 
av depositionen av de estlandssvenska 
kyrkoföremålen blev det möjligt att få 
även dessa föremål deponerade i det        
Estlandssvenska kyrkomuseet i Svenska 
S:t Mikaelskyrkan i Tallinn.

Text: Patrik Göransson

Reuterswärd för deras ekonomiska stöd. 
Den första jordfästningen på svenska 
kyrkogården förrättades 4 januari 1936 
för greve Gabriel Oxenstierna. 1937 be-
fann sig kyrkoherde Rumba för fortsatta 
studier i Uppsala och ersattes av Karl 
Nilsson från Reval. Under året hade 
man möjlighet att genom inköp förstora 
den svenska kyrkogården. Fru Minister 
Johansson utverkade från Rigas borg-
mästare en tomt för att kunna bygga en 
svensk kyrka. 

1938 präglades av diskussioner om ett 
eventuellt kyrkbygge mellan skeptiker 
som entusiaster. Professor Weiss gjorde 
tre olika förslag till kyrkobyggnad och fru 
Benjamin skänkte värdefulla bjälkar från 
ett gammalt magasin samtidigt som pen-
ninggåvor i viss omfattning insamlades. 
Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelse 
uttryckte dock sina reservationer inför en 
utökad svensk verksamhet i Riga. 1939 
innebar stora förändringar vilka blev 
mycket kännbara i och med balttyskarnas 
organiserade återflyttning till Tyskland, 
Umsiedlung, som ett resultat av den så 
kallade Molotov-Ribbentrop pakten, var-
vid även en del församlingsmedlemmar 
lämnade Lettland. De tyska församling-
arnas egendom övergick till konsistoriet 
och svenska församlingen lämnade in en 
ansökan om att få överta tyska S:t Jacobs 
församlings hus och förklarade sig i det 

fallet även vara villiga att ordna med 
tyska gudstjänster vid behov. Tyskarna ut-
tryckte sin tillfredsställelse inför svenskar-
nas övertagande av egendomen. Svenska 
Kyrkans Sjömansvårdsstyrelse sände 
domkyrkokomminister Sigland från Väs-
terås för att undersöka möjligheterna för 
en utökad svensk verksamhet, men han 
kunde endast konstatera att den politiska 
utvecklingen gjort det omöjligt. Årsberät-
telsen avslutas med de talande orden:

”Om vi vid förra årets styrelseberät-
telse hade anledning att tala om en oviss 
framtid så hava vi det nu ännu mer och 
kunna endast med tack för det år, som 
gått, lägga allt i Guds hand och utbedja 
oss hans ledning för framtiden.”

1940 kom att innebära slutet för den 
svenska församlingen i Riga, då svenska 
kolonin på grund av sovjetiseringen 
tvingades lämna landet men innan dess 
hade man dock fått ett positivt svar från 
konsistoriet om övertagande av tyska S:t 
Jacobs församlingshus, så man kan nästan 
säga att man var tillbaka där allt började 
då man i egen församlingssal kunde sam-
las till avskedsgudstjänst den 18 augusti. 
Till kyrkoherde professor Rumba och 
organisten fröken Grosvald framförde 
församlingen vid avskedet sitt varma 
tack. Kyrkoherden miste senare livet i 
Sibirien men organisten lyckades komma 
till Sverige.

För uppskattade insatser för det 
estlandssvenska kulturarvet

Vid en ceremoni på Kungliga slottet i 
Stockholm torsdagen den 7 februari till-
delades Patrik Göransson, kyrkoherde i 
Svenska S:t Mikaels församling i Tallinn, 
H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i 
högblått band. 

H.M. Konungens medalj, tidigare Hov-
medaljen, tilldelas svenska och utländ-
ska medborgare för särskilda förtjänster. 
Patrik Göransson tilldelades medaljen för 
uppskattade insatser för det estlands-
svenska kulturarvet och Riksföreningen 
Sverigekontakt gratulerar Patrik till en 
mycket förtjänt medalj.

Foto: Clas Göran Carlsson.
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årets höjdpunkt 2012
för alla svensklärare i Australien och nya Zeeland
Den 23–25 november hölls så äntligen den efterlängtade svensklärarkonferensen i canberra. Förbere-
delserna hade pågått länge, så självklart var förväntningarna höga. Solen sken när värdar och deltagare 
anlände till Brassey hotel, ett mycket vackert och trivsamt hotell i huvudstaden.

Deltagare och värdar 
Deltagarna, ett drygt 40-tal svensklärare, 
kom från olika delar av Australien (Can-
berra, Perth, Brisbane, Melbourne, New-
castle, Sydney) och Nya Zeeland (Auck-
land och Tauranga). 

Värdar för konferensen var SUF 
(Svensk Utlandsundervisnings Förening), 
Skolverket, Riksföreningen Sverige-
kontakt, Svenska institutet och Sveriges 
ambassad i Canberra. Trevligt nog kom 
även tre medföljande fruar från Sverige, 
som även de bidrog i diskussionerna med 
sin kompetens.

Lokala arrangörer var Katarina Prime-
Linmarker (Sveriges ambassad i Can-
berra), Marianne Eckerström-Fancelli             
(Huvudlärare i Sydney) och Anna           
Önnebo (Rektor i Melbourne).

 
Maximerat konferensprogram

Eftersom det var 7 år sedan förra 
konferensen hölls fanns givetvis 

mycket att diskutera. Deltagarna 
kom också väl förberedda, då 

var och en var ombedd att i 
förväg sätta ihop en minilek-

tion på max 10 minuter att 
presentera för övriga under 

gruppdiskussionerna.
Konferensen inleddes 

på fredagskvällen med 
middag och lite ming-

el före, så att alla 
hann presentera 

sig för varandra – 
viktigt eftersom 

flertalet inte 
hade träffats 

innan. 

Under middagen anordnades en fråge-
sport om August Strindberg, sammansatt 
av Louise Friberg, ordförande för Strind-
bergsmuseet. Stämningen var på topp 
och alla minglade och knöt nya kontakter 
eller gladdes åt att åter få träffa varandra.

Med sig som nattlitteratur fick man 
sedan ytterligare en frågesport, om Raoul 
Wallenberg, för givetvis måste båda dessa 
två viktiga svenskar med jubileumsår 
2012 uppmärksammas på en svensk ut-
landskonferens.

Föreläsningar och diskussioner 
Konferensen inleddes sedan mer officiellt 
på lördagsmorgonen med ett välkomsttal 
från ambassadör Sven-Olof Petersson. 
Lördagen och söndagen varvades med 
föreläsningar, diskussioner och arbeten i 
smågrupper. Deltagarna hade i förhand 
fyllt i vad de ville få ut av konferensen 
och då önskat att tillräcklig tid skulle äg-
nas åt grupparbeten där man skulle kun-
na utbyta idéer och material med 
andra lärare.

Första gästtalare var ordförande för 
SUF, Rolf Ornbrant, som presenterade 
SUF:s aktiviteter och målsättningar och 
informerade om utbildningsdeparte-
mentets utredning om utlandsundervis-
ning, som förväntas redovisas i maj 2013. 
Rolf biträddes av styrelseledamoten 
Bengt-Åke Edwardson. Utbildningsråd 
Per-Olov Ottosson från Skolverket redo-
gjorde därefter för den kompletterande 
svenskundervisningen i utlandet, för den 
nya kursplanen och vem som kan ansöka 
om stöd från Skolverket.

Generalsekreterare för Riksföreningen 
Sverigekontakt, Lars Bergman, berättade 
livfullt om organisationen och på vilket 
sätt den stöttar skolor med komplette-
rande undervisning med bl.a. stipendier 
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till läger, bidrag till kulturaktiviteter, 
gratis böcker. Han lyfte också fram fören-
ingens arbete med att kartlägga svenska 
minnesmärken utomlands. Föreningens 
ordförande och ledamot i Svenska Aka-
demien, Bo Ralph, höll sedan två intres-
santa föreläsningar om vad som händer 
med svenska språket, om Svenska Akade-
miens arbete och om hur man utser no-
belpristagare i litteratur. Vi satt alla helt 
fascinerade, undernärda som vi är här 
”down under” på information om svenskt 
kulturliv.

Janica Nordström, doktorand vid Syd-
ney Universitet, presenterade sitt arbete 
om online-undervisning, ett viktigt område 
i dagens tekniska värld. Hon berättade 
hur den fungerar i praktiken och hur man 
kan få med elever som bor för långt borta 
för att kunna delta i vanlig klassrumsun-
dervisning.

 
Buffé på ambassaden
På lördagskvällen var alla inbjudna till en 
mycket uppskattad buffé på ambassaden, 
där ambassadören med fru Anita, även 
hon lärare, hälsade alla välkomna. Det 
var en underbart solig kväll denna no-

för alla svensklärare i Australien och nya Zeeland

vemberkväll med buffé ute på terrassen 
och vinnarna  till frågesporterna annon-
serades  av Jan Anger, som också skrivit 
frågorna om Raoul Wallenberg. Jan är 
son till Per Anger, som arbetade tillsam-
mans med Raoul Wallenberg i Budapest.  

På kvällen avtackades Marianne 
Eckerström-Fancelli för sina insatser för 
Svenska Skolan i Sydney under 35 år.

Boklotteri och paneldiskussion
Under konferensen fanns display av 
böcker, både eftertraktad skönlitteratur 
och läroböcker, skänkta av Riksföreningen 
Sverigekontakt och Svenska institutet och 
ett mycket uppskattat inslag var utlott-
ningen av dessa böcker. Som avslutning 
på konferensen anordnades en summe-
rande paneldiskussion med värdar och 
fruar i panelen. 

Kontinuitet på konferensen  
Det var en mycket lyckad konferens, den 
bästa vi någonsin haft i Australien var 
allmänna omdömet. Alla var imponerade 
över den entusiasm och det engagemang 
som deltagarna visat och värdarna var 
överraskade att det fanns så många per-

soner verksamma inom den komplette-
rande svenskundervisningen i Australien 
och Nya Zeeland. 

Nya kontakter och vänskaper har for-
mats och nu påbörjas ett nytt samarbete 
mellan skolorna. Deltagarna hoppas på 
regelbundet återkommande konferenser i 
framtiden och om deltagarna får bestämma 
blir det en ny konferens i Australien 2015!

Anna Önnebo och Marianne Eckerström-Fancelli
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Alternativa 
undervisningsmetoder 
i den kompletterande svenskundervisningen

Den svenska identiteten är drivkraften 
för den kompletterande svenskun-
dervisningen i utlandet. Motiverade 
föräldrar sätter upp skolor i svenska 
diasporor i hela världen som erbjuder 
kompletterande svensk undervisning 
ca 2 timmar i veckan för att föra 
vidare en del av den svenska identi-
teten. Denna undervisning är utöver 
elevernas inhemska eller interna-
tionella skolgång, och syftar till att 
stärka det svenska språket och den 
svenska kulturen. 

Språket är vårt viktigaste kommunika-
tionsmedel och tillsammans med våra 
erfarenheter utgör det referensramar 
för vilka vi är. Som föräldrar vill vi föra 
vidare en del av vår egen språkliga och 
kulturella identitet till våra barn och att 
barnen känner en tillhörighet eller ser 
framtidsmöjligheter i vårt ursprungland. 
Den önskan är inte unik för svenskarna.  
I t.ex. Australien finns det liknande skolor 
i över 60 olika språk och fler än 100 000 
elever i landet går till en kompletterande 
språkskola på kvällar och helger, varav 
drygt 430 elever går till någon av de 
svenska skolorna. 

De kompletterande skolorna handlar 
om identitet och gemenskap och arbetar 
tillsammans med sina outsinnligt moti-
verade lärare och engagerade föräldrar 
hårt för att skapa en känsla av tillhörighet 
till ”det svenska” – att svenskheten blir 
en del av dem. Men denna typ av skola 
möter också många svårigheter. Inhyrda 
lokaler utan tillgång till grundläggande 
pedagogiska resurser så som böcker, 
datorer och whiteboard, samt stora nivå-
skillnader i både åldrar och kunskaper 

är inte ovanligt. Föräldrar kör ofta sina 
barn långa sträckor, ibland flera timmar, 
för att komma till en svensk skola och 
många skolor letar med ljus och lykta ef-
ter kvalificerade lärare. Resursbrister och 
långa avstånd kompliceras än mer av det 
nutida samhällets stress, där den svenska 
undervisningen konkurrerar med andra 
fritidsaktiviteter även för elever som bor 
på rimligt avstånd från en skola, och bris-
tande motivation när barnen blir tonår-
ingar verkar vanligt.

Totalt bor det minst 1 200 svensktalan-
de barn och ungdomar i åldern 5–19 år i 
Australien. Många bor i eller i närheten 
av storstäderna där de svenska skolorna 
finns, men drygt en fjärdedel av dem bor 
i mindre orter där det inte finns tillgång 
till kompletterande svenskundervisning. 
Som en naturlig utveckling av de resurser 
som finns och den problematik dessa sko-
lor kan möta har två av de kompletteran-
de svenska skolorna i Australien sedan 
en tid erbjudit delar av sin undervisning 
online. 

Online undervisning kan se väldigt 
olika ut. Den typ av undervisning som 
bedrivs i Australien faller under paraply-
termen ”distansundervisning” men skiljer 
sig mycket från vad som i folkmun menas 
med samma typ av undervisning, som 
ofta associeras med email och avsaknad 
från direkt gruppkontakt. Tvärtom kom-
municerar eleverna och lärarna i Australien 
direkt med varandra under en angiven lek-
tionstid på liknande sätt som i ett klassrum 
fast i skrift istället för tal. Kurser online 
erbjuds både helt online eller delvis med 
t.ex. varannan lektion online. Lärarna har 
inte fått någon professionell fortbildning i 
hur man bör undervisa språk online utan 
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programmen har växt och utvecklats från 
entusiasm och erfarenhet och är gjorda 
av och för den kompletterande svenska 
verksamheten. Siffrorna varierar från ter-
min till termin men för tillfället får runt ett 
hundratal elever i Australien sin svenska 
undervisning helt eller delvis online, och 
andra skolor är på väg att utveckla egna 
online program och inkludera fler elever 
från både när och fjärran.

