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FRÅN DICKSONSGATAN

Ryskt projekt
Sverigekontakts nya spännande projekt ”De 
karolinska fångarnas censurerade brev” har 
kommit igång. Den ryska historikern Galina 
Sjebaldina har börjat kartlägga de brev från 
1700-talets början som är arkiverade i Moskva. 
Ytterligare brev kan finnas i andra städer, 
men det återstår att se. Det som sker under 
2015 får ses som en förstudie till ett eventuellt 
större projekt som i så fall är tänkt att påbör-
jas 2017. Mer om detta projekt redovisas i tid-
ningen under hösten.

Rune Dahlstrand uppmärksammad
Vår medlem sedan många år – Rune Dahl-
strand – som under andra världskriget tjänst-
gjorde på fartyget Gripsholm, vilket då tjäna-
de på uppdrag av Röda korset, har återigen 
uppmärksammats för sina insatser. Nu med 
filmen ”Gripsholm – en kärlekshistoria” som 
bygger på Runes egen bok om kärleken till 
Berit som kom att bli hans fru. Historien var-
vas med dokument och filmrullar från främst 
amerikanska arkiv vilka visar den fantas-
tiska insats de vita båtarna – Gripsholm och 
Drottningholm – utförde under brinnande 
krig. Se den om ni har möjlighet!
  
Årsmötet
Riksföreningen Sverigekontakts årsmöte 
ägde rum i Mariehamn på Åland 30–31 
maj. Ett drygt 30-tal medlemmar deltog. 
Överstyrelse för närmsta året röstades fram, 
årsberättelser för 2014 godkändes och bud-
get för 2015 och 2016 antogs. Ett normalt 
årsmöte med andra ord.
 
Skolverket/SUF-konferens
6-7 augusti arrangerar Skolverket och SUF 
sin årliga konferens i Stockholm för lärare 
och huvudmän i svenska skolor utomlands 
och inom den kompletterande svenskunder-
visningen. Om ni har möjlighet att närvara 
så är det ett bra tillfälle att bli uppdaterad 
på vad som händer inom skolvärlden och få 
träffa kollegor från hela världen. 

Bokbord
Som vanligt står ett bokbord uppdukat på 

Våren är här och när ni läser detta är det 
sommar! Visst är det underbart! Midsom-
marfirande, bad, segling, golf, grill, mete, 
picknick, hängmatta, gräs, sol, semester, 
blomsteräng – bara positiva associationer. 
Det finns ju dock några andra – regn, mygg, 
fästingar, maneter, ogräs – som för med sig 
något mer negativa tankar. 

På Dicksonsgatan har vi som arbetar där 
semester ibland förstås. Om ni tänker hälsa 
på i sommar så ring eller mejla gärna först 
så att någon av oss är på plats.   

Politiskt har det i Sverige under våren 
varit lite hit och dit. Kristdemokraterna har 
fått en ny ledare. Alla partier utom Sverige-
demokraterna försöker hitta en fråga som 
engagerar svenska folket och som kan dra 
partiet uppåt i väljarsympatier. Den så kalla-
de Decemberöverenskommelsen (DÖ) – vil-
ken bland annat innebär att en minoritetsre-
gering ska få igenom sin budget i riksdagen 
– börjar alltmer ifrågasättas. Svensk skola har 
fått svidande kritik i den nya PISA-under-
sökningen där skolresultat i olika länder jäm-
förs. Nu påpekas det från alla håll att lärarna 
måste få högre status och högre lön och helst 
vara bäst i klassen! Jo, man tackar!  

Folkhögskolestipendiater
Som de flesta av er vet så kommer ett antal 
studenter från olika länder till Sverige varje 
termin då de får möjlighet att studera på en 
folkhögskola. De får ett stipendium av Sve-
rigekontakt och en ”friplats” av folkhögsko-
lan. En av dessa stipendiater under våren 
har varit konstnären Tetyana Goryushina 
från Ukraina som har studerat vid Sigtuna 
folkhögskola. Hon har illustrerat detta num-
mers vackra omslag.

Billströmska
Det blir sommarkurs i svenska även i år på 
Billströmska. Ett 40-tal studenter mellan 18 
och 60 år har anmält sig från så skilda länder 
som Gambia, Australien, Kina och Argen-
tina. Kursen startar i slutet av juli och pågår 
i tre veckor. Tidigare år har det varit många 
studenter från Ryssland – i år är det tämli-
gen få. En försämrad rysk ekonomi – den 
ryska rubeln har minskat drastiskt i värde – 
är troligen huvudorsak.

Dicksonsgatan 6 i sommar. Har du som lärare 
utomlands vägen förbi så kom in och hämta en 
påse böcker. Kontakta oss innan du planerar 
att komma så att någon är på plats på kontoret.

I höst
I höst planeras ett antal lärarkonferenser – 
Riga 9–11 oktober, Budapest 16–18 oktober 
och Zürich 13–14 november. Dessa vänder 
sig främst till vuxenlärare i de berörda om-
rådena, men i den mån det finns svensklä-
rare för barn- och ungdom är dessa förstås 
lika välkomna. I New Jersey/New York blir 
det konferens 3–4 oktober för lärare inom 
den kompletterande svenskan. För svenska 
utlandsskolor blir det två konferenser, en i 
Bryssel 11–13 september och en i Torrevieja  
7–8 november. 
  
Tysklandsresa
I början av november planerar Sverigekontakt 
en resa till Tyskland. Bussresan utgår från Göte-
borg och slingrar sig via Rostock genom histo-
riskt intressanta platser till Lützen 6 november 
där resenärerna deltar i ceremonierna. Dagen 
därpå avslutas resan i Halle där en utställning 
på museet visar en utgrävning av slagfältet i 
Lützen. Du finner mer information på sidan 14.

Återvändare
Inom Sverigekontakt har vi de senaste åren 
varit intresserade av hur och om flyktingar och 
invandrare använder sin förvärvade svenska 
när de en dag återvänder till sina hemländer. 
Dessa personer – återvändarna – kommer från 
så vitt skilda länder som Chile, Uruguay, Iran, 
Somalia, Grekland, länderna inom gamla Ju-
goslavien, Ungern, Estland, Syrien med flera. 
På vad sätt påverkar deras svenska språk, det 
svenska samhälls-och kulturlivet och deras 
nyfunna vanor i Sverige deras liv i det gamla 
hemlandet? I det här numret av tidningen på-
börjar vi en serie av artiklar där återvändare 
beskriver sina upplevelser i Sverige och hur de 
idag använder sitt svenska språk.      

Medlemsavgift
Glöm inte att betala din medlemsavgift för 
2015. Med det sagt önskar jag 
er alla en underbar 
sommar!

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

I Sverige brukar språkfrågor inte väcka 
samma uppmärksamhet som i vissa andra 
språkgemenskaper. Det finns flera skäl till 
det. Många som är språkintresserade bekla-
gar den förhållandevis stillsamma språk-
debatten i landet och menar att svenskar 
måtte vara mindre uppmärksamma på sitt 
språk än andra folk och att detta minsann 
märks i en rad olika sammanhang.

Ett av de viktigaste skälen till att språ-
ket så sällan får riktigt stort utrymme i den 
offentliga debatten är i själva verket att vi 
har ett i det stora hela väl fungerande stan-
dardspråk, som genom institutionaliserad 
skolundervisning i stor utsträckning sprids 
till medborgarna redan i ganska låg ålder. 
Hetare språkdebatt brukar däremot vara en 
naturlig del av uppbyggnadsskedet, när sta-
ter är i etableringsfasen. Det gemensamma 
språket blir ett sätt att uttrycka den natio-
nella identiteten, och hur detta skall se ut 
(och låta) blir en viktig fråga.

Den moderna staten Norge, vårt grann-
land, har tillkommit under de senaste två-
hundra åren. Före 1814 var Norge en del av 
det danska riket. Man lydde under dansk 
överhöghet och danska lagar, använde ex-
empelvis den danska bibeln och hade det 
danska skriftspråket som gemensamt skrift-
ligt kommunikationsmedel.

När Norge efter Napoleonkrigen skildes 
från Danmark, fick landet sin första egna 
grundlag men hamnade i ny union med 
Sverige. Den upplöstes 1905, och sedan 
dess har Norge varit helt självständigt. Ett 
undantag var naturligtvis åren under andra 
världskriget, då landet var ockuperat. Den 
nationella samling som ockupationstiden 
ledde till innebar i praktiken att nations-
uppbyggnaden var över i Norge. Därefter 
vidtog ett nytt utvecklingsskede.

Men hela perioden från 1814 och in på 
1950-talet formas den moderna norska sta-
ten, och därvid spelar språket en viktig roll. 
Man skall komma ihåg att man vid lösgö-
randet från Danmark bara hade det danska 
skriftspråket att tillgå, och detta fick således 
duga ett tag till. De flesta i Norge talade vis-
serligen annorlunda än danskarna, men det 
syntes sällan någon skillnad i skrift, mer än 
kanske i form av enstaka typiskt norska ut-
tryck som eventuellt smög sig in. Även den 
talade norskan var länge påverkad av dans-
kan, åtminstone i städerna.

Den norska grundlagen är i alla delar 
som går tillbaka till 1814 skrivna på danska, 
även de stycken som stipulerar att Norge 
skall styras på norska. Detta var en passus 
som i första hand var riktad mot den nya 

svenska unionspartnern. När tillägg till 
grundlagen ibland blir nödvändiga nu för 
tiden, har man faktiskt ett formuleringspro-
blem, eftersom man inte vill införa alltför 
stora stilistiska skillnader i grundlagens text.

I mitten på 1800-talet uppkom det som först 
kallades landsmål, senare nynorska. Det var en 
form av norska, som man strävade efter att göra 
mer norsk än det från dansktiden nedärvda 
skriftspråket. Det är alltså ett mer eller mindre 
konstruerat språk, som främst baserades på 
norska dialekter och det gamla medeltidssprå-
ket, det som användes i Norge före unionen 
med Danmark, den som även Sverige till en 
början var en del av. När Gustav Vasa ledde 
svenskarnas uppror mot den danske unions-
kungen i början av 1500-talet, upphörde 
principiellt den nordiska unionen, men den 
ägde bestånd ytterligare nästan trehundra år 
mellan Danmark och Norge.

Det nya norska skriftspråket (nynorskan) 
kom inledningsvis att grundas på fornspråket 
och de västliga norska dialekterna, som an-
sågs ha mest typiskt norska drag. Övriga dia-
lekter har i den fortsatta utvecklingen gjort 
sig mer gällande. Norskan har idag två skrift-
språksformer, nynorska och bokmål. Det sist-
nämnda fortsätter traditionen från det danska 
skriftspråket, i förnorskad form. Nynorska 
och bokmål har också närmats till varandra.

Däremot talar de flesta norrmän sin egen 
dialekt, som de således sällan överger. Den 
situation som råder i dagens Norge påmin-
ner om den som ännu gällde i Sverige för ett 
par hundra år sedan. Då talade de flesta mer 
dialektalt splittrat, och skriftspråket var ännu 
inte helt stabilt. Det fanns likheter med den 
språkstrid som rasat i Norge tills nyligen. Att 
debattens vågor under sådana omständighe-
ter går högre än i lugna tider är fullt naturligt.

På senare år har språkdebatten i Sverige 
faktiskt intensifierats. Det finns flera skäl till 
det också. Sådant kan vi återkomma till.

Låt oss här bara konstatera att det allt-
fort finns ett starkt intresse för svenskan på 
många håll i världen, om också svenskarna 
själva ibland bara visar ett lamt engagemang. 
Vår förening gör sitt för att de intresserade 
skall få den assistans de efterfrågar. I sommar 
kommer vi som vanligt att hjälpa till med 
kursverksamhet av olika slag.

Men alla medlem-
mar och andra stödjare 
önskas också en god 
sommar, inte bara arbe-
te, hur viktigt det än  
må vara.

Bo Ralph
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SYDAMERIKA

För de flesta svenskspråkiga är det 
förhållandevis lätt att förstå någon 
som pratar norska, om vederbörande 
inte talar alltför utpräglad dialekt. 
Danskan är nästan alltid svårare att 
fatta, men den är i alla fall begriplig 
i någon mån till skillnad från de helt 
obegripliga varieteterna i väster, is-
ländska och färöiska. 

Ibland kallas den kommunikation över 
nations- och språkgränser som svenskar 
och norrmän och danskar ägnar sig åt för 
semikommunikation. Termen antyder att 
det inte handlar om fullständig kommu-
nikation; man riskerar att missförstå det 
man hör, och man kan inte vara riktigt 
säker på att det man själv säger verkligen 
når fram. Ofta gör det inte så mycket att 
kommunikationen haltar lite. Det vägs 
liksom upp av det sympatiska i att inte 
behöva byta språk när man talar med en 
utlänning.

Att den som bara kan svenska också 
kan förstå tyska hjälpligt är det knappast 
någon som förutsätter idag. Under medel-
tiden kan det emellertid ha varit just så. 
Till denna eventuella svenska tyskförstå-
else (liksom dess spegelvändning) skall vi 
snart återkomma. Men vi börjar från bör-
jan: med Hansan.

Ursprunget till Hansan brukar ofta ledas 
tillbaka till (ny-)anläggningen av Lübeck 
kring mitten av 1100-talet, och ännu idag 
lever den på sätt och vis kvar, exempel-
vis i officiella nordtyska stadsnamn som 
Hansestadt Bremen, Rostock, Lübeck, 
Hamburg etc. I praktiken var dock dess 
betydelse som politisk och ekonomisk 
makt i Nordsjö- och Östersjöregionerna 
som störst från 1300-talets mitt fram till 
reformationstiden.

I Hansans kölvatten sköljde nordtyska 
invandringsvågor in över de skandinavis-
ka kusterna. Visby översvämmades tidigt 
av tyska köpmän, Stockholm och Kalmar 
i ett senare skede; den urbana arenan var 
tyskdominerad långt in i nyare tid. Ett 
rätt välkänt försök att begränsa det tyska 
inflytandet utgör den bestämmelse om 
städers styrelse som återfinns i början av 
Magnus Erikssons stadslag från mitten 
av 1300-talet. I de inledande delarna av 
Konungabalken begränsas andelen tyskar 
i stadens råd till hälften, vilket antyder att 
de annars nog lätt kunde utgöra en betyd-
ligt större andel än så. Begränsningsam-
bitionen framgår än tydligare lite längre 
fram i samma balk, där det meddelas att 
det går bra att fylla på med svenska råd-
män om tyskar saknas, men att det är för-
bjudet med det omvända, dvs. att fylla på 

med tyskar om svenskar saknas. 
Vem som räknas som svensk och vem 

som räknas som tysk är inte självklart. I 
lagen definieras de två grupperna därför 
klart och tydligt: svensk är den ”sum war 
födder aff swenskum fadher, ææ hwat 
modher var swensk eller thyzsk” och tysk 
är den ”sum var födder aff thyzskum fad-
her, ee hwat modherin war thyzsk eller 
swensk”. Utifrån uppgiften att mödrarnas 
ursprung saknar betydelse för den aktu-
ella kategoriindelningen kan vi indirekt 
sluta oss till att blandäktenskap måste ha 
varit vanliga. 

När lagen vidare reglerar att ”Stadzens 
skriffuare” skall vara ”swensker”, så bety-
der det alltså bara att han behöver ha en 
svensk far. Att han måste skriva på svenska 
står det ingenting om. I praktiken var det 
istället ofta på tyska det skrevs i stadens 
kanslier. Rent språkligt var det säkert 
därför en fördel för skrivaren om hans 
obligatoriska svenska far kombinerades 
med en fakultativ tysk mor. 

Hur gick det då till i praktiken när tys-
kar och svenskar pratade med varandra i 
låt oss säga 1400-talets Stockholm? Talade 
de ett och samma språk, d.v.s. antingen 
svenska eller tyska? Eller var det istället 
så att var och en talade sitt språk? En 
förutsättning för den senare möjligheten 

Boca Juniors fotbollsstadion, Buenos Aires

TYSKA – ett nordiskt grannspråk?



5SVERIGEKONTAKT

är förstås att språken var tillräckligt nära 
varandra. Den nordtyska dialekt som de 
tyska invandrarna förde med sig, lågtyskan, 
är på många sätt mer lik de skandinaviska 
språken än vad dagens standardtyska 
(baserad på högtyska dialekter) är. Och 
svenskan hade under så lång tid påver-
kats av lågtyskan, att den vid medel-
tidens slut var mer tyskanpassad än vad 
den äldsta fornsvenskan någonsin varit. 

Vissa forskare har därför föreslagit att 
lågtyska och fornsvenska antagligen var 
ömsesidigt förståeliga, ungefär på samma 
sätt som de fastlandsskandinaviska språ-
ken är idag. Men hur tar man reda på om 
det verkligen förekom svensk-tysk semi-
kommunikation för över femhundra år 
sedan? Jo, genom att utgå ifrån både vad 
som utmärker och vad som inte utmär-
ker nutida semikommunikation, och på 
basis därav försöka tyda tecknen från det 
förflutna.

En sak vi vet om modern semikom-
munikation är att ingen av dem som 
kommunicerar byter språk. Norrmannen 
håller sig till norska, svensken till svenska 
– möjligen anpassar man sitt ordval lite 
för att underlätta för sin samtalspartner. 
Men någon växling mellan norska och 
svenska ägnar sig normalt sett inte den 
enskilda språkbrukaren åt. Just språkbyte 
på individnivå förekommer däremot när 
två språk som inte är ömsesidigt förstå-
eliga är inblandade; ett historiskt exem-
pel härpå är när Martin Luther omväx-
lande använder latin och högtyska i sina 
bordssamtal. Ifall förhållandet mellan 
lågtyska och fornsvenska var av principi-
ellt samma slag som det mellan latin och 
högtyska, då borde texter som innehåller 
en blandning av lågtyska och fornsvenska 
vara möjliga att finna. Ifall dessa språk  
istället var som svenska och norska är 

idag väntar vi oss å andra sidan inget 
omväxlande språkbruk. Några entydiga 
belägg för att sådant bruk förekom har 
forskningen hittills inte kunnat presentera.

En annan sak som vi inte borde på-
träffa om lågtyska och fornsvenska var 
som dagens fastlandsskandinaviska grann-
språk, det är språkläromedel. Om de 
tyska köpmännen kunde förstå 1400-talets 
stockholmska hjälpligt utan särskild trä-
ning, då väntar vi oss inga svenska parlö-
rer från denna tid. Och några sådana är 
heller inte kända. Men från områden där 
vi redan från början vet att lågtyskan och 
de lokala folkspråken inte kan ha varit 
ömsesidigt förståeliga, nämligen slaviska 
områden, därifrån finns det verkligen par-
lörer, de flesta med ryska som målspråk.

