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samband med de allvarliga oroligheterna i 
det forna Jugoslavien. Besöket föranleddes 
dock mest av att en omfattande svensk-
verksamhet har blossat upp med framför 
allt ett stort antal svenskkurser. I dessa 
grupper återfinns bland annat ”återvän-
dare” som efter ett antal år i Sverige har 
kommit tillbaka till hemlandet. Mer om 
detta längre fram i tidningen.

Sommaren  
Som många år tidigare har det varit full 
aktivitet på Billströmska folkhögskolan. 
Närmare 40 studenter deltog i sommar-
kursen i svenska och tillsammans med 
Svenska institutets två kurser – en för stu-
denter och en för lärare – var cirka 100 
deltagare från 30 nationer samlade för att 
förkovra sig i svenska.

I Sparreviken kunde ett tiotal utlands-
svenska barn och ungdomar njuta av som-
maren och friluftsaktiviteter av skilda slag. 
Detta efter att ha fått sin kursavgift betald 
genom att medel från de Ekmanska stiftel-
serna hade beviljats.

Ett antal svensklärare verksamma i ut-
landet har varit på besök på Dicksonsgatan 
och plockat till sig en bärkasse böcker från 
vårt bokbord. 

Samarbeten
Under många år har Sverigekontakt 
samarbetat med ett antal organisationer 
som delvis har liknande uppgifter. En är 
Svenska institutet som vi ständigt samar-
betar med – det kan gälla konferensen i 
Baltikum eller svenskcentret i Minsk eller 
någon aktivitet i Nordamerika osv. En an-
nan av dem är SUF – Svensk Utlandsun-
dervisnings Förening – som tillsammans 
med Skolverket stöder och bistår svenska 

Vissa somrar kommer man ihåg väder-
mässigt. Denna sommar har inte stuckit 
ut – möjligtvis har den varit kylig. Vad 
svenskarna längtar efter är nog främst att 
kvällarna ska vara varma eller åtminstone 
milda så att middagen kan avnjutas ute. 
Så har det inte varit i år, förutom några 
veckor i slutet av augusti. Men museer 
och nöjesparker har haft en ökad publik-
tillströmning så några är glada. Likaså 
klädföretagen som har sålt bättre än på 
länge under alla molniga dagar. Lingon-
plockare har varit överlyckliga denna 
sommar, framför allt i södra Sverige.

Politiskt sett brukar Almedalsveckan 
innebära några utspel som väcker ett visst 
uppseende. Men årets upplaga kändes  
avslagen. Politikerna var kanske trötta  
efter en intensiv politisk vår med skuld-
läggande åt alla håll.

Under regniga och molniga dagar kan 
man se på tv, till exempel sport. Många 
såg två av Sveriges ungdomslandslag i 
fotboll vinna Europamästerskapet. Sarah 
Sjöström var fantastisk i sim-VM i Ryss-
land och både herr- och damlandslagen i 
orientering hade stora framgångar i VM 
i Skottland. VM i friidrott i Peking gick 
dock inte så bra.

Tysklandsresan
Då alltför få intresseanmälningar har in-
kommit till kansliet kommer det tyvärr 
inte att bli någon Tysklandsresa i början av 
november. Min erfarenhet är att många av 
våra medlemmar hittar fantastiska resor 
i det stora utbud som finns på resemark-
naden och att Sverigekontakt som rese-
arrangör har svårt att konkurrera med det. 

Bosnien och Hercegovina
Sverigekontakt besökte Sarajevo i som-
ras. Denna stad som mest förknippas med 
”Skotten i Sarajevo 1914”, men även med 
den fyraåriga ockupation och beskjutning 
av staden som ägde rum på 1990-talet i 

skolor och den kompletterande svenskunder-
visningen i utlandet. Med intresseorganisatio-
nen Svenskar i Världen (SviV) utbyter vi in-
formation och hjälps åt ibland i något fjärran 
land. Även med SWEA (Swedish Women’s 
Educational Association) har vi kontakt. Till-
sammans med dessa och några till kan vi 
åstadkomma mycket som positivt påverkar 
bilden av Sverige utomlands och som stöder 
svenska familjer i olika länder.

Hösten
När detta läses har redan två konferenser 
genomförts i första halvan av september, en 
i Hamburg med svensklärare från ett antal 
Volkshochschulen och en i Bryssel med 
lärare och skolledare från svenska skolor 
utomlands. Senare under hösten genomförs 
en i New Jersey/New York 2–4 oktober för 
lärare inom den kompletterande svensk- 
undervisningen i Nordamerika, en i Riga 
9–11 oktober för svensklärare i de tre bal-
tiska staterna, Vitryssland och i viss mån 
Ryssland, en i Budapest 16–18 oktober för i 
huvudsak svensklärare verksamma i Ungern, 
en i Torrevieja 6–8 november för lärare verk-
samma främst i södra och västra Europa och 
förhoppningsvis en i Zürich 20–21 november. 
Den senare vänder sig främst till lärare inom 
vuxenutbildningen i Schweiz. Med andra 
ord, en höst full av aktiviteter.

Bokrecensioner
I detta nummer av tidningen startar vi en 
serie artiklar om läromedel som används 
främst inom den kompletterande svensk-
undervisningen. Vi välkomnar alla er aktiva 
lärare i utlandet att bidra med era tips och 
erfarenheter av läromedel och annat som ni 
är nöjda med i undervisningen.

Bloggen
Sverigekontakt har en blogg som du kan  
hitta på vår hemsida www.sverigekontakt.se.
Där kommer vi att varje vecka informera 
om aktuella händelser, antingen sådana som 
redan har hänt eller något som ska äga rum. 
Du kommer att kunna hitta konferenspro-
gram, presentationer av läromedel, nytt 
från kontoret etc., etc.

En skön höst önskar

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverige-
kontakt.se
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Under sommaren brukar en del kurser 
anordnas av föreningen, de flesta i samar-
bete med någon annan organisation, t.ex. 
Svensklärarföreningen i Finland. Normalt 
brukar också svenska folkhögskolor vara 
involverade och kan då bidra med både 
inkvartering och lärarresurser. Modellen 
är numera ordentligt beprövad och brukar 
fungera utmärkt. Föreningen välsignar 
detta samarbete.

De svenska folkhögskolorna är egentli-
gen i sig en strålande inrättning. Vi tar dem 
gärna som något självklart, men de är i 
själva verket näst intill unika i världen.  
Det finns folkhögskolor även i övriga  
Skandinavien, och hela rörelsen började en 
gång i tiden (på 1800-talet) i Danmark, men 
folkhögskolorna i de tre skandinaviska län-
derna har utvecklats i olika riktningar.

Vad de svenska folkhögskolorna betytt 
för den så kallade folkbildningen — och 
därmed för demokratin — kan antagligen 
inte överskattas. De har i generationer gi-
vit dem som av någon anledning missat 
att få ut det mesta möjliga av den vanliga 
obligatoriska skolgången en ny chans till 
utbildning, av allmänt slag eller mer spe-
cialiserad.

När allt fler svenskar kom att omfattas 
av utbildningssystemet under första hälften 
av 1900-talet, spelade folkhögskolorna en 
central roll. Inte minst många kvinnor hade 
denna skolform att tacka för chansen till sin 
utbildning. Jag har hört det berättas att min 
egen farmor drömde om att någon gång få 
läsa på folkhögskola. Det blev aldrig så, av 
olika skäl. Under några decennier vid det 
här laget har jag undervisat varje sommar 
på föreningens kurser på någon folkhög-
skola. Då brukar jag tänka på min farmor, 
som jag inte har något eget minne av, och 
skänker även en tacksamhetens tanke till 
denna skolform, som skapat möjligheter för 
så många svenskar, och nu även verkar in-
ternationellt. Det är upplyftande att få vara 
en del av detta.

Folkhögskolorna själva ordnar också 
kurser med särskild inriktning inom ramen 
för sitt ordinarie utbud. Det kan gälla mu-
sikutövning, annan konstnärlig verksamhet, 
hantverk av olika slag eller mer speciali-
serade kurser. Inte sällan tar man fasta på 
den enskilda folkhögskolans lokala förhål-
landen och anknyter till dem. På västkusten 
har man exempelvis kunnat få avancerad 
utbildning i navigation.

Något som varken folkhögskolorna, 
föreningen eller någon annan kan påverka 
är det svenska sommarvädret. Som bekant 

kan det variera, både från år till år och från 
stund till stund. I sommar har väl vädret inte 
varit särskilt lysande, åtminstone inte där 
våra kurser varit förlagda, kanske inte heller 
under den delen av sommaren när det varit 
aktuellt. Meteorologerna hävdar visserligen 
bestämt att det varit en helt genomsnittlig 
svensk sommar, men några föregående år 
med mera lyckosamt utfall har gjort oss bort-
skämda.

Under alla omständigheter har en del 
reflektioner kring den svenska sommaren 
märkts bland kursdeltagarna. Detta kan nog 
komma att påverka årets kursvärderingar.  
De som deltar i våra kurser kommer natur-
ligtvis i allmänhet hit för att lära sig något, 
och det gör man rimligen lika bra om det 
regnar ute som om solen skiner oavbrutet. 
Men man kommer inte ifrån att vädret har 
ett inflytande över prestationerna. De flestas 
humör påverkas ju av många olika omstän-
digheter, och vädret hör till det som har 
omedelbara effekter.

Det är ju också en viss satsning att ta sig till 
ett annat land för att lära sig ett främmande 
språk. Då skadar det inte om det erbjuds lite 
bonus i form av njutbar fritid och annat. Det 
är egentligen häpnadsväckande hur många 
som är beredda att göra betydande person-
liga uppoffringar för att lära sig svenska. Vi är 
dem stort tack skyldiga.

