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I TALLINN
På konferens med svensklärare

Utlandssvensk
– vem är det?

VAD HÄNDER I SVERIGE?

Vi frågar språket
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FRÅN DICKSONSGATAN
Nu är det snart jul igen. Det har varit en
innehållsrik höst i svensk politik – ny
regering är det man tänker på främst.
Sverigedemokraternas 13 % i riksdagsvalet har dessutom fått många svenskar
att spärra upp ögonen och fundera på om
Sverige är inne i något slags paradigmskifte. Gamla partier har svårigheter att ta
sig in i riksdagen medan det kontroversiella Sverigedemokraterna och det tämligen nya Miljöpartiet tar en allt större
del av den politiska kakan. I riksdagen är
blocken ordentligt cementerade, medan
i kommuner och landsting allt oftare ses
blocköverskridande samarbete. Många
undrar om den nya regeringen kommer
att kunna bedriva sin politik eller om låsningarna kommer att sluta i ett nyval.
Livet för oss här på Dicksonsgatan går
dock sin gilla gång. I höst har fastighetens
fönster och balkonger renoverats och
trädgården har fått en liten uppfräschning. Alla ni som har varit här vet hur
fantastiskt fint vårt hus på Dicksonsgatan
6 är och hur viktigt det är att hålla denna
kulturfastighet i gott skick. 2015 är byggnaden 100 år och den har verkligen åldrats
med värdighet.
Lektorer utomlands
I samband med att den nya finansministern Magdalena Andersson la sin budget
för det kommande året framkom det att
regeringen tänkte sig besparingar för
bland annat utlandslektoraten som handhas av Svenska institutet och för de tre
kulturinstituten i Rom, Aten och Istanbul
samt för Terminologicentrum TNC. Mot
dessa besparingar har hård kritik riktats
och Riksföreningen Sverigekontakt kan
bara hålla med. De svenska lektoraten
är vi indirekt berörda av då ett flertal av
våra aktiviteter samadministreras med
Svenska institutet och i flera länder undervisar dessa utlandslektorer i svenska
även på icke-akademisk nivå, vilket ju är
Sverigekontakts uppgift att stödja. Även
hos Skolverket och i dess budget att stödja
svenskundervisning i utlandet föreslås en
nedskärning vilket i än högre grad kan
påverka Sverigekontakts verksamhet. Vi
får hoppas att regeringen funderar på allt
detta en gång till och att dessa olika kultursatsningar får vara kvar även i framtiden.
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Alla svensklärare i utlandet oavsett skolform skapar intresse för Sverige på olika
sätt vilket i förlängningen skapar nyfikenhet, ger Sverige goodwill i olika sammanhang, medför svensktalande personer i
yrkeslivet i mängder av länder, ger turistinkomster etc. I flera länder är dessutom
svenskundervisning ett fönster mot en
annorlunda, mer demokratisk omvärld.
Låt oss hoppas att alla dessa svensklärare
och kulturarbetare får fortsatt ekonomiskt
stöd!
Höstens aktiviteter
Jag undrar ibland vart all tid tar vägen.
Det är ju lätt att komma ihåg aktiviteter
som Bok & Biblioteksmässan i september, deltagande i terminsstarten i den
Svenska skolan i London eller i lärarkonferensen i Paris. Den årliga lärarkonferensen i våra östliga grannländer, detta
år i Tallinn, försvinner inte ur minnet
och inte svensklärarkonferensen i Fort
Lauderdale heller. Överlämnandet av
en mängd böcker i Singapore och Kuala
Lumpur var ju också mycket speciellt.
Bokutskick, folkhögskolestipendiater och
minnesmärkesprojekt är alltid en del
av verksamheten. Men när man börjar
bläddra i sin kalender så finner man att
det är en mängd ”småuppgifter” – ekonomi, administration och nätverkande –
som tar mycket tid, men det är just dessa
som håller ihop hela verksamheten. Och
så är det nog på de flesta arbetsplatser.
Riksföreningen bedriver en mångfacetterad, givande och omfattande verksamhet
och så ska det ju vara!
Ny hemsida
Sverigekontakt har lanserat en ny hemsida, vars barnsjukdomar vi regelbundet
rättar till. Den är byggd i publiceringsverktyget Wordpress, vilket gör den betydligt lättare att hantera för alla inblandade. Har ni synpunkter på den så hör
gärna av er.
Bokutskick
Svensklärare i vuxenutbildningen världen över har i höst – liksom tidigare år
– erhållit en bokgåva. I år var det Kejsarn
av Portugallien av Selma Lagerlöf med
anledning av att romanen kom 1914 och

att hon som första kvinna blev invald i
Svenska Akademien samma år. Några år
tidigare hade hon även som första kvinna
fått Nobelpriset i litteratur.
Svenska skolor och enheter med kompletterande svenska har också fått bokpaket under hösten. I dessa har det funnits
barn- och ungdomslitteratur. I samband
med att vi nämner bokutskick kan Läsutmaningen nämnas som nu är inne på sitt
tredje år. Mer information, se sidan 25.
Minnesmärken
Sverigekontakt har nu samlat cirka 1000
minnesmärken. I början av oktober genomfördes ett minnesmärkesseminarium
för att bland annat diskutera fortsättningen av projektet. Tanken är att ta fram en
attraktiv ”coffeetable book” med ett intressant urval av svenska minnesmärken
utomlands – kända, okända, förväntade,
oväntade etc. Därmed är inte insamlandet över – vi vill att ni alla fortsätter att
skicka minnesmärken till vår hemsida.
Vi återkommer till boken framöver.
Tysklandsresa
Hösten 2015 planerar Riksföreningen
Sverigekontakt i samarbete med Lützenfonden en resa till Tyskland. Än så länge
är planerna mycket skissartade, men mer
information kommer i Sverigekontakts
marsnummer.
Årsmötet 2015
Det kommer att hållas på Åland 30–31
maj. I nästa nummer av Sverigekontakt
hittar du detaljer om detta.
Medlemsavgift 2015
Du glömmer väl inte att betala medlemsavgiften för 2015? Avgifterna är oförändrade sedan många år tillbaka. Information
om kontonummer m.m. – se sidan 34.
God Jul och Gott Nytt År
önskar vi er alla från
oss alla.

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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Det var naturligtvis med stort intresse –
och inte minst med stor spänning – man
såg fram emot den nya regeringens första
budget. På några punkter skapades det väl
mycket spänning.
Alla som är intresserade av saken har
säkert uppmärksammat att föreslagna
ekonomiska neddragningar skulle drabba
Medelhavsinstituten. Dessa skulle på sikt
läggas ner. Inför en snabb och massiv protest
har detta förslag dragits tillbaka.
Ett grundskott riktades också mot det
stöd till svensklektorer vid utländska universitet som Svenska institutet administrerar.
På ett par år skulle det statliga anslaget
försvinna helt. Även i detta fall kom reaktionerna omgående. SI:s tidigare generaldirektör Olle Wästberg skrev en initierad
och välformulerad brandartikel i DN. Bo
Löfvendahl, som är krönikör i SvD och själv
har en bakgrund som svensklektor utomlands, belyste situationen ytterligare. Andra
eldade under från olika håll.
Men frågan är om ansvariga makthavare
inser hur mycket det brinner i knutarna.
Det är en långvarig erfarenhet att kunskapen på det här området är mycket begränsad, oavsett vad det är för regering i landet.
Man frågar sig varför.
Sverige har sedan andra världskrigets
slut, dvs. så länge SI funnits, haft en mycket
omfattande diplomatisk verksamhet. Få
länder med så begränsad befolkning har
varit så väl representerade med beskickningar ute i världen. Dessa har naturligtvis
stått för grundstrukturen i den så kallade
Sverigebildens förmedling. SI har sedan
omorganisationen till myndighet för en
del år sedan huvudansvaret för hela denna
fråga. I det stora sammanhanget är svensklektoraten bara en liten (men viktig) del av
SI:s åliggande.
SI och svensklektorerna har alltid kunnat räkna med ett starkt stöd från de lokala
svenska beskickningarna. När dessa nu i
många fall dragits in eller reducerats, minskar detta stöd naturligen, allteftersom resurserna krymper. Samtidigt blir lektoratens
roll viktigare än någonsin. Svensklektorerna har alltid fungerat som något slags extra
kulturattachéer. När de ordinarie försvinner, får lektorerna bära ansvaret själva.
Då skall man komma ihåg att detta
inte är svensklektorernas primära uppgift.
De är anställda vid utländska universitet
och får sin lön därifrån. Den ekonomiska
hjälp de får från Sverige är marginell och
gäller bara särskilda projekt. I vardagslag
bedriver de akademisk undervisning med

inriktning mot svenskt språk, svensk kultur
och svenskt samhällsliv. De lär helt enkelt
utlänningar att förstå oss, i alla avseenden,
och befrämjar därigenom kommunikationen mellan omvärlden och oss.
Undervisningen har något växlande karaktär på olika ställen. Vid många universitet
är den traditionellt akademisk. På sina håll
är man mer eller mindre yrkesinriktad och
siktar på att förse näringslivet med specialutbildat folk. Många som studerar svenskämnet
är direkt inställda på en verksamhet som
översättare eller tänker sig en diplomatisk
bana. Skälen till att ca 38 000 studenter vid
sammanlagt 228 universitet i 39 länder idag
vill läsa svenska varierar emellertid kraftigt.
Det finns alltid fler orsaker än vi själva brukar
kunna komma på när vi marknadsför den
här verksamheten. Den är på så vis ännu viktigare än vad ens vi själva kan föreställa oss.
Betydelsen av att denna expertis finns
tillgänglig utomlands, bland respektive lands
egna invånare, är helt enkelt ovärderlig. På
så vis finns det folk med den inföddes kännedom om de lokala förhållandena som på ett
auktoritativt sätt kan relatera dessa till våra
och göra bedömningar av stor ömsesidig
vikt. Det är helt enkelt den globala kommunikationen som befrämjas, det viktigaste av
allt i dessa dagar.
Det är givetvis improduktivt att bara
ställa sig och skälla som en bandhund. Vi
skulle kanske fråga oss varför ansvariga tror
att de bara kan strypa tilldelningen till denna sektor som vi vet är så viktig. Man skall
komma ihåg att även Skolverket och SUF
(Svensk Utlandsundervisnings Förening) fått
kraftiga nedskärningar. Detta berör i högsta
grad även vår förening, som samarbetar
nära med dessa organ, liksom med SI.
Orsaken måste vara bristande kommunikation. Ingen som känner sakernas rätta
förhållande kan väl undgå att inse vikten av
denna verksamhet? Här hänger det på oss att
förmedla den kunskap som tydligen saknas.
För det krävs det varken mer pengar eller påspädning av något annat. Vi får sätta
igång omedelbart, var och en i sin stad. Berätta om vad vi gör för vem som kommer i
närheten. Sprid budskapet. Överstyrelsen
har redan initierat en analys av hur vi skall
nå ut ännu bättre.
Till råga på allt
djupnar mörkret bokstavligen kring oss.
Det ger oss i alla fall
goda arbetsvillkor.
Gott nytt år!
Bo Ralph
S V E R I G E K O N TA K T
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TILL
TALLINN
Gustav II Adolf var nog egentligen en hänsynslös krigarkonung och katolikfiende under sin tid men på andra
sidan av Östersjön lever minnen av honom vidare (nästan) enbart i egenskap av den kung som främjade utbildningen. Om omständigheterna under stormaktstiden krävde att man fick utbilda lojala ämbetsmän längre bort
från Stormaktssveriges centrum för att förstärka centralmakten, så har de då grundade skolorna i Estland fortlevt (några med, några utan kontinuitet) sedan 1600-talet – Gustav Adolfs Gymnasium (1631) och Tartu Universitet (Academia Gustaviana 1632).
Sverige är sedan 1700-talets början ingen
stormakt längre. Historien har dock sina
egna vägar och nu händer det att svensklärare i Baltikum och Vitryssland samlas
just i de någon gång svenska lärosätena.
Det handlar inte längre om att utbilda
lojala undersåtar till Sverige utan om
att – utan politiska baktankar – förmedla
svensk kultur till dem som själva är intresserade. Det är en tradition sedan mitten
av 1990-talet: varje höst samlas svensklärarna från Baltikum – och numera också
från Vitryssland – till en konferens som
anordnas av Riksföreningen Sverigekontakt och Svenska institutet och som äger
rum någonstans i Estland, Lettland eller
(mera sällan) i Litauen. Denna gång ägde
evenemanget rum i Tallinn 17–19 oktober.
Efter en välkomnande och trevlig
mottagning på den svenska ambassaden i Tallinn med ambassadör Anders
Ljunggren på fredagskvällen samlades
de bortåt 50 deltagarna på lördagsmorgonen i Gustav Adolfs Gymnasium. Lars
Bergman från Sverigekontakt hälsade välkommen till årets konferens där föredrag
för alla smaker och intressen tycktes finnas. Konferensen hade sin utgångspunkt
i samhällssituationen i Sverige just nu,
hösten 2014. Först har de svenska utbildningsfrågorna kommit upp på tapeten
efter den senaste PISA-undersökningen
2013, sedan har dagspolitiken präglats av
valet 2014 där Sverigedemokraterna fick
en stor stödprocent vilket visar att det
vanliga politiska landskapet nu börjar förändras. Allt detta finns i bakgrunden för
den språkundervisning som konferensdeltagarna dagligdags sysslar med.
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Om litteratur
Charlotta Johansson representerade
Svenska institutet. Vid sidan om att presentera sitt eget och Svenska institutets
arbete delade hon ut en lista på aktuell
skönlitteratur hösten 2014. Litteraturen
presenterades på två sidor varav den ena
bestod av spänningslitteratur (deckare,
osv.). Det är oerhört nyttigt att få sådana
översikter när man inte själv orkar följa
med litteraturdebatten i Sverige. Översikten kompletterades med det årliga boklotteriet där var och en sedan kunde välja
en bok enligt eget intresse.
Om utbildning
Per-Olof Thång, professor i pedagogik
vid Göteborgs universitet gav en mycket
bra och analytisk bakgrund till situationen i dagens svenska skola. Hans översikt handlade inte enbart om kortsiktiga
perspektiv; han aktualiserade frågor som
egentligen alla länder möter i dagens ut-

bildningsväsen: alla länder ska tänka på
den demografiska situationen, teknologins utveckling och globaliseringen. Sedan
tog han upp skillnader mellan svensk och
finsk skola mot bakgrund av de skilda
resultat dessa länders elever visar i PISAundersökningen. Även Estland visar
goda resultat i PISA. Noterar man att ”lille
Kalle har problem” ska man åtgärda det
direkt – den svenska skolan har under senare tid gått homogeniseringens väg i motsats till differentieringens. En annan sak:
hur mycket ska man reformera skolan? Är
inte ett av svaren till varför Finland blivit
bättre än Sverige att den finska skolan inte
reformeras så mycket och ofta? Friskolereformen som genomfördes på 1990-talet
medförde bland flera fördelar också nackdelar, bl.a. i terminologin där eleverna
helt plötsligt blev kunder, d.v.s. kunde
ställa krav, vilket i sin tur har lett till bl.a.
betygsinflation. Professor Per-Olof Thång
påpekade också att man inte borde fästa
sig alltför mycket på medelvärden av
PISA-resultaten utan snarare på dess
spridningsmått – hur stor andel hamnar
under PISA-minimum eller över PISAmaximum, hur stora skillnader det finns
inom ett land, inte enbart vilka skillnader
man har mellan länderna. Borde man
inte tänka på PISA-testens ursprung och
ursprungliga mål? Till sist nämnde han
flera andra faktorer som kan tänkas medverka i sämre resultat i dagens Sverige:
sämre integration än tidigare, kommunalisering av skolan, försämrade arbetsvillkor,
dåliga löner, allt mindre söktryck till lärarutbildningen (folk kommer in med låga
betyg), stor administrativ arbetsbörda o.s.v.
Dock ska det påpekas att svenska skolbarn

Gamla stan, Tallinn

Ambassadör Anders Ljunggren

enligt utredningarna är lyckligare i skolan
än de finska (eller estniska).
Lektor Inga-Lill Grahns föredrag
handlade om språkkonsultprogrammet
på Göteborgs universitet. Vad behövs
i utbildningen för att bli språkkonsult?
Åhörarna var alla språklärare, flera av
dem samtidigt översättare, textredaktörer – alla måste känna till språket i dess
nyanser för att kunna arbeta. Inga-Lill
Grahn redogjorde för färdigheterna som
behövs för att sedan bygga upp yrket
”språkkonsult” och berätta vad en sådan
kan syssla med i arbetslivet. Numera
finns det fyra universitet i Sverige som
utbildar språkkonsulter: Stockholms och
Umeå universitet började redan tidigare,
Göteborg började för två år sedan och i
höst började Lund. I Göteborg lyfts fyra
viktiga byggklossar fram:
• Grammatik (mycket!)
• Muntlig och skriftlig språkfärdighet
• Textanalys
• Sociolingvistik

Om pedagogik
Högskoleadjunkt Lilian Perme berättade
om hur man kan arbeta med litteratur i
skrivuppgifterna. Hon tog upp språkligt
lättare finlandssvenska lyriktexter som
möjligen kunde användas i svenska som
främmandespråksundervisning också.
Hon hade roliga idéer om hur man kan
försöka härma dikternas stil och känsla i
skrivuppgifter och tvärtom, tillämpa olika
stilar när man skriver om samma tema.
Hur exemplifierar man till exempel vad
isbergstekniken innebär?
Den här gången gästades konferensen
också av Svensklärarna i Finland Liisa
Wallenius och Anne Lehto. De presenterade sin förening, föreningens tidskrift
(Poppis) och några studiematerial som
de använder för att undervisa i litteratur.
Förhoppningsvis leder deras besök också
till framtida samarbete.
En diskussionstimme ägnades åt arbetet
i grupper där man delade erfarenheter och
talade om studiematerial som man använt.

Dessutom ska studenterna läsa lite lexikografi, psykolingvistik, språkteknologi och
grundläggande grafisk formgivning. Till
detta kommer att alla ska göra praktik.

