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FRÅN DICKSONSGATAN
Det mesta är sig likt i Sverige – men inte
allt. Den politiska situationen i Sverige
har stabiliserat sig och något extraval är
inte längre aktuellt. Den mycket omdiskuterade partiledaren för Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson har varit sjukskriven i ett halvår, men det tycks inte
påverka partiets väljare. Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund meddelade
att han ämnar avgå. Just nu ser det ut
som om Alliansen framåt våren kommer att ledas av tre kvinnor och en man,
vilket kan ses som en bild av kvinnornas
ökande makt i det politiska Sverige.
Fastigheten
I Göteborg talas det om Västlänken – ett
gigantiskt trafikprojekt som bland annat
innehåller en järnvägstunnel under centrala Göteborg. Tunneln kommer att gå mellan 23 och 60 meter under Dicksonsgatan
där som ni vet föreningen äger fastigheten
på nummer 6. Bygget beräknas starta någon gång 2018 och pågå fram till 2026 –
i åtta år! Hur detta kommer att påverka
fastigheten är förstås oklart – förhoppningsvis inte alls. Huset fyller i år 100 år
och är i fantastiskt skick och låt oss tro att
det så kommer att förbli.
Ryskt projekt
En del trogna läsare vet redan att föreningen under de senaste två åren intresserat sig för de svenska krigsfångarna i
Ryssland under tidigt 1700-tal. Ett projekt
”De karolinska fångarnas censurerade
brev” har nu startat med medel från
Torsten Söderbergs stiftelse. Projektet
syftar i första hand att i vetenskapligt
genomarbetat skick tillhandahålla de
brev från och till svenska karolinska krigsfångar som aldrig nådde sina adressater
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– vänner, anhöriga eller överordnade. Alla dessa tusentals fångars
öde har hittills varit otillräckligt undersökt och vår förhoppning är att
kunna bidra till att förse historiker
med ny information.
Sommaraktiviteter
Som vanligt blir det sommarkurs
i svenska på Billströmska folkhögskolan med start i slutet av juli. Ansökningsblankett hittar man på vår
hemsida www.sverigekontakt.se
under rubriken ”Kurser och stipendier”.
Även i år kommer ett antal svenska
barn och ungdomar bosatta i utlandet ges
möjlighet att få sin kursavgift betald när
de anmäler sig till ett läger i Sparreviken i
Bohuslän. Denna möjlighet ges efter bidrag
från Oscar Ekmans stiftelser.
Tysklandsresa i höst
Som tidigare nämnts kommer eventuellt
en Tysklandsresa i Sverigekontakts regi
att äga rum i höst. Den skulle bland annat
innehålla ett besök i Lützen. Förhoppningen var att resan skulle kunna presenteras i detta nummer av tidningen, men
så blev inte fallet. Ett par viktiga bitar har
inte ännu fallit på plats.
Så fort något är bestämt kommer
resan att presenteras på vår hemsida
www.sverigekontakt.se och i juninumret
av tidningen.
Finland
Finland är ju speciellt för Sverigekontakt
på flera sätt. Cirka 300 000 personer talar svenska som modersmål och svenska
språket är ett obligatoriskt inslag i skolan
för finsktalande barn och ungdomar. Sverigekontakt strävar efter att få ett bättre
helhetsgrepp över vad som görs i Finland
avseende stöd till svenska språket på olika
sätt. Det är viktigt att information vad som
görs inom projektet svenska.nu och vad
som sker vid Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i Helsingfors
– regelbundet når föreningen i Göteborg.
Och vice versa – Sverigekontakt ska delge
berörda organisationer i Finland vilka aktiviteter föreningen engagerar sig i.
I maj kommer en grupp finska svensklärare som tjänstgör vid yrkeshögskolor
runt om i Finland att besöka Göteborg
och få en inblick i olika samhällsinstitutioner samt få ta del av föredrag om svenska
språket bland annat. Några veckor senare

har svensklärarföreningen i Finland lagt en
fortbildningskonferens i Jönköping. Denna
grupp återkommer vartannat år till Sverige för
att uppdateras om svenska samhällsförhållanden och uppleva en liten bit av Sverige.
Minsk
I Minsk i Vitryssland pågår svenskundervisning som vanligt. En ny termin har börjat
vid Centret för internationella studier och
elevtillströmningen har varit god. Vid det
svenska centret – som är en del av det internationella – studeras inte bara svenska utan
även flera av de övriga nordiska språken. I
klassrummen kan man finna studenter som
läser ett språk av ren nyfikenhet, helt enkelt
för att det ur olika aspekter är intressant.
Visst är man glad över sådana studenter.
Argentina/Uruguay
Sverigekontakt har i januari besökt Buenos
Aires och Montevideo i Argentina respektive
Uruguay. Svenskundervisning och annan
svenskrelaterad verksamhet var imponerande och drevs med engagemang och entusiasm. Och återigen blir man förvånad över
att möta människor i främmande land som
talar i det närmaste perfekt svenska. I Chile
är återvändarna många efter att ha levt ett
antal år i Sverige, men även i Argentina och
Uruguay möter man politiska flyktingar som
tog sin tillflykt till Sverige under år av diktatur och förtryck. Längre fram i tidningen
finns mer att läsa om svenskrelaterad verksamhet i dessa båda länder.

En fin vår önskar
Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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Sverige har rykte om sig ute i världen att stå
parat för att engagera sig i internationella
frågor. Många svenskar i det förflutna nämns
med aktning för sina insatser – av olika karaktär – på det internationella planet: Folke
Bernadotte och Dag Hammarskjöld, Harald
Edelstam och Olof Palme, mera nyligen
Hans Blix och Jan Eliasson m.fl., m.fl.
Nu blev det som vanligt ett antal karlar
som räknades upp, till synes slentrianmässigt
kanske, men det blir ofta på det viset. Av tradition har det varit män som fått tillfälle att
stå i rampljuset. Det finns åtskilliga svenska
kvinnliga världsstjärnor också, av alla de
slag, men på just det här området som nu är
aktuellt är det inte lika lätt att komma på exempel i paritet med de just nämnda.
Hur som helst. När man kommer ut i världen förs ofta dessa insatser på tal av folk på
plats med en värme som kan kännas smickrande för en svensk. Samtidigt kan det ibland
nästan vara en aning genant, eftersom minnet
av dessa namnkunniga svenskar i många fall
börjar blekna, eftersom man här hemma inte
längre talar om dem i samma utsträckning
som det faktiskt finns skäl för. Däremot lever
deras minne av allt att döma internationellt.
Det rör sig om sammanlagt många. De
just nämnda är bara ett mycket snävt urval,
vilkas gärning fortfarande dröjer sig kvar i
mångas minne, åtminstone om man är medelålders eller äldre.
Men detta är bara en sida av myntet.
Många svenskvänliga man träffar utomlands
har egna livsöden som är obeskrivliga. Eller
rättare sagt: som borde beskrivas ordentligt.
Vad en del har varit med om är nästan ofattbart för oss som lever mer ordinära liv. Deras
svenskvänlighet beror ofta på att de under en
svår period i sitt liv hamnat i Sverige, där de
fått en tillfällig uppehållsort. Denna tid har
för några sträckt sig över många år, ibland
t.o.m. årtionden.
Det hör väl kanske till sakens natur att
man inte får några vittnesmål om Sveriges
förträfflighet från dem som vantrivts hela
tiden och egentligen inte har något positivt
att berätta. För sådana finns det också – det
skall vi komma ihåg.
Men om vi håller oss till alla dem som
betygar sin tacksamhet och – faktiskt – kärlek
till Sverige, så är det fortfarande förbluffande
många. Alla lovord kan också stämma till
eftertanke. Vad hade dessa tyckt nu, om de
en gång i tiden hade fått vända vid gränsen?
Eller om de hade blivit insmugglade i landet
och fått gå under jorden för att leva utanför
systemet? Det har inte varit lika självklart på
senare år att få en fristad i Sverige som när

70-talets chilenare kom.
I Sverige har ca 30 000 chilenska medborgare bosatt sig under årens lopp. Senare
har andra sydamerikaner tagit samma väg,
inte alls lika många men ändå stora skaror,
framför allt från Argentina och Uruguay. I
både Chile, Argentina och Uruguay är det nu
ganska lätt att finna svensktalande återvändare. Många har en position i samhället som
gör att de hör till opinionsbildarna. Dessutom
sitter många av dem på centrala poster, inom
näringsliv, pressen, den akademiska världen
och kulturlivet. Tills nyligen talade åtminstone två regeringsmedlemmar i Uruguay
svenska.
Att dessa människor i så hög grad är positivt inställda till Sverige är naturligtvis en
stor tillgång för oss. Det är angeläget att deras
längtan efter att uppehålla kontakten med
Sverige vidmakthålls och att deras egna försök i den riktningen underlättas. Detta är en
väg som vår förening slagit in på. Vi försöker
ta reda på var det finns återvändare som varit
i Sverige och hjälper dem efter förmåga att
upprätthålla sina språkkunskaper och hålla
sitt intresse vid liv.
Föreningen bildades en gång för att stödja
utflyttande och utflyttade svenskar ute i världen, i praktiken mest Nordamerika (men det
fanns även en grupp i Argentina, i Misiones).
Dagens återvändare är också utflyttare från
ett svenskt perspektiv, men de återvänder till
för dem välkända miljöer. Icke desto mindre
är deras välvilja ovärderlig i många sammanhang. Att värdera den i kronor och ören (eller
pesos och centavos) är tämligen omöjligt,
men även det värdet är betydande. Troligen
överskrider det vida vad det en gång kostade
att ta emot dessa sverigevänner.
Riksföreningen Sverigekontakt försöker
ständigt att förnya sig, utan att gamla åtaganden blir lidande. Vill man få ett intryck av
vad som hänt under det senaste året, finns
det anledning att ta del av den årsredovisning som ingår i detta nummer av tidningen.
Varken riksföreningen eller lokalföreningarna
har legat på latsidan. Och resultatet är lyckligtvis sådant att man kan glädja sig åt det.
Allt det stöd föreningen i olika former åtnjutit från så många håll har varit en förutsättning för det goda resultatet. Hjärtligt tack, alla
som bidragit. Ert stöd
behövs även fortsättningsvis.
Bo Ralph
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SYDAMERIKA
I januari 2015 genomförde Riksföreningen Sverigekontakt en resa till Argentina och Uruguay i syfte att etablera
kontakt med svenskar i området och för att kartlägga ett eventuellt behov av insatser från föreningens sida. Vid
resan till Sydamerika kunde de återvändande argentinare och uruguayaner som vistats under olika perioder i
Sverige av naturliga skäl kartläggas endast i ringa omfattning. Under några intensiva dagar kunde emellertid
viktiga kontakter etableras med lokalt verksamma återvändare, samtidigt som andra svenskintressen av mer
traditionell natur kunde bevakas.

Ett besök i den gamla svenska bosättningen i Misiones (Oberá) i
norra Argentina rymdes emellertid inte inom de tidsramar som
stod till buds. Den gamla svenskkolonin har besökts upprepade
gånger av föreningen. På grund av den tidskrävande inrikesresan till Oberá måste emellertid ett sådant besök genomföras som
ett särskilt företag. Det visade sig att ambassaden i Buenos Aires
planerar en särskild satsning på Misionessvenskarna under år
2016. Möjligen kan det då vara lämpligt att även Riksföreningen
Sverigekontakt deltar i någon form. Här följer nu ett antal berättelser från några av de personer föreningen mötte under dagarna
i Buenos Aires i Argentina och i Montevideo i Uruguay. De är
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Boca Juniors fotbollsstadion, Buenos Aires

alla inblandade i att sprida kunskap om Sverige, svenska språket och svensk kultur. Utöver dessa kontakter genomfördes
bland annat två möten med personal från Sveriges ambassad i
Buenos Aires – en ambassad som även ansvarar för Uruguay
och Paraguay. Ambassadör Gufran Al-Nadaf informerade om
situationen i Obera, Missiones och om ett antal aktiviteter under 2015 som ambassaden har engagerat sig i. Vid ett senare
möte med förste ambassadsekreteraren Kasper Andersson och
med den kulturelle rådgivaren Diego Schulman diskuterades
på vilka sätt det vore möjligt för Sverigekontakt att engagera
sig i de tre länder som ambassaden har som ansvarsområde.

Här läser man svenska
”utan anledning”
Mitt i smeten, i ett rykande Buenos
Aires, samlas elever varje vecka för
att lära sig svenska. Maxi, Ana och Augustina har läst svenska i över två år
och för dem är Svenska-argentinska
institutet som att komma till ett ”litet
Sverige”.

Fönstren står vidöppna och varma vindar fläktar i den 34 gradiga värmen. En
nött bok om Pippi i bokhyllan, inramad
kungafamilj och Carl Larssons Köket
hänger på väggen. På en liten gömd gata
i 13-miljonerstaden hittar du Svenska
kyrkan, en ståtlig mörk tegelkyrka byggd
på 40-talet. Här på övervåningen ligger
Svenska-argentinska institutet, ISA (Instituto Sueco Argentino). Hit kommer
Porteños, som Buenosaires-borna kallas,
i alla åldrar för att få ta del av svensk kultur och det svenska språket.
Evert Taubes Carmencita
I klassrummet Norrland har en avancerad språkklass precis startat. För eleven
Ana Abraham har den svenske poeten
Evert Taube tagit en stor plats i hennes
familj, då hennes mormorsmor fick spela
huvudrollen i en av hans klassiker ”Fritiof
och Carmencita”.
Visans Carmencita hette egentligen
Cecilia och växte upp i San Martí nära
bukten Samborombón vid floden Rio
de la Plata. Här driver Anas familj fortfarande estancia, argentinska ordet för
lantgård.
– Min mormorsmor var väldigt ung när
hon träffade Evert Taube. Hon kunde inte
dansa tango som de sjunger i visan och jag
tror inte Taube heller kunde dansa. Romansen var nog mest en fantasi, småler Ana.

Tango var inte alls utbredd när Taube
först satte sin fot i Buenos Aires år 1910,
utan det var något som män dansade med
varandra i brist på kvinnor i ruffiga hamnområden i storstäderna. Ana berättar
att varje år kommer det många svenska
turister till estancian som vill följa Taubes
fotspår i Argentina och familjen har fått
många svenska vänner.
Älg-asado och skagenröra
Eleven Maxi Åhlens farfarsfar flyttade
från Sverige till Buenos Aires år 1880.
Familjen tappade då kontakten med Sverige, men för några år sedan fick Maxi ett
samtal från en släkting i Göteborg. 2010
åkte Maxi för första gången till Sverige för
att hälsa på sin släkt och passade då på att
visa dem asado, argentinsk grillteknik.
– Jag bjöd på älg-asado. Mina släktingar tycker att det är spännande med
min bakgrund och de har kommit några
gånger och hälsat på mig här i Buenos
Aires, berättar Maxi.
Augustina Pepe har studerat svenska
på ISA i två år och får alltid samma reaktion när hon berättar att hon kan prata
svenska.
– Varför, varför, varför frågar de mig.
De förstår mig inte och tycker det vore
bättre om jag läste engelska istället, skrattar hon.
Augustina har ingen svensk släkt utan
förälskade sig i det svenska språket när
hon lärde känna svenskar under en resa i
USA. Det tog inte lång tid innan hon åkte
till Sverige, och med skagenröra och Håkan
Hellström som favoriter är det inte allt
för svårt att lista ut vilken stad som ligger
Augustina varmast om hjärtat.
– Göteborg är verkligen den stad jag

gillar mest. Jag älskar människorna, de är
så generösa. Min stora dröm är att kunna
få ett jobb och flytta dit på riktigt, glittrar
Augustina.
Svenska drömmen
ISA startades av svenskorna Johanna
Gunnarsson och Eva Jeppsson för cirka
20 år sedan, då var det många som ville
läsa svenska efter att ha lyssnat på Roxette,
i dag är det ofta Stieg Larssons böcker
som lockar.
– Våra elever är allt ifrån en tonårig, en
70-åring, en språknörd, en tjej mitt i karriären, till en pappa. Och de flesta av våra
elever har ingen som helst koppling till
Sverige, men de är alla nyfikna på det som
är annorlunda. Trots att alla är så olika blir
det en väldigt stark gemenskap i de olika
klasserna, berättar Johanna Gunnarsson.
På ISA anordnas det ofta olika event
i form av matlagning, kanelbullsbakning
och glöggkvällar. Intresset är stort och
ibland har det kommit så mycket folk att
alla inte har fått plats. Argentinarna har
generellt ett mycket gott öga för Sverige,
men ibland har eleverna en orealistisk bild.
– Ja, det svenska perfekta paradiset.
Ibland får vi ta ner dem på jorden, Sverige
har också sina problem, säger Eva Jeppsson.
Många som kommer till ISA drömmer
om att en dag kunna åka till Sverige, en
dröm som oftast är alldeles för kostsam
för de som bor i Argentina.
– De flesta av våra elever har inte
möjligheten att åka till Sverige. Men de
har ISA – ett litet mini-Sverige brukar de
kalla oss, tillägger Johanna.
Text: Hanna Aqvilin
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Johanna Ribnikov Gunnarsson och Eva Jeppsson

Kom hem till ISA, Instituto Sueco Argentino
2002 erbjöd Svenska ambassaden i
Buenos Aires, Argentina, sina anställda
undervisning i svenska. Det var då vi,
Eva och Johanna, träffades. Det var
nämligen vi som var lärarna. Vi hade
ett par nybörjargrupper och en grupp
avancerade elever. Fram till dess hade
vi båda undervisat svenska i egen regi,
till enstaka elever på hemmaplan, men
gruppundervisning på annan plats
kändes större och roligt.