Framväxten av denna typ av undervis-
ning i Australien föranleddes av praktiska 
och logistiska skäl. Utan ”experthjälp” 
improviserade lärare och testade sig fram 
till hur man kan kommunicera och designa 
lektioner. Idag är kommunikationen 
mellan lärare och elever Down Under 
främst förlitad på det skriftliga språket 
via någon form av gruppchat, t.ex. MSN 
messenger, men programmen utvecklas 
ständigt. Ur pedagogisk synvinkel har 
textkommunikation (t.ex. chat) stora för-
delar eftersom många barn fattas läs- och 
skrivkunskaper som är väsäntligt för att 
eleverna ska kunna vidareutveckla sitt 
språk. Lärarna kompletterar sen grupp-
chatterna med texter, bilder, musik, vi-
deo, radio etc. som de antingen konstru-
erar själva och laddar upp eller som de 
hittar på nätet. Med dagens avancerade 
teknik kan lärare också lätt spela in video 
av sig själva på de flesta telefoner med ge-
nomgångar av olika moment och i förväg 
ladda upp med en enkel knapptryckning 
på telefonen till t.ex. Youtube. Eleverna 
genomför sen sina uppgifter antingen i 
gruppfönstret, i enskilda chat med lära-
ren, via email eller Google Documents, 
enskilt eller som grupparbeten. Tidigare 
forskning kring andraspråksinlärning on-
line har visat att eleverna använder sig 

av mer komplexa och formella yttranden 
när de kommunicerar online än när de 
talar ansikte mot ansikte. 

Som doktorand vid University of Syd-
ney med fokus på online-kompletterande 
svensk undervisning får jag fördelen att 
prata med många människor som är eller
har varit inblandade i denna typ av un-
dervisning, och jag har också flera års 
personlig erfarenhet av denna typ av 
undervisning. En oro från föräldrar och 
ibland också lärare har visat sig vara av-
saknaden av muntlig kommunikation. 
Genom att titta närmare på hur eleverna 
deltar hemifrån har jag nu i min forsk-
ning sett att eleverna ofta producerar 
mer tal i online-undervisningen än vad 
samma elever producerar i klassrummet, 
men med andra kommunikationspartner. 
Många elever uttrycker lättnad att de får 
tid på sig i online-undervisningen att ta in 
information medan de har svårt att hänga 
med i tempot i klassrummet där språket 
går för fort. Samtidigt får föräldrar ökad 
insyn i elevernas skolgång och kan bygga 
vidare på ämnen och kunskaper mellan 
lektionerna. Många föräldrar uttrycker att 

även om de var skeptiska i början så ser de 
nu många fördelar med att deras barn får 
hela eller delar av sin undervisning online. 

Den här typen av synkronisk distans-
undervisning där elever och lärare möts 
i virtuella klassrum och har gemensam 
lektion har mycket att erbjuda i den kom-
pletterande svenska verksamheten. De 
praktiska fördelarna att nå elever som 
annars inte kan komma till skolan kom-
pletteras av pedagogiska fördelar med 
utvecklandet av läs- och skrivspråket och 
kontakten med autentiskt svenskt mate-
rial. Kurser kan erbjudas helt online eller 
varvade med klassrumsträffar för att kun-
na utnyttja det bästa av båda metoderna. 
Om någon är intresserad av fler tips eller 
ideér på hur ni kan börja och vad ni kan 
göra så hör gärna av er.

Janica Nordström
University of Sydney
Faculty of Education and Social Work
enor1370@uni.sydney.edu.au 

internetresurser

Ett litet urval av alla resurser på internet 
som finns att använda i undervisningen. 
Många har interaktiva moment där eleverna 
kan engagera sig i materialet på olika sätt:

Bild och ljud: www.youtube.com
Yngre barn: www.svt.se/barnkanalen
Spel: www.betapet.se
Radio: www.sr.se
Fakta: www.ungafakta.se, 
www.kpwebben.se
Talande avatarer (även på svenska): 
www.viki.com
Historia: www.historiska.se
Grammatik: http://www2.nok.se/larome-
del/sprakverktyg/11.html, 
http://sfi.halmstad.se/safir/sitemap.htm
Svensk TV: www.svt.se, www.tv4.se
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i
Jag sitter på tåget som ska ta mig från 
min hemort i Bergslagen till mitt ur-
sprungs Småland – landskapets östra del 
med Kalmar och Nybro som centralorter 
men glasbruken var förstås de riktigt vik-
tiga verksamheterna förr. Om jag ser till-
baka var glasbrukens lysande ugnar det 
verkliga epicentrum för alla. En bygd får 
sitt medvetande och sin tyngd från sekler 
av prägling.

Jag bor i järnets land, och det är på 
samma sätt här: fastän huvudnäringen är 
nästan försvunnen lever allt kvar. Kom-
mer man samman ett sällskap dyker his-
torierna från bruken upp, ett förväntans-
fullt skimmer lägger sig över sällskapet 
medan man njuter en god och mustig 
berättelse. Och när skrattsalvorna rull-
lar igång visar de att minnet och berät-
tandet finns, att en av de situationer som 
i alla tider gjort oss till människor är den 
värme och samhörighet vi känner när 
vi delar en god berättelse. Vi kan leva i 
det moderna men ändå står vi där på en 
farstutrapp, det är natt, röster väver sig 
kring varandra …

ii
Vi kommer alla någonstans ifrån. Påfal-
lande många har starka band till lands-
bygd, samhällen, småstäder. Att åter-
vända, komma tillbaka, som vuxen se 
sin barn- eller ungdomsmiljö är en stark 
upplevelse. Det är som om allt som varit 
har väntat på en. Många författare söker 
sig till detta. Det finns som en hel genre 
av återvändarberättelser, en genre som 
jag tror återkommer med varje genera-
tion. Vi går alla genom det förflutnas 
skattkammare. 

iii
Tomas Bannerhed tilldelades Augustpri-
set 2011 för debutromanen Korparna. 
Det är en berättelse från sjuttiotalet, trak-
terna kring Växjö i mellersta Småland. 

Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

En småbrukarfamilj försöker överleva 
i en tid av förändringar, fadern lider av 
depressioner, kärleken har det svårt i den 
karga marken. I centrum står en pojke. 
Han iakttar, lider men finner tröst och 
hugsvalelse i naturen och fåglarna och 
Tomas Bannerhed ger läsaren fantastiskt 
fina skildringar av pojkens själsliga och 
fysiska förbindelse med naturen. Här 
finns ingenting av romantiserande, nej 
det är helt nödvändigt för hans överlev-
nad att söka sig så nära.
Små diskreta markörer ger också fäste 
åt tidsskildringen – själv kände jag ome-
delbart igen mig både i decenniet och i 
landskapet trots att Småland är stort och 
varierat, dialekterna, markerna, sätten att 
tänka och tro, arbeta och betrakta om-
världen skiljer sig mycket åt beroende på 
var man är.

Och så är det också med andra skild-
ringar som vilar tungt på miljöerna. Jag 
tänker bland annat på Therese Söderlinds 
debutroman Norrlands svårmod, med 
handlingen bland annat förlagd till tak-
terna kring Höga kusten och Härnösand,  
och på Ninni Schulmans kriminalroma-
ner Flickan i snön och Pojken som sluta-
de gråta, vilka tilldrar sig i trakterna kring 
Hagfors, eller Anna Jörgensdotters Ber-
gets sång, en roman från Sandviken, eller 
Lars Anderssons ytterligt rika roman och 
släkthistoria De levandes land, också det 
en värmländsk berättelse från en plats vid 
Klarälvens lopp, och naturligtvis många 
av Torgny Lindgrens romaner och novel-
ler och många andra.

De handlar alla om människans strä-
van efter anständiga liv, brottningarna 
mellan känslor av instängdhet viljan till 
både själslig och kroppslig frigörelse. För-
fattarna har valt att relatera händelserna 
till delar av vissa landskap, det särskilda 
får bli scen både för det ortsanknutna och 
för det allmängiltiga. Det ger relief och 
must åt romanerna, man tror på dem där-
för att de har nära förbindelser med trak-
terna, och livshistorierna förutsätter just 

de trakterna, dialekterna, sätten att tänka.
Man kan inte komma ifrån att bilden 

av landsbygden många gånger präglas 
av tystnad, främlingskap, stagnation, den 
som kommer tillbaka ser med nomadens 
ögon på de bofasta och vice versa. Det 
blir en känsla av glesbygd noir, med do-
ser av såväl kärlek som frustration. En 
mycket fin roman som nyanserar bägge 
synsätten är Cilla Naumanns Springa 
med åror med handlingen förlagd till 
Hallandskusten.

iV
Jag sitter åter på tåget, nu på väg hemåt 
igen. Hemåt? Vad är en människas hem 
när livet fört en runt till flera orter?

Kanske är det också vägen mellan 
platserna, den som ger tid till reflektion 
och funderingar kring att återvända och 
berättelserna om detta.

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/el-
ler Svenska institutet.

Under år 2012 skrev Arne regelbundet be-
traktelser kring poesi i Sverigekontakt. Han 
fortsätter nu med att skriva om litteratur. 

Text: Arne Johnsson
Foto: Rolf Karlsson 
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SPRåkSPAning

när svenskan 
lämnar Sverige
Det är inte bara personen och kanske 
familjen som lämnar hemlandet vid en 
utlandsflytt; språket följer också med. 
Och det händer något med språket 
när det inte längre är i majoritet. 
För den enskilde migranten innebär 
det kanske först att det nya landets 
språk, eller engelska som koncern-
språk, som från början gjorde mot-
stånd och krånglade, blir allt lättare 
att använda. Sedan blir det enklare 
att skriva papper för arbetet på det 
nya språket än på svenska, sedan 
kommer kanske formuleringarna på 
e-post snabbare på nya språket och 
efter flera år är det kanske också lätt-
are att tala vardagligt på nya språket – 
i synnerhet om man skaffat sig familj 
på detta språk. Och modersmålet, 
vad händer med det?

Ofta tänker vi oss säkert att modersmå-
let är det vi alltid och i alla lägen är bäst 
på. Själva termen leder ju tankarna åt 
det hållet; det är något naturgivet och 
tryggt. Och även om de flesta migranter 
som flyttar med sin familj säkert tycker 
att det som kommer lättast till dem för 
att tala om dammsugning och matsäckar 
är svenska, kan man i stort ha blivit mer 
effektiv på ett nytt språk. På engelska 
brukar detta språk kallas för primary 
language, primärt språk. Och det är ett 
nytt sådant man kan skaffa sig vid en ut-
landsflytt.

Modersmålet, eller L1, som språkve-
tare brukar kalla det (en förkortning av 
1st Language), har dock alltid en särställ-
ning. Det finns många studier som visar 
att det eller de språk en människa lär sig 
av sin nära omgivning i barndomen neu-
rolingvistiskt beter sig på ett annat sätt än 
språk som man lär sig senare eller som 
man lär sig genom studier. Hjärnan orga-
niserar inpluggade och sent inlärda språk 
annorlunda än det eller de språk man lär 
sig först och utan synbar ansträngning. För 
den enskilde talaren spelar kanske inte de 

här skillnaderna någon större roll; det vik-
tiga är vilket språk man bäst tar sig fram på i 
en given situation.

På engelska används ofta termen heritage 
language. På svenska används den inte 
så mycket och därför är termen arvspråk 
(arvsspråk?) inte riktigt etablerad, men den 
fungerar utmärkt här. I Sverige har man 
mest talat om språk i den här situationen 
som ämnen i skolan för barn med annan 
språklig bakgrund än svensk. Då har man 
kallat språken för hemspråk eller modersmål. 
För den som får ett nytt primärt språk blir 
det första språket ett arvsspråk. Spannet 
här är mycket stort och omfattar allt från 
den som bytt språk i vuxen ålder till den 
som faktiskt inte talar språket alls, men 
känner sig intresserad av det genom släk-
tens historia. Det innebär i sin tur att arv-
språk kan se mycket olika ut.

I ena änden av spannet finner vi dem som 
talat svenska ända upp till vuxen ålder 
innan de bytt land och språk. Vad händer 
med deras svenska? Många studier visar att 
det händer närmast förvånansvärt lite. Det 
grammatiska systemet motstår förändringar 
väldigt väl och det gäller också uttalet. Den 
största skillnaden mellan en arvspråkstalare 
av den här sorten och en L1-talare som 
inte bytt primärt språk brukar man säga är 
tillgängligheten. Det tar lite längre tid att få 
något sagt på det språk man inte använder 
så mycket. Det kan mätas i t.ex. sagda ord 
per minut. Ordförrådet påverkas också på 
det här sättet – man kommer inte riktigt 
på vad saker heter i realtid och växlar ofta 
över till det andra språkets ordförråd för att 
fylla luckorna. Men språket är på intet sätt 
förlorat.