Om Sverigebilden
Hans Lepp, tidigare kulturråd på Svenska
institutet uppträdde raskt och roligt. Han
talade om viktiga människor som satt

Sverige på kartan förr. Hans andra föredrag
handlade om Sverigebilder och personer
som svenskarna gärna vill fömedla till världen. I och med att föredragen hölls skämtsamt, kan man nästan kalla det för en standup comedy som var både underhållande och
informativ. Undervisar man svenska är det
bra att ha sådana viktiga nedslag genom tiderna att repetera då och då, från vikingarna
via Astrid Lindgren till ABBA. Jo, Zlatan
Ibrahimovic nämndes ju också – han som
faktiskt redan representerar det nya Sverige,
en ny Sverigebild som förmedlas till världen.
Sammanfattningsvis kan man kasta ut
en liten hypotetisk tanke: tänk att du undervisar i svenska i din skola eller i privatlektioner utanför Sverige, du kämpar hårt
för att hitta studiematerial och vara uppdaterad på vad som är aktuellt i Sverige
utan att du har kontakt med andra svensklärare. Möjligen har du chans att tala med
några av dina närmaste kollegor i din egen
stad. Det är en tanke som vi, bortskämda
svensklärare i Baltikum, inte tänker på så
ofta numera – det är en lyx att få träffas
varje höst, höra på föredrag och umgås
med varandra samt tala svenska. Tack,
Riksföreningen Sverigekontakt!
Text: Ruth Laidmets
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Nätverk
i Paris
Svenska skolan i Paris är den äldsta svenska utlandsskolan, grundad redan
1878. Den första större inflyttningen av svenskar till Paris skedde kring 1850
och sedan byggdes en svensk skola och en svensk kyrka till dem i närheten
av Gare du Nord, som var ankomststation för svenskarna. Senare inflyttande
svenskar bosatte sig däremot ofta i de västra delarna av Paris, främst i 8e,
16e och 17e arrondissementen (administrativa kvarter) och skolan och kyrkan
låg för avlägset för de flesta. Därför byggdes en ny skola och kyrka på Rue
Médéric i 17e arrondissementet, där skolan fortfarande har sin adress.
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Utsikt från Svenska klubben, Paris

Skolan bedriver undervisning i enlighet
med svensk läroplan från förskola till och
med gymnasium. Barnen och eleverna är
huvudsakligen nordiska, eller har nordisk
anknytning. Skolan har ungefär 110 elever
varav 50 är inskrivna i förskolan och
grundskolan. Varje grupp på grundskolan,
förutom förskoleklass, består av 3 årskurser: åk 1–3, åk 4–6 och åk 7–9. Arbetet
i små, åldersblandade grupper innebär
att studieupplägget kan anpassas till varje
elevs individuella behov. Eleven får stöd
och mod att pröva sig fram, att försöka,
att misslyckas och komma igen. Skolan
har egen matsal och den svenska kocken
arbetar mycket med att ta fram ekologiska
alternativ.
För- och grundskolan har sin verksamhet mitt i Paris nära Triumfbågen
medan högstadie- och gymnasieundervisningen är förlagd till vår franska vänskola
”Lycée Saint Dominique” i utkanten av
Paris. Våra elever får på så sätt en naturlig koppling till Frankrike och fransk
kultur. Gymnasiet, en av de sex svenska
gymnasieskolorna i utlandet, startade läsåret 2000/2001. Vi har i genomsnitt 60
elever varje år. De flesta läser åk 2 hos
oss och bor i franska värdfamiljer.
Fransk profil genomsyrar verksamheten. Vi har en infödd fransk lärare som
är med på förskolan två eftermiddagar
i veckan och har franska och bild/slöjd
med alla grupper. Vi använder Paris som
ett autentiskt läromedel med bl.a. läxor
på stan, studiebesök och projekt. På gym-

nasiet ingår ”Pariskunskap” i franskämnet. Gymnasisterna gör också praktik på
en fransk arbetsplats en vecka. Eftersom
skolan anser att det är viktigt med en
balanserad flerspråkighet om man har
tänkt bo kvar i Frankrike, erbjuds därför
franskspråkiga aktiviteter på eftermiddagen, utanför de officiella skolaktiviteterna,
som t.ex. zumba eller pyssel på franska.
Nätverkskonferenser
Varje år träffas ett antal svenska utlandsskolor i ett av länderna. Syftet med denna
nätverkskonferens är att ett antal svenska
utlandsskolor får möjlighet att träffas. Lärarna har erfarenhetsutbyten, vi diskuterar
olika pedagogiska frågor och vi bjuder in
aktuella föreläsare. Vi får också information från SUF och Sverigekontakt. Det är
viktigt för utlandsskolorna att kunna träffas
och hålla sig ajour med aktuella skolfrågor
eftersom de svenska skolorna är små och
lärarna ofta ensamma i sina ämnen.
Detta år genomfördes denna nätverkskonferens i Paris den 25–28 september.
Rektor Marina Rondeau hade satt samman ett program med olika föreläsare,
pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyten för de 50 deltagarna. Förutom föreläsare och lärare/skolledare deltog också SUF, Skolverket och Sverigekontakt.
Konferensen inleddes torsdag kväll
med en buffé på svenska skolan och fortsatte under fredagen och lördagen på
Svenska Klubben. Vi fick lyssna på föreläsningar om ADHD/dyslexi, flerspråkig-

het och samtalsmetodik. Lärarna diskuterade, i olika grupper, elevinflytande och
de hade också en längre stund under dagen att utbyta erfarenheter. Detta upplever
lärarna som väldigt betydelsefullt. Många
lärare är ensamma i sitt ämne på utlandsskolorna och detta är ett utmärkt tillfälle
att få diskutera pedagogik och projekt
tillsammans. På fredag kväll fick alla deltagare en visning av Svenska institutet och
där bjöds på en aperitif med tilltugg innan
det var dags för en teaterföreställning.
Lördag eftermiddag avslutades konferensen och innan alla deltagare samlades
till en trevlig middag fick vi en rundtur
i en 30-talsbuss. Från den upptäckte vi
en stor del av Paris och dess vackra monument. Söndag morgon gick de som
var kvar i Paris en guidad promenad i
Montmartre. Det var vår gymnasielärare
Britt-Marie Toussaint, som är ansvarig för
kursen Pariskunskap, som guidade oss.
Text: Marina Rondeau
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Omfattande verksamhet
i Singapore
I slutet av oktober besökte Riksföreningen Sverigekontakt den Svenska
skolan i Singapore och överlämnade
ett stort antal böcker till skolans
bibliotek. Ett stort tack för det från
både elever och lärare. I samband
med besöket ombads vi på skolan att
berätta om vår verksamhet.

Svenska Skolan i Singapore startades
11 september 1974 och nu i september
2014 firade vi 40-årsjubileum! Under alla
dessa år har svenska barn i Singapore fått
möjlighet att förbättra sina kunskaper i
svenska språket, svenska traditioner och
svensk kultur. Skolan är också en viktig
mötesplats för oss Singaporesvenskar.
Elever, lärare och föräldrar, från olika
delar av ön, möts alla på Svenska Skolan
en gång i veckan i ca två timmar efter ordinarie skoltid. Eleverna är lite trötta efter
en intensiv dag på sin ordinarie internationella skola, men de ser fram emot att
träffa sina svenska vänner för att umgås i
denna trygga, svenska oas av samhörighet
och att botanisera i det fantastiska biblioteket. Svenska Skolan har ett bibliotek med
drygt 3100 böcker, tidskrifter och DVDfilmer, som elever och föräldrar sätter
mycket stort värde på. Glada elever med
låneböcker i väskan berättar entusiastiskt
efter lektionens slut om såväl Gustav Vasa
som om djuren på en svensk bondgård,
och att det faktiskt var Astrid Lindgren
8
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som skrev om både Pippi och Emil.
Svenska Skolan stärker barnens
självkänsla
Louise Wikström till exempel bodde i
Singapore som barn mellan 1975–1982.
Hon fick, såsom många andra elever,
vänner för livet på Svenska Skolan. När
hon sedan flyttade tillbaka till Singapore,
som vuxen, var det ingen tvekan om att
barnen skulle gå i Svenska Skolan.
Vissa barn har en internationell uppväxt och flytten till Singapore innebär
ingen större förlust vad gäller engelskan
i form av igenkänning och trygghet i
ett språk. Svenskan däremot behöver
de arbeta extra med för att bevara och
förbättra. De uppskattar ofta värmen i
den svenska gemenskapen på Svenska
Skolan. Andra barn kommer direkt från
Sverige och kanske inte kan ett enda ord
engelska. För dem kan självförtroendet
ibland få sig en knäck, när de inte förstår
och inte kan uttrycka sig som de vill på
engelska. På Svenska Skolan kan dessa
barn få vara duktiga och känna sig starka!
Tack vare Svenska Skolan kan eleverna,
trots internationell vardag, en gång i
veckan påminnas om att vi alla kommer
från ett väldigt härligt land, Sverige!
Kompletterande undervisning i svenska
i utlandet är viktigare än vad många tror.
Svenska Skolan ger en känsla av tillhörighet. Den ger också alla barn möjlighet att

underhålla och förbättra sina kunskaper i
svenska och kunskaper om Sverige, vilket
även de direktinflyttade barnen från Sverige behöver.
Eleverna har ofta väldigt olika bakgrund, och det finns många familjer där
svenskan är ett av två, ibland tre språk
som talas hemma. Språket är en länk till
släkt och identitet. Därför är det extra
viktigt att upprätthålla svenskan. Språk
är en färskvara som utvecklas hela tiden,
och därför räcker det inte med sommarloven i Sverige. Just av den orsaken är
kontinuiteten i Svenska Skolan så viktig.
Eldsjälar i Svenska Skolan
Svenska Skolan i Singapore har under
alla år haft en fantastisk tur som har så
många personer som brinner för skolan.
Skolan skulle inte existera utan alla dessa
eldsjälar som i 40 år har ställt upp i vått
och torrt. Lärare och övrig skolpersonal
har med ett stort engagemang undervisat barnen och arrangerat stämningsfulla
Luciafiranden och sommaravslutningar.
Föräldrar har i alla tider spelat en stor roll
för verksamheten genom att hjälpa till i
skolans guldgruva, biblioteket. Tillsammans har vi alla hjälpts åt att driva verksamheten framåt under alla dessa år. Man
känner sig stolt över att få vara delaktig i
Svenska Skolan i Singapore!
Ana Pharaon Guve
Ordförande Svenska Skolföreningen i Singapore

Botaniska trädgården, Singapore

Svenska Skolföreningen
i Singapore

Svenska Skolan i Singapore drivs av
Svenska Skolföreningen i Singapore. Föreningen är ideell och erbjuder
svenska barn kompletterande svenskundervisning. Undervisningen bedrivs
2 lektionstimmar en gång i veckan och
följer Skolverkets kursplan (SKOLFS
2011:124) som fastställer att:
”Undervisningen i kompletterande svenska ska syfta till att eleverna vidmakthåller
och vidareutvecklar sådana kunskaper
i och om svenska som underlättar för
eleverna att vistas i Sverige under längre
eller kortare tid.”
Syftet med Svenska Skolan är att upprätthålla och vidareutveckla elevernas
kunskaper i svenska och att stärka den
svenska tillhörigheten genom att erbjuda
eleverna ett svenskt kulturutbud.
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Besök i
Kuala Lumpur
Svenska skolan i Kuala Lumpur drivs av Svenska Skolföreningen i Kuala Lumpur som bildades 1979.
Antalet elever har varierat sedan starten och just nu deltar 16 härliga elever i åldern 6–11 år i verksamheten.
Vi är tre lärare som under två timmar
varje vecka undervisar med utgångspunkt
i skolverkets kursplan för kompletterande
undervisning i svenska. Vi startar varje
lektionstillfälle med att träffas kl 15:00
och äta mellanmål tillsammans i kafeterian. Det är en bra möjlighet för eleverna
att lära känna varandra och knyta kontakter. De får tillfälle att använda svenska
språket även i andra situationer än i
klassrummet och det ger barnen en bra
övergång från undervisning på engelska
till svenska.
10 S V E R I G E K O N TA K T

Lektionernas innehåll och upplägg för
de olika grupperna varierar beroende på
åldersgrupp och kunskapsnivå. Vi har
elever som aldrig bott i Sverige, elever
med en svenskatalande förälder och en
förälder med annat modersmål och slutligen elever som nyligen flyttat hit från
Sverige. Det är härligt men också utmanande med den här mixen av kunskaper
i svenska.
Två timmar går försvinnande fort och
varje minut av lektionen tas till vara för
att utveckla och hålla språket levande.

Då eleverna går på internationell skola
innan de kommer till oss är det viktigt
att läsa av ”orken”, lekar i olika former
är roliga avbrott men också lekarna är
kopplade till språkträning.
Varje vecka lånar eleverna böcker att
läsa hemma. Skolföreningen har ett bra
utbud, men när Riksföreningen Sverigekontakt hörde av sig och ville komma till
oss med 50 böcker som vi själva fick välja
så blev vi väldigt glada. I år kom julen
redan i oktober!
Sverigekontakts representanter Lars

Twin Towers, Kuala lumpur

Bergman och Eva Hedencrona träffade
oss lärare, styrelse och intresserade föräldrar på förmiddagen och på eftermiddagen var det dags att överlämna böckerna till eleverna. Först berättade Lars
och Eva lite om vad föreningen arbetar
med, pratade om böcker och läsning.
De frågade även eleverna om några av
dem ville berätta lite om sig själva i tidningen Svergiekontakt.
Vi lärare tänkte genast: alla får svara
på samma frågor och sedan sätter vi
ihop det till ett häfte som var och en
får med sig hem vid läsårets slut. Det
blir en trevlig hjälp att minnas vilka vi
gick tillsammans med i Svenska skolan
Kuala Lumpur läsåret 14/15.
Text: Fia Lindén, Jenny Holloway
och Eva Terbrant, lärare

Fortbildning i Fuengirola
för svenska utlandsskolor
Kompetensutveckling av lärare och
rektorer är ett viktigt led i att förbättra resultaten i den svenska skolan.
Detta gäller även om den svenska
skolan t.ex. ligger i Beijing, London
eller Nairobi. Därför stödjer Skolverket via SUF konferenser som innebär
vidareutbildning för pedagoger och
skolledare vid de svenska utlandsskolorna.

Lördag den 8 och söndag den 9 november stod Svenska skolan i Fuengirola,
Spanien, värd för två konferenser för
utlandsskolepersonal. Rektorerna, totalt
21 stycken, erbjöds fortbildning inom ramen för det uppdrag de har att leda skola
och utveckla skolverksamhet. Rektorsutbildningen i Umeå med Helene Ärlestig
och Olof Johansson gav intressanta och
lärorika seminarier. Bland annat beskrev
Johansson sitt uppdrag från Utbildningsdepartementet att utreda ”Rektorernas
arbetssituation inom skolväsendet” vilket
skall slutredovisas senast 28 februari 2015.
För att förbättra resultaten i matematik
har Skolverket sedan 2012 utbildat lärare
i kollegial handledning inom ramen för
Matematiklyftet, en fortbildningssatsning

där många universitet och högskolor varit
involverade att ta fram utbildningsprogram. De svenska utlandsskolorna har
själva fått organisera sitt Matematiklyft
och genomföra handledning via Skype.
Ansvarig handledare för detta är Eva
Bergendorff, lärare vid Svenska skolan
i Fuengirola. Deltagarna, från tio andra
utlandsskolor, fick under de två konferensdagarna inspiration av Margareta
Oscarsson, Skolverket, och Eva Taflin,
från Göteborgs universitet. Lärare fick
också möjlighet att utbyta tankar kring
problemlösning med Eva Bergendorff,
som de normalt bara träffar under handledningen via Skype.
Lärarna hade också ett seminarium om
Skolverkets NO/teknik-projekt som presenterades av projektledare Claes Andersson, Skolverket.
Vid konferensen deltog även Per-Olov
Ottosson, Skolverket, som är ansvarig
för utlandsskolorna och Europaskolorna.
Ottosson informerade om hur förutsättningarna för de svenska utlandsskolorna
kan förändras med anledning av den nya
regeringens budgetproposition.
Styrelsen vid skolan i Fuengirola konfererade också under utbildningsdagarna

under ledning av SUF:s ordförande Rolf
Ornbrant. Styrelsens uppdrag och arbete
stod i fokus och många goda råd framlades av erfarna SUF-ledamöter (SUF –
Svensk Utlandsundervisnings Förening).
Totalt 59 personer deltog vid de två
konferenserna som förutom seminarier
och workshops också omfattade spansk
middag ackompanjerad av passionerad
flamenco.
Text: Per Jonsson
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Möte i Fort Lauderdale

14–16 november var det återigen
dags för den årliga skolkonferens
som anordnas för representanter från
de svenska skolverksamheter som
undervisar i kompletterande svenska
på många orter i USA. Platserna för
konferenserna varierar och i år var
det Svenska Skolan i Fort Lauderdale
som stod för värdskapet.

Vi lärare, rektorer och styrelserepresentanter m.fl. blev alla inhysta på ett fantastiskt vackert beläget hotell vid strandkanten i Fort Lauderdale. Förutsättningarna
kunde inte ha varit bättre och förtjusta
utrop hördes från alla de svenska konferensdeltagarna. Speciellt från de som flugit in från betydligt kallare platser!
På fredagskvällen inleddes konferenshelgen på hotellets vackra veranda där deltagare från Atlanta, New Jersey, San Francisco, Seattle, Denver, Indianapolis, Boston,
Charlotte, Washington DC, Fort Lauderdale samt Los Angeles (där jag själv är lärare)
minglade i skenet av solnedgången. En perfekt start på en mycket innehållsrik helg!
Lördagen inleddes med att Per-Olof
Lööf, som är Honorary Swedish Consul
i Florida, hälsade oss välkomna. Därefter
tog Jan Dackenberg från SUF (Svensk
Utlandsundervisnings Förening) över
och berättade mer om SUF:s verksamhet. Uppsatta mål för SUF är främst att
bygga nätverk mellan skolor och andra
verksamheter, kompetensutveckla samt att
plocka fram stödmateriel för styrelsearbete
och föreningsverksamhet. Mycket intressant och hoppingivande är det faktum
att kompletterande svensk undervisning
växer och att det i nuläget finns hela 4500
elever dokumenterade, varav de flesta i
Nordamerika. Under 2014 fokuserar SUF
på att utföra skolbesök, bistå med styrelseutbildningar, nätverkskonferenser, fort-
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löpande kontakter med Skolverket och
utbildningsdepartementet. SUF stöder
också Läskampen samt SUF-VM, som är
en väldsomspännande och mycket uppskattad idrottstävling för elever från 6 år
och uppåt.
Per-Olov Ottosson från Skolverket konstaterade också att svensk utlandsundervisning är en växande verksamhet. Från
Skolverkets sida görs flera fortbildningsinsatser och just nu pågår Matematiklyftet
och NO/Teknik-satsningen. Inom kort ska
även Läslyftet påbörjas och för oss som
undervisar i kompletterande svenska kommer det att finnas ett utbildningspaket på
internet, som är en komprimerad variant
av Läslyftet. Läslyftets övergripande mål
är att öka elevernas läsförståelse och skrivförmåga samt förmågan att samtala om en
text. Det har konstaterats att det finns stora
brister när det gäller elevernas läsförståelse
och av den anledningen görs en punktinsats inom detta område.
Vikten av att vi lärare använder oss av
läroplanen för kompletterande svenska
underströks. Det centrala innehållet i läroplanen är: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala,
språkbruk, berättande texter, sakprosatexter, kultur, natur och samhälle. Läroplanen bör utgöra grunden i lärarnas lektionsplanering.
Åsa-Lena Lööf, f.d. rektor för svenska
skolan i London, delade med sig av sina
erfarenheter från sin tid som rektor. Organisationen SWEA omnämndes också
eftersom de gör mycket för att stödja
svensk undervisning. Brukligt är att de
ofta bidrar med pengar till olika projekt
samt stipendier i svenska skolor. SWEA
står också bakom ”BUS-projektet” som
skapar och förmedlar information, tjänster och produkter som underlättar svensk
undervisning. Åsa-Lena informerade även
om intressegruppen SMUL (Svenska som
modersmål utomlands). Det är en internationell intressegrupp för alla som bor
utomlands och vill lära sina barn svenska.
SMUL ger ut en nättidning ”Magasinet
SMUL” som kom ut för första gången i
maj 2014. SMUL har också initierat blog-

gen ”Svenska Utomlands” där föräldrar delar
med sig av sina personliga erfarenheter.
Lars Bergman från Sverigekontakt informerade om föreningens verksamhet. Den
stödjer de svenska skolorna utomlands på
olika sätt, bland annat genom bidrag till kultur- och elevverksamhet, såsom teater och
författarbesök på skolorna. Han informerade
även om möjligheten för utlandssvenska barn
att få lägeravgiften betald till Sparrevikens
olika sommarläger (barn 8–14 år). Föreningens projekt Svenska minnesmärken i utlandet
har pågått i tre år och konferensdeltagarna
uppmanades att ta del av detta genom att gå
till Sverigekontakts hemsida. Tidningen
”Sverigekontakt” delades ut och de som inte
får den regelbundet med posten uppmanades
att mejla sin adress till Lars Bergman.
Dr Sarah Ransdell från Nova University
höll ett intressant föredrag om flerspråkiga
barns inlärning. Hon underströk att flerspråkiga barn kan uppvisa förseningar i inlärningen av sitt första språk, men dessa förseningar är bara tillfälliga. Det är enligt Dr
Ransdell positivt att utsätta barnen för flera
språk, det förbättrar barnens förmågor inom
andra områden också.
Efter alla dessa intressanta föredrag ägnade vi eftermiddagen till arbete i ”workshops”. I en grupp förevisades de läromedel
som används på de respektive skolorna,
mycket informativt och intressant att få ta
del av andras erfarenheter. I en annan grupp
diskuterades idéer för ”fundraising” och i den
tredje och sista gruppen informerades om
”non-profit organizations”. Dagen avslutades
med en mycket trevlig och god middag.
Under söndagsförmiddagen ”knöts påsen ihop” och vi gick igenom vad arbetet
i våra ”workshops” utmynnat i. Alla var
frikostiga med att dela med sig av sina
erfarenheter och åsikter, kontakter knöts
och ideer om samarbete mellan skolorna
kläcktes.
Sprängfyllda av nya ideer styrde vi alla
sedermera kosan hemåt. STORT TACK
till Svenska Skolan i Fort Lauderdale för en
fantastiskt inspirerande och välorganiserad
konferens!
Text: Lotta Dahl, Lärare Svenska Skolan i Los Angeles