En tid därefter stod ett litet kontor i
”Svenska huset” ledigt för uthyrning. Där
startade vi i mars 2003 ISA, Instituto
Sueco Argentino, i en tvåa på 35 m2 med
ett enda fönster som vette ut mot en betongvägg med ett fönster in till någon annans kontor. Vi hade då totalt 20 elever i
svenska som främmande språk. Sen dess
har vi flyttat två gånger. Idag håller ISA
till i f.d. pastorsbostaden, en trappa upp
i gamla svenska sjömanskyrkan i Buenos
Aires. I lokalerna på 160m2 finns 4 undervisningssalar, reception, föredragssal med
bibliotek samt kök. Fönstren vetter mot
gatan och mot Nordiska kyrkans fina trädgård. ISA har idag cirka 250 elever som
studerar svenska, norska, finska, danska,
isländska och spanska som främmande
språk.
ISA har förstås växt líte i taget, men
mycket har hänt de senaste åren. Även
om vi har haft mejladress och hemsida
från början var det långt ifrån alla som
hade tillgång till det i Argentina år 2003.
De flesta kontakterna skedde i början
via telefonsamtal. Internet i mobiler och
i alla människors vardag har onekligen
6
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gjort både spridning av information och
masskommunikation enklare och effektivare. Och vi tycker oss märka att intresset
för nordisk kultur bara växer.
ISA, Instituto Sueco Argentino, är
först och främst en språkskola där man
kan studera de nordiska språken svenska,
norska, finska, danska och isländska. Vi
undervisar också spanska som främmande
språk och för tillfället har vi en kurs i
ryska. Till en början undervisade vi endast
svenska och hade tillfällig undervisning
i spanska som andraspråk (därav tillkom
namnet Instituto Sueco Argentino). 2011
började vi med kurser i finska och isländska, och året därefter tillkom norska.
Sedan 2014 har vi också haft kurser i
danska. Det är dock svenska som vi fortfarande har flest kurser i. På ISA har alla
lärare det språk de undervisar i som hemspråk, förstås inte för att man måste vara
född i Norden, utan för uttalets skull.
Under årets gång och som en del av
språkinlärningen organiserar ISA träffar
då alla elever bjuds in. Temat på dessa
träffar varierar. Ibland är det matlagning
som står på schemat. Andra gånger är det
filmvisning, musikafton, julpyssel, frågesporter eller kanelbullebakning som är
temat. Att lära sig ett språk handlar också
om insikt i kulturen.
Utöver språkundervisningen organiserar ISA seminarier och kurser som
har med nordisk kultur att göra. Det kan
handla om historia, musik, konst, språk
och litteratur, kulturutbyte etc, och dessa
kurser och seminarier riktas inte bara till
elever utan till alla intresserade. Därför
har ISA vid sidan av och tillsammans

med Svenska föreningen och Nordiska
kyrkan i Buenos Aires kommit att bli ett
viktigt kulturcentrum i Buenos Aires där
nordisk och argentisk kultur möts.
Många av dem som söker sig till ISA
har någon direkt anknyning till Sverige
och Norden, t ex via partner, jobb eller
studier, men ännu fler dyker upp av rent
intresse för nordisk kultur. Argentinare är
nyfikna och provar gärna kurser i något
udda ämne (att studera ett nordiskt språk
hamnar i Buenos Aires definitivt inom
ramen för udda saker att göra), och Sverige
och Norden är bra på att göra reklam för
sig utomlands, via musik, film, litteratur,
politik, teknologi, historia o.s.v.
Vi vill också gärna att ISA ska vara en
plats för både tillfälligt och fast boende
svenskar och nordbor i Buenos Aires, där
de kan möta andra i samma situation som
de själva, låna en god bok i biblioteket eller
över en kopp kaffe i köket dela med sig av
erfarenheter till argentinare som brinner
av intresse för en kultur vars ursprungsland de kanske inte ens varit i. Vår önskan
med ISA från det att vi startade i början
av 2003 har varit att skapa en plats där
människor och kulturer möts. Och när argentinsk spontanitet och svensk ödmjukhet
kombineras uppstår något magiskt, och
det blir ofta kärlek vid första ögonkastet. Så
när en elev kommer innanför ISA:s dörrar
och det första hen utbrister är ”Åh, att
komma hit känns som att komma hem”,
dras våra mungipor upp till öronen och vi
myser på äkta svenskt-argentinskt manér.
Text: Eva Jeppsson och Johanna Ribnikov Gunnarsson, Institutionsledare på ISA-Instituto Sueco
Argentino, Buenos Aires, Argentina

Svenska Föreningen
Det var tandläkaren Nils Odahl som
tillsammans med ett par andra landsmän kom med initiativet att starta
en svensk förening i Buenos Aires.
Enligt hans mening var det många
svenskar som höll på att ”förlora” den
så kallade svenskheten. Han tyckte
att hans landsmän började ha en lite
väl avslappnad attityd gentemot det
svenska språket och de svenska
traditionerna.

Nils Odahl frågade sig själv om det inte
var just på grund av att det inte fanns en
svensk mötesplats i Buenos Aires.
Sagt och gjort, den 29 oktober 1898
mötte en grupp på 36 svenskar upp på ölbryggeriet Roca för att diskutera idén om
att starta en svensk förening. Det var en
salig blandning av svenskar som möttes.
Unga och gamla, nyss anlända och de med
argentinsk erfarenhet – alla 36 med olika
bakgrunder och yrken. De var dock alla
överens om att grunda en svensk förening
och bestämde hur stadgarna skulle se ut.
På det första mötet blev stadgarna godkända och de nu 48 medlemmarna kom
fram till att själva syftet med föreningen
skulle vara att främja banden mellan de
svenskar som bodde i Argentina. För att
uppnå detta bestämdes det att de skulle
börja organisera sociala evenemang, fester,

middagar och möten där musik, litteratur
och kultur skulle ha en central roll.
Under årens gång har Svenska Föreningen hållit till på olika platser och lokaler
runt om i Buenos Aires. Det var först den
6 juni 1957 som föreningen kunde sätta
grundstenen för det som senare skulle bli
Svenska huset. Tack vare stöd från medlemmar, svenska företag och institut stod
en sju våningar hög byggnad färdig den
6 juni 1961. I Svenska Huset finner man
idag Svenska ambassaden. Där finns också en svensk restaurang, ”Club Sueco” där
man kan njuta av en laxtallrik eller varför
inte svenska köttbullar till lunch.
Tiderna har förändrats och antalet
svenskar som bor i Argentina idag är betydligt färre än det var under 1900-talet mitt
– idag har föreningen 150 medlemmar. Den
fortsätter att anordna midsommarfester och
julbord för att hålla i liv de svenska traditionerna. Den första fredagen i varje månad
har vi en svensk lunch för medlemmar och
vänner. Det brukar bli en salig blandning av
människor - precis som under den där första
träffen på ölbryggeriet 1898. Dit kommer
allt från svenskättlingar och nyfikna argentinare, till svenska turister och studenter i
alla möjliga åldrar. Svenskar som bott här i
flera år, och de som precis satt foten här.
Syftet med Svenska Föreningen idag
fortsätter att vara att stärka banden svenskar

emellan här i Argentina. Men också att inkludera de argentinare som är nyfikna på
svenskar, Sverige och allt vad den svenska
kulturen har att erbjuda och dela med sig
av. Därför fortsätter vi att sprida information
och försöker skapa samarbeten med andra
svenskinstitut, såsom Svenska kyrkan, ISA
(Instituto Sueco Argentina), Svenska ambassaden, Svenska handelskammaren och
andra europeiska föreningar i Argentina.
Text: Karin Hatzenbühler

Instituto de Cultura Sueca
Instituto de Cultura Sueca ”August
Strindberg” (ICS) grundades 1988 av
Ricardo Naidich, som fortfarande är
dess föreståndare. Förutom att sedan
många år tillbaka undervisa i svenska
är han även verksam som auktoriserad översättare och tolk både för
argentinska såväl som för svenska
kunder; han har också besökt Sverigekontakt i Göteborg en gång under
90-talet.

Institutets kärnverksamhet är förstås
svenskundervisning, med 40-60 personer
som varje månad deltar i kurser på olika
nivåer och i olika former: i grupp, enskilt
eller på distans. Enligt Ricardo vill alla
elever resa till Sverige antingen som turister eller som invandrare. De flesta läser
svenska eftersom de älskar språk men
många har släktingar, vänner eller en
svensk pojk- eller flickvän i Sverige.

Ricardo Naidich, Claes Folkesson och
Rodrigo Parica tillsammans med ett par
praktikanter är de lärare som för närvarande arbetar på ICS. Som i all språkundervisning används flera olika typer av
material på institutet och årligen införskaffas de senaste utgåvorna av svenskt
kursmaterial. Kursverksamheten finansieras helt med månadsavgifterna från
eleverna.
ICS sprider information till elever och
ca 400 vänner genom Facebook:
facebook.com/InstitutoDeCulturaSueca
samt genom mässor och konferenser
och dessutom via många aktiviteter som
svenska ambassaden anordnar.
Instituto de Cultura Sueca
www.cultura-sueca.com.ar
www.youtube.com/culturasueca
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Instituto Cultural Suecia Uruguay
Svensk Uruguayska Kulturinstitutet
är en socio-kulturell och demokratisk
organisation i Uruguay som genom
sina tvåkulturella medlemmar söker
stärka den två-kulturella identiteten
och samtidigt främja kulturellt utbyte
mellan länderna.

Den tvåkulturella identiteten var den
sociala motor som drev fram bildandet
av föreningen i november 2001.
Efter demokratins återinförande i Uruguay 1985 strömmade ”nya” svenskar
tillbaka till sitt hemland. Deras tid i Sverige
hade på olika sätt påverkat deras sociala liv
och kulturella tillhörighet. Nya samhälleliga erfarenheter, utbildningar och arbete,
nya sociala och familjära band och inte
minst det svenska språket hade förändrat
deras kulturella tillhörighet till två länder
(egentligen till flera länder eftersom de
flesta uruguayare också härstammar från
sydliga länder i Europa). Vistelsen i Sverige
skapade nya relationer med andra svenskar,
barn till uruguayare föddes i Sverige, nya
tvåkulturella relationer och vänskaper
utvecklades och fortsätter att skapas. Allt
detta sammantaget gav ett brett och hete8
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rogent sociokulturellt kollektiv av svenskar,
en unik och berikande svenskhet som
gav näring till ett generöst och kulturintegrerande rum i form av Instituto Cultural
Suecia Uruguay.
Föreningen har således både inåtriktade och utåtriktade verksamheter. Den
vårdar medlemmarnas behov av sociala
möten där svenska samhällsfrågor, rättigheter, traditioner och andra typiska
svenska behov dryftas och vårdas. Det
kan vara försäkringsfrågor, valinformation, nya filmer och böcker på svenska
eller bara en svensk kopp kaffe. Den
kanske största och populäraste sammankomsten är Luciafesten i december, en
tradition som med sina katolska rötter är
oerhört spännande och lockande för inte
bara svenskar utan även för den uruguayska allmänheten.
Den utåtriktade verksamheten kan
liknas vid vad ett traditionellt kulturinstitut ägnar sig åt. Aktiviteterna faller
inom samhällsfrågor och kulturella eller
artistiska uttrycksformer som konst, film,
foto, teater, dans, litteratur och musik.
De samhälleliga frågorna väcker mycket
stort intresse, framförallt kopplat till den

svenska och nordiska välfärden, som t.ex.
jämställdhetsfrågor, trafiksäkerhet, integrering av invandrare, ombudsmannaämbetet, omvårdnadsfrågor, folkbiblioteket
och andra demokratiska och kulturella
institutioner som är öppna för alla.
Institutet vårdar också de få men betydelsefulla svenska minnesmärken som
finns i Uruguay. Tre platser påminner
om tre betydelsefulla personer i Sveriges
moderna historia; Raul Wallenberg, Olof
Palme och Harald Edelstam, de två sistnämnda har kommit till under senare år
och under medverkan av Institutet. Den
28 februari 2005 invigde Institutet en
byst av Olof Palme på den plats som bär
hans namn, ”Espacio Libre Olof Palme”.
Bysten är framställd av Institutets nuvarnade ordförande Carlos Medina.
Eftersom Sverige inte har någon
ambassad eller annan representation i
Uruguay, förutom ett honorärkonsulat,
är Instituet den enda svenska institution

som ”försvarar” de svenska intressena i
Uruguay. Institutet blir på det sättet ett
utomordenligt verktyg och ”utförare” av
svenska arrangemang i allmänhet och i
synnerhet av de aktiviteter som intresserar
och värderas av den svenska ambassaden i
Buenos Aires (den svenska beskickningen
i Argentina omsluter även Paraguay och
Uruguay). Samarbetet har trots mycket
begränsade statliga resurser för kulturella
aktiviteter i Uruguay fungerat och fungerar mycket bra. Man kan kort sagt säga att
de bägge institutionerna förstår varandras
olika funktioner och ansvar och har löpande kontakter i planering och utförande av
olika aktiviteter där det finns gemensamma intressen. Men Instituet samarbetar
även med kulturella institutioner i Sverige,
Svenska Institutet, kommuner och lärosäten, i Uruguay med utbildningsministeriet,
Montevideo kommun och andra kulturella
institutioner, framförallt europeiska.
Institutet stöder också olika elev- och
lärarutbyten och samarbeten mellan olika
undervisningsinstitutioner i de bägge
länderna. Det kan handla om praktik, Cuppsatser och kortare kurser som svenska
lärare ger inom olika fakulteter i Uruguay.

Eller att förbereda uruguayska stipendiater och gäststuderande för en längre vistelse i Sverige.
Under drygt fyra år utvecklade Institutet ett folkbildningsprojekt i Montevideos
utkanter med stöd från Olof Palme Center
och ABF. Målet var att skapa social integrering och arbetsskapande kunskaper,
framförallt för arbetslösa kvinnor och ungdomar. Projektet gav motiv till att utveckla
och sprida kunskap om studiecirkelmetoden, en demokratisk lärande metod som
är lätt att anpassa till olika kulturer och behov. Metoden har sedan använts vid olika
bokmässor som Institutet deltagit i och där
människor haft möjlighet att närma sig litteraturen genom demokratiska bokcirklar.
Sedan 2013 har Instituet ett stort ansvar för att sprida nordisk kultur i Uruguay. I samarbete med andra nordiska
representanter har Institutet vid två tillfällen fått stöd från den nordiska kulturfonden för att arrangera och delta i Montevideos internationella bokmässa och i
flera filmfestivaler där nordisk litteratur,
framförallt kriminalromanen, och nordisk
film visas. Vid årets bokmässa i oktober
kommer temat att vara den nordiska jäm-

likheten och hur den reflekteras i skönlitteraturen, de isländska sagorna, Kalevala
och de nordiska språken.
Det svenska språket har förstås en
central roll i Institutets verksamhet. Dels
vårdas det svenska språket bland medlemmarna, särskilt viktigt för de som
bott en kortare tid i Sverige och som vill
vidmakthålla sina språkkunskaper, dels
finns även ett växande intresse för svenska
bland allmänheten. Institutet erbjuder
kurser i svenska på tre nivåer och intresseanmälningarna ökar för varje år. Att
inte alla intresserade sedan inleder studierna beror ofta på tidsbrist, uruguayaren
är en mångsysslare med flera jobb och
studier samtidigt. Men det beror även på
kostnaden. Kurserna är inte subventionerade vilket innebär att kursavgiften för
många är alltför hög. Institutet har inga
fasta inkomster för drift så alla aktiviteter måste betala sig själva och ge ett litet
överskott för administrativa och lokala
omkostnader. Från 2014 är Institutet ett
erkänt testcenter i svenska som främmande språk för nivåerna A2, B1 och B2
enligt Swedex riktlinjer.
Text: Jim Larsson, sekreterare

…utan ett enda skott
När min vän författaren Birgitta Stenberg följde med till Montevideo blev
hon ofta tilltalad på svenska, många
kände igen henne och berättade med
nostalgiska toner hur de saknade
Sverige, hur mycket språket hade betytt för dem. De hade levt i Göteborg,
Stockholm, Norrköping, Örebro, Umeå
och Malmö. De saknade svenska vänner och svenska smaker, knäckebröd
och kantareller, Kalles Kaviar och
Gevalia kaffe. Många läste svenska
tidningar på nätet, andra prenumererade på svenska nyheter via SVT.

Birgitta skrattade och sade ”tänk att Sverige har lyckats med att sprida sitt språk
och sin kultur utan att skjuta ett enda
skott. Andra länder, som Spanien eller
England, har varit koloniala stormakter,
men vi i vårt lilla land har fått som gåva
tusentals svenskspråkiga runt om i världen som känner sig delaktiga i vår kultur
via språket.”
Om detta handlar det arbete som Instituto Cultural Suecia Uruguay gör, om
att upprätthålla de förbindelserna mellan
människor som har levt i Sverige. Dessa

förbindelser är både känslomässiga och
psykologiska, vi har lämnat vänner och
släktingar i Sverige.
Genom aktiviteter och kurser som
väcker intresse och nyfikenhet håller vi
levande drömmen om Sverige, om ett land
som så frikostigt tog emot oss och gav oss
chansen till ett nytt liv. De flesta av oss som
var födda eller uppväxta i Uruguay kom
till Sverige som politiska flyktingar, vi fick
starta på nytt, vi som hade upplevt och
överlevt tortyr, fängelse och trakasserier.
Vi lärde oss svenska tack vare godmodiga lärare som generöst delade med sig,
deras språk, deras historia, deras litteratur. Vi lärde oss svenska via Strindberg,
Mikael Wiehe, Karin Boye, Jan Hammarlund, Hasse och Tage, Ulf Lundell, vi
lärde oss populärkultur och traditioner, vi
firade midsommar och våra barn klädde
sig som lucior och stjärngossar.
Nu gör vi detsamma i Uruguay, vi
delar med oss av det vi har lärt oss i Sverige, bakar pepparkakor och firar Lucia,
vi har studiecirklar i kooperation och
berättar för folk om vem Olof Palme och
Harald Edelstam var.
Edelstam räddade många av oss från

att mördas i Chile, hans mod och solidaritet inspirerar böcker och filmer och våra
barn lär sig att tala svenska med hjälp av
Pippi Långstrump, Alfonsböcker och Birgitta Stenbergs och Matti Lepps ”Billy”.
I ett land utan snö och utan berg
drömmer våra barn om skolutflykter till
skridskobanor och pulkor och pjäxor.
De som studerar svenska är både vi
som har levt i Sverige och de som har
smittats av vår kärlek till språket och
kulturen som också blev vår. När
vi visar filmer eller tar emot
författare på besök bidrar
vi till att hålla drömmen
om Sverige levande.
Text: Ana Valdés
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Riksföreningens årsmöte 2015
i Mariehamn på Åland
Årsmöte lördagen 30 maj kl. 16.00
Årsmötet hålls på Hotell Pommern, Norragatan 8-10 i Mariehamn på Åland. Till Mariehamn kan man från Sverige ta sig
via färja (Rosella) från Kapellskär strax norr om Stockholm.
Anslutningsbuss till Kapellskär avgår
från Cityterminalen (vid Centralstationen) i Stockholm. Kommer man med tåg
till Stockholms Central så köper man en
kombinerad buss och färjebiljett tur och
retur Mariehamn vilken kostar knappt
300 kronor. Biljett kan beställas via www.
vikingline.se
På dagordningen står bl.a. följande
punkter:
• Upprop av röstberättigade ombud och
fastställande av föredragningslistan.
• Behandling av inkomna motioner.
• Överstyrelsens verksamhetsberättelse,
föreningens bokslut och revisorernas
utlåtande.
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Val av ledamöter och suppleanter i
överstyrelsen.
• Val av revisorer och revisorssuppleanter.
• Val av valberedning.
• Utlandsmedlemmarnas punkt.
Före årsmötet, preliminärt klockan 13.30,
kommer Överstyrelsen att samlas för ett
styrelsemöte. Kallelse till detta ÖS-möte
skickas till ledamöterna i mitten av maj.