Utflyttarnas barn och barnbarn, andra 

Foto: Shutterstock
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och tredje generationens arvspråkstalare, 
förändrar ofta språket något. Det sker i 
synnerhet om det finns ett helt samhälle, 
eller en språklig enklav, som använder det 
gamla och det nya språket sida vid sida 
och därför utvecklar en speciell form av 
det gamla språket. De här personerna är 
ofta i hög grad tvåspråkiga och kan ibland 
utveckla tvåspråkiga ordlekar, som inte 
kan förstås av andra än dem som också är 
aktivt tvåspråkiga. Ett exempel är när ta-
lare av kinesiska i engelsktalande områden 
säger cake sellers när de blir upprymda, 
eftersom kakförsäljare heter mai gao de på 
kinesiska, och det har en tydlig ljudlikhet 
med engelskans My God!. De här avance-
rade tvåspråkiga ordlekarna brukar kallas 
translanguageing, ett slags språköverskri-
dande alltså. 

De människor i Nordamerika som fort-
farande kan tala svenska som andra och 
tredje generationens svenska utvandrare 
hör till den här gruppen. Svenskan är alltså 
ett av världens arvspråk. Som sådant har 
svenskan integrerat många ord från eng-
elskan. Man kan travla istället för att resa, 
engelskans right översätts med svenskans 
rätt, även där man kanske valt precis i stan-
dardsvenska. I Sverige finns också massor 
av arvsspråk. Visserligen finns i Sverige 
inga riktiga enklaver med talare av olika 
invandrade minoritetsspråk, men det finns 
ändå större grupper av talare som lärt sig 

föräldrarnas eller mor- och farföräldrarnas 
språk i Sverige. 

Många arvspråk överlever inte längre 
än ett par, tre generationer. Det verkar 
också gälla för amerikasvenskan i USA. 
Svenskan däremot överlever på andra 
sidan Atlanten, och det sker inte minst 
genom att människor med det som eng-
elskspråkig litteratur kallar en heritage 
motivation, ett slags språkligt arvsbetingad 
motivation, väljer att lära sig svenska genom 
studier av olika slag. Det man lär sig i USA 
är då modern standardsvenska, inte den 
gamla amerikasvenskan.

Hur människor med denna typ av 
förutsättningar, de i andra änden av arv-
språksspannet, lär sig språk är inte helt lätt 
att förstå. Motivation är alltid en gynnsam 
faktor vid språkinlärning. Att ha hört språket 
i tidig ålder är också bra, i synnerhet för 
uttalet, som annars kan vara svårt att lära 
sig och ofta är det som ”avslöjar” en per-
son som inte har ett språk som sitt första 
språk. Men exakt var gränsen går mellan 
att känna sig befryndad med ”svenskhet” 
som man uppfattar den genom historier 
från den gamla världen och att faktiskt ha 
ett slags försprång gentemot andra inlärare 
för att man har utsatts för svensk input i 
högre utsträckning än andra är svårt att 
veta. För ett par år sedan spelade några 
kollegor och jag in amerikasvenska i norra 
Minnesota. Vi träffade flera mycket gamla 

Lägergården Sparreviken drivs av KFUK-KFUM 
och ordnar sommarläger för barn och ungdomar 
i åldrarna 9–16 år med aktiviteter som segling, 
paddling, lekar med mera. 

Riksföreningen Sverigekontakt bjuder på kursavgiften för 
ett antal barn som läser kompletterande svenska i utlan-
det. Meningen är att dessa ungdomars svenska ska trä-
nas i umgänget med andra som bor i Sverige.

Gå till hemsidan www.sparreviken.kfum.se och sök 
en passande kurs – du finner kurserna under ”Läger”. 
Blir ansökan beviljad av Sparreviken vänder du dig till 
Sverigekontakt (Lars Bergman) med en önskan om att få 
kursavgiften betald. Du ska bifoga ett intyg från läraren i 
kompletterande svenska. Välkommen med din ansökan 
senast 15 maj.

Sommarläger i Bohuslän 
för barn och ungdomar

människor som fått skjuts till inspelnings-
platsen av sina barn i medelåldern. Barnen 
hävdade bestämt att de tyvärr inte vare sig 
förstod eller talade svenska, men under in-
tervjuerna som vi genomförde på svenska, 
satt de med och skrattade på rätt ställen 
och kunde säga åtminstone några fraser på 
svenska. Om de hade bestämt sig för att 
lära sig föräldrarnas språk hade deras arv 
varit mer än bara motivation.

Erfarenheterna från arvspråkstalare i 
t.ex. USA kan användas för att förutsäga 
saker om vad som kommer att hända med 
andra migrerade språk. Den som lämnar 
Sverige och inte återvänder har inte så stora 
möjligheter att få höra barnbarnen dra vit-
sar på svenska. Men det är inte uteslutet att 
barnbarnsbarnen lär sig Ack Värmeland du 
sköna på en svenskkurs. I brist på svenska 
enklaver utomlands (men kanske uppstår 
det nya i detta nu i Thailand och Spanien?) 
får man kanske till och med förmoda att 
svenskan byts ut snabbare, när det omgi-
vande språksamhället inte ”hjälper” indivi-
den genom att tillhandahålla övningstill-
fällen. Ungefär likadan är situationen för 
gästarbetande turkar i Tyskland eller för 
arabisktalande i Sverige, får vi förmoda. 
Tyskturkiskan och Sverigearabiskan är på 
intåg. Och snart vill deras barnbarn lära sig 
arabiska på kvällskurs.

Text: Sofia Tingsell
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Jag heter Julia, är 14 år och har två modersmål. Jag är både 
svensk och tysk. Språken har ingen betydelse för mig, jag pra-
tar enbart tyska med mamma och enbart svenska med pappa.
Jag har ett litet bidrag till svenska minnesmärken. Jag, mam-
ma och pappa tog en söndags promenad genom Kassel, med 
en kamera.

Det första minnesmärket var ”Obere Köningstraße”. Det är 
Kassels paradgata, rådhuset, banker och gallerier ligger efter 
denna gata. Namnet kommer från den svenska kungen Fredrik 1, 
han var kung i Sverige och Greve här i Kassel under 1700-talet. 

Det andra minnesmärket var Graf-Bernadotte-Platz. Det är 
platsen där Tyska Social Överdomstolen ligger. Greven är 
Folke Bernadotte som avled 1948.

Det tredje minnesmärket som finns alldeles i närheten av 
Graf-Bernadotte-Platz är Dag-Hammarskjöld-Straße. Pappa 
menade att den lilla skylten inte är felaktig men lite missvis-
ande. Han skall tala med borgmästaren om det.

Vi gick vidare och kom till en 
minnessten till Anna Linds min-
ne. Det var den socialdemokra-
tiska (SPD) kvinnoföreningen 
som anlade den. Den ligger i en 
liten lugn park och används för 
en stunds eftertanke.

Vi slutade vår söndagspromenad vid skolan där jag har kom-
pletterande undervisning i svenska varannan lördag. Där träffas 
vi svenska barn i Kassel för att vårda ett av våra modersmål.
Skolan ligger i Olof-Palme-Haus. Vi svenskar får låna skolan 
till vår undervisning och när vi firar de svenska högtiderna,             
valborg, kräftor (ej surströmming), julgransplundring od.

Här står jag utanför Olof-Palme-huset med två av mina klass-
kamrater i svenska skolan. Dessa båda syskon är tyska, mamma 
och pappa är tyskar, men de har bott i Stockholm sedan de var 
nyfödda men bor numer i Kassel. De talar perfekt svenska för 
de har bara tidigare gått i skola i Sverige.  

Gränser mellan länder är inget för oss, kulturskillnader som       
vi märker är som de är. Vi brukar ta det bästa från respektive land.

Om jag hittar något mer minnesmärke hör jag av mig.

Viele Grüße som man säger i Tyskland önskar Julia.
PS. Hur skall vi kunna tacka för bokpaketen som vi får från Sverige-
kontakt?. DS.

hej Sverigekontakt!

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!

FöRStA PRiS i vår minnes-mäkestävling
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Namn: Malin Bohman 
Ålder: 19 
Utbildning: Läser Humanistisk inriktningen 
på Södra Latins Gymnasium i Stockholm, 
men tillbringar just nu det 2a gymnasie-
året på Svenska skolan i Paris. 
Största intresset: Språk. Favoriten är 
franska men intresse finns också för ita-
lienska och engelska. 
Favoritdjur: Hundar, utan tvekan. 
Läser gärna: Fantasy-böcker på engelska, 
exempelvis George R. R Martin. 
Lyssnar mycket på: Celtic Woman, 
Whitney Houston, Bruno Mars. 
Gillar färgen: Blå 
I framtiden: Journalist, författare eller 
något administrativt yrke… Så länge det 
innefattar användning av olika språk och 
resor!

Jag minns när rektorn för det svenska 
gymnasiet på Svenska skolan i Paris, Ka-
rin Gadelii, kom till min skola. Hon infor-
merade oss om möjligheten att få studera 
i Paris – någonting som för gymnasister 
har varit möjligt sedan år 2000 – och ingå 
i en grupp på omkring 60 svenskar, i en 
skola på ungefär 2000 franska elever. 
Vi skulle följa en svensk studieplan och 
läsa i princip samma kurser som hemma, 
skillnaden var bara att vi kunde göra det i 
Paris istället. Efter att ha lyssnat på henne 
och sett bilder från de gångna åren be-
stämde jag mig genast: ”Jag ska dit.” Sagt 
och gjort. Drygt 10 månader senare lan-
dade jag i Paris, med baguetter, baskrar 
och övertygelsen om fransmännens artig-
het som de enda referenserna till staden. 
Redan den första månaden skulle Paris 

både stärka och krossa mina förutfattade 
meningar.

Jag placerades i en fransk värdfamilj, 
bestående av föräldrar, fyra barn (varav 
två utflugna) och två katter. De talar inte 
bara franska utan även flytande engelska 
– efter att ha bott 5 år i Amerika – och är 
de absolut mest sympatiska och tillmötes-
gående människorna man kan tänka sig. 
Genast blev jag som en i familjen, där för-
äldrarna har samma förväntningar på mig 
som på sina egna barn. De lär mig om 
fransk kultur och i gengäld lär jag dem 
om den svenska – och upptäcker i proces-
sen att jag faktiskt inte vet så mycket om 
den. Jag kastades direkt in i ett nytt liv. 

Jag ser alla dessa kända monument 
som jag innan bara sett på bild: Eiffeltor-
net upplyst om kvällarna, Triumfbågen, 
det snövita Sacré Coeur, Quasimodos 
Notre Dame, det gigantiska Louvren med 
konst från hela världen. Jag upplever det 
romantiska Paris, hoppets Paris och det 
vackra Paris, likväl som det nedgångna 
Paris med stadens baksidor, hemlöshet, 
smuts och tjuvar. Dagligen stöter jag på 
sådant som skiljer sig från det hederliga 
landet Lagom: fransmän talar inte bara 
hetsigare till varandra utan står i princip 
också ansikte mot ansikte när de gör det 
(den ”svenska metern” är ett okänt be-
grepp här). 

Middagen äts vid den tiden då svensk-
ar intar sitt kvällsmål, och består traditio-
nellt av förrätt, huvudrätt, ost och bagu-
ette, samt efterrätt. Då och då kan även en 
sallad smyga sig in. Lunchen i skolan har 
samma upplägg, men maten är inte det 

enda som är annorlunda. En ringklocka 
meddelar när alla lektioner börjar och slu-
tar, och lärare behandlas med en respekt 
som man i Sverige inte sett sedan 70-talet 
(då vi slutade med niandet). Bevis på det 
ser jag varje vecka, då jag under en timme 
sitter med i en fransk klass – ett frivilligt 
val vars syfte är att integrera oss i den fran-
ska kulturen – där eleverna reser sig så fort 
läraren kommer innanför dörren. Att läsa 
en kurs extra kan verka lite konstigt, men 
det är det värt, då jag både får franska 
kontakter och tillfälle att träna på språket. 

Relationen mellan de lärare som in-
går i den svenska sektionen (merparten 
svenskar, men inte alla) och eleverna på 
SSP skiljer sig också bra mycket från den 
hemmavid. Lärarna är mer som mento-
rer och stöttepelare än de som genom en 
bokstav styr din framtid. Det liknar en 
kompisrelation, nästan som om vi försöker 
kompensera för fransmännens – enligt oss 
överdrivna – artighet. Så mycket går stick 
i stäv mot det som jag är van vid – både 
på gott och ont – och det är omöjligt att 
inte påverkas och förändras allteftersom 
tiden går.

Jag minns i början av den här resan. 
Tiden innan jag visste om jag hade kom-
mit in eller inte. Det var så mycket papper 
som skulle skrivas, mail som skulle skick-
as till kommun och skola, samtal med lä-
rare och rektorer, det var betyg, stipendi-
er, rekommendationer och planering, allt 
utan synligt slut. Så mycket tid och energi 
lades ner, på en dröm som kanske inte 
ens skulle slå in. Det var utmattande, både 
känslomässigt och mentalt. Men jag är 
glad att jag gjorde det, för nu har jag inte 
bara vunnit ett nytt språk, en ny familj 
och vänner för livet, utan även förståelse 
för en helt annorlunda kultur.

tRÄFFA 
MALin

”

”
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Vad har du gjort under helgen? Hur var 
din resa? Hade du kul på festen?
När du får dessa frågor svarar du med 
att återberätta vad du har varit med om 
– och det brukar de allra flesta tycka är       
roligt att göra. Du är antagligen ganska 
bra på just denna genre som kallas för 
återgivande text. Idag skrivs det dess-
utom mycket av denna texttyp, på nätet 
kan man läsa bloggar och i tidningar   
kryllar det av krönikor. Det ges också ut 
en hel del litteratur där människor berät-
tar om sina liv, du har kanske läst om 
Zlatans fotbollskarriär eller om Patriks 
Sjöbergs hemligheter.

återberätta din historia 
Bästa svensklärare och svenskinlärare! Här kommer del tre i serien Boken om Sverige. Denna gång är 
det genren återgivande som ska övas.