Genrepedagogik
I LONDON

Det är slutet av augusti i Barnes och
verksamheten vid Svenska skolan
i London håller så sakteligen på att
starta igen efter sommaruppehållet.
Precis som vid många skolor i Sverige inleder man med en mjukstart.
Personalen samlas, man diskuterar
aktuella frågor och man erbjuds
också fortbildning. Denna fredag är
det en kort teoretisk genomgång av
genrepedagogik i kombination med
en workshop som står på programmet. Föreläsare är Eva Hedencrona
från Sverigekontakt.

Personalen består av ett 30-tal lärare
och av dessa finns några som inte talar
svenska. Föreläsaren väljer att hålla en
längre genomgång på svenska med den
svensktalande gruppen och en något mer
förkortad variant för de som uteslutande
talar engelska. Detta beroende på att genrepedagogik tar sitt avstamp i den kultur
man verkar. Vad man trycker på är parallell språk- och kunskapsutveckling i samtliga ämnen och man siktar på att alla ska
kunna tillägna sig ett språkbruk som är
gångbart i olika sociala situationer.
Teoretiskt stödjer man sig på Michael
Hallidays syn på grammatik som
poängterar att man ska studera
språket i ett sammanhang och
man tillämpar Vygotskijs tankar om arbete i grupp som
främjande för lärandet. Dessutom använder man sig
av Rothebys cirkelmodell vilken innebär att
när man ska skriva

börjar man med att bygga upp kunskap
om texttypen. Ska klassen till exempel
skriva en krönika läser man modelltexter,
studerar genren, analyserar hur texten är
uppbyggd, vilka språkliga strukturer som
ingår och vilket syfte texten har. Därefter
skriver man en gemensam text, i många
fall skriver läraren på tavlan och klassen
hjälper till. Avslutningsvis skriver eleven
en egen text.
Inom genrepedagogiken talar man om
olika basgenrer vilka är berätta, återberätta, instruera, beskriva, förklara och argumentera. Med hjälp av dessa basgenrer
kan man bilda skolans samtliga genrer,
en recension utgörs till exempel av beskrivning, återberättande och argumentation. Med en medvetenhet om genrer
underlättas skrivande såväl som läsande.
Man vet vilket språk, vilken struktur och
i viss mån vilka ord och uttryck man ska
använda eller som kan dyka upp.
Varför är detta så viktigt? Och kan
detta verkligen vara något nytt? Det är
viktigt därför att man i svensk skola under många år hamnat i det som kallas för
”berättarträsket”. Man skriver och berättar och berättar, lär sig den berättande
genren för att sedan använda samma stil
när man ska argumentera. Det gör att
man får problem när man ska kommunicera med personer utanför Sverige som
inte är vana vid detta sätt att uttrycka sig.
De engelska lärarna bekräftade detta. De
har noterat att svenska barn och ungdomar ibland kan vara främmande inför det
formella skrivandet.
Att fundera på vilka språkliga strukturer man använder för olika texttyper är

inte bara viktigt för skolbarn utan även för
yrkesverksamma lärare. Hur arbetar man
för att medvetandegöra eleverna om hur
texter i olika ämnen ser ut? Vilket ordval
använder man inom till exempel matematiken? Hur aktiverar man detta ordval?
Hur skriver man en fungerande rapport?
Här kan det verkligen hjälpa om man själv
också prövar att skriva. Sist men inte minst
ska man alltid ha ett tydligt syfte med det
man skriver, en mottagare och man ska
vara medveten om vilket språkbruk denna
”situation” kräver.
Text: Lars Bergman
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UTLANDSSVENSK – VEM ÄR DET?
Språkbruk bland svensktalande ungdomar i Europa, del 2

Utlandssvensk är ett begrepp som
ofta lite svepande och i allmänhet
används om de svenskar som bor
i utlandet, men hur ser egentligen
gruppen utlandssvenskar ut? Finns
det över huvud taget en sådan grupp?
Föreställningarna om gruppen
utlandssvenskar tenderar att vara
förhållandevis stereotypa, och bottnar inte sällan i en idealiserad och
oklart definierad svenskhet.

sina olika språk och hur de upplevde sin
flerspråkighet. Den enkätundersökning som
jag sedan genomförde och som ligger till
grund för mina pågående avhandlingsstudier har dock påverkat mina föreställningar.
Idag kan jag konstatera att begreppet utlandssvensk innehåller en stor variation
och komplexitet.
Syftet med avhandlingen är att undersöka hur gymnasieelever som deltar
i någon form av svenskundervisning och
har svenska som ett modersmål använder
sina olika språk. Vad gäller begreppet modersmål följer jag den gängse definitionen
Hårdraget ses de som svenskar vilka har
där modersmålet utgör det eller de första
lämnat Sverige för att bo utomlands unspråk som individen lär sig och genomgår
der en period av sitt liv, och förutsätts dels
sin tidiga socialisation på. Språket eller
ha ett relativt oproblematiskt förhållande
språken lärs vanligtvis in före tre års åltill sin utlandstillvaro, dels ha sina rötter
der och genom en förälder eller annan
tveklöst kvar i Sverige. De antas ha kvar
närstående vårdnadshavare. Enligt den
sin kulturella och språkliga förankring och
här definitionen kan individen sägas ärva
hemvist i det svenska, och förväntas bete
sitt modersmål från sina föräldrar.
sig som svenskar i allmänhet, låt vara med
I avhandlingens undersökning deltar
en berikande insikt i och flair av en annan
kultur och ett annat språk. Flerspråkigheten 136 ungdomar mellan 15–19 år, fördeupplevs generellt som en tillgång i det att de lade på 81 flickor och 55 pojkar. De bor
på 15 olika ställen i sju länder i Syd- och
kan både svenska och ett annat språk.
I efterhand kan jag se att när jag påbörja- Mellaneuropa. När jag började söka efter
de mina doktorandstudier delade jag i stor ungdomar som var villiga att vara med i
undersökningen, ställde jag först in sökutsträckning dessa aningslösa och relativt
ljuset på ungdomar med svenska som sitt
kategoriska föreställningar om gruppen
utlandssvenskar. Lite förenklat ville jag se enda modersmål, dvs. vars båda föräldrar
har svenska som modersmål. Det visade
hur utlandssvenska ungdomar använde
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sig förhållandevis omgående att det fanns
betydligt färre ungdomar med två svenska
föräldrar i svensk undervisning utomlands
än vad jag förutspått. Följaktligen tillfrågades också ungdomar med flera modersmål, dvs. de har föräldrar där den ena har
svenska som modersmål och den andra
har ett annat språk, vilket oftast, men inte
alltid, är detsamma som majoritetsspråket i
bostadslandet.
Av de 136 ungdomar som nu deltar i
undersökningen har 52 föräldrar som båda
har svenska som modersmål, 71 har en
förälder med svenska som modersmål
och en med ett annat språk som modersmål. Slutligen har 13 ungdomar föräldrar
som inte alls har svenska som modersmål.
När jag började min undersökning fanns
det inte med i min föreställningsvärld att
ungdomar från familjer där ingen förälder
har svenska som modersmål skulle delta i
svenskundervisning. Således blev jag initialt något förbryllad när dessa ungdomar
först dök upp i högen av besvarade enkäter. Vartefter undersökningen fortlöpte
vande jag mig vid dessa svenska ungdomars språkliga bakgrund, men eftersom
de intresserade mig förhörde jag mig lite
extra om deras bakgrund.
Med undantag av en är dessa ungdomar
antingen födda eller uppväxta i Sverige.
Deras föräldrar, eller mor-/farföräldrar,

Foto: Johan Franzén

har emigrerat till Sverige, och de har gått i
svensk skola i Sverige. När familjen sedan
har flyttat från Sverige har ungdomarna
fortsatt i någon form av svenskundervisning.
I de flesta fall har familjerna flyttat till ett
annat land än de ursprungligen kom ifrån.
I några fall har familjerna dock återvänt
till ursprungslandet, och ungdomarna har
kunnat gå i skola där eftersom de har haft
hemspråksundervisning i Sverige. Omvänt
deltar de nu i den kompletterande undervisningen i svenska utomlands.
De flesta av dessa 13 ungdomar anger i
enkäten svenskan som ett modersmål vid
sidan av föräldrarnas språk, och majoriteten
uppger också att svenskan är deras starkaste språk. De här ungdomarna speglar dels
globaliseringens påverkan på migration
och språkliga mönster, och dels den svenska mångfalden. Ungdomarna, påstår jag,
är utlandssvenskar, och om de tagits bort
från undersökningen på grund av att deras
föräldrar har ett annat modersmål hade det
indirekt bidragit till att utesluta immigranter
från gruppen utlandssvenskar. Ur ett symboliskt perspektiv hade också ungdomarna
fråntagits rättigheten till svenskan, som för
dem utgör ett modersmål och det språk de
anser vara sitt starkaste.
För att komplicera begreppet utlandssvensk ännu lite mera, finns det bland
de övriga föräldrarna tiotalet finlands-

svenskar. Det hade jag i min okunnighet
inte beaktat i min enkät, och samtliga finlandssvenska ungdomar i undersökningen
kommenterar också med emfas att de är
finlandssvenskar och inte svenskar. Svenskan är ett pluricentriskt språk, dvs. det
talas i flera länder än ett, så även gruppen
utlandssvenskar får lämpligen också anta
en pluricentrisk skepnad.
Förutom den språkliga bakgrunden kan
också anknytningen till bostadslandet variera inom gruppen utlandssvenskar. Vad
gäller ungdomarna i undersökningen är en
tredjedel födda i landet de bor i och majoriteten av dem kommer dels från familjer
där den ena föräldern har landets majoritetsspråk som modersmål, och går dels i
lokal nationell skola. Frågan är om dessa
ungdomar över huvud taget kan kategoriseras som immigranter. Med samma logik
skulle de ungdomar i undersökningen som
är födda i landet och går i lokal nationell
skola men vars båda föräldrar har svenska
som modersmål, kunna säga vara andra
generationens immigranter.
I den andra ytterligheten finns i undersökningen de ungdomar som går på
internationella skolor. Majoriteten av dem
kommer från familjer där båda föräldrarna
har svenska som modersmål, och majoriteten av ungdomarna emigrerade från
Sverige efter 10 års ålder. En anledning

till valet av internationell skola kan vara
att familjen, och framför allt barnen, vid
flytten hade större kunskaper i engelska
än det lokala språket och att valet av en
internationell skola med engelska som
undervisningsspråk antogs underlätta den
fortsatta skolgången för barnen. Många
av dessa ungdomar och deras familjer har
också bott i flera länder, och den övervägande majoriteten har en bostad i Sverige
samt anger att de är i Sverige minst tre
veckor på sommaren.
Som undersökningen visar är begreppet
utlandssvensk varken lätt att omfamna eller
avgränsa. Snarare kan det beskrivas som
ett kontinuum, där den ena ytterligheten
består av ungdomar som är födda i bostadslandet, går i lokala nationella skolor
och har föräldrar med olika modersmål,
och den andra ytterligheten består av
ungdomar som går på internationella
skolor, för ett mobilt liv och vars föräldrar båda har svenska som modersmål.
Kanske en definition av utlandssvensk
kan vara en person som i sitt liv bär med
sig ett förhållande till
det svenska språket
och en till det förknippad kultur?

Text: Marie Rydenvald
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Utblick Finland

Ett svenskspråkigt paradis
i Östersjön
Visst är vi i Finland lite avundsjuka ibland. Ja, t.ex. på de där ålänningarna, som tycks ha allt. De har sina
paradisöar där de lever som framgångsrika (läs: rika) entreprenörer och odlar såväl äpplen som potatis, talar
sitt hemliga språk (svenska) och är inte villiga att dela med sig av den vackra naturen med oss från fastlandet. Varför får vi inte köpa en klippa på Åland och bygga en sommarstuga med havsutsikt? Varför är detta
sommarparadis öppet för oss endast sommartid då vi tar färjan till Mariehamn och sedan cyklar runt på ön i
några dagar och njuter av havsutsikten och en lantlig idyll med små byar omringade av betande får och kor.
Ålänningar tillverkar chips, äppelsaft,
öl och även whisky. De bor i sina röda
trähus med himmelsblå farstukvist och
barnen får åka båt till en liten byskola.
Är man ålänning har man fullt upp med
femtioelva olika sysslor ute till havs och
på sin egen gård där man har bl.a. får,
hästar, höns och barn i ett härligt virrvarr.
De åländska kändisarna tycks dessutom
vara multitalanger som är bra på allt som
de tar itu med.
När vi kommer till Åland får vi munnen full av svartbröd, färskt hemvete och
tv-kocken Michael Björklunds läckra maträtter med smör som en av de viktigaste
ingredienserna. Vi besöker Bagarstugan i
Mariehamn och får syn på ålandspannkakan samt ett dussin olika slags tårtor i en
härlig gammaldags kafémiljö där servitörerna möter alla lika glatt och rödkindat.
Vi från fastlandet är nästan som ufon
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på Åland när vi kommer dit första gången.
Det är i och för sig svenskarna också när
de undrar hur glassförsäljaren har lärt sig
tala så felfri svenska. Då svarar försäljaren
vänligt att hon lärt sig svenska ända sedan
hon föddes för tjugo år sedan.
Men nu måste jag ju erkänna hur det
egentligen ligger till för det gissade ni väl
redan? Jag älskar nämligen detta landskap,
det lilla Åland, som jag första gången som
18-åring fick lära känna under en sommar
som barnflicka hos en åländsk familj. Ända
sedan dess har en del av mitt hjärta hört
till Åland och ålänningar.
Tack vare min sommar på Åland (och
senare en till sommar hos en annan familj
samt ett helt år på Ålands folkhögskola)
kan jag svenska och har hittat ett ställe i
världen där jag trivs otroligt bra och dit
jag då och då längtar. När jag en gång
kommit in i samhället och lärt känna
människorna vet jag vad som är det bästa
hos dem. Ålänningar är äkta
människor med sunt förnuft.
De tar hand om de sina och
de jobbar hårt. De är gästfria,
praktiska och jordnära människor och blir man vän med
dem är man vänner för evigt.
De är kanske mångsysslare för
att det inte har funnits något
alternativ. De måste jobba
hårt för att försörja sig och de
måste hjälpa andra så som
man gör ute på landet. Och
finländare som de är, kan man
sitta tyst med dem eller bada i

sjön i maj då det fortfarande är kallt.
Fördomar som jag tidigare listade upp
kan man ha om man inte bott på ön utan
bara besökt den snabbt. Om man som finne kommer till Åland och inte kan svenska
förstärks kanske fördomarna. Många blir
illa berörda när de inte betjänas på finska i
Finland. Cirka 95 procent av öborna talar
svenska som modersmål och det finns ingen tvångsfinska för de åländska barnen
i skolan. Många kan finska för att de t.ex.
jobbat på färjorna men det gäller inte alla.
Detta måste man bara acceptera om man
vill bli väl mottagen.
Jag hoppas att Åland förblir som det är
nu. Att ålänningar även i framtiden doftar
svartbröd och fårull. Åland är som ett litet
guldägg i Östersjön, öppet för alla att besöka, även vintertid fast alla turistattraktionerna har stängt. Vill man stanna där och
äga en egen klippa, får man först bo på ön
i fem år och klara av språkprovet i svenska.
Det tycker jag är rättvist för utan strikta
regler skulle paradiset snabbt sluta existera.
Var skulle jag då sitta på en klippa och låta
blicken vila på de röda båthusen en skön
sommarkväll?
PS. Lästips! Om du inte
läst Ulla-Lena Lundbergs
roman Is, försök få tag
på den och upplev den
åländska vintern och några djupt drabbande människoöden. DS.
Text: Johanna Savolainen
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Svenskundervisningen i världen
Den senaste tiden har undervisningen
i svenska som främmande språk vid
universitet och högskolor i utlandet
fått mycket uppmärksamhet i svensk
press och på sociala medier. Det är
ju förstås bra, även om anledningen
inte är så positiv. En tredjedel av den
statliga budget som Svenska institutet (SI) tilldelas för att stödja undervisningen föreslås dras in 2017.