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

Årsmötesmiddagen
Middagen intas den 30 maj kl. 19.00 på
restaurang Nautical, som ligger centralt i
Mariehamn – Ålands centralort. Mariehamn
har historiskt sett livnärt sig på sjöfart, men
är idag kanske mest förknippat med turism.
Vi börjar med ett glas mousserande vin.
Därefter serveras en trerätters meny
inklusive dryck och kaffe.
Pris: 650 kr per person.
Program söndagen 31 maj
Klockan 9.00: Guidad bussutflykt startar
vid Hotell Pommern. Turen går runt Åland
och kommer så småningom bland annat till Finlands äldsta medeltida kyrka,
Ålands fotografiska museum i Pålsböle
m.m. Under turen tar vi en kopp kaffe
och kanske något hembakt. Vid 12-tiden är vi åter i Mariehamn. Klockan 13.00
avgår färjan till Sverige och Kapellskär dit
den ankommer 14.15 där en anslutande
buss tar passagerare till Cityterminalen vid
Centralstationen i Stockholm dit den kommer 15.55. De som önskar lunch denna
dag tar det på egen bekostnad på färjan.
Pris: Utflykten kostar 200 kronor.

Hotell
Vi har förhandsbokat ett antal enkel- och
dubbelrum för två nätter (29-31 maj) på
hotell Pommern i Mariehamn. Priset för
enkelrum är 120 Euro och för dubbelrum
130 Euro. Om du vill ta något av dessa
rum i anspråk måste du själv boka direkt
till hotellet senast 17 april, men helst
snarast möjligt, telefon +358 18 15555
eller mejl info@alandhotels.fi. Ange Riksföreningen Sverigekontakt vid bokningen.
Anmälan och information
Anmälan till årsmötet, middagen och söndagens utflykt ska ske senast den 25 april
(men gärna så fort som möjligt) per telefon
031-81 86 50 (Riksföreningens kansli) eller
med till lars.bergman@sverigekontakt.se.
Kostnaden för årsmötesmiddagen 650 kr
och för utflykten 200 kr betalas direkt till
Riksföreningens postgiro 40580-3 eller
bankgiro 420-5670. Kostnaden för hotellrummen betalas direkt till hotellet.
Information om årsmötet lämnas av Lars
Bergman, telefon 031-81 86 50.
Valärenden
Valärenden inför årsmötet anmäls till valberedningen – Ina Nordquist 031-12 67 99
eller Christer Nottberg 08-716 00 52.

Utblick Finland

STUDENTEXAMEN
– gammal tradition i förändring
Den här veckan har det igen varit dags att fira bänkskuddardagen och de gamlas dans i de finska gymnasierna. Abiturienterna, som tredje årets gymnasister kallas, börjar nu förbereda sig inför studentskrivningarna
som har en över 160-årig tradition i Finland. Hörförståelseprovet i svenska, engelska och andra språk togs i
början av veckan och studentskrivningarna fortsätter med de skriftliga proven den 10 mars.
Bänkskuddardagen firas när gymnasietiden avslutas och abiturienterna körs
omkring på hemorten i lastbilar som är
dekorerade med mer eller mindre fyndiga
skämt och slagord.
Andra årskursens studerande blir ”de
gamla” i skolan och det firar de på en bal
där pojkarna uppträder i frack eller mörk
kostym och damerna i glänsande långklänning och fantastisk håruppsättning.
År efter år blir dräkterna finare. På åttiotalet skulle man vara klädd i riktigt gamla
kläder men så småningom har denna tradition ändrats och nu klär sig flickorna i
pastellfärgade prinsessklänningar. Festandet tycks spela en stor roll för dem som
går i gymnasiet.
Festtraditionerna ändras långsamt
men det har även det finska gymnasiet
och studentexamen gjort. För en svensklärare har den största förändringen varit
att sedan 2004 har provet i svenskan
inte längre varit obligatoriskt. En
gymnasist måste ta fem kurser i
svenska men kan alltså välja bort
svenskan i studentskrivningarna.
Det har resulterat i att det hela tiden
är färre som skriver svenskan och flera
som får svårigheter att klara av studierna
på tredje stadiet, d.v.s. universiteten och
yrkeshögskolorna.
Den största förändringen i gymnasieutbildningen får vi uppleva under de kommande fem åren. Studentexamen ska bli
elektronisk. De första studentskrivningar
som avläggs med dator ordnas hösten
2016. Som alltid finns det många som är
väldigt skeptiska till förändringen, sådana
som tror att själva tekniken inte kommer
att fungera och å andra sidan sådana som
är rädda för att proven inte ändras till-

räckligt. Men det finns också många som
har stora förväntningar på provet och de
möjligheter som det nya systemet erbjuder.
Studentprovet i svenskan och de andra språken har i flera årtionden bestått
av två delar, ett hörförståelseprov och ett
skriftligt prov. Något muntligt prov har vi
ännu inte även om det länge har talats om
behovet av ett sådant. I det nuvarande
studentprovet i språken testas de muntliga
färdigheterna skriftligt vilket kan kännas
väldigt gammaldags särskilt med tanke på
de tekniska möjligheter som vi idag har.
Det känns också orättvist eftersom studenterna förlorar poäng då de gör grammatiska fel i skrift. I det talade språket är det
sällan avgörande om man t.ex. använder
fel preposition eller tar fel på substantivets genus.
Vi får se hur det går med studentexamen. Jag hoppas på att
de nya proven får också

oss lärare att tänka i nya banor. Så länge
studentexamen har funnits har den också
styrt undervisningen kraftigt för målet har
ju alltid varit att de studerande ska klara sig
bra på skrivningarna och kan fortsätta sina
studier på tredje stadiet om de så vill.
Jag ser mina blivande studenter åka iväg
på lastbilsflak på bänkskuddardagen. De är
utklädda till amerikaner, har ballonger och
en flagga och de för även den här traditionen vidare. Jag hoppas att de orkar plugga och träna bl.a. ordföljden i svenskan
för i mars testas deras kunskaper. Läraren
har gjort sitt bästa och ser fram emot den
sista maj då de nya studenterna tar på sig
studentmössan och
sjunger psalmen 535
– Den blomstertid nu
kommer.
Text: Johanna Savolainen

Bänkskuddardagen
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Det handlar om att leva
Anteckningar om litteratur
Alla språk som omger en. Människor
kommunicerar med varandra. Ibland
om åtminstone någon del av språket är
gemensamt, pratar vi direkt och vi fyller
tomrummen med tecken och viftningar.
Även mycket enkla utbyten kan bli triumfer, vi har nått fram till varandra. Men
hur förstår vi och kommer nära, andra
varelser, kanske till och med andra ting?
”Orlodoffa doschkoff/orlodoffa doschkoff”
En gång, för bortåt tjugu år sedan hade
jag förmånen att höra poeten Carl Erik af
Geijerstam (1914 – 2007) i en glad stund
utbrista i ett improviserat framförande
av Elmer Diktonius (1896 – 1961) dikt
”Maskinsång”. Han läste den så som han
själv hört den läsas av Diktonius flera decennier tidigare. Framför mina ögon förvandlades den åldrade uppläsaren: ansiktet, ja hela kroppen fick en annan plastik,
som i en animerad film trädde maskinen
fram ur kroppen.
”Maskinsång” är en av dikterna i
Diktonius stora samling Stark men mörk
från 1930. Det var ett både politiskt och
formmässigt radikalt verk där ett av dess
teman handlade om människans förhållande till maskiner och fabriksarbete. Jag
har själv mycket liten erfarenhet av tungt
industrijobb, men det lilla jag har – en
sextiotalssommar vid en sliten plåtindustri – gav mig i alla fall så mycket insikt
att jag förstår en del av praktiken bakom
tankarna. Maskinerna var gigantiska pjäser som drevs med el och tryckluft under
enormt oväsen. Med händer och fötter
styrde vi dem till att pressa och stansa
plåtbitar. Vi var helt isolerade i våra bristfälliga hörselskydd och i den starka koncentration vi måste ha för att göra jobbet
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snabbt och inte klippa fingrarna av oss.
Jag såg en glimt av den vision Diktonius
hade: ”Stänger och hjul/och/nitnaglar
skruvar och muttrar/drivremmar (doschkoff)” – en skapelse som under arbetsdagen med stånk och slammer behärskade
och slukade människorna likt en gudom.
Hur gör man dikt av detta? I ”Maskinsång” är det det onomatopoetiska som
gör verkan, alltså det ljudhärmande, detta
att i skrift försöka komma åt maskinens
språk. Läsaren ser orden, de går att läsa
men verkar vara ur ett annat språk, brutalt och auktoritärt där enkla stavelser
döljer konstruktioner av hävstänger och
kugghjul En mycket tydlig teknologi och
ett språk som endast talar om handling,
utan empati. Erik af Geijerstams halvt
improviserade performance var en hel
föreställning som blottade en del av
själva poesins själ och ursprungliga syfte.
Uppläsaren förvandlade såväl texten som
sig själv, sin kropp och röst, till det som
skildrades. Dikten och den som framförde den blev det diktade och vi förstod
Diktonius, och därmed också en stor del
av modernismens tanke med dikten: att
verket, diktaren, publiken och omvärlden
är en helhet och att upplevelsen kan ge
en närmast visionär insikt.
Nu kommer våren, ljuset kommer tidigare, dröjer längre, fåglar låter i var buske.
En poet heter Joar Tiberg. Han har bland
annat skrivit böckerna Fåglar i förorten –
med Finnskogen och södra Indien (2007) och
Fåglar i fält (2014). Han är fågelkännare,
och det handlar om fåglar men också om
annat. Det är infallsrika, roliga, allvarliga, levnadsglada (kan man väl säga när
de hyllar allt varseblivande) böcker som

man alltid kan ta fram och läsa ett stycke
ur. Texterna är sprungna ur bland annat
den modernistiska gestaltningstanken.
Vi hör ekon av till exempel maskindiktaren Diktonius, poeten och kompositören
Bengt Emil Johnson och förstås den klassiske fågelkännaren Erik Rosenberg.
Och Joar Tiberg gör i deras anda det
märkliga tricket i sina böcker: i prosatexten och i läsarens huvud skapar han
bilden av inte bara talgoxen, eller tofsvipan, eller … nej han skapar hela deras
kontext, och inte bara den utan även min
föreställning om detta. Jag ser fågeln som
den är nu ute i busken och som den är i
min föreställning och i mitt minne.
Så återuppstår det irrationella, nästintill magiska tänkandet som ett urgammalt
minne i den moderna människan, i de tjugonde och tjuguförsta århundradena. Och
jag hävdar att poesin har sin plats just precis här, av just precis den anledningen.

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

Det går inte att

bli godkänd
– om svenskans nykomlingar och avsaknaden av språkdomare

Språkrådet och Språktidningen samarbetar om att presentera det gångna
årets bästa nya ord i Nyordlistan.
Nyordlistan bygger inte på frekvens,
det är inte de vanligaste orden som
kommer med. Inte heller är det ord
som Språkrådet rekommenderar oss
att använda nödvändigtvis. Istället är
det ord som ”tillkommit eller etablerat
sig i språket under det gångna året”
som Språkrådets eller Språktidningen
anställda tycker säger något om
samtiden. Kreativa bildningar kommer
också ofta med.

Under förra året fick vi bekanta oss med
efterträdaren till friggeboden, en ny liten
byggnad som får uppföras på tomten utan
bygglov, nämligen attefallshuset, uppkallat efter ansvarig minister. Vi lärde också
känna selfiepinnen, en metallstång som
man fäster sin mobiltelefon på för att få
lite längre avstånd mellan mobilens kamera och motivet, man själv. I övrigt är
det tunnsått med riktiga grejer i 2014 års
nyordlista. Dominerar gör istället ord som
beskriver maktrelationer och jämställdhet,
eller brist på, kanske: en person som inte
passar in i tvåkönsnormen är icke-binär,
en person som inte är en hbtq-person är
en cis-person, en person som tillskrivs vissa
egenskaper baserat på sitt utseende är rasifierad och en person som inte upplever sig
tillhöra någon samhällsgemenskap, t.ex.
varken ”infödd” eller ”invandrad” är i ett
mellanförskap.
Detta senare ord orsakade upprymdhet i mitt Twitterflöde. Inte för att det
skulle vara roligt att inte känna tillhörighet, nej, den här glädjen gällde att man
lyckats med konststycket att göra avtryck
i språket. En person som anser sig tillhöra
(och troligen också tillhör – jag har bara
inte kollat upp ordets etymologi själv) den
grupp som lanserat ordet mellanförskap
jublade i ett Twitterinlägg över att Språkrådet hade ”godkänt” deras ord.
Det kan man vara övertygad om att
Språkrådet inte har gjort. Helt klart står att
Språkrådet tycker att det här ordet fångar
något som inte uttryckts tillräckligt väl
förut, det är ett gott betyg åt någons förmåga att hitta på intressant och träffande

terminologi och kanske också åt förmågan
att få sina texter spridda och uppmärksammade. Men Språkrådet godkänner
inte språk. Det gör inte heller Svenska
Akademien, Sveriges riksdag eller någon
språkinstitution på universiteten. Inte heller reglerar någon lag vad som är bra och
riktig svenska.
Jo, kanske ändå. Myndigheter måste
enligt lag uttrycka sig begripligt och enkelt.
Det har lett till att många myndigheter arbetar med det som kallas klarspråkarbete.
Myndigheterna försöker helt enkelt skriva
så klart och tydligt och enkelt som möjligt
vad de menar utan att använda för mycket
terminologi, svåra ord och krångliga meningar. Ibland lyckas man (eller en, ett annat nyord från 2014 som kan användas av
den som tycker att man är ett pronomen
som inte är könsneutralt) utmärkt i sitt
klarspråksarbete. Generellt sett är svenska
myndighetstexter lättare för oss vanliga
människor att läsa nu än de var för kanske
trettio år sedan. Texterna befolkas också
ofta av fiktiva personer med förnamn och
allt, som exemplifierar hur något går till.
Det är lätt att göra sig rolig över den politiska korrekthet som ofta smyger sig in i
sådana texter. Det är vanligare att män har
högre lön än kvinnor Sverige. Trots det utgörs en högavlönad i ett exempel i svensk
myndighetstext med största sannolikhet av
en Anna eller en Sara, snarare än av Johan
eller Bengt. En bekant till mig som går på
gymnasiet säger att detta jämställdhetssträvande också tagit plats i läromedlen i
matematik. Den som tjänar mest eller åker
snabbast eller gör något bäst i ett mattetal
är en kvinna, ”annars har man räknat fel”.
Jag gläds lika mycket åt detta matematikernas jämställdhetsarbete som åt gymnasieelevens förmåga att läsa av koderna för
att klara mattekursen.

Men den svenska språklagstiftningen
är inte så konkret som den franska som
under vissa omständigheter förbjuder användningen av lånord. Finns ett franskt
ord skall det användas. Svenska myndigheter kan utan fruktan använda nyrodlistans yoloa (av engelskans you only live once;
att ta tillvara varje ögonblick med insikten
att det kan vara ens sista) eller usie (bildat som selfie, men till engelskans us; en
bild på oss, d.v.s. jag själv och en kändis).
Engelska ord är tillåtna, ojämställdhet är
det inte, myndigheter skall skriva så att en
förstår och ingen har makten att vare sig
godkänna eller underkänna svenska ord.
Språkläget i Sverige är i god ordning.
Text: Sofia Tingsell

sommarnojen.se
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ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

O. Fritiof Ander

Professor O. Fritiof Ander undervisade
i historia på Augustana College i Rock
Island, Illinois under nästan fyrtio år.
Han blev ett stort namn inom immigrationsforskning, skrev ett flertal böcker
och artiklar inom området och tilldelades många utmärkelser, bland annat
Nordstjärneorden. För att hedra hans
minne ges varje år en föreläsning på
Augustana College av en framstående
forskare under rubriken The O. Fritiof
Ander Lecture in Immigration History.

Vad är det som driver en människa att
uppnå dessa framgångar? Är det ambition,
jakt på kunskap eller kanske bara slumpen? Låt oss titta närmare på O. Fritiof
Anders livssaga.
Professor Ander föddes 1903 i Gendalen, i dag en liten by i Västergötland. Pappan var framgångsrik affärsman. Förutom
familjens sju barn fanns det dessutom gott
om anställda och för att alla skulle få plats
hade det gula huset hela 19 rum. I en av
sina böcker skriver Fritiof Ander att han
som liten trodde att Gendalen var den
enda plats på jorden där han kunde vara
lycklig. Pappan var mycket intresserad
av litteratur och på vinden fanns det gott
om läsning alltifrån Geijer och Tegnér till
spännande böcker om resor och äventyr.
När Fritiof Ander inte lekte ”indianer och
cowboys” satt han på vinden och läste.
Ganska snart flyttades hela barnaskaran till Göteborg för att börja realskola
och för Fritiof blev det svårt. Familjen
anställde privatlärare som drillade bar14 S V E R I G E K O N TA K T

nen i bland annat tysk
grammatik. Kraven
var höga och Fritiof
längtade ständigt till
friheten och det vackra
huset i Gendalen som
nu blivit familjens
lantställe. Tanken var
att Fritiof skulle börja
arbeta på familjeföretaget men strax före sin
död förklarade pappan
att Fritiof var fri att
göra vad han ville.
Som nittonåring kände Fritiof en
begynnande känsla av tristess och han
upplevde tillvaron som tom och ganska
meningslös. Av en ren slump talade han
med en kamrat som bestämt sig för att
åka till Amerika. Fritiof följde med och
hamnade så småningom i Chicago. Där
fick han rådet att börja studera på Augustana och gjorde det mest därför att han
inte hade något annat för sig.
Rock Island föreföll vara ett ganska trist
ställe och Fritiof hade inte de förkunskaper
som krävdes för att börja på college utan
fick inledningsvis börja en preparandutbildning. Lärarna var mycket tillmötesgående men känslan av rastlöshet och meningslöshet steg. Detta uppmärksammades
av skolans president Dr Gustav Andreen,
som bjöd in Fritiof på svensk ”kaffe och
kaka” och där fick han möjlighet att ”prata
av sig”. Detta resulterade i att han 1926
tog sin bachelor på Augustana och året
därpå sin mastersexamen. 1930 avlade
han doktorsexamen på University of Illinois och samma år började han sitt arbete
på Augustana.
Även om tiden på Augustana är
förknippad med mycket framgång och
glädje fanns det en källa till oro. Fritiofs
syskon var sedan ett par år tillbaka
föräldralösa och de yngsta togs nu om
hand av en åldrande hushållerska. Fritiof
var gift med Ruth E. Johnson men paret
fick inga barn och därför kunde Fritiof,
som var van vid att ha många människor
omkring sig, se till att två av hans systrar

fick komma till USA och studera vid
Augustana.
Men hur blev det med Gendalen och
den starka känslan för det gamla hemmet?
Så här skriver O. Fritiof Ander själv:
”Many times since 1930 I have sought to
recapture a part of Gendalen, my childhood.
This is perhaps no uncommon experience for an
immigrant. I have done so with a clear intent,
and with careful plans. I felt it was so much
part of myself that I could not lose it. In company with my wife I have visited and revisited
Sweden. I have gone to Gendalen to relive old
experiences. I have, with my older brother, gone
to the old swimming hole. It was no longer
there. The hills in which we rode bravely and
swiftly down our sleighs had shrunk. I walked
along the creek together with a nephew, fishing
pole in hand, knowing full well that there were
no fish in the creek. Visiting the grave of my
parents and sitting in the pew of the parish
church provided no Aladdin’s lamp. The doors
to Gendalen were closed forever, but new ones
had opened at Augustana.
Gendalen is like a book from which many
chapters have been permanently lost. Augustana
is like a book which is yet to be completed. Gendalen grew musty, staled by time. Augustana
lives. As it lives, new characters move in to
replace the old, and generation upon generation
of new students enter its halls, making and
expanding the dream and hope for Augustana.”
1971 flyttade Fritiof Ander tillbaka till
Sverige och Göteborg tillsammans med sin
hustru. Efter några år blev han änkling och
1978 beslöt han sig för att göra en sista resa
till USA och det blev verkligen en sista resa
då han avled på ett hotellrum i Kalifornien.
Idag är han tillbaka i Gendalen tillsammans
med sin stora familj och man hittar dem
alla på den lilla kyrkogården som ligger i
närheten av det stora gula huset. Men i och
med den årliga historieföreläsningen på
Augustana College har han lyckats med det
omöjliga, nämligen att vara på två ställen
samtidigt. Slumpen använde han väl!
Professor O. Fritiof Ander var min
mormors bror och min mammas morbror.
Text: Eva Hedencrona

INFORMERAR

70 år av trycksaker
Svenska institutet (SI) grundades 1945
medan andra världskriget fortfarande
pågick. Efter krigets slut fanns det
intresse av att utveckla internationella
samarbeten, och både staten och
näringslivet ville visa en positiv bild av
Sverige. Resultatet blev en förening
med 25 anställda och uppgiften att
sprida kunskap om Sverige och att
stödja ett kulturellt utbyte med andra
länder.