Problemet med dessa två argument 
för lågtysk-fornsvensk semikommunika-
tion – både språkväxlingsargumentet och 
läromedelsargumentet – är att de är både 
negativa och indirekta. Visst, det finns 
inga bra exempel på språkbyte (av det 
lutherska slaget), och heller inget som ty-
der på aktiv andraspråksinlärning (av det 
ryska slaget). Men att vi inte hittar direkta 
tecken härpå behöver ju inte betyda att 

det inte alls förekom. Avsaknad av mot-
bevis är helt enkelt inte detsamma som 
förekomst av positiv evidens. Hypotesen 
om semikommunikation är med andra 
ord levande så länge den inte är motbe-
visad, men den kan för den sakens skull 
inte betraktas som verifierad. 

Dessutom är det inte säkert att bevis 
och motbevis alltid finns på de ställen där 
man först letar. Det är exempelvis inte 
bara kommunikationssituationen i sig 
som är relevant att beakta. Även struk-
turella språkförändringar som är en följd 
av kontakten mellan de två språken kan 
avslöja i vilket förhållande dessa har stått 
till varandra. Hur svenskan påverkades 
av lågtyskan har många frågat sig. Färre 
har intresserat sig för svenska avtryck i 
det lågtyska språket. Men sådana väntar 
vi oss förstås; inga språk är immuna mot 
påverkan. 

Mycket riktigt har också forskningen 
helt nyligen kunna ådagalägga syntaktiska 
skillnader mellan lågtyskan på kontinen-
ten (t.ex. i Lübeck) och lågtyskan i Stock-
holm. Den stockholmska lågtyskan uppvi-
sar en bisatsordföljd som helt uppenbart 
har en fornsvensk förlaga. Sannolikt rör 
det sig om ett slags inlärarmisstag (tysk 
bisatsordföljd har varit svårt i alla tider), 
som med tiden kommit att bli en naturlig 
del av den lokala, stockholmska versionen 
av det lågtyska språket. Och att det finns 
fossiliserade inlärarmisstag indikerar att 
det har funnits många svenskar som lärde 
sig lågtyska som ett andraspråk. Och det 
hade de knappast gjort om de hade kun-
nat semikommunicera istället. Det återstår 
att se hur dessa nya rön mottas i forskar-
samhället. En sak är dock säker: sista ordet 
är knappast sagt ännu.

Text: Erik Magnusson Petzell

– ett nordiskt grannspråk?
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Jag, Sven Vindelstam, som numera 
är boende i Tyskland frågade Riks-
föreningen Sverigekontakt om det 
kunde vara av intresse att se porto-
märken som minnesmärken i deras 
minnesmärkesprojekt. Självklart 
blev svaret bara positivt.

Jag lägger väl in dem i deras formulär 
på hemsidan, tänkte jag för mig själv på 
min kammare. Sagt och gjort, men ett år 
senare blev det för mycket för Sverige-
kontakts minnesmärkesprojekt, det blev 
”bara” för mycket.

Min historia började när jag var betyd-
ligt yngre och reste runt i världen men då 
var jag fortfarande bosatt i Sverige. När 
jag skulle rapportera till min arbetsgivare 
i hemlandet fick jag sända ett brev och då 
passade jag på att fråga posten i det land 
som jag befann mig i om det  fanns något  
frimärke med motiv från Sverige. Ofta 
fanns det märken med anknytning till 
Sverige som jag gladeligen satte på för-
sändelserna hem. Det var alltid uppskat-
tat på kontoret i Stockholm. 

Teknikutvecklingen gick via fax till 
e-brev o.s.v. men jag fortsatte att sända 
små posthälsningar från när och fjärran.

Svenska skolan i Kassel använder 
mina ”gamla” märken som en levande 
svensk historiebok. De studerar och söker 
det svenska i ett märke. Det är ett mycket 
aktivt sätt att lära sig svensk historia.

Men att det hade blivit den här om-
fattningen med åren visste jag själv inte. 
Idag finns fler än 250 märken registre-
rade som minnesmärken och det finns 
fler... Riksföreningen har, med all rätt, 
sorterat bort frimärkena från – Minnes-
märken Visa alla – och gjort en flik som 
heter ”Frimärken”.

Frimärken är riktiga minnesmärken 
i ordets rätta bemärkelse eftersom man 
med dem vill komma ihåg eller hedra 
något eller någon. Om vi skulle göra en 
resa runt jordklotet och se vad vi finner 
som är svenskt:

Vårt första stopp blir i Ryssland som  
firar ”Slaget vid Hangö udd”.

Rysslands seger över Sverige vid 
Hangö udd var den första segern i den 
ryska flottans historia. 1714 besegrade tsar 
Peter den Store motståndaren Sverige 
tack vare sin militära skicklighet.

Det var nio svenska fartyg och 60–70 
ryska fartyg. Enligt dokumenten stupade 
361 svenskar i striden och de resterande 
600 blev tillfångatagna.  Det fanns cirka 
4 000 ryssar i slaget av vilka 469 dog  
eller skadades.

Den ryska flottan lyckades ta sig ut ur 
Finska viken och in i Ålands skärgård, 
där man plundrade. Den svenska flot-
tan däremot tvingades dra sig tillbaka till 
Stockholms skärgård.

Det ryska minnesmärket med den 
svenska skottpråmen Elefanten och de 
sex svenska galärerna i strid med den 
ryska flottan 1714 är ett ryskt kopparstick.

Minnesmärket är utgivet i samband 
med 300-årsdagen av slaget vid Hangö 
udd. Man ser det svenska fartyget med 
den blå/gula flaggan omringat av ryssar.

Vårt nästa mål är Förenade Arabemiraten 
och ett av de sju emiraten, Fujeira.

Det är det emirat som ligger längst ut 
mot Omanbukten och som uteslutande 
består av bergstrakter. Emiren som nu 
heter Hamad ibn Muhammad ash-
Sharqi, har givit 
ut ett frimärke 
med Kungsgatan 
i Stockholm.

Emiren ville 
hedra Sverige 
för OS 1912 i 
Stockholm.

Vi fortsätter vår 
rundresa med ett stopp i Hongkong där 
vi hittar ett svenskt industriminne, bus-
sen Volvo Olympian.

Bussen var elva meter, hade två  
våningar och fanns bland Hongkongs 
sista omgång av icke-luftkonditionerade 
bussar. Volvo Olympian 11m köptes in 
av Kowloon Motor Bus Company (1933) 
Limited (KMB) 1995 för att tjäna stads- 
och motorvägsvägar. Efter utbyggnaden 

Svenska minnesmärken 
över hela världen

ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR
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av luftkonditionerade
bussar gick Volvo 
Olympian 11m i pen-
sion 2012. Ytterligare 
en svensk exportfram-
gång som hedras med 
ett minnesmärke.

Vår resa går så långt bort från Sverige man 
kan komma, nämligen till Nya Zealand. 
På denna ögrupp finner vi Linnés lärjunge, 
Daniel Solander. Han föddes i Piteå 1733, 
utbildades av bland andra Linné och arbe-
tade på British Museum. Han blev under 
sin tid i London bekant med James Cook 
och fick följa med på dennes världsomseg-
ling med skeppet HMB Endeavour. Han 
var med som botaniker när Australien 
och Nya Zeeland utforskades. I Australien 
strax söder om Sidney finner vi havsviken 
”Botany Bay” som Solander namngav ef-
ter sina botaniska fynd.

Solander har hedrats med minnesmär-
ken runt om i världen, bland annat bär en 
udde i Australien, en ö i British Colum-
bia och en ö söder om Nya Zeeland hans 
namn. Vi fortsätter vår resa runt planeten 
och mitt ute i Stilla havet stöter vi på mera 
svenskt. Vi landstiger på Samoa som är en 
liten stat i Polynesien i södra Stilla havet.

För att göra en 
lång historia 
kort som man 
brukar säga... En 
svensk kokos-
handlare vid 
namn Ortquist, med förflutet som re-
visor kom till ön Apia och träffade den 
undersköna Muimui Vale. De föll för 
varandra och efter giftemål föddes en 
son som döptes till Sven.

Om det hade funnits någon svensk 
skola på Samoa kunde den unge Sven 
fått kompletterande svenskundervisning 
som han var berättigad till. Men lille 
Sven insjuknade i spetälska och blev 
mycket sjuk. Han isolerades på en liten ö 
i Polynesien som var avsedd för patien-
ter med den sjukdomen. 

Livet på ön var långtråkigt för den 
unge Sven. En amerikansk nunna, syster 
Columbia, sände en kniv till honom och 
denna kniv förändrade hans liv totalt. Jag 
älskar att göra fåglar i trä, sa den unge 
Ortquist. Sven, som nu har tillfrisknat, är 
den idag mest aktade träkonstnären i hela   

Polynesien. Han har gjort många verk 
bland annat till kyrkor. Svensken Sven 
Ortquist har hedrats med ett minnesmär-
ke på Samoa.

Resan går mot Sydamerika, till Chile. På 
ett märke i Chile finner vi det lilla svens-
ka riksvapnet, Nobelmedaljen, Pablo Ne-
ruda och Gabriela Mistral.

Pablo Neruda fick Nobelpriset i Lit-
teratur 1971, han blev bland annat kallad 
den största av 1900-talets poeter på alla 
språk.

Gabriela Mistral fick som första syd-
amerikanska kvinna Nobelpriset i litteratur 
1954.

Nobelpris och minnesmärken är ett 
kapitel för sig som 
jag ber att få åter-
komma till. Trev-
ligt att stöta på ett 
svenskt riksvapen i 
Sydamerika.

Ett kort stopp i USA och den svenska 
utvandringen dit. De svenska nybyggar-
nas minne i USA hedrades genom ett 
minnesmärke 1948. Enligt tidningen Po-
pulär Historia betraktades svenskar som 
renliga, gudfruktiga, ärliga och arbet-
samma. De svenska flickornas höga ar-
betsmoral och goda kunskaper gjorde att 
de i många fall var eftersökta som husor. 
James J. Hill, entreprenören som anlade 
Great Northern Railroad, som förbinder 
Minnesota med nordvästra USA, lär ha 
sagt: Ge mig 
bara snus, 
whisky och 
svenskar, så 
kan jag bygga 
en järnväg till 
helvetet. 

När vi skall ta oss över Atlanten mot 
Afrika gör vi ett stopp på ögruppen Tris-
tan da Cunha som ligger längst bort från 
någon annan bebodd plats.

Den lilla ögruppen i södra Atlanten 
med ett 80-tal invånare har frimärken 
med motiv från ön, målade av en svensk 

konstnär, Roland Svensson som levde 
mellan 1910 och 2003. Han är känd för 
sina skärgårdsmålningar och han skrev 
en bok om ”Ensliga öar” år 1954.
Tanzania i Afrika har givet ut ett min-
nesmärke över svensk ingenjörskonst.

Den stora plastfabriken i Wilhelmina 
hade i början av 1980-talet hundratals 
anställda och hoppades sälja miljontals 
exemplar av plastcykeln Itera.

1982 lanserades den grå cykeln som 
utvecklats av ett par avhoppade Volvode-
signers. Första året planerades för 100 000 
exemplar. Men cykeln var klumpig, ful 
och dessutom dyr – företaget gick i graven 
två år senare.

Cykeln syns på minnesmärket och Sverige 
är landet med berg och vatten, segelbåt 
och tre män med paddlar, enligt Tanzania.

Nu är vi åter i Eu-
ropa och stoppar i  
Gibraltar.

Här finner vi en 
av de största film-
skådespelerskorna 
genom tiderna, 
Ingrid Bergman. 
Om något land ger ut minnesmärken 
över just kvinnliga skådespelare finns 
allt som oftast Ingrid 
Bergman med.

Nu återstår bara 
en kort resa hem 
till Sverige, vi tar 
hjälp av Monaco 
som har givet ut ett 
minnesmärke med 
karta och Stock-
holmsmotiv.

Det som jag har undvikt under den här 
världsrundfarten är svenska idrottsfram-
gångar så väl som motgångar, de två 
svenskar som man finner överallt ute i 
världen och rena felaktigheter om och 
med Sverige.

Jag återkommer med dessa i kom-
mande nummer av Sverigekontakt.

Sommarhälsningar från Sven Vindelstam
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Det är lika bra att få det ur världen  
direkt: Svenska språket är inte ett 
av de större ämnena i det japanska 
utbildningssystemet. Med detta sagt 
finns det ändå ett tydligt intresse för 
både svenskan och den svenska kultu-
ren. Det framgår av att de kurser och 
utbildningar som erbjuds ofta lockar 
fler sökande än det finns platser. 

På Osaka universitet går det att bli kan-
didat med svenska som huvudämne. 
Därutöver existerar svenska språket som 
akademiskt ämne vid ytterligare några 
universitet i Osaka, Tokyo samt Sapporo. 
Förutom universiteten finns ett antal an-
dra skolor som erbjuder undervisning i 
svenska. Det rör sig om ett tjugotal spridda 
från Kagoshima i söder till Sapporo i norr 
men med huvuddelen i och omkring To-
kyo. Det är dessa andra skolor som det 
mesta ska handla om här.

Bland dessa övriga skolor är Japan 
Institute of Scandinavian Studies ( JISS) 
störst, med bland annat Japans enda 
testcenter för Swedex. Undervisningen i 
svenska äger rum i centrala partydistriktet 

Roppongi, och 
bedrivs huvudsak-
ligen av Nagame 
Hayami. Hon har 
ett mångårigt Sve-
rigeintresse med 

bland mycket annat studier vid både Göte-
borgs och Umeå universitet bakom sig.

– Jag kan inte säga på rak arm hur 
många elever jag har här på JISS, men jag 
vet att de fyller de flesta av veckans dagar 
för mig, berättar hon. De söker sig hit av 
olika skäl, men det är ju alltid något i den 
svenska kulturen som har varit startskot-
tet. Många fortsätter hos mig i åratal. Och 
en hel del väljer att pröva sina färdigheter 
i Swedextestet, som vi brukar erbjuda 
varje år.

Även om JISS är störst i Tokyo finns 
det ett flertal ytter-
ligare aktörer som 
erbjuder kurser i 
svenska. Karl Arne 
Jonsson har arbetat 
på de flesta av dem. 
Han flyttade till  

Tokyo på 90-talet och har bott där sedan 
dess. En av skolorna heter Bindeballe, vil-
ket låter lite danskt. Det är också tanken. 
Bindeballe i Tokyo är ett förlag och en 
språkskola, med inriktning mot Skandina-
vien. Förutom kurser i svenska ger man 
kurser i norska, danska och finska. Och 
förutom i Tokyo erbjuder man även kurser 
i Osaka ibland. 

Karl Arne Jonsson har även arbetat på 
Tokai universitet och flera av de andra sko-
lorna i Tokyoområdet. Bland de skäl som 
kan finnas för att någon ska vilja lära sig 
svenska nämner han följande:

Det kan handla om ett vagt intresse för 
svensk musik eller design. Eller ett mer 
specifikt. Självklart kan det lika gärna vara 
svensk litteratur, film eller folksagor. Det är 
ibland personrelaterat, så att någon har en 
partner som kommer från Sverige eller en 
son eller dotter som har det. Ytterligare an-
ledningar är Sverigeresor i arbetet eller en 
önskan att studera i Sverige.

Nakamura-sensei på språkskolan DILA 
instämmer. Hon lyfter bland annat fram 
ett vanligt faktum: svenskar som inte är 
specifikt utbildade i sitt eget språk saknar 
kunskaper i grammatik. Där har de japan-
ska lärarna oftast en fördel, eftersom de har 
tillägnat sig grammatikkunskaper när de 
har lärt sig svenska.

Riktiga veteraner i Tokyo är Madeleine 
Imai och Stellan Holst. Båda kom till Japan 

Kenny Bräck,  
folkdans och  
death metal
Därför vill japaner
lära sig svenska
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på 70-talet och har i princip undervisat på 
samma ställen som Karl Arne Jonsson. 

Men jag har också ett par damer jag 
undervisar i svenska, berättar Madeleine 
Imai. Den ena av dem dansar svensk folk-
dans och är med i en folkdansgrupp som 
bara dansar svensk folkdans. Alla tycks 
äga en svensk folkdräkt. Den andra spelar 
nyckelharpa och besöker Sverige varje 
sommar där hon medverkar i spelmans-
stämmor. Hon har också startat en nyckel-
harpeförening här i Tokyo och det lär 
finnas ett ganska stort antal japaner som 
spelar eller lär sig spela detta instrument. 

Nuförtiden finns det ett stort antal läro-
böcker i svenska för utländska elever, men 
när Madeleine Imai började undervisa var 
utbudet magert. Hon använde i början 
boken Learn Swedish, som lär ut vårt språk 
på engelska.

I dag ser det som sagt annorlunda 
ut, och det kan vara svårt för en lärare 
att välja de böcker som passar bäst. Det 
blir på sitt sätt ännu svårare av att alla 
böcker är skrivna för personer som redan 
befinner sig i Sverige. Stellan Holst har 
föredragit Mål, medan många gillar den 
snabba progression som är typisk för Riv-
start. Han berättar om anledningarna till 
att japaner vill lära sig svenska.

Det handlar oftast om att de är intresse-
rade av nordisk och svensk design. Det kan 
också vara barnböcker eller musik, och i så 
fall ofta death metal från Göteborg. Dessut-
om finns det andra, kanske ännu mer udda 
intressen som till exempel the Real Group, 
gamla Volvobilar, hockey eller racerföra-
ren Kenny Bräck. Listan kan bli lång!

Stellan Holsts elever har ofta uttryck-
ligen sagt att de vill ha en infödd svensk 
lärare, och det verkar som om de flesta 
väljer kurs just utifrån om läraren är ja-
pansk eller svensk.

I april 2015 flyttade Stellan Holst till-
baka till Sverige. Även vi lämnar nu To-
kyo och beger oss söderut, mot Nagoya 
och Osaka. På flera platser i Japan finns 
språkskolorna Isaak och ANC. De finns 
till exempel i just Nagoya och Osaka. På 
ANC i Osaka arbetar Shiro Shibata, som 
annars studerar sista året på sin kandidat-

utbildning i 
svenska. 
– På ANC 
handlar det 
om privatlek-
tioner, där jag 
träffar en elev 
åt gången och 
anpassar lek-
tionerna efter 
den elevens 

önskemål och behov. Oftast är det jobbre-
laterat. ANC är en verksamhet som helt 
styrs av efterfrågan, så hur mycket jag fak-
tiskt arbetar varierar.

Språkskolan Bindeballe har inte bara 
kurser i Tokyo utan ibland även i Osaka. 
Där undervisade tidigare Staffan Carle, 
bosatt i staden sedan många år.

– Jag hade kurser både för Bindeballe 
och i egen regi. Nu har jag börjat jobba 
på Ikea i stället, som växer snabbt i Japan. 
Jag har inte koll på om det finns några 
kurser längre.

På den punkten visar det sig att Sayaka 
Yahaba Ogawa har koll. Hon tog över 
efter Staffan Carle, men det sammanföll 
med att elevunder-
laget började svikta. 
Förhoppningen är nu 
att det ska komma i 
gång nya kurser under 
2015, efter några års 
uppehåll.