När detta skrivs pågår ett VM i friidrott. 
På de svenska tröjorna står det SWEDEN. 
Vad skulle man förlora på att det stod  
SVERIGE? Svenskar tycks förutsätta att ingen 
känner till Sverige och/eller inte intresserar 
sig. Ivern att få delta i våra sommarkurser 
talar ett annat språk. Svenska är något många 
vill lära sig. Frivilligt. De är till och med be-
redda att trotsa det svenska sommarvädret.

Skänk dessa beslutsamma en tacksam 
tanke, och inbegrip gärna folkhögskolorna i 
denna. Där görs ett hängivet och viktigt ar-
bete, varje sommar och varje dag året runt. 
Berätta gärna för andra om detta. Intresset 
för svenska utomlands är märkvärdigt dåligt 
känt — i Sverige!

Kom också ihåg att sommaren var alldeles 
genomsnittlig. God höst!

Bo Ralph
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I omkring 35 år har Sverigekontakt 
arrangerat sommarkurs i svenska 
för utländska studenter. Det startade 
på Grebbestads folkhögskola, men 
kursen förlades så småningom till Bill-
strömska folkhögskolan på Tjörn. 

I år samlades ett 40-tal deltagare från ett 
femtontal länder, däribland USA, Argen-
tina, Ukraina och Australien. Som tradi-
tionen bjuder fanns på programmet mid-
sommarfirande, räkfest, grillkväll, besök 
hos värdfamilj, filmkvällar, allsång, Mar-
strands- och Göteborgsbesök mm. Men 
viktigast av allt var förstås de dagliga 
svensklektionerna. Inslag av externa före-
läsare uppskattas alltid och i år var bland 
andra Augustprisvinnaren Kristina Sand-

berg där och talade om sina 
romaner. Poeten och biblioteka-
rien Arne Johnsson informerade 
om ny svensk litteratur, utlands-
lektorn Anna Brännström öva-
de uttal och Christer Tegemo 
talade om aktualiteter i Sverige. 
I vimlet ute på Billströmska syn-
tes även de två akademiledamö-
terna Sture Allén och Bo Ralph 
som föreläste om Nobelpriset i 
litteratur respektive svenska dia-
lekter. En sak till måste nämnas 
– maten. På Billströmska är flödet av mat 
konstant – man äter gott och mycket. Det 
påverkar trivseln och studieresultaten på 
ett avgörande sätt.
Det blir förstås ny sommarkurs nästa år. 

Här följer nu en berättelse skriven av en 
av deltagarna – Shu Liang från Kanada 
– om mötet med Sverige och Tjörn och 
hennes väg in i det svenska språket.
Text. Lars Bergman 

Medan jag klättrade uppför det lilla 
berget mittemot Billströmska Folkhög-
skolan kunde jag inte låta bli att undra 
hur jag exakt hade kommit hit. Kanske 
planerades min utflykt när jag kom från 
Malmö för två veckor sedan? Eller kan-
ske min kurs planerades när min man 
hittade ett jobb i det här gamla och 
vackra landet? Just det. Kanske mitt 
möte med Sverige planerades när jag 
träffade min man, en holländsk, i Kuba 
för flera år sedan. Det är precis hur jag, 
en kinesisk kanadensiska, hittade mig 
själv i mitten av Sverige, precis som 
livet har planerat. Livet rör sig på ett 
hemlighetsfullt sätt, eller hur?

Det var en fin och bekväm sommarkväll. 
Solen sken och en bris blåste längs stigen. 
Det kändes lätt – jag skulle orka det utan 
mycket kraft, tänkte jag. Det påminde 
mig om mina första veckor i landet förra 
året för att min man hade varit i Sverige 
i flera månader och allting arrangerades. 
Det skulle vara en lycklig semester för mig. 

Men snart tog jag en fel väg och stigen 
försvann under mina fötter – ”Oj”! Jag 
kom ihåg tillfället när vi förlorade vårt 
bostadskontrakt och var tvungna att hitta 
en annan plats om bara en månad. Vilken 
oro och ångest! Svårt var det att hitta någon 
som inte var på semester i augusti, för att 
inte tala om hur vi lärde oss att göra allting 
på svenska, ett helt nytt språk för oss. Vem 
visste att man kunde kolla på Blocket så 
ofta som man kunde fika?! Det var nog 
som hur jag försökte att hitta min egen stig 
nu bland taggiga buskar och hala stenar. 

Jag svär att berget verkade mycket lägre 
från mitt rum tidigare. Det mumlade jag 
till mig själv när plötsligt halkade jag på en 
klippa, ”Aj!”. Vilken tur att jag var oska-
dad. Pust! Det var lite pinsamt, men inte 
så mycket som de oerhört många gånger 
när jag talade svenska fel. En dag i mitt 
bostadshus försökte jag hjälpa en pojke 
som bar många påsar. Han såg förvirrad 
ut medan jag sa, ”kan jag hjelpe dig?” och 
ännu mer när jag repeterade tre eller fyra 
gånger. Stackars pojke – även nu springer 
han snabbt iväg efter att han vinkar till mig. 

Stigen blev svårare och jag blev väldigt 
svettig och smutsig. Det tog mycket mer 
tid än jag förväntade. Som att plugga 
svenska. Tålamod måste man ha enligt 
några kompisar, ”Det tar tid.” Det slog 
mig att ge upp. Varför inte? Många andra 
hade gjort det. Men det är inte ett alter-
nativ, inte ett bra alternativ i alla fall. An-
strängning krävs det om jag vill bli en rik-
tig del av samhället och inte bara en fluga 
på väggen. Jag var bestämd att fortsätta 
klättra upp, ett steg i taget, precis som hur 
jag kan lära mig svenska – ett ord i taget. 
Det ska hjälpa mig.

När jag äntligen var framme hittade 
jag en otroligt vacker utsikt på toppen av 
en stor vit sten. Skolbyggnadens röda tak 
skimrade och skärgården glittrar i havet 
långt borta. Ensam var jag men jag kände 
mig inte ensam. För jag visste att många 
människor hade hjälpt att bygga stigen 
som hjälpte mig komma hit. För jag visste 
också att många mer hade kommit och 
ska komma hit. Det känns skönt att veta 
att jag är, som vi är, inte ensam i våra 

vandringar upp för berget.
Missförstå mig inte – jag älskar att cykla 

runt landets platta cykelvägar, men vilken 
fri och öppen känsla här på toppen! Det är 
ganska fantastiskt med tanke på att jag inte 
hade kommit upp så högt. ”Om du ska stu-
dera på ett internationellt program på engel-
ska”, många hade frågat mig, ”varför vill du 
lära dig svenska?” Svaret låg precis framför 
mig – att se mer och se ytterligare.  

När jag kom ner såg jag en gul skylt, 
”Här uppe är ett berg med vackra mönster.” 
Men jag vet att det inte var det viktigaste att 
nå bergstoppen. Syftet är att hitta våra egna 
stigar. Syftet är att bli bättre och starkare 
människor genom våra upplevelser. Oavsett 
hur jag kom hit ska jag fortsätta klättra  
stigen upp för berget. Vill du gå med?
Text: Shu Liang

Stigen uppför berget

SYDAMERIKASOMMARKURSEN 
PÅ BILLSTRÖMSKA

Shu Liang
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I föregående nummer gjorde vi en 
resa runt jordklotet med hjälp av 
frimärken, denna gång ser vi vad 
alla svenska idrottsframgångar har 
lämnat för spår ute i världen.

Det är vinteridrotterna som förekommer 
flitigast. Skidor både utför och längst med 
uppmärksammas med minnesmärken.  
En liten del kommer här i tidningen,  
betydligt fler finner ni på Riksföreningens 
hemsida.

Svenska vinteridrottare på 
skidor som Wassberg fin-
ner vi i Paraguay. Thomas 
Wassberg tog ett OS-guld 
1980. Han slog den store 
finnen Juha Mieto på 15 km 
med en hundradels sekund.

Ett av Sveriges största ögonblick i 
skidhistorien var i Innsbruck 1964. 
Sverige vann dubbelt i 50 km herrar 
genom Sixten Jernberg och Assar 
Rönnlund. Sverige tog även OS-
guld i 4 x10 km herrar genom Karl-
Åke Asph, Sixten Jernberg, Janne 
Stefansson och Assar Rönnlund.  
I Panama hedras de svenska fram-
gångarna med ett minnesmärke.

Den fantastiska Ingemar Stenmark fin-
ner vi i Belize som tidigare hade namnet 
Brittiska Honduras och blev självständigt 
1981. Landet gränsar mot Mexiko och 
Guatemala. Belize uppmärksammade 
Ingemar Stenmark för hans guldmedalj 
under OS 1980 i Lake Placid. På märket 
ser vi hans guld i storslalom.

Nu byter vi underlag från snö till is och 
till vårt kära landslag Tre Kronor. Den 20 
februari 2002, OS i Salt Lake City, det 
är den 3:e perioden, klockan visar 17.36, 
och det är kvartsfinal mot Vitryssland. 
På resultattavlan står det 4–3 till Vitryss-
land. Tommy Salo har släppt in en flad-
derpuck, JÄTTEFIASKOT är här. Hela 
Sverige vill glömma detta OS-minne 
från 2002. Men så trycker Vitryssland ett 
minnesmärke men en bild på Tommy  
Salo efter det att han har släppt in det 
”billigaste” målet i ishockeyhistorien. Vissa 
minnesmärken går inte att sudda ut.