Mycket har hänt under Svenska institutets 70-åriga existens, både i omvärlden,
i Sverige och här på SI. Men mycket är
också till viss mån oförändrat. Då som
nu skulle SI arbeta med omvärldens bild
av Sverige för att skapa förtroende och
utbyte. Då som nu var informationsspridning, kultursamarbete och stipendier SI:s
huvudsakliga verktyg. Och då som nu
användes det tryckta ordet flitigt.
Informationsspridning har minst sagt
revolutionerats sedan slutet av andra
världskriget, men även om digitala kanaler som sociala medier och hemsidor
ger fantastiska möjligheter till dialog
med specifika målgrupper har vare sig
efterfrågan eller behovet av trycksaker
försvunnit.
Från fika till fredagsmys
Svenska institutets senaste bok, The Swedish kitchen – from fika to cosy Friday,
publicerades under hösten 2014 och är en

viktig del i satsningen att marknadsföra
Sveriges matkultur utomlands. Men i stället för att slå sig på bröstet och prata om
svenska mästerkockar, Guide Michelinrestauranger och priser från internationella
mattävlingar så kliver boken i stället rakt
in i det svenska familjeköket och lyfter
på locket till grillfester, fredagsmys och
filmjölk.
Förutom att The Swedish kitchen –
from fika to cosy Friday innehåller över 30
recept, undersöker den varför ”fika” är ett
av de första orden man lär sig när man besöker Sverige, varför folk trampar omkring
i strumplästen på bjudmiddagar, och vad
som egentligen ligger bakom fenomenet
”fredagsmys”. Med boken vill vi på SI både
skapa ett intresse kring svensk matkultur
och ge en bild av det nutida Sverige.
Vackra vyer och detaljerad fakta
Det är alltså mer än tekniken bakom
informationen som har förändrat trycksakernas värld; innehållet har också utvecklats. 1947 kom två trycksaker från
institutet: Sweden, a survey in pictures
och This is Sweden som var för sig visade
upp vackra vyer och grundläggande fakta.
Vackra vyer och grundläggande fakta används fortfarande återkommande, men i

The Swedish kitchen – from fika to cosy
Friday är de är kantade av spilld mjölk
och middagar framför teven.
1949 publicerades Facts about Sweden,
en liten skrift i västficksformat som kom
att tryckas i 13 upplagor på flera språk
och sista gången 1969, 20 år efter lansering. Vi hoppas att The Swedish Kitchen
får en lika lång och världsvan existens.
Frågan är väl vilka uppdateringar inom
svenskars matvanor som kommer att
behövas fram till dess? Än så länge är
The Swedish Kitchen fortfarande inne på
första upplagan men har redan översatts
till franska, spanska och tyska, och en
version på svenska är planerad för 2015.
SI:s trycksaker når sin målgrupp främst
via de svenska ambassaderna och generalkonsulaten, men även via studenter, företag och resenärer i allmänhet. En del säljs
men det mesta ges bort. Syftet har aldrig
varit att bli en direkt inkomstkälla för
Sverige, snarare ett som indirekt lockar
fler och fler besökare, investerare, talanger
och kapital. I dagens informationssamhälle
gör man nog det bäst genom att öppna
dörrarna helt och låta omvärlden se för
sig själva, spilld mjölk och allt.
Text: Rikard Lagerberg

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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TRÄFFA

MARTINA

Namn: Martina Verdun
Ålder: 36
Utbildning: Engelsk-spansk översättare
(Buenos Aires, Argentina)
Största intressen: Resa, lära mig språk,
läsa, sporta (tennis, crossfit, löpning, dykning med flera)
Favoritdjur: Vilka djur som helst så länge
de får vara i sin naturliga miljö.
Läser gärna: Engelsk och latinamerikansk
litteratur. Jag har läst några svenska
deckare, på svenska.
Musik: Jag lyssnar främst på engelsk
musik, bland annat rock, punk och indie.
Jag gillar Blur, The Cure, Arctic Monkeys,
The strokes. Mitt svenska favoritband är
The Hives.
Gillar färgen: utan tvekan grön.
I framtiden: Jag ska fortsätta studera
svenska för att bli så bra som möjligt. I
februari började jag en introduktionskurs i
norska, främst av nyfikenhet, men snabbt
blev jag jätteintresserad av språket, och
mitt mål i år är att läsa Henrik Ibsens
Et dukkehjem på norska.
16 S V E R I G E K O N TA K T

När man frågar mig varför jag studerar
svenska, ett språk som bara talas av några miljoner människor långt ifrån Argentina, betonar de ordet varför. Sanningen
är att jag brinner för att resa och älskar
språk, och jag tror inte att  det finns något
språk som är oanvändbart, även om det
inte är ett utbrett språk.
För många år sen bodde jag i London,
där jag blev vän med en svensk. Vid
samma tid reste jag till Sverige för första
gången. Då upptäckte jag tre av de viktigaste sakerna som motiverade mig att
lära mig svenska, och som de flesta
människor här inte vet. För det första, att
det är ett mycket musikaliskt språk. För
det andra, att svenskar kan vara otroligt
öppna och vänliga. Och till sist, att Sverige
är ett underbart land med fantastisk natur
och jätteintressant kultur och historia.
Flera år senare, när jag redan var tillbaka
i Buenos Aires, träffade jag fler och fler
svenskar, och fick kontakt med Instituto
Sueco Argentino, där jag började studera
år 2008. Året efter åkte jag till Sverige och

studerade svenska på Folkuniversitetet
i Stockholm. Jag reste också till många
andra platser, från Lund till Kiruna. Det var
då jag uppfyllde drömmen som hade tagit
mig till Sverige 8 år tidigare: att se midnattssolen.
Eftersom det i Argentina finns små möjligheter att komma i kontakt med svensk
kultur, var det nödvändigt att finna alternativa sätt att öva språket, till exempel
genom att hitta någon svensktalande som
vill lära sig mer spanska och på så sätt ha
ett språkutbyte, få kontakt med de lokala
svenska organisationerna som finns i Buenos Aires, och vara med på aktiviteterna
de organiserar (midsommar, luciafirande,
filmvisningar, osv.)
År 2010 fick jag mitt nuvarande jobb på
grund av att jag kunde svenska. Det är så
som detta lilla språk på ett stort sätt har
förändrat mitt liv.

Är internatskola i Sverige ett alternativ för dig?
Vad är det som är så speciellt med att gå på
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket? Jo,
naturligtvis får du en fantastisk, naturskön, säker och
mångkulturell miljö. Du får även en omväxlande fritid
med massor av aktiviteter. Här pratas flera språk och
du kan välja mellan att få din undervisning på svenska
eller engelska. Men det speciella är det engagemang
som du kommer att uppleva från all personal.
Vi har en mångårig erfarenhet av utlandssvenska
skolungdomar. Många har inte svenska som sitt
modersmål vilket inte är ett hinder för att börja på SSHL.
Vi tar emot elever under hela läsåret i mån av plats.

SOMMARKURSER
Bli bättre på svenska
· Intensiv språkträning
· Svenska traditioner
· Utflykter till Stockholm och Uppsala

PROVBO
Upplev internatlivet i 3 dagar
när som helst under året eller
på någon av våra speciella
provboendehelger.

sshl.se
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  med:	
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  info:	
  http://lasutmaningen.moobis.se	
  

	
  

Sommarkurs i svenska 2015
Riksföreningen Sverigekontakt anordnar sommarkurs i
svenska på Billströmska folkhögskolan även 2015. Kursen
börjar måndag 27 juli och avslutas lördag 15 augusti. Mer
information på vår hemsida www.sverigekontakt.se under
Utbildning. Du anmäler dig senast 30 maj. Tänk på att antalet platser är begränsade och att kursen kan bli fullbelagd.
Anmäl dig i tid!
Välkommen till Sverige sommaren 2015!
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SVENSKA SPRÅKET UR
ETT BOSNISKT PERSPEKTIV
Ett 30 tal nyfikna språkentusiaster deltog i det inspirerande seminariet ”Svenska språket ur ett bosniskt perspektiv”, i Sarajevo den 15
januari. Arrangemanget anordnades tillsammans med Språkföreningen
Udruženje Lingvisti och Riksföreningen Sverigekontakt.
Kvällens föredragshållare var Amina
Arnautovic, utbildad gymnasielärare
i svenska och engelska vid Göteborgs
Universitet. Hon arbetar numera som
universitetslärare och tolk i Sarajevo.
Aminas filosofi är att ”Språket är människan! Genom att lära sig ett språk lär man
sig mer om kulturen och människan.
Språk bygger broar mellan människor”.
Detta blev mycket tydligt under kvällen.
Amina bjöd på en spännande resa om
det svenska språkets historia och utveckling. Från den runsvenska tiden, till klassiska fornsvenskan och yngre nysvenskan
fick deltagarna veta mer om hur svenska
språket har utvecklats genom tiderna.
Hon beskrev pedagogiskt hur de olika
språkens inflytande har påverkat svenskan
och lånord illustrerades med konkreta
exempel. Likaså beskrevs svenskans släktskap med danskan och norskan. Några av
lyssnarna var förvånade över att finskan
inte var besläktat med de skandinaviska
språken.
Föreläsningen omfattade även konkreta exempel på språkliga och kulturella
skillnader. I bosniskan pratas det mer i
imperativform än i svenskan. ”Dammsug!” på bosniska låter illa på svenska.
Reaktionen skulle troligtvis bli ”varför

kommenderar du mig?!” Svenskan bjuder
på fler prepositioner, en och ett och tvärt
emot bosniskan läser man inte som det
står. Även meningsbyggnader kan skilja
sig åt, som till exempel:
Min kompis och jag kör sig i bussen till
skolan (bosniska).
Min kompis och jag åker buss till skolan
(svenska).
Min kompis och jag går buss till skolan
(bosniska).
Min kompis och jag åker buss till skolan
(svenska).
Elma Beslic, 28 år, var en av kvällens
åhörare. Hon studerar också svenska.
”Det är den här typen av språkliga
hinder som måste förklaras. Efter den
här föreläsningen har jag kommit närmre
svenskan. Nu förstår jag varför jag inte
tidigare har känt en närhet och tillhörighet med språket. En svensktalande
lärare förklarar från ett svenskt perspektiv medan en svensk-bosnisk talande
lärare kan förklara svenskan och jämföra
den med bosniskan. Det här seminariet
kommer hjälpa mig jättemycket i mina
fortsatta studier”.
Det är viktigt att bygga länkar mellan
bosniska och svenska språket. Genom att

förklara hur de olika språken förhåller sig till
varandra kan det underlätta för människor
både kulturellt och inlärningsmässigt.
Syftet med seminariet var att öka intresset
för det svenska språket och den svenska
kulturen.
Text: Christina Bergman

Amina Arnautovic

Sedan mitten av november 2014 anordnas det kurser i svenska för nybörjare,
A1 nivå. Hitintills har fyra kurser startat
med ett 50 tal deltagare. Det är första
gången som det organiseras kurser i
svenska som följer Europarådets nivåskala i Sarajevo. Förutom svenskkurser
anordnas det olika kulturaktiviteter då
målet är att Sarajevo ska bli den nya
mötesplatsen för svenska språket och
svensk kultur!
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Valfrid Palmgren Munch-Petersen
Svensk lektor, ordboksförfattare, bibliotekseldsjäl, språkpedagog, rösträttsförkämpe,
folkbildare – ständigt och överallt den första.
Nu – efter personporträtten av Torgny
Segerstedt, Folke Bernadotte och Dan
Broström - en kvinna i raden av Alldeles Särskilt Framträdande Föreningen
Närstående. Det fanns ett fåtal även i ett
tidigt skede: Dr Anna Paues i Cambridge
och London, några enstaka styrelsesuppleanter och lektorer från början av
30-talet, ett par generösa donatrixer,
men först, framförallt och väldigt länge,
Valfrid Palmgren Munch-Petersen.
Valfrid Palmgren föddes 1877 i Stockholm in i en kreativ och radikal utbildningsmiljö – hennes far hade grundat
Palmgrenska samskolan, den första av
sitt slag i Europa. Hon fick sin utbildning där, hon verkade som lärare under
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sin studietid, som hon också använde till
resor, USA, Marburg, (enda kvinnan vid
universitetet), Paris, Oxford (den första
kvinnan vid Christ Church college), för
att studera språk och samhällsförhållanden. Efter forskarutbildning och disputation i romansk filologi kom hon som
amanuens till KB – den första kvinnliga.
Hon skrev så småningom en bok om
fadern och skolan, pedagogiskt banbrytande som den var från början. (Skolan
förekommer dock senare i ett annat mindre smickrande sammanhang, personligt upplevt, kategorin skolhat: i Ingmar
Bergmans biografi Laterna magica och
hans kända film Hets.)
Träfflistan på hennes publikationer,

böcker och artiklar, omfattar 77 titlar– det
mesta om biblioteksväsen; rapporter från
hennes studieresor till amerikanska folkbibliotek och biblioteksrörelsen i USA
vid förra sekelskiftet, förslag till hur man
skulle omsätta dessa hennes erfarenheter
ekonomiskt och organisatoriskt i svensk
miljö. Men också kopplingen mellan ”bibliotek och folkuppfostran”, med inspiration från hennes tysklandsresor, om vikten av barnbibliotek, kvinnans yrkesroll
inom fältet. Boken Bibliotek och folkuppfostran (1909) översattes över hela Norden
och blev ett oerhört viktigt incitament
till organisationen av respektive länders
biblioteksväsen, poängterande vikten av
att biblioteken skulle vara öppna för alla,
gratis och ledda av professionella.
Hennes andra stora intresseområde
var nordisk samverkan och framförallt
Sverige och Danmark i möte; resultatet
blev en stor Svensk-dansk ordbog (tillsammans med Ellen Hartmann), Farlige
Ord og lumske Ligheder i Svensk og Dansk,
en svensk språklära, Svenska läsestycken,
en bok om Selma Lagerlöf. Så sent som
1962 kom Fra biskop Thomas til Dag Hammarskjöld. (Hennes avhandling från 1905
var en något smalare text: Observation Sur
L’Infinitif Dans Agrippa D’Aubigne.)
Valfrid Palmgrens betydelse för utvecklingen av svenska folkbibliotek saknar
motstycke.
Hon inrättade i Stockholm 1911 Nordens första barn- och ungdomsbibliotek,
satt mellan 1908–12 i en kommission om
ett stockholmskt centralbibliotek, var ensamutredare för den synnerligen framsynta
folkbiblioteksutredningen, startade bibliotekskurser, framhöll ständigt kopplingen
mellan folkbibliotek och folkbildning.
Även ett politiskt engagemang hann
hon med, från 1910 satt hon i stadsfullmäktige för det socialkonservativa Allmänna Valmansförbundet – som första
kvinna förstås – och samma år i styrelsen
för Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt. Hennes politiska ståndpunkt blev med åren alltmera radikal,
och 1948 var hon medstiftare till fredsorganisationen Danmarks Demokratiske

Kvindeforbund.
Det var en högt bildad och handlingskraftig kvinna som 1911 gifte sig med Jon
Julius Munch-Petersen i Köpenhamn och
i rask takt fick tre barn.
Från 1914 började hon undervisa i
svenska vid Lærerhøjskolen, en fortbildningsskola för redan verksamma lärare,
och 1916 blev hon på eget initiativ lektor
i svenska vid Köpenhamns universitet,
en tjänst hon uppehöll till 1949, under
många år oavlönad, men så småningom
som docent med fast anställning – återigen den första kvinnliga, både vid universitetet och som den första svenskfödda
utlandslektorn. Att vara Efor for universitetskollegiet Kvinneregensen hann hon
också med. Trogen sin folkbildningsnit
var hon dessutom ordförande i Svenska
föreläsningsföreningen, och det var genom denna som hon fick kontakt med
Vilhelm Lundström, vilket innebar att
hon knöts till den växande kretsen av
svenska utlandslektorer. Korresponderande ledamot i Riksföreningen, i en
75-hövdad samling, blev hon i mitten

av 20-talet. Hon var ständigt deltagare i
somrarnas lektors-konferenser åren 192139, alltid sittande på Vilhelm Lundströms
högra sida på gruppbilderna. Ture Johannisson skriver i sin översikt ”Vilhelm
Lundström och de svenska utlandslektoraten” i Riksföreningens årsmötesskrift
1958: ”Säkert har ingen av de många
utlandslektorerna varit mera kongenial
med Vilhelm Lundström än vår första
Köpenhamnslektor; ingen har gjort en
större insats på sitt område än hon.”
Hennes egen berättelse finns i årsboken från 1929 ” Minnen från mitt arbetsfält i Danmark”. Med avstamp i sin
barndom, pappans skola, musiken, via
sina politiska- och folkbildningsinsatser
landar hon i ett Danmark där hon mötte
en viss tveksamhet gentemot Sverige,
sex år efter unionsupplösningen Sverige/
Norge. Hon insåg att mycket av missförstånd och misstämningar orsakades
av bristande språklig och kulturell förståelse, och hon vore inte Valfrid Palmgren
Munch-Petersen om hon inte beslöt sig
att prompt åtgärda detta. ”Jag tvekade