Kagoshima
Längst söderut på sydön Kyushu ligger 
Kagoshima, en liten stad med japanska 
mått och ungefär i samma storlek som 
Göteborg. Här föddes en av de forskare 
som 2014 fick Nobelpriset för LED-lam-
porna. Här finns en aktiv vulkan och en 
japansk-svensk förening. Och här finns 
också en skola som heter Intergym och 
erbjuder kurser i kickboxning, karate och 
– svenska. Det får nog kallas oväntat.

Skolan leds av Keishi Kozakura, som 
har hållit på med kendo, karate och kick-
boxning hela livet. Han träffade en tjej från 
Småland som var svensk mästare i karate. 
De flyttade ihop i hans hemstad Kago-
shima och startade Intergym, som skolan 
alltså heter, i hans mammas garage 2009. 

Vi har runt 60 elever som tränar kick-
boxning, och det är vår huvudsakliga 
verksamhet, berättar Keishi Kozakura. Vi 
erbjuder även karate och svenska. De som 

kommer till oss för att lära sig svenska har 
någon koppling till Sverige. Det kan vara 
en partner som är svensk, eller att ett barn 
har en svensk partner och så vill föräld-
rarna lära sig mer om språket och kulturen.

Han nämner vidare samarbetet mellan 
Intergym och stadens japansk-svenska 
förening, som leds av Yutaka Hamada vid 
Kagoshimas universitet. Det är en kultur-
förening som bland annat har sett till att 
det finns ett utbytesavtal med universitetet 
i Linköping.

Kagoshima är den sista sydliga utpos-
ten för svenskundervisningen i Japan. Den 
nordligaste hanns inte med, utan får bli 
föremål för en senare resa. Men det går att 
konstatera några saker redan nu. Det finns 
ett stort intresse för Skandinavien och Sve-
rige i Japan. Det intresset leder ibland till 
att japaner vill fördjupa sig i kulturen och 
språket. Och därför finns det alltså uppe-
mot tjugofem platser, akademiska såväl 
som icke-akademiska, som erbjuder kur-
ser i svenska. Det finns alltså en viss chans 
att den som besöker Japan faktiskt råkar 
stöta på en japan som behärskar svenska 
språket. Till exempel på Marunouchi-
linjen i Tokyos tunnelbana.

Text: Einar Korpus
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På fredagseftermiddagen kom delta-
garna till vandrarhemmet i Mannheim. 
Vandrarhemmet är alldeles nyrenoverat 
och ligger perfekt för alla resande, precis 
vid stationen och med en fin utsikt över 
Rhenfloden. Vi åkte tillsammans med 
lokaltåget till Heidelberg och fick en 
mycket intressant guidning genom gamla 
stan av en nattvakt. Efter en drygt timmes 
långsam och informativ promenad var 
det skönt att få komma in i restaurangen 
och värma upp sig. Det blev många liv-
liga diskussioner under kvällsmaten. Det 
tyska nätverkets konferenser präglas verk-
ligen av det intensiva utbytet och den ge-
nuina nyfikenheten föreningarna emellan.

Vi hade lyckats få Marie Trapp som 
föredragshållare till Mannheim. Marie 
Trapp fick Svenska Akademiens svensk-

lärarpris 2013 och hon har medverkat i 
projektet ”En läsande klass”. Projektet 
initierades av författaren och pedagogen 
Martin Widmark för att utveckla och 
träna läsförståelsen. Vi i Mannheim fick 
lära känna de olika läsfixarna: spågum-
man, detektiven, reportern, konstnären 
och cowboyen. De här läsfixarna är våra 
verktyg för att tränga djupare in i texten. 
Vi lärde oss vikten av det gemensamma 
samtalet kring texterna. Vi fick också 
möjlighet att själva öva bland annat på 
att förutspå textens innehåll som en spå-
gumma och att ställa frågor på texten 
som en reporter. Det var också mycket 
givande att få en vägledning till det rika 
utbud av texter och lektionsanvisningar 
som finns på projektets hemsida  
(www.enlasandeklass.se).

Marie hade vänligt nog tagit med sig 
Ann Löwbeer till Mannheim. Ann är 
precis nybliven ordförande för Svensk-
lärarföreningen och hon hade mycket 
intressant att berätta om sitt arbete. Un-
der lördagseftermiddagen informerade 
också Per-Olov Ottosson från Skolver-
ket om de olika insatser som görs för 
att höja svenska skolbarns kompetenser 
inom svenskan och matematiken. Dess-
utom fick vi reda på lite mer om den 
finansiella situationen för den komplet-
terande svenskundervisningen. Svensk 
Utlandsundervisnings Förening repre-
senterades av Bengt-Åke Edwardsson. 
Han berättade om SUF:s arbete och att 
de firar 40-årsjubileum i år. Detta kom-
mer säkert att märkas på sommarkon-
ferensen i Stockholm, 6–7 augusti. Lars 
Bergman från Riksföreningen Sverige-
kontakt informerade mycket trevligt om 
Riksföreningens historia och dess arbete 

i dag. Tusen tack för att Sverigekontakt 
har möjlighet att stödja oss finansiellt vid 
speciella projekt och med böcker och 
goda råd!

På lördagseftermiddagen fick vi också 
njuta av Obanteaterns föreställning ”Var 
är min hatt?”. De visade oss att man 
genom teater kan erbjuda barnen en 
mycket lustfylld kontakt med svenskan. 
Thomas Fingal och Magnus Ödéhn i 
Obanteatern är mycket skickliga och 
det är alltid vansinnigt roligt att se deras 
pjäser, även de gånger det handlar om 
allvarliga teman.

Dagen avslutades med en guidad 
vandring genom Mannheims innerstad 
till den fina jugendstilanläggningen kring 
Mannheims vattentorn och gemensam 
kvällsmat.

På söndagen fortsatte vi med fortbild-
ningen om läsförståelse och vi fick även 
tid för idéutbyte både lärare och styrel-
serepresentanter emellan. Konferensen 
avslutades med en gemensam lunch i 
vandrarhemmet.

Vi i Svenska skolföreningen Rhein-
Neckar vill tacka alla som medverkade 
till att göra konferensen till det fantas-
tiska diskussionsforum, idébank och fort-
bildning som den är. Vi vill också tacka 
Riksföreningen Sverigekontakt för ert 
finansiella stöd till konferensen och na-
turligtvis även Skolverket och SUF som 
också har varit med och finansierat. Vi 
hoppas att vi får träffas på fler nätverks-
konferenser, för de fyller verkligen sitt 
syfte: att skapa ett fungerande nätverk 
för den kompletterande svenskunder-
visningen i de tysktalande områdena i 
Europa.
Text: Johanna Michel

Nätverkskonferensen 
i Mannheim 13–15 mars 2015

Det tyska nätverket har under tjugo år hållit årliga konferenser och i år var det vi i Svenska skolföreningen 
Rhein-Neckar som var värdar. Vi hade tre dagar fyllda med intensiva samtal, diskussioner och nya insikter i 
Mannheim i sydvästra Tyskland.

Marie Trapp
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Mannheim

Obanteatern

Slottet i Heidelberg
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Intensiva dagar  
i Barcelona – Sant Cugat
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Efter ett kort välkomnande av Esther 
Salat, undervisningsråd i Sant Cugat, in-
vigdes konferensen av Sveriges general-
konsul i Barcelona – Kristina Stenham-
mar. Därefter presenterade ordföranden 
Rolf Ornbrant föreningen SUF och dess 
funktion. Generalsekreterare Lars Berg-
man fick sedan ordet och berättade om 
Riksföreningen Sverigekontakt. 

Strax efter tio drog sedan själva 
konferensen igång, paneldebatten led-
des av initiativtagaren till konferensen, 
Dea Mansten – lärare i kompletterande 
svenska i Barcelona, en kvinna med 
mycket erfarenhet och stor vilja att för-
ena och förbättra den kompletterande 
svenskan i Europa. 

Först ut var Kerstin Henriksson (f.d. 
Aten) och Marie Rydenvald (f.d. Genève) 
med att presentera ”Så fungerar det i 
praktiken” – ett sedan länge efterfrå-
gat tema bland lärare i kompletterande 
svenska. Att få veta mer om hur vi gör, 
hur vi tänker och hur vi praktiskt löser 
planering, upplägg, avgifter, gruppindel-
ning med mera, är viktigt och nödvän-
digt för att varje lärare ska känna sig 
som en del av något större när vi alla 
är utspridda över hela världen. Kerstin 
Henriksson berättade om undervisning-
en i Athen och avslutade med att under-
stryka ”Vill du att ditt barn ska prata 
svenska? Tala då svenska med barnet!”.

Marie Rydenvald ställde bland an-
nat frågan ”Vad vill du främst ge dina 
elever?” och uppmanade oss att fundera 
över meningen med undervisningen, vil-
ka normer vi företräder och vad vi i stort 
vill förmedla till våra elever. 

Efter en härlig kaffepaus i det gröna, 
utanför den tusenåriga klostermuren 
fortsatte Lottis Enocksson (Cypern), 
Gun Karlsson (f.d. Amsterdam) och vår 
Amanda Monjonell (Barcelona) att be-
rätta om sina respektive verksamheter. 
Det blev tydligt att en verksamhet inte 
alls är lik en annan ute i Europa och att 
det kanske också måste få vara så bero-
ende på varje lands speciella karaktär, 
då vi alla måste anpassa oss till det land 
och samhälle som vi arbetar i. 

När vi kom tillbaka från lunchen infor-
merade Skolverkets undervisningsråd 
Per-Olov Ottosson om hur Skolverket 
ser på kompletterande svenska och vad 
de förväntar sig och kräver av oss.

Därefter inleddes en öppen debatt där 
alla kunde ställa frågor, berätta om sina 
erfarenheter och ifrågasätta det oklara. 
Debatten gick ganska snabbt in på olika 
sätt att undervisa; estetiska arbetsformer 
jämfördes med mer traditionella metoder 
med fokus på grammatik. Det blev återi-
gen tydligt att kompletterande svenska 
leds och genomförs av engagerade och 
entusiastiska lärare.

Efter en lång dag med många frågor, 
skratt och intressanta svar avslutades 
dagen med en busstur guidad av den 
underhållande och mycket uppskattade 
guiden Cecilia Helenius och därefter 
middag i centrala Barcelona.

Efter att första dagen ha behandlat 
temat ”Så är det i praktiken”, var sönda-
gens tema ”Så kan våra elever gå vidare”. 

Representanter från Sofia Distans 
(Ronny Karlsson, Mai Wall och Magnus 
Egerblom) och Hermods Distans (Mår-
ten Petersson) presenterade sina respek-
tive utbildningar och lärare och inbjudna 
föräldrar fick tillfälle att ställa de frågor 
som ofta dyker upp. 

Som avslutning informerade Håkan 
Rosenqvist från Stockholms universitet 
om TISUS , behörighetsgivande test i 
svenska för universitetsstudier i Sverige. 
Amanda Monjonell informerade slutligen 
om Folkuniversitetets nivåtest, Swedex, 
som dock inte ska vara målet för våra 
elever.

Det blev två intensiva dagar med 
mycket information och annat matnyttigt 
för framtiden. 

Ett stort tack till alla deltagare och 
framför allt sponsorerna Skolverket, SUF 
och Riksföreningen Sverigekontakt som 
gjorde konferensen ekonomiskt möjlig.

Text: Karin Amsell

Svenska skolan i Barcelona firar 30-årsjubileum och inbjöd lärare i 
kompletterande svenska till en fortbildningskonferens 16–17 maj i 
Sant Cugat, strax utanför Barcelona. Tanken var att lärare skulle få 
möjlighet att ventilera och diskutera hur det fungerar i olika under-
visningssituationer runt om i Europa. Hur arbetar man? Vad är det 
centrala innehållet? Vad gör vi lika respektive olika? 
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Riksföreningen Sverigekontakt planerar 
en resa till Tyskland i början av november. 
Tanken är att bussresan startar i Göte-
borg på tisdag morgon den 3 november 
och att resenärerna är åter i Göteborg på 
kvällen söndagen 8 november. 

Nedanstående program är preliminärt och 
ska ses som en fingervisning på vad resan 
kommer att innehålla. Som du förstår när 
du läser programmet, vänder sig Sverige-
kontakt i första hand till alla historiskt och 
kulturellt intresserade.  Priset är ännu inte 
fastlagt, men vi arbetar utifrån ett pris  
under 10 000 kronor. Priset inkluderar då 
resan i modern buss, färjor och vägavgifter, 
fem övernattningar på bra hotell i dubbel-
rum (enkelrumstillägg kommer antagligen 
att kosta cirka 1500 kronor), luncher och 
middagar 3-4 dagar samt inträden och 
guidningar. Under bussresans gång kom-
mer föreläsningar att ges om aktuella om-
råden och historiska händelser.  

För att resan ska bli av behöver ett 
25-tal resenärer visa intresse. Om du är 

intresserad av att följa med, meddela Lars 
Bergman på telefon 031-818650 eller mejla 
lars.bergman@sverigekontakt.se senast 15 
augusti. Observera att du endast ska göra 
en intresseanmälan – undertecknad kon-
taktar dig senare i augusti. Det är viktigt 
att du visar ditt intresse före 15 augusti så 
att Sverigekontakt kan gå vidare med pla-
nering av resan alternativt ställa in den om 
det är för få anmälningar. 

Kortfattat, preliminärt program.
Tisdag 3 november: Avfärd på morgonen 
från Göteborg till Trelleborg via Malmö. 
Färja på eftermiddagen  till Rostock och 
inkvartering.

Onsdag 4 november: Promenad i Ro-
stocks Altstadt (Hansan), samt Kultur-
historisches Museum. På eftermiddagen 
ankomst till KZ Sachsenhausen (Natio-
nalsocialisternas terrorvälde) och därefter 
resa till Potsdam på kvällen. Inkvartering.

Torsdag 5 november: Promenad i  

Holländerviertel och guidning i Neues  
Palais i Sanssouci-parken (Fredrik den Sto-
res skrytbygge). På eftermiddagen avfärd 
till Dessau och där guidning – Bauhaus. 
Avfärd till Bad Dürrenberg för övernattning.

Fredagen 6 november: Till Lützen och 
deltagande i högtidligheterna där. Kaffe 
och tårtkalas på eftermiddagen. Besök på 
museet. Avfärd till Halle för övernattning.

Lördagen 7 november: Besök på Landes-
museum i Halle – massgraven från slagfäl-
tet i Lützen – på förmiddagen. Efter lunch 
resa mot Rostock och övernattning där. 

Söndagen 8 november: Färjan till Trelle-
borg på morgonen och därefter via Malmö 
till Göteborg med ankomst på kvällen.

Visst låter detta spännande! Som sagt, 
hör av dig så snart du kan om du är  
intresserad. 

Lars Bergman

Tysklandsresa i november 2015

Sanssouci-parken

Lützen Rostock Altstadt



15SVERIGEKONTAKT

Det tre dagar långa evenemanget hade 
fritt inträde och besökarantalet gick upp 
till ca 51 000. Den största besökargrup-
pen utgjordes av eleverna i grundskolans 
sjunde och åttonde klass samt deras lära-
re och studiehandledare.

Varje år har några av våra elever tävlat 
i sina yrkesgrenar i Mästare-tävlingen men 
nu rekryterades flera grupper och lärare för 
att sköta aktiviteterna runt evenemanget. 
Några uppgifter var roligare än andra. En 
av grupperna fick skriva ut 20 000 biljetter 
för att delas ut till besökarna vid dörren 
och detta skedde bara för att man sedan 
skulle kunna räkna antalet besökare. 

Tävlingsgrenarna var sammanlagt 44 
och alla studerande inom yrkesutbild-
ningen som var under 20 år gamla hade 
rätt att delta. Semifinalerna hade ordnats 
i början av året runt om i Finland. Vinn-
arna i Mästare 2015 får representera Fin-
land i World Skills, eller VM i yrkesskick-
lighet, som ordnas i Sao Paolo i augusti.

I tävlingarna får studerandena olika 
uppgifter och prestationerna bedöms av 
tre domare. Domarkåren består av repre-
sentanter från utbildning, arbetsgivare 
och arbetstagare. Frisörstuderandena fick 
klippa, färga och kamma men också visa  
bl.a. samarbetsförmåga och problemlös-
ning. Möbelsnickarna skulle tillverka en 
möbel enligt instruktionerna. Det färdiga 
arbetet skulle ha exakta mått och fylla 
kvalitetskraven. Tävlingsarbetet tillverkas 

enligt ritningar, arbetsbeskrivningar och 
material som finns färdigt på tävlings-
platsen. (www.taitaja2015.fi)

Jag var med som testkund i en täv-
lingsuppgift för servitörer. Det var ett 
tiotal tävlande som skulle blanda till och 
servera specialkaffe åt min kollega och 
mig – på engelska. Under förmiddagen 
fick vi dricka en rejäl mängd espresso och 
cappucino och de tävlande fick berätta 
för oss om de olika dryckerna på listan 
och kaffebönornas ursprung. Och varje 
gång vi fick var sin kopp kom en domare 
och kände på värmen på koppen. 

Studerandena fick verkligen möta  
krävande situationer, som en av mina 
elever, som samtidigt fick betjäna fyra 
kunder i en skoaffär. Och knappast hade 
servitörerna trott att de skulle betjäna 
en kund som talade teckenspråk.  Min 
kollega kommenterade tävlingarna så 
här: ”Jag var fullständigt överväldigad av 
ungdomarnas kompetens – det fanns inte 
en enda gren jag skulle ha klarat! (Bygga 
hus; skapa fantastiska konditoriprodukter, 
maträtter, frisyrer, blombuketter; designa 
broschyrer; köra stora långtradare eller 
stock car-bilar; svetsa; laborera; kakla...)”

I skolan, på våra egna lektioner i ett 
visst ämne, ser vi lärare mycket lite av vå-
ra studerandes kompetens. Vi ser kanske 
en passiv, försent kommande ung män-
niska som har glömt att ta boken med.  
I Mästare-tävlingen såg vi de unga ge sitt 

yttersta och vi håller väl alla med om att 
sådana här evenemang är viktiga för alla 
parter. De unga växer och får självförtroende, 
lärarna kan vara stolta över studerandenas 
prestationer, högstadieeleverna får bättre 
syn på olika yrken och arbetsgivarna får 
ett ypperligt tillfälle att se toppkunnandet 
inom sin bransch.

Livslånga minnen fick våra studerande, 
det är klart, men för varje individ är de olika. 
Här är några kommentarer från eleverna:

”Enligt mig var bilarna det roligaste för 
det fanns jättesnygga bilar där.”

”Det intressantaste som jag ville se var 
hur HK-arenan såg ut när det på isen var 
någon slags husbyggnad...”

”Det var bra att man fick testa på vissa 
saker som t.ex. att sitta i bilen som vändes 
upp och ned.”

”De hade till och med djur utanför 
HK-arenan.”

”Vi var bra på att hjälpa folk och dela 
ut biljetter.”

”Det var fint att se hur bra eleverna var 
i sitt yrke.”