SI:s stöd går bland annat till bidrag till
läromedel och litteratur, gästföreläsningar, stipendier till svenskstuderande,
konferenser och annan fortbildning för
svensklärare. Ett särskilt stöd ges även till
utsända svensklektorer i länder där löneläget är lågt i jämförelse med Sverige.
SI har kontakt med över 225 institutioner i utlandet och får dagligen bevis för
att det finns ett stort intresse för Sverige
och det svenska språket. Det är ett mycket viktigt arbete som bedrivs vid en rad
lärosäten med stort engagemang. Studenterna lär sig inte bara språket utan kan,
efter några års studier, i många avseenden mycket mer om Sverige än svenska
ungdomar. Vid flera av dessa lärosäten

Lingu@net Worldwide – en webbplats för dig som gillar språk
Det flerspråkiga webbresurscentret
Lingu@net Worldwide har förvandlats
till en interaktiv och dynamisk tjänst. Nu
kan du som användare lättare påverka
innehållet. Den nya sajten presenterades i
november i Berlin på utbildningsmässan
Expolingua.
I över tio år har Lingu@net katalo-

pågår naturligtvis också en omfattande
forskning.
Ni är många som protesterat mot en
nedmontering av det statliga stödet, både
lärare och studenter. I skrivande stund
vet vi inte riktigt vad som kommer att

hända, men hoppas förstås att protesterna
ger resultat.
Tillägg 28 november: Det är nu med stor glädje
som vi kan meddela att regeringen tar tillbaka
sitt förslag. SI tackar alla som har engagerat sig
i frågan.

giserat och erbjudit både lärare och inlärare webbresurser för språkinlärning.
Webbplatsen drivs av ett internationellt
konsortium med experter inom språkundervisning och IT, och projektet har i
flera omgångar fått stöd från EU. Svenska
institutet (SI) är den svenska partnern i
projektet.
Det övergripande syftet är att främja
inlärning och undervisning av moderna
språk genom att samla bra webbresurser.
Med Lingu@net Worldwide får du tips
på hur du kan lära dig ett nytt språk eller
upprätthålla dina språkkunskaper. Du kan
själv ladda upp, betygsätta och kommen-

tera resurser samt möta språkintresserade
i olika diskussionsgrupper. Vi hoppas på
så sätt att den nya webbplatsen är mer
attraktiv och relevant för dagens behov.
På Lingu@net Worldwide kan du göra
sökningar efter webbresurser på över 30
språk. Här finns länkar till mer än 5 000
resurser – på alla de officiella EU-språken,
på några regionala språk samt på världsspråk som till exempel kinesiska, arabiska
och hindi.
Läs mer: www.linguanet-worldwide.org.
Du kan också följa oss på Twitter:
@linguanetworld eller hitta oss på
Facebook: facebook.com/linguanetworld.

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka
omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk
kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och
näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra
länder. SI har det övergripande ansvaret för svenskundervisningen i
utlandet, främst på universitetsnivå. www.si.se
S V E R I G E K O N TA K T
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VARFÖR INTE
FINLAND?
Varför Finland? var den första fråga
jag ställde mig, när jag fick förfrågan
av Sverigekontakt om att undervisa i
svenska språket, kulturen och litteraturen på Tammerfors tekniska universitet en vecka under hösten. Jag hade
aldrig tänkt tanken att åka till Finland,
ett land som ”vi” förlorade 1809.
Som litteraturvetare har jag varje år
i undervisningen hanterat traumat i
svensk dikt; den slutliga punkten för
det svenska stormaktsväldet.

När jag tryckte upp ”Du gamla du fria”
och ”Vårt land” för det kompendium jag
satte samman för kursen, slog det mig
hur märkligt det är, att Runeberg skrev
Finlands nationalsång under den ryska
överhetens tid. Än mer förvånad blev jag
under den lektion då vi talade om sångerna, och jag frågade studenterna varför
jag gett ett kursavsnitt rubriken ”Sverige
efter 1809”. Ingen kände till årtalet. Som
svensk tyckte jag det var naturligt, att
börja undervisningen om Sverige från det
år då länderna skildes åt.
Finland – även i en så finskspråkig
bygd som den kring Tammerfors, är ändå
och ännu mycket svenskt: så gott som
allt både i staden och på landsbygden
jag flög över, ser ut precis som på denna
sida Östersjön. Genom Tammerfors långa
historia, staden är grundlagd av Gustaf
III, har byggnader i tidens stil uppförts
samtidigt som i Sverige. Invandrare från
de brittiska öarna har grundat industrier

av samma slag som i Västsverige. De
modernaste lägenheterna ligger nu i hus
vid vatten, byggda i samma stil som på
Hisingskajerna och i Hammarby sjöstad.
Om det inte varit så att man som svensk
inte förstår ett ord av vad som sägs, och
att man får stava sig igenom gatuskyltar
så långa, att de måste kosta dubbelt mot
de svenska, så känner man sig hemma,
när man går på stan.
Också på universitetet ser det ut som
här; allt från själva husen – byggda och
tillbyggda under de senaste decennierna
– till matsalar och lektionslokaler och lärarutrymmen. Till skillnad mot vad många
svenskar tror, är också tonen i umgänget
mellan lärare och studenter ungefär likadant. Kurser och kursplaner liknar varandra mycket. Jämfört med högskolan
i Norge, där jag också har gästspelat, är
likheterna mellan finskt och svenskt fler.
Med tanke på vad som sagts i den svenska
skoldebatten om finska skolresultat, var det
intressant att ta del av finska studenters syn
på skolan; problem med oordning på lektioner, mobiltelefoner och andra störande
moment verkade vara lika stora där. PISAresultaten förklarades delvis med att den
mätningen bara avser vissa delar av kunskapsområdena, och inte ger en helt rättvis
bild av finska skolor. Det är naturligtvis
inte möjligt för mig att avgöra hur det ser
ut i den finska skolan, men av vad jag fick
höra kan jag dra slutsatsen, att vi borde
ha mer dialog länderna emellan för att
dra lärdom av varandras erfarenheter, i

stället för att på ett förenklat sätt leta förebilder och avskräckande exempel.
I kursen ingick diskussioner; nyfikenheten
på vardagslivet i Sverige, bostadspriser
och ryktet om efterfrågan på barnmorskor, visade att många hade planer på att
åtminstone en tid bosätta sig här. Eftersom
det just hade varit val i Sverige var det
naturligt, att svensk politik och ekonomi
var ett av kursens fokus under veckan. Ett
annat var våra traditioner och vår mat.
Studenterna fick själva gruppvis presentera
idrott, musik, ekonomi, film, konst och
teater, nya och gamla traditioner i Sverige.
Om svensk idrott kände de från början till
ungefär det svenskar känner till om finsk:
ett par världsstjärnor, ishockey och svenskkampen i friidrott. En av studenterna hade
till och med deltagit in den senare. Om
svensk musik visste de hur mycket som
helst, visade det sig, och när det blev fråga
om svensk litteratur fick jag veta att en
avsevärd del av de barnböcker de läst var
svenska, även om alla inte kände till att de
var skrivna av svenska författare. Alfons
Åberg, Lilla Emma, Bamse och LasseMajas detektivbyrå var lika självklara som
Astrid Lindgrens böcker.
Mitt intryck är att studenterna arbetade hårt, var målmedvetna, men inte alltför stressade. Så är ju mitten av en hösttermin kanske inte heller den intensivaste
perioden under studietiden. Studenternas
mat var rejält subventionerad och så gott
som alla åt i matsalen. Eftersom universitetet är stort och området ligger en liten
bit från centrum, är det naturligt att vistas
där hela studiedagen.
Genom att bo på ett hotell inne på
campus, där även ett stort universitetssjukhus ligger, fick jag några inblickar i hur
fler delar av det finska samhället fungerar.
Både anhöriga och en del patienter bodde
på hotellet. Samhället verkar åtminstone
ytligt sett litet tryggare än det svenska; det
liknar det svenska systemet för tio-femton
år sedan; lite mindre stress, lite mer tillförsikt och lite mindre oro i luften.
Slutligen måste jag berömma mina
värdar och kursledare Rejio och Katri
för ett fantastiskt mottagande både under
dagtid på universitetet, och då de tog mig
på rundtur i staden och på middag på en
trevlig restaurang i Tammerfors, och institutionens chef som bjöd mig på lunch
sista dagen. Frågan om varför jag skulle
åka till Finland fick svar: för att inse, att vi
har ett grannland, som är väl värt att lära
känna, och grannar som vill upptäcka mer
av Sverige än Stockholm.
Text: Lilian Perme
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Det handlar om att leva
Anteckningar om litteratur
I drömmen kan man vara på alla platser,
man kan färdas på alla sätt, träffa vem
som helst. Associationerna skiftar med
samma hastighet som gnistorna överförs
från en synaps till en annan. Det är fascinerande och skrämmande, vi besöker en
värld vi har tillgång till i sömnen eller då
vi tillåter våra jag att luta sig tillbaka utan
den övervägda tankens prestige vi får och
ger i samma andetag.
Så går delar av det konstnärliga skapandet till, ja allt skapande. Idéer föds ur
till synes ingenting, man kan gripa tag i
en flyende tanke, hala in det sprattlande
bytet för att låta det granskas. Kanske
släpper man iväg tanken igen, kanske är
den något att hålla fast vid och utveckla.
Och så är det också med läsning: den
föder ständigt nya tankar. Den scen författaren skapar är grunden för att tänka
vidare. Framför mig har jag en bok av
Sara Danius, Den blå tvålen – romanen
och konsten att göra saker och ting synliga
(Bonniers). Sara Danius är författare,
litteraturprofessor och ledamot av Svenska Akademien, stol nummer 7. Hennes
genre är framför allt essän. Med avstamp
i litteraturen ger hon bilder av hur tiden,
tidsandan och kulturhistorien speglas i
berättelser. I Den blå tvålen får författare
som Stendahl, Flaubert, Balzac och romaner av dem utgöra objekt för hennes
studier. De är alla verkliga klassiker, romaner som Rött och Svart, Madame Bovary,
Förlorade illusioner står sig fortfarande som
berättelser om detta att vara människa
och om människans samröre med samhället. De är romaner som, även om de
utspelar sig under 1800-talet, fortfarande
är aktuella. Ty trots att tiden gått och
mänskligheten gått genom paradigmskifte
efter paradigmskifte, trots två förödande

världskrig, globala ekonomiska härdsmältor, onämnbara gräsligheter, är människan ändå till stora delar densamma. Vi
älskar, hatar, gläds, sörjer av samma orsaker, ljuvligheter och smärta bestämmer
våra reaktioner, vår egen eller andras fattigdom eller rikedom är viktiga komponenter när vi gör politiska bedömningar
och positioneringar. Därför kan karaktärerna i Paris eller småstäder från förrförra
seklet ännu vara värda studier – deras
seende och handlande är ännu begripliga
och viktiga för oss, och kommer säkert att
vara så länge än.
Men varje tid har sin egen läsning.
Vår egen tid färgar naturligtvis vår syn
på litteraturen. Vi betraktar Emma Bovary från ett långt avstånd och något
händer under färden från hennes värld
och till oss. Ett raster av ett sekels psykologiska kunskaper, av nya och gamla
tankar om kön och makt och mycket annat ligger mellan oss och dess författare.
Vi prövar oss mot romanen, den prövar
sig själv mot oss och det är klassikerns
eviga kamp: den om giltighet. Är den
fortfarande giltig, vad är det i en dikt av
Hedvig Charlotta Nordenflycht som ännu
griper oss, vad i ett fragment av Sapfo
kan ännu efter mer än tvåtusen år få oss
att falla i tankar om kärlek, längtan och
hängivelse?
På samma sätt som delar av en gemensam genetisk kod färdas genom alla människor, så att allas vårt ursprung kan härledas till en ytterst liten samling kvinnor
och män som för flera tiotusentals år sedan
vandrade från Afrika till Eurasien, på
samma sätt verkar det som att skildringar
av våra innersta sätt att vara går att känna
igen trots stora avstånd i tid och plats.
Det är en mörk höstkväll, jag sitter

med mitt skrivdon, lampor lyser milt
över möbler och textilier, böcker ligger
uppslagna, andra människor rör sig stillsamt i de andra rummen, en flock gäss
från låter sjön, de har slagit läger i flyttningen söderut. Ersätt glödlamporna med
fotogenlampor, datorn med penna och
papper, elementen med kakelugnar, mer
behövs inte för att vi ska befinna oss i en
annan tid. Eller?
I vilket fall kan vi lätt förflytta oss i
tanken, och då skänker det ytterligare
spänning om man till exempel har en
guide som Sara Danius, som i sina essäer
ger oss berättelsernas hela tids- och kulturperspektiv, från deras tid till vår. Att
läsa är ju bland annat att både besöka ett
annat land som främling och att göra det
till sitt land, berättelsen ger och tar och
vi måste ge av oss själva för att få något
tillbaka.

Arne Johnsson är poet, litteraturkritiker,
bibliotekarie, bosatt i Lindesberg.
Han har ofta medverkat vid språkdagar
och konferenser arrangerade av Riksföreningen Sverigekontakt och/eller Svenska
institutet. Arne skriver regelbundet om
poesi och annan litteratur i Sverigekontakt.
Text: Arne Johnsson
Foto: Rolf Karlsson
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Vad pågår i Sverige?

VI FRÅGAR SPRÅKET.
I början av varje år presenterar
Språkrådet en nyordlista där ord som
tillkommit eller ökat i användning
under föregående år presenteras.
Nyordlistan är en riktig godispåse
och den uppmärksammas ofta i
media. Jag tror att det talas om nyordlistan i andra fikarum än det som
jag och annat språkfolk går till för en
kopp kaffe. Alla vill kolla om de är så
trendiga att de redan har hört, förstått
eller kanske använt nyorden.

Nyorden brukar också användas som underlag för diskussioner om det samtida
samhällsklimatet. Den senaste nyordlistan, som presenterade lexikala debutanter
från år 2013, innehöll både ordet selfie
och ordet bjudkaffe. De orden pekar på
två motsatta tendenser i dagens Sverige.
Medan selfien (ett foto man har tagit på sig
själv, ofta med mobilkamera i vad som
ser ut att vara en naturlig pose i intressant
miljö, kanske en populär restaurang och
som man sen lägger ut på Instagram eller
Facebook) tyder på att vi blir allt mer intresserade av att framhäva oss själva, tyder
bjudkaffet (att betala för två kaffekoppar,
fast man bara dricker en, för att caféet skall
kunna ge den andra koppen till någon
som inte har råd med kaffe) på ett ökat
intresse för medmänniskorna.
I väntan på Språkrådets och Nyordlistans temperaturmätning av det svenska
samhället år 2014 kan man, tänker jag
mig, undersöka vilka processer som pågår
runt oss, eller i alla fall vilka processer det
talas om i tidningar och sociala medier.
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Där det pågår en process pågår det en förändring, och där det pågår en förändring
– ja, där kan vi kanske hitta embryot till
något nytt i vår omvärld.
I svenskan finns det en eller ett par
ändelser, eller suffix, som betecknar pågående processer: -iering och -isering. Lägger
man ett sådant suffix till ett adjektiv som
internationell bildas substantivet internationalisering som betecknar processen att göra
något (mer) internationellt. Man kan skapa
verb också, med de besläktade suffixen
-iera och -isera: internationalisera betyder
att göra något mera internationellt.
När man söker på de här ändelserna
till exempel i datorverktyget Korp (se
adress nedan och prova själv!) måste man
sålla lite. En del av -ierings- och -iseringsprocesserna är så vedertagna att de knappast beskriver något nytt runt oss. Identifiering och kopiering, det att identifiera eller
kopiera någon eller något, avslöjar kanske
inte så mycket om trender i vår samtid. Eller framtid. Man får leta vidare i den av datorns algoritmer genererade ordlistan över
ord som slutar på -iering. Och här finns en
guldgruva av processer i rörelse.
Vi har HBT-certifiering (en process som
styrker att man inte diskriminerar homo-,
bi- och transsexuella), gullfiering (en process
i vilken viktiga ärenden görs små och till-

gängliga, men samtidigt mindre relevanta),
jippofiering (en process som gör viktiga
ärenden till lättsamma spektakel), hollywoodifiering (det att göra något glättigt filmlikt)
och turistifiering (det att göra en turistvänlig
attraktion av t.ex. kulturellt material).
-ierings- och iserings-orden är roliga
eftersom de dels används i mycket officiella, närmast vetenskapliga sammanhang, dels är produktiva bland de vanliga
språkanvändarna, vilka nu de är – kanske
bland människor som skriver bloggar eller
inlägg på nätforum. Folk hittar på nya ord
med de här ändelserna helt enkelt. Ibland
kommer samma –ieringsord att betyda
flera olika saker. Så verkar vara fallet med
disneyfieringen. I vissa fall verkar disneyfiering betyda att djur tillskrivs mänskliga
egenskaper, precis som ju Musse Pigg eller mössen i Askungen eller Dumbo och
hans mamma i högsta grad beter sig som
människor, men med svans. Disneyfiering
skulle kunna vara att skapa en fabel, helt
enkelt. Andra verkar mena att disneyfiering
betyder att något förenklas och kommersialiseras, eller görs lättsmält och trevligt.
Min lokala tidning, Göteborgs-Posten,
använder ordet i båda betydelserna med
några års mellanrum, vilket gör det svårt
att använda för att läsa av trender. Men
generellt verkar snuttifieringar (att göra

komplexa sammanhang korta, snuttiga)
och andra sätt att göra något litet, enkelt
och rart ligga i tiden.
Harmonisering talas det också om under
det sena 00-talet och det tidiga 10-talet.
Harmonisering verkar innebära att man
anpassar något efter något annat. En del
aktörer på de sociala medierna ger uttryck
för att dessa anpassningar ingår i vad som
närmast liknar en konspiration: harmonisering innebär för dem att man anpassar något som fungerade ganska bra efter
något som fungerar sämre och att termen
finns till för att få det att se ut som att två
system har jämkats ihop, och att det därefter har uppstått harmoni. Och harmoni,
vem gillar inte det? En bloggare som tror
sig ha genomskådat den här processen
utbrister: ”Harmoni – bättre än harmonisering!” Men vad säger alla harmoniseringar
om dagens Sverige? Förmodligen att det
förekommer strukturella omvandlingar.
Många av harmoniseringarna i min snabba
undersökning handlar om hur svensk lag
skall anpassas efter EU:s regelverk. En
mycket typisk mening ur materialet: ”men
en harmonisering av den svenska alkoholskatten till EU-nivå är på gång.”
Ett av -ieringsorden intresserar mig
särskilt, inte minst för att det tydligt illustrerar att det är viktigt inte bara att ett ord
sprids, utan av vem det sprids.
En pågående process som diskuteras
på sociala medier är ghettofieringen – det
att det skapas ghetton. Den gängse definitionen av ordet ghetto är, jag konsulterar
SAOL på nätet, ”judestadsdel; bildligt:

isolerat bostadsområde”. Ghettofieringen
på sociala medier rör uteslutande, såvitt
jag kan se, den bildliga betydelsen av
ordet och denna process diskuteras i termer av ökande boendesegregation dvs.
det finns rika stadsdelar och fattiga, och
stadsdelar med fler och färre socioekonomiska problem t.ex. Ordet ghettofiering
förekommer 172 gånger i de texter som
datorn tuggar igenom på mitt kommando.
Den söker igenom bloggar, dagstidningar
och skönlitteratur. 171 av de 172 gångerna
används ordet på nätforum och bara en
gång i en källa som har en ansvarig utgivare av vanlig sort; Göteborgs-Posten använder ordet en gång i den här meningen:
”Boendesegregeringen har ökat och vi
får vad man kallar en ”ghettofiering”, där
olika sociala grupper bor i olika delar av
staden…” När GP trycker ordet har det
försetts med såväl citationstecken som den

lilla kommentaren ”vad man kallar”. Att
tala om ett segregerat samhälle i termer av
ghetton är ingen trend som GP okritiskt
vill hänga på.
Nu skulle man kunna dra en hastig
slutsats: boendesegregationen ökar i Sverige, eftersom det är en process det pratas
om. Men det kan också vara så att vissa
grupper på sociala medier pratar mer om
ghettofieringen och då kan det vara vad
man talar med varandra om, och hur man
gör det, som har ändrats, snarare än situationen i förorterna och innerstaden.
I början av nästa år kanske vi kan
återkomma till hur orden säger något om
samhället – efter jul någon gång skall vi
väl ha en ny nyordlista att gotta oss med.
Julen är förresten disneyfierad, enligt en
träff i Korp.
Text: Sofia Tingsell

Minnesmärkesseminarium
Vid ett seminarium på Sverigekontakts
kontor den 6 oktober diskuterades
projektet runt svenska minnesmärken
i utlandet, dels vad som åstadkommits, dels vad som komma ska.