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

inte länge, utan grep mig verket an.” Hon
skrev artiklar, hon höll föredrag, hon uppträdde som kulturell sverigetalesperson, hon
började undervisa, först inom lärarfortbildningen, ett smart drag, sen vände hon sig
”utan mycket betänkande” till universitetsmyndigheterna och fick 1916 ”jus docendi”,
rätt att föreläsa, och efter direkt begäran hos
danska regeringen fick hon också lön och
säte och stämma i den akademiska lärarförsamlingen. Hon var inte heller främmande
för det nya mediet radion – 1928 tog hon
över undervisningen i svenska i den danska
skolradion, hon utexaminerar auktoriserade
translatorer, granskar skolböcker, skriver
läromedel.
Hon ansågs vara en mycket god talare –
två av hennes tal i samband med 20- respektivea 25-årsfirandet av Svenska föreläsningsföreningen (1927 och 1932) finns återgivna i
föreningstidningen, introducerade som ”ett
ståtligt tal” och hennes ”vackra högtidstal.”
Det är omfattande texter, med tonfall och
metaforer från tiden. Mycket av fädernesland, trofasthet, moder Svea, besjälad kamp,
fosterlandets vingård, språkets klangfullhet
och skönhet; men tankar och idéer och genomförda projekt känns moderna. Och jag
gillar den höga svansföringen i avslutningsordet: ” Jag kan blott till gengäld lova/../att,
som hittills, göra mitt bästa.”
Hon beskrivs som en ”strålende personlighed, en blændande taler, kultivert, charmerende og elegant, med dyb förståelse for
literatur, men samtidig med et stærkt socialt
engagement” och belönades med Litteris et
artibus, Illis quorum och Dannebrogorden.
Precis så ska en svensklektor i utlandet vara.
Text: Ulla Berglindh

Läs mera:
En bok om hennes liv och gärning är under framtagande, med stöd av Svensk
biblioteksförening, av Lena Lundgren/
Mats Myrstener/Kerstin E. Wallin och
väntas utkomma i april-maj detta år.
Titel: Böcker Bibliotek Bildning. Valfrid
Palmgren Munch-Petersen i liv och verk.
VP:s utredning Förslag angående de
åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjande af det allmänna biblioteksväsendet i Sverige (1911), finns i
digital form i Libris.
Ola Larsmo: ”Biblioteken behöver Valfrid”.
Bis 2/2011
Johan Svedjedal: Bokens samhälle. 1993
Årsböcker, föreningstidskriften
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SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Tala svenska i Hamburg?

Jajamensan!

Med anledning av den internationella
modersmålsdagen den 21 februari
2015 funderar Carina Middendorf i
Hamburg över hur detta med modersmål fungerar när man bor utomlands.
Modersmålet, det första språket man
lär sig i livet, kallas även förstaspråk.
Ibland hänger det med en hela livet,
men ibland kan man tappa bort det om
man flyttar utomlands. På vissa ställen,
som i Hamburg, är det dock förhållandevis enkelt att föra vidare modersmålet, särskilt om det är svenska.

Varför ska man fortsätta att prata svenska
egentligen, även när man bor utanför
Sverige? Det går ju faktiskt precis lika bra
med tyska, eller faktiskt bättre, om man
som vi bor i Hamburg. Själv har jag bott
här i över 20 år och erkännas bör att det
har funnits perioder, då svenskan halkade
rejält på efterkälken. Det var dyrt att
ringa, brev tog så lång tid och mejl fanns
inte ens. Mina vänner, mina kollegor och
framförallt min man pratade tyska - då
gjorde jag det också.
Men så fick vi barn, och då började jag
fundera på att de ju borde kunna prata
med mormor, morfar och alla kusinerna
uppe i Sverige, men den historien känner
vi ju till leda! Modersmålet kommer inte
via modersmjölken utan genom idogt
utsättande för språket och mycket träning.
Nu är barnen tonåringar och jag är nöjd
med deras språkutveckling på modersmålsfronten: de pratar svenska obehindrat, läser och om det behövs, skriver de
också. De har helt enkelt flera modersmål.
Hamburg är ganska nära Sverige,
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märks det? Har man som utlandssvensk
fler möjligheter att prata svenska här än
andra på ställen som ligger längre bort
från ursprungslandet? Först och främst
bör nämnas att tyskarna i allmänhet
hyser en djup och innerlig kärlek till
Sverige och allt som på minsta sätt andas
svenskhet får ett plus i kanten och en
guldstjärna. Det är så att säga här som
”Bullerby-syndromet” föddes (en idealisering av Sverige) och Astrid Lindgren är
fortfarande en av de mest lästa barnboksförfattarna. Jag har träffat barn som hetat
Madita (tyska namnet på Madicken) och
Michel (Emil i Lönnebergas tyska namn)
och som dessutom trott att det är genuint
svenska namn...
Hamburg har som flera andra platser
ute i världen en svensk kyrka, som förutom gudstjänster och specialtillställningar på nationaldag, jul, midsommar och
dylikt varje vecka organiserar barngrupper, ungdomsgrupper, pysselgrupper
samt regelbundet lånar ut sina lokaler till
andra som vill träffas och prata svenska.
Hitintills har det funnits ett bibliotek
med svenska böcker och tidningar och
dessutom svensk personal i caféet. De
bjöd på de obligatoriska tyskbakade,
svenska kanelbullarna. Just nu är kyrkan
stängd för en välbehövlig renovering,
hur det ser ut med café och bibliotek
efter det, återstår att se när kyrkan slår
upp sina nyrenoverade portar igen under
andra halvåret 2015.
Sedan över hundra år finns det dessutom en skandinavisk skola i Hamburg.
I idylliska Winterhude i en charmig
jugendstil-villa går ett 20-tal skandinavis-

ka barn i skola efter svensk läroplan. Det
finns även möjlighet för barn som går i
den helt vanliga tyska skolan, att komma
till Skandskol en gång i veckan för undervisning i kompletterande svenska.
Kanelbullar, kan det räknas som det
svenskaste bakverket? I vilket fall som
helst, kan man få smaka på dem på de
svenskinspirerade caféerna. Hamburgarna
älskar ju som sagt Sverige och det finns inte
mindre än fyra caféer som har vår nordiska
hembygd i namnet eller på menyn.
• Café Saltkråkan serverar svenskt bröd
och svenska bakverk samt har regelbundna läsningar med skandinavisk
anknytning.
• Café Karlsons-mottot ”skandinavische
Köstlichkeiten” (skandinaviska läckerheter) visar sig i loggans dalahäst, köttbullarna på menyn och i återkommande
events med skandinavisk anknytning.
• Caféet Frau Larsson säljer förutom de
obligatoriska svenska bakverken och
köttbullarna dessutom en del svenska
varor, till exempel tablettaskar, som är
väldigt exotiska för tyska barn.
• Stockholm Espresso Club ställer kaffet i
centrum och det rostas på ett alldeles
speciellt sätt i Sverige, för att sedan
skickas till Hamburg.
Det finns också svenska affärer i Hamburg.
Nytillskotten under 2014 var sportbutiken
Stadium som ligger centralt i innerstaden
och kläd- och inredningsgiganten Indiska
i ett köpcentrum. Sedan finns det ju förstås
de som funnits så länge att vi nästan
glömt bort att de är svenska, IKEA och

Har du erfarenhet av flerspråkighet?
H&M, till exempel. Men slipa svenskan,
det gör man bäst någon annanstans! Alla
butiker har mer tysk personal än svensk.
Om man vill prata svenska på jobbet,
ska man söka jobb på något av de många
svenska företagen i Hamburg. Vattenfall
till exempel, Sodra, Svenska Handelsbanken, TePe eller Autoliv. Eller om man
vill jobba med turister: VisitSweden! Om
man är intresserad av mat, kan man höra
med en av de två matkasseleverantörerna,
Kommt Essen eller Tischline deck dich,
som båda är i svensk ägo.
Det finns flera organisationer som har
med Sverige att göra och en av dem är
den Tysk-Svenska Handelskammaren,
vars huvudsakliga arbete är att knyta
kontakter mellan företagare. Svenska
klubben vänder sig till svenskar som valt
att bosätta sig i Hamburg.
Det finns dessutom en uppsjö av
privata nätverk, bokklubbar, föräldragrupper, pubrundor och lösa sammansättningar på Facebook som träffas för att
spela spel eller ta en afterwork-öl. Om
man längtar efter svenska kontakter, så är
det lätt att hitta i Hamburg!
Ja, svenskan är en tillgång, även om
man bor utomlands och inte omedelbart
planerar att flytta tillbaka. Det är för de
allra flesta av oss ett behov att behålla
kontakten med familj och vänner som
bor kvar i Sverige, och det vore ju rent av
löjligt att inte kunna göra det på svenska?!

Men bara för att det råkar vara ens
modersmål, betyder inte det att man kan
det för all framtid, utan även där krävs ett
visst mått av ansträngning. Framförallt om
man inte vill låta som någon relik från ett
flytt årtionde. Idag är det betydligt lättare
att hänga med i hemspråkets utveckling,
genom att över nätet lyssna på radio, se
på tv och läsa tidningar. Och om man bor
i en miljö med så många kontakter till
svenskan, så blir det ju ännu lättare.
För många som bor utomlands,
blir det plötsligt väldigt viktigt att fira
nationaldagen, våffeldagen och Lucia
tillsammans med andra svenskar, saker
som man kanske inte alls brydde sig
om när man bodde i Sverige, och på så
sätt känna sig riktigt svensk var man än
befinner sig i världen. Allsångskvällar
där vi alla utan att tveka kan stämma in i
Evert Taubes ballader och direkt vet vem
det är som längtar till Italien i Birger
Sjöbergs finstämda visa, är inte bara en
hit i Sverige under ljumma sommarkvällar utan hjälper oss i Hamburg, Havanna
och Heraklion att känna oss svenska, att
bada i vår ursprungskultur.
Själv lever jag numera på min svenskhet! När jag var mammaledig började
jag som en kul grej att undervisa tyskar i
svenska och det blev så småningom mer
än en hobby, det blev företaget Svenska
Intensiv. Tillsammans med mina två
svenska kollegor, Lotta Lüthje och Eliza-

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.

bet Gerber Andelius, utvecklar vi ständigt
inte bara vårt undervisningskoncept, utan
översätter, tolkar och arrangerar svenska
events för företag och kulturinstitutioner.
När min dotter var i 10-årsåldern, var hon
orolig för att jag lärde ut ”för mycket”
svenska. ”Då är det ju inget hemligt språk
längre!” sa hon ilsket. Ingen fara, det
finns fortfarande fler som pratar tyska än
svenska i Hamburg och inte ens alla som
jobbar på ett företag med svenskt moderbolag, talar svenska eller tycker ens att det
är nödvändigt. Svenskarna i Sverige är
helt enkelt för bra på att tala engelska eller
ibland till och med tyska. Inte så bra för
mina affärer, skulle man kunna tycka... ;-)
Text: Carina Middendorf. Svenska Intensiv
carina@svenskaintensiv.de

NYA SPÄNNANDE
BÖCKER FRÅN
SVERIGE!

189:ANNA JANSSON
Alla kan se dig

189:MARI JUNGSTEDT
RUBEN ELIASSEN
En mörkare himmel

214:PETER ENGLUND
1915 Stridens skönhet
och sorg

199:JENS ANDERSEN
Denna dagen, ett liv

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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25 år av förnyad verksamhet för Förbundet Lettland-Sverige

Högtidligt
på Sveriges ambassad i Riga
Förbundet, som grundades redan
den 30 oktober 1927, har nu fyllt 25
år sedan förbundets aktiviteter återupptogs. Det senaste jubileet hölls
då förbundet 2009 fyllde 20 år. Då
festades det storslaget på Historieoch Sjöfartsmuseet i Riga. Förbundets
tämligen långa existens hade inte varit
möjlig utan de årligen återkommande
höjdpunkterna såsom Valborgsmässoafton på våren, Svenska flaggans dag
i början av sommaren, Gustav Adolfs
dagen den 6 november, likaså årsmötet mitt i vintern i slutet av januari.

Gustav Adolfsdagen 2014 var säkerligen
en tillräcklig orsak för att kunna tillgodose
letternas glädje för festligheter under den
mörka årstiden och firandet arrangerades torsdagen den 6 november. Sveriges
ambassad i Riga inviterade till festligheterna och värdar stod förbundets ständiga
ordförande, Lidija Treigute, ambassadör
Henrik Landerholm med hustru Ann
Landerholm samt informationshandläggare i kultur och utbildning Galina
Aizvakara.
Det innebar att tillställningen ägde rum
på ambassaden. Ambassadbyggnaden,
som byggdes 1883 och ritades av Rigaarkitekten Heinrich Karl Scheel (1829–
1909), ligger i ett bostadsområde som
domineras av hus i Jugendsil. Området
byggdes av välbeställda köpmän i slutet
av 1800-talet.
Den största överraskningen var onekligen kvällens konferencier, förbundsmedlemmen Lauris Žubulis, som vid många
tidigare evenemang både tolkat och varit
programvärd, framträdde den här gången förklädd till budbärare från Gustav
II Adolfs samtid. Deltagarna förflyttades
på så sätt till Gustav II Adolfs samtid och
fick ta del av några år av den legendariske
och epokgörande kungens levnadshistoria under åren 1621–1632 då kungen
regerade också under det svenska väldet
i Riga och Livland (nordvästra delen av
nuvarande Lettland och södra delen av
nuvarande Estland). Deltagarna fick bland
annat ta del av berättelsen om kungaparet
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Maria Eleonora och Gustav II ”själsliga
och biologiska fusionsgrund” som resulterade i dottern Kristinas, senare drottning Kristina, tillblivelse. Allt lär visst ha
skett någonstans på lettisk mark!
Högtidligheten lockade många och
över hundra personer både medlemmar
och andra inviterade gäster, som på olika
sätt förknippats med förbundet, slöt upp.
Så var det dags för kvällens huvudanförande som hölls av Sveriges ambassadör Henrik Landerholm. Ambassadören
berättade om den svenska diplomatins
historia från åren då Lettland återfått sin
självständighet och ambassadören gjorde
också en rad avgörande historiska nedslag i förbundets historia. Idag räknar förbundet 87 medlemmar. Rikskommitten
Sveriges Nationaldag tilldelade förbundet
en svensk flagga den 6 juni 2009. Flaggan
överräcktes av tidigare ambassadör Mats
Staffansson.		
Lidija Treigutes riktade i sitt tal ett stort
tack till alla trogna medlemmar, beskyddare och samarbetspartners. Ett stort tack
riktades också till nuvarande ambassadören och till alla tidigare ambassadörer,
tidigare och nuvarande diplomater samt
till den alltid hjälpsamma informationshandläggaren Galina Aizvakara. Därefter
räknade hon upp många privatpersoner,
sponsorer, (Busieness Sweden, RIMI Baltic) och olika organisationer både i Sverige
och i Lettland som på olika sätt stöttat
förbundet under alla år, däribland även

de platser där förbundet samlat sina medlemmar såsom Lettlands Nationalhistoriska
museum, Etnografiska Friluftsmuseet,
Konsthantverk och Designmuseet, Riga
Historiska och Sjöfartsmuseum, stadsbiblioteket Avots samt Barn – och ungdomscentret Riga skolbarns palats.
Därefter var det dags för Nätverk
Sverige-Lettlands ordförande, Lars
Västerlund, som gratulerade förbundet
till 25 framgångsrika år och om hopp om
ytterligare många år för förbundet. Den här
delen av festligheterna avslutades med
vacker pianomusik och officiella och privata
gratulationer. Kvällens sista programpunkt
var ett utsökt smörgåsbord med goda
drycker och kaffe med de självskrivna
Gustaf-Adolfs bakelserna. Dessutom överräckte ambassadör Landerholm en tårta till
Lidija Treigute med siffran 25 i glasyren.
Allt avnjöts med vänner och bekanta vid
gemensamma foto- och selfie-sessioner.
Ett stort tack till organisatörerna och ett
särskilt tack till kvällens konferencier för
goda insatser.
Text: Cecilia Wargelius, Ivars Orehovs,
medlemmar i Förbundet Lettland-Sverige
				

Då Drottningen kom
Svenska skolan i Paris fick besök av
Drottning Silvia under Kungaparets
statsbesök i Frankrike under några
dagar i december. Besöket blev minnesvärt för eleverna, lärarna och nog
även för Drottningen.