Vietnam med sina 85 milj invånare 
har inget hockeylag. En svensk spelare 
finns med på ett minnesmärke från OS i 
Albertville 1992. Sverige kom på femte 
plats detta OS. Slog Tyskland med 4–3 i 
match om 5:e plats.

Fotboll är ett ämne 
som engagerar hela 
jordens befolkning. 
När Sverige har delta-
git i ett VM eller EM i 
fotboll kommer genast 
minnesmärken ut med 
Sverigeanknytning.
Nordkorea gav 1978 
ut en minnesserie med 
titeln ”History of the 
World Cup”. Sverige 
finns med i denna serie med årtalet 1958 
och karta över Sverige finns i överkant. 
Nordkorea har varit med i VM två gånger, 
1966 och 2010. Sverige har tre medal-
jer från VM; 1950 (brons), 1958 (silver) 
och 1994 (brons). Men det stora året var 
1958 då Sverige arrangerade fotbolls-VM 
vilket övriga världen ej glömmer.

Sveriges mest berömda fotbollstränare 
finner vi på ett minnesmärke från Domi-
nica, formellt Samväldet Dominica, som 
är en republik inom Samväldet (före detta 
Brittiska samväldet) i Västindien och lig-
ger mellan öarna Guadeloupe och Marti-
nique. Ej att förväxla med Dominikanska 
republiken. Denna lilla ö hedrade Sven-
Göran Eriksson, Sveriges mest berömda 
fotbollstränare. VM i fotboll 2002 spela-
des i Japan och i Korea. Sverige spelade i 
grupp F tillsammans med 
England, Argentina och 
Nigeria. Sverige och Eng-
land gick vidare. Sverige 
blev utslaget i åttondelsfi-
nalen av Senegal. England 
blev utslaget av Brasilien 
i kvartsfinalen. Den 2 juni 
spelade Sverige mot Eng-
land, det blev oavgjort 
1–1. Sven-Göran Eriksson 
var tränare för England 
under detta VM. Totalt 
har Svennis varit tränare 

SVENSKA 
SPORTMINNESMÄRKEN 
RUNT JORDEN

ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR
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under 3 VM turneringar, 2002 och 2006 
för England och 2010 för Elfenbenskusten.

Republiken Tadzjikistan, är en stat i Cen-
tralasien. Landet har givit ut ett minnes-
märke över Sveriges landslag i fotboll år 
2000. Då spelades Europamästerskapet 
i fotboll i Belgien och Nederländerna. 
Sverige spelade i grupp B med följande 
resultat: Sverige - Belgien 1–2  Sverige 
– Turkiet 0–0 Sverige - Italien 1–2 Sve-
rige kom sist i sin grupp och Italien blev 
gruppetta. Finalen vanns av Frankrike 
med ett GOLDEN GOAL över Italien 
2–1.

Svenskar med racket i handen hedras 
rikligt, både tennis- och bordtennisspe-
lare finner man på de minst tänkbara 
ställen.

Öarna Sao Tomé och Principe utgör 
republiken Demokratiska Republiken 
São Tomé och Príncipe. Öarna ligger 
utanför Västafrika och republiken är en 
av de minsta länderna i Afrika. Björn 

Borg pryder 
ett minnes-
märke från 
den lilla re-
publiken, han 
tog 11 Grand 
Slam-titlar 
och dessa 
meriter är an-
ledningen till 
att han pryder 
ett frimärke i 
Afrika.

Stefan Edberg finner vi på ett märke från 
St Vincent – en liten ö i Karibien – som 
uppmärksam-
mar den dubble 
Wimbledon-seg-
raren (1988 och 
1990). En lycklig 
vinnare höjer 
segerbucklan på 
minnesmärket 
från den lilla ön i 
Karibiska havet.

En riktig världskändis från Sverige är 
Jan-Ove Waldner eller som man säger i 
Kina ”Chang Qing Shu” som man kan 
översätta till ”Det evigt gröna trädet”.
Vi finner honom på ett frimärke från  
Palestina.

Lite mer udda sportminnen är till exem-
pel Henri Saint Cyr, född 15 mars 1902 
och död 27 juli 1979. Han var en svensk 
dressyrryttare och vann bland annat fyra 
OS-guld. 1952 i Helsingfors tog han 2 
guld i dressyr, både i lagtävlingen och i 
den individuella tävlingen. Han uppre-
pade bedriften 1956 i Stockholm. Han 
är också känd för att 1948 under OS i 
London få guldmedalj vid prisutdelning-
en och sedan vara tvungen att återlämna 
den eftersom han klassades som proffs. 
Han var till vardags fanjunkare vid K4 
i Umeå men under OS titulerades han 
som fänrik. Är man fänrik utbildar man 
ryttare med lön vilket gjorde att han 
sågs som professionell!

Som avslutning 
har jag valt en 
nybliven Europa-
mästare. Märket 
på Måns Zelmer- 
löv är från 
23.05.2015 och är 
på 68 cent som 
är normalportot i 
Österrike.

Om ni saknar svenska kvinnor kan ni 
vara lugna, jag återkommer i ett senare 
nummer av Sverigekontakt med kvinn-
liga minnesmärken från världens alla 
hörn.

Hälsningar från Sven Vindelstam
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Med medel från de Ekmanska stiftelserna har 14 svenska barn 
och ungdomar som bor med sina föräldrar utomlands kunnat 
delta i Sparrevikens olika läger denna sommar. 

Tanken är att dessa lägerdagar ska stärka ungdomarnas språkfärdigheter då 
de får möjlighet att bruka sin ibland stapplande svenska tillsammans med 
ungdomar som bor hela året i Sverige. I år kom deltagarna från bland annat 
Singapore, Italien, Malaysia och Belgien. Här följer en deltagares intryck av 
tiden på Sparreviken – Annika Elmblad från USA.
Lars Bergman

Sommar i 
Sparreviken

Hej
Jag hetter Annika Emblad och jag fick chansen denna sommarn 
att åka till en segel-camp i Sverige. Den hetter Sparreviken och 
är ganska nära Göteborg. I början var jag lite osäker om hur 
det skulle vara (och ville faktist inte gå). Jag kände ingen och 
kan bara prata en lite svenska. Men när jag kom blev jag glatt 
överaskad hur kul det var. Jag fick några jättefina vänner och vi 
hadde så kul tillsammans. Even om min svenska var inte så bra, 
så pratar nästan alla engelska om det behövdes, så det gick bra 
iallafall. Och det var många som inte pratade så bra svenska och 
dom kom från olika länder med svenska föräldrar. Jag lärde mig 
att svenskarna är väldigt inklusiva och snälla. Dom välkomnar 
alla med varma hjärtar, varma kakor och kaffe. 
Annika Emblad
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Den 30 maj hölls Riksföreningen 
Sverigekontakts årsmöte i Mariehamn 
på Åland. Som vanligt redovisades 
aktiviteter under föregående verksam-
hetsår, styrelse och revisorer valdes 
och budget fastslogs. Föreningens 
beskyddare, H.M. Konungen Carl XVI 
Gustav, hade sänt en hälsning som 
upplästes av föreningens ordförande 
Bo Ralph. Tack vare Riksföreningens 
lokalavdelning på Åland som hade 
hjälpt till med praktiska arrangemang 
genomfördes alla kringaktiviteter utan 
problem. Även vädret var hyggligt. Ett 
stort tack för detta! 

De sista dagarna i maj träffades Sverige-
kontakts medlemmar på Åland för att be-
gå 2015 års årsmöte med riksföreningen. 
Det var försommargrönt och vackert men 
kyligt och regnigt som större delen av 
sommaren. Vädret var så regnigt att en av 
våra värdar, Erik Lindholm, som hade en 
nyfödd fölunge liggande ute i hagen med 
sin mamma, avstod från festmiddagen för 
att åka hem och ta in babyn i stallet. Det 
var tur för lite senare på kvällen strilade 
ett kraftigt regn ner över Åland. 

Festmiddagen åts på Hotel Nautica 
som ligger på västra kajen med barken 
Pommern för ankar utanför. När vi kom 

Årsmötet på Åland

till restaurangen möttes vi i stora salen av 
vad som såg ut at vara alla Mariehamns 
studenter, som samlats för att ha student-
fest. Själva tog vi plats i en stor veranda 
ut mot kajen med fönster runt om, en ljus 
och trevlig utsikt. 

Till skillnad mot ungdomarna utanför 
var vi huvudsakligen seniorer, som dock 
var lika högljudda som den yngre genera-
tionen. Det var alltså en varm och trevlig 
feststämning, som förhöjdes då maten ser-
verades. Röding är inte något som väst- 
och sydsvenskar är bortskämda med.

Så var det dags för ordföranden, pro-
fessor Bo Ralphs spirituella middagstal.  
Han inledde på Island, där hans hustru 
Anna, som annars alltid brukade delta i 
årsmöten befann sig i familjeangelägen-
heter. Därefter kom han in på götebor-
garnas syn på Östersjön. ”Göteborg är 
ju en hamnstad och en göteborgare som 
kommer till den lummiga skärgården i 
Östergötland fattar inte riktigt att detta är 
en skärgård. Det verkar mer som en över-
svämmad pilskog”. 

Han fortsatte att berätta om Sveriges 
och Ålands gemensamma historia fram till 
finska kriget 1809. Legendariska namn är 
Kalm och von Troil och inte minst Linné-
lärjungen Daniel Solander, som bosatte sig 
i London, enligt uppgift för att han inte fick 

gifta sig med Linnés dotter. Solander for 
jorden runt med James Cook. Ur Solanders 
dagbok kan man läsa: ”Idag fick vi kött, en 
självdöd holländsk hund”. Man måste ju 
konstatera att menyn var bättre idag, slu-
tade Bo Ralph som därefter utbringade en 
skål för Sverigekontakts medlemmar samt 
för studenterna som firade där innanför.