Återberätta
Föreställ dig att du befann dig i utkanten 
av denna skog i går eftermiddag. Berätta 
för en kompis om vad som hände.

Reflektera
Hur stämmer det som du återberättade 
om din vistelse i utkanten av skogen med 
de genretypiska drag som nämns ovan?

genretypiska drag – 
återberättande text

•  Syftet är att berätta vad som hänt.
•  Texten svarar på frågorna vem, var, när?
• En serie händelser beskrivs och texten  
 kan avslutas med en personlig kommentar.
•  Tidsord förekommer – först, sedan, 
 efteråt, till slut
•  Vanliga tempus är dåtid och det finns  
 också många beskrivande ord.

Skriv tillsammans
Skriv en kort text om vad som hände i 
skolan, på fritiden eller på träningen igår?
Titta sedan på de genretypiska dragen. 
Stämmer de in på er text?
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Nästa flik till Boken om Sverige
Välj en känd svensk person. Det kan 
till exempel vara Carl von Linné, Jenny 
Lind, Gustav II Adolf, Per Gessle, Karin 
Boye, Petra Marklund – i princip vem 
som helst med anknytning till Sverige. 
Skriv sedan och berätta något om denna 
persons liv. Se början på en text om 
Anna Lindh. Behöver du inspiration titta 
på vilka personer som nämns under rub-
riken Minnesmärken på Sverigekontakts 
hemsida.

Anna Lindh
Anna Lindh, föddes den 19 juni 1957 
Stockholm och avled den 11 september 
2003 på Karolinska sjukhuset efter ett 
knivöverfall. Hon var socialdemokrat och 
vid tiden för sin död var hon utrikesmi-
nister.

Som tolvåring gick Anna Lindh med i 
SSU (Sveriges Socialdemokratiska Ung-
domsförbund) i en liten SSU-klubb i En-
köpingstrakten. Detta var samma år som 
Olof Palme blev partiledare för socialde-
mokraterna och statsminister.

I mitten av 1970-talet hade Lindh pla-
ner på att bli journalist och hon som-
marvikarierade på Enköpings-Posten. 
Vid valet 1976 nominerades Lindh till 
riksdagen, men eftersom socialdemokra-
terna förlorade makten blev det i stället 
en plats i kommunfullmäktige i Enköpings 
kommun. Istället för journalistik blev det 

juridik och Lindh utbildade sig till jurist 
och 1982, samma år som hon avslu-
tade sina studier, vann socialdemokra-
terna riksdagsvalet och Lindh kom in 
i riksdagen och blev ledamot av skat-
teutskottet. 

1984 valdes Anna Lindh till Sveri-
ges socialdemokratiska ungdomsför-
bunds (SSU:s) första kvinnliga ordfö-
rande och där engagerade hon sig i 
miljöfrågor och internationella frågor. 
År 1991 valdes hon in i socialdemo-
kraternas verkställande utskott där 
hon kvarstod som medlem till sin död. 
Under partiets oppositionsår 1991–
1994 var hon kultur- och fritidsborgar-
råd i Stockholm samt även ordförande 
i Stockholms stadsteater.

Skriv till Boken 
om Sverige

Nu har vi i Västerviks lokalförening åter 
tagit upp vår dröm om en resa till Gam-
malsvenskby i Ukraina. Resan sampla-
neras med lokalföreningen på Åland.
Restid: 17–24 oktober 2013 

17/10 Avresa från Sthlm kl. 7.55. 
Ankomst till Odessa 13.46
Rundtur Odessa, övernattning
18/10 Till Gammalsvenskby
19/10 Gammalsvenskby
20/10 Gammalsvenskby
21/10 Resa till Krim
22/10 Krim
23/10 Krim
24/10 Avresa från Simferopol kl. 07.00. 
Ankomst till Sthlm kl. 14.45

Kostnad ung 12 000 kronor, inklusive 
måltider i Gammalsvenskby

För info och intresseanmälan kontakta:
Karl Erik Tysk 0290 37750 (mobil: 
070 213044) vår guide och reseledare – 
karlerik.tysk@telia.com
eller Jorid Williamson 070 287 00 13, 
Västerviks lokalförening 
jorid.williamson@gmail.com
eller Erik Lindholm tel. 43512, Ålands 
lokalförening – erik.borgboda@aland.net 

Välkommen med din intresseanmälan 
före 15 april!

Studieresa till gammalsvenskby och krimhalvön
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Aina Gunborg Ingegerd Ahlquist var 
medlem i lokalföreningen i Göteborg och 
donerade hela sin brevsamling till Riks-
föreningen Sverigekontakt på 1990-talet.  
Samlingen består av omkring 3000 brev 
och vykort från 1919 till slutet av 1980- 
talet. Aina var född 1907, dotter till kyr-
koherde Otto Ahlquist, som verkade på 
Orust på 1920- och 1930-talen, och hans 
maka Thyra. De flesta breven, drygt 300, 
skrevs av Ainas mor. Ainas far skrev en-
dast ett brev. Alla Ainas syskon på spinn-
sidan hade smeknamn. Kerstin kallades 
Ninni, Gerd kallades Tussan, Birgitta 
Lolo samt en Kerstin ytterligare (möjli-
gen syster eller svägerska) kallades Titti. 
Bröderna däremot kallades vad de hette, 
Thorsten och Carl-Otto.

Vår huvudperson Aina kallades Gun, 
men på 1950-talet blev tilltalsnamnet Ina. 

Gun var tydligen en företagsam ung 
dam. Hon fick arbete på systembolaget i 
Lysekil, troligen med kontorsgöromål.
Därefter arbetade hon i Jönköping och 
Stockholm för samma företag. På 1950- 
talet for hon till USA och arbetade då i 
olika familjer i New York, Denver i Colo-
rado, Connecticut och i Kalifornien. Hen-
nes arbete var troligen dels som barnskö-
terska, dels som hemhjälp i familjer som 
drabbats av sjukdom och slutligen som 
sällskapsdam. Under stor del av vistelsen 
i USA bodde hon på St Marks Place i 
New York.

Hon förblev ogift hela livet men en 
del kärleksbrev förvarades i speciella 
konvolut. Ina bosatte sig i Göteborg när 
hon återvände från USA. Enligt Lennart 
Limberg, då generalsekreterare i Riksför-
eningen kallades hon återigen Gun.

Som ett utdrag ur brevskörden må 
noteras ett brev från hennes mor Thyra 
Ahlquist. Gun var då 12 år, och det är 
troligen det allra första brevet från mo-
dern.

Breven kommer omsider att depone-
ras på Landsarkivet i Göteborg.

En brevsamling 
som speglar ett helt liv

Älskade lilla Gun.

Tack för sist kära lilla du, det var så trå-
kigt resa från dig, då jag kom till Rossön 
voro Fröken, Titti och Brunkan där, då vi 
komma hem bjöd Olga på god mat, makril 
och rispudding, samt kaffe. Igår må du tro 
jag hade en besvärlig dag. 
Först bakade jag en stor sockerkaka samt 
en hvetekaka sedan på förmiddagen kom 
8 st. vedkörare från Röra som jag bjöd på 
kaffe smörgås och kakor, så åto vi mid-
dag och sedan hade jag mycket att ställa i 
ordning för examen, så kom Rune och en 
gosse till från Lysekil. Den andra gossen 
hete Vilhelm och så drucko de kaffe så 
om en stund kom Karins mamma, pappa 
och Anni så blef det ånyo kaffe så afhör-
des examen, alla saknade lilla Gun det 
gick bra i alla ämnen till och med i tyska 
och matematik, äfven för Karin, barnen 
hade klätt skolsalen med löf och blommor. 
Efter ex. draks saft med kakor. Så åto vi 
supe bestående af smör, bröd, anjovis, 
ost, omelett, fisk, skinka mm. Så fläsk-
kare m. potatis samt syltade rabarber m. 
grädde. Nu har du fått höra hela historien, 
så gick var och en till sitt, pojkarna ligga i 

skolrummet, o morgon reser Fröken men 
hon har lovat att gå upp och hälsa på dig 
lilla typpa.

Igår var pappa på examen i Ölseröd, idag 
äro vi bjudna på begrafning till Långeby 
men hinna ej att resa dit. Idag är Hammar-
strand här och fotograferar alla kyrkans 
läsbarn. Fröken skall syckla till Nösund 
idag på Hjalmars syckel. Tror du det går 
bra. Tant Tilda Gerle är mycket sjuk har du 
fått något bref från Tant Ester ännu.

Alla de små kyklingarna må bra. Titti och 
Gerd holla på att mata dem med bröd och 
mjölk. Märta Vretblad är glad och snäll. 
Jag hoppas att du snart komma hem lilla 
du då skall vi ställa till kalas och flagga 
för Gun. Nu är jag tvungen att sluta ty 
eljest hinner brefvet ej till Tavlebord. Om 
jag kunde flyga till dig skulle jag göra det, 
men jag kommer nog snart. Tusen kyssar 
och en stor famn till min lilla snälla rara 
flicka från mamma.”

En moders omsorg.

Text: Conny Stoopendahl 
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Det började 1983 med TV-program-
met Sköna söndag och dess stående 
inslag om vinprovning – bland annat 
Carl-Jan Granqvist, sedermera profes-
sor i måltidskunskap, provsmakade 
viner och försökte hitta ord för sina 
sinnesförnimmelser och en häpen         
tittarskara fnissade – och lärde sig. 
Numera är sensorik ett vetenskaps-
område och avhandlingar och upp-
satser publiceras i strid ström.

För våra fem sinnen – om man inte räk-
nar med den erfarenhetsbaserade intuitio-
nen som brukar kallas sjätte sinnet (och 
de som en amper äldre släkting brukade 
lägga till: lättsinnet och vansinnet) – finns 
mängder av ord och begrepp för hörsel 
och syn och i viss mån känsel, medan ord 
för att beskriva smak och lukt inte är så 
frekventa.

Hur beskriver man en frukt, en par-
fym, en blomma, en maträtt, brandrök, 
kemikalier, nybakade bullar, nyslaget hö, 
sommarstugedoften när man låser upp 
ytterdörren första gången efter vintern, 
lukten av koleldning och smörjolja i det 
dåvarande östeuropa?  

Är det möjligt att objektivt och lik-
värdigt för alla att förklara, beskriva, 
namnge, definiera, ringa in en doft eller 
en smak – eller måste vi ta till metaforer 
och ungefärliga liknelser, trots att vi kan 
känna skillnad på 10 000 lukter med våra 
350 luktreceptorer och urskilja sex olika 

hur smakar äpplet? 
Eller sinnesanalogier, metaforer och häftiga liknelser

smaker: sött, surt, salt, beskt, fett och 
umami, denna senaste en aminosyra som 
finns i kött, ost och skaldjur.

Några områden har påbörjat ett termi-
nologisökande, ja, parfymindustrin har 
hållit på länge, men vad gäller mat- och 
dryck var vinprovningstester som sagt 
först ut – numera finns det liknande tester 
av äpplesorter,  ostar,   kaffe,   choklad 
och potatis. GP och andra tidningar har 
sina matpaneler som äter sig igenom 
semlor och surdegsbröd, ketchup och 
hamburgare, protokollför, betygsätter och 
beskriver. 

Måste vi låna sinnesord från syn och 
hörsel om man skall beskriva något som 
inte hör till de primära smakorden?  Lik-
nelser eller metaforer? Positiva konnota-
tioner? Och  - glider intrycken och orden 
mellan sinnesintrycken, blir det sinnesa-
nalogier? John Locke berättar redan 1689 
om en blind man som förstod vad schar-
lakansrött innebar när han hörde ljudet 
av en trumpet. Dova ljud kan beskrivas 
som mörka, gälla är ljusa, musik kan vara 
tung eller hård, fyllig eller cool, färger 
kan vara kalla eller varma, en färgkombi-
nation kan vara skrikig. 

Vin kan beskrivas på olika sätt, Sys-
tembolaget har långa listor; det kan vara  
svepande positivt: ungdomligt, kryddigt, 
kittlande örtigt avslut, intensivt, mjukt, 
krispigt, lätt, generöst, friskt, fylligt. El-
ler ge associationer till  gedigenhet och 
kvalitet : ekfatston, årsangivelse från goda 
år, hänvisning till kända märken eller 
vingårdar. Man kan också hänvisa till 
förment bekanta smaker: lakrits, nötter, 
blåbär, citron, apelsinskal, honungsapri-
kosigt, mineraltoner, jordigt – och även 
något tveksamma: barrskog, ceder, drott-
ningsylt, stall, hö, kolaremmar, skumba-
nan, läder, tjära, burksparris och multna 
löv. Nån som blir sugen?

En del ord är alldeles för abstrakta: 
svalbärigt, floralt, balans, täthet, diskret, 
elegant, harmoniskt, stramt.

Ett äpple kan smakbestämmas genom 
sin art: Vi vet av äppleätarerfarenhet hur 
ett Åkerö, ett Cox orange, ett Signe Till-
lich smakar, men det kan också beskrivas 
i termer av konsistens, färg, storlek, års-
tidstillhörighet:  hårt/mjukt/saftigt/rött/
blankt/grönt/mjöligt/vinteräpple – men 
hur smakar ett äpple?

Med potatisen är det likadant; form 
och färg och konsistens: rund, gul, röd, 
mjölig, fast, mandelformad – men sma-
ken?? Med vilka ord kan vi beskriva ba-
kad potatis, den första nypotatisen med 
smör och flingsalt , en krispig hemlagad 
pommes frites? Vid provningar utgår 
man ofta från andra smaker: mandel, 
smör, kastanj, kronärtskocka, frysärta. 