Projektet som finansieras av de Ekmanska
fonderna har i dagsläget fått in cirka 1000
minnesmärken av de mest skiftande slag.
En hel del är förväntade minnesmärken
såsom Lützen och Bishop Hill, medan
många andra är oväntade. Och det är
just blandningen som har varit projektets
styrka. Det visar svenska spår i världen
och det i sig visar på den migration som

pågått under lång tid och som ständigt
pågår och som vi idag även upplever
inom Sverige med den invandring som
sker. Svenska spår i utlandet är ett bidrag
till den mångfald som är en del av den
världskultur som ständigt förändras.
Seminariet enades om att en
intresseväckande ”coffeetable book”
ska tas fram där ett blandat urval
av minnesmärken ska presenteras.
En bok som visar hur Sverige och
människor med anknytning till Sverige
satt avtryck på olika sätt världen runt.
En bok som kommer att skrivas av en
mängd intresserade ”medarbetare” där

var och en på sitt eget sätt presenterar
sitt minnesmärke – dock utifrån en viss
gemensam mall. Vi hoppas att författare,
forskare, Sverigekontakts medlemmar,
svensklärare utomlands, elever och studenter
i utlandet, enskilda med specialintressen,
journalister, kulturpersonligheter med flera
ska finna detta intressant och vilja vara med
i författandet. Bildmaterialet kommer förstås
att vara en stor och viktig del av boken.
Vi kommer att återkomma till projektet i
kommande nummer av Sverigekontakt,
men vill du vara med så hör av dig till
undertecknad.
Text: Lars Bergman
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Modell av slottet Catharinenburg utförd av
Charles Ungerer, Birlenbach. Vid utgrävningar
1969–1971 frilade han grunden.

ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Catharinenburg
finns inte längre
Slottet låg i Birlenbach i Sydpfalz
(idag Drachenbronn-Birlenbach i
franska Alsace). Jag besökte platsen
2002, men en blick på google earth
får mig nästan att tro att den har fått
ge vika för enfamiljsbebyggelsen på
Rue Katharinenburg. I så fall handlar
det om ett rent immateriellt minne.

Slottsbygget planerades 1618, det vill säga
vid den tid då konflikterna som skulle utvecklas till det 30-åriga kriget blossade upp
i Böhmen. Men för byggherren Johann
Casimir kan framtiden inte ha tett sig
speciellt hotande. Med gudsförtröstan
satsade han stort på det här projektet för
att kunna erbjuda sin hustru en ståndsmässig bostad: han hade nämligen gift
sig med Catharina Vasa, syster till kungen av Sverige.
Johann Casimir (1589–1652) tillhörde
en kalvinistisk sidogren av det mäktiga
huset Wittelsbach. Hans far var hertig av
Pfalz-Zweibrücken, men som tredje son
ärvde Johann Casimir varken landområden eller pengar. Huset Zweibrücken

var för övrigt så gott som ruinerat sedan
hans farfar hade kämpat med hugenotterna i Frankrike, gett dem finansiellt stöd
och fallit i strid vid La Rochelle. Som
adelsyngling skolades Johann Casimir
självklart i vapenhantering, var volontär
vid en protestantisk armé och klarade
sig utmärkt i turneringar och riddarspel,
men han intresserade sig mer för ekonomi och förvaltning, konst och arkitektur
än för ars militaria. Han reste i Frankrike
med en äldre bror, togs emot av Henri
IV och familjeband knöts med den hugenottiska adeln. När hans far dog 1604
blev kurfursten av Pfalz hans förmyndare
och han flyttade till det stora slottet i
Heidelberg. Som nittonåring skickades
han till England med diplomatiska uppdrag och stannade ett halvår vid hovet i
London.
Samma år bildades ett förbund mellan
protestantiska furstar i tyska riket, den så
kallade unionen, och det var Johann Casimirs förmyndare som var pådrivande.
När denne dog 1610 var Johann Casimir
myndig och under de följande åren be-

Johann Casimirs skiss över huvudbyggnaden från inre borggården.

22 S V E R I G E K O N TA K T

gav han sig ut på vidsträckta studieresor
till de fria Nederländerna och Frankrike, men också till Italien och Spanien,
där han besökte katolska släktingar på
sin mammas sida. Närheten till makten
– men också till de kommande konflikterna – dokumenterades i och med att
kurfursten i sitt testamente bestämde att
Johann Casimirs äldre bror skulle vara
förmyndare för den kommande kurfursten av Pfalz, Friedrich V.
När Johann Casimir började bygga
sitt slott 1619 såg det alltså ljust ut för
honom. Trots att han varken ägde land
eller förmögenhet hade han lyckats väl
på sin friarfärd till Sverige 1613: sommaren 1615 stod bröllopet med den 29-åriga
Catharina Vasa i Stockholm. Änkedrottningen och Catharina var nöjda; Johann
Casimir var sansad, bildad och kunde föra
sig. Gustav II Adolf trivdes utmärkt med
sin nya svåger. Vid hovet i Stockholm
fanns det däremot många som uppfattade
den världsvane pfalzaren som pretentiös,
och Axel Oxenstierna betraktade den
ekonomiskt sinnade kalvinisten som en
ovälkommen konkurrent. Morgongåvan
hade Johann Casimir lyckats skramla
ihop bland rika släktingar i Pfalz, Hessen
och Holstein. Catharina hade – på pappret – en fet hemgift att bidra med, men
eftersom det här var tiden för Älvsborgs
lösen, blev det inte särskilt mycket paret
fick med sig när de i slutet av 1617 reste
till Tyskland med sin lilla dotter (född
på Nyköpingshus 1616). Men Gustav II
Adolf lovade ett årligt bidrag och med
det kunde Johann Casimir starta sitt
byggprojekt.

Skenäs vid Bråviken med precis samma planlösning
som Catharinenburg. Sticket från Erik Dahlbergs
Suecia antiqua et hodierna. Slottet förstördes vid
ryska härjningar 1719.

Tavla i sandsten, förmodligen tänkt för huvudportalen, idag i en trädgårdsmur i Bergzabern

Johann Casimir hade ärvt det omoderna
slottet Neukastel som inte dög som residens för en kunglig prinsessa. Neukastel
och slottet Cleeburg (som hans äldre bror
hade överlåtit till honom) hyrde han ut till
släktingar och köpte istället byn Birlenbach med dess runt 300 invånare samt ett
par angränsade byar. Till Birlenbach hörde en gammal medeltida borgruin. Läget
var gynnsamt: en terrass på en sluttning
med källor som kunde förse vallgravarna
med vatten. Johann Casimir ritade sitt
slott själv. Han utarbetade en version efter
den andra tills han kom fram till en mycket modern, franskinspirerad anläggning
med fyra flyglar i kvadrat: en bredare huvudflygel, två smalare sidoflyglar och en
ännu smalare front. Till detta fogades fyra
hörntorn, två större vid huvudbyggnaden
och två mindre vid frontflygeln. Avsteg
gjordes från den absoluta symmetrin för
att nå ökad funktion och bekvämlighet.
Det hela planerades så att säga utifrån behoven: ett representativt residens med en
stor sal, slottskapell, plats för förvaltning
och för bekvämt boende.
Johann Casimir bestämde själv alla detaljer: de raka trapporna med behaglig steghöjd, fönstrens utformning, placeringen av
järnkaminer, kakelugnar och eldstäder, takstolens konstruktion och tornhuvarnas form.
Fönstren i undervåningarna försågs
med järngaller, golven kläddes med brädor, sten- eller kakelplattor. Bord, stolar
och sängar fick lokala snickare producera,
medan mer exklusiva möbler – som fåtöljer – köptes i staden Zweibrücken. I de
yttre byggnadslängorna rymdes bad-, tvättoch slakthus, vagn- och häststall. Redan i
januari 1620 planerades planteringarna i
trädgården ovanför slottet. Träd, blommor,
krydd- och medicinalväxter rekvirerades.
Det var inte tal om obelisker, statyer eller
grottor, utan mellan de häckomgärdade
kvarteren med nyttoplantor och prydnadsblommor placerades kvitten-, mullbärsoch plommonträd. På tre sidor gick trädgården – helt utan murar – över i ordnade
rader av äppel- och päronträd.
Planeringsfasen varade ett halvår och

själva bygget tog två, så inflyttning i den
östra flygeln med bostäder och kök skedde först i januari 1621. Under tiden bodde familjen omväxlande hos Catharinas
svärmor på hennes änkesäte Meisenheim
(där föddes en son i juli 1618), i svågerns
slott i Cleeburg (där föddes en dotter i
september 1619) och av och till även i
det omoderna Neukastel. Den 3 juni 1620
kunde Johann Casimir visa sitt halvfärdiga hem i ”Birlbach” för Gustav II Adolf
på dennes inofficiella resa genom Tyskland. Därefter fortsatte de till Neukastel
och överraskade ”phalssgrefinnan” med
ett kort besök.
Gustav Adolf, som själv just bevittnat
hur kejserliga trupper under ärkehertig
Leopold kunnat dra över Rhen utan att
möta något som helst motstånd från de
sinsemellan oeniga protestanterna, fick
snart sina värsta farhågor besannade.
I och med att Johann Casimirs kusin,
kurfursten Friedrich V av Pfalz, i augusti
1620 accepterade den böhmiska kungakronan blev han de facto kejsarens och
huset Habsburgs fiende. Redan samma
månad trängde habsburgska trupper från
spanska Nederländerna in i norra Pfalz.
Kurfursten var i Böhmen och kunde inte
försvara sitt land, än mindre efter sitt avgörande nederlag i slaget vid Vita Berget
utanför Prag i november 1620. De spanska soldaterna övervintrade i norra Pfalz
– och det var då Catharinenburg stod
färdigt för inflyttning i södra!
Redan efter några månader i sitt nya
hem tvingades familjen fly till Straßburg.
Följande vinter avstannade arbetena i
Birlenbach. De figurer som beställts för
ingångsportalen (allegoriska framställningar av Beständigheten, Tålamodet och
Hoppet), blev aldrig utförda. ”So Gott
will,” hade Johann Casimir ständigt skrivit på sina skisser och i sina brev. Den 11
juni 1622 följde han Gustav Adolfs uppmaning och flyttade till Sverige med sin
havande hustru och sina två döttrar. Den
treårige sonen hade dött och begravts i
Birlenbach.
I november 1622 föddes sonen Karl
Gustav på Nyköpingshus. Därefter flyttade familjen till Stegeborg som Gustav II
Adolf överlåtit till dem och som blev deras huvudresidens i Sverige. Senare fick
de även Skenäs (1626) och Rönö (1630),
där Johann Casimir byggde tidigbarocka,
ändamålsenliga lustslott – båda med tydliga drag av Catharinenburg!
Vad hände med Catharinenburg
sedan familjen lämnat Pfalz? Johann

Casimirs brorson fick hyra slottet. 1632
plundrades det, 1636 bröt en eldsvåda
ut i köksflygeln när fientliga trupper
logerade i slottet. Alla bönder hade då
övergivit byn. När 30-åriga kriget var
slut kom Karl Gustav till Birlenbach och
köpte en angränsande by. Eftersom hans
framtidsutsikter i Sverige var osäkra, funderade han tydligen på att ta upp faderns
projekt med ett eget litet furstendöme i
Tyskland. Hans kusin drottning Christina
hade visserligen lovat att avstå från Sveriges tron till hans förmån, men skulle
hon verkligen ha kraft att genomdriva
det uppseendeväckande tronskiftet? Det
hade hon. Som kung av Sverige överlät
Karl X Gustav Cleeburg och Catharinenburg till sin yngre bror Adolf Johann,
som i sin tur försökte bygga upp ett litet
furstendöme kring Birlenbach. Under
1660-talet var han på plats och satte
igång med att renovera slottet, men mot
slutet av 1670-talet blev läget alltmer
osäkert när Frankrike med vapenmakt
genomdrev sina anspråk på Elsass och
delar av Zweibrücken. Adolf Johann återvände till Sverige och slutade sina dagar
på Stegeborg.
När området 1787 definitivt avträddes
till Frankrike fanns nog inte mycket kvar
av slottet, för redan 1754 klagades det
över demolering och olaglig utförsäljning
av stenar och murverk.
Text: Inger Schuberth

Anmärkningar
Johann Casimir fick med sig alla sina
byggnadsritningar till Sverige och idag
finns de i Stegborgssamlingen på Riksarkivet. De har utvärderats av Liliane
Châtelet-Lange i hennes utmärkta bok
”Residenzenforschung. Die Catharinenburg. Residens des Pfalzgrafen Johann
Casimir von Zweibrücken. Ein Bau der
Zeitenwende 1619-1622, Stuttgart 2000.
En utförlig beskrivning av Johann
Casimirs ungdom ger Åke Kromnows
i ”Pfalzgraf Johann Casimir von
Zweibrücken, Kindheit, Jugendjahre
und Brautfahrt nach Schweden (1589–
1615)”, Kaiserslautern 1994.
I tidskriften Allsvensk Samling, nr. 23
1931, finns en artikel om ”Svenska minnen och märken i bayerska Pfalz” med
ett träsnitt av slottet Catharinenburg. Det
skars 1924 av prästen Brum i Birlenbach,
men visar ett utkast i renässansstil som
aldrig förverkligades.
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TRÄFFA
ELSA, FILIPPA,
ELIAS, & LINNEA
Namn: Elsa Italia Cicciello
Ålder: 9 år
Skola: Lycée Français de Kuala Lumpur
Största intresse: Jag gillar att simma, spela fotboll, cykla och rita
Favoritdjur: Mina absoluta favoritdjur är hund och katt
Läser gärna: spännande böcker.
Musik jag gillar: Jag gillar Isac Elliot, Bruna Mars, Maggie Rude
I framtiden: Jag skulle kunna tänka mig att jobba som kock eller
frisörska.
Hemma för mig är: Mitt hus hemma i Finland för jag har just
flyttat till Malaysia.
Vad saknar du mest från Finland?: Femböckerna.
Namn: Filippa Fong
Ålder: 9
Skola: International School of Kuala Lumpur
Största intresse: Rida och bild.
Favoritdjur: Alla djur.
Läser gärna: Mysterier.
Musik jag gillar: Ariana Grande
I framtiden: Vill jag bli lärare.
Hemma för mig är: Är när jag är med min familj.
Vad saknar du mest från Sverige? Godiset.

Namn: Elias Simon Anders Åhlund
Ålder: 11
Skola: Mont Kiara International School, Kuala Lumpur
Största intresse: Fotboll och dataspel
Favoritdjur: Panda
Läser gärna: Serier, fantasy och mysterier
Musik jag gillar: Am I wrong, Let her go, Pitbull
I framtiden: Vill jag bli dataprogrammerare och
så vill jag skapa spel
Hemma för mig är: I Sverige.
Vad saknar du mest från Sverige?: Kompisarna.
Namn: Linnéa Bergquist
Ålder: 11 år i år
Skola: Garden International School, Kuala Lumpur
Största intresse: Simma, cykla, hänga med kompisar, datorn.
Favoritdjur: Alla djur (typ).
Läser gärna: Komedi, romantik, läskigt och dramatiskt.
Musik jag gillar: Alla låtar (typ).
I framtiden: Vill jag vara rik.
Hemma för mig är: Sverige.
Vad saknar du mest från Sverige?: Frisk luft, cykla, trampolinen.
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Läsutmaning
2015
Läsutmaning för utlandssvenska elever
I två år har vi fått elever runt om i världen att läsa av hjärtats
lust och för tredje året i rad erbjuder vi nu alla utlandssvenska
elever att delta läsutmaningen. Ni är väl med?

Två år av succé i böckernas
förtrollade värld!
2013 genomfördes den första läsutmaningen och då var det 19
deltagande skolor runt om i världen och barnen läste som aldrig förr.
Vilken succé det blev! Inte trodde vi att det kunde överträffas.
2014 deltog hela 31 läsglada skolor världen över och på flera av dessa
platser genomfördes det även fantastiska och inspirerande
lässtrategilektioner i samband med utmaningen.
Det är en stor ära att koras till mästerläsare, men inte nog med det så
bidrar Riksföreningen Sverigekontakt med fina individuella priser i
form av bokpresentkort samt bokpaket till de skolor som vinner
skolutmaningen. Utöver detta så sponsrar SUF med iPads som lottas
ut bland de deltagande skolorna.
Alla svenska utlandsskolor och svensk kompletterande skolor runt om i
världen är välkomna att delta i denna läsutmaningen. Den är även helt
kostnadsfri, så tveka inte att anmäla er redan idag!

Hålltider
Anmälan

Intresseanmälan
7/8 2014 – 15/3 2015 till
lasutmaningen@
teneriffaskolan.se

Info

Tävlingsinfo och läskort
skickas ut senast 20/3
2015.

Tävlingen

Mellan den 23/3-19/4
väljer ni ut 14
sammanhängande dagar
då eleverna läser så
mycket de orkar och ni
genomför
lässtrategilektioner.

Redovisning 20/4 är sista dagen för
inrapportering av resultat.
Resultat

22/4 meddelar vi
pristagare.

Prisutdelning 23/4 på världsbokdagen
delar ni ut priser och firar
världsbokdagen.

Lottis och Tommy Isaksson
Svenska skolan Teneriffa
lasutmaningen@teneriffaskolan.se
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SVERIGEKONTAKTPROFILER

Dan Broström

Det betydde sjöfart, världshandel, kultur, politik, samhällsengagemang
Det är statistiskt sett osannolikt
många av föreningens styrelseledamöter som har blivit statyer.