På söndagen blev det bussutflykt runt 
Åland. Vi åkte bland annat förbi Kastel-
holms slott, där Erik XIV en tid lär ha 
suttit fången. Dagens höjdpunkt var ett 
besök på Ålands kameramuseum, där 
vi guidades runt av museets ägare Olle 
Strömberg, en skåning som en dag träf-
fade en åländska vid namn Benita, som är 
smyckekonstnär och som dessutom visade 
en stor samling parfymflaskor, som hon 
samlat ihop på Ålandsbåtarna. 

Museet innehöll en intressant samling 
från kamerans barndom och framåt. Där 
fanns bland annat Fritiof Nansens kamera, 
som han haft med sig på sin Nordpolsfärd 
samt polisens äldre utrustning för fotogra-
fering av bovar.  

Det intressanta besöket avslutades med 
kaffe och hembakta kakor och då dök även 
några bofasta Ålandsmedlemmar upp.

Text: Ina Nordquist, Ina.nordquist@com 

 

Museiägare Olle Strömberg
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I bosniskan lyder sägnen: ”Den som 
överlever lär ju berätta.” Föreställ er ett 
hem, ett hus, en familj, en skola, en vän-
skap, ett liv, en tillvaro. Lätt skulle man 
kunna säga. En idyll med andra ord! 
Och så kommer det någon och förstör 
ens liv, slår sönder ens vänskap, bombar 
ner ens hus, mördar ens liv eller familj, 
tillintetgör ens tillvaro. Allt som var 
normalt är plötsligt udda, annorlunda, 
missbildat, vanskapt. Allt du förstod var 
plötsligt främmande, oigenkännligt, av-
lägset. Du skriker, du vrålar ut att detta 
är fel, men ingen begriper sig på det du 
säger. Att du känner dig som en utomjor-
ding i den stad du föddes, i det landet du 
levde där resonemang och sunt förnuft 
blev en lyxvara. Så kan mitt liv sam-
manfattas mellan 1992–1994. Jag hade 
en syster som redan hade bott i Sverige 
som lyckades övertala mig att jag skulle 
ta mig till Sverige trots att det hade känts 
som ett metafysiskt nederlag, som om 
att jag skulle svika min inre varelse som 
ständigt påminde mig att det var min 
plikt att vara normalitetens vertikal, en 
fyr i stormen, som sakta men säkert bryts 
ned av hätska vågor. Jag gav efter, kände 
mig besegrad. Jag landade på Kallax 

flygplats 15 april 1994. Min slutdestina-
tion, Luleå. Blandade känslor vällde 
fram. Lättad samt tom. Glad men arg 
samtidigt. Men jag kände mig framför 
allt avskuren. Avskuren från mitt språk, 
från mina vänner som var utspridda, utan 
att vi hade kontakt. Det fanns faktiskt en 
tid utan Internet. Och fast jag förmodligen 
var på en av jordklotets säkraste platser 
gjorde sig osäkerheten inom mig känn-
bar. Jag var liten. Jag var den minsta 
myran som försökte gömma sig undan 
alla steg som trampade omkring. Därför 
skulle jag uppfinna ett helt nytt liv, bygga 
upp en ny tillvaro, skapa mig en ny idyll, 
gå i en ny skola, bo i ett annat hus, skaffa 
mig nya vänner. Jag ville känna mig sä-
ker. Jag hade faktiskt överlevt och den 
som överlever lär ju berätta. 

Men hur bär jag mig åt? Hur når jag 
det nyuppställda målet? Väldiga norr-
ländska älvar stod mig och den nya till-
varon emellan. Hur tar jag mig över de 
forsar som sveper allt framför sig, vilka 
broar måsta jag resa för att slippa hoppa 
från ett timmer till ett annat som under 
tidens gång hade flutit längst Luleälven. 
Språket var min bro, svenskan var min 
brygga där jag kunde ankra min livbåt. 

Det nya tungomålet förde med sig sä-
kerhet. Sakta tog jag mina första steg på 
andra sidan, säkra sidan. Min nyfikenhet 
mottogs av en öppenhet av sällan skådat 
slag. Arbetarsöner från de norrländska 
basindustrierna, med hockeykepsar och 
något konstigt under övre läppen lyss-
nade på det jag hade att berätta medan 
vi delade på ett litet paket röda hårda 
Prince och skålade med Norrlands Gulds 
eller Lappin Kultas folköl utanför Frasses 
hamburgerbar. Det tog inte så lång tid 
för mig att begripa att det lilla konstiga 
under övre läppen var snus och att norr 
om Sundsvall innebar en kort suck ett in-
stämmande. Norrbotten med sin ömma 
famn slukar en in i sitt varma hjärta ge-
nom det frusna yttre. En centripetalkraft 
drar dig mot själva essensen av norrlän-
ningarnas godhet. Assimileringen sker 
obemärkt, som ett språng över skaren på 
inlandssjöar med förfriskande vindar i 
ansiktet. Jag blev en i ”gänget”.    

Med akademiskt påbrå i familjen 
var en högre utbildning ett måste som 
jag släpade med mig från hemlandet. 
Detta innebar en djupare insikt i både 
den skönlitterära och akademiska voka-
bulären. Deckare och populärlitteratur 

Inte bara språk...

Riksföreningen Sverigekontakt har 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 Jugosla-

vien, 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 förra numret av tidningen på-

börjades en serie av artiklar där återvändare beskriver sina upplevelser i Sverige och hur de idag använder sitt 

svenska språk. I detta nummer skriver Nedzad Dzudza, som idag bor i Sarajevo i Bosnien och Hercegovina.

  

 SKRIVER

Å
te

rvändare
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ersattes med referensböcker, akademiska 
titlar och avhandlingar. Ju mer man vet 
desto mer känner man sig säker. Jaget 
belamras åter med egenskaper och attri-
but man hade glömt. Jag omgärdas inte 
länge av arbetarsöner utan sitter vid bord 
dukade med öppna kuvert. Jag sticker ut, 
jag är inte länge en i gänget utan jag blir 
en med namn. Ett svårt namn att uttala 
men med namn ändå. Jag fortsatte att 
berätta. Mina åhörare ändrades, utväx-
lades, utbyttes av nya, steg i antalet men 
jag berättade, jag malde på. Å vad jag 
berättade. Jag lekte med ord, med fraser, 
med tanke- och rollfigurer. Till sist stod 
jag där – härskare över svenska språkets 
dalar och toppar. Till ytan var jag nöjd 
men det personliga nederlaget från bör-
jan värkte än. Detet är ju detsamma trots 
att jaget förfinades med de blågula rän-
der som förmodligen aldrig går ur. 

3 september 2003 var jag igen på 
Kallax flygplats i Luleå. Med tre stora 
väskor och 15 kilo övervikt packade jag 
ner mitt svenska liv och skulle återföre-
nas med de farhågor jag hade tryckt undan 
under mitt livs nordliga resa. Och återi-
gen stod jag i ett annat land. Det kändes 
främmande i början men gamla kontu-

rer började göra sig igenkännliga. Min 
svenskmodifierade DNA påbörjade en 
avkodningsprocess. Verklighetsbegrepp 
var annorlunda än de var förut. Språket 
och insikten i det svenska har gjort att 
jag även såg mitt gamla hem med andra 
ögon. Det är mer nyanserat, mer fridfullt, 
mer oortodoxt. Men vad gör jag med 
min svenska? Förutom några tolkupp-
drag åt ambassaden eller någon svensk 
myndighet är det i stort sett enbart att 
överraska turister man påträffar genom 
stadspromenader. Tillställningar anord-
nade av den svenska beskickningen vid 
jul eller nationaldagen hör ju också till 
de tillfällen då språket förfriskas och frä-
schas upp. Det är då man själv känner sig 
som en bro mellan två länder, två kultu-
rer, två identiteter. Jag har aldrig haft nå-
gon identitetskris som flera andra yngre 
personer råkar ut för. Mina identiteter 
var inte motstridiga utan kompletterade 
varandra. Enas brister ersattes av andras 
fördelar. Det var inte som ying och yang 
utan snarare ett samspel, ett konstant ut-
byte mellan två identitetsföreställningar. 
Svenska var inte bara ett språk för mig. 
Det var ett sätt att se på saker, ett sätt att 
uppleva nya ting, ett sätt att berätta och 

förverkliga mig själv. Svenska har blivit 
en ofrånkomlig del av mig, en liten ängel 
på min högra axel som än får mig att 
drömma på konungarnas tungomål när 
jag sjunker i sömn efter nattläsningen 
av Bodens och Norrbottens egna litte-
rära storhet Eyvind Johnson. I svenskan 
fann jag min trygghet och säkerhet. Tack 
vare svenskan har jag aldrig känt mig så 
svensk som i Bosnien.  
Text: Nedzad Dzudza
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De karolinska  
krigsfångarnas  
insatser i det  
akademiska  
utforskandet av  
Sibirien
Föredrag på seminariet ”I fotspåren efter 
Carl Linnés apostlar” på Ryska Geogra-
fiska Sällskapet i Moskva den 2 juni 2015 

I den ryske nationalpoeten Alexander Pusj-
kins poem Boris Godunov finns en scen där 
Fjodor Godunov på en fråga från sin far om 
vad det är han studerar så noga svarar:
”En ritning över moskovitiskt land; vårt rike
Från ände till ände. Se här: här syns Moskva,
Här Novgorod, och här Archangelsk. Se här havet,
De djupa skogarna vid Perm,
Och här borta Sibirien …”

Scenen har faktisk historisk grund. Ritningen 
det handlar om, känd som den ”gamla” rit-
ningen, sammanställdes efter ett dekret från 
Boris Godunov och blev sedermera till en 
del av det moskovitiska tsarrikets ”Bok med 
Stor ritning” från 1627.