Kanske är vi hänvisade till synestesi, 
intermedialitet och korrespondenser 
–  till Swedenborg, Rimbaud och Baude-
laire? Färg som toner, toner som färger, 
former som ljud, doft och smak som min-
nesöppnare och erfarenhetslagringar, 
som proustska madeleinekakor i lind-
blomste.

Rimbauds vokaldikt är det kändaste 
litterära exemplet på intersinnessamver-
kan där oftast tidsenheter, dagar, må-
nader är sammankopplade med olika 
färger, här är det som synintryck eller as-
sociationer av en bokstav eller ljudet: 

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu; 
voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances la-
tentes..
(Han ser alltså A som svart, E vit, I röd, 
U grön och O blå – och skall en dag av-
slöja deras dolda ursprung)

Och Baudelaire menar att Les parfums, 
les couleurs et les sons se répondent – 
dofter, färger och ljud är varandras mot-
svarigheter. Fascinerande, tankevidgande 
– men det hjälper inte till med svaret på 
frågan: hur smakar egentligen ett äpple? 
Äppligt, kanske.

Text: Ulla Berglindh. Ulla.Berglindh@ped.gu.se
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SAMSPRåk oM FLERSPRåkighEt

För några årtionden sedan fick man 
ofta rådet att prata sitt nya språk 
med sina barn om man bodde i ett 
annat land. Idag vet man bättre, 
forskningen visar på viktiga fördelar 
för flerspråkiga personer och de  
flesta av oss som bor i utlandet vill 
föra vidare vårt språk och vår kultur. 
Om detta berättar Lena Normén-
Younger från Vancouver, Kanada, och 
även om ett projekt inom organisa-
tionen SWEA för att främja utlands-
svenska barns svenska.

Vi är många som flyttar ifrån Sverige 
och skapar ett liv utomlands. Vissa av 
oss emigrerar för alltid; andra under ett 
par år. Med oss tar vi vår kultur och vårt 
språk. Inledningsvis förstår man inte hur 
snabbt båda dessa fenomen påverkas av 
att bo i ett land där man pratar ett annat 
språk och har en annan kultur – eller fler. 
När vi får barn ser de flesta av oss det 
som en självklarhet att barnen ska tala 
svenska eftersom det är en viktig del av 
våra barns identitet. Om vi lämnar Sverige 
tillsammans med vårt barn, ser vi det 
som lika självklart att barnet ska behålla 
sin svenska. Vi vill ofta att våra barn ska 
kunna kommunicera med vår familj hem-
ma i Sverige på vårt gemensamma språk. 
Barnen kan med hjälp av svenskan lätt-
are uppleva hur svensk kultur fungerar 
när det gäller jämlikhet, miljötänk och 
socialt ansvar. Språket är alltid nyckeln 
till en kultur. För att helt kunna ta till sig 
vad det innebär att vara svensk behöver 
utlandssvenska barn ha kunskap i både 
muntlig och skriftlig svenska. 

Verkligheten ser lite annorlunda ut. 
Även i dagens samhälle, där man vet att 
flerspråkighet inte är något som skadar 
barnet, utan som snarare främjar dess 
kognitiva (tankemässiga) utveckling, verkar 
det som om många svenskar utomlands 
har barn som inte pratar svenska. Barnen 
förstår kanske i olika grad, men tal- och 
skriftspråk hänger inte alltid med. Till 
och med de familjer som lämnar Sverige 
tillsammans med sina barn tycker att 

Barn utomlands och svenska språket

barnens svenska påverkas negativt och 
urholkas under åren utomlands. Det ver-
kar också finnas stora skillnader mellan 
olika länder. Personal på Svenska skolan i 
Luxemburg vittnar om barn vars svenska 
är på lika eller högre nivå jämfört med 
barn i Sverige. På Svenska skolan i Van-
couver, Kanada, ser däremot situationen 
annorlunda ut. Där pratar inte alla barn 
svenska, och många växlar helst till eng-
elska till och med under lektionstid när 
de pratar med vännerna. Svenska är inget 
naturligt språk för barnen.

Varför är det så? Lingvister vittnar ofta om 
att man måste använda ett språk för att 
bevara det eller lära sig det. När vi flyttar 
utomlands hamnar barnen ofta i engelsk-
talande skolor, och omges kanske av ett 
tredje språk. Barnens förstaspråk, svenska, 
hamnar på glid när barnen inte använder 
det hela tiden. Många utlandssvenskar 
som lever med någon som pratar ett annat 
språk och får sina barn utomlands, klarar 
ofta inte av att vara helt konsekventa. Som 
förälder börjar man antingen blanda upp 
svenskan med utländska ord eller växla 
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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 faktabe-
tonat 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 el-
ler 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 vik-
tigt att uppmuntra barn och unga männ-
iskor 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.

mellan svenskan och landets huvudspråk. 
I viss mån kan man blanda språk i en fa-
milj men det måste ske på ett konsekvent 
sätt. Vissa familjer berättar om att de bara 
diskuterar vissa ämnen på svenska, eller 
i en viss situation (vid middagsbordet, 
vid läggdags etc.) vilket motiverar barnen 
att fortsätta prata svenska. I de familjer 
där man blandar språken på ett mindre 
konsekvent sätt tar snart engelskan över. 
Svenskan blir i bästa fall passiv (bar-
net förstår men talar inte svenska) och i        
värsta fall försvinner språket helt.

Barn kan de språk de behöver och 
som är känslomässigt viktiga. Deras mo-
tivation påverkas av hur föräldrar och 
omgivning beter sig. Men samspelet är 
komplext och till viss del inte kartlagt för 
utlandssvenskar. Betydelsefulla resurser 
för svensk språkinlärning utomlands ut-
görs av tillgång till svenska vänner, svenska 
organisationer, tillgång till svenska skolan 
på hemorten, längre hemvistelser under 
sommaren samt en partner som stöttar 
den komplicerade dynamik som uppstår 
i vissa familjer när alla inte kan samma 
språk.

Utmaningarna med att lära barnen 
svenska i en miljö där man kan vara ensam 
om sitt språk är stora, och det finns många 
hinder som kan leda en på avvägar. För-
äldrar med barn som inte pratar svenska 
känner ofta sorg över detta. Kanske till viss 
del också skuld? Många suckar uppgivet 
när man tar upp detta ämne och säger 
”Men de ville ju inte prata svenska, vad 
skulle jag göra?”. Speciellt påtaglig blir 
sorgen när det vuxna barnet kommer 
hem och frågar varför föräldern aldrig 
lärde det svenska? 

Bland yngre svenskar i Nordamerika 
verkar det vara vanligt att blanda svenska 
med engelska under barnens första år, 
varpå barnens behov av talad svenska 
aldrig etableras. Ändå uppger de flesta att 
det är viktigt att barnen både pratar och 
förstår svenska. Föräldrarna uttrycker en 
frustration över att barnen bara svarar på 
engelska, samtidigt som de själva inte är 
konsekventa. Skälen till dessa verkar vara 
sammansatta och inte alltid uppenbara 
för individen. Engelskan har hög status 
i Sverige och internationellt. Pratar vi i 
engelsktalande länder mindre svenska 
med våra barn p.g.a. detta?

Utlandssvenska barn i asiatiska länder 
pratar oftast engelska i skolan. I många 
asiatiska länder används inte engelska 
i resten av samhället utan endast som 
”skolspråk”. I hemmet talas oftast svenska. 
I affärer, bussar, lekparker och andra stäl-
len fungerar endast det asiatiska språk 

som pratas i landet man bor i. De svenska 
barn som bor i ett asiatiskt land klarar 
sig bättre om de pratar fler än två språk. 
Kanske gäller även detta en del svenska 
barn som bor i länder i Europa där engel-
skan inte är huvudspråket?

Det finns många frågor som rör svensk 
flerspråkighet utomlands. Dessa vill nu 
SWEA International (ett globalt nätverk 
för svenskor och svensktalande kvinnor) 
hjälpa till med att svara på. Ett nystartat 
projekt har tagit sig an utlandssvenska 
barns användande av svenska. Projektet 
syftar delvis till att stimulera barn och 
föräldrar att använda svenska som ge-
mensamt språk. Vi vill även se hur man 
enklast kan åstadkomma detta.
SWEAs arbetsgrupp för projektet har 
medlemmar med kompetens inom 
svensk språkutveckling, lingvistisk 
forskningsmetodik och/eller litteratur-
vetenskap. Projektet och arbetsgruppen 
etablerades under 2012, och har en rad 
aktiviteter som kommer att initieras eller 
utföras under 2013. Följande aktiviteter 
planeras:
• En kartläggning av hur och om våra 
medlemmars barn använder svenska. 
Pilotstudien kommer att utföras under vå-
ren 2013 inom SWEA och på de svenska 
skolorna i Vancouver och i Tokyo. Re-
sultaten kommer att presenteras under 
hösten 2013. Pilotstudien avser att testa 
projektenkäten för att kunna optimera 
dess användande i huvudstudien. Denna 
kommer att utföras inom alla SWEAs 
lokala avdelningar, samt andra svenska 
organisationer av intresse efter att samar-
beten har etablerats.
• Webbaserade utbildningsseminarier 
(webbinarium) som vänder sig till nyblivna 
föräldrar samt de familjer som precis 
lämnat Sverige. Monica Bravo Granström 
kommer att hålla ett webbinarium under 
våren 2013 med ett upplägg som ska 
inspirera och utbilda föräldern som får 
barn utomlands och som avser att lära sitt 
barn svenska. Ett webbinarium till kom-
mer att planeras under hösten som riktar 
sig mot svenska familjer som flyttar utom-
lands tillfälligt med avseende att komma 
hem igen. 
• En workshop under SWEAs världs-
möte i Bologna i oktober 2013. Under 
workshopen kommer vi presentera pro-

jektet samt resultaten från pilotstudien i 
Vancouver och Tokyo. En andra del av 
workshopen kommer att baseras på en 
rad diskussionsämnen i relation till fler-
språkighet med syfte att få återkoppling 
på själva projektet samt samla Sweornas 
egna erfarenheter av vad som fungerar 
och inte fungerar. 
• Webbaserad information som riktar sig 
till föräldrar via SWEAs hemsida.

Om du vill ta del av den information som 
görs tillgänglig inom projektet, gå med i 
Facebookgruppen med namnet ”Svenska 
som modersmål utomlands”: (http://www.
facebook.com/groups/svenskasommo-
dersmal/). Denna är öppen för alla, pappor 
som mammor. Gruppens för närvarande 
603 medlemmar (12 februari 2013) för en 
aktiv och dynamisk diskussion om sina 
barns flerspråkighet samt om vilka resur-
ser som finns tillgängliga. Välkomna dit!

Lena Normén-Younger. lnormen@shaw.ca
Medlem i SWEA Vancouver, SWEAs projektgrupp 
och i SWEA Internationals PR-kommitté 
www.swea.org

Lena bloggar i sin blogg Kanadakorrespondenten 
(kanadakorrespondenten.blogspot.com) om fler-
språkighet och livet som utlandssvensk.
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Karin Landahl, som är doktorand i mo-
dedesign vid Textilhögskolan i Borås, 
pratade om vad modedesign står för på 
Textilhögskolan samt berättade om stu-
denters och forskares projekt och interna-
tionella kontakter. Bland annat presente-
rades Boråsstudenternas examensarbeten 
på modeveckan i Sockholm. Att man i 
Sverige forskar i hur funktionella och 
vackra plagg skapas från idé till färdiga 
produkter och att man kan doktorera i 
modevetenskap, lät intressant för de fin-
ska studeranden.

Mia Malmqvist från Halmstad talade 
om hemligheterna bakom den framgångs-
rika svenska musikexporten. Musikska-
pande i dag är relativt enkelt – men det 
krävs mer än talang, entusiasm och tek-
niskt kunnande för att nå internationell 
framgång.  Ett samhälle som uppskattar 
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högt estetiska värden, har känslighet för 
nya trender och tar nya intryck av den 
mångkulturella omgivningen är en bra 
grogrund för en framgångsrik musikindu-
stri, kunde det konstateras.

Svenska ungdomars vardag och vär-
deringar togs upp av freelansjournalis-
ten Erkki Kuronen från Göteborg . Att 
Sverige är den femte  på top 10 listan av 
världens “soft powers” och en av värl-
dens mest postmaterialistiska länder men 
samtidigt är ungdomarnas värderingar 
mycket polariserade, väckte många tan-
kar hos publiken. Entreprenörskap och  
Blondin-Bellagenerationens steg från in-
dividualister till egoister vittnande om att 
självcencur inte är ett svenskt ord. Blog-
gandets mångfacetterade värld i alla sina 
nyanser väckte en diskussion om origina-
litet och skillnaden mellan den finska och 

svenska bloggkulturen.
Efter panelen avslutades dagen med 

Lisa Aschans belönade film Apflickorna, 
en film om makstspel, relationer, gränser 
och gränsöverskridningar.

Arrangörer:
Sverigekontakt i Finland rf, Hanaholmen 
– kulturcentrum för Sverige och Finland, 
Svenska nu i samarbete med Språkcen-
tret vid Helsingfors universitet, Aalto‐       
universitetet, Haaga‐Helia yrkeshögskola, 
Yrkeshögskolan Laurea, Metropolia
yrkeshögskola, Filmklubben Walhalla med 
ekonomiskt stöd av Riksföreningen Sverige-
kontakt i Sverige, Edita Publishing,
Svenska kulturfonden och Kulturfonden 
för Sverige och Finland.

Ett auditorium fullt med finska studerande ville främja sina grannlandskunskaper genom att 
delta i den redan traditionella informationsdagen för högskolestuderande i Finland som ord-
nades den 26 november 2012  på hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, i Esbo. 
årets tema var mode och musik. Dagen inleddes med korta anföranden av sakkunniga från  
Sverige och avslutades med en paneldiskussion där publiken fick ställa frågor till panelisterna. 
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Årsmötet 2012 hölls lördagen den 
12 maj i Börssalen i Svenska Akade-
miens lokaler i Stockolm. I årsmötet 
deltog ett 35-tal medlemmar.