Dan Broström är en av dem – han kan i
sällskap med stoder av af Chapman och
några andra herrar, viktiga för sjöfart och
skeppsbyggnad, beses i Gamla Varvsparken utanför Sjöfartsmuseet i Göteborg,
det museum som tillkom via familjens
donationer 1918 och till stadens 300-årsjubileum 1923.
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Dan Broström var ordförande i Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet mellan 1919–25, fram till sin oväntade
och förtidiga död i en bilkrasch i juli 1925,
(en period i stort sett sammanfallande med
Torgny Segerstedts tid som suppleant.)
Dan Broström kallades till ordförande
sedan den förste, Johan Ekman, gått bort,
och hans korta tvekan innan han accepterade handlade om att detta då skulle
bli hans femtioförsta styrelseuppdrag.
De övriga omfattade flera av hans egen

koncerns rederier, som Ferm och Tirfing,
men även närliggande verksamheter: Navigationsskolan, Hamnstyrelsen, Lloyds
register, Handelskammaren, det planerade
Sjöfartsmuseet, Göteborgs högskola.
Göteborg är navet och världens mitt
– ekrarna sträcker sig i tid och rum. Dess
kända handels-/redar-/kulturfamiljer var
väl representerade i många av ovanstående
verksamheter: Ekman, Wijk, Mark, Mannheimer, Carlander, Jansson, Keiller, Leffler, Fallenius, Elof Hansson, Söderbaum,
Segerstedt. Man sitter i varandras styrelser,
träffas i herrklubbar, på Särö och på familjernas middagsbjudningar. Även annonserna i föreningstidningen speglar tiden
och de lokala kontakterna: Ekmans, olika
rederier – och de var många under denna
tid – Gyllenhammars, assuransbolag,
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.
Dan Broström var egentligen värmlänning – och andragenerationen i frakt- och
sjöfartsbranschen. Hans far Axel Broström
startade verksamheten i Kristinehamn
med den 1865 med lånade medel inköpta
båten Mathilda, han var right in time i det
industriellt expanderande 1860-talet för
järn- och trätransporter från skogslänen till
utskeppningshamnen Göteborg. Verksamheten växte snabbt och familjen flyttade
till Göteborg 1881. Vid sekelskiftet hade
Broströms blivit landets största rederi.
Sonen Daniel, Dan, född 1870, tog
studenten på Realläroverket (nuvarande
Schillerska), hade några års utlandspraktik
och gick sen in i familjekoncernen redan
1895. Han utvidgade faderns sjöfartsverksamhet till en av världens största, omfattande bland annat Svenska Amerikalinjen,
Amerika-Mexicolinjen, Svenska ostasiatiska linjen, Röda bolaget, Assuransföreningen, Ångfartygsaktiebolaget Tirfing,
Ångbåtsaktiebolaget Ferm, varven Götaverken och Eriksberg. Kontoret vid Packhusplatsen var sedan 1907 en viktig adress
i stan; 1926 uppfördes där redarpalatset
Broströmia.
Som om inte detta vore nog var Dan
Broström även politiskt engagerad;
som riksdagsledamot i andra kammaren
1906–11 för Liberala samlingspartiet.

Han var en för sin tid radikal politiker och
hade den viktiga posten som sjöminister
under första världskriget, 1914–17.
Hans insatser som ordförande under
knappa sex år i Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet? Omfattande,
skulle jag vilja påstå. I synnerhet mot
bakgrund till alla hans andra aktiviteter,
framförallt ekonomiskt klok konsolidering
av koncernen efter kriget, som inneburit
förlust av flera båtar. Enligt protokollen
är han en aktiv ordförande i styrelsen,
frånvarande enbart ett fåtal gånger p.g.a.
utlandsresor, noggrant redovisade. Han
lotsade i hamn ett beslut om fribrevsrätt,
vilket innebar en otrolig myndighetsmöjlighet att sända litteratur och information
över världen. Han arbetade för en ny lag
om medborgarskap – att man inte skulle
förlora sitt svenska vid utvandring och att
ens barn skulle få behålla det till 21 års
ålder, och att invandrare i Sverige skulle
få medborgarskap efter 5 år – lagen antogs
i maj 1924. Han satt ordförande vid det
första allsvenska tinget på Handelsinstitutet i juli 1923. Han engagerade sig för

svenskans ställning i Finland
och för planerna på ett utlandssvenskt muséum. Stadgeändringen 1921 bar hans prägel.
Lokalföreningar tillkom. Sommarkurser, lektorskonferenser,
beskickningskontakter och läromedel initierades och genomfördes. Fattades pengar, som till en
ny professur i svenska språket
och litteraturen vid Rostocks universitet
vid dess 500-årsjubileum, så förskotterar
han själv den summa som behövs. Han
representerar föreningen vid jubileer,
regeringsuppvaktningar och ceremonier,
som avtäckningen av Zorns statyett av
Gustav Wasa i Lübeck och grundläggningen av svenska kyrkan i Oslo.
Dan Broströms engagemang hade börjat med ”Nationalföreningen mot emigrationen” 1907 och fick en mycket konkret
form i tanken om nödvändigheten av en
passagerarlinje fram och åter till Amerika.
Så tillkom Svenska Amerikalinjen, stadens
flaggskepp under många decennier.
Vi kan nog alla fortfarande namnen

Vi lotsar dig
säkert i hamn.
I alla väder.
Hos Sveriges största och äldsta
stiftelseförvaltare är du i goda
händer. Som kund får du tillgång
till en bred expertis och unika
kunskaper inom hela stiftelseområdet.
Kontakta oss på
Institutioner & Stiftelser
031-62 25 16
stiftelser.goteborg@seb.se

på de stora atlantkryssande fartyg som
gick från och till Amerikaskjulet i sex
decennier med början 1915: Stockholm,
Gripsholm, Drottningholm, Kungsholm.
Inredning och service utan motstycke –
åtminstone i första och andra klass. Bibliotek, simhall, salonger och lyxmenyer.
Fest och glam vid avresa och ankomst.
Vinkande människomassor på kajerna.
Greta Garbo, kungligheter, celebriteter.
Men också samhällsansvar: Röda Korset
och Folke Bernadotte kunde använda sig
av Svenska Amerikalinjens båtar vid fångutväxlingarna i Göteborgs hamn under
kriget. Långt senare, 1956, inträffade den
märkliga och tragiska kollisionen mellan
Stockholm och Andrea Doria. Och 1975
tog epoken slut. Tiden blev fiktivt dyrbar
och flyget tog över.
Dan Broströms död i en bilolycka
endast 55 år gammal, sände chockvågor
genom alla hans verksamheter, genom
staden och landet. I styrelseprotokollets
minnesord står bland annat: Han var den
klart tänkande och varmt kännande människan. Hans syn på samhällsfrågorna var ej hopkrympt inom partibanden/…/Han omfattade
vår förenings verksamhet med stort intresse/…/
Vid våra sammanträden ägnade han frågorna
sin livliga uppmärksamhet och skänkte oss och
var sak sina värdefulla råd. Genom sitt anseende och sin personlighet bidrog han kraftigt
till att öka föreningens prestige/…/
Han manifesterades i granit 1933, i samband med invigningen av Sjöfartsmuseet.
Långt senare blev
hans syskonbarnbarnsbarn min barndoms
bästa lekkamrater. Göteborg är Göteborg är
Göteborg.
Text: Ulla Berglindh

Läs mera:
Algot Mattsson: Huset Broström.
En dynastis uppgång och fall.
Tre generationer på sju hav –
Broströmkoncernen 1865–1965
Dan Broström 1870–1920. Några kapitel sjöfartshistoria utg. med anledning av 50-årsdagen.
Leo Bonsdorff: Göteborgs hamn genom tiderna
Anne-Marie Ericsson: M/S Kungsholms inredning:
mästerverk i svensk art deco.
Protokoll och föreningstidning 1919–25
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Sverigekontakt blev vändpunkten:

Roligare att undervisa

med alla sinnen

Lozanov och suggestopedin

Georgi Lozanov (1926-20013) var professor vid universitetet i Sofia.
Han hade ett helt forskningsinstitut för att forska kring och utveckla
en mer lekfull och sinnlig metod för att lära elever språk. Mer om
detta samt en massa annan kunskap och inspiration får den som
utbildar sig till suggestopedilärare hos Anna Cramér, Alla Sinnen.
Aktuella kurser finns på www.allasinnen.se
Intresset för suggestopedi har vuxit och dalat och vuxit igen
under åren. För närvarande är metoden mest känd och använd i
Sverige (bland annat ett projekt i Södermanland), Norge och Tyskland. I USA brukar metoden kallas Accelerated Learning. Suggestopedi utnyttjas mest inom språkundervisningen, men pedagogiken
kan passa även för andra ämnen. Det finns ett finskt exempel på en
väldigt matnyttig och handfast övning i hur blodomloppet fungerar.
Där får deltagare spela vita och röda blodkroppar längs Venvägen
och Artärvägen.
LÄS MER:
Suggestopedi, lära bättre – må bättre. Anna Cramér. Stockholm 2011.
Alla sinnen förlag.
Lek! Artikel i Språktidningen 6/2014 av Ann Lagerström. Intervju med
Karin Aronsson, professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga
institutionen
Hjärnvägen till inlärning. Rörelser som sätter hjärnan på spåret.
Lars-Eric Berg, Anna Cramér, Jönköping 2003, Brain Books

Man somnar inte! Så sade en invandrad man när han lärde sig svenska
av en erfaren suggestopedilärare i
Kungsbacka. Nej, inte om man tränar
ord och meningar samtidigt som man
rör sig, luktar på mandariner eller
jonglerar med näsdukar.

För min del började det på en konferens
i Riga. Föreningen Sverigekontakt och
Svenska institutet höll konferens för
svensklärare på universitet och skolor i
Baltikum och Ryssland. Under ett pass fick
vi röra oss till sköna rytmer. En kollega
från Litauen räknade upp ord för olika
kroppsdelar, men inte hur som helst. Vi
fick repetera orden till den rytmiska musiken, samtidigt som vi kände på respektive
kroppsdel. Kaklas, kaklas, kaklas ... Jag
minns ännu att det betyder hals på litauiska. Wow. Vad var det här? Suggestopedi,
förklarade vår arbetskamrat. En pedagogisk metod som involverar alla sinnen.
När jag kom tillbaka till mina studenter på Kantuniversitetet i Kaliningrad,
lät jag dem genast testa det där med
kroppsdelarna. Det blev roligt, och vi
byggde på övningen med verb – allt man
gör med huvud, händer, fötter ... Nickar,
vinkar, hoppar ...
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Jag anmälde mig också bums till en lärarkurs i suggestopedi och reste till Södertälje,
där Anna Cramér, Alla Sinnen, blev min
lärare. Hon är – liksom vår litauiska kollega – utbildad av den bulgariske forskaren
Georgi Lozanov som en gång skapade suggestopedin. På kursen fick jag veta mer om
hur man lär sig med hela kroppen och hur
de bägge hjärnhalvorna samspelar. Suggestopedi har att göra med undermedvetet
lärande och med det engelska ordet suggestion. Läraren ger alltså förslag utan att vara
auktoritär och kräva plugg och läxor.
Anna Cramér hade liksom jag studerat
språk genom glosor och grammatik utan
att lära sig att prata. Det ville hon råda
bot på när hon undervisade Sidas experter i portugisiska inom ett fiskeriprojekt i
Angola och Guinéa-Bissau. Då kom Anna
Cramér i kontakt med suggestopedin som
en genväg och förstod att det är skillnad på
att studera ett språk och att tillägna sig det.
Språkstudier är studiet av ett språks
uppbyggnad. Men språktillägnan är att
uppnå ett språkligt flyt. Som när man lär
sig att köra bil med både teori och färdighetsträning, menar hon.
Avspänd miljö
För optimal inlärning behöver vi känna

oss trygga och avspända, fortsätter Anna
Cramér. Begrepp som trygget, frihet, glädje, humor, fantasi, ”alla kan” är självklara i
det suggestopediska klassrummet.
Så var det också på hennes kurs. När vi
deltagare kom in, möttes vi av stämningsfull musik, och rummet var smyckat av
vackra tyger, doftande blommor på borden och färgglada planscher på väggarna.
Stolarna stod i en halvcirkel.
Anna presenterade sig som teaterdirektör från Lissabon och bubblade på portugisiska, som vår kurs var uppbyggd kring.
Eftersom hon upprepade sig många gånger,
gestikulerade och visade bilder av sin fantastiske kinesiske man och sina tio barn, var
det många ord som fastnade direkt.
Dialoger på två språk
Mycket snart fick vi mingla runt och använda hälsningsfraser. Efter en stund blev vi
bekanta med ett texthäfte med en lång och
intressant berättelse om ett möte. Texten
bestod av dialoger på portugisiska med en
parallell översättning i höger spalt. Här och
där fanns små pedagogiska faktarutor.
Idag undervisar jag i svenska vid universitetet i Gdansk. Här använder jag liknande dialoger för mina nybörjare, nu med
svenska i vänster spalt och studenternas

modersmål polska i höger spalt. Häftet heter
Carpe Diem och pryds av svenska konstnärers verk. En av dem som har producerat
läromedlet är förresten den erfarna suggestopeden från Kungsbacka, Annette Gyllander.
Det som jag gillar extra mycket med texten är
det naturliga samtalet som redan från början
innehåller alla tempus. Jag har aldrig förstått
de läroböcker där man bara talar i presens i
flera veckor.
Liksom Anna Cramér vill jag möblera
rummet på ett flexibelt sätt, gärna med
flera stationer. En där man kan jonglera
med näsdukar samtidigt som man lär sig
räkneord från en plansch. En annan där
man spelar spel om adjektiv. Vid en tredje
station får studenterna skriva upp och måla
alla substantiv som de hittar i texten.
Jag läser texten till musik, både Mozart
och Bach, som jag lärt mig. Och vi sjunger
även tillsammans – just nu är det mest
Staffan och Tipptapp, eftersom nybörjarna
ansvarar för årets Luciatåg i korridoren.
Ett annat lekfullt inslag är rollspel. Dels
får studenterna spela upp dialoger ur häftet.
Dels kan man låta dem få en svensk identitet,
där de väljer namn, yrke och någon svensk
plats att bo på. Det här är speciellt bra för
den som i Sverige undervisar flyktingar i
svenska. Då slipper eleven berätta om sitt
eget öde utan kan leva sig in i en helt annan,
fantasifull identitet.
Svensk-norskt nätverk
Anna Cramér undervisar även i suggestopedi
på flera nivåer i Norge. Läraren och skoladministratören Jan Ekhorn lockade henne till
Lofoten, där snart en fjärde kurs ska hållas.
Jag blev nyfiken på suggestopedi, när jag
fick veta att eleverna snabbare kan nå fram
till sitt mål, berättar han. Anna är en mycket
duktig och erfaren suggestopedilärare och
utbildare, säger han. Hennes fyradagarskurs
är av största betydelse för att en språklärare
ska kunna tillämpa den suggestopediska metoden. Den här kursen är också ett krav för
den som vill komma in på en 15-poängskurs
i suggestopedi vid högskolan i Buskerud.
Tack vare kurserna i Norge finns det nu
ett stort svensk-norskt nätverk av suggestopedilärare. På frågan om vad vårt nätverk har
för betydelse, svarar Jan Ekhorn:
Vi har absolut mycket vi kan lära av
varandra. Jag kan till exempel tänka mig att
auskultera hos någon av de svenska lärarna,
säger han och avslutar:
– Vi kan till exempel utbyta erfarenheter
och få idéer om material till undervisningen. Det krävs mycket arbete för att översätta
nya kapitel i våra dialoghäften. Kanske vi
kan söka gemensamma projektmedel för det.
Text: Gunnel Bergström, frilansjournalist och lärare
(nu utländsk lektor i svenska vid universitetet i Gdansk)

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Vem är egentligen
flerspråkig?
Kanske tänker man främst på barn när man hör ordet flerspråkig
och det är ofta ämnet i denna spalt. Riksföreningen Sverigekontakt
främjar svenskan främst hos utlandssvenska barn runt om i världen,
bl.a. med stipendier för sommarvistelser i Sverige. Det är dock nog
främst vuxna som läser denna tidning och därför tittar vi lite närmare på definitionen flerspråkig, för att se vem som egentligen är
flerspråkig.
Först och främst – finns det verkligen
en fastlagd definition? Flerspråkighet är
en term som har börjat användas mer
och mer de senare åren, fast många
kanske använder sig av termen tvåspråkighet i stället. Flerspråkighet används
på svenska för att inte begränsa antalet
språk. På engelska används termen
”bilingualism” främst på individnivå
och ”multilingualism” mer på samhällsnivå, även om det förstås inte är två
strikt åtskilda nivåer.

involved, bilingual”. Denna definition är dock väldigt allmän och ofta
ifrågaställd.
Vad krävs då för att man ska
kunna kalla sig flerspråkig? Denna
fråga brukar jag ställa till mina lärarstudenter på första föreläsningen.
Det finns några kriterier som de
brukar använda då de påstår att de
inte är flerspråkiga, nämligen:
• ålder
• kunskapsnivå

Många olika definitioner
Redan 1981 menade språkforskaren
Skutnabb-Kangas att definitionerna av
tvåspråkighet är nästan lika många som
forskare som har sysslat med tvåspråkighet och de har inte blivit färre sedan
dess. Några forskares definitioner
återkommer dock ofta i litteraturen, t.ex.
Bloomfields (1933) definition: ”nativelike controle of two languages”. Men
som Hyltenstam och Stroud skriver,
om ”man skulle begränsa beteckningen
tvåspråkig till sådana individer skulle
mycket få personer kallas tvåspråkiga”.
En annan forskare, Haugen, hävdar att
flerspråkighet börjar då individen kan
producera meningsfulla yttranden på sitt
andraspråk. En ytterligare definition är
Uriel Weinreichs (1968): ”The practice
of alternately using two languages will
be called bilingualism, and the person