Det är tyst i skolkorridoren. Några barn
står och småpratar. En flicka frågar sin
lärare hur man ska hälsa på Drottningen.
”Ska jag niga? Men det känns lite konstigt.” Någon säger att hon är så nervös att
hon nästan kissar på sig. ”Men tänk så här,
Drottningen kanske också är nervös”, försöker hennes kompis lugna henne med. Det
är levande ljus överallt i skolans lokaler
och en lagom dos av juldekorationer. Det
känns i luften att någon väntas komma.
Nere på gården väntas det också. Men
här är det inte tyst. Tvärtom. Ett antal
fotografer, med kameror utrustade med
stora paparazzi-objektiv, slåss om bästa
platsen. En av dem fäller upp en stol som
han ställer sig på medan de andra muttrar
ogillande. En svensk kvällstidning sänder
live. Förskolebarnen kommer ner på
gården med svenska och franska flaggor
i händerna och kamerorna smattrar. Barnen poserar gärna till fotografernas förtjusning. Hon, Drottningen, är några minuter försenad. Paristrafiken kan spräcka

det mest minutiöst planerade schemat.
”Barnen inne i skolan är lite nervösa,
är ni också det?” frågar jag Fred och Erik
nere på gården. ”Nä, vi har redan sett
Drottningen”. ”Var? ” ”Nära guldkyrkan
…” Var guldkyrkan ligger, eller vad det
är för något, hinner de inte förklara, då en
fotograf plötsligt ropar: ”Elle est rouge!”
Vilket betyder att Drottningen nu har anlänt klädd i något rött. Hon skrider vant
och lugnt fram på den röda mattan tillsammans med Marina Rondeau, rektor för
förskolan och grundskolan. Fotograferna
trängs nu ännu mer och barnen viftar
med flaggorna fast några av dem kommit
på att man kan göra roligare saker med en
flagga än att vifta med den.
Uppe i klassrummen sitter barnen redo
att motta Drottningen. Hissen stannar,
dörren öppnas, och den som de väntat
på så länge kommer till slut. Bakom sig
har Drottningen lämnat pressuppbådet.
Här, uppe i skollokalerna, blir mötet med
henne mer intimt. Hon går från klassrum
till klassrum. Eleverna och lärarna berättar vilka de är och hur deras arbete ser ut.
Vissa av barnen sitter tysta, andra viskar
något till kompisen. Drottningen hinner
med en liten stund i varje klass, så alla
kommer att ha ett varaktigt minne från
mötet med henne. I det sista klassrummet

som Drottningen
besöker finns
gymnasieeleverna Erik, Anna
och Alexandra.
De berättar för
Drottningen att
de egentligen inte
har sina skollokaler här, utan vid
Saint Dominique
i Neuilly sur Seine. Drottningen lyssnar
intresserat och ställer några frågor. ”Nu
måste du berätta det där för Drottningen”,
uppmanar rektorn över gymnasiet, Karin
Gadelii, en av tjejerna. Alexandra låter då
hälsa från sin mormor som varit hovdam
under en längre tid. Drottningen lyser
upp. Hennes ansikte ändrar uttryck – hon
blir privat för en stund. Innan Drottningen lämnar gymnasieeleverna frågar hon
dem om deras framtidsdrömmar.
Efter att ha skrivit i skolans gästbok,
inköpt dagen till ära, lämnar Drottningen
Svenska skolan och därmed lugnet, det intima, för att ta hissen ner till det väntande
pressuppbådet och flaggviftningen.
Text: Britta Röstlund
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STORT SVENSKINTRESSE I LONDON
I december 2014 var svenska månadens språk på anrika Morley College
i Waterloo-distriktet i London. Utöver
den ordinarie undervisningen två
kvällar i veckan erbjöds bland annat svensk massage, fika, tipsrunda,
filmvisning och mycket mer. Priserna
från tipsrundan hade köpts efter ett
generöst bidrag från Sverigekontakt.

Intresset för allt skandinaviskt och kanske
mer specifikt svenskt har ökat lavinartat i
London under de senaste åren. I Financial
Times blev Anders Borg rankad som
EU:s bäste finansminister 2011 och tidningen Economist lyfte 2013 fram den
skandinaviska modellen som idealet för
ekonomisk politik och social dito. Under
det senaste året sände BBC Radio 4 en
hyllad självbiografisk komediserie The
Cold Swedish Winter om en ung engelsk
ståuppkomiker som flyttar med sin svenska flickvän till Yxsjö. I London arrangeras
även den årliga festivalen ”Nordicana”
som trots sitt hutlösa inträdespris lockar
hundratals besökare som vill få en glimt
av stjärnorna från Borgen och Wallander.
Svenska företag har också gjort ett stort avtryck i London. Skanska har byggt några
av de mest ikoniska skyskraporna i stadens
skyline, bland annat 30 St Mary Axe känd
som The Gherkin och 110 Bishopsgate,
Heron Tower. Londonbor har också blivit
vana vid att kunna köpa svenska varor
och mat på ställen som Totally Swedish,
Fika, Scandinavian Kitchen och Bageriet.
Det sistnämnda har fått det högsta betyget
av de annars så kräsna läsarna av Londonbibeln Time Out där en nöjd kund kommenterar: ”I love Bageriet. I recently tried
their semla, the Swedish cream bun – cardamon flavoured pastry bun filled with
almond paste and cream and topped with
icing sugar. Simply amazing.”
Enligt 2011 års folkräkning lever
31 000 svenskar i Storbritannien, 8 000
fler än 2001. En stor del av dessa har
brittiska partners med tillhörande familjer som vill lära sig svenska. Av dessa läser
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många på Morley College i London.
Morley College har varit en viktig institution på Londons Southbank sedan
dess grundande under 1880-talet. 1940
förstördes Morleys huvudbyggnad helt
av en tysk bomb och 57 personer miste
livet. Det skulle dröja ända fram till 1958
innan den byggdes upp på nytt. Trots
sin brokiga 1900-talshistoria har Morley
knutit till sig några av Storbritanniens
främsta konstutövare. Gustav Holst,
Ralph Vaughn Williams, Virginia Woolf
och David Hockney har alla undervisat
där. Dessutom får man som besökare till
deras café idag njuta av Edward Bawdens
fantastiska väggmålning föreställandes
Canterbury Tales. Svenska undervisas inte bara på Morley College utan också på
University of Westminster, King’s College
London, och University College London.
Svenskkurser på Morley College ges till
absoluta nybörjare som får börja lära sig
presentera sig för varandra. Därefter följer
arbetet med att bemästra de svåra svenska
vokalerna. Fortsättningskurser har stort
fokus på situationer som kan uppstå i Sverige till exempel vägbeskrivningar, köpa
tågbiljetter, fraser vid middagsbordet och
beställa den livsviktiga fikan. I de mer avancerade kurserna läser elever förkortade
versioner av Henning Mankells och Jonas
Jonassons böcker. Många elever som läser
svenska i tre år på Morley, det vill säga
nio terminer klarar sig utmärkt i Sverige,
exempelvis på resande fot, utan att använda engelska. Det är heller inte ovanligt att
elever nyttjar sin svenska på det företag de
arbetar på i London.
Månadens språk, Language of the
Month innebär att ett av alla de språk som
undervisas på Morley College lyfts fram
med olika events under en månad. Till en
början planerades att svenska, finska och
danska skulle ha en och samma månad,
men efter undertecknad och hans elever
påtryckningar gavs svenska en egen månad. De centrala evenemangen skedde en
torsdag och en fredagskväll 4–5 december.
Under torsdagen erbjöd massagelärarna på

skolan gratis ”taster sessions” med ”Swedish
massage” och under kvällen bjöd svenskelever på fika. Eleverna hade skrivit recept till
varandra där de hade övat på imperativ och
partikelverb. En annan svenskelev som är
DJ hade gjort en spellista med svensk musik. Kvällen avslutades med en tipsrunda
där Sverigekontakts bidrag gick till ett antal
fina priser som inkluderade både böcker
och filmer. Några elever hade dessutom
skrivit om sina erfarenheter med att umgås
med sina nya svenska familjer. Det var fantastiskt roligt att läsa historier med britters
perspektiv på svenskars matvanor (lunchmat till frukost), synen på nakenhet (naken
hela sommaren) och reglerna kring att skåla
(stirra i varandras ögon). Den mest pregnanta observationen kom från en elev som upplevt den subtila hierarkin bland gäster vid
det svenska middagsbordet. Hon kallade
fenomenet för den ”meste gäst-gästen” där
den mest nytillkomna gästen, exempelvis
till en familjesammankomst, var alltid den
som skulle börja förse sig av maten. Detta
kan jämföras med en engelsk middag där
värden eller värdinna serverar eller att man
uppmuntras att ”help yourselves”. Samma
elev var full av beundran över svenska julgranar, svampplockning och principen ”det
finns inget dåligt väder…”
Sammantaget kan man säga att den organisationen som har byggts upp kring det
svenska språket på Morley College är en
kugge i det stora svenska maskineriet som
spelar en mycket viktig roll i det dagliga
livet i London. Så länge som fascinationen
för svensk film, svenska serier, maten och
kulturen är stark kommer språket också ha
en fortsatt ställning i staden.
Text: Karl Liljas, Lärare på Svenska Skolan i London
och Morley College London

”Tack för böckerna!”
Hej Lars!
Tack för böckerna och god jul till Er med.
Tänkte bemöta Er önskan och berätta lite
hur vi arbetar med svenskan här i min
klass, Kokosnöten, på Lilla Svenska Skolan på Koh Lanta, Thailand.
Kokosnöten är en 5-6:a, inrymd i en
bungalow längs Klong Dao Beach. Vi är
12 elever i klassen, varav 2 går här på
helårsbasis. Övriga 10 går minst 5 veckor
och byts ut med jämna mellanrum. Det är
därför inte helt enkelt att hålla ihop undervisningen i klassisk mening med helklassundervisning, eftersom de flesta har planeringar med hemifrån. Vi har dock en
del gemensamma punkter i veckan, t. ex.
veckans ord och veckans nyhet. Orden
hämtar vi från ett aktuellt ämnesområde
(FN:s barnkonvention har varit en källa
t. ex.). Dessa förklarar och diskuterar vi
på fredagen, då vi även presenterar varsin
nyhet. Nyhetsbevakningen känns som en
angelägen del av undervisningen här nere
och blir ett bra sätt att följa med i omvärlden, och hemma. Dessutom får eleverna
på ett odramatiskt och naturligt sätt öva
muntligt framförande.
Senaste veckorna har vi skrivit noveller,
enligt skrivprocessen. Vi började med att
gå igenom och diskutera begreppet novell och vad som är kännetecknande för
en sådan. Därefter läste vi en högt i klassen och plockade ut de särdrag vi stötte
på. Eleverna fick sedan planera sin egen
text beträffande karaktärer, miljö och
handling. Temat skulle vara vänskap. När

Det är jag som
i Stockholm.

de visat upp sin planering var det dags
att påbörja skrivandet, första versionen.
Utifrån en mall gav de varandra parvis
kamratrespons varpå renskrivandet tog
fart. Innan dess hade vi haft en genomgång av en del skrivregler, såsom stor och
liten bokstav, interpunktion i dialog samt
styckeindelning. Slutversionen praträttade
jag och den enskilde eleven tillsammans.
Skickar med några bilder på skolan,
Kokosnöten och arbetande elever och
hoppas texten kommer till både nytta och
glädje.
Återigen, tack för er gåva.
Olof Skoug, Lilla Svenska Skolan, Koh Lanta
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Sommarläger i Bohuslän för
barn och ungdomar

Lägergården Sparreviken drivs av KFUK-KFUM och
ordnar sommarläger för barn och ungdomar i åldrarna 9–16 år med aktiviteter som segling, paddling,
lekar med mera.
Riksföreningen Sverigekontakt bjuder på kursavgiften för ett
antal barn som läser kompletterande svenska i utlandet. Meningen är att dessa ungdomars svenska ska tränas i umgänget med andra som bor i Sverige.
Gå till hemsidan www.sparreviken.kfum.se och sök en passande kurs – du finner kurserna under ”Läger”. Blir ansökan
beviljad av Sparreviken vänder du dig till Sverigekontakt (Lars
Bergman) med en önskan om att få kursavgiften betald. Du
ska bifoga ett intyg från läraren i kompletterande svenska.
Välkommen med din ansökan senast 15 maj.
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LIKSOM SVENSKT
Svenskkurs i Lappland – en upplevelse som vi aldrig glömmer
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Under en vecka i november 2014
fanns en kurs om det svenska språket, den samiska kulturen och hemslöjd i lappländska Gargnäs som
organiserades av Claudia FischerKarrer, Kulturdetektive GmbH i
Wetzikon/Schweiz. Elva människor
från Schweiz och Sverige bodde på
pensionatet Änglagård som drivs
av två schweizare. De njöt av lärorik och spännande undervisning,
trevligt sällskap och god mat.

Alla satt i olika rum och var ganska duktiga. Några läste svenska, andra stickade
eller vävde. Det var vår vardag under en
vecka för elva människor från Schweiz och
Sverige. När flera av oss berättade för våra
arbetskamrater och vänner att vi skulle
åka till Sverige i november tänkte de att
vi är lite konstiga. Kanske är vi det, men
vi åkte ju inte bara för att ha semester –
vi var där för att studera svenska och lära
känna den samiska minoritetskulturen.
Vi är alla olika personer och kände
inte varandra före den här kursen. Men
vi hade det så himla bra tillsammans. Det
var skönt att dela kärleken, passionen och
entusiasmen för Sverige med personer
som är lika varandra. På morgnarna läste
vi svenska på olika sätt. Några av oss var
nybörjare, andra var ganska avancerade
för att de redan har läst svenska under
flera år i Schweiz. Vi var tacksamma över
att vi hade bland de tre lärarna en infödd
svensklärare med oss. De var så snälla
och tog sig tid att förklara grammatiken
eller andra frågor. Och självklart hade vi
många frågor. Vi hade alltid möjlighet att
säga om vi ville gå igenom ett tema igen
för att bli bättre. Speciellt för den här
kursen har våra lärare gjort läromedlet
”Liksom svenskt” med samiska texter.
Bland texterna fanns flera individuella
grammatiska övningar på olika nivåer.
Alla elever var ambitiösa och ville verkligen förbättra sig. Det fanns även plats för
skoj, glädje och skratt.
Hemslöjd med svenskt material
På eftermiddagarna hade vi tid för oss
själva. Några läste, andra ägnade sig åt
den samiska kulturen. Vi har lärt känna
skandinavisk slöjd. Det handlar om textiltekniker som idag bara finns i Sverige
eller Skandinavien. Till exempel vävde
vi band. Den här typiska bandvävningen
finns i Skandinavien och kring Östersjön.

Banden är en viktig del av kläderna och
används som bälte eller att försköna dräkter. Vår hemslöjdslärare har tagit med sig
flera böcker med många mönster som vi
försökte att omsätta, även sådana med samiska mönster som var främmande för oss.
En annan textilteknik är tvåändstickning.
Här ska man göra konstiga rörelser med fingrarna som kanske kräver mer tid än bara
en vecka. Både bandvävning och tvåändstickning finns inte hos oss i Schweiz. Det
sista hemslöjdsmomentet som vi sysslade
med var att tälja. Vår värd hade fällt björkar innan vi kom hit. Av svenskt björkträ
täljde vi smörknivar och skedar. Vi arbetade bara med svenskt material.
Renskiljning och middag i samekojan
Även om vi alla har olika bakgrund delar
vi intresset för svenska språket och samiska
kulturen. Vi var tacksamma att vi kunde
uppleva någonting ganska typiskt – vi hade
chansen att vara med på renskiljning. Vi
var förstås inte inne i själva inhägnaden
där de skilde renarna åt, men vi tittade in
mellan planken och kunde ibland se hur
de fångade renarna. När en viss same hade fångat en av sina renar och givit den
en avmaskningsspruta, släpptes renen ut
framför oss. Så stod vi nästan mitt bland
renarna och kunde inte sluta att ta bilder
av dessa vackra djur, som stirrade förvånat
på oss. Två dager innan hade vi landat i
Arvidsjaur och på vägen till Gargnäs såg
vi några renar som vi alla ville fotografera.
Då visste vi inte ännu att vi skulle få se så
många – ungefär 4000 – igen. Vår samiska
dag avslutade vi med besöket i Båtsuoj sameby i närheten av Slagnäs. Vi fick erfara
många spännande händelser ur samernas
liv. Höjdpunkten var middagen i kojan.
Vi smakade torkat renkött och guiden berättade en historia om varför det samiska
kaffet ibland smakar salt. Förr i tiden, när
man smälte snö för att få vatten lade man i
lite salt för att få bättre smak på vattnet. En
del samer lade torkat renkött i kåsan med
kaffe för att köttet skulle bli mjukare. Maten
smakade ännu bättre i den traditionella
stämningen. Vi satt alla kring en värmande
björkvedsbrasa på renfällar. Vår samevärd
stekte renköttet över elden och aromen
passade perfekt ihop med den söt-sura lingonsåsen och de kokta potatisarna.
Magiska norrsken
I början av veckan berättade äntligen flera
av oss att vi ville se norrsken. Under de

första dagarna var det ingen chans för det
här magiska ljuset. Efter en lång dag med
många nya intryck bestämde vi oss att ta
ett bad i badtunnan utanför Änglagården
i Gargnäs som var vårt hem för den här
veckan. Vi pratade, skrattade och tittade
hela tiden upp mot himlen. Vi såg bara
stjärnor, moln och röken från badet. När
nästan alla var igen inne i huset knackade
det på fönstret och en hand pekade upp
mot himlen. Vi var så trötta att vi inte
förstod vad den ville säga. Men så trillade
polletten ner och alla sprang ut – för de
flesta var det första gången vi fick se ett
norrsken! Några av oss var redan i pyjamas
och det blev kallare och kallare ju längre
vi var där ute mitt i natten. Det här ögonblicket med fäst blick mot norrskenet kan
man nästan inte uttrycka i ord – magiskt,
overkligt och fullt av lycka.
Visst är det speciellt med norrsken,
men det är ju också fint med ljuset från solen. En morgon sken solen in i frukostrummet och vi blev ännu gladare än vi redan
var. Det här vackra vinterljuset låg över
sjön framför huset och förvandlade området till en speciell atmosfär.
Likaså var atmosfären inne i huset. Våra
två schweiziska värdar tog mycket väl hand
om alla önskemål och lagade alltid underbar mat: Köttbullar med lingon och potatismos eller ren med morötter och stekt
potatis var bara två av de härliga måltider
vi njöt av i fulla drag. Och varje morgon
fanns ett rikhaltigt bord med allt som får
hjärtat att slå. Inredningen var mysig och
vi kände mycket för den.
Veckan gick så fort men det kännas
längre än en vecka. Vi är tacksamma att
ha fått uppleva språket, kulturen och naturen uppe i Lappland och ska aldrig glömma november 2014.
Text: Luzia Zollinger
Lärare Kulturdetektive (språk och kulturhistoria): Claudia
Fischer-Karrer, Johanna Gündel, Harriette Persson
(Stockholms Universitet), Kathrin Schäppi, slöjd
www.kulturdetektive.ch

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

29

Överstyrelsens
årsberättelse för 2014
Konstituerande sammanträde
Vid Överstyrelsens konstituerande sammanträde utsågs Ulla Berglindh till vice
ordförande, och Gustaf Hultbom åtog sig
att fortsätta som skattmästare. Arbetsutskottet fick följande sammansättning: Bo
Årsmötet
Ralph (ordförande), Ulla Berglindh, Gustaf
Överstyrelsens verksamhetsberättelse
Hultbom, Sune Johansson och Aimée
diskuterades, bokslutet godkändes och
Delblanc.
Överstyrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Överstyrelsen har under året sammanDet informerades kort om årsredovisningen. Budget för 2014 och 2015 godkändes. trätt fyra gånger och arbetsutskottet fem
gånger. Monika Wirkkala från Svenska
Ordinarie ledamöter 			institutet har ständig närvarorätt vid Överstyrelsens sammanträden.
Tio ordinarie ledamöter av elva i Överstyrelsen hade tackat ja till fortsatt uppdrag.
Kansli
Torsten Nilsson önskade i fortsättningen
Föreningens kansli på Dicksonsgatan 6
vara suppleant och byta plats med suppleanten Yvonne Mellblom. Årsmötet antog har under verksamhetsåret letts av generalsekreteraren Lars Bergman. Ekonomiförslaget.
hanteringen har skötts av Christina Jonebrant på konsultbasis. Peter Höglund
Ledamöter: Bo Ralph (ordförande), Ulla
(50 % tjänst) och Eva Hedencrona (40 %
Berglindh, Aimée Delblanc, Angela Faltjänst) fortsatte på sina tjänster. Lars
kengren, Hans Gyllingmark, Gustaf HultBergman har varit anställd på heltid.
bom, Raija Hämelin, Sune Johansson,
Kansliets lokaler på Dicksonsgatan 6 –
Yvonne Mellblom, Sven Olof Nilsson, Kjell
som ägs av Stiftelsen Riksföreningens för
Stjernlöf och Arne Zettersten.
svenskhetens bevarande i utlandet donationsfonder – är i gott skick. Under 2014
Suppleanter
har fönster slipats och målats, samt de
Tio av de elva suppleanterna hade actvå balkongerna renoverats: ny balkongcepterat fortsatt uppdrag, men eftersom
dörr, nytt balkongräcke och ny trall på
Yvonne Mellblom valdes som ordinaframsidans balkong och förbättrade fäsrie i Överstyrelsen och Torsten Nilsson
ten för balkongräcket på baksidan.
önskade ta hennes plats som suppleant
Föreningens inventarier – främst dess
föreslogs Torsten Nilsson ersätta Yvonne
konst – har värderats av Bukowskis under
Mellblom. Brittmari Ekholm hade tackat
året och företagsförsäkringen har anpasnej till fortsatt uppdrag och valberedsats därefter.
ningen föreslog Sofia Tingsell att ersätta
Föreningens medlemstidning har uthenne. Årsmötet antog dessa förslag.
kommit med fyra nummer under året och
har en medelupplaga på 2 300 ex. TidSuppleanter: Gunvor Flodell, Gunilla
ningen har omfattat 36–40 sidor per numForsman, Sonja Gräns, Viktor Hennius,
mer. Layouthjälp, tryckning och inplastMarianne Inkinen-Järvi, Roland Levin,
ning har ombesörjts av företaget TreGraf.
Erik Magnusson-Petzell, Torsten Nilsson,
Distributionen i Sverige togs om hand av
Roger Palmqvist, Hain Rebas och Sofia
Posten, till utlandet, dit ca 2/3 av tidningTingsell.
arna går, av Asendia.
Bokbeställningar från enskilda och skolValberedning
enheter runt om i världen har lagts dels till
Valberedningen har bestått av Christer
Bokus internetbokhandel, dels till olika bokNottberg och Ina Nordquist. Båda var
förlag. Detta har inneburit att svenska skopositiva till omval. Christer Nottberg och
lor och andra utbildningsenheter har kunnat
Ina Nordquist utsågs till valberedning av
köpa böcker av skilda slag till låga priser.
årsmötet.