Årsmötet
Överstyrelsens verksamhetsberättelse 
diskuterades, bokslutet godkändes och 
ansvarsfrihet beviljades. Det informera-
des kort om årsredovisningen. Budget för 
2012 och 2013 godkändes. 

Ordinarie ledamöter   
9 ordinarie ledamöter i Överstyrelsen 
hade tackat ja till fortsatt uppdrag. Lars 
E. Gossner hade avsagt sig och Roland 
Rundgren hade avlidit. Kjell Stjernlöf och 
Hans Gyllingmark föreslogs som ersät-
tare. Årsmötet antog förslaget.

Ledamöter: Bo Ralph (ordförande), Ulla 
Berglindh, Aimée Delblanc, Angela Fal-
kengren,  Gustaf Hultbom, Raija Hämelin, 
Sune Johansson, Torsten Nilsson, Sven 
Olof Nilsson, Sven Salin, Kjell Stjernlöf 
och Hans Gyllingmark.

Suppleanter
Då Kjell Stjernlöf och Hans Gyllingmark 
antagits som ordinarie i Överstyrelsen 
föreslogs Roger Palmqvist och Erik Mag-
nusson-Petzell som ersättare för dessa. 
Lars Rosén hade avsagt sig fortsatt upp-
drag och som ersättare för honom före-
slogs Ulrika Jonsson. Övriga 8 av de 11 
suppleanterna hade tackat ja till fortsatt 
uppdrag. Årsmötet antog förslaget.

Suppleanter: Brittmari Ekholm, Gunvor 
Flodell, Gunilla Forsman, Viktor Hennius, 
Marianne Inkinen-Järvi, Roland Levin, 
Yvonne Mellblom, Arne Zettersten, Ulrika 
Jonsson, Roger Palmqvist och Erik Mag-
nusson-Petzell.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Ingrid An-
sebo och Kerstin Sundborn. Båda avsade 
sig fortsatt uppdrag. Sonja Gräns och Ina 
Nordquist föreslogs som ersättare. Års-
mötet antog förslaget. 

Revisorer
Till revisorer omvaldes Klas Björnsson och 
Lars Olof Jonasson med Håkan Jarkvist 
och Charlotte Börjesson som suppleanter.

överstyrelsens 
årsberättelse för 2012

Konstituerande sammanträde
Vid överstyrelsens konstituerande sam-
manträde utsågs Ulla Berglindh till vice 
ordförande, och Gustaf Hultbom åtog sig 
att fortsätta som skattmästare. Arbetsut-
skottet fick följande sammansättning: Bo 
Ralph (ordförande), Ulla Berglindh, Gustaf 
Hultbom, Sune Johansson och Aimée 
Delblanc.

Överstyrelsen har under året samman-
trätt fyra gånger och arbetsutskottet fem 
gånger. Monika Wirkkala från Svenska 
institutet har ständig närvarorätt vid över-
styrelsens sammanträden.

Kansli
Föreningens kansli på Dicksonsgatan 6 
har under verksamhetsåret letts av gene-
ralsekreteraren Lars Bergman. Ekonomi-
hanteringen har skötts av Christina Jone-
brant på konsultbasis. Gunnel Hedberg 
slutade sin heltidstjänst under hösten. 
Peter Höglund och Conny Stoopendahl 
fortsatte på sina halvtidstjänster. Eva         
Hedencrona anställdes som projektledare 
på 40 % från augusti. Lars Bergman har 
varit anställd på heltid.

Föreningens medlemstidning har ut-
kommit med fyra nummer under året och 
har en medelupplaga på 2 300 ex. Tid-
ningen utkom med 32 sidor per nummer 
med undantag av nr 3 som innehöll 28 
sidor. Layouthjälp, tryckning, inplastning 
och distribution sköttes av företaget ME 
University i Uddevalla. Distributionen ut-
omlands, dit ca 2/3 av tidningarna går, har 
utförts av Asendia (tidigare SwissPost).

Bokbeställningar från enskilda med-
lemmar runt om i världen har skett direkt 
till Bokus internetbokhandel. Beställningar 
av läroböcker från utbildningsenheter i 
utlandet har skötts av kansliet i samarbete 
med olika bokförlag. Detta har inneburit 
att svenska skolor och andra har kunnat 
köpa läromedel till förlagspris och därmed 
erhållit böckerna till lägre priser.

Ekonomi
Under 2012 har värdet på föreningens 
värdepapper och likvida medel varit i stort 
sett oförändrat – cirka 30 MSEK. Förvalt-
ningen av föreningens tillgångar genom 
SEB:s Private Banking har lett till att 
föreningen fått en avkastning på ca 1,4 
MSEK. Ansökningar om medel från Oscar 
Ekmans Stiftelse för Sverige i Utlandet 
beviljades med 448 000 SEK, vilket med-
gav nya och utökade aktiviteter i enlig-

het med föreningens målsättningar. Från 
Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Dona-                   
tionsfond erhölls 310 000 SEK till projek-
tet ”Svenska minnesmärken i utlandet”.
1,5 MSEK anslogs av Torsten Söderbergs 
stiftelse till ”Saga-projektet”. I statligt   
stöd från Utrikesdepartementet erhölls 
797 000 SEK.

Svenska utlandsskolor
Under året har liksom tidigare paket med 
barn- och ungdomsböcker sänts ut; 39 
stycken till svenska utlandsskolor och 
142 till den så kallade kompletterande 
svenskundervisningen, alltså totalt 181 
bokpaket. Dessa bredvidläsningsböcker 
har valts ut i samråd med sakkunnig per-
sonal och många har köpts in i anslutning 
till vårens bokrea. Dessutom har utmärkta 
böcker kunnat köpas till synnerligen låga 
priser direkt från olika bokförlag. 

Som vanligt har föreningen erbjudit be-
sökande svensklärare från olika länder att 
komma till Dicksonsgatan och välja ut och 
ta med sig svenska böcker från den sam-
ling som regelbundet fylls på. Ibland kom-
mer lärare med sina elever på besök och 
de får då möjlighet att botanisera bland 
böckerna och ta med sig några som de 
själva valt. 

Sverigekontakt gav också i år ett stöd-
bidrag till Svensk Utlandsundervisnings 
Förening (SUF). Sverigekontakt deltog 
även i den årliga sommarkonferensen för 
svenska utlandsskolor i Stockholm i au-
gusti.

Sverigekontakt har på olika sätt stött 
lärarkonferenserna i Madrid 15-17 mars 
och i Berlin 28-30 september. Madrid-
konferensen samlade ett 50-tal lärare från 
de svenska skolorna på Iberiska halvön, 
medan konferensen i Berlin hade ett drygt 
30-tal deltagare. I den senare fanns repre-
sentanter från London, Paris, Bryssel, 
Wien, Hamburg, Moskva och Berlin. 

Svenskundervisning – allmänt
Undervisning i svenska äger rum vid ett 
stort antal skolor i utlandet, dels som ett 
främmande språk, dels som komplette-
rande undervisning för svenska elever. 
Bara i Tyskland studerar cirka 24 000 
vuxna per år svenska vid Volkshochschu-
len. Antalet elever i den kompletterande 
svenskundervisningen är bortåt 6000. 

Antalet svensklärare utomlands som 
är medlemmar i Sverigekontakt har under 
året varit i stort sett oförändrat - drygt 700 
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stycken - varav de allra flesta bor och ar-
betar i Europa. Som ett led i föreningens 
stöd till dessa erhåller de utan kostnad 
tidningen ”Sverigekontakt” som bland an-
nat innehåller artiklar om språk och kultur. 
Med anledning av Strindbergsåret fick 
samtliga romanen ”En dåres försvarstal” 
av August Strindberg. 

Olika internationella läroanstalter runt-
om i världen utnyttjar kansliets service att 
skaffa fram och sända läromedel i svens-
ka till låga priser. Förutom direkt beställda 
böcker har ett större antal läroböcker i 
det svenska språket skänkts till olika lä-
roanstalter i Ryssland, Estland, Lettland, 
Litauen och Vitryssland. 

Lärare som besökt föreningen i Göte-
borg har haft tillgång till det bokbord som 
under sommaren står uppdukat på fören-
ingens kansli. 

Lärare efterfrågar ofta föreläsningar 
som har språkliga, litterära, historiska och 
samhällsvetenskapliga inslag. Kurser och 
föreläsningar av detta slag har erbjudits 
i Europa, Nordamerika och Australien 
under året. Vid dessa besök utomlands 
medför Sverigekontakt litteratur av skilda 
slag som skänks till deltagarna eller till de 
lokala biblioteken. Detta sker ofta i sam-
verkan med Svenska institutet.

Konferenser och seminarier 
Två veckoslutskonferenser för svensklä-
rare vid Volkshochschulen i Tyskland ge-
nomfördes under mars månad med förelä-
sare finansierade av Sverigekontakt. 

I mars deltog föreningen i en konferens 
i Frankfurt som samlade ett 40-tal delta-
gare verksamma inom den kompletteran-
de svenskundervisningen i Tyskland och 
Schweiz. Sverigekontakt tog även en del 
av kostnaderna för konferensen.

I mars anordnades även en konferens 
i Barcelona. Vid detta tillfälle samlades 
lärare inom den kompletterande svensk-
undervisningen runt Medelhavet för att 
diskutera gemensamma möjligheter och 
problem. Sverigekontakt bidrog ekono-
miskt på olika sätt.

Under april månad genomfördes en    
miniturné på skolor i Helsingforsområdet. 
En handfull lärare från Göteborgs univer-
sitet föreläste om Sverige och svenska 
språket för gymnasieelever och blivande 
svensklärare. Detta var i hög grad finan-
sierat av externa medel. 

I oktober var Sverigekontakt repre-
senterat i Los Angeles vid den nationella 
konferensen för lärare inom den komplet-
terande svenskundervisningen i USA. 
Även vid detta tillfälle bidrog Sverige-
kontakt ekonomiskt. Under senare år har 
Nordamerika varit i fokus för föreningens 
arbete.

I november anordnades det sedvan-
liga årliga seminariet för svensklärare i 
de baltiska länderna. Detta är ett sam-

arrangemang mellan Svenska institutet 
och Sverigekontakt. Under 2012 bestod 
arrangemanget av dels ett Strindbergs-
seminarium, dels ett blandat program 
med framför allt en workshop avseende 
skrivande. Seminariet ägde rum i Tartu 
i Estland med ett fyrtiotal deltagare från 
Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland 
samt från Kaliningrad, Ryssland. 

I november stödde Sverigekontakt 
ett årligt återkommande arrangemang 
på Hanaholmen i Finland. Evenemanget 
”Sverigepaket 2012” vände sig till svensk-
studerande i Helsingforsområdet och gav 
information om aktualiteter i Sverige. 

I slutet av november samlades ett 
50-tal lärare inom den kompletterande 
svenskundervisningen i Australien och 
Nya Zeeland för att diskutera organisa-
tion, pedagogik, läromedel m.m. Sverige-
kontakt bidrog med föreläsare och finan-
siering av konferensen vilken ägde rum i 
Canberra. Sverigekontakts insats var del-
vis finansierad genom externa medel.

Sommarkurs i svenska
Som tidigare år anordnades en internatio-
nell avgiftsbelagd sommarkurs i svenska 
tillsammans med Billströmska folkhögsko-
lan på Tjörn under tre veckor från slutet 
av juli. Årets grupp bestod av 42 personer 
från 17 länder. Många europeiska länder 
var representerade. De mest långväga 
studenterna kom från Japan och Turkiet. 
Deltagarna indelades i tre grupper efter 
förkunskaper i svenska. 22 deltagare kom 
från länder där inkomstnivån hindrade att 
de betalade full avgift, varför deras delta-
gande måste subven tion eras. Dessutom 
fick två (en från Ukraina och en från Finland) 
delta som frielever. 

Stipendier 
Sverigekontakt har fortsatt att adminis-
trera ett program med så kallade friplatser 
vid svenska folkhögskolor. Under vår-
terminen studerade sålunda två perso-
ner från Polen, en från Rumänien, en från 
Ryssland och tre personer från Vitryss-
land med stipendier från Sverigekontakt 
på följande folkhögskolor: Billströmska, 
Tärna, Kyrkerud, Åsa, Ålsta, Axevalla och 
Klarälvdalen. Under höstterminen studera-
de en person från Polen, en från Ungern, 

en från Rumänien, två från Vitryssland, en 
från Ryssland och en från Filippinerna på 
dessa folkhögskolor: Billströmska, Kyrke-
rud, Klarälvdalen, Åsa, Tärna, Hålland och 
Mellansel. Båda terminsgrupperna har 
inbjudits till Göteborg för att bland annat 
lära känna Göteborg och träffa Sverige-
kontakts personal.

Sverigekontakt delade även ut stipen-
dier till svenska barn som bor utomlands 
för deltagande i sommarläger på väst-
kusten. Största delen av kostnaderna för 
detta täcktes av externa medel.

Andra aktiviteter
Mindre stöd har under året getts till arrange-
manget runt årets svenskamerikan, till 
barnlitteraturprojekt i Hamburg, till svenska 
kulturdagar i Schlesien, till svenskt barnte-
aterarrangemang i Heidelberg, till författar-
besök i Schweiz, till studentutbyte mellan 
Finland och Sverige, till minnesmärkesres-
taurering på Rågö i Estland, med mera.   