Den ekonomiska, sociala och kulturella 
erövringen av de ofantliga territorier som låg 
bortom bergryggen Ural var en viktig ange-
lägenhet för de ryska härskarna. Formellt 
tar den sin början i samma stund som Ivan 
IV (den Förskräcklige) officiellt proklamerar 
Sibiriens anslutning till det moskovitiska 
tsarriket, vilket återspeglades i hans titel, 
där nu raderna ”Härskare … över hela det 
Sibiriska landet” tillkom. Samtidigt vittnade 
början på den kartografiska beskrivningen 
av underlydande territorier om att Moskva-
riket nu nått en viss nivå i sin utveckling. 
De följande våldsamma händelserna i sam-
band med den Stora oredan i den ryska 
staten hejdade inte processen, men kom att 
försena den något.

Under tsar Alexej Michajlovitj sker en 
aktivering av utnyttjandet av nya landområ-
den. En särskild roll kom att spelas av den 
omständigheten att Sibirien i lagsamlingen 
från 1649, känd som den ”Samlade lagen” 
(Sobornoje Ulozjenie) officiellt kom att 
proklameras som det område som brotts-
lingar från hela landet skulle förvisas till. I 
realiteten rörde det sig bara om en juridisk 
formalisering av en praxis som använts se-
dan slutet av 1500-talet. Resultatet blev att 
särskilt fysiskt uthålliga och aktiva (fast inte 
alltid helt fläckfria ur sedlighetssynpunkt) 

TILL RYSSLAND
I början av juni var Sverigekontakts 
ordförande Bo Ralph, tolken Bengt 
Eriksson och undertecknad i Moskva 
och Jekaterinburg för att i första 
hand informera sig om projektet De 
karolinska fångarnas censurerade 
brev. I samband med detta fick vi även 
möjlighet att delta i presentationen 
av praktverket The Linnaeus Apostles 
som skedde på det Ryska Geografiska 
Sällskapet i Moskva. Med vid detta 
tillfälle var även Sveriges ambassadör 
Veronika Bard Bringeus. Vid semina-
riet föreläste bland andra historikern 
Galina Sjebaldina som även leder  
Sverigekontakts projekt med de karo-
linska krigsfångarna. Hennes föreläs-
ning finns på de följande sidorna i 
översättning av Bengt Eriksson. 

Någon dag senare befann vi oss i Jeka-
terinburg tillsammans med kulturrådet 
Mårten Frankby vid Sveriges ambassad i 

Moskva. Galina Sjebaldina deltog också 
vid detta besök. Vi fick där möjlighet att 
träffa stadens borgmästare Evgenii V. 
Roizman tillsammans med ett antal his-
toriker vid stadens universitet och arkiv. 
Evgenii Roizman är själv intresserad av 
historia och har nära familjekontakter i 
Sverige och tog sig tid att under någon 
timme diskutera möjligheterna att finna 
spår från 1700-talet av svenskar i områ-
det runt Jekaterinburg. Ett fortsatt sam-
arbete beslutades ska ske mellan Galina 
Sjebaldina och de lokala historikerna. 

På eftermiddagen samma dag fick vi 
delta i svenskundervisningen på biblio-
teket i Jekaterinburg tillsammans med 
läraren Anna Kuznetsova och ett fem-
tontal studenter. Det slår en varje gång 
hur fantastiskt det är med dessa männ-
iskor som vill lära sig svenska och är så 
nyfikna på Sverige överhuvudtaget. 

Text: Lars Bergman

Mårten Frankby, Bo Ralph, Gallina Sjebaldina, Evgenii V. Roizman, Bengt Eriksson



13SVERIGEKONTAKT

individer hamnade på dessa glest befol-
kade och orörda territorier, och med ti-
den kom antalet utländska krigsfångar att 
bli allt större bland dem.

Vi känner till att de enorma vidderna 
bortom Ural tilldrog sig ett stort och gan-
ska konstant intresse utanför den ryska 
statens intresse. Skälen till detta var såväl 
vetenskapliga som också rent praktiska. 
Storbritannien, Nederländerna, och andra 
europeiska länder såg återkommande om-
rådena som en transiteringsväg till Kina 
och Persien. Men de kartor och beskriv-
ningar som gjordes av utlänningar, som 
regel var de diplomater, som svensken  
Peter Petrei (Per Persson) eller holsteina-
ren Adam Olearius, eller köpmän och sjö-
farare, som engelsmannen Richard John-
son och tysken Heinrich Staden, led av 
vissa brister som hade både objektiva och 
subjektiva orsaker. En av de viktigaste var 
att Moskvastatens territorium var stängt 
för utlänningar att kunna röra sig fritt.

De subjektiva orsakerna framgår väl 
av historien om tysken Albrecht Dobbin, 
som efter några år i den svenska armén 
1673 anlände till Ryssland. Med kaptens 
grad skickades han att tjänstgöra i Sibi-
rien, där han kom att tillbringa 17 år och 
mycket väl anpassade sig till de lokala 
realiteterna (han tog till exempel mutor 
av lokalbefolkningen). Men tyvärr hade 
han av allt att döma ingen fallenhet för 
skrivandet och var inte heller särskilt 
vetgirig, varför hans kortfattade skildring 
är lakonisk och innehållslös, till skillnad 
från till exempel ett arbete av hollända-
ren Nicolaes Witsen, som endast vistades 
4 månader i Ryssland, men har efterläm-
nat en omfattande och innehållsrik skild-
ring av den ryska staten.

Från tsar Alexej Michajlovitjs rege-
ringstid härrör också de mer detaljerade 
och innehållsrika kartorna över Sibirien. 
En av de mest berömda, den så kallade 
”godunovska ritningen”, upprättades 
1667 på order från tsaren av stolniken 
och den avlägsne släktingen till ovan 
nämnda Boris och Fjodor, Pjotr Ivanovitj 
Godunov. Kartan blev sedermera del 
av Semjon Remezovs ”Kartografiska rit-
ningsbok över Sibirien” och var väl känd 
av intresserade samtida. Den uppmärk-
sammades även utomlands. Tre kopior, 
som tillverkats av ett antal svenska diplo-
mater, hamnade en tid senare i Sverige.

Ett riktigt genombrott i utforskan-
det av Sibirien sker på 1700-talet, eller 
mer exakt under Peter I:s regeringstid. 
Svenska krigsfångar kom att spela en 
särskild roll. Utan att gå in på detaljer 
om karolinernas vistelse i Sibirien kan 
det vara värt att notera att följderna av 
deras mer än tioåriga förvisning kom 

att bli framstående, såväl för dem själva 
som för invånarna i hela det ryska riket. 
Skälet till detta frapperande resultat var 
en kombination av de ryska myndighe-
ternas initiativ för att utnyttja regionen 
och den individuella forskarådra som var 
typisk för några av fångarna. Vi ska bara 
berätta om några exempel.

Tsar Peter instruerade sina vojvoder 
att bland de svenska fångarna försöka 
hitta sådana som kunde sjöfart och skicka 
dem till ryska Fjärran östern för att bistå i 
utforskandet av landets gränser till sjöss. 
Bland de identifierade experterna fanns 
matrosen Henrik Busch, som ingående i 
ett detachement under befäl av Kuzma 
Sokolov deltog i byggandet av ett far-
tyg, ombord på vilket man sen 1716–1717 
utforskade Kamtjatkas kustlinje och 
sammanställde en beskrivning av kus-
ten och upprättade sjökort. Löjtnanten 
Ambjörn Molin tillbringade nästan tre år 
(1716–1718) i Ochotsk, där han på order 
från guvernören Matvej Gagarin deltog i 
fartygsbyggen. Efter återkomsten till Sve-
rige berättade han för den kände biblio-
tekarien Erik Benzelius (den yngre) om 
sin resa genom Sibirien, om de folkslag 
som bebodde området, och skrev till och 
med en liten bok.

Av visst vetenskapligt intresse är än 
idag de etnografiska noteringar som 
gjordes av löjtnanten Anders Pihlström, 
kapten Johan Möller, regementsprästen 
Henrik Cederberg och kornetten Johan 
Schnitzker. Deras observationer av seder 
och bruk hos sibiriska folk, som tjeremis-
ser, voguler, votjaker, ostjaker och kal-
mucker, innehåller ofta unika uppgifter 
och utgör de enda källorna till uppgifter 
som härrör från början av 1700-talet.

Stor uppmärksamhet väckte den 
fantastiska historien om styckjunkaren 
Gustaf Renat, som efter en 26 år lång 
vistelse i rysk och kalmuckisk fångenskap 
återvände till Sverige och till universitets-
biblioteket i Uppsala (Carolina Rediviva) 
överlämnade ett antal rariteter, bland 
annat två kartor över Dzungariet. En av 
dem var gjord i Kina, den andra kopie-
rad på instruktion från den kalmuckiske 
härskaren av lokala kartritare. Samman-
taget utgjorde kartorna en ganska full-
ständig karta över Centralasien.

Det är anmärkningsvärt att kartorna, 
som på sin tid väckt ett sådant ihållande 
intresse, snart kom att falla i glömska i 
mer än ett sekel. Vi har August Strind-
berg att tacka för kartornas renässans och 
även för återupptäckten av Renats namn. 
Under sitt arbete på bibliotek i Stock-
holm och Uppsala hittade Strindberg 
originalen och kopior av kartorna som 
Renat fört med sig hem. Med bistånd av 

Strindberg kunde kartorna publiceras 
och göras tillgängliga för forskare.