Jag har ingenting att tillägga.

Text: Johanna Savolainen
Läs mer: www.taitaja2015.fi, 
www.worldskills.org

 

 

DE UNGA KAN SITT 
Mästare 2015, Finlands största årliga evenemang för yrkesutbildning arrangerades i år i Åbo. Vår skola,  
Åbo yrkesinstitut, var huvudarrangör för evenemanget som består av FM-tävlingen i yrkesskicklighet för 
unga samt Mästare9- och MästarePLUS-tävlingarna. 

Utblick Finland
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Karin Boye var min dörr in till det 
svenska språket. Hennes öde berörde 
mig och hennes dikt ”Javisst gör det 
ont när knoppar brister” blev ett föns-
ter mot okända världar. 

Jag hade kommit till Sverige som politisk 
flykting efter fyra år i ett högsäkerhets-
fängelse, omringad av soldader beväp-
nade med gevär hade vi levt utan böcker 
och utan glädje.

Poesin och poeterna välkomnade mig 
in i det nya landet, in i det nya språket. 
Gustav Ekelöfs ”Non Serviam”, ”jag är 
en främling i detta land. men detta land 
är ingen främling i mig! Jag är inte hem-
ma i detta land. men detta land beter sig 
som hemma i mig ...” speglade exakt  det 
som jag kände och det jag skulle alltid 
känna, både i Sverige och i Uruguay.

Hemma hos mig var det mormor som 
berättade om Iliadens stora hjältar, jag 
växte upp med Hector och Achilles och 
tog snabbt parti för de besegrade troja-
nerna.

Det var en besvikelse och en överrask-
ning att komma till högstadiet och upp-
täcka att min mormors berättelser var 
tagna ur en bok.

Hos mina tyska nunnor i Montevideo 
hade jag lärt mig att älska den nordiska 
naturen, de höga bergen, sjöarna, snön. 
I det platta landet där jag var född var 
naturen i Norden ett exotiskt inslag, ett 
magiskt landskap där isbjörnar vandrade 
omkring fria och barn åkte överallt i skidor 
och pulkor.

Jag blev mycket besviken när jag an-
lände till flygplatsen i Växjö och såg rätt 
banala hus och skogar med tallar och gra-
nar mycket likt det som vi hade hemma i 
Uruguay.

Selma Lagerlöfs berättelse om Nils 
Holgersson som flyger omkring på sin 
gås och ser världen uppifrån hade gjort 
oss bekanta med Sverige, men vår bild av 
landet var litterär och ofullständig.

Jag försökte nämna världen på nytt, 
salt, socker, vatten, mjöl, apelsiner runda 
som solar, det nya språket tog med sig 
nya smaker och nya ord, pepparkakor 
och pepparkakshus, sill och sill och pota-
tis, sill din dumma sill, Nils Holgerssons 
gås och ha en oplockad gås med någon, 
gå bort på bjudning och gå bort som död, 
kungar och drottningar på mynt och sed-
lar, svenskan blev en bro mellan polacker 
och kurder, araber och turkar, latinameri-

kaner och finländare.
Jag lärde mig ett nytt språk som nämnde 

en helt ny värld, jag lärde mig björk och 
asp och gran och tall och att vänta ut den 
vackra tiden på året som finns mellan 
hägg och syren. Jag lärde mig uttryck som 
förknippades med händelser som jag inte 
kunde referera till, vad betydde i grevens tid? 
Varför heter det Ont krut förgås inte så lätt 
när det ursprungliga tyska ordspråket hand-
lar om ogräs och inte om krut?

Och detta med alla känner apan men 
apan känner ingen?

I en tid bodde jag i en förort till Stock-
holm som heter Fisksätra, där hade alla 
namn fisknamn och jag lärde mig en del, 
mört, lax, hake, gös, abborre, fiskar som 
jag hade aldrig sett i landet där jag föddes.

Via svenskan gjorde jag en retroaktiv 
resa till ursprunget, läste Eddorna och 
såg de gemensamma röttter som norska, 
svenska, danska och isländska hade. Som 
ung hade jag läst Jorge Luis Borges Intro-
duktion till den germanska litteraturen och 
hade förälskat mig i de nordiska gudarna 
och deras sagor. Jag visste inte då att ödet 
skulle ta mig till Skandinavien och att jag 
skulle vandra kring runor och domar-
ringar. På en av mina resor till Island fick 

Riksföreningen Sverigekontakt har de senaste åren varit intresserade av hur och om flyktingar och invand-

rare använder sin förvärvade svenska när de en dag återvänder till sina hemländer. Dessa personer – återvän-

darna – kommer från så vitt skilda länder som Chile, Uruguay, Iran, Somalia, Grekland, länderna inom gamla 

Jugoslavien, Ungern, Estland, Syrien med flera. På vad sätt påverkar deras svenska språk, det svenska samhälls- 

och kulturlivet och deras nyfunna vanor i Sverige deras liv i det gamla hemlandet? I det här numret av tid-

ningen påbörjas en serie av artiklar där återvändare beskriver sina upplevelser i Sverige och hur de idag  

använder sitt svenska språk. Först ut är Ana Valdés, författare och översättare, som idag bor i Montevideo 

i Uruguay.

Ana Valdés:

 SKRIVER

Å
te

rvändare
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jag höra Eddorna hemma hos folk som 
hade memorerat dem och som berät-
tade dem på muntligt sätt på samma 
sätt som min mormor hade berättat för 
mig om de grekiska gudarnas dåd.

Nu sluts en cirkel och jag är tillbaka 
i staden där jag föddes men min tid i 
Sverige är en del av mig. Språket är 
fortfarande min fästning och mitt fos-
terland och med hjälp av poesin och 
av berättelser läks min själ. Jag bor 
mitt i språket och med en en kluven 
tunga jag skriver och talar på både 
spanska och svenska, en bro som 
byggdes en gång mellan vem jag var 
och vem jag blev.

Jag flyttade från Sverige tillbaka 
till Uruguay med sjutusen böcker, års-
samlingar av BLM och Ord och Bild, 
Kajsa Wargs och Tore Hagdalhs kok-
böcker samt hundratals skönlitterära 
böcker, förstautgåvor av mina vänner 
Birgitta Stenberg och Anne Marie 
Berglund, dedicerade exemplar av 
Birgitta Trotzigs och Artur Lundqvists 
böcker, kompletta samlingar av Wal-
landers äventyr i det gråa Ystad och 
Sjöwahll och Wahlöös deckare. 

Nu lär jag mig på nytt att återer-

övra spanskan och att nämna nya 
landskap med nya namn, mycket har 
hänt sedan jag flyttade härifrån för 
36 år sedan.

Min unga själ blev min vuxna själ 
i Sverige och det var via språket som 
detta mirakel skedde.

Jag minns min oro när jag publi-
cerade min första bok skriven direkt 
på svenska. ”Julias hus” blev mitt 
elddop och jag kände ödmjukt att jag 
hade gjort Ekelöfs och Karin Boyes 
språk till mitt.

Text: Ana Valdés

Här till sist ett utdrag från Ana Valdés bok ”Er tid 
skall komma” (Ordfront 2008)

Ana Valdés
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

Det finns något som heter litterära säll-
skap. Ett sådant brukar ägnas en författa-
re, till exempel Selma Lagerlöf-sällskapet 
eller Gustaf Fröding-sällskapet. Sällskapet 
ordnar sammankomster, ger ut böcker, 
ibland ambitiösa essäsamlingar som kan 
kretsa kring något av författarens motiv. 
Man ser också ofta till att hålla författa-
rens egna verk vid liv genom att under-
stödja eller se till att nya utgåvor dyker 
upp, eller man kan publicera ovanliga 
eller annars halvt bortglömda alster. Ofta 
kommer dessa verk som medlemsböcker. 
Tacksamt mottagna av medlemmarna och 
andra. Den yttersta drivkraften bakom 
all denna aktivitet är att några människor 
verkligen tycker om författaren ifråga, 
dennes verk – och säkert också hela idén 
med litteratur.

Jag är med i några sällskap, sådana 
som ägnas författare som verkligen betytt 
något för mig. Häromdagen fick jag ett 
tjockt kuvert med posten. Sådana brev är 
alltid spännande men detta gladde extra 
mycket. Det var Werner Aspenström-säll-
skapet som sände ut medlemsboken W.A. 
Samlade dikter 1943–1997 (Bonniers), en 
vacker och omfattande volym.

Det är verkligen både märkligt och på 
sitt sätt vackert att följa en författare från 
ungdomsverken och fram till de sista. 
Linjer uppenbaras, språket är detsamma 
men också förändrat, motivkretsar föds 
och slocknar medan andra finns kvar.  
Och barndomen kanske finns med ge-
nom hela livet likt en aldrig falnad eld. 
Så var det i hög grad för Werner As-
penström (1918–1997). Uppväxten, som 
faderlös och under relativt knappa förhål-
landen i närheten av Smedjebacken i Da-
larna är något han ständigt återkommer 
till. Hans dikter har oftast en omedelbar 
enkelhet men de djupnar också snabbt – i 

detta enkla bygger han in liksom länkar 
till större andliga och moraliska livsfrå-
gor, frågor som läsaren själv väcks till 
att se. Och i minne och iakttagelser är vi 
med honom i ett land av skog, bergslag 
och småbruk, det som fanns för ett sekel 
sedan, samtidigt som vi är mitt i moder-
niteten.

Jag slår upp boken och läser denna 
ofta citerade dikt ur samlingen Snölegend 
(1949):
Som i den klara oktobernatten
när de från norr kommande leoparderna
genombryter horisonten
och man samlas på torgen för att bedja
eller endast för att tyst betrakta.
Varför spärrar ni förstädernas gator?
Den ni väntar passerar inte förstäderna.

(”Den ni väntar passerar inte förstäderna”)

Kanske har dikten nästintill funderats 
sönder. Men den överlever allt sådant, 
den är så bra att det ryser i hårrötterna. 
Den har klang av gammal urkund, sam-
tidigt som den är ett barn av sin tid, och 
har sin verkan också i en orolig nutid, 
varför inte alla nutider?

Den är visionär, har drag av sådana 
syner: något häpnadsväckande händer. På 
något sätt vill man skydda sig, men gör 
det på fel sätt, ty den man väntar kommer 
på ett sätt man inte förväntar sig. Är det 
ont eller gott, vad är ”leoparderna”?

Dikten reser många frågor och de fles-
ta svar ligger i läsarens eget hjärta. Det är 
mer eller mindre meningslöst att spörja 
efter exakta ord-för-ord-tolkningar, sna-
rare ska man fråga sig: vad händer i mitt 
liv, i min själ, hur ser jag på min omvärld 
efter att ha läst dikten och verkligen tagit 
den till mig? Det finns inga svar annat än 
de som alltid finns där man minst väntar 

det, och det vet den här dikten.
Aspenström var i trettioårsåldern 

när han skrev den, hade nästan femtio 
år kvar av skrivande men visste redan 
då allt detta, linjerna hade börjat löpa 
genom författarskapet. I samlingen Sorl 
(1983) finns den kärva och livserfarna 
dikten ”Martallen skriver inga skärgårds-
dikter”. På en och samma gång berättar 
den och berättar inte om skärgården, tal-
len, den skrivandes liv. Den som läser ser 
det, så som det är i ”verkligheten” och 
som det är inombords. Att med en sådan 
självklarhet kunna göra den dubbelex-
poneringen är att vara tätt intill konstens 
verkliga kärna och mening.

Martallen vet hur dagen varit.
Inget att anteckna
eller skriva skärgårdsdikter om.
Kvällen kommer som den kommer.
Månen tar sig fram över viken
på det lokala sättet, med vrickåra.
Skrivet suddas genast ut.

Arne Johnsson är poet, litteraturkritiker, 
bibliotekarie, bosatt i Lindesberg.
Han har ofta medverkat vid språkdagar 
och konferenser arrangerade av Riksföre-
ningen Sverigekontakt och/eller Svenska 
institutet. Arne skriver regelbundet om  
poesi och annan litteratur i Sverigekontakt.

Text: Arne Johnsson
Foto: Rolf Karlsson
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En kollega till mig har en skylt på dör-
ren. ”Es ist nie zu spät. Einsprachig-
keit ist heilbar.” står det. Det är aldrig 
för sent. Enspråkighet kan botas. 

I Sverige tänker vi ofta på flerspråkighet 
som ett undantagstillstånd. Det är konstigt, 
eftersom vi har flera inhemska språk och 
dessutom många inflyttade språk. De 
inhemska officiella minoritetsspråken är 
fem: samiska, jiddisch, romani chib, fin-
ska och meänkieli. Vilka de andra språ-
ken i Sverige är, förutom svenska, vet 
man inte lika väl, eftersom ingen för bok 
över svenskarnas modersmål. Man får 
istället uppskatta antalet talade språk på 
andra sätt. I Göteborgs skolor undervisas 
i ungefär 200 olika modersmål. Man kan 
räkna så här också: i Sverige har 25 % av 
befolkningen två föräldrar som är födda 
utanför Sverige, eller är själva födda ut-
anför Sverige – två faktorer som gör att 
man kan anta att personen (också) talar 
ett annat språk än svenska. De flesta som 
har svenska som sitt första språk talar 
också andra språk – åtminstone engelska. 
I Sverige bor vi alltså mitt i en flerspråkig 
situation – och ändå är vi ganska omed-
vetna om hur flerspråkighet fungerar.

Många av oss tänker sig att man lär 
sig ett språk som fungerar i alla samman-
hang. Sen lär vi oss ett språk till, i skolan 
kanske, och det lär vi oss allt bättre, utan 
att det händer något med det första språ-
ket vi lärde oss eller med vår syn på språk 
och världen i stort. Den här synen på 
flerspråkighet kallades länge för additiv 
flerspråkighet och sågs som något mycket 
positivt – man lägger språk till språk. 
Motsatsen skulle då vara subtraktiv fler-

Einsprachigkeit 
ist heilbar

språkighet. Det inträffar när det nya språ-
ket inverkar menligt på det första – man 
lär sig mer av det nya språket, men glöm-
mer det gamla. Huruvida den subtraktiva 
flerspråkigheten är ett problem eller inte 
beror på ur vilket perspektiv man ser det. 
I många samhällen har det setts som po-
sitivt att någon överger ett modersmål för 
att istället prata majoritetsspråket i alla 
situationer. Ibland har det här varit ett po-
litiskt krav och modersmålet har, om det 
alls kunnat användas, förvandlats till en 
hemlighet eller en motståndsrörelse. Men 
många som förlorar sitt modersmål, även 
om omständigheterna inte är så tvingande, 
saknar det – det är en länk till den man 
själv var, eller till det ens föräldrar var.

På senare år har den här distinktionen 
mellan subtraktiv och additiv flerspråkig-
het börjat ifrågasättas. Istället har man 
observerat att man använder sina språk 
till olika saker. Man använder det språk 
man lärde sig i skolan för att tala om 
skolrelaterade ämnen, man använder 
samhällets majoritetsspråk för att tala 
om samhällstjänster, t.ex. sådana som är 
unika för landet, såsom försäkringssystem 
och utbildningssystem ofta är. Och man 
använder det språk som talades i hemmet 
för att tala om hemgrejor. Den här synen 
på flerspråkighet, inte som ett språk som 
läggs till ett annat utan som olika språk 
som spelar olika roller, de roller en män-
niska behöver sina språk till, har kallats 
dynamisk flerspråkighet. 

Men nu är våra liv knappast samman-
satta av moduler med helt vattentäta skott 
emellan. En annan kollega, inte han med 
det tyska citatet på dörren, har hund. 
Hon kan tala om sin hund på svenska. 

Hon kan också tala med sin engelsksprå-
kiga svägerska om det mesta. Men, insåg 
hon, inte om hunden. Hon kan visserli-
gen många ord som rör hundar, men hon 
får inte till rätt ton. Vad göra? Hon läste 
böcker om hundägare och deras kärlek 
och vedermödor bland de fyrfota vän-
nerna. Då lärde hon sig att voffsingen 
lilla mjuka huvud omtalas som ett velvety 
head, de pälsiga öronen är ett flurry of 
ears och hunden som äter allt i dess väg 
är en canine vacuum cleaner. Och klappar 
man en hund på magen ger man den en 
tummy rub. Inte en stroke eller en pat eller 
något annat. Och så var hennes engelska 
användbar för en sak till.

Samma tanke, den att man utnyttjar 
de språk man kan för de behov man har, 
fångas av det nyaste flerspråkighetsbe-
greppet translanguaging. Här utgår man 
ifrån att en person som kan många språk 
utnyttjar dem som vore de en enda språk-
lig kompetens, inte flera. Med hjälp av 
denna enda enorma repertoar kan man 
skapa effekter, fånga det som skall sägas, 
skapa rätt känsla (t.ex. den för hunden), 
inkludera, allt man kan tänka sig. Och 
med den rikedom som det innebär att 
kunna välja och vraka, smaka på ord, 
spotta ut dem och välja bättre, skulle jag 
också gärna vara lite mindre einsprachig. 
Jag funderar på att köpa en bok på engel-
ska om hundar. 

Text: Sofia Tingsell
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TRÄFFA 
JANINE
Name: Janine Braun
Ålder: 25 år
Intressen: tennis, gymmet, resor, filosofi, 
konst
Älsklingsdjur: marsvin
Läser gärna: böcker om filosofi, romaner, 
deckare
Musik: U2, Michael Jackson, Mando Diao
Älsklingsfärger: lila und turkos
 
Det svenska språket och jag: För tio år 
sedan började mitt intresse för Skandina-
vien och jag ville lära mig ett språk som 
inte var så vanligt. De asiatiska språken 
är ju också ovanliga, men jag kan inte 
identifiera mig så mycket med dem. Se-
dan känner mig också mer bunden till de 
nordiska länderna. Svenskan har mycket 
gemensamt med tyskan också, till exem-
pel heter fönster Fenster på tyska, bröd 
Brot och stol Stuhl. Så svenska är ganska 
lätt att lära sig, åtminstone i början. Jag 
har en svensk pojkvän och då är det ju 
förstås roligare att lära sig språket.

Under tre terminer besökte jag först en 
språkkurs för studenter på universitetet i 
Frankfurt där vi var cirka tjugo deltagare. 
De flesta ville lära sig svenska för att de 
planerade att stanna en tid i Sverige eller för 
att de bara gillade landet. Vi gick tillsam-
mans på en svensk restaurang i Frank-
furt och åt älgkött. Det var häftigt. Och i 
Frankfurt finns också en svensk julbasar 
varje år i Svenska kyrkan. Där provade 
vi på både räksmörgåsar och glögg. Det 
var jättegott! Kul att så många här nere 
intresserar sig för Sverige och att man har 
möjlighet att prata om det med varandra. 
På julmarknaden blir jag ibland tilltalad på 
svenska för de tror att jag kommer från 
Sverige. Det är en kul grej för mig och 
ökar motivationen att lära mig ännu mer 
svenska.