I januari deltog generalsekreteraren i ett 
nordiskt möte på Dicksonsgatan i Göte-
borg där systerorganisationer i de nordiska 
länderna samlades under två dagar och 
diskuterade gemensamma frågor. Sverige-
kontakt deltog även i ”Utlandssvenskar-
nas parlament”, arrangerat av föreningen 
Svenskar i Världen i Stockholm i augusti.

Stöd till Svenska folkhögskolan i Est-
land har fortsatt att utgå under året. Större 
delen av dessa medel har kommit från de 
Ekmanska stiftelserna. 

I september deltog Sverigekontakt 
som utställare i mässan Bok & Bibliotek i 
Göteborg. Där slog föreningen ett slag för 
kartläggningen av svenska minnesmärken 
i utlandet.

Minnesmärken   
Under året har arbetet avseende svenska 
minnesmärken utomlands – materiella 
och immateriella – fortsatt. Bortåt 125 
minnesmärken har under året lagts in på 
Sverigekontakts hemsida så att det totala 
antalet i december var 225. Hemsidan 
utvecklades så att möjligheten att lägga 
in film- och ljudfiler skapades. Under hös-
ten anordnades en tävling om svenska 
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minnesmärken i utlandet – något som yt-
terligare höjde intresset för projektet. En 
almanacka för 2013 med bilder av diverse 
minnesmärken togs fram. Föreningen 
avser att under flera år framöver kartlägga, 
lyfta fram, beskriva och informera om dessa 
svenskminnen. Arbetet ska synliggöras på 
föreningens hemsida. Projektet stöds av 
Oscar och Maria Ekmans Donationsfond.    

Speciell satsning
Chile och Brasilien besöktes i januari. Av 
cirka 50 000 chilenare som har kommit till 
Sverige sedan 1973 har närmare 10 000 
återvänt och flera av dem efter många år i 
Sverige och med goda kunskaper i svens-
ka. Sverigekontakt ville utröna om dessa 
personer önskade behålla kontakten med 
Sverige och på vad sätt de behövde hjälp 
med att göra det. Sedan kontakter togs i 
början på året har viss verksamhet startats 
i både Santiago och Valparaiso – det har 
varit kulturaftnar, svenskkurser och kör-
sång. Stödet till de svensktalande chilenar-
na ska fortsätta under de närmaste åren.

I Brasilien besöktes Sao Paulo och 
den svenskundervisning som äger rum i 
svenska handelskammarens lokaler och 
som omfattar flera grupper.  

Göteborgs-Emigranten 
Forskningsprojektet Göteborgs-Emigran-
ten har under det gångna året arbetat vi-
dare på sin åttonde rapportbok. Värdefulla 
bidrag från enskilda personer har inkom-
mit och planen är att publicera en dagbok 
från en svensk utvandrare till Kanada på 
1920-talet, skildrande det hårda livet som 
skogshuggare där. Dessutom kommer 
en liten brevsamling från en ung flicka att 
ingå, som på egen hand tog sig till USA 
på 1880-talet för att arbeta i familj.
På Kungliga Biblioteket i Stockholm pågår 
en intressant digitalisering av svensk-
amerikanska tidningar. Genom att göra 
dessa sökbara på personer och orter 
öppnas helt nya vägar för emigrations-
forskningen. En uppsats om detta ban-
brytande projekt kommer att publiceras. 
Från den egna ledningsgruppen väntas 
bidrag som handlar om den för svenska 
emigranttrafiken så viktige redaren John 
West Wilson, vidare en inblick i familjen 
Bånggrens svensk-amerikanska historia. 

Slutligen kommer också en uppsats om 
det västsvenska agentnätet för emigrant-
biljetter samt något om enskilda svensk-
ars insatser i Sydafrika.

Genom aktiv medverkan i nätportalen 
Emiweb deltar Göteborgs-Emigranten i 
ett annat intressant utvecklingsprojekt. 
Bidragen till denna samlade databas om 
emigrationens historia blir allt fler och 
för närvarande växer registret med 3 000 
poster om dagen. Här finns också ett 
ökande samarbete med de skandinaviska 
länderna, liksom ett utbyte med olika re-
gister i Nordamerika. Samtidigt fortsätter 
försäljningen av databasen Emigranten 
Populär i CD-format.

Tillkomsten av stora databaser ger 
möjligheter till jämförande studier och 
till kritisk granskning av de olika regist-
ren. Man har då funnit att källorna inte 
stämmer överens. Det svenska statistiska 
materialet över emigrationen kan jämfö-
ras med de amerikanska ankomstlistor-
na, varvid gåtfulla diskrepanser avslö-
jas. Granskningen av passagerarlistorna 
i Hamburg har fortsatt och då avslöjas 
såväl brister i den samtida registreringen 
som slarv vid våra dagars excerpering.

Göteborgs-Emigranten har under året 
deltagit som utställare i Bok & Biblioteks-
mässan samt vid Släktforskardagarna på 
Göteborgs Stadsmuseum. Vid det senare 
tillfället fick deltagarna lyssna till ett upp-
skattat föredrag med rubriken ”Behöver 
vi en ny emigrationsutredning?” Svaret på 
denna fråga blev ja.

Samarbetet med Göteborgsregionens 
släktforskare har ytterligare förstärkts och 
tillsammans har en broschyr producerats, 
där respektive verksamheter presenterats. 
Gemensamt ordnades också en forsk-
ningsstation vid kryssningsfartygs besök 
i Göteborgs hamn, varigenom vetgiriga 
amerikaner fick hjälp med att hitta sina 
svenska rötter.

Stiftelsen Lützenfonden 
Styrelsen har under året bestått av civil-
ekonom Oscar Ekman, Sturefors (ord-
förande), Riksföreningen Sverigekon-
takts generalsekreterare Lars Bergman, 
Göteborg (suppleant), kyrkoherde em. 
David Holm, Stockholm, fil.lic. Sune Jo-
hansson, Hindås, fil.dr. Lennart Limberg, 
Göteborg (suppleant), och Dr phil. Inger 
Schuberth, Wachtberg/Bonn (sekreterare 
och verkställande ledamot). Under året 
har styrelsen haft fyra protokollförda mö-
ten (8 februari, 13 maj, 5 september och 7  
december), varav tre telefonmöten och ett 
möte i Stockholm. 

Verksamhet
Inger Schuberth har under året suttit 
ordförande vid två sammanträden med 
Kapellstiftelsens styrelse: i Lützen den 24 
april och i Berlin den 16 oktober. Antalet 

besökare på minnesplatsen ökade med 
drygt tusen personer till 8 005. 

I januari förmedlades en personlig kon-
takt mellan professor Harald Meller, chef 
för Landesmuseum i Halle, och kollegor 
på Livrustkammaren, Riksarkivet, Armé- 
och Vasamuseet.

Wallensteinutställningen invigdes på 
slottet i Lützen den 23 mars och pågick 
fram till den 29 juli och besöktes av 6 031 
personer. I tid till bokmässan i Leipzig 
och utställningsinvig ningen blev boken 
Die blut´ge Affair´ bei Lützen. Wallensteins 
Wende färdig. 

Tillsammans med Lützens museichef 
Maik Reichel granskades den boksam-
ling som Centralantikvariatet i Stockholm 
bjöd ut under rubriken: Gustav II Adolf & 
Wallenstein + varia. 454 volymer identi-
fierades som härstammande från Oskar 
Planers boksamling. Tack vare en stor 
satsning av kulturministeriet i Magdeburg 
samt mindre bidrag av Riksföreningen 
Sverige kontakt och Lützenfonden kunde 
böckerna förvärvas till museet i Lützen.

Vetenskapligt
Ett första resultat av forskningen kring 
Lützens gästböcker publicerades i maj i 
festskriften till professor Nils Erik Vill-
strand, redigerad av Christer Cuvaja och 
Ann-Catrin Östman i serien Skrifter ut-
givna av Historiska Samfundet i Åbo XII: 
Svärdet, ordet och pennan – kring män-
niska, makt och rum i nordisk historia, 
Åbo 2012, Inger Schuberth: Med pennan i 
högsta hugg – Lützenmonumentets besö-
kare 1837-1847.

Inger Schuberths bidrag till rappor-
ten från den vetenskapliga konferensen i 
Greiz 2011 (Lützen als internationaler und 
regionaler Erinnerungsort) färdigställdes i 
mars 2012 och kommer att ges ut av uni-
versitetet i Chemnitz.

I samverkan med museet i Lützen hölls 
ett vetenskapligt kollokvium, det sjätte 
Lützener Gespräch, i Lützen, Altranstädt 
och Halle med 30 medverkande forska-
re från universitet och museer i Sverige,      
Finland och Tyskland den 3-6 november.

Föreläsningar
Föreläsningar hölls på museet i Lützen, 
vid en skolkonferens i Frankfurt/Main, hos 
Victoriaförsamlingen i Berlin och vid uni-
versitetet i Krákow. 

Den 6 november 
Uppslutningen i Lützen var stor. Kapel-
let fylldes av tyska gäster och lokalbe-
folkning, kollokvie deltagare och tillresta 
svenskar. Borgmästaren bjöd på lunch i 
rådhuset och det sedvanliga kaffet serve-
rades i Roter Löwe.
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Lokalföreningarna

Lokalföreningen i Stockholm
Stockholms lokalförening hade vid års-
skiftet 2012/13 89 medlemmar varav 15 
ständiga och 11 företagsmedlemmar. 
Styrelsen har under året haft sex proto-
kollförda sammanträden, till vilka David 
Holm och Margareta Hammerman som 
representanter för SOV (Svenska Od-
lingens Vänner) adjungerats. Föreningen 
höll sitt ordinarie årsmöte den 17 april i 
Svenska institutets lokaler i Gamla Stan 
i Stockholm. Efter sedvanliga årsmötes-
förhandlingar och förtäring höll Catha-
rina Grünbaum ett anförande över ämnet 
”Sverige i Alf Henriksons ögon – en bild 
av Sverige ur många vinklar, svenska 
språket, Falu rödfärg, mat, invandring, 
årstider, allsång etc.”

Föreningens sedvanliga julfest ägde 
rum den 4 december i Svenska institutets 
lokaler med runt 40 deltagare. Medlem-
mar från SOV och den nerlagda Uppsala-
föreningen deltog. Efter trivsam samvaro 
med glögg, jultallrik, kaffe och kaka samt 
lotteri kåserade författaren Björn Rane-
lid om sitt författarskap och om kampen 
för det svenska språket. I samband med 
inbjudan till julfesten erbjöds förutvarande 
Uppsalaföreningens medlemmar att bli 
medlemmar i Stockholmsföreningen.

Av den under 2011 planerade semina-
rieserien på temat ”Where in the world am 
I?” hölls på grund av sjukdom endast ett 
seminarium, den 26 april. Serien ingick i ett 
samarbete med Sensus, vilket under året 
varit vilande.

Kontakterna med SOV är många och 
täta. Vi inbjuder regelbundet varandra till 
föreningarnas olika aktiviteter.

Lokalföreningen i samarbete med Riks-
föreningen planerade och genomförde 
Riksföreningens årsmöte i Stockholm 
12-13 maj 2012. Föreningen svarade för 
värdskapet under genomförandet i Börs-
salen i Gamla Stan, middagen på van der 
Nootska Palatset samt besöken i Stads-
huset och på Drottningholms slottsteater.

Lokalföreningen har i samarbete med 
Riksföreningen planerat en resa under 
2013 till svenskminnen i Estland. 

Lokalföreningen i Helsingfors
Medlemsantalet är nu 51 person  med-
lemmar av vilka 45 betalat årets medlems-
avgift. Därtill är de 6 högskolor som deltar 
i seminariet ”Sverigepaket” samfunds-
medlemmar.

Årsmötet hölls 25 april hos Kulturkon-
takt Nord (Nifin). Efter de stadgeenliga 
förhandlingarna bjöds deltagarna på en 
musicalrevy kallad ”Vart tog alla hundar 
vägen”, en hyllning till Hasse och Tage.

Styrelsen återvaldes vid årsmötet och 
följande ledamöter ingår: Raija Lehto,  
ordförande, Ann Sandelin, vice ordförande, 

Raija Hämelin, Marjut Melkko och Berit 
Peltonen med lemmar. Sekreterare och 
kassör har varit Berit von Troil. 

Styrelsen har under året sammanträtt 
vid två tillfällen. Aktuella frågor har vid be-
hov behandlats per e-post.

I Riksföreningens överstyrelse har Sve-
rigekontakt i Finland under året represen-
terats av fil.mag. Raija Hämelin med Mari-
anne Inkinen-Järvi som suppleant.

Vid Riksföreningens årsmöte 2012 i 
Stockholm representerades lokalförening-
en i Finland av Raija Lehto, Raija Hämelin 
och Berit von Troil.

Riksföreningens uppmaning till sina 
lokalföreningar att kartlägga svenska min-
nesmärken utanför Sveriges gränser har 
tagits på allvar och behandlats vid möte 
efter möte. I Finland är minnesmärkena 
så många och vitt spridda att uppgiften 
förefallit omöjlig för föreningens begrän-
sade resurser. Ett eventuellt samarbete 
med skolorna i Finland diskuterades med 
representanter för Utbildningsstyrelsen 
som förhöll sig positivt till ett samarbete. 
Senare visade det sig att tidpunkten för 
projektet inte var lämplig på grund av 
en omfattande omorganisering av hela 
skolväsendet. Tills vidare har föreningens 
åtgärder därför inskränkt sig till en upp-
maning till alla medlemmar att informera 
Riksföreningen om lokala minnesmärken 
från den svenska tiden. 