Men den främste bland de karoliner 
som utforskade Sibirien är kaptenen 
vid Södermanlands regemente Philip 
Johan Strahlenberg (Tabbert). I likhet 
med hundratals av sina kamrater gjorde 
han sin ”Golgatavandring” från Poltava 
till Sibirien, men det var inte den som 
gjorde att han gått till historien. Resultatet 
av hans outtröttliga energi och mångåriga 
envetna forskararbete under fångenskapen 
blev publiceringen av en bok med den 
tidstypiska titeln ”Norra och östra delen 
av Europa och Asien, såvitt dessa omfattar 
hela den Ryska staten med Sibirien och 
Stor-Tatarien, presenterade i en historisk-
geografisk beskrivning av äldre och 
nyare tid och med många andra okända 
uppgifter och med en aldrig tidigare ut-
given ”Tabula Polyglotta” över 32 olika 
språk hos de tatariska folken, med en 
kalmuckisk ordlista och särskilt med en 
stor och exakt landkarta över ovan nämn-
da länder och andra kopparstick vilka rör 
asiatisk-skytisk forntid. Samlat och sam-
manställt av Philip Johan von Strahlenberg 
under vistelse i Ryssland som svensk krigs-
fånge och utgiven baserad på personliga 
noggranna utfrågningar och honom tillåtna 
långväga resor” //Das Nord-und Östliche 
Theil von Europa und Asia, in so weit 
solches das gantze Ruszische Reich mit 
Siberien und der grossen Taterey in sich 
begreiffet, in einer historisch-geograph-
ischen Beschreibung der alten und neuern 
Zeiten, unde vielen andern unbekannten 
Nachrichten vorgestellet, nebst einer noch 
niemals ans Licht gegebenen Tabula Poly-
glotta von zwey und dreyszigerley Arten 
tatarischer Völcker Sprachen unde einem 
kalmuckischen Vocabulario, sonderlich 
aber einer grossen richtigen Land-Charte 
von den benannten Ländern under an-
dern verschiedenen Kupfferstichen, so die 
asiatischscytische Antiqvität betreffen; bey 
Gelegenheit der schwedischen Kriegs-
Gefangenschafft in Russland, aus eigener 
sorgfältigen Erkundigung, auf denen 
verstatteten weiten Reisen zusammen ge-
bracht und ausgefertiget von Philip Johan 
von Strahlenberg, Stockholm, in Verlegung 
des Autoria, 1730.//

1730 utgavs Strahlenbergs arbete på 
tyska i Stockholm, 1738 utkom den på 
nytt i London på engelska, 1757 på fran-
ska i Amsterdam, och slutet av seklet på 
spanska.

Text: Galina Sjebaldina, doktor i historia
Översättning: Bengt Eriksson
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Sverigekontakt har under maj-juni haft 
ett antal kontakter med grupper av 
skilda slag från Finland vilka har varit 
på besök i Sverige. 

Två grupper av finska svensklärare har  
varit i Sverige på konferens. Den ena 
gruppen – Hoppet – som består av svensk- 
lärare verksamma inom yrkeshögskolor-
na runt om i Finland kom till Göteborg i 
maj och fick information om bland annat 
svenska dialekter, svenskt-finskt samarbete 
och utelivet i Göteborg. Deltagarna var 

även på studiebesök på Volvo dit så många 
finländare kom på 60-talet. 

I början av juni var det en veckolång 
konferens i Jönköping arrangerad av 
Svensklärarföreningen i Finland tillsamm-
ans med Svenska.nu och Riksföreningen 
Sverigekontakt. Där förelästes om språk-
frågor, litteratur, pedagogik och svenska 
samhällsaktualiteter. Liknande konferen-
ser har arrangerats vartannat år under 
tämligen många år. 

Likaså i början av juni hade Svenska.nu 
i Finland möte i Svenska Akademiens  
lokaler i Stockholm. Där informerades 
om alla de aktiviteter som Svenska.nu  

Kontakter med Finland
genomfört under senaste året och den 
framgång projektet rönt och det intresse 
som projektet fått i andra länder. 

Den 8 juni var 23 finska studenter på 
besök på Dicksonsgatan. De deltog i en 
av Nordkurs arrangerad svenskurs som 
hölls av Institutionen för svenska vid  
Göteborgs universitet. De flesta av dem 
skulle bli lärare och det passade därför 
bra att de blev informerade om Sverige-
kontakts verksamhet i Finland och övriga 
världen. 

Text: Lars Bergman

”Hoppet” dinerar i Feskekörka

Arne Johnsson föreläser i Jönköping

Besök på Dicksonsgatan



15SVERIGEKONTAKT

Det känns skönt att vi äntligen får 
njuta av sommarvärme i Finland. 
Varje morgon cyklar jag fyra kilo-
meter till skolan och är glad över 
att höstterminen inte började i 
regnväder så som det gjorde i fjol. 
Arbetsdagen blir svettig men man 
kan njuta av tanken om att åka till 
stranden efter jobbet och bada och 
koppla av.

Måndagen börjar som vanligt med fyra 
timmar gymnasiesvenska, först har jag 
årskurs två och sedan årskurs tre. Stu-
derandena är mellan 15 och 19 och de 
ska avlägga både yrkesexamen och stu-
dentexamen. Grupperna består av stu-
derande inom många olika yrkesgrenar, 
det finns blivande frisörer, sömmerskor, 
hotellreceptionister, kockar osv. På mån-
dagarna har de gymnasiestudier från åtta 
till fyra vilket förstås är väldigt krävande, 
då man mest sitter, lyssnar och antecknar.

Vi börjar med ett ordprov och jag 
märker att det fortfarande är samma ele-
ver som inte hunnit eller brytt sig om 
att plugga. I provet ska orden översättas 
från finska till svenska och de flesta ska 
också böjas. En stor del av provlapparna 
blir halvtomma och jag märker att några 
fortfarande inte kan göra skillnad mellan 
verb och substantiv. Någon har skrivit: en 
jobba, jobbat, jobbor, jobborna (skulle vara: 
ett jobb, -et, jobb, -en). Lärarens penna ritar 
en ledsen smiley bredvid.

Dagens grammatik gäller bestämd och 
obestämd form av substantiv, en av de 
svåraste sakerna för studerande att lära 
sig har jag märkt. Ska det heta jag sitter på 
gräsmattan eller jag sitter på en gräsmatta, 
jag fick en bok eller jag fick boken och vad 
är skillnaden mellan de olika uttrycken. 
Jag ger flera exempel, jämför med finskan 
och sedan med engelskans a book och the 
book. 

En av tjejerna blir lika arg och frust-

rerad varje lektion för hon upplever att 
oberoende av hur mycket hon pluggar så 
blir hennes svenska inte bättre. Jag får möta 
de negativa känslorna och försöker upp-
muntra henne men lätt är det inte. En av 
killarna har bestämt att han inte ska lära sig 
svenska, han hatar språket och tänker bara
studera så mycket att han med nöd och 
näppe klarar av kurserna. Så småningom 
försöker jag ändra hans inställning och det 
första leendet jag lyckades fånga av honom 
var ett litet genombrott. Lyckligtvis har jag 
på kursen tre flickor som varit på arbets- 
inlärning på Åland, de har jobbat i en 
hotellreception och är nu ännu mer moti-
verade att läsa svenska. Tänk om alla tog 
chansen att pröva sina språkkunskaper ute 
i arbetslivet!

Efter att jag på förmiddagen haft gym-
nasiesvenska för ytterligare en grupp fort-
sätter arbetet i ett annat skolhus och efter 
lunchen får jag skynda mig att cykla dit. 
Avbrottet är välkommet, lite frisk luft och 
rörelse piggar upp och ger ny energi.

Nu möter jag en ny grupp sextonår- 
ingar som ska ha sin första kurs i svenska 
i yrkesskolan. En pojke kommer in i klas-
sen och ropar Hejdå och när jag på finska 
frågar vart han är på väg så undrar han 
vad han då borde säga. De andra skrattar 
åt hans fel men när jag väl börjar lekti-
onen och presenterar mig på svenska så 
blir de tysta och förskräckta och tror att 
jag bara kommer att tala svenska. Jag 
byter till finska snart och då får jag höra 
hur ingen i klassen förstod ett ord om det 
jag sa på svenska och sedan att de haft 
så traumatiska upplevelser av svenskan 
och svensklärarna på högstadiet att de 
inte kunnat lära sig något. Den här förkla-
ringen hör jag jämt men låter dem fort-
sätta en stund. Sedan berättar jag att vi 
kommer att börja med grunderna och att 
alla har möjlighet att lära sig svenska här 
även om de inte gjort det tidigare. 

De två sista lektionerna, från två till 
fyra på eftermiddagen, undervisar jag en 

grupp i kundbetjäningssvenska. Meningen 
är att alla ska kunna bemöta kunden så att 
hen känner sig välkommen och får den 
betjäning hen vill ha.  En stor del av ele-
verna kommer att jobba inom handeln och 
kundbetjäning är en viktig del av deras 
studier. Vi har olika muntliga övningar 
där eleverna försöker sälja någon produkt 
på svenska och kunderna frågar om olika 
egenskaper hos produkten. 

På rasten får jag höra en pinsam histo-
ria av en svenskspråkig lärare; hon gick in 
i en affär i Åbo och talade svenska med sin 
son och när försäljaren, en ung flicka, hör-
de kunderna tala svenska, gömde hon sig 
bakom hyllorna! Denna historia kommer 
jag att dela med eleverna och vi kan dis-
kutera vad försäljaren kunde ha gjort även 
om hon inte kunde så mycket svenska.