Olika typer av flerspråkighet
Många brukar argumentera att de
inte kan kalla sig flerspråkiga för att
de inte talade flera språk när de var
små. Det är inte ett argument som
fungerar. Man kan vara simultant
flerspråkig, dvs man lärde sig flera
språk samtidigt redan från början,
eller successivt flerspråkig, då har
man lärt sig först ett språk och sedan
ett annat.
Man kan även tala om additiv
flerspråkighet när en person lägger
till ett språk utan att tappa det första
och subtraktiv flerspråkighet när ett
språk tappas bort.
Ett annat argument brukar vara
att de inte talar flera språk tillräckligt bra. Eftersom jag föreläser just
denna kurs på engelska (fastän vi
är i Tyskland) brukar jag fråga hur
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många som förstår mig. Alla händer brukar då räckas upp.
Kunskapskriteriet omdebatterat
Kunskapskriteriet är omdebatterat och
här har många olika meningar. Hur
bra ska man tala ett språk för att vara
flerspråkig? Många anser att man ska vara
flytande och felfri på alla språk (nativelike) inom alla områden och dessutom
utan accent, men detta är ofta orimliga
krav. Språkinlärningen påverkas av
många olika faktorer (när man först kommer i kontakt med språket, vilken input
man får, vilken användning man har för
språket, hur motiverad man är, etc.). Det
är orimligt att man ska vara lika bra på
alla språk inom alla områden. Speciellt
uttalet är en faktor som påverkas när man
kommer i kontakt med språket. Talorganen specialiserar sig på vissa uttal och
detta är svårt att träna upp om man lär sig
ett språk senare i livet.
Sedan måste man även tänka på att
språk inte är något statiskt, ens kunskaper
kommer och går, beroende på hur och
hur mycket man använder sig av språket.
Påverkan mellan språk
När man har lärt sig flera språk påverkas
ofta de olika språken av varandra. Detta
kallas transfer och är inte heller det att se
som ett negativt fenomen. Ibland kan transfer från ett språk underlätta för det andra
språket (positiv transfer), man kan t.ex.
ha det lättare att lära sig ord, och ibland
kan det försvåra (negativ transfer). Vissa
grammatiska strukturer överförs, även om
de inte passar in.
Hos många utlandssvenskar, de flesta
inte flerspråkiga från början, kan man
observera olika bruk av ord från det
”nya” språket. Fenomenet kodväxling
(code-switching) – att man tar in ord
från ett språk i ett annat – används i
större utsträckning av personer som bor i
engelsktalande områden än personer som
är omgivna av andra språk. Här skulle
en undersökning vara intressant – gör
personerna detta medvetet för att de tror
att alla känner till de engelska termerna
eller kommer detta omedvetet?
Flerspråkig som svensk i utlandet
Ett annat kriterium för om man är flerspråkig är om man använder sig av flera
språk i sin vardag. Om man byter land
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kan man komma bort från sitt förstaspråk
(modersmål) ett tag och det kan bli svårare
att använda sig av detta. Som svensk i
utlandet kan man då få arbeta lite för att
behålla sin svenska (jag skrev om detta i
Sverigekontakt 2014/02), som man kanske
inte behöver i sin vardag. Det du just nu
gör är ett bra sätt att upprätthålla svenska
på – du läser på svenska – och du har
därmed en flerspråkig vardag. För att
flerspråkigheten ska bestå måste man ha
fortsatt kontakt med språken, vilket ofta
kan vara svårt i en stressig vardag. Tiden
räcker ofta inte till, speciellt om man
inte har någon användning av språket i
vardagen.
Ett annat sätt kan vara att vara aktiv
i olika forum, där är Facebook-gruppen
Svenska som modersmål utomlands –
SMUL (www.facebook.com/groups/
svenskasommodersmal/) ett bra forum.
Annars finns tidningen Magasinet SMUL,
en gratis e-tidning på nätet just för utlandssvenskar, där man bara måste klicka på
länken i Issuu (issuu.com/magasinetsmul/
docs/magasinet_smul2_2014_liten) för att
läsa den. Sedan finns det förstås många
svenska tidningar och svenska TV-kanaler
på nätet (men där utan utlandsperspektivet). Hörböcker eller podcasts brukar vara
andra populära media.
Så – våga stå på dig och säga att du
är flerspråkig, även om accenten inte är
utan spår av andra språk och även om
det smyger sig in något fel här och där.
Det gör ju inte så mycket, det viktiga är
kommunikationen och viljan att förstå
varandra!
Text: Monica Bravo Granström
För definitioner om flerspråkighet, läs t.ex:
Hoffmann, Charlotte (1991). An Introduction
to Bilingualism. London: Longman.
Eller varför inte min egen bok ”I love svenska”
(2013). Isaberg, Isaberg förlag

Har du erfarenhet av flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten att skriva om dina erfarenheter i vår spalt Samspråk
om flerspråkighet. Man kan skriva på många olika sätt, mer faktabetonat eller mer kåserande, kortare eller längre, och man kan få redigeringshjälp om det behövs. Man kan
även skriva om sig själv, sina barn eller barnbarn, eller man kan presentera en skola,
klubb eller region där flerspråkigheten frodas. Det är ju det som är viktigt här: att lyfta
fram nyttan och glädjen av att kunna flera språk och språkliga varieteter. Det är viktigt
att uppmuntra barn och unga människor att skaffa sig en så bred språklig repertoar som
möjligt. Då öppnas med ens många dörrar. Hör av dig till Monica Bravo Granström:
contact@monicabg.com om du vill skriva något.
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Sverigepaket 2014
Sverigepaketet 2014 – en informationsdag för finska högskolestuderande,
arrangerades en novembereftermiddag på Hanaholmens kulturcentrum
för Sverige och Finland i samarbete
med Riksföreningen Sverigekontakt,
nätverket Svenska nu, språkcentren
vid universiteten och högskolorna
i huvudstadsområdet och Sveriges
ambassad i Finland.

Pressrådet Jan Nyberg inledde evenemanget med ett tal direkt ur hjärtat:
språkstudier lönar sig – tänk på vilken
konkurrensförmån språkkunskaperna ger
er på arbetsmarknaden. Detsamma intygade Maria Wetterstrand, numera bosatt i
Finland på deltid. Hon presenterade sig
själv på flytande finska, men höll sig till
sitt modersmål när hon avslöjade på vilket
sätt Sverige och Finland är lika och olika
ur hennes perspektiv.
Den språkkunniga publiken i det
fullsatta auditoriet lyssnade till hennes
iakttagelser med intresse och nyfikenhet.
I Sverige röstar man på partiet och väljer
mellan alternativ a eller b, vilket leder
till en hårdare debatt. Till skillnad från
Miljöpartiet i Sverige, behöver de Gröna
i Finland inte vara antingen höger eller
vänster. Blockpolitiken medför att varje
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regering vill föra sin egen politik: i Sverige
sker ändringarna snabbare och är mera radikala och experimenterande än i Finland,
där man röstar på personer. I Finland
sitter ofta en del av den tidigare regeringen
med även efter valet och ändringarna sker
långsamt. Och i Finland beter man sig
mera schysst mot varandra.
Förväntningarna på samhället är olika
i våra länder. I Sverige strävar man aktivt
efter jämlikhet och litar mera på gemensamt ansvar. I Finland sköter man själv
sina barn före och efter skoldagen och
har sin egen snöskyffel i bilens baklucka
medan svenskarna förväntar sig att kommunen ordnar dagvård för förstaklassare
före och efter skoldagen och sköter om
snöplogningen. Vi tänker kanske olika om
vilka saker politikerna skall blanda sig i
och få bestämma över.
Tilltron till det kollektiva och allmänna
har varit stor i Sverige – men hos dagens
ungdomar kan man ana en sköt-dig-självgeneration, som inte har haft samma
folkhemserfarenheter, berättade Erkki
Kuronen. Han presenterade oss en generation g, som lever i bloggosfären och har
utvecklats från individualister till egoister.
Färre ungdomar engagerar sig i partipolitiken eller ungdomsförbunden, men det
är fel att tro att de inte skulle vara politiskt

intresserade. Miljö-, jämlikhets- och
människorättsfrågorna intresserar många.
Namninsamlingar och kampanjer uppstår
utan föreningar eller partier – framförallt i
sociala medier, vilka 90 % av svenska ungdomar använder dagligen. Facebook var
den största mediekanalen hos unga väljare
i senaste valet och ungdomar röstade
flitigare än någonsin förr.
Presentationerna väckte många frågor
hos publiken. Paneldeltagarna Maria
Wetterstrand, Erkki Kuronen och Kenneth
Nilsson fick besvara många knepiga frågor
som de finska högskolestuderande förberedde under eftermiddagens grupparbete.
Varför har Sveriges ekonomi vuxit, men
inte Finlands? På vilket sätt samarbetar
det svenska miljöpartiet med de gröna i
Finland? Vad skall skattepengarna användas
till? På vilket sätt styrs skolpolitiken eller
bostadspolitiken i Sverige och Finland? Är
ungdomarna lata? Och vilka saker kunde
man överta från den finska politiken till Sverige och vice versa? Behövs trängselskatt?
Nytt för årets evenemang var twittrandet – studenternas kommentarer finns att
läsa på #sverigepaket2014 – och dagen
avslutades med att belöna de flitigaste
twittrarna.
Text: Tiina-Liisa Granholm

Borgå kyrka

Med västervikare
I FINLAND
Bästa sättet att utnyttja tre dagar i
Helsingfors med omnejd är att ta nattbåten Silja Symphony från Stockholm
till Helsingfors. Det hade Västerviksföreningen räknat ut då den 2-4 september ordnade en resa till Finland,
inbjudna av lokalföreningen i Helsingfors som, anförda av ordföranden
Raija Hämelin, ägnade dagarna åt att
ta hand om oss.

Inkvarterade på Hotell Marski vid Mannerheimsvägen mitt emot Stockmanns
varuhus och ett stenkast från färjan till
Sveaborg kunde vi inte ha blivit bättre
mottagna. Första dagen ägnades åt en
rundtur i Helsingfors med dubbeldäckad
buss. På Hufvudstadsbladets löpsedlar
kunde man läsa att prins Carl Philip besökt Åbo veckan innan, vilket gav svenska vibbar redan från början.
Ett mycket intressant besök gjorde vi
på konstmuseet Ateneum, där man med
anledning av Tove Janssons 100-årsjubileum ordnat en utställning av allt som
denna Muminmamma hade uträttat i
sitt liv. Det var nämligen mycket mer
än Mumindalen och dess invånare som
hon hade ägnat sitt liv åt. Hon var dotter
till två bildkonstnärer och själv begåvad
låg det kanske nära till hands för henne
att själv utbilda sig till konstnär, vilket
skedde Hennes utbildning skedde i Helsingfors, Stockholm och Paris.
Hon var mer mångsidig än vi förstått
i Sverige. Allt ifrån stora väggmålningar
i olja till små illustrationer och som sagt
Mumintrollen. Muminvärlden skapade
hon mitt under kriget, en trygg tillflykt
både för läsarna och henne själv.
Andra dagen gjorde vi ett mycket
intressant studiebesök i Hyvinge norr
om Helsingfors vid svenska skolan där.
Hyvinge är egentligen ingen svenskbygd,
bland 35 000 invånare är 300 svenskar.
”Det märkligaste med svenska skolan är
att den existerar”, skrev Jan-Erik Wiik i
sin bok Idogt och egensinnigt i 110 år. 1894
bildades Hyvinge skolförening och grundade denna privata folkskola, som från
början inte hade statsbidrag. Med hjälp
av avgifter och donationer lyckades man
hålla liv i den i med och motgång. Nu-

mera har den statsbidrag.
Sverigekontakts grundare Vilhelm
Lundström gjorde på 1920-talet ett besök
i Finland, vilket ledde till att intresset
vaknade både i Finland och hos Sverigekontakt, detta i synnerhet i Västervik,
där man fr o m 1927 har understött skolan med bokgåvor.
Vi mottogs av skolans rektor Jerker
Sandström och visades runt i klassrummen, där barnen reste sig vid sina pulpeter och stod onaturligt tysta under besöket. Man kände sig nästan tillbakaflyttad
till sin egen tidiga skolgång på 40-talet i
Ullared i Halland, en by som sedan dess
förvandlats till oigenkännlighet.
Skolbyggnaden, kallad Svenska
gården, är fortfarande privatägd. Den
inrymmer också numera lekskola och
dagis, det senare även för finsktalande
barn, som genomgår vad man kallar ett
språkbad, något de säkert har glädje av
vid de senare skolårens svenskundervisning. Under skoldagen får man inte tala
finska, något som påminner om bestämmelserna i svenska norrländska skolor
för de samiska och finsktalande barnen.
Mycket mera skulle kunna sägas om
denna intressanta skola, men vi måste
också hinna till Borgå och hälsa på Runeberg. Dock måste jag nämna något om
de finska krigsbarnen i Sverige. Då de
kom tillbaka hem hade de många gånger
glömt sin finska och placerades bl a i

Hyvinge-skolan för att inte komma
ohjälpligt efter.
I vackert väder genom en vacker öppen
bygd med mycket lövträd, inte minst
björkar, åkte vi till Borgå, där vi gjorde
en rundvandring och ett besök i Runebergs hem, där vi visades runt inte minst
i författarens sängkammare, där han efter
en stroke vid 59 års ålder låg förlamad
för resten av livet. Utanför fönstret hade
man satt upp en så kallad skvallerspegel,
så att han kunde se vad som rörde sig på
gatan utanför. Runebergsdagen den 5
februari firas än idag med fackeltåg förbi
huset som redan 1880 inköptes av staten.
I Borgå skrevs Fänrik Ståls sägner,
som ännu på 50-talet ingick i modersmålsundervisningen i Varbergs läroverk.
Intressant i dessa dagar är också att den
finska nationalsången Vårt land skrevs
av Runeberg på svenska!
Den sista dagen tillbringades på fri
hand i Helsingfors. Några gjorde ett besök på Sveaborg, några föredrog Stockmanns eller promenerade runt på egen
sightseeing. Klockan 17.00 gick båten
tillbaka till Stockholm med ett gäng
nöjda resenärer, som åt en god middag,
handlade tax-free och umgicks i all vänskaplighet.

Text: Ina Nordquist, Ina.nordquist@telia.se

I Runebergs hem

Raija Hämelin och
Sven Olof Nilsson

S V E R I G E K O N TA K T

33

Läromedelsförfattarpris
Eva Hedencrona, anställd på Riksföreningen Sverigekontakt, fick på Skolforum
i Stockholm i slutet av oktober motta
läromedelsförfattarpriset Lärkan 2014 av
utbildningsminister Gustav Fridolin. Eva
Hedencrona har under en 20-års period
skrivit läromedel i svenska och engelska
för grundskolan och gymnasiet.
Sverigekontakt gratulerar Eva till detta
så välförtjänta pris!

MEDLEMSAVGIFT 2015
Tiden går – ett nytt år nalkas! Då är
det åter dags att betala medlemsavgiften i Riksföreningen Sverigekontakt. Medlemsavgifterna är oförändrade sedan många år tillbaka.
Enskild medlem
Makar gemensamt
Ständig medlem
Skolor

150 kr
200 kr
2 500 kr
300 kr

Svensklärare i vuxenutbildning i utlandet
har sitt medlemskap utan kostnad.
Avgiften betalas till bankgiro 420-5670 eller
plusgiro 40580-3. Vid betalning i utlandet
– IBAN: SE33 5000 0000 0501 1119 3729;
BIC/SWIFT: ESSESESS (Mottagare: Riksföreningen Sverigekontakt)

Ange avsändare tydligt. Om du är ny
medlem, meddela postadress och gärna
Medlemmar i Finland betalar till sina lokal- telefonnummer och mejladress.
föreningar i Helsingfors respektive Åland.

Esterna i skogarna
Ovanstående var rubriken på en intressant föreläsning som professor emeritus i
historia Hain Rebas höll för lokalföreningen
i Göteborg under hösten. Ämnet kändes
extra aktuellt genom Rysslands beteende
i Ukraina och det förtäckta hot mot de
baltiska staterna som uttalades av en rysk
diplomat i Stockholm härförleden.
– Esterna har alltid gömt sig i skogarna.
Då Estland 1941 åter blev ockuperat av
Ryssland uppstod en partisanrörelse,
”skogsbröderna”, som slogs för Estlands
frihet. 1944 upphörde stridshandlingarna
och 1948–49 deporterades 20 000 ester till
Ryssland. I ett land med 1 miljon invånare
var det en avsevärd mängd. Den siste skogsbrodern avled 1978.

NYA SPÄNNANDE
BÖCKER FRÅN
SVERIGE!

185:HANS ROSENFELDT
MICHAEL HJORTH
Den stumma flickan

189:MONS KALLENTOFT
Jordstorm

189:LARS KEPLER
Stalker

189:LENA ANDERSSON
Utan personligt ansvar

GÅ IN PÅ BOKUS.COM OCH VÄLJ BLAND ÖVER 6 MILJONER TITLAR TILL YTTERST LÅGA PRISER.
DÄR FRAMGÅR DET ÄVEN VILKA LÄNDER VI LEVERERAR TILL.
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Svenska i Istanbul
På International Commumity School
i Istanbul finns det ett tiotal barn med
svensk bakgrund. Varje tisdag efter
den vanliga skoldagens slut samlas
de på ”Svenska skolan” för att lära sig
om svensk kultur och historia, träna
svensk stavning och läsning och, så
klart, för att umgås.

Man följer Skolverkets läroplan för kompletterande undervisning i svenska.
Alice Falkeström och Lydia Wulkan
är båda elva år och tycker att svenska
skolan är viktig. ”Om vi flyttar tillbaka
till Sverige vill man ju kunna hänga
med,” säger de båda.
De tycker att det roligaste är att man
får prata svenska och att lära sig svensk
historia. Bäst var avsnittet om stenåldern!
Till vardags pratar, läser och skriver
både Alice och Lydia oftast på engelska.
”Fröken Selma vill gärna att vi läser
böcker på svenska, men det är svårt att
hinna med. Eftersom vi använder engelska
i skolan blir det språket vi oftast väljer.”
Lucien Easton är uppväxt i Sverige,
men flyttade till Istanbul för ett halvår
sedan. Han går nu sista året på gymna-

SUF-VM

siet och hjälper till på Svenska skolan
varje vecka. Han är inte säker på vad
som händer nästa år, men är öppen för
att läsa vidare, antingen i Sverige eller
någon annanstans i världen. Att läsa på
en internationell skola gör att världen
och världsuppfattningen vidgas.
”Att hjälpa till på Svenska skolan är
självklart för mig. Jag är som en storebror för de yngre eleverna. Förutom att
hålla svenskan igång, lär jag mig mycket
om hur barn tänker,” berättar Lucien.
Att Lucien är populär förstår man
när man ser hur barnen flockas kring
honom.
Svenska skolan i Istanbul har funnits
sedan 2008, och läraren Selma Alas har
varit med sedan starten. Innan Selma
flyttade till Turkiet arbetade hon på SFI
i Sverige. Selma berättar att det är en utmaning att få in så mycket innehåll som
möjligt på 80 minuter i veckan, men
att det är fantastiskt kul att jobba med
dessa motiverade och glada elever.
I Istanbul finns flera internationella
skolor, men avstånden är långa och trafiken ett stort problem, vilket gör att de
svenska barn som finns på de andra

skolorna inte kan ta del av undervisningen.
”Vi är som en liten ö här ute, berättar
en av de svenska föräldrarna,” Malin
Falkeström. ”Vi önskar att alla svenska
barn i Istanbul kunde komma till
Svenska skolan. Istället får vi träffa de
andra svenska familjerna ett par gånger
om året i samband med till exempel
lucia och midsommar, då konsulatet
anordnar kalas.”
Svenska böcker är en bristvara i
Istanbul, men tack vare Sverigekontakt
har nu i alla fall biblioteket på IICS fått
många. De svenska barnen är lyckliga
över den nya, svenska avdelningen och
böckerna lånas flitigt.