Nu lär jag mig svenska hos min pojk-
väns mamma. Hon är språklärare och har 
en kurs i svenska i orten där jag bor. Det 
passar pefekt och är mycket roligt. Vi är 
en liten grupp, det är bra. En av delta-
garna hade redan bott i Sverige ett år 
och läst svenska på universitetet i Göte-
borg och en annan är sjuksköterska och 

vill kanske senare söka plats i Sverige. I 
kursen läser vi just nu Viveca Lärns bok 
Öster om Heden. Det är mitt nästa mål att 
avsluta och kunna förstå den. Nu kan jag 
också förstå Mando Diaos texter i deras 
låtar, en grupp som jag älskar.

Jag tycker om klangen i det svenska 
språket och det är lite exotiskt att lära sig 
svenska i Tyskland. Språket finns inte här 
i skolorna och det är bara några få som 
kan tala svenska. När man talar svenska 
låter det också lättsamt och lite roligt.

 Min mamma kommer från Köln. I dia-
lekten från Köln finns till exempel adjek-
tivet dyr och betyder också samma sak 
som på svenska. Jag visade henne ordet. 
Hon blev både förvånad och tyckte att 
det var kul. Annars är det svenska språket 
mjukare än det tyska, har en fin melodi 
och jag kunde förstå lite redan innan jag 
började att lära mig språket på riktigt. 

Jag har varit ofta i Sverige sedan jag 
lärde känna min pojkvän Jonas. 2009 
kom jag dit för första gången. Hans familj 
har en stuga söder om Växjö på gränsen 
till Blekinge och Jonas ville att jag skulle 
komma och hälsa på dem. 

Där är det så lugnt och skönt. Stugan 
ligger helt för sig själv vid en fin sjö så ef-
ter frukosten kan man bara hoppa direkt 
i sjön. Jag hade varit på Irland tidigare 
för min pappa bodde där som tonåring. 
Hans föräldrar hade en farm på Irland och 
jag var där som barn. Irland liknar Sve-
rige med mycket jordbruk, den fina luften 
och det enkla, reducerade livet. Och på 
Irland gillar man också som i Sverige att 
laga mat tillsammans och man uppskattar 
samvaron.

För två år sedan besökte vi också 
Stockholm som ju är en europeisk och in-
ternationell stad. Staden ligger väldigt fint 
vid havet. Solen sken, vi strövade genom 
stan och bara sög in atmosfären. Det var 
så kul att kunna klara av att beställa något 
på ett kafé och förstå lite svenska när jag 
var där.

Ja, det ska verkligen bli spännande att 
se om jag kommer att flytta till Sverige 
någon gång.                                                                                
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Allt sedan 90-talet har några polska 
universitet tillsammans med Svenska 
institutet och Sveriges ambassad i 
Warszawa vartannat år arrangerat 
Svenska språkdagar. Dagar då lärare 
och studenter på avancerad nivå 
träffas för att utbyta erfarenheter, få 
idéer till samarbeten och ta del av en 
rad föreläsningar från både tillresta 
svenskar och polska kollegor.

I april stod Jagellonska universitetet i 
Kraków för första gången som värd för 
de svenska språkdagarna som i år hade 
underrubriken Filologiskt smörgåsbord. 
Programmet innehöll ämnen som språk-
historia, svensk litteratur, översättning, 
eget skrivande, språkinlärning, metodik 
och olika tekniska hjälpmedel; ämnen 
som alla i slutändan syftar till att ge stu-
denterna bättre språkkunskaper. Ett tiotal 
föreläsningar fick oss att förstå att i språk 
hänger allt ihop!

När konferensens första dag drog 
igång den 23 april hade ett 90-tal perso-
ner samlats. Konferensen öppnades av 
proprefekten för Institutionen för germa-
nistik, Magdalena Sitarz, prodekanen för 
filologiska fakulteten Władysław Witalisz 
samt ambassadör Staffan Hellström.  
Ambassadören uttryckte, å Sveriges väg-
nar, en stor tacksamhet för det arbete 
som alla svensklärare i utlandet gör för att 
sprida kännedom om Sverige och vidare-
förmedla djupa kunskaper om landet och 
språket till både studenter och allmänhet.

Under konferensen fick vi lära oss, en 
gång för alla, att inte blanda ihop SAOB 
(Svenska Akademiens ordbok) med 

SAOL (Svenska Akademiens ordlista). 
SAOB är en historisk ordbok som beskri-
ver svenskt skriftspråk från 1521 till våra 
dagar. Det första bandet kom ut 1893 och 
nu arbetar redaktionen med bokstaven 
V. Lennart Larsson från Institutionen för 
nordiska språk vid Uppsala universitet och 
tillika redaktör vid SAOB gav exempel på 
mindre lyckade, men historiskt intressanta, 
beskrivningar av uppslagsord och berätta-
de om hur det praktiska arbetet med ord-
boken går till. En ny nätversion av ordbo-
ken är också på gång.

Från Sverige deltog också Susanna 
Alakoski och Mats Söderlund. Alakoski, 
högaktuell med boken April i Anhörig-
sverige, talade om hur man hittar sin egen 
ton i berättandet. ”Skriv som det låter i 
huvudet” var ett av de många råd vi fick. 
Mats Söderlund talade om kärleksdikter 
och reciterade flera poem. 

En annan av talarna var Marta Stasiak-
Górna, doktorand vid Jagellonska uni-
versitetet. Hon har jämfört olika översätt-
ningar av talspråket i svenska deckare. 
Studien syftar till att se om det går att hitta 
ett mönster i enskilda översättares val 
som kan vara ett tecken på översättarstil. 
Även Hanna Dymel-Trzebiatowska, uni-
versitetet i Gdansk, talade om översätt-
ning men då med nordisk barnlitteratur 
i fokus.

Förutom många föreläsningar fanns det 
möjlighet till fördjupning av de ämnen som 

presenterats i tre workshoppar: litterär 
gestaltning; nätordböcker och korpusar; 
översättning till polska av Jens Lapidus 
språk i hans Stockholm-triologi.

Konferensen avslutades med boklotteri 
och gemensam middag. Därefter skildes 
vi åt med många nya erfarenheter i baga-
get och en hel del nya bekantskaper att ta 
vara på. Vi ser fram emot språkdagarna 
2017!

Text: Eva Jernström, SI

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

INFORMERAR

Svenska språkdagar i Kraków

Svenska har varit ett universitetsämne i många 
år i Polen. Intresset för svenska språket är stort 
och det kommer ständigt nya studenter. Det 
finns för närvarande nio universitet som erbju-
der svenskundervisning och fler är på gång. 
Antalet svenskstuderande uppskattades till 600 
studenter läsåret 2013/2014. Anledningarna till 
att studenterna läser svenska är många. Det 
kan vara ett intresse för svensk musik, litteratur, 
film och design eller ren nyfikenhet på ett annat 
germanskt språk då många läst tyska sedan ti-
digare. Det finns flera svenska företag represen-
terade i Polen och de flesta studenter hoppas 
förstås på att få nytta av svenskan i framtida 
jobb och kombinerar studierna med andra  
ämnen, till exempel ekonomi och andra språk. 
Vid några universitet kan man studera svenska 
som huvudämne, vilket innebär att studenterna 
läser svenska i fem år och får mycket gedigna 
kunskaper, inte bara om språket utan också om 
svensk kultur och samhälle.
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Likt förra året uppmanades lärarna att 
genomföra lässtrategilektioner i sina klasser. 
För varje lektion som det bloggades om 
tilldelades skolan 100 poäng som tillsam-
mans med elevernas individuella läsning 
gav poäng till skoltävlingen. De tre skolor 
som kammat hem flest poäng i skoltäv-
lingen belönades med ett bokpaket från 
Riksföreningen Sverigekontakt. Lässtrate-
gilektionerna hittar ni på:  
http://lasutmaningen.moobis.se. Utöver 
detta har Svensk Utlandsundervisnings 
Förening, SUF även i år sponsrat med  
fyra stycken iPads som lottats ut mellan de 
deltagande skolorna, stort tack för detta!

 Ett stort tack vill vi även rikta till 
Riksföreningen Sverigekontakt för den fina 
sponsringen till de individuella priserna 
samt bokpaketen. Utan dessa fina priser 
hade denna utmaning inte varit densamma!

Text: Lottis Isaksson, Svenska skolan Teneriffa
 

 

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.

· Intensiv språkträning

· Svenska traditioner

· Utflykter till Stockholm och Uppsala

Bli bättre på svenska

SOMMARKURSER

PROVBO

Upplev internatlivet i 3 dagar 
när som helst under året eller 

på någon av våra speciella 
provboendehelger.

sshl.se

Läsutmaningen 2015

vi ger oss inte för vi vet att barnen kom-
mer att tacka oss i framtiden över den 
gåvan vi gett dem.

 Det slår aldrig fel, vi ser utvecklings-
språng i läsningen hos våra barn under 
tiden då läsutmaningen genomförs. Barn 
som tidigare inte läst så mycket, slänger 
sig över böckerna och lånar hem stora 
boktravar för att de ska ha mycket att läsa 
varje dag. Barn som sen tidigare gärna 
läser har avsatt än större del av sin vakna 
tid för mer läsning. Oavsett vilken startpo-
sition man har, så är ALLA vinnare! Alla 
har utmanat sig själva och utvecklats mer 
än vanligt. Vi vuxna står bara bredvid, 
imponeras och gläds över våra barns pre-
stationer och engagemang till läsningen. 

 I år deltog 16 svenskkompletterande 
skolor och 13 svenska helårsskolor i 
utmaningen, några färre skolor än förra 
året men ändå helt fantastiskt! 

En nyhet för årets läsutmaning var 
att instifta två tävlingsgrupper, en för 
svenska helårsskolor och en för elever 
som läser kompletterande svenska. Som 
tidigare tävlade barn i klass F-1, 2-3 och 
4-9 mot varandra, vilket har visat sig 
vara en bra uppdelning. De fyra elever 
som läst mest inom varje tävlingsgrupp 
och ålder vann varsitt bokpresentkort, så 
att de kunde köpa sig ännu fler böcker. 

För tredje året i rad så har svenska barn 
runt om i världen kastat sig in i böcker-
nas förtrollade land med målet att sluka 
skönlitteratur och samtidigt utmana 
andra elever. De har fått träffa de mest 
spännande personer som Gittan i Gittan 
och gråvargarna, Bosse som reste till 
Landet i fjärran, Harry Potter på sin väg 
till Hogwarts och Ellen som sålts till en 
cirkus av sin mamma i ”Cirkusflickan” 
samt många, många andra.

 Tänk vilka magiska äventyr våra barn 
har svepts med i! Vi vuxna runt omkring 
barnen har trippat på tå och viskat så att 
vi inte ska störa dem i sitt läsande, legat 
ner bredvid och pratat om de personer 
de mött. Vi har siat som Spågumman om 
hur boken ska fortsätta, tagit hjälp av De-
tektiven när vi samtalat och förklarat alla 
kluriga ord och uttryck som barnen stött 
på. Vi har låtit Konstnären visualisera 
böckerna i vårt inre och Reportern har 
hjälpt oss att förstå texterna på djupet 
genom sina frågor. Till sist inte minst 
Cowboyen som har svingat sitt lasso och 
sammanfattat bokens handling. 
 Vi föräldrar och lärare vet hur oerhört 
viktigt det är för barnen att hålla svenska 
språket vid liv. Det är en kamp som alla 
dagar inte är helt enkel, då andra språk 
ses som mer naturliga hos barnen, men 

”En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara utestängd 
från det förtrollade landet, där man kan hämta den sällsammaste av all glädje.” 
Astrid Lindgren
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På omslaget till denna utgåva kan man 
läsa om ett chilenskt-svenskt kulturinstitut, 
med Gabriela Mistral som en av grun-
darna. Detta var på 50-talet. 1961 invigdes 
sedan det hus vi nu hyr två rum i. Skri-
benten och spanskläraren Ruben Azocar 
var då Författarförbundets ordförande. 
Han var mycket god vän med poeten 
Pablo Neruda som tog emot Nobelpriset 
i Stockholm 1971, men också med Luis 
Enrique Delano, som var ambassadör i 
Stockholm 1970-73 och vars son förfat-
taren Poli Delano gav ut sin pappas 
efterlämnade anteckningar i ”Dagbok från 
Stockholm”. Poli flydde efter militärkup-
pen -73 till Sverige med hjälp av ambassa-
dör Harald Edelstam. Ruben Azócar har 
idag nio barnbarnsbarn i Sverige efter att 
hans äldste son kom dit som flykting efter 
militärkuppen -73. Ett av hans barnbarns-
barn, Cristina Azócar, var med på invig-
ningen och gav ett känslofyllt vittnesmål 
om de trådar som förbinder Sverige och 
Chile.  Flera andra författare i ledningen 
för Chiles Författarförbund har också levt 
sin exil i Sverige. Kopplingarna är med 
andra ord tydliga och rätt så många.

Vårt andra verksamhetsår i IChS har 
inte varit mindre aktivt än det första. 
Vi vågar nog påstå att vi hunnit vuxit 
ur blöjstadiet och fått långbyxor, som 
uttrycket lyder på spanska. Vi har kom-
mit med i ”ligan” och blivit upptagna i 
gruppen av binationella kulturinstitut i 
Santiago, med den stora skillnaden att de 
övriga finansieras från sina hemländer. 
Vårt Institut däremot består av en liten 
grupp eldsjälar, som håller lågan brinnan-
de på frivillig basis.  Vi bjuds bland annat 
in att delta vid den årliga Internationella 
”Språkfesten” (Fiesta de los Idiomas), men 

Stämningen den kvällen var varm och 
glad. Vi lyssnade på sånger av den i 
Sverige bosatte chilenske trubaduren Luis 
Daneri och den chilensk-svenska kören, 
förutom tal av Sveriges ambassadör, en 
representant för Chiles Författarförbund 
och en från vår systerorganisation i Sve-
rige. Kvällen avslutades med en cocktail 
med svenska godsaker som köttbullar 
med lingon och snittar med ägg, ansjovis 
och kaviar. 

I mitt invigningstal den 30 april berät-
tade jag bland annat om de osynliga trådar 
som fått oss att söka oss till just denna 
lokal. Carina Blomqvist och jag hade bara 
en kort tid innan vi fick tips om att hyra 
in oss hos Författarförbundet gått runt i 
kvarteret och letat efter lokaler att hyra. 
Vi tyckte och kände båda att det skulle 
vara ett idealiskt läge för ett kontor. Nu är 
vi på plats och tackar vår intuition för att 
vi hamnade rätt.

Man kan riktigt känna historiens 
vingslag i de knarrande golvtiljorna och i 
detta kulturmärkta hus. Nobelpristagaren i 
litteratur, författarinnan Gabriela Mistral, 
blickar ned på en från ett jätteport-
rätt i trappan till andra våningen. Vid 
invigningen sa vice ordföranden i Chiles 
Författarförbund (SECH) att Gabrielas 
ande finns kvar i huset och det är väl det 
vi också känt av. Gräver man lite i arkiven 
kan man dessutom finna klara kopplingar 
till Sverige i denna byggnad. Här kommer 
en del av den historien.

I början av 1800-talet bodde advoka-
ten, köpmannen och reseskildraren Carl 
Edward Bladh i Santiago och Valparaiso. 
Han skrev sedan en bok på svenska om 
republiken Chile. Den översattes till span-
ska och gavs ut i nytryck 120 år senare. 

hittills har vi tvingats tacka nej på grund 
av den höga anmälningavgiften.

I kören är vi 12–15 personer som 
varje vecka övar fyrstämmiga sånger på 
spanska och svenska under ledning av 
Anita Pérez, vår professionella chilenska 
körledare som har sina barn och barn-
barn i Lund. En chilensk-svensk lärarinna 
i svenska, Camilla Valdebenito, har 
lektioner för två olika grupper fyra kvällar 
i veckan; en nybörjarkurs med ca 20 del-
tagare och en fortsättningskurs med färre 
elever. Ingen av dessa båda lärare kan 
leva på den närmast symboliska ersättning  
de får ut varje månad.  Många besökare 
i Chile hävdar att prisnivån i mångt och 
mycket är jämförbar med den svenska. 
Lönerna däremot är det inte.

Förutom vernissager, bokpresentationer 
och filmcykler har Kulturinstitutet ställt sig 
bakom teaterpjäser och konstutställningar 
av chilenska skådespelare och konstnärer, 
bosatta i Sverige. Vi deltog också som 
medarrangörer av bokmässan ”Santiago 
Negro”, där den svenske deckarförfattaren 
Arne Dahl/ Jan Arnald deltog i paneldis-
kussioner och intervjuer.

Även under det andra året har vi 
samarrangerat en rad av dessa aktiviteter 
tillsammans med svenska ambassaden 
i Santiago. Trots det moraliska stödet 
känns det ändå trist att Sverige inte ställer 
några ekonomiska resurser till förfogande 
för kulturutbytet mellan Sverige och 
Chile, inte minst med hänsyn till den 
stora grupp chilenare som har ett ben i 
varje land. För dem som återvänt mer 
definitivt till Chile är det inte minst  
viktigt att hålla språkkunskaperna och 
kontakten med hemlandet vid liv. Många 
av dem som dök upp vid invigningen 

Stärkta band mellan 
CHILE OCH SVERIGE
Sedan början av året hyr Chilensk-Svenska Kulturinstitutet (El Instituto Chileno Sueco de Cultura – IChS) 
nu lokaler i det chilenska Författarförbundets mycket centralt belägna hus i Santiago de Chile, ett stenkast 
från Plaza Italia. Byggnaden är kulturminnesmärkt  och är ett vackert hus med stora vitrauxfönster och 
foton av legendariska författare på väggarna. I mars ägnade vi flera söndagar åt att fräscha upp våra  två 
rum genom att måla och putsa till invigningsfesten på Valborgsmässoafton.  
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den 30 april tillhör den kategorin.
Efter att f.d. ambassadören Eva Zet-

terberg återvände till Sverige i september 
2014 har hon tillsammans med journalis-
ten Marta Inostroza drivit på bildandet 
av ett svensk-chilenskt Kulturinstitut 
(SCHIK). Att nu ha en systerorganisation 
i Sverige att samarbeta med känns som 
ett stort steg i rätt riktning. Med Chiles 
ambassad i Stockholm har samarbetet 
också blivit allt tätare.

Satsningen på årets Internationella 
bokmässa FILSA med de nordiska län-
derna som värdar är det centrala evene-
manget under hösten. Inför bokmässan 
planerar vi workshops kring svensk 
litteratur med chilenska författare som 
varit bosatta i Sverige. Vi kommer också 
att anordna ”express-kurser” i nordiska 
språk och  ha en barnhörna med läsning 
av barnlitteratur som översatts till span-
ska.  Den svensk-chilenska duon Mattias 
Perez-Nano Stern inviger bokmässan den 
22 oktober med att presentera sin fantas-
tiska musikaliska skapelse med fusion av 
svensk och latinamerikansk folkmusik. 