Efter den långa dagen möter jag i kor-
ridoren en bekant ung fotbollsspelare, en 
pratsam invandrarkille från Ghana. Han 
säger att det är synd att han inte längre får 
njuta av min undervisning och jag vet inte 
om han menar allvar. Han kunde redan så 
många språk att han fick välja bort svens-
kan som annars är obligatorisk. Ja tänk, 
en elev som inte hade fördomar mot vårt 
andra inhemska språk, honom fick jag inte 
undervisa.

Jag cyklar hem, trött men nöjd med ar-
betsdagen, lagar middag och umgås med 
familjen. Vid åttatiden sätter jag mig fram-
för laptoppen igen och börjar förbereda 
morgondagens undervisning. 

Text: Johanna Savolainen

EN ARBETSDAG 
i en finsk svensklärares liv

Utblick Finland
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

”Man måste lyfta upp tingen, vare sig de är 
synliga eller osynliga, ur tiden, genom att låta 
dem förbli där de är – ungefär som att med en 
sked tömma en mörk sjö utan vatten” – varje 
dag under sommaren har det i Sveriges 
Radio P1 sänts ett av de märkligare och 
mest fascinerande program jag hört. Poeten 
och dramatikern Lars Norén har då läst 
ett av sina stycken ur boken Fragment 
(Bonniers 2015) och uppläsningen har 
följts av ett kort musikstycke.

Fragment är en omfångsrik bok. Mörkt 
grå, med ljusare grå text, nästan kvadra-
tisk till formen ligger den på mitt bord. 
Titeln, Fragment, består av just fragmen-
tariska delar av ordet, tillräckligt mycket 
för att jag ska förstå. Minimalism, vacker 
och lockande, i sin prydno.

Lars Norén är numera kanske mest 
känd för sina pjäser, den obarmhärtiga 
dissekeringen av relationer mellan männi- 
skor i alla samhällsklasser, i familjen, kär-
leken, på arbetet … en granskning som 
rymmer oerhörda mått av smärta men 
också överraskande och snabba komiska 
inslag, ömhet och längtan.

Under flera år före de första pjäserna  
i början av 1980-talet publicerade Lars  
Norén en lång rad diktsamlingar och 
några romaner. Han debuterade som 
21-åring 1963 med samlingen Syrener, 
snö, några ytterligare samlingar är De 
verbala resterna av en ordprakt som 
förgår (1964), Revolver (1969), Kung 
Mej och andra dikter (1973), Nattarbete 
(1976). De är alla mycket intensiva, starkt 
koncentrerade även i de mest ordrika vo-
lymerna. Det är som att Norén som för-
fattare inte kan värja sig gentemot upp-
draget att skriva. Jag har ibland föreställt 
mig hans författarskap som ett mycket 
närsynt granskande av en på en gång 
välbekant och okänd värld med livsfor-
mer som också de är välkända och främ-
mande. Hur skulle du se på något du fått 
i handen som skimrar i de mest förun-

derliga färger och mönster, om du visste 
att detta var ditt och de andras liv, våra 
sätt att röra oss och tänka? Hur skulle du 
beskriva det?

Jag har följt Norén genom åren, från 
min sena tonårstid i slutet av sextiotalet och 
framåt. Det var inte alltid jag då var vuxen 
nog att ta till mig allt. Kanske hade jag, som 
många lyrikläsare alltför stora anspråk på 
att, hur ska jag uttrycka det, lösa gåtor, leda 
efter symbolik, ledtrådar och annat? Jag 
slår nu upp Kung Mej och andra dikter och 
finner en underbart fin dikt om sång och 
ljus, om människans längtan och strävan, 
medkänsla, om diktandet men också just 
att leva, bära sin egen sång:

Man arbetar med sin sång
för att få den lugn och glad,
övergiven och synlig,
sjungande och medkännande
eller bara hård och plågande.
Man tvingar sin sång
för att den inte skall bli vanmäktig.
man sätter den vid floden, i vinden.
Man tar den till ett hem för envar
och ställer sin säng vid dörren.
Man tänder lampor där ljuset gått vilse.

”Man tänder lampor där ljuset gått vilse” är 
en rad som jag tror skulle kunna stå som 
motto för en betraktelse om Lars Noréns 
författarskap. Människorna, vi är ofta nog 
vilsna i en värld där till och med ljuset 
förvillats. Det handlar inte om frälsning 
eller religiositet, snarare då humanitet, 
om att i ett kaotiskt virrvarr verkligen för-
söka få fatt i den medkänsla, den skarp-
syn som är ens riktning.

Detta präglar allt han skrivit, drama-
tiken, dikterna, prosan, de omfångsrika 
dagböckerna som ytterst handlar om en 
ständig vandring på jakt efter kärlek, liv, 
diktande. Och det präglar fragmenten, 
dessa gåtfulla och bländande ljusstarka 
gnistor av språk och innehåll:

Vi är inte ämnade till något
Inte ämnade till annat än att sprida livets 
smitta
där det inte ens är möjligt
När allt det som var byggnaden har rivits ner 
och forslats bort
finns alltid rummet kvar, fyllt av solstrålar
Fragment, det saknades fulländning
Snart, genom det här papperet kommer den 
mörka vågen

Jag slår upp Nattarbete och finner ännu 
en dikt som kunde stå som motto, nu 
kanske över de arbete vi alla utför när vi 
minns och åter och åter lever genom hän-
delser och människor från förr. Och med 
denna dikt är det som så ofta: läs den 
långsamt och gång på gång, halvhögt:

Tysta, underbara
försvinner i
språket orden
som inte kan tystna
som ljuset i
de gamla fotografierna
det enda ljus vi har
från den tiden

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 an-
nan litteratur i Sverigekontakt.

Text: Arne Johnsson
Foto: Rolf Karlsson
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I gamla journalfilmer, i synnerhet i så-
dana som spelats in med för få bilder 
per sekund, så att det ser ut som om 
alla ilade runt och hade väldigt bråt-
tom på den gamla goda tiden, ackom-
panjeras jäktandet över skärmen ofta 
av en speakerröst. Rösten tillhör en 
man, som talar ganska fort och nasalt. 
Man kan ibland också notera att hans 
ä- och ö-ljud är mycket slutna. Det 
låter antikverat.

Om ä- och ö-ljuden kan man i svenska 
fonetikor läsa att de har två allofoner. 
Det betyder att det finns två varianter av 
det svenska långa ä- och ö-ljudet. En som 
är öppen, som man använder före r och 
en mer sluten (fast inte så sluten som i 
journalfilmerna) som man använder på 
alla andra ställen. Därför uttalas ä:et i 
här annorlunda än ä:et i häl. Prova själv! 
På samma sätt uttalas ö:et i kör inte på 
samma sätt som ö:et i köl. (Om man inte 
är från västgötaslätten; då använder man 
det mer slutna ä- och ö- ljudet överallt.)
Men nu rör det på sig i vokalsystemet i 
Sverige. Unga människor tar inte hänsyn 
till om ä- och ö-ljuden står framför ett r 
eller ej. De uttalar alla långa ä och ö-ljud 
öppet som i här och kör. Ibland ännu 
mer öppet, så att såväl ä som ö låter mer 
som ett a. Det här verkar gälla för unga 
människor i storstäderna i Sverige. Det 
verkar också gälla oavsett om man har 
svensktalande föräldrar eller inte. Många 
inlärare verkar annars föredra standard-
versioner av svenska. I Skåne talar 
många ungdomar med svenska som sitt 
andraspråk en skånska som saknar bakre 
r och istället har den mer standardnära 
formen av rullande tungspets-r. Men vad 
gäller ä- och ö-ljudet visar forskning av 
Göteborgsdoktoranden Johan Gross att 
de öppna ä- och ö-ljuden används oavsett 
om man är modersmålstalare av svenska 
eller inte. I bräschen för förändringen går 
flickor och det är inte helt oväntat. Kvin-
nor sägs ofta vara mer känsliga för status-
uttal. Ofta ändrar kvinnor sitt uttal när de 

Språket åldras – 
om ä- och ö-ljud

flyttar och byter dialektområde, medan 
män inte är lika benägna att göra det. 
Inte heller är det särskilt oväntat att det 
händer saker med det svenska vokalsys-
temet. Det är nämligen ganska komplext 
och stort om man jämför med många 
andra språks. Medan en del språk klarar 
sig på så få som tre vokaler, spanskan har 
fem och ryskan inte gör någon skillnad 
på lång och kort vokal, så skall en svensk-
talare hantera nio vokaler som finns i 
både långt och kort utförande. Och det 
kan vara ganska stor skillnad i uttal på ett 
långt a och ett kort. Några vokalljud sam-
manfaller visserligen för många talare, 
t.ex. kort e och kort ä (test och häst uttalas 
lika), men faktum kvarstår: de flesta som 
försöker lära sig svenska måste arbeta 
en del med att höra skillnader på alla de 
svenska vokalljuden som de inte är vana 
vid från sina modersmål. 

Komplicerade system i språk förenklas 
ofta, det har hänt förr. Och nu verkar det 
som att den yngre generationen håller på 
att hjälpa oss med en förenkling av vokal-

systemet. Och inte bara de allra yngsta. 
Jag lyssnade med ett halvt öra på en 
nyhetssändning där man talade om hur 
man lärde sig lasa, dvs. hantera lagen om 
anställningsskydd, eller LAS som det ofta 
förkortas. Lite konstigt var det ju, tänkte 
jag, att det var så allmänt att lära sig detta 
med anställningsskydd, men jag behövde 
ganska mycket fler ledtrådar för att förstå 
att journalisten talade om att läsa, men 
använde ett mycket öppet ä-ljud. 