Årsmötet 2014 hölls lördagen den 17
maj på Hotell Nordevik i Skärhamn
på Tjörn. I årsmötet deltog ett 30-tal
medlemmar.

Revisorer
Till revisorer omvaldes Klas Björnsson
och Lars Olof Jonasson. Likaså omvaldes
suppleanterna Håkan Jarkvist och Claes
Årsmötesmiddag
Holmberg.
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Ekonomi
Under 2014 har värdet på föreningens
och samförvaltande stiftelsers värdepapper och likvida medel stigit från ca 34,6
miljoner kronor till 35,9 miljoner. SEB:s

förvaltning av föreningens tillgångar har
dessutom lett till att föreningen fått en
avkastning på ca 1,4 MSEK. Ansökningar
om medel från Oscar Ekmans Stiftelse för
Sverige i Utlandet beviljades med 355 000
SEK, vilket medgav nya och utökade aktiviteter i enlighet med föreningens målsättningar. Från Stiftelsen Oscar och Maria
Ekmans Donationsfond erhölls 295 000
SEK till projektet ”Svenska minnesmärken
i utlandet”. Svenska Akademien bidrog
med 80 000 kronor avsedda för stipendier till utländska studenters studier vid
svenska folkhögskolor. I statligt stöd från
Utrikesdepartementet (via Svenska institutet) erhölls 800 000 SEK.
Svenska utlandsskolor
• Under året har liksom tidigare paket
med barn- och ungdomsböcker sänts
ut – 39 stycken till svenska utlandsskolor.
Dessa bredvidläsningsböcker har valts
ut i samråd med sakkunnig personal
och många har köpts in i anslutning till
vårens bokrea. Dessutom har utmärkta
böcker kunnat köpas till synnerligen
låga priser direkt från olika bokförlag.
• Som vanligt har föreningen erbjudit be
sökande svensklärare från olika länder
att komma till Dicksonsgatan och välja
ut och ta med sig svenska böcker från
den samling som regelbundet fylls på.
Ibland kommer lärare med sina elever
på besök och de får då möjlighet att
botanisera bland böckerna och ta med
sig några som de själva valt.
• Sverigekontakt deltog i den årliga som
markonferensen för svenska utlands
skolor i Stockholm i augusti.
• Sverigekontakt har delfinansierat
lärarkonferensen i Paris 26–28 september.
Konferensen samlade ett 40-tal lärare
från de svenska skolorna i Mellaneuropa.
• Vid höstterminens start vid Svenska
skolan i London bidrog Sverigekontakt
med en föreläsning om genrepedagogik.
• Ett projekt att bygga upp och förnya
biblioteket vid den svenska skolan i Riyadh
i Saudiarabien har genomförts med 		
medel från de Ekmanska stiftelserna.
Svenskundervisning – allmänt
• Sverigekontakt har skickat boken ”Kejsarn
av Portugallien” av Selma Lagerlöf till
samtliga drygt 700 lärare i svenska som
främmande språk i ett stort antal länder
utomlands vilka är registrerade som
medlemmar i föreningen.

• Den årliga lärarkonferensen i Baltikum
genomfördes under 2014 i Tallinn i Estland
17–19 oktober. Detta var som tidigare
år ett samarrangemang med Svenska
institutet. Drygt 50 lärare från Estland,
Lettland, Litauen och Vitryssland deltog. Deltagarna fick information om den
svenska skolan, det svenska valet, ny
svensk litteratur, språkkonsultutbildning,
vägar in i litteraturen m.m.
• Det stora intresset för Sverige och
svenska språket i Tyskland är väl känt.
Vid knappt 1000 Volkshochschulen i
Tyskland finns årligen cirka 25 000 kurs
platser i svenska, vilket troligen innebär
att 15 000–20 000 individer – mestadels
vuxna – studerar svenska årligen. Föreningen har i mars haft endagarskonfe
renser för lärare vid dessa skolor i två
delstater.
• De cirka 150 skolföreningarna runtom
i världen som bedriver ”Kompletterande
svenska” fick alla ett bokpaket till sina
bibliotek. Dessa skolföreningar har mer
än 5000 elever.
• Vid de tre konferenserna för lärare inom
den kompletterande svenskundervisningen i Bonn, Tyskland 14–16 mars,
Amsterdam, Nederländerna 4–6 april
samt i Fort Lauderdale, USA 14–16 november, deltog och delfinansierade
Sverigekontakt innehållet och skänkte
svensk skönlitteratur till deltagarna, 		
framför allt barn- och ungdomslitteratur.
• Konferenser genomfördes i två Volkshochschulen i mars i de tyska delsta-

•

•

•

•

•

•

terna Niedersachsen och Nordrhein-		
Westfalen.
I november stödde Sverigekontakt ett
årligt återkommande arrangemang på
Hanaholmen i Finland – Sverigepaket
2014 – som vänder sig till högskolestudenter i Helsingforsområdet.
I oktober undervisade en svensk lärare
vid Loppi yrkeshögskola i Tammerfors,
Finland, under en hel vecka. Studenterna
fick ta del av svensk kultur och svensk
samhällsdebatt och fick möjlighet att
diskutera språkfrågor. Projektet finansierades helt av Sverigekontakt.
USA har uppmärksammats speciellt.
En konferens för lärare inom den kompletterande undervisningen på USA:s västkust arrangerades med god hjälp av
Sveriges Generalkonsulat i San Francisco
28/2-2/3 vilken samlade ett 25-tal lärare.
Konferensen finansierades till övervägande del av Sverigekontakt.
Biblioteken vid den kompletterande
svenskundervisningen i Dubai, Singapore
och Kuala Lumpur har förnyats genom
föreningens försorg tack vare medel från
de Ekmanska stiftelserna.
Sverigekontakt deltog även i den av
Svenska institutet arrangerade lektors
konferensen i Sankt Petersburg. En 		
del av dessa lärare är även engagerade i
svenskundervisning utanför universiteten.
Utöver ovanstående insatser har ett 15tal mindre ekonomiska stöd utgått till
kulturaktiviteter av skilda slag vid skolor
och föreningar utomlands, till exempel i

USA, Tyskland, Schweiz och Australien.
• Olika internationella läroanstalter runtom
i världen utnyttjar kansliets service att
skaffa fram och sända läromedel i
svenska till låga priser. Förutom direkt
beställda böcker har ett större antal läroböcker i det svenska språket skänkts
till olika läroanstalter i Ryssland, Estland,
Lettland, Litauen och Vitryssland.
• Lärare som besökt föreningen i Göteborg
har haft tillgång till det bokbord som under
sommaren står uppdukat på föreningens kansli.
• Stöd till Svenska folkhögskolan i Estland
har fortsatt att utgå under året. Större
delen av dessa medel har kommit från
de Ekmanska stiftelserna.
Sommarkurs i svenska
Som tidigare år anordnades en internationell avgiftsbelagd sommarkurs i svenska
tillsammans med Billströmska folkhögskolan på Tjörn under tre veckor från slutet
av juli. Årets grupp bestod av 41 personer
från ett 15-tal länder. Många europeiska
länder var representerade, varav ett större
antal studerande kom från Ryssland och
Tyskland. De mest långväga kom från Japan, Indien och USA. Deltagarna indelades i tre grupper efter förkunskaper i
svenska. 25 deltagare hade reducerad avgift på grund av svag betalningsförmåga.
En student betalade ingen kursavgift alls.
Studenterna besökte även Sverigekontakts
kontor på Dicksonsgatan där de fick ta
böcker från bokbordet. Utvärderingen vid
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kursens slut visade att studenterna liksom
tidigare år uppskattade undervisning och
kringarrangemang mycket.
Stipendier
Sverigekontakt har fortsatt att administrera ett program med så kallade friplatser
vid svenska folkhögskolor. Under vårterminen studerade sålunda två personer
från Polen, en från Rumänien, två från
Vitryssland och en person från Tyskland
med stipendier från Sverigekontakt på följande folkhögskolor: Billströmska, Tärna,
Åsa, Klarälvdalen, Malung och Kyrkerud.
Under höstterminen studerade en person
från Polen, en från Argentina, en från
Rumänien, två från Vitryssland, en från
Ryssland och en från Tyskland på dessa
folkhögskolor: Billströmska, Klarälvdalen,
Åsa, Tärna, Kyrkerud, Hjo och Södra Vätterbygdens. Båda terminsgrupperna har
inbjudits till Göteborg för att bland
annat lära känna Göteborg och träffa Sverigekontakts personal.
Sverigekontakt delade även ut
stipendier till svenska barn som bor
utomlands för deltagande i sommarläger på Sparreviken på Västkusten. Största delen av kostnaderna för detta täcktes av externa
medel.
Andra aktiviteter
Mindre stöd har under året getts till
arrangemanget runt årets svenskamerikan, till utflykter för barn i
svensk kompletterande undervisning i
Tyskland och USA, till svenskrelaterad
kulturverksamhet i Chile, till svenskt-amerikanskt ungdomsläger i Vasaparken i Los
Angeles i USA, till barnteaterarrangemang
i Tyskland och Schweiz, till musikutbyte i
Spanien, till lägerverksamhet i Australien
och Kanada, till svensk kulturvecka i Krakow, Polen, med mera.
I januari deltog generalsekreteraren i ett
nordiskt möte i Köpenhamn där föreningens
systerorganisationer i de nordiska länderna
samlades under två dagar och diskuterade
gemensamma frågor. Sverigekontakt deltog även i konferensen för utlandssvenskar
i Stockholm i augusti, arrangerad av föreningen Svenskar i Världen.
Bo Ralph och Lars Bergman fick i slutet
av januari audiens hos H. M. Kung Carl
XVI Gustav, Riksföreningen Sverigekontakts beskyddare, och fick då möjlighet
att informera om föreningens historia och
om den verksamhet som bedrivs idag.
I september deltog Sverigekontakt
som utställare i mässan Bok & Bibliotek i
Göteborg.
Centret för internationella studier
i Minsk, Belarus
Under våren övertog Riksföreningen
Sverigekontakt huvudmannaskapet för
32 S V E R I G E K O N TA K T

”Centre for International Studies” i Minsk,
Vitryssland. I detta center ingår bland andra ”Centre for Swedish Studies”. Centret
startade 2002 och har idag främst studenter som läser franska och svenska, men
även holländska, finska och norska studeras. Det svenska centret ligger centralt i
Minsk och är en samlingspunkt för intresserade av nordiska språk i allmänhet och
svenska i synnerhet. Centret finansieras
dels av elevavgifter, dels av bidrag från inblandade länder. Den svenska delen stöds
med medel från Svenska institutet.
Två besök i Minsk har under året gjorts
av generalsekreteraren. Det åligger Sverigekontakt att se till att verksamheten
bedrivs så attraktivt och professionellt
som möjligt och inte minst underlätta för
ledning och lärare så att verksamheten
kan fortsätta på samma trivsamma och
effektiva sätt som tidigare.   

Minnesmärken
Under året har arbetet avseende svenska minnesmärken utomlands – materiella och immateriella – fortsatt. Drygt 400
minnesmärken har under året lagts in på
Sverigekontakts hemsida, så att det totala
antalet i december var 1002. En almanacka för 2015 med bilder av framgångsrika svenskar i utlandet, som på olika sätt
är att betrakta som minnesmärken har tagits fram. Föreningen avser att under flera
år framöver kartlägga, lyfta fram, beskriva
och informera om de insamlade minnesmärkena. Arbetet ska synliggöras på
föreningens hemsida. Projektet stöds av
Oscar och Maria Ekmans Donationsfond.
Ett seminarium hölls i oktober där projektets fortsättning diskuterades. Det
beslöts att sammanställa en ”coffee table
book” med ett urval av svenska minnesmärken i utlandet.
Speciell satsning
Under året ägnades tid åt ett historiskt
projekt som initierades av Sveriges ambassad i Moskva. Det gällde de ca 23 000
svenska krigsfångar som efter Karl XII:s
nederlag vid Poltava och Perevolotjna fördes först till Moskva och senare till olika
städer i Sibirien. Dessa svenskar kom att
stanna i Ryssland fram till freden i Nystad

1721, i många fall längre. De bidrog på
olika sätt till utvecklingen i de städer där
de verkade. Flera arbetade som hantverkare, medan andra deltog i upptäcktsresor främst riktade mot Mittens rike.
Flera av dessa fångar skrev brev till
Sverige och ett tämligen stort antal av
dessa kom aldrig fram. Samma öde rönte
brev från Sverige. Dessa brev finns idag i
ett antal arkiv i Ryssland och de flesta av
dem har inte undersökts av forskare, varken språkligt eller innehållsligt.
Medel för att kartlägga och undersöka
dessa brev söktes under hösten hos Torsten Söderbergs stiftelse.
Göteborgs-Emigranten
Forskningsprojektet Göteborgs-Emigrantens verksamhet har genom projektledaren Lennart Limbergs hastiga bortgång den 3 juni 2013 kommit att olyckligt
avbrytas, och delar av arbetet med
rapport 8 har under senare delen av
2013 och 2014 rekonstruerats genom
att det hopsamlade materialet har inventerats. Den planerade utgivningen
av nummer 8 har härigenom försenats. Vid möte den 1 oktober beslöt
projektledningen att Per Clemensson
skulle fullfölja projektet och överföra
projektarbetet till Göteborgs-Regionens Släktforskare på Erik Dahlbergsgatan 36 B, där arbetskraft i form av
excerpister och scanningshjälp m.m.
finns till förfogande. I det fortsatta
arbetet har Ewert Arwidsson (vid ett
flertal utställningar),
Peter Höglund (distribution) och Inger
Clemensson (sekreterare) med flera personer medverkat. Under året har cd-skivan ”Emigranten Populär” producerats i
300 exemplar och under året har 320 ex.
sålts. Vidare har deltagare vid utställningar
m.m. försålt en rad exemplar av Göteborgs-Emigrantens rapporter 1–7. Per
Clemensson har fungerat som vice ordförande i EmiWeb och Ewert Arwidsson har
varit dess revisor.
Vi har medverkat i årsmöten och styrelsemöten för EmiWeb i Örebro och Hamar,
i Sveriges Släktforskardagar i Göteborg, i
Släktforskarförbundets årsmöte i Karlstad
samt i Göteborgs Bok & Biblioteksmässa.
Per Clemensson har hållit föredrag om
Bröderna Larssons arkiv och om Långströmska klippsamlingen i egenskap av
projektledare.
Enligt projektstyrelsens sammanträde
den 1 oktober 2014 består styrelsen av
projektledaren Per Clemensson, Ewert
Arwidsson och Lars-Göran Johansson
(Göteborgs-Regionens Släktforskare),
Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg,
Göteborgs Stadsmuseum, Historiska
institutionen vid Göteborgs Universitet
och Riksföreningen Sverigekontakt.