Innan året är slut ska vi också hinna 
med att hylla Gabriela Mistral under 
70-årsjubileet av hennes mottagande av 
nobelpriset i litteratur 1945. Luciafiran-
det i den vackra, för kulturevenemang 
ombyggda vinkällaren i San Miguel, finns 
förstås också med i årets planering.

Vi vill också passa på att tacka Riksföre-
ningen Sverigekontakt för kontinuerligt 
ekonomiskt och moraliskt stöd under våra 
två verksamhetsår. 

Text: Anna-Karin Gauding
Vice ordförande i IChS

Flitiga studenter

Gåva överlämnas av Sveriges 
ambassadör Jakob Kiefer
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Göteborg har många smeknamn –  
Lilla London, Nya Amsterdam,  
Porten mot väster… Ett av dem är 
”donationernas stad.”

Uppräkningen av 1700- och 1800-talens 
generösa fabrikörer och köpmän är om-
fattande: Carnegie, Dickson, Sahlgren, 
Wijk, Lindberg, Röhss, Chalmers, Ren-
ström, Willin, Carlander. Ekman förstås. 
Det fanns en göteborgsanda som innebar 
moraliskt ansvar för priviligierade grup-
per att sörja för mindre bemedlade – och 
att stödja sjukvård, vetenskap, konst och 
frivilligorganisationer.

Ett par kvinnonamn finns med på 
denna lista: Anna Ahrenberg och Martina 

Lundgren, välkända även idag för studen-
ter som fortfarande kan söka medel ur 
deras fonder. 

När Riksföreningen för svenskhetens 
bevarande i utlandet grundades var det 
en av många samhällsrörelser och sam-
manslutningar i det slutande 1800-talet 
och begynnande 1900-talet. Det fanns ett 
brett samhälleligt engagemang i utbild-
ning och politik och medborgarfostran 
med estetiska, etiska och religiösa för-
tecken; folkhögskolor startades, ett folku-
niversitet planerades, arbetarrörelsen och 
frikyrkan fann sina positioner, rösträttsrö-
relsen var aktiv. Selma Lagerlöf var när-
varande i många av dessa rörelser, Ellen 
Keys betydelse var omfattande,  
Fogelstadgruppen aktiv.

Om jag sammanför donationernas  
Göteborg och folkrörelserna i ett kvinn-
ligt perspektiv så börjar vi med Anna  
Ahrenberg. Utgångspunkten är hennes 
make Henrik Ahrenberg, riksdagsman 
och grosshandlare, medarbetare i det 
ekmanska handelshuset, och de dona-
tioner som fanns i hans testamente 1915: 
Göteborgs högskola, Fjellstedtska skolan, 
KFUM, handikapprörelser, stipendier för 
studier i nordiska länder. Donationsverk-
samheten övertogs av hans hustru Anna 
och hennes fond för vetenskapliga m.fl. 
ändamål är den viktigaste och hon satt 
själv ordförande fram till sin död 1948. 

Generositeten gentemot vår före-
ning, och samtidigt mot den av Vilhelm 
Lundström grundade svensk-italienska 
föreningen, innebar framför allt att hon 
1928 donerade 25.000:- till ett italienskt 
lektorat vid Göteborgs högskola och ett 
svenskt i Rom och medel till svenska rom-
institutets bibliotek. Detta stöd fortsatte 
under Axel Boethius ordförandetid, och 
hon gav även årliga anslag till tidskriften 
Eranos för klassisk filologi och arkeologi, 
även den startad av Vilhelm Lundström. 
Vid sin 80-årsdag hyllades hon med en 
pampig formulering som föreningens 
”högt värderade vän, dess frikostiga och 
förståelsefulla gynnare”. 

Martina Lundgren, den ena halvan i 
Stiftelserna Wilhelm och Martina Lund-
grens Vetenskaps- respektive Under-
stödsfonder, hade sin ekonomiska bas i 

Donatrixer och välgörarinnor
sjöfartsnäringen. Wilhelm Lundgren hade 
suttit med i föreningens styrelse 1911–14.  
Efter hans död skapade hon de stora fon-
derna. Och som en present till Vilhelm 
Lundström på hans sextioårsdag 1929 
möjliggjorde hon ekonomiskt lektoratet i 
Marburg.  

Selma Lagerlöf – hon också? Jojomen 
– bland alla hennes engagemang finns 
också ett för föreningen. Vid flera tillfällen 
skrev hon något för föreningstidningen, 
och hon nämns där ofta i positiva ordalag.

I årsboken från 1912 finns en text som 
heter ”Nils Holgersson i Finland, med 
anledning af Selma Lagerlöfs besök i 
Helsingfors i februari 1912”. (Fem år efter 
bokens publicering.) Skribenten är hel-
singsforsbon Einar Pontán och texten en 
skickligt gjord parafras som handlar om 
en avstickare som Nils och gässen skulle 
kunna tänkas ha gjort till Åland, Nyland 
och svenska Österbotten – i boken skulle 
detta utspelat sig mellan kapitlen om 
Stockholm och örnen Gorgo. 

Till 70-årsdagen 1928 får hon en hyll-
ningsartikel av Valfrid Palmgren Munch-
Petersen, välkänd för läsarna av förra 
numret av denna tidskrift. Hon var även i 
sammanhanget omslagsflicka på tidningen.

Och i årsboken 1931 skriver Selma 
Lagerlöf själv en längre text, en liten no-
vell Om svenskhetens bevarande”, en rar 
språkmoralistisk story om en liten värm-
ländsk pojke på resa för att återförenas med 
sina föräldrar som utvandrat till USA. Den 
avskedstagande farmodern är förtvivlad 
över att han ska glömma sin svenska, men 
får tröst av den jag-berättande författarin-
nan som framhåller att det numera finns 
krafter som verkar för bevarandet av språk 
och minnen – ”Lill-Ola ska komma åter 
som en stor och glad amerikansk och som 
en minnesgod och kärleksfull svensk man”. 

Bindestreckidentitet innan begreppet 
fanns, förutseende och 
klokt, passande i vår 
multikulturella värld.

Text: Ulla Berglindh

Läs vidare: Martin Fritz:  
Göteborgsdonatorerna Anna och Henrik  
Ahrenberg. Årsböckerna 1912 och 1931,  
Tidskriften Allsvensk samling

SVERIGEKONTAKTPROFILER



27SVERIGEKONTAKT

Och nu är jag där igen – sittande bred-
vid ett nytt litet barnbarn som håller 
på att med stor intensitet tillägna sig 
två språk, två prosodier, två fonetiska 
system, två grammatiska strukturer.

Solveig, 16 månader, och jag samtalar 
kring språkinlärning, situationella holo-
fraser, övergeneraliseringar och funktio-
ner.  Jag antecknar – i vanlig ordning bör-
jar det med en beskrivning av intimsfären 
hemmavid:

Mamma, Pabbi, syskonens namn i egna 
men igenkännbara varianter, afi, amma,  
Mjau (alias för katten Ramses, därav ver-
salen), voff (alla djur utom katt och lun-
nefågel, lundi), öra, näsa, stol, bord, ljós, 
skál!, (hennes barnstol står vid kortsidan 
av bordet och det innebär förstås värdin-
neskapets initiativ), datt, sko, húfa, tack, 
klocka, bólti, bilar.

Mycket handlar om mat: bíta, gott, 
meira, gratur. Pottur! innebär att man vill 
ha påfyllning ur kastrullens innehåll. Det 
blir många utropstecken. Och som det 
nordatlantiska barn hon är; lýsi. Nån som 
minns sin barndoms fiskleverolja med 
glädje? Här finns den. Tindrande.

Naturligtvis viljeyttringar som be-
stämda nej ,nänä, já  och búin (klar) samt 
snabba röstintensitetsvariationer av dessa. 
Positionsmarkörer som där, titta där, úti, 
tittut. En ekonomiserande telegrafisk 
minimalism, men okey då, tvåordsfraser 
vid behov: BOM úti! var den expressiva 
beskrivningen av nyårsfyrverkerierna 
som höll på i timmar. Mamma snyta kan 
vara en adekvat uppmaning efter kylig 
utflykt i isländskt vinterlandskap, där snö-
förekonsten kommenteras, lika väl som 
treordsvarianten úti + /pekar på sig själv/ 
+ húfa, ett besserwissigt påpekande, som 
om nån skulle glömma att ta på henne 
den lilla röda luvan. Eftersom mat är ett 
av huvudintressena kan det vara viktigt 
att upplysa om att matskålen är tom: 
Búin skálinn! Teckenspråket kan fungera 
som symbolisk analogi – att uppford-

rande rikta ett pekfinger mot storebror 
Hjalte vid matbordet kan innebära order 
om påfyllning av vattenglaset, så som han 
just fick. 

Jag bockar av funktioner: namnge, be-
gära, vägra, beskriva, fråga, tillhörighet….

Hon sneglar misstänksamt på mitt 
skrivande – (får hon verkligen med allt 
nu, semantiska relationer, tidsaspekter, 
numerus? ) - tar sen resolut över pappret 
och pennan och börjar anteckna själv. 
Inte helt uttolkningsbart, men med god 
vilja. Strävansmål, skulle svenskt utbild-
ningssystems styrdokument ha sagt. 

Och sen klämmer hon i med parad-
numret:

Allir krakkar, allir krakkar, eru i skes-
suleik, má ég ekki mamma, me∂ i leikinn 
thramma, mig langar svo, mig langar svo a∂ 

Solveig 
talar fram 
sin värld

lyfta mér á kreik….
Och då bryter alla teorier om barn-

språksutveckling samman.

Text: Ulla Berglindh

(PS – två månader senare: ”Älskling” säger hon, 
den tränade informanten, nu 1 ½ , vänligt och inbju-
dande, när jag återigen sätter mig bredvid henne 
med penna och papper, och så börjar hon invant 
peka på och namnge allt runtomkring och så gör vi 
high five när pappret har fyllts.)
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de yngre och ofta får ”lördagsskolor” 
(undervisning i kompletterande svenska) 
tillgång till kyrkans lokaler. I lokalerna 
brukar även ett bibliotek med tillgång till 
böcker för vuxna och för små finnas. Allt 
detta gynnar naturligtvis svenskan, ger 
en möjlighet till en aktiv flerspråkighet.

De svenska kyrkorna öppnar ofta 
även på kvällarna och helgerna sina 
portar. Jag själv har t.ex. föreläst om 
flerspråkighet på Svenska kyrkan i Ham-
burg (organiserat av Svenska Intensiv – 
Carina Middendorf) och nu senast i maj 
på Svenska kyrkan i London (organiserat 
av Svenska kyrkan och Svenska skolan i 
London). I Hamburg riktade sig föreläs-
ningen till föräldrar till utlandssvenska 
barn och i London till lärare vid skolor 
som erbjuder kompletterande svenska.

Varm känsla
För en person som numera bor i en över-
väldigande katolsk region i södra Tysk-
land, är det nästan som att komma hem 
när man kommer till en svensk kyrka i 
utlandet. Man får en varm känsla i ma-
gen av det hemvana. Minnen inom mig 

När man flyttar utomlands får man ofta 
andra behov än de man hade när man 
bodde i Sverige. Kanske det svenska 
saknas i ens liv och man söker sig till 
andra svenskar. I alla fall om man bor 
på en plats där man har tänkt stanna 
längre. Borta är de tider då man på 
charterresorna flydde andra svenskar. 

Om man söker kontakt med andra 
svensktalande är ofta svenska kyrkan 
en bra början. Kyrkan fungerar som en 
plattform för olika slags möten, i olika 
faser av livet. Olika åldersgrupper, 
permanent boende på platsen eller på 
genomresa – alla är välkomna. Gud-
tjänster, javisst, men så mycket mer än 
det. Ett lyssnande öra, tillgång till svensk 
litteratur och tidningar, äta kanelbullar, 
Julbasarer, konfirmationer, dop ... Listan 
kan fortsätta sida upp och sida ner.

Oas för flerspråkighet 
Något som kanske inte alltid lyfts fram 
är det viktiga arbete som de svenska 
kyrkorna i utlandet gör för flerspråkig-
heten. Det brukar finnas en lekgrupp för 

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

av barndomsminnen i kyrkan hemma, 
där det fanns barngrupper på eftermid-
dagarna, bubblar upp. Svensk inredning 
och svenskt fika saknas naturligtvis inte, 
utöver det svenska biblioteket. Ofta finns 
det även svenska produkter att köpa. Om 
man lägger till att personalen är välkom-
nande och tar sig tid, så förstår man att 
det är ett vinnande koncept.

Svenska kyrkan har 44 församlingar 
utanför Sverige, ni hittar en översikt här: 
http://www.svenskakyrkan.se/kyrkaoch-
samhalle/karta---har-hittar-du-svenska-
kyrkan-utomlands

Nedan några av de församlingar som 
jag har besökt på senare tid:

Hamburg 
Svenska kyrkan i Hamburg (Gustaf-
Adolfskyrkan) ligger i det ”portugisiska 
kvarteren” vid hamnen. För närvarande 
renoveras kyrkan efter att en privatper-
son har köpt den. Efter renoveringen 
kommer kyrkan att använda samma lo-
kaler de förut har hyrt. Ett stort samlings-
rum med fik och bibliotek välkomnar 
en när man kommer in i byggnaden och 

SVENSKA KYRKAN –  
svensk oas som främjar flerspråkigheten

SAMTAL OM FLERSPRÅKIGHET

Bryssel

Hamburg London
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Har du erfarenhet av flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten att skriva om 
dina erfarenheter i vår spalt Samspråk om flersprå-
kighet. Man kan skriva på många olika sätt, mer fak-
tabetonat 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.

en trappa upp finns själva kyrkosalen. 
Komminister Nisse Renman lyssnade 
själv uppmärksamt på föreläsningen som 
jag gav där i november. Nisses fru Ida är 
dessutom rektor på Skandinaviska skolan 
i Hamburg och man märker intresset. 
I byggnaden finns även det svenska 
honorärkonsulatet. Kyrkan ska öppnas 
för församlingen och allmänheten igen i 
september i år.

Konfirmationer, dop, bröllop, barn-
grupper, läsecirkel och körer – det finns 
aktiviteter för alla åldrar här.

Bryssel 
Ännu något som imponerar med svenska 
kyrkan är deras handhavande med so-
ciala medier och digital kommunikation. 
När vi skulle åka till Bryssel över påsk 
och hälsa på svägerskan, hörde jag av mig 
till Svenska kyrkan i Bryssel per mejl och 
undrade om jag kunde få komma förbi på 
påskafton. Jag fick ett snabbt och vänligt 
svar från kyrkoherde Gudmund Erling 
som meddelade att det gick bara bra. 

När vi kommer dit, brister den 7-åriga 
dottern ut i glädjerop när hon känner 
kanelbulledoften och när hon ser att 
man kan köpa godispåsar med ”Bilar” är 
lyckan total. Gudmund och voluntären 
Mathilda Dahlin tar sig tid för oss och 
visar oss runt. Rummet för barngrup-
perna är ännu mer inbjudande än en 
IKEA-katalog och med en härlig utsikt 

över Cinquantenaire-parken.
Många (alla?) av församlingarna är för 

övrigt närvarande på Facebook, Twitter-
konto finns även ofta det. På hemsidorna 
som man lätt hittar genom att googla på 
”Svenska kyrkan” och staden som man 
tänker på, så finns alltid aktuell informa-
tion om deras aktiviteter.

London 
Den Svenska kyrkan i London (Ulrika 
Eleonora) är en av de aktivaste inom so-
ciala media och de har ett imponerande 
kyrkoblad, som även finns på nätet varav 
en del av artiklarna är översatta till eng-
elska. Svenska kyrkan har funnits i 300 
år i London och de har även en stor för-
samling, London är ju en favoritstad för 
många svenskar. När jag var där för min 
föreläsning i maj så var förresten även 
SVT där med rese- och matprogrammet 
”Landgång”. Kyrkan är en imponerande 
byggnad och den stora salen omramas av 
ett antal inbjudande mindre utrymmen.

Föreläsningen som jag gav sponsrades 
av Svenska kyrkan i London och Svenska 
skolan. Kyrkoherde Michael Persson 
och hans fru Camilla har nu varit 8 år i 
London, tidigare var de i Frankfurt. Där 
hade det funnits nätverksträffar för lärare 
i svenska och detta var något som de vill 
införa även i England. Camilla är utbil-
dad lärare och man märker hur viktigt 
det är för henne och Michael att flera 

NYA SPÄNNANDE
BÖCKER FRÅN
SVERIGE!

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.

MATS OTTOSSON 
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269:-

CARIN GERHARDSEN
Falleri, fallera, falleralla

189:-

HENNING MANKEL
Svenska gummistövlar

189:-

ASTRID LINDGREN 
Krigsdagböcker

1939-1945

199:-

språk får plats i de utlandssvenska barnens 
liv när man pratar med dem.

Många ingredienser för
flerspråkigheten 
För att aktiv flerspråkighet ska uppstå 
behövs många ingredienser. Förutom en 
stor portion motivation, måste det även 
finnas en kontakt med språket, tillgång till 
andra personer som pratar språket och 
gärna även material. De som arbetar inom 
Svenska kyrkan har ofta även de barn 
som växer upp flerspråkiga och de vet vad 
man går igenom där. Att ha en ”oas” som 
svenska kyrkan, där man får tillgång till så 
mycket svenskt, mänskligt och materiellt, 
är verkligen ett plus när man uppfostar 
barn med flera språk. Så passa på att 
utnyttja detta!

Text: Monica Bravo Granström
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En väninna till mig bjuder en ytlig 
bekant på kanelbullar. Hon hade bakat 
sent kvällen innan för att visa en liten 
bit av den svenska fikakulturen i sitt 
nya hemland. Mellan två tuggor undrar 
hennes bekant om hon någonsin hade 
ätit ”hurmašice”, bosnisk motsvarighet 
till svenska bullar. Det hade hon inte 
gjort vilket var synd, menar han för till 
skillnad från kanelbullar var det något 
att smaka på. Båda skrattar, fast av  
olika anledningar. Min väninnas skratt 
är ett förvånat artighetsskratt, för 
responsen hon fick var minst sagt 
oväntad. Hennes bekant däremot tror 
att de har skapat en jargong vänner 
emellan.

Vad man får säga till vem - och på vilket 
sätt man får säga det – finns det olika 
uppfattningar om. Det beror på individen 
förstås, men framförallt på de osynliga 
regelverk som styr kommunikation. Dessa 
kan se olika ut från språk till språk och 
från kultur till kultur. 

Ämnet lyftes fram i ett föredrag som 
hölls av Saima Glogic i mitten av april vid 
Academy 387 i Sarajevo, inför en grupp 
nyfikna studenter som under ledning 
av Christina Begrman studerar svenska 

språket. Syftet med föreläsningen var att 
belysa de kulturella aspekterna på kom-
munikation i ett jämförelseperspektiv mel-
lan bosniska och svenska. 