Mina barn, som har två föräldrar som 
gör skillnad på ä:et i häl och här, struntar 
högaktningsfullt i den distinktionen och 
var de har snappat upp att man inte skall 
göra som sina föräldrar vet jag inte. Men 
det hedrar dem att 
de följer med i tiden, 
medan jag och mina 
slutna ä-ljud är på väg 
att bli antikverade som 
en journalfilm.

Text: Sofia Tingsell
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Eva Hedencrona och undertecknad från 
Sverigekontakt besökte i början av juli 
verksamheten i Sarajevo och fick möjlig-
het att träffa ett flertal studenter under 
deras sista vecka före sommaruppehållet. 
Ett antal av studenterna har under flera 
år på 90-talet varit i Sverige, men åter-
vänt till hemlandet efter att det mesta av 
oroligheterna har lagt sig. De har glömt 
en hel del av sin förvärvade svenska, 
men har en del kunskaper och färdighe-
ter som de ej dagligdags får möjlighet att 
använda aktivt. Man glömmer lätt, fram-
för allt om motivation saknas. En del av 
dessa bosnier har i Sverige fått barn som 
lärt sig en del svenska, men vid återvän-
dandet har de tillägnat sig ett annat språk 
och svenskan har alltmer förtvinat. Men 

nu när ryktet har spridit sig om svensk-
kurser så hör alltfler av sig och visar 
intresse. Vid samtal med ambassadör 
Fredrik Schiller kunde han bekräfta att 
intresset för svenska språket markant har 
ökat och att ambassaden är tacksam för 
att det finns en verksamhet som tar hand 
om intresset. 

Det finns också en annan grupp stu-
denter. Det saknas framtidstro hos många 
i Bosnien och Hercegovina och en del ser 
möjligheter att arbeta i Sverige. Om man 
lär sig svenska förstås! Vi mötte flera av 
dessa studenter – läkare, apotekare, vete-
rinärer bland andra – som såg sin framtid 
i Sverige. 

Eldsjälen bakom all denna verksam-
het är Christina Bergman som bosatte 

sig i Sarajevo i höstas. Hon har dessutom 
engagerat en handfull lärare som på olika 
sätt bidrar till framgångarna. Svenskkolo-
nin i Sarajevo är liten, men som vi vet så 
kan entusiasm och lite ”jävlar anamma” 
försätta berg. Christina Bergman har 
också en Facebooksida ”Prata svenska i 
Sarajevo”. 

Det blir spännande att i höst följa 
verksamheten i Sarajevo och förhopp-
ningsvis kommer några av studenterna 
att dyka upp som folkhögskolestipendia-
ter eller som deltagare i Sverigekontakts 
sommarkurs.
Text: Lars Bergman

Besök i Sarajevo
I Sarajevo – huvudstad i Bosnien och Hercegovina – har sedan hösten 2014 
en alltmer omfattande svenskverksamhet växt fram. Vissa aktiviteter har 
redan redovisats i tidigare nummer av tidningen. Under ett halvårs tid 
har närmare 80 studenter börjat läsa svenska, främst på lägre nivåer – 
A1 och A2. 
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TRÄFFA 
ALMA OCH 
DINKO
Namn: Alma Imamović 
Ålder: 28 år
Intressen: På fritiden läser jag böcker, 
skriver poesi, promenerar och gör tvålar. 
Jag älskar att resa till olika länder och 
använder varje möjlighet till det. Numera 
studerar jag mycket svenska – ett språk 
som är ovanligt för denna region och är 
därför jätteintressant för mig!

Jag är gift med Dinko. Jag är farmaceut 
och jag jobbar på ett apotek i Bosnien 
och Hercegovina. 

Namn: Dinko Imamović
Ålder: 30 år 
Intressen: sport, näringslära, hälsa och 
farmakologi.
Läser gärna: böcker om historia och om
Sverige, det svenska språket och våra 
framtidsplaner:

Jag är gift med Alma. Jag bor i en liten 
stad i Bosnien som heter Kakanj. Jag är 
farmaceut och jobbar på ett apotek.. Jag 
har alltid varit intresserad av Norden. När 
jag var tonåring tittade jag på en film som 
heter ”Den trettonde krigaren”. I denna 
film lärde sig hjälten nordiska på en kväll. 
Jag tänkte hur bra det skulle vara att kun-
na göra samma sak. Jag blev fascinerad 
av Norden snabbt och läste  mycket om 
vikingatiden. Senare gick jag på univer-
sitetet, gifte mig och började jobba, så 

Alma pratar lite tyska också. Det under-
lättar inlärningen. Svenska språket liknar 
engelska mer än bosniska. Det finns likhe-
ter mellan bosniska och svenska men det 
finns ännu ännu fler skillnader. I svenskan 
finns bestämd och obestämd form men 
i bosniskan saknas det så det är ibland 
svårt att bestämma vilken form som ska 
användas . Verben ”åka” och ”gå” är på 
bosniska samma verb. Ordföljd i svenskan 
är klart definierad men i bosniskan kan 
man använda nästan vilken kombination 
som helst. I början var det jättekonstigt att 
uttala svenska därför att  vokalerna Å, Ä, Ö 
och Y saknas i bosniskan. Det krävdes hel 
del ansträngning för att lära sig dem men 
den svenska melodin är mycket medryck-
ande och vi tycker mycket om den.

Vi började studera svenska ensamma 
eftersom det inte fanns någon språkkurs 
här. Efter ett par månader hörde vi att en 
språkkurs hade börjat i Sarajevo. Trots 
att vi bor 45 kilometer från Sarajevo och 
det är inte så lätt att köra dit två gånger 
i veckan efter jobbet  anmälde vi oss till 
kursen. Där träffade vi många studenter 
och det var roligt att prata svenska med 
dem och med vår lärare eftersom hennes 
modersmål är svenska. Vi hade också 
ibland gäster från Sverige på kursen och 
vi förbätrade vår svenska avsevärt medan 
vi hade jätteroligt tillsammans. Vi lärde 
oss mycket om Sverige och svenskarna. 
Det var lättare att lära sig att läsa och för-
stå svenska än att kunna uttrycka sig. I 
början var det svårt att förstå någon som 
pratar snabb svenska men nu kan vi läsa 
tidningar, lyssna på svensk radio och även 
titta på svenska filmer.

Det var kanske inte så enkelt som i 
filmen ”Den trettonde krigaren” men efter 
ett år är vi kapabla att kommunicera med 
svenskar och vi ser fram emot att lära 
känna människor från Sverige.

 

jag tänkte inte mycket mer om Norden. 
Många människor från Bosnien bor i Sve-
rige. Jag hade kontakt med det svenska 
språket genom mina kusiner när de häl-
sade på mig.

När min fru och jag besökte min mos-
ter som bor i Stockholm insåg vi hur vack-
ert det är i Sverige. En blick från planet 
var magiskt. Många små öar och intensiv 
grönska skapade bilden av en saga. Vi 
besökte många museer och vandrade i 
Gamla stan och längs kusten. Alla som vi 
träffade var mycket trevliga, alltid leende 
och avslappnade. Vi såg även Kronprin-
sessan Viktoria medan vi var på kung-
liga slottet.  Vi blev förälskade i Sverige 
snabbt och började studera mycket om 
Sverige som land och kultur. Många 
svenskar älskar att gå i naturen och vi är 
också förälskade i naturen. Vi tänkte  hur 
trevligt det skulle vara att bo i Sverige i 
framtiden. Vi läste i tidningarna att det 
finns stor brist på farmaceuter i Sverige. 
Eftersom min fru och jag båda är farma-
ceuter beslutade vi oss för att försöka 
hitta ett jobb där. Samtidigt började vi 
studera svenska hemma. Vi sökte på in-
ternet om svenska språket och insåg att 
det fanns många underbara webbplatser 
och många applikationer för att lära sig 
svenska. Vi hittade också ett par böcker 
om svenska och började plugga. 
Svensk grammatik var inte svårt för oss 
eftersom vi båda pratar engelska och 
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Läsutmaningen	  
	  

Läsutmaning	  för	  utlandssvenska	  elever	  
I	  tre	  år	  har	  vi	  fått	  elever	  runt	  om	  i	  världen	  att	  läsa	  av	  hjärtats	  lust	  
och	  för	  fjärde	  året	  i	  rad	  erbjuder	  vi	  nu	  alla	  utlandssvenska	  elever	  
att	  delta	  läsutmaningen.	  Ni	  är	  väl	  med?	  

Hålltider	  
Anmälan	   Intresseanmälan	  

7/8	  2015	  –	  14/2	  2016	  till	  
lasutmaningen@	  
teneriffaskolan.se	  

Info	   Tävlingsinfo	  och	  läskort	  
skickas	  ut	  senast	  20/2	  
2016.	  

Tävlingen	   Mellan	  den	  29/2-‐17/4	  
2016	  väljer	  ni	  ut	  14	  
sammanhängande	  dagar	  
då	  eleverna	  läser	  så	  
mycket	  de	  orkar	  och	  ni	  
genomför	  
lässtrategilektioner.	  	  

Redovisning	   19/4	  är	  sista	  dagen	  för	  
inrapportering	  av	  resultat.	  

Lottis	  och	  Tommy	  Isaksson	  	  
Svenska	  skolan	  Teneriffa	  

lasutmaningen@teneriffaskolan.se	  

Tre	  år	  av	  succé	  i	  böckernas	  