Det goda samarbetet med Hanahol-
mens kulturcentrum och Svenska nu, som 
inleddes 2005 har fortsatt. Tema för årets 
”Sverigepaket”-seminarium som hölls 26 
november var ”Mode och musik” De cirka 
150 deltagarna från 6 högskolor och yr-
keshögskolor i Helsingfors med omnejd 
visade stort intresse för dagens tema och 
ställde många frågor till panelen om skill-
naderna mellan de båda länderna och om 
möjlig heterna för en finländare att få an-
ställning i Sverige.

Också under 2012 hade Riksförening-
en donerat ett stipendium, en treveckors 
internationell sommarkurs i svenska på 
Tjörn, som kan sökas av en av deltagarna 
i seminariet. Sommaren 2012 hette sti-
pendiaten Anton Sinelnikov, som tyckte 
mycket om kursen. ”Nu vågar jag tala, 
använda min svenska och vet mycket mer 
om Sverige” skrev han i sin rapport från 
kursen.

För föreningens andel av kostnaderna 
för seminariet beviljade Kulturfonden för 
Sverige och Finland ett understöd om          
1 000 Euro och Svenska kulturfonden          
likaså 1 000 Euro.

Årets stipendiebok, Lars Sunds En 
lycklig liten ö, donerades av Schildts & 
Söderströms förlag som erbjöd förening-
en att samtidigt skicka till skolorna Upp-
slagsverket Finland. En förfrågan till de 
finska gymnasierna om intresset för ver-
ket resulterade i 150 tacksamma svar. För 

de extra portokostnader som postningen 
medförde beviljade Lisi Wahls stiftelse 
1 500 Euro.

Lokalföreningen på Åland
Lokalföreningen på Åland har ett hundra-
tal medlemmar. Föreningen hade årsmöte 
i april och hela styrelsen omvaldes. 

Under året har föreningen vid tre tillfäl-
len arrangerat ”litterär salong”, där främst 
lokala författare har läst sina texter, men 
där även musik och allsång förekommit. 
Några medlemmar har deltagit i en resa till 
Gammalsvenskby – en resa om vilken de 
berättade till bilder vid en sammankomst 
en tid efter sin hemkomst. Dessutom har 
föreningen under året samlat in pengar, 
kläder och matvaror till Ukraina och balt-
länderna. 

Svenska dagen den 6 november fira-
des traditionsenligt.

Lokalföreningen i Göteborg 
Lokalföreningen i Göteborg har drygt 100 
medlemmar. Årsmötet i mars var välbe-
sökt och professor Hain Rebas föreläs-
ning om ”Sverige–Estland, då och nu” 
väckte stort intresse. 

En utflykt tillsammans med Göteborgs-
Regionens Släktforskare i Trollhättan lock-
ade flera medlemmar. Programmet omfat-
tade visning av Slussmuseet och båtfärd 
med k-märkta m/s Elfkungen genom 
slusstrappan i Trollhättan till Lilla Edet.

Samarbete med Finlandssvenska före-
ningen och Göteborgsregionens Släkt-
forskare har gett underlag för fler välbe-
sökta arrangemang under 2012. 

I oktober var det visning av det ”nya” 
Riksarkivet/Landsarkivet. 15 personer del-
tog. I november fyllde föredraget ”Lasse i 
gatan och andra herrar” av professorn vid 
Försvarshögskolan Lars Eriksson Wolke 
lokalen. Thanksgiving firades den 22 no-
vember då 25 medlemmar njöt av den 
goda kalkonen och äppelkakan och um-
gicks bland annat med Sverigekontakts 
stipendiater, som enligt gammal tradition 
var bjudna till Göteborg.

Luciafesten med lotteri och julkaffe på 
Dicksonsgatan lockade 30-35 personer 
trots att vädret inte var det bästa. De trev-
liga lokalerna på Dicksonsgatan bidrar till 
en bra julstämning.  Efter ett stämnings-
fullt luciatåg blev det ukulelespel och 
julsång. 

Under 2012 har föreningen delat ut 
kompletterande stipendium till två av 
Riksföreningens stipendiater.

Några medlemmar har under Bokmäs-
san i Göteborg hjälpt till i Riksföreningens 
monter.

Föreningens medlemsantal är i sjun-
kande mest beroende på hög medlems-
ålder. Styrelsen har beslutat att följa upp 
medlemsregistret för att få en bättre över-
blick över situationen .
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Lokalföreningen i Malmö-Lund
I samband med årsmötet i mars firade 
lokalföreningen 25-årsjubileum. Lennart 
Limberg och Gunnar Fjellander samta-
lade om åren som gått sedan 1987. Det 
blev både skämt och allvar samt mycket 
underhållning. Lokalföreningen har utöver 
årsmötet haft fyra allmänna förenings-
möten. Vårens andra möte handlade om 
minnesmärkesforskning i Estland. Monika 
Josefsson hade besökt sin utbytesstudent 
i Estland, och funnit flera historiskt intres-
santa platser och byggnader som hon 
berättade om.

Höstens första möte var en ungersk 
afton med Erika Pápai Nikolic. Erika är en 
av Ungerns främsta violinister och spe-
lade, visade bilder och berättade om livet i 
Ungern. Det blev en fantastisk kväll. Årets 
sista möte handlade om Borgeby slotts 
1000-åriga historia. Ragnhild Berntsson-
Laskowski berättade och visade film.

Årets största begivenhet var kanske 
dagarna i september när vänföreningen i 
Stralsund var på besök. Den största att-
raktionen var utan tvekan besöket på ut-
grävningsområdet i Uppåkra strax utanför 
Lund. Där tillbringades åtskilliga timmar 
och deltagarna fick en intressant guid-
ning. Eftersom det var kulturnatt i Lund, 
så gavs möjligheten att gå på konsert i 
Domkyrkan före middagen på kvällen.

Söndagen tillbringades i Malmö med en 
rundtur med Rundan på kanalerna i Mal-
mö där mycken malmöhistoria förmed-
lades. Det var ganska många svenskar 
som deltog i valda delar av aktiviteterna. 
Alla verkade nöjda – både svenskar och 
tyskar.

Lokalföreningen i Uppsala
Uppsala lokalförening har under året av-
slutat sin verksamhet. Lokalföreningen 

i Stockholm har inbjudit medlemmarna 
i Uppsala att delta i de aktiviteter som 
Stockholmsföreningen anordnar. 

Lokalföreningen i Västervik
Årsmötet hölls den 22 maj på Västerviks 
Museum. Efter årsmötesförhandlingarna 
berättade Birgitta Utas-Andersson, f.d. 
ordförande i Gammalsvenskbyföreningen, 
om sin senaste resa till Gammalsvenskby. 
Hon deltog där i 230-årsjubileet av Dagö-
bornas långa vandring till Ukraina. Dess-
utom berättade Birgitta om föreningens mu-
seum och verksamhet i Roma på Gotland.

Under 2010 och 2011 delade Västerviks 
lokalförening ut stipendier till finskspråki-
ga elever för en treveckors kurs i svenska 
vid Billströmska Folkhögskolan, Tjörn.        
Eftersom stipendierna urholkade ekono-
min alltför mycket, inställdes denna verk-
samhet under 2012. Stipendierna är dock 
populära och refereras positivt i finsksprå-
kiga media. Målet är att återuppta dem 
något kommande år.

Bidrag har beviljats till följande:
• Bokpaket till Hyvinge svenska skola  
 nära Helsingfors.  
• Stödprenumeration på Kustbon, en   
 svensk-estnisk tidning.  
• Aibolands Museum, Haapsalu, bidrag  
 till muddring av hamn för historiska 
 allmogebåtar. 
• Estniska Lilla Rågö, bidrag till 
 restaurering av altare. 
• Gammalsvenskby, undervisningsmaterial.

Föreningens reseverksamhet har i år dri-
vits rent informellt. En grupp har besökt 
Gammalsvenskbyföreningen på Gotland. 
Man besökte dessutom Shakespeare-
teatern i Roma, en del kyrkor och andra 
sevärdheter.   En medlem har, som ett led 

i en eventuell kommande gemensam resa, 
gjort besök i Gammalsvenskby och andra 
orter i Ukraina. Resorna har redovisats 
med bilder vid öppna styrelsemöten. Re-
dovisningarna har uppskattats mycket av 
medlemmarna.

Till sist
En redovisning av årets hela verksam-
het kan aldrig bli fullständigt rättvisande. 
Ovanstående bör ändå ge en god bild av 
vad som förekommit. Att döma av reaktio-
nerna från avnämarna har föreningens in-
satser också varit uppskattade. Mängder 
av tack i olika former strömmar ständigt 
in till kansliet. Den direkta kontakten med 
dem föreningen är satt att tjäna är mycket 
stimulerande.

Det är också den beredvillighet att bistå 
föreningen i dess arbete som många vi-
sar. Medlemmarnas engagemang är en 
förutsättning för att verksamheten ska 
kunna bedrivas väl, men det är märkbart 
hur intresserade många andra också är. 
Denna attityd bildar en avgörande grund 
för arbetet och skapar dessutom ekono-
miska förutsättningar för att de intentio-
ner som föds också ska kunna förverkli-
gas. Överstyrelsen vill därför gärna tacka 
alla som på olika sätt bidragit till ännu ett 
framgångsrikt år och hoppas på fortsatt 
gott samarbete.

Göteborg i februari 2013

Bo Ralph  Lars Bergman
ordförande generalsekreterare
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1. Ett politiskt parti kom i blåsväder 
i januari efter att ha presenterat ett 
idéprogram som innehöll bland annat 
fri invandring och möjlighet till mång-
gifte. Vilket parti?
A. Centerpartiet
B. Vänsterpartiet
C. Miljöpartiet

2. Jerringpriset tilldelas den idrottare 
i Sverige som svenska folket anser ha 
varit den mest framgångsrika under 
året. Vem fick priset för sina prestatio-
ner under 2012?
A. Zlatan Ibrahimovic
B. Sara Algotsson Ostholt
C. Lisa Nordén

3. En svensk film vann en Oscar i 
kategorin dokumentärfilmer. Vad 
heter filmen?
A. Searching for Snow Man
B. Searching for Sugar Man
C. Searching for Sand Man

4. Den svenska filmindustrin delar ut 
pris – Guldbaggar – till olika katego-
rier inom svensk film. Vilken film fick 
2012-års pris för ”Bästa film”?
A. Avalon
B. Äta sova dö
C. Call girl

5. Det svenska försvaret beslöt i 
januari att beställa 60 nya JAS-plan 
39E, så kallade Super-JAS. Vad står 
förkortningen JAS för?
A. Jakt Attack Spaning
B. Jakt Automatik Spaning
C. Joint Attack Sweden

6. Jämställdhetsminister Nyamko 
Sabuni avgick i januari och ersattes 
av Maria Arnholm, som i sin första 
intervju sa att hon framför allt skulle 
arbeta med att få bort orättvisorna 
i lönesättningen mellan män och 
kvinnor. Hur mycket i procent tjänar 
en kvinnlig tjänsteman i privat sektor 
i Sverige jämfört med en manlig om 
man tar hänsyn till ålder, utbildning, 
sektor med mera?
A. Cirka 81 %
B. Cirka 91 %
C. Cirka 97 %

7. Årets julklapp har sedan 1988 ut-
setts av Handelns utredningsinstitut. 
Det året var det bakningsmaskinen. 
Vad var det 2012?
A. En espressomaskin
B. En surfplatta
C. Hörlurar

8. Volvo Lastvagnar har blivit världens 
största tillverkare av tunga lastbilar. 
Hur gick det till?
A. De köpte 45 % av den tyska lastbils-
tillverkaren MAN.
B. De köpte 45 % av den kinesiska 
lastbilstillverkaren Dongfeng.
C. De har under ett flertal år ökat sin 
tillverkning för att slutligen bli störst.

9. Vad kallas den dag då vi äter denna 
bulle?
A. Fettisdagen
B. Askonsdagen
C. Midfastosöndagen

10. Eftersom Loreen vann Eurovi-
sionsschlagerfestivalen förra året med 
”Euforia” ska Sverige nu arrangera 
årets final. I vilken stad ska detta ar-
rangemang äga rum?
A. Stockholm
B. Göteborg
C. Malmö

11. Valentin har namnsdag 14 feb-
ruari. Vad kallas den dagen i Sverige?
A. Internationella kvinnodagen
B. Alla hjärtans dag
C. Mors dag

nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige vintern 2012–2013? 

12. Sverige har fått en ny nationala-
rena för fotboll. Vad heter den?
A. Friends Arena
B. Sweden Arena
C. Nya Stadion

13. Skid-VM har avgjorts i Val di 
Fiemme. Sverige har haft en stor 
stjärna på damsidan under senare år. 
Vad heter hon?
A. Julie Kalla
B. Charlotte Kalla
C. Kerstin Kalla

14. I den skönlitterära kategorin fick 
romanen ”Ett kort uppehåll på vägen 
till Auschwitz” Augustpriset 2012. 
Vem är författaren?
A. Göran Rosenberg
B. Leif GW Persson
C. Kerstin Ekman

15. Hästkött har deklarerats som 
nötkött i viss färdigmat. Denna skan-
dal har även drabbat Sverige. I vilken 
maträtt upptäcktes detta bedrägeri 
först?
A. Frikadeller
B. Wallenbergare
C. Lasagne

Skicka in de rätta svaren till Sverigekon-
takt, Box 53066, 40014 Göteborg se-
nast 15 maj 2013. Du kan också mejla 
svaren: info@sverigekontakt.se. Bokpris 
till de tre först öppnade rätta svaren. 

Lösning till nutidsorienteringen nr 4, 
2012 var: 1B, 2C, 3C, 4A, 5A, 6A, 7C, 
8B, 9B, 10B, 11C, 12C, 13A, 14A, 15B.

Pristagare: 
Marianne Hülsmann, Tyskland
Margrith Fjällman, Schweiz
Håkan Wihlborg, Australien
GRATTIS!
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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