Föredraget inleddes med frågan vad 
som egentligen ingår i språkfärdighet. 
Ordförråd? Uttal? Regler för att böja or-
den och bygga meningar?  Allt detta och 
lite till, löd svaret - nämligen kunskap om 
hur språket används. 

Med igenkännande skratt och egna 
små historier bekräftade lyssnarna hur 
frustrerande mötet med ett språk man 
inte fullt behärskar kan vara. Rädslan att 
framstå som klumpig och inkompetent är 
stark och faktiskt, inte helt obefogad, efter-
som det är just vad man är när man inte 
har ordet i sin makt. Och när man inte är 
förtrogen med de koder och referensramar 
som språkliga möten omges av.

 Det var föga förvånande för deltagar-
na, unga Sarajevobor till en övervägande 
del, att språkets grammatik och språkets 
pragmatik hör tätt ihop. Att språk alltid 
används i ett kulturellt betingat samman-
hang, oavsett om syftet med kommunika-
tionen är att småprata eller att göra upp 
affärer. Vilken kontext det än handlar om, 
behöver man kulturell kompetens för en 
lyckad kommunikation, vilket alla i grup-

pen var eniga om. Deltagarna i kursen visa-
de ett stort intresse för vad som känneteck-
nar den svenska samtals- och affärskulturen 
och på vilket sätt den resultatstyrda svenska 
arbetskulturen skiljer sig från den bosniska 
relationskulturen. De höll med om att lite 
isbrytande småprat om barn och familjen 
skulle nog inte upplevas som ett uppskattat 
mötesinslag av den resultatinriktade svens-
ka affärspartnern.

Det visade sig finnas olika uppfattningar 
om huruvida det inlindade sättet att uttry-
cka sig på var unikt svenskt, men alla var 
eniga om att jantelagen rimmade illa med 
det bosniska frekventa användandet av 
pronomenet ”jag”. När deltagarna kom 
fram till att ordet konsensus nog behövs 
förklaras en eller två gånger för en bosnier, 
ekade föreläsningssalen av skratt. Det in-
lindade uttryckssättet verkar inte skymma 
budskapet. Bra början på ett kulturmöte!

Text: Saima Glogic, 
Språkutvecklingspedagog och lärarfortbildare 

Grammatik 
och pragmatik  
– om kulturella aspekter på kommunikation

Saima Glogic
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Varje år ordnar jag svenska festda-
gar i Vitebsk för mina svenskelever. 
Det är Lucia, midsommar, kräftskiva 
och på våren är det påskfest. Det 
är mycket roligt när vi klär på oss 
samma kläder som svenska påsk-
kärringar har på sig och målar stora 
fräknar på våra ansikten. Vi grillar 
korv på eld i trädgården och dansar 
på kvastar. Det är studenter och 
skolbarn som gärna deltar. Barnen 
är alltid jätteglada att delta och de 
kommer ofta tillsammans med sina 
föräldrar och småsyskon.

Artsiom och Maria studerar vid Vitebska 
Medicinska Universitetet. De läser svens-
ka och delar gärna med sig av sina intryck 
av undervisningen.

”En gång var jag i Stockholm på be-
sök,” – berättar Artsiom Silivonchik (21). 
”Det var fantastiska resan! Jag såg aldrig 
så många fina båtar förut! Stockholms 
parker och gamla byggningar var mycket 
vackra, då promenerade jag länge genom 
stan och besökte några museer. Vasa Mu-
seum var den bästa museum som jag hade 
sett någonstans förut. Under resan beslu-
tade jag lära mig svenska hemma i Vi-
tebsk. Svenska synes det vackraste språket 
bland de andra skandinaviska språken. 

Under påsken är alla 
katter svarta
Då hade jag funnit Tatianas hemsida på 
internet och hört sången : ”Lyckliga gatan, 
du finns inte mer...”.  ”Jättebra att du finns 
likväl” – då  hade jag  tänkt  så.  Nu stude-
rar jag svenska tillsammans med  Maryia.  
På lektionerna pluggar vi ”Mål-1” och 
andra läroböcker. Vi ser videofilmer och 
hör audiospår. Vi övar uttal och gram-
matik. Vi använder Internet: webbstöd i 
svenska, ”Lexin” och ”Svenska till max”, 
osv. Svenska filmer ser vi ofta också. Jag 
gillar TV-serie ”Skärgårdsdoktorn”.  Jag  
tycker om att lyssna på radio NRJ Sweden 
105.1. och se nyheter ”Rapport” på SVT.  
Sverigekontakts tidningar vill jag  gärna 
kunna läsa, det syns mycket intressant att 
läsa om människor från olika länder som 
studerar svenska. Jag försöker att läsa lite, 
men det är ganska svårt ännu. Att studera 
svenska har blivit min hobby och jag an-
vänder gärna min fritid för det.”

Maryia Stasenka (21) berättar: ”Jag 
hade aldrig varit i Sverige utan blev be-
kant med detta landet på Astrid Lindgrens 
böcker som min mor läste mig när jag var 
liten. Jag tyckte mycket om ”Pippi Lång-
strump” och ”Karlsson på taket”. Pippi 
och Karlsson bodde i Sverige och jag 
använde min barnfantasi att promenera  
tilsammans med Lillebror på Stockholms 
tak. I skolan läste vi skandinaviska sagor 

om häxor, elaka troll och goda älvor. De 
bodde djupt inne i mörka skogarna. Om 
man träffades med dem kunde man ändra 
ens öde. Nu studerar jag på universitetet 
och har min gode vän Artsiom som är 
mycket inspirerad att studera svenska. Nu 
studerar vi språket tillsammans och det är 
ganska intressant. Jag tycker om svensk 
kultur, konst, musik, skönlitteratur. Den 
första gången hade jag varit på påskfesten 
och träffat många påskkärringar där. Jag 
var också en av dem, det var kul! Nu är 
jag vuxen och det finns internet, så man 
kan läsa många Astrid Lindgrens böker 
och se filmer på svenska. Jag tycker myck-
et om att studera svenska och vill kunna 
tala bra.”

”Jag gillar väldigt mycket svenska fester 
som min lärarinna arrangerar för oss,” – 
säger Katya Zholudeva som går i 11 års-
kurs. ”Dessa fester är alltid mycket roliga! 
Man får alltid veta något nytt om svenska 
traditioner och festmat som lärarinnan la-
gar är alltid jättesmaklig!”  Jag kan bara 
tillägga till Katyas ord: ”Under påsken är 
alla katter svarta!”

Text. Tatsiana  Sinitsa
Svensklärare, Gimnasium nr. 2 
Vitebsk, Vitryssland
http://sita45.wix.com/tatsiana-svenska
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Helena Bross har jobbat som lärare i 
över trettio år men även skrivit över 
femtio barnböcker. Många av histori-
erna utspelar sig i skolan och hon har 
också skrivit biografier för barn om 
Olof Palme, ABBA och Astrid Lind-
gren. I maj är hon årets författare på 
Svenska Skolföreningens författarträff 
i Zürich.

Hej Helena, välkommen till Schweiz – har 
du varit här tidigare?
Jag var på semester i Schweiz som barn 
med min familj. Vi bilade ner till Schweiz 
och hyrde ett hus i Ascona vid Lago 
Maggiore. Jag minns ett fantastiskt åsk-
väder och att hagelkornen var så stora att 
takteglet gick sönder!

Vad vill du förmedla till alla elever på 
författarträffen?
Framför allt att man inte ska ge upp även 
om man har det jobbigt som barn. Jag bru-
kar berätta om min skoltid och barnen bru-
kar tycka att det är spännande att en vuxen 
berättar om hur jobbigt det var i skolan. 
Det gick ju ändå bra för mig och det tror 
jag är stärkande för barn med svårigheter.

På vilket sätt hade du det jobbigt i skolan?
Jag har dyslexi och mina första två skolår 
var verkligen svåra. Jag fick en lärare som 
var ointresserad av mina problem och jag 
satt mest och kände mig dum. De andra 
barnen lärde sig läsa, men inte jag. När 
jag skrev fel satte fröken stora röda kryss 
i mina böcker. Ibland rev hon ut sidorna 
och jag fick börja om. När jag äntligen 
fick stöd i tvåan, blev det inte heller lyck-

HELENA BROSS –  
Svensk författare på besök i Schweiz

at när det visade sig att jag var tvungen 
att gå dit på ”roliga timmen”. 

Som tur var arbetade min mamma i 
skolan och kände till skolans resurser. 
Hon såg till att jag blev testad av en skol-
psykolog som konstaterade att jag var 
ordblind. I trean kom jag till en läsklass 
där jag fick en underbar fröken som var 
talpedagog och speciallärare. Utan henne 
vet jag inte hur det hade gått. Jag lärde 
mig läsa och skolan blev rolig. Det var en 
kreativ miljö och vi fick spela teater. Det 
var då jag kom på att jag kunde hitta på 
berättelser och dessutom skriva ner dem. 
Jag minns att jag satt inne på rasterna och 
skrev, jag kunde inte sluta när jag börjat.

Gör du något idag för att stödja andra 
med läs- och skrivsvårigheter? 
Jag är med i Dyslexiförbundet FMLS 
och jag brukar tala under Dyslexiveckan 
varje år. Det kommer många förtvivlade 
föräldrar som inte tycker att deras barn 
får hjälp. Det gör mig väldigt ledsen och 
jag råder dem att ta kontakt med Dyslexi-
förbundets ”Skrivknuten”, där man får 
råd om hur man ska få en bra dialog med 
skolan. Det gäller att stå på sig. Idag finns 
många verktyg: inlästa läromedel, talsyn-
tes på datorn och stavningsprogram. Men 
det är fortfarande ingen garanti att barn 
med dyslexi får hjälp i skolan.

Vad vill du säga till alla föräldrar som vill 
hjälpa sina barn att uppehålla svenska 
språket?
Jag vill poängtera att högläsningen är otro-
ligt viktig. När vi talar med våra barn i 
vardagen använder vi ett begränsat ordför-

råd. Men när vi högläser får barnen en stor 
ordskatt. Vi uttalar också orden tydligare än 
när vi pratar i vardagslag. Det gör att bar-
nen får en klarare bild av språket. När de 
sedan börjar läsa själva kan man hjälpa dem 
genom att växelläsa. Den vuxna kan läsa en 
bit och barnen en bit. Då kommer man for-
tare fram i boken och det känns kul!

När jag arbetade som lärare illustrerade 
jag ordförrådets betydelse för föräldrarna 
genom att visa ord och uttryck som barnen 
fått när vi läste boken Mio, min Mio. Det 
var till exempel: ett gossebarn av kungligt 
blod, dunkla skogen, ett hjärta av sten, 
fjärran. Det är inte precis ord vi använder 
vid middagsbordet. Men tänk vilken rike-
dom att ha många ord! Man brukar säga 
att för att klara undervisningen på gymna-
siet behöver man ett ordförråd på 50 000 
ord. Det är 9 ord om dagen, från dag ett!

Text: Emelie Högstedt, SWEA Zürich
Bild från författarträffsbesöket, Svenska  
Skolföreningen Zürich

Svenska Skolföreningen Zürich organi-
serar hemspråksundervisning i svenska i 
Zürich och kringliggande kantoner sedan 
1992. Dess syfte är att hjälpa barn med 
svenskt ursprung att upprätthålla och vi-
dareutveckla sitt hemspråk. Föreningen är 
erkänd av Skolverket i både Sverige och 
Schweiz och följer de respektive kurs-
planerna. Föreningen har för närvarande 
drygt 180 elever vilka undervisas av ett 
team om 11 lärare. Eleverna är fördelade 
på årskurs 1 till och med gymnasiet samt 
Tisus-förberedande kurs.
För mer information, besök:  
www.svenskaskolforeningen.ch

Helena Bross med elever
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”Varför använder du så svåra ord när 
du skriver?” frågar Dorothea som är 
en av de nyfikna eleverna på Svenska 
skolan på Teneriffa. Pär Sahlin, för-
fattaren till bland annat Solhjärtats 
hemlighet och Agaton-böckerna har 
äntligen kommit på besök till oss på 
vår soldränkta ö. 

Pär är inte bara författare utan har en 
lång lärarerfarenhet med sig i ryggsäcken, 
vilket givetvis påverkar hans skrivande. 
”Jag är ju lärare”, säger han ”och jag tyck-
er att det är viktigt att ni lär er massor när 
ni läser.” Han fortsätter och prata om hur 
man gör när man stöter på ett ord som 
man inte förstår. ”Läs vidare i texten, så 
kanske ni förstår av sammanhanget eller 
om ni inte förstår, så kan man alltid slå 
upp ordet. Då lär man sig mängder av 
nya ord.” Barnen är väl förtrogna med 
hur de ska ta sig an nya ord och uttryck 
som de stöter på i sina texter. Ordförrådet 
växer hela tiden när de läser tillsammans, 
de stannar upp och samtalar om nya svå-
ra och kluriga ord eller uttryck och om de 
inte löser det tillsammans så tar de hjälp 
av sina lärare eller slår upp ordet.

Sedan skolstarten i januari har barnen 
på Svenska skolan på Teneriffa läst Pär 
Sahlins böcker. De yngre eleverna har 
fått lyssna till en fantasyberättelse om 
Agaton och de äldre har fått lyssna till, 
och parläst Solhjärtats hemlighet.

Alla barnen har aktivt använt sig av 
olika lässtrategier för att få en fördjupad 
förståelse av texterna.

Pär börjar vår förmiddag tillsammans 
med skolans alla barn genom att berätta 
om hur han arbetar som författare. Det är 
många steg från idé till färdig bok. Många 
elever känner igen sig i att skrivandet är en 
process som tar tid. Han berättar att det tar 
ungefär ett år att skriva en bok för honom.

De yngre eleverna i åk 1-2 har läst 
”Agaton och den eviga vintern” tillsam-
mans och har förberett sig genom att 
skriva ner frågor som de vill ha svar på. 
På framsidan av boken har illustratören 
Kalle målat ett monster och barnen und-
rar nyfiket vem monstret är. Kalle är en 
kreativ illustratör som även målar kar-
torna över de olika världarna i böckerna 
samt målar bilder till både framsidan och 
bilder inne i boken. Kalle är lite busig 

Magiskt besök 
                  på Teneriffa

börjar man snart förstå hur Pärs kreativa 
hjärna arbetar.

Pär berättar och förklarar hur man 
bygger upp en fantasyberättelse och dess 
viktiga element. Hos Kim, den rädde och 
fege ”hjälten” som under berättelsens gång 
växer till att bli en riktigt modig hjälte ser 
barnen snart direkta kopplingar till Harry 
Potter som från början ej heller var så mo-
dig, men som under berättelsens gång till 
slut lyckades ta sig an stora utmaningar. 
I en fantasyberättelse ska det onda strida 
mot det goda, vilket verkligen sker i Sol-
hjärtat. Det ska finnas någon magisk sak 
och en portal som kan ta en från en värld 
till en parallellvärld. Ofta återfinner vi även 
olika varelser som drakar, älvor eller andra 
overkliga väsen i den här typen av texter. 

Pär berättar vidare om hur viktigt det är 
att berättelsen växer under tidens gång. Det 
räcker inte med en konflikt, utan många 
små som delvis får en lösning men som 
även ersätts av nya konflikter. Allt för att göra 
berättelsen spännande och fånga läsaren.

Förmiddagen avslutades med att elev-
erna själva fick se sig om efter möjliga por-
taler i deras närområde som de kanske kan 
använda när de sätter igång med sitt eget 
skrivande. Vad sägs om en portal vid de 
stora stenblocken på stranden? Om man 
tar sig rakt igenom stenblocken kommer 
man till en god värld, men om man ram-
lar ner kommer man till en ond värld. Jag 
undrar vad jag får uppleva när jag snart får 
läsa barnens egna fantasyberättelser. Be-
rättelser som fått inspiration, struktur och 
peppning från en härlig förmiddag med en 
fantastisk författare. 

 Tack Pär, för en magisk dag och tack 
Riksföreningen Sverigekontakt för bidraget 
som gjorde detta besök möjligt. 

 
Text: Lottis Isaksson, lärare Svenska skolan, Teneriffa

Sommarläger i Bohuslän för 
barn och ungdomar

och hans fantasi går igång efter att ha läst 
Pärs böcker och han skapar till och med 
nya världar åt Pär så att han kan fortsätta 
att skriva och utveckla berättelserna. De 
verkar ha ett fruktbart samarbete som 
föder nya idéer. Pär berättar för oss en 
liten ”hemlis”, det kommer nämligen en 
ny Agaton bok till hösten som handlar 
om förbjuden kärlek. Barnen drar direkt 
paralleller till det äventyr de själva är mitt 
uppe i just nu. I vårt Storylinearbete om 
Teneriffas urbefolkning guancherna har 
de fått träffa kung Tinerfe, Gara och Jo-
nay som kom till skolan genom en magisk 
portal. De klev in i en grotta påTeneriffa 
för ungefär 600 år sedan och hamnade 
hos oss på skolan genom att plötsligt 
ramla ut ur skolans städskrubb! Tänk att 
det finns magiska portaler på riktigt precis 
som i fantasyböckerna! De ser kopplingar 
till guancherna Garas och Jonays förbjud-
na kärlek och olika textkopplingar visar 
på att de har kommit långt i sitt använ-
dande av strategier för att övervaka sin 
läsning. Visst vet barnen att det inte är på 
riktigt, men samtidigt är det så kittlande 
för fantasin att själva få uppleva något 
som normalt bara finns i sagornas värld.

Även de äldre eleverna är laddade med 
frågor. De undrar hur han kommer på alla 
de olika figurerna i sina böcker och hur 
han kan komma på alla krångliga namn. 
Om man tittar på namnet Nhilas som är 
smeden i Solhjärtats hemlighet och sam-
tidigt sneglar på författarens efternamn 

Per Sahlin



34 SVERIGEKONTAKT

Svenskkurs i Lappland – en upplevelse som vi aldrig glömmer

Måndagen den 18 maj besökte 
Anna Jansson oss. Det kändes 
lite overkligt. Sveriges i dag mest 
utlånade författare på de svenska 
biblioteken, (320 000 utlånade 
böcker per år) en författare vars 
böcker har översatts till över 15 
språk, tio av böckerna har filmati-
serats och barnböckerna av Emil 
Wern som i dag finns i alla skolor 
är jättepopulära – att hon, Sveriges 
deckardrottning kom just till OSS 
kändes overkligt men också fantas-
tiskt! Hon hade endast två helger 
lediga under hela våren och hon 
valde att en av dem komma till just 
oss på Svenska Skolan i Moskva. 
Detta är vi väldigt glada över och 
hennes besök präglades av entusi-
asm och glädje från första stund. 

Att Anna snubblade in på författarbanan 
efter att arbetat som sjuksköterska under 
en längre tid blev naturligt. Hon älskar att 
skriva.  ”Hade jag fått välja en vecka på 
lyxhotell i Dubai eller en vecka där jag 
fick sitta ner och skriva skulle jag valt skri-
varveckan” berättade Anna Jansson vars 
ögon började glittra. Detta fick eleverna 
att börja skruva på sig lite och funderade 
hur detta kunde vara möjligt. Allt efter-
som dagen gick där Anna berättade om 
sin författarbana, om skapandet av sina 
karaktärer, om hennes fantasirikedom, 
och de generösa tipsen om skrivprocessen 
förstod vi mer och mer vad hon menade. 