Stiftelsen Lützenfonden
Styrelsen har under året bestått av civilekonom Oscar Ekman, Sturefors, ordförande,
fil. lic. Sune Johansson, Hindås, och prof.
Thomas Magnusson, Göteborg, ledamöter, prof. Hain Rebas och Riksföreningen
Sverigekontakts generalsekreterare Lars
Bergman, båda Göteborg, suppleanter, dr.
phil. Inger Schuberth, Wachtberg, sekreterare och verkställande ledamot. Fem
protokollförda möten har hållits: 12 februari, 17 februari, 6 maj, 16 september och
9 december.
Verksamhet
Den 12 februari hölls ett informationsmöte
i Göteborg om Minnesplatsens framtid.
Lützens borgmästare, den tillförordnade
museichefen, den förre museichefen, Lützenfondens styrelse samt medlemmar av
Riksföreningen Sverigekontakt deltog. Under året har styrelsen kontinuerligt fortsatt
sina ansträngningar att stödja projektet
att förnya Minnesplatsen. I oktober deltog
sekreteraren i Riksföreningens seminarium
om minnesmärken i Göteborg.
I Lützen har två möten med Kapellstiftelsens styrelse hållits, den 22 april och
2 september. Antalet besökare på Minnesplatsen var 6 600. Under hösten har
det äldre trähuset målats med falurödfärg.
Vetenskapligt
Inger Schuberth har bedrivit traditionshistorisk forskning kring uttrycket ”mina Pappenheimare” vilket resulterat i ett bidrag till
boken ” Daran erkenn’ ich meine Pappenheimer. Pappenheim, des Reiches Erbmarschall und General”, utgiven av Maik
Reichel hos Janos Stekovics 2014. Vidare
har hon skrivit en artikel ”King Charles
XII in Altranstädt 1706-1707. The strange
ways of memory” för den vetenskapliga
publikationen ”Princess Hedvig Sofia and
the Great Nordic War” till utställningen
”Von Degen, Segeln und Kanonen – der
Untergang der Prinzessin Hedvig Sofia”
på Schloss Gottorf. Hennes bidrag om
Sverige och ärkestiftet Magdeburg under
30-åriga kriget, ”Brennpunkt Halle. Die
Schweden kommen und gehen” har under
året publicerats i ”Im Land der Palme. August von Sachsen 1614-1680. Erzbischof
von Magdeburg und Fürst in Halle“ utgiven
av Kunstmuseum Moritzburg i Halle. Inom
ramen för kollokviet ”Images of Sweden”,
arrangerat av Ax:son Johnsons Stiftelserna
och Svenska Ambassaden i Berlin bidrog
Inger Schuberth med föredraget ”Images of
Sweden resulting from the Swedish Intervention in the Thirty Years’ War”. Under året
har hon bedrivit personhistorisk forskning
kring slaget vid Lützen och fortsatt undersökningarna kring de Planerska samlingarna. Samtliga bidrag till konferensrapporten
Lützener Gespräch 2012 har översatts och
bearbetats inför publicering.

Föreläsningar
Ingen föreläsningsverksamhet har bedrivits under året.
Den 6 november 2014
Representanter för Sveriges, Finlands och
Estlands ambassader i Berlin var närvarande. Riksföreningen representerades
av Thomas Magnusson, Lützenfonden av
Inger Schuberth. Den regionala uppslutningen var som vanligt god. Efter gudstjänsten i Meuchen hölls en musikandakt
i det svenska kapellet. Victoriaförsamlingens kör bidrog tillsammans med Lützens
kyrkokör och den nygrundade skolkören
från Gustav Adolf skolan till att göra försöket lyckat. Efter kransnedläggningen bjöd
borgmästaren på lunch i salen på Roter
Löwe. Där serverades som vanligt kaffe
med mängder av tårtor. Den 6 november
i Lützen fungerar som en intressant mötesplats med livliga samtal. Denna gång
deltog ovanligt många ungdomar.
Lokalföreningarna
Följande rapporter har inkommit från
lokalföreningarna:
Lokalföreningen Stockholm
Styrelsen har förutom årsmöte och julfest
haft tre protokollförda sammanträden. Det
ordinarie årsmötet ägde rum den 5 maj
2014 i Svenska institutets lokaler i Gamla
Stan i Stockholm. Talare vid mötet var Margareta Hammerman; hembygdsforskare,
historiker och författare, som berättade om
SOV och Riksföreningen Sverigekontakt under rubriken: Kontakterna mellan estlandssvenskarnas kulturförening SOV och Riksföreningen Sverigekontakt genom tiderna.
Antalet medlemmar i lokalföreningen
Stockholm var 96. Stödverksamheten från
lokalföreningen riktar sig till S:t Mikaels
församling i Tallinn genom årsabonnemang på tidskrifterna Historiska Skrifter
och Forskning och Framsteg.
Under året har tre sammanträden hållits: Den 3 mars på Ekerö, den 5 maj på
Slottsbacken och den 16 september i
Storängen, Nacka. Den sedvanliga julfesten ägde rum den 8 december i Svenska
Institutets lokaler med ca 25 medlemmar
närvarande. Efter julglögg, jultallrik, kaffe
samt lotteri fick medlemmarna lyssna till
Lars Westman, författare till boken Örnen
har landat – på en åker, som handlar om
esternas flykt över havet till Sverige år
1944.
Lokalföreningen i Helsingfors
I Riksföreningens överstyrelse har Sverigekontakt i Finland rf under året representerats av styrelsens ordförande Raija
Hämelin och styrelsens vice ordförande
Marianne Inkinen-Järvi. Vid Riksföreningens årsmöte 2014 i Göteborg represen-

terades Sverigekontakt i Finland av både
ordförande Hämelin och vice ordförande
Inkinen-Järvi.
Årets stipendiebok, Hjärtat får inga rynkor av Mark Levengood, donerades av
Schildts och Söderströms förlag. Understöd för projektets postningskostnader för
de 600 exemplar som skickades ut till landets abiturienter vid de finska gymnasieskolorna beviljades av Svenska kulturfonden (ett understöd om 2000 euro). Genom
frivilliga krafter inom styrelsen sköttes
det praktiska kring bokanskaffningen och
postningen. Det uppskattade bokprojektet
genomfördes i början av april månad.
Det goda samarbetet med Hanaholmens
kulturcentrum och Svenska nu, som inleddes 2005, har fortsatt och återigen hölls
seminariet Sverigepaketet. Tema för årets
seminarium, som hölls den 17 november
på Hanaholmen, var svensk politik och
ungdomars samhällsengagemang. Närmare 160 studerande från huvudstadsregionens universitet, högskolor och yrkeshögskolor deltog under dagen. Panelen,
bestående av Maria Wetterstand, Erkki
Kurunen och Kenneth Nilsson, diskuterade
skillnader och likheter mellan Sverige och
Finland och deltagarna deltog aktivt med
frågor framtagna under ett grupparbete.
Likt tidigare år erbjöd Riksföreningen
Sverigekontakt deltagarna i Sverigepaketet den fina möjligheten att ansöka om
stipendium för att delta i den tre veckor
långa sommarkursen på Tjörn. Jenna
Unnaslahti valdes av styrelsen ut som
stipendiat 2014, på basen av en välformulerad ansökan och vilja att utveckla sina
kunskaper i svenska språket. Unnaslahti
var mycket nöjd med kursen och deltog
under Sverigepaketet 2014 med en kort
presentation om sitt kursdeltagande –
detta för att uppmuntra årets deltagare att
ansöka om stipendiet.
En helt ny punkt för år 2014 var att medlemmar i Sverigekontakts lokalförening i
Västervik, Småland, besökte Helsingfors.
Visiten bestod bland annat av rundvandring i Helsingfors, besök på museet Ateneum samt en utflykt till Borgå. Det finns en
utförlig artikel om besöket i tidningen Sverigekontakt, nr 4/2014. Besöket, som ägde
rum 2-4 september, var mycket lyckat och
uppskattat från bägge håll.
Lokalföreningen på Åland
Målsättningen för Allsvensk Samling är att
samla alla ålänningar kring gemensamma ideal och kultur i landskapet samt att
samarbeta med andra föreningar för det
svenska språket och kultur i Norden.
Under året har föreningen haft 5 möten
och utfärder. Styrelsen har sammanträtt 2
gånger i Mariehamn.
I juni genomfördes en utflykt till Vårdö
för att se på gamla skepp i ett skärgårdsmuseum, och för att besöka Annas kafé
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med fiolmusik och ålandspannkaka och
kaffe. I september ordnades en minnesstund för den avlidna f.d. ordföranden
Borghill Lindholm i Smakbyn. Musik, tyst
minut och sång samt korta tal fanns på
agendan. 45 personer slöt upp på mötet
för att hedra Borghill Lindholm och hennes kutlturgärningar.
Under senhösten ordnades en utflykt till
Fotografiska museet, som numera inryms
i f.d. Pålsböle skola och är det största
fotografiska museet i Norden. Ca 25 medlemmar deltog på mötet med musik och
allsång. Samtidigt diskuterades att svenska dagen och Runebergsdagen inte detta
år kommer att hållas i föreningens regi.
Runebergsdagen i februari kommer att firas av Mariehamns pensionärsförening.
Ordförande och sekreterare har gått
igenom medlemsregistret och sänt ut inbetalningsdirektiv samt anhållit om e-mail
adresser för att underlätta utskick till medlemmarna. Cirka 75 personer är medlemmar.
Lokalföreningen i Göteborg
Årsmöte hölls i mars i Riksföreningens
lokaler och Lars Bergman berättade entusiasmerande om föreningens verksamhet
och projekt och planer för framtiden.
Som en följd av samarbetet med Göteborsregionens släktforskare kunde ett antal
medlemmar i maj månad delta i en resa
till Kavlås slott som är ett slott i Tidaholms
kommun färdigställt 1775 och tillhörande
ätten von Essen. Den planerade resan i
september till Skara samlade inte tillräckligt
många deltagare och fick tyvärr ställas in.
I oktober höll professor Hain Rebas ett
mycket intressant föredrag under rubriken
”Efterkrigsmotståndet i Estlands skogar”.
15 personer hade sökt sig till Sverigekontakts lokaler på Dicksonsgatan.
Sista torsdagen i november månad firade
föreningen på sedvanligt sätt Thanksgiving
med kalkon och alla tillbehör. Rune Dahlstrand berättade om traditionen med
Thanksgiving och delade också ut skriftlig
dokumentation. Vi fick lyssna till pianounderhållning som anknöt till festligheten och
5 av Sverigekontakts stipendiater från olika
folkhögskolor var närvarande och berättade om sina planer och varför de valt att lära sig svenska språket. Alla visade sig vara
mycket nöjda med sina vistelser och talade
svenska på ett förvånande säkert sätt.
I december firade vi som vanligt julfest
med besök av Lucia. Rikligt med hembakade kakor tack vare flitiga styrelsemedlemmar, lotteri med många vinster och
allsång under ledning av tomten som även
ackompanjerade på ukulele, gjorde att vi
fick uppleva en trevlig eftermiddag.
Föreningen har som plan att bidra med
stipendium till en utländsk stipendiat som
studerar svenska på folkhögskolorna och
så skedde även under 2014.
Ett komplement till de program som styrelsen anordnar är arrangemang av andra
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föreningar, t.ex. GöteborgsRegionens
Släktforskarförening, Finsksvenska föreningen och även inbjudningar till rabatterat
pris till Akademiska körens olika konserter.
Lokalföreningen i Malmö-Lund
Lokalföreningen har utöver årsmötet
endast haft ett allmänt föreningsmöte
samt fem styrelsemöten. Årsmötet hölls
i Malmö i slutet av april och vi besökte
Synagogan där. Den judiska församlingens medlemmar var bekymrade p.g.a. ett
flertal hotelser. Det var ovanligt många
som kom och alla tyckte det var oerhört
givande. Efteråt hölls årsmöte på KFUM.
Hösten första möte handlade om Sri
Lanka. Astrid Mellblom berättade om sin
vistelse där och visade fina bilder. Ämnet
intresserade medlemmarna och detta
möte var också ganska välbesökt. Höstens andra möte skulle vara en Luciafest.
Tyvärr fick den inställas p.g.a. sjukdom
och stormvarning.
Föreningens vänner i Stralsund hade inbjudit till två dagars vistelse. Det blev fina
dagar med nya aktiviteter för dem som
åkte. Det är fantastiskt att man kan få vara
med om så många nya upplevelser varje
gång man åker dit.
Lokalföreningen har fått ett par nya
medlemmar under året, men många av de
gamla orkar inte komma längre. Ett stort
problem är också transporterna mellan
Malmö och Lund, trots att alla erbjuds
skjuts och mötena är på dagtid.
Lokalföreningen i Västervik
Medlemsantalet vid årets slut är 39 privatpersoner och fem företag. I samband med
föreningens årsmöte den 26 maj berättade Christer Blomstrand om svensk emigration till några länder i sydligaste Afrika.
Christer har forskat om detta i många år.
Mycket litet finns publicerat om Sveriges och svenskarnas historiska insatser i
denna del av världen..
Västerviksföreningen är en lokalförening
av Sverigekontakt. Föreningen bildades
1 januari 1918 och ändamålet var då att
stödja Riksföreningens arbete. Västerviksföreningen har genom åren fått en
mycket stark ekonomi. Av denna anledning har Västerviksföreningen hela tiden
haft möjlighet att driva egna projekt. Detta
har skapat intresse och engagemang hos
våra medlemmar.
Av årets projekt kan nämnas:
• Restaurering av Stora Rågö kapell i Estland. Kapellet förstördes nästan helt
under den sovjetiska ockupationen.
• Stöd till ett Aibolands Museum i Hapsal,
Estland. Årets bidrag gick till att restaurera
en mycket gammal allmogebåt.
• Hyvinge svenska skola i Finland fick
bokpaket. Vi har lämnat stöd till skolans
bibliotek i många år.
• Liksom tidigare år har vår förening till-

sammans med Riksföreningen finansierat
studier i sommarkursen i svenska för två
elever från helt finskspråkiga områden i
norra Finland.
• Gammalsvenskby bedriver svenskundervisning för svenskättlingar och elever
med annat modersmål. Vi har i år lämnat
stöd till upprustning av undervisningslokalen.
Under hösten arrangerade Västerviksföreningen en resa till Finland. Helsingfors lokalförening av Sverigekontakt hade
hjälpt oss att få fram ett synnerligen intressant program.
• Vi besökte en utställning av Tove Janssons konst, Sveaborg och andra kända
och mindre kända besöksmål i Helsingfors.
• Hyvinge Svenska skola, 5 mil norr om
Helsingfors blev en mycket givande
erfarenhet. Vi fick ta del av skolans
undervisningsmetoder. Västerviksföreningens årliga bidrag till skolans bibliotek
betyder mycket för elevernas kontakt
med modern svensk litteratur.
• Johan Ludvig Runebergs hem och en
mängd intressanta svenskminnen i 		
Borgå väckte vårt intresse att lära mer
om Finland, som det land, med vilket vi
haft gemensam historia i många hundra år.
• Resan beskrevs i tidningen ”Sverige kontakt” december 2014.
Styrelsen tackar alla som med sitt arbete
lämnat stöd till föreningen under verksamhetsåret.
Till sist
En redovisning av årets hela verksamhet kan aldrig bli fullständigt rättvisande.
Ovanstående bör ändå ge en god bild av
vad som förekommit. Att döma av reaktionerna från avnämarna har föreningens
insatser också varit uppskattade. Tack i
olika former kommer ständigt till kansliet.
Den direkta kontakten med dem föreningen är satt att tjäna är mycket stimulerande.
Det är också den beredvillighet att bistå föreningen i dess arbete som många
visar. Medlemmarnas engagemang är en
förutsättning för att verksamheten skall
kunna bedrivas väl, men det är märkbart
hur intresserade många andra också är.
Denna attityd bildar en avgörande grund
för arbetet och skapar dessutom ekonomiska förutsättningar för att de intentioner som föds också ska kunna förverkligas. Överstyrelsen vill därför gärna tacka
alla som på olika sätt bidragit till ännu ett
framgångsrikt år och hoppas på fortsatt
gott samarbete.
Göteborg i mars 2015
Bo Ralph		
ordförande

Lars Bergman
generalsekreterare

Nutidsorientering
1. Sverigedemokraternas partiledare
Jimmie Åkesson har varit frånvarande
från riksdagsarbetet sedan i höstas.
Varför?
A. Han har tagit en time-out.
B. Han är sjukskriven.
C. Han är pappaledig.
2. På Guldbaggegalan – Sveriges
motsvarighet till Oscarsgalan – fick
Ruben Östlunds film sex guldbaggar.
Vad heter filmen?
A. Ångest
B. På fjället
C. Turist
3. Hans Mosesson meddelade i
januari att han slutar medverka i den
mycket hyllade reklamserie som han
deltagit i mer än 500 gånger. Vad är
Hans Mosesson känd som?
A. ICA-Stig
B. Coop-Kent
C. 7-Eleven Erik

6. Alpina VM har gått av stapeln i
USA. Hur många guldmedaljer tog
Sverige?
A. 0
B. 1
C. 2
7. Invandringen till Sverige diskuteras alltmer. Hur många asylsökande
förväntas komma till Sverige under
2015?
A. Ca 50 000
B. Ca 90 000
C. Ca 130 000
8. Den här mannen meddelade i
januari att han avgår. Vem är han?
A. Kristdemokraternas ledare
B. Sveriges ärkebiskop
C. Volvos VD

12. Skid-VM gick i år av stapeln i en
svensk stad. Vilken?
A. Östersund
B. Falun
C. Karlstad
13. Vi tar ett ord från nyordslistan.
Vad menas med ”mobilzombie”?
A. En person som inte förstår hur
mobiltelefonen fungerar.
B. En person som aldrig använder
mobiltelefon.
C. En person helt försjunken i sin mobiltelefon och därför inte lägger märke till
sin omgivning.

4. I början av februari fick Norrbotten
stora mängder snö. På Luleå flygplats
uppmättes snörekord. Vad är det nya
rekordet där?
A. 113 cm
B. 192 cm
C. 245 cm
5. Den världsberömda svenska skådespelerskan Anita Ekberg avled 11
januari. Hon är främst ihågkommen
för en roll i en film av Federico Fellini
från 1961. Vad heter filmen?
A. Amore
B. La dolce vita
C. Fontana de Trevi
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Följde du med vad som hände i Sverige vintern 2015?

9. Fotboll är den mest populära tävlingsaktiviteten i Sverige. Om vi talar
om idrott förstås. Vilken är den näst
mest populära?
A. Ridning
B. Golf
C. Innebandy
10. Skandaler inom SCA (Svenska
Cellulosa AB) har avslöjats av journalister vid Svenska Dagbladet.
Vad har det främst handlat om?
A. Företagets jetflyg som använts
för att frakta familjemedlemmar och
näringslivstoppar till olika resmål.
B. Felaktig bokföring
C. Kvinnohandel
11. Den 12 februari meddelade
Riksbanken något tämligen
unikt. Vad?
A. Den sänkte den så kallade
reporäntan till minusränta.
B. Den avskaffade sig själv.
C. Den höjde räntan drastiskt
med 5 procentenheter.

14. Vilken idrottare fick Jerringpriset
– svenska folkets pris - för sina idrottsprestationer under 2014?
A. Charlotte Kalla
B. Sarah Sjöström
C. Örjan Kihlström
15. Svenska Akademien kommer att
få en ny ständig sekreterare i sommar
efter Peter Englund. Vem då?
A. Sara Danius
B. Lotta Lotass
C. Kristina Lugn
Skicka de rätta svaren till Sverigekontakt, Box 53066, 40014 Göteborg senast
15 maj. Du kan också mejla svaren till
lars.bergman@sverigekontakt.se. Bokpris till de tre först öppnade rätta svaren.
Lösning till nutidsorienteringen nr 4,
2014 var: 1B, 2B, 3B, 4A, 5C, 6A, 7B,
8C, 9B, 10C, 11A, 12A, 13B, 14A, 15C.
Pristagare:
Heinz Rupp, Tyskland
Karin Århammar Kasche, Tyskland
Barbro Hansson, Sverige
GRATTIS!
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