2014 års upplaga av SUF-VM har just
avslutats. Nu frågar man sig ute på
de svenska utlandsskolorna vilka
det är som har erövrat en medalj.
Detta vet inte ens tävlingsledningen
i skrivande stund, eftersom inte alla
resultat har kommit in ännu. Hur som
helst, minst 150 medaljer ska delas ut
och detta bland elever från 38 olika
skolor i fem världsdelar.

ning, höjd- och längdhopp och kast med
tennisboll. Alla skolor har olika förutsättningar och givetvis varierar vädret mellan
olika orter och världsdelar. En del har tävlat på skolgårdar, andra på idrottsarenor
och en del i parker och på badstränder.
Det viktigaste är att man har kul, att man
får göra något lite annorlunda med sina
kompisar och alla som är med får ju ett
fint diplom att hänga upp där hemma på
väggen i sitt rum.
Detta var den tredje tävlingen. Det
började med ett OS och sedan kom två
VM och det verkar som om man vill ha
ett VM igen nästa år och sedan blir det
dags för ännu en olympiad – SUF-OS
2016. Det blir något att se fram emot!

Tävlande är elever som läser kompletterande svenska vid någon svensk skolförening och elever som går på svenska
heldagsskolor. Vi har haft 5 olika åldersklasser från 6 år till 16 år, det vill säga
svensk grundskoleålder och killar och tjejer har tävlat för sig. De fem grenar man
kämpat i har varit 60- och 400-meter löp-

Text: Maria Voigt Hodges, biblioteksassistent

Text: Bosse Jonsson

S V E R I G E K O N TA K T
35
prisutdelning på Grand hotel

Lägerdagar i Sydney
Den 24–26 oktober var det läger för Svenska Skolan i Sydney på Milson Island och där hade vi aktiviteter
för hela familjen. Vi samlades vid en färja i Brooklyn och därefter började vårt största och roligaste äventyr
någonsin. När vi kom fram till ön åt vi och sedan lekte vi ”lära-känna-varandra-lekar”.
Nästa dag delade vi upp oss i två grupper. Ena gruppen började med pilbågskytte för alla åldrar och den andra paddlade
kanot. Efter det tog vi ett snabbt bad i den fina poolen och åt
lunch.
När vi var klara växlade vi aktivitet, sedan var det tipspromenad med temat Sverige. I slutet av tipspromenaden klädde
vi ut oss och tog roliga bilder. Sedan var dagen slut. På kvällen
spelade vi jätteschack, hade lägerbål med sång och marshmallows, och slutligen efter en lång dag gick vi och la oss. Dagen
därpå fick man, om man var tio år och uppåt, klättra uppe
bland träden annars fanns det en jättegunga som man fick åka i.
Vi åkte båt hem och vilade i våra egna sängar och tänkte på
allt kul som hänt. Det fanns massor mer att göra på lägret men
våra ledare valde ut det bästa till oss.
Text:Albin Haglund, elev på svenska skolan i Manly Vale

Svenska Skolan i Sydney
Grundades 1978. Skolan började med ett 30-tal barn på två
undervisningsställen, ett i södra Sydney och ett i norra. Flertalet
barn var barn till utskickade representanter för svenska företag.
Med åren har den kategorin blivit allt mindre.
Skolan utvecklades snabbt och har idag undervisning på ett tiotal
skolor, varav två online. I dag är elevantalet över 150. Förutom
undervisningen i smågrupper anordnas också för skolan gemensamma avslutningar/ Luciafester, årliga familjeläger över en helg,
picknickar och temadagar. Allt för att stimulera och behålla det
svenska språket och dess kultur.
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Malmö och Gotland
– historia, kultur, påsk och natur
Efter många upplevelser under våra
kursresor till Sverige var det 2014
dags att äntligen ta oss an GOTLAND!

Tidigare har vi besökt Lund, Marstrand,
Varberg och Birka, gjort skärgårdsturer
i öst och väst, varit på slott och museer,
deltagit i valborgsfirande på Skansen, ätit
spettekaka och räkmackor samt bott på
tåg, i fängelse, på fästning och skepp.
Vi som upplevt allt detta och som
nu såg fram emot ännu en Sverigetripp
är en grupp tyskar som läser svenska
på VHS Werne, en av de skolor som
erbjuder kvällskurser i svenska för vuxna
i Tyskland. Även jag var med, deras lärare
sedan många år tillbaka. Vi åkte över påsken och gjorde ett första stopp i Malmö
där vi passade på att göra en rundvandring med visning på Västra Hamnen.
Dieter, en av mina elever, som fått
i uppdrag att berätta i förväg om detta
område skriver så här: ”Malmös Västra
hamn ligger på en tidigare industriareal
mellan Malmös medeltidsstad och havet.
Hela området består av utfyllnader i
havet. 2001 hölls Bomässan i Västra hamnen. I samband med mässan startades
projektet Bo01 som omfattade utvecklingen av en alldeles ny stadsdel.”
Förmiddagen tillbringade vi på
Malmöhus slott tillsammans med mina
släktingar och svenska vänner, vilket
gjorde att mina elever fick möjlighet att
tala svenska.
Naturligtvis skulle tyskarna smaka
på Malmös stolhet, falafel, och vi beställde
framåt kvällen 18 falafelrullar som intogs
hemma hos min syster. Till efterrätt blev
det Budapesttårta, även det något som de
tyska eleverna inte känner till.
Nästa morgon tog vi Gotlandsflyg
och efter en timmes flygresa landade vi i
Visby. I hyrbilarna följde vi GPS:en mot
vandrarhemmet rakt genom staden och
vilken upplevelse att dyka rakt in i denna
medeltidsstad och plötsligt befinna sig
mitt i en Pippi-film!
Sedan blev det lunch och därfeter drog
vi oss mot Östra porten, där folk började
samlas för den årliga påskmarschen. Förhoppningen var att slå rekordet från förra
året, då 4034 (!) påskkärringar marschera-

de genom Visby. Naturligtvis gjorde vi allt
för att hjälpa till och klädde oss i schaletter
och förkläden och lät sminka röda kinder
och fräknar. Tyvärr var det blev det bara
4024 personer och inget rekord, men detta
imponerande påsktåg var ändå något vi
aldrig kommer att glömma.
Här Ferdi om Gotlands historia:
”Gotlands historia är en berättelse om
en framgångsrik utveckling av Sveriges
största ö. Jägare, bönder och slutligen
affärsmän bidrog till detta. Gotlands historiska byggnader och landskapliga skönheter lockar många turister att besöka ön
och stärker således Gotlands ekonomi.”
Denna skärtorsdagseftermiddag gick
vi ner till Almedalens scen, där vi träffade
vår guide som under två timmar visade
oss runt i Visby. Då ett av syftena med
resorna är att höra, prata och lära så
mycket svenska som möjligt skulle
rundturen göras på svenska. Att guiden
visade sig vara en tyska som förälskat sig
i Gotland var en stor överraskning!
Kvällens matlag skulle laga typiskt gotländska rätter och vi hade förgäves letat
efter kaipar till en soppa. Då det tyvärr
var för tidigt på året för att hitta dessa
skogslökar fick vi kompromissa med våroch ramslök, vilket visade sig bli väldigt
gott det också! Till efterrätt vankades det
naturligtvis saffranspannkaka!
Dagen därpå gav vi oss iväg på en
bilfärd söderut och första stoppet var
Gnisvärd fiskeläge. Eftersom vädret var
underbart med strålande solsken var det
fantastiskt vackert med fiskebodarna mot
det skimrande havet och den blå himlen.
Efter picknickstopp tog vi oss ner till
Gotlands sydligaste spets och besökte
Hoburgsgubben. Ännu mer spektakulär
än denna stenformation var utsikten
och mötet med naturen. Vi hade även
planerat in en kaffepaus på Visne
ängar. Det visade sig att inte vara så lätt
att hitta denna ”attraktion”, vilket de
erfarna sverigeresenärerna tog som ett
bra tecken. Så är det i Sverige, ju närmre
man kommer desto färre blir skyltarna
och vi körde helt enkelt förbi! Och visst
är det en tjusning med sevärdheter som
man inte hittar ögonblickligen.
På påskdagen mötte vi upp med vår

guide igen och tog oss norrut. Vi besökte
Bro, en intressant medeltidskyrka, Fårö
med Ingmar Bergmans grav och de fantastiska raukarna vid Langhammars.
På hemvägen besökte vi Graute gård
för att titta på äkta gotlandsfår – som
förresten alla kallas lamm på Gotland. Vi
lärde oss att det är gutefåren som har de
stora hornen, och vi fick även vara med
om undret när ett par lammungar föddes!
Förutom uppgiften att hålla ett litet
föredrag om besöksmålen på vår resa
hade mina elever ett par andra uppgifter.
De skulle för varje dag försöka hitta ett
svenskt ord de tyckte om, ett de inte tyckte
om, ett som var svårt och ett som var lätt.
Resultatet blev till exempel skrattrynkor,
grymhet, tomgångskörning och solfångare.
Sista kvällen gick vi ner till Almedalen
för vårt traditionella, avslutande kubbspel.
Vi möttes av en sagolik solnedgång och
Visbys mörka siluett mot himlen. Lämpligare avslutning på de här dagarna kunde
vi inte ha önskat oss och Gotland gav oss i
högsta grad mersmak, som absolut måste
tillfredsställas inom de närmaste åren!
Text: Jeanette Ohlsson
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”Det är bildande att resa”
Under några fina höstdagar i början av oktober deltog
en grupp med vuxna elever från Tyskland i en språk- och
kulturresa till Göteborg. Gruppen bestod av 15 deltagare
och hade med sig två lärare. Deltagarna skrev texter om
resan efteråt och här är några exempel.
”Ett helt år väntade vi på en ny intensivkurs i Göteborg. Vi blev
inte besvikna. De tre dagarna gick så snabbt förbi och var fulla
med att gemensamt lära sig svenska med mycket skratt..
Men det mest imponerande för mig var besöket på Backa
Teater med pjäsen Acts of Goodness. Louise och Inger hade
förberett besöket väl, så vi kunde följa med i pjäsen. Huvudtemat
var en text ur Nya Testamentet: Kan en människa i dag följa
Jesus uppmaning att vända andra kinden till? Kan man det? Vill
man det? Är det överhuvudtaget modernt, är det ”coolt”? Då
fanns det mycket att fundera på och det finns det fortfarande!
Hoppas att vi kan komma till Göteborg en gång till.”
Brigitte, Osnabrück
”Göteborg gööörbra! –Det var vårt motto för fem dagar och
Louise, Inger och Göteborg gjorde sitt bästa för att mottot
skulle bli verklighet.
Kursdeltagarna var alltid på gott humör, inte minst för att
programmet var så omväxlande: Stadsspårning i Mölnlycke,
stadsvandring i Haga med lunch i Hagabadet och shopping i
Göteborg, teaterkvällen på Lärdomsstigen, båttur till Brännö
och naturligtvis kanelbullens dag :-). Mina personliga favoriter
var teaterkvällen med pjäsen „Acts of Goodness“ – en socialkritisk betraktelse av hjälpsamhet mot våra medmänniskor.
Dagarna var verkligen lärorika för mig och jag vill gärna
komma till Göteborg en gång till!”
Christina, Osnabrück
”Det fantastiska med Göteborg är: man kan åka till havet och
man har också stan i bakgrunden. I skärgården bildar öarna ett
underbart område. Man kan åka med spårvagn till havet och
sedan med olika färjor för att njuta av skärgården.”
Dörte, Horneburg
”Vi förbättrade vår svenska med många pedagogiskt skickligt uppbyggda övningar. De förbereddes på Wendelsbergs
Folkhögskola i Mölnlycke på morgnarna i grupparbete. Med
en skattjakt genom Mölnlycke, en stadsvandring i Haga, en
pjäs på Backa teater, en utflykt till Brännö lärde vi känna Sverige ännu bättre. Stämningen var toppen! Efteråt gick det
lättare att prata svenska med våra vänner i Finspång och
Kungsbacka.”Elisabeth och Bernhard, Stade, Tyskland
”En dag hade vi en guidning med Lena genom de gamla gatorna i Haga. Efter guidningen och en fantastisk lunch på Hagabadets restaurang gick jag med min lilla dotter Moa genom Haga
där jag köpte en svensk flagga till henne. När vi var tillbaka på
Wendelbergs Folkhögskola, där vi bodde, sprang hon genom
38 S V E R I G E K O N TA K T

det gamla huset och ropade: Sverige hurra, Sverige hurra! Den
”typiska” lilla tyska flickan som svensk patriot! Kanske invandrar
vi en dag till Sverige.
Hälsningar från Stade,Tyskland. Insa Kaufmann
”Lär känna Mölnlycke hette uppgiften den första dagen.
Vi startade på skattjakt i flera grupper. Var finns kyrkovägen?
Vad heter kyrkan? Men vi läser ju svenska i Tyskland för att
kunna läsa, förstå och prata i Sverige ! Så det fungerade bra.
Vi upptäckte Mölnlyckes Råda kyrka, fick reda på bl. a namnet
på ån som rinner genom Mölnlycke och besökte biblioteket
och kulturhuset. Vi letade efter byggnadsåret och upptäckte
spår från tidigare bomullsindustri. Vänliga invånare hjälpte oss
gärna att hitta riktiga svar! Skattejakten var en trevlig möjlighet
att lära känna den obekanta staden!”
Jutta, Estebrügge
”Det var verkligen trevligt att delta i svenskursen med
Louise och Inger i Göteborg.
Förut trodde jag att jag inte skulle kunna prata fler än tre
meningar om dagen. Men hela dagen hade vi ett intressant program. Det var mycket roligt att ställa sig in på varje nytt projekt;
och allt förstås på svenska.
Jag gillade att sjunga tillsammans med Inger och hela gruppen. Jag hoppas att det blir flera kurser med Inger och Louise,
kanske i Lund. Det skulle vara jättebra!”
Margrit Timm, Neu Wulmstorf
”Jag heter Renate. Det andra gången som jag följde med på en
språkresa med Louise och Inger och andra snälla människor
till Göteborg. Vi tillbringade fyra jätteroliga och lärorika dagar på Wendelbergs vandrarhem i Mölnlycke. Vi blev bekanta
med Mölnlycke genom att gå på skattjakt med flera uppgifter. I
grupper om tre frågade vi människor på gatorna och i offentliga
byggnader och fick den information vi behövde. Det var spännande och roligt att prata och lyssna på svenskarna!
Vi gick på en föreställning på Backa teater som våra lärare
intensivt hade förberett oss för, så att vi förstod allt bra. Det var
en fantastisk upplevelse!
En spännande guidning genom Haga och en utflykt till Brännö (naturligtvis lärde vi oss att sjunga visan: Dans på Brännö
brygga!) gav oss möjligheter att prata med varandra, använda
nya ord och förbättra våra språkkunskaper. Till sist började jag
nästan tänka på svenska!
Jag gläder mig åt att följa med till Sverige nästa år!”
Renate Hasemeier, Hasbergen, Tyskland

Om du blev intresserad av kursen kan du gärna kontakta:
Louise Mårtensson, L.martenssonmussweiler@osnanet.de eller
Inger Mustelin, mustelin@online.de, som arrangerar resorna.

Nutidsorientering
Följde du med vad som hände i Sverige hösten 2014?
1. Sverige fick en ny regering i september. Vilka partier sitter med i den?
A. Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet
B. Socialdemokraterna och Miljöpartiet
C. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet.

8. Ett svenskt herrlag i fotboll har
för första gången på många år
kvalificerat sig till Champions League.
Vilket lag är det?
A. IFK Göteborg
B. AIK
C. Malmö FF

2. För att ett parti ska komma in i riksdagen krävs ett visst antal procent av
rösterna i riket. Hur många procent?
A. 3 %
B. 4 %
C. 5 %

9. Hovet meddelade i höst att ytterligare ett bröllop är planerat i familjen.
Prins Carl Philip ska gifta sig i juni
2015. Med vem?
A. Linnea Hellqvist
B. Sofia Hellqvist
C. Sofia Hellberg

3. Sverigedemokraterna var valets
stora vinnare. Hur många procent i
riksdagsvalet fick partiet?
A. 10 %
B. 13 %
C. 16 %
4. Stefan Löfven blev ny statsminister
i september, men vad heter den nya
finansministern?
A. Magdalena Andersson
B. Åsa Romson
C. Margot Wallström
5. Vem fick årets Nobelpris i litteratur?
A. Philip Roth
B. Haruki Murakami
C. Patrick Modiano
7. Roy Andersson vann Guldlejonet
vid filmfestivalen i Cannes. Vad heter
hans film?
A. En örn satt på en gren och funderade på tillvaron
B. En duva satt på en gren och
funderade på tillvaron
C. En duva satt på en gren och
funderade på livet
6. Detta är en populär höstsvamp.
Vad heter den?
A. Trattkantarell
B. Karljohansvamp
C. Trattskivling

10. Sveriges landslag i ishockey
vann i november Karjala Cup i Finland. Vad kallas laget oftast?
A. Indianerna
B. Kometerna
C. Tre Kronor
11. Vem fick Augustpriset – Årets
svenska skönlitterära bok 2014?
A. Kristina Sandberg: Liv till varje pris
B. Sara Stridsberg: Beckomberga.
Ode till min familj
C. Steve Sem-Sandberg: De utvalda
12. Vilken av dessa kryddor finns
inte i traditionell glögg?
A. Lagerblad
B. Kanel
C. Kryddnejlika
13. Det har framlagts förslag av
Finansinspektionen om förändrade
lånevillkor avseende bostadsköp.
Vad innebar det?
A. Högre ränta
B. Amorteringskrav
C. Högre kontantinsats

14. Detta äter vi svenskar många av i
juletid. Vad kallas de?
A. Skumtomtar
B. Skumnissar
C. Segtomtar
15. ”Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma” – detta
är de första raderna i den för många
så kända dikten Tomten. Vem skrev
dikten?
A. Evert Taube
B. Carl Mikael Bellman
C. Viktor Rydberg
Skicka de rätta svaren till Sverigekontakt, Box 53066, 40014 Göteborg senast
15 februari. Du kan också mejla svaren
till lars.bergman@sverigekontakt.se.
Bokpris till de tre först öppnade rätta
svaren.
Lösning till nutidsorienteringen nr 3,
2014 var: 1C, 2B, 3C, 4C, 5A, 6B, 7B,
8B, 9A, 10A, 11C, 12B, 13A, 14B, 15C.
Pristagare:
Thomas Grundmann, Tyskland
Cornelia Juchert, Tyskland
Solveig Johansson, Sverige
GRATTIS!
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TV-kanalen med det bästa från Sveriges Television
för dig som semestrar, arbetar eller bor utomlands.

Nu kan du se dina favoritprogram när du vill
tack vare vår nya catch up-tjänst.
Missa inte program som På Spåret,
Vem Vet Mest, Julkalendern, Skavlan
och Melodifestivalen samt nyheter
från Rapport och Aktuellt.
Läs mer på: svt.se/svtworld
och följ oss på facebook.com/svtworld
Abonnemang tecknas på www.connova.se
eller +46 (0) 141-20 39 10

Visste du att även hotell kan
abonnera?
Fråga efter SVT World på ditt hotell
och fyll i enkäten på vår hemsida som tack får du en gåva!
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