EN DAG MED  ANNA JANSSON
Detta är en författare som älskar det 
skrivna ordet och älskar att berätta. 

Eleverna fick också vara med om en 
resa i skrivarkonsten. Anna guidade de 
äldre barnen genom lärandet av hur 
man skriver en bok och framförallt hur 
man får en bok att bli spännande. Varje 
elev fick efter genomgång och hand-
ledning sedan skriva en så spännande 
inledning av en bok som möjligt. Till-
sammans hade vi bestämt att den skulle 
handla om ett brott om en katt som ha-
de fått sina tassar hopbundna. Alla ele-
vers förslag till inledning lästes upp och 
gavs feedback av Anna. Det blev många 
skratt och spännande moment. 

För de yngre barnen berättade Anna 
hur bilderna i en bok görs, vem som be-
stämmer hur bilderna ska se ut och vad 
de ska föreställa. Barnen själva fick illust-
rera en framsida av en bok som Anna 
läste en bit ur. Boken handlade om ett 
monster och det gjordes fina teckningar 
som kunde bli en framsida gjordes. 

Anna själv berättade hur hon inför 
varje bok gör en ”tankekarta” för att få 
en så bra helhetstänk, struktur och över-
sikt som möjligt. Eleverna log igenkän-
nande och fick bekräftat att skolans ar-
bete med tankekartor även används och 
är gångbart i livet utanför skolan. Anna 
har alltid haft svårt att stava och i yngre 
dagar hade hon även problem med sin 
läsning. När Anna i dag har skrivit en 
text lämnas den alltid vidare till hennes 
man som rättar alla stavfel. När boken 

sedan väl är bearbetad och klar skickas 
den till förlaget och där trycks den upp. 
Vid detta ögonblick äger inte Anna boken 
längre. Nu är det förlagets. Om hon vill 
äga en egen bok måste hon själv gå och 
inhandla en. 

Vi hade också en invigning av vårt 
nygamla bibliotek. Biblioteket har ut-
vecklats och förnyats och fest med ”klip-
pa band” ceremoni var en självklarhet. 
Ett par elever förklarade att nya möbler 
köpts in och gamla böcker har rensats 
bort och gett plats åt nya. Även en ny 
organisation av bibliotekets böcker har 
utvecklats och gjort biblioteket mer lust-
fyllt. Anna Jansson var den självklare 
huvudpersonen vid invigningen och med 
en stadig hand klippte hon bandet till 
jublet från alla elever. 

Efter en lustfylld dag av ett intensivt 
lärande inom skrivprocessen, massor av 
frågor, invigning av biblioteket och fram-
förallt en ny ingjuten skrivarlust står det 
klart – barnen skulle också valt en skri-
varvecka före en 
lyxvecka i Dubai 
– i alla fall som 
det kändes idag. 

Text: Christian 
Benjaminsson

 

Anna Jansson entusiasmerar
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Solen har precis stigit upp över 
Svenska Skolans läger i Oleta 
State Park, Miami. Trötta föräldrar 
kryper en efter en fram ur tälten i 
hopp om en varm kopp kaffe efter 
en natt med bristfällig sömn. Bar-
nen springer obekymrat runt och 
leker; nyhetens behag av att kunna 
röra sig fritt i omgivningen utan 
vuxens övervakning har ännu inte 
lagt sig. Här finns träd att klättra 
i, sandig jord att gräva gropar i 
och pinnar att fäktas med. Mycket 
närmare naturen än så här kom-
mer vanligtvis inte dessa barn 
som växer upp i prydliga men tätt 
bebyggda bostadsområden.

Föräldrarna piggnar till liv allt eftersom 
koffeinet börjar ha sin verkan. Plötsligt 
reagerar en mamma på att alla barnen 
försvunnit ur åsyn. Några föräldrar blir 
lite nervösa och tar på sig ansvaret att ta 
reda på vart barnen tagit vägen.  Snart 
kommer de leende tillbaka och berättar 
att alla barnen har återfunnits runt en eld-
stad där de febrilt försöker göra upp en 
brasa med tändstickor de smugglat med 
sig i fickorna.

Barnens fascination över detta med 
eld vaknade till liv under gårdagens 
scoutprogram. En av punkterna på pro-
grammet var att barnen skulle lära sig 
olika tekniker att göra upp eld. Andra 
kunskaper som lärdes ut var bland annat 
att sätta upp tält, läsa kompass, göra kno-
par och sist men inte minst att hålla rent 
efter sig i naturen. 

Svenska Skolan i Fort Lauderdale har 
länge haft som årlig tradition att campa i 
Oleta State Park i norra Miami. Det är ett 
relativt stort område där Floridas natur får 

stå orörd. Gruppen brukar träffas vid en 
strand där man kan få syn på både sjökor 
och alligatorer (om man har tur, förstås). 
I synnerhet tvättbjörnar finns det gott om 
på campingområdet. De små rackarna har 
lärt sig öppna alla sorters förpackningar 
och även soptunnor så det gäller att låsa 
in maten i bilarna då man ätit färdigt. När 
mörkret faller på skymtar man i horison-
ten Miamis lyxiga skyskrapor som blir fler 
och fler i och med de senaste årens upp-
sving i bostadsmarknaden. 

Som tidigare nämnts har Svenska Sko-
lan i år – tack vare ett generöst bidrag 
från Föreningen Sverigekontakt – kun-
nat utveckla ett scoutprogram som riktar 
sig till barn sex år och äldre. Åtskilliga 
småsyskon får också ta del av program-
met då det händer för mycket spännande 
för att de ska kunna hålla sig borta. 

”Syftet med scoutprogrammet är att 
vi vill befrämja det som vi tycker är ty-
piskt svenskt, och förklara begrepp som 
allmansrätten för barnen,” säger Petrus 
Sundevall, årets scoutledare och lärare 
på svenska skolan. ”Barnen får också gö-
ra aktiviteter där de jämför Floridas och 
Sveriges vildmark, t. ex. lära sig om farliga 
vilddjur i båda miljöerna.”

Scoutprogrammet är väldigt uppskat-
tat både bland föräldrar och barn och 
kommer säkerligen bli ett återkommande 
inslag i den årliga campingen.

Föräldrarna i svenska skolan jobbar 
konstant med att lära sina barn om Sveri-
ge och det svenska språket. Förutom att 
verka som stöd för språkutveckling för 
Svenska Skolan även med sig en känsla av 
gemenskap som är viktig både för föräldrar 
och barn. Vid den årliga campingen lär 
både stora och små medlemmar känna 
varandra bättre då man tillbringar mycket 

Svenskkurs i Lappland – en upplevelse som vi aldrig glömmer

Lägerverksamhet 
i Florida
Lägerverksamhet 
i Florida

tid tillsammans i det svenska lägret.
Den amerikanska skolan värdesätter 

inte lek och rörelse i samma grad som den 
svenska skolan. Barnen tillbringar den 
största delen av dagen stillasittande och de 
har tur om de får en halvtimmes rast efter 
lunch.  På fritiden roar sig många barn ge-
nom att leka med iPads, tv-spel och annan 
elektronik. Detta är ytterligare en anledning 
till att Svenska Skolans camping blir ett vik-
tigt avbrott och tillfälle att insupa lite frisk 
luft och frihet.

Sist men inte minst vill vi på Svenska 
Skolan i Fort Lauderdale ge Föreningen 
Sverigekontakt ett stort tack för ert bidrag 
till vår verksamhet! 

Text: Åsa Johansson Bagley
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På Svenska Sektionen i Dubai finns 
lusten att läsa hos alla elever och ar-
betet med läsförståelse har utmynnat 
i bättre skolresultat och nöjda elever 
och lärare. Skolbiblioteket utökas 
ständigt med svenska böcker och det 
är med stor spänning man tar emot 
nya bokpaket. 

Våren 2014 besöktes sektionen av förfat-
taren Martin Widmark. Han hade även 
med sig författarkollegorna och illu-
stratörerna Stina Wirsén och Jonathan 
Lindström. De höll i en mycket uppskat-
tad lektion där barnen fick vara med och 
lyssna till hur en bok kommer till från idé 
till färdig produkt med text och bilder.

Då detta tillfälle blev så givande för 
våra elever fanns en stor önskan om att 
få till ett författarbesök även i år. Gläd-
jen blev stor då Per Gustavsson kom till 
Dubai i februari för att hälsa på och hålla 
i lektioner på svenska sektionen. För ny-
fikna barn berättade han om hur han gör 
och hur han planerar i processen för en 
bok. I mindre, åldersindelade grupper
diskuterades och fantiserades det om 
eventuella och möjliga upptåg som skulle 
kunna finnas med i en berättelse. Per höll 
i tre lektioner och de äldre eleverna fick 
arbeta aktivt med illustrationer, vilket var 
mycket uppskattat. 

– Det var intressant att få besök av  
Per Gustavsson för vi fick lära oss om 
hans historier och var hans idéer kommer 

ifrån, säger Sandra som är 13 år och 
går i åttan. 

– Vi fick göra två aktiviteter där 
båda handlade om att rita och teck-
na figurer.  Jag tyckte det var kul att 
han kom och hälsade på oss i Dubai, 
för det är roligt att träffa svenska 
författare som har skrivit många av 
våra barndoms böcker.

Per har bland annat skrivit 
och illustrerat de populära 
prins- och prinsessböckerna. 
Ett fantastiskt minne för flera 
av barnen blev de böcker som 
de fick signerade av honom 
denna dag.

Pers besök tillsammans 
med förra årets författarbesök 
har fått eleverna att få upp 
intresset för författandets 
konst. Såväl läsningen som 
skrivandet har stimulerats 
och gynnats av dessa besök 
vilket inte minst syns i  
elevernas arbeten och  
prestationer. 

Text: Maria Falk

FÖRFATTARBESÖK I DUBAI

Per Gustavsson
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Två år sedan var jag precis i den här 
skolan på sommarkurs i svenska. 
Den var en av de erfarenheterna som 
präglade mest min åsikt om Sverige, 
svenska språket och svenskt utbild-
ningssystem. Nu fick jag erfara detta 
utbildningssystem som en vanlig elev i 
en svensk folkhögskola.Folkhögskola 
är en helt främmande koncept för mig. 
Det grundades på andra chans för de 
som inte kunde klara gymnasiet av 
någon särskild orsak. Sådan grej finns 
inte i Serbien. Vi får oftast bara en 
chans för att klara av utbildning.

Billströmska folkhögskoln själv ger en 
många möjligheter. Det finns Allmän 
linje, Allmän med Musik, Bild eller          
Textil, Natur- och Musiklinje. Vad är bra 

Billströmska, igen
är att man kan ta valbara kurser från andra 
linjer. Valbara kurser som jag har tagit är 
papper och studietid, men jag har målat 
mycket också på bildkurs. Jag lärde mig 
något nytt och samtidigt utvecklade en 
gammal talang. Av andra kurser finns det 
körkortsteori och navigation, textil och 
musik. Man kan verkligen använda sin tid 
här på ett nyttigt och produktivt sätt.

Lärarna, studieprogram och syn på ut-
bildning var också något helt annorlunda 
än det som jag är van vid. Studieprogram 
är praktiskt orienterade och man lär sig 
saker som man kan använda i vardagligt 
liv. Även om jag pluggade kemi i gym-
nasiet har jag aldrig analyserat vad finns 
i mat och vi gjorde precis detta på natur-
kunskap. Film och radio som används 
som läromedel hjälper modernisering av 

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

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

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

utbildning och ger information till stu-
denterna. 

Den största skillnaden är lärarna som 
har ett väldigt personligt förhållande till 
eleverna. Även om de har auktoritet som 
jobbet själv kräver, det känns som om 
det finns något slag av vänskap mellan lä-
rarna och eleverna. Jag själv var verkligen 
överraskad när läraren visste i vilket ämne 
varje elev var duktig på. De vet vem som 
har mycket kunskap om film, idrott eller 
litteraturhistoria och de frågar precis de 
där frågorna för att förstärka elevernas 
känsla av självvärde.

Vad jag personligen gillade här var 
möjlighet att delta i många aktiviteter 
som är kopplade med mina hobbyer. 
Film var en av dem. Min klass gjorde sitt 
eget program som heter God morgon 
Tyft. Det var något slag av morgonpro-
gram inspirerat av Nyhetsmorgon och 
God Morgon Sverige. Som jag visste från 
erfarenhet är det verkligen krävande att 
filma något. Det finns så mycket att göra 
och viktigast är att man har bra organi-
sation inom gruppen. Och det hade vi. 
Vad jag njöt av mest var atmosfär. Alla 
kollade allt med alla men samtidigt alla 
gjorde precis vad de ville. Varje person 
fick chans att styra projekt, göra grejer 
som man är bra på och ingen kändes  
exkluderad eller obekväm. Och förstås, 
som viktigast, vi hade det roligt. 

Att studera vid folkhögskola har varit 
en intressant erfarenhet för mig. Från 
kontakt med lärarna och eleverna anses 
möjligheten till en andra chans. Även om 
alla elever är olika, är de mesta där av 
liknande orsak. Och trots att jag njöt av 
min tid som elev här, vill jag inte studera 
igen på folkhögskola. Jag vill hellre komma 
tillbaka som lärare.

Text: Jelena Ralcic
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Ett prästliv i Oberá, 
Argentina
I samband med Sven Arne Flodells 80-årsdag utgavs 
vänboken ”Prästliv på olika kontinenter” som bland 
annat skildrar hans arbete som präst från det att 
han kom till Oberá 1963. I distriktet Misiones dit så 
många svenskar hade sökt sig under den stora emi-
grationen i slutet av 1800-talet och något decennium 
in på 1900-talet verkade Sven Arne inte bara kyrkligt 
utan engagerade sig även i sociala sammanhang, 
oftast tillsammans med sin hustru Gunvor. Utöver  
sina gärningar i Sydameri
ka har makarna Flodell 
varit engagerade med-
lemmar i Riksföreningen 
Sverigekontakt och guidat 
många av våra medlem-
mar i Oberá med omgiv-
ning. 

Boken är utgiven på  
Artos och Norma Förlag 
2015. 

Text: Lars Bergman

Besök i Minsk
Vid ett besök vid Svenska centret i Minsk (del 
av Internationella centret) i slutet av februari 
blev Viktor Hennius från Svenska institutet 
och undertecknad informerade om verksam-
heten under innevarande läsår. Det visade sig 
att elevtillströmningen var god. Det fanns vid 
besöket totalt 22 grupper, varav majoriteten 
av dem – ett knappt hundratal studenter - 
läste svenska på olika nivåer. Övriga studenter 
undervisades i de andra större nordiska språken 
med undantag av danska.

Den franska sektionen vid Centret för 
internationella studier hade också en stor 
mängd elever. Sammantaget var det mest po-
sitiva tongångar om framtiden från både den 
svenska och franska ledningen.   

Som svensk upplever man att mycket i  
Vitryssland är annorlunda, men man kan  
som utomstående konstatera att mycket för-
ändras från år till år, framför allt i Minsk – 
moderniserad flygplats, fler restauranger med 
internationell prägel, bättre bilpark med mera.  
En sak består dock – det stora intresset för 
Sverige och det svenska språket. 
Text: Lars Bergman

”Nya” Minsk  ”Gamla” Minsk
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1. Från vilken stad kom årets svenska 
mästare i ishockey?
A. Skellefteå
B. Växjö
C. Linköping

2. Vem är detta?
A. Kristdemokraternas nya partiledare  
 Ebba Busch Thor
B. Årets mamma, Ebba Busch Thor
C. Riksidrottsförbundets nya 
 ordförande, Ebba Busch Thor

3. Ett diplomatiskt tumult mellan Sve-
rige och ett annat land uppstod efter 
uttalanden från Sveriges utrikesminis-
ter Margot Wallström. Vilket?
A. USA
B. Kina
C. Saudiarabien

4. Det talas numera ofta om förkort-
ningen DÖ i svensk politik. Vad står 
DÖ för?
A. Decemberöverenskommelsen
B. Dataöverträdelser
C. Demokratiövergrepp

5. Vilken dag är Sveriges nationaldag?
A. 6 juni
B. 4 juli
C. 14 juli

Nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige våren 2015?

6. Vid valborgsmässofirande runt 
om i Sverige brukar sången ”Sköna 
maj, välkommen” framföras. Vem 
skrev texten till denna populära 
vårsång?
A. Esaias Tegnér
B. Alice Tegnér
C. Johan Ludvig Runeberg

7. Vilka namn var mest populära att 
ge sina nyfödda under år 2014?
A. Elsa och Lukas
B. Alice och William
C. Maja och Oskar

8. Vem fick ALMA-priset till Astrid 
Lindgrens minne 2015?
A. Isol
B. Tamerinstitutet
C. Praesa

9. Let’s Dance är ett populärt under-
hållningsprogram. Vem blev årets 
vinnare?
A. Jonas Björkman
B. Marie Serneholt
C. Ingmar Stenmark

10. Ett stort folkhälsoproblem i 
Sverige är fetma och övervikt. Hur 
många lider av detta?
A. Nästan hälften av befolkningen
B. Mer är hälften av befolkningen
C. En tredjedel av befolkningen

11. Vem var Sveriges representant i 
Eurovison Song Contest i maj?
A. Eric Saade
B. Måns Zelmerlöw
C. Jon Henrik Fjällgren

12. Klas Östergren som numera är 
invald i Svenska Akademien har också 
skrivit en bok som blivit film. Vilken?
A. Gentlemen
B. Twist
C. Gangsters

13. Frysta bär tros ha orsakat både 
sjukdom och dödsfall på ett äldre-
boende. Vilka bär?
A. Jordgubbar
B. Blåbär
C. Hallon

14. Livsmedelsverket har undersökt  
vad 2000 svenskar äter mest av på fyra 
dagar. Vad toppade listan?
A. Sill och potatis
B. Köttbullar och mos
C. Pizza

15. SCA har varit i blåsväder. Vad står 
förkortningen för?
A. Svenska Celsius Aktiebolaget
B. Sveriges Central Aktiebolag
C. Svenska Cellulosa  Aktiebolaget

Skicka de rätta svaren till:
Sverigekontakt, Box 53066,  
40014 Göteborg senast 15 augusti. 
Du kan också mejla svaren till  
lars.bergman@sverigekontakt.se.  
Bokpris till de tre först öppnade rätta 
svaren. 

Lösning till nutidsorienteringen nr 1, 
2015 var: 1B, 2C, 3A, 4A, 5B, 6A, 7B, 
8A, 9C, 10A, 11A, 12B, 13C, 14B, 15A.
Pristagare:
Nanouk Sabel, Nederländerna
Judit Hollos, Ungern
Barbro Hansson, Sverige 
GRATTIS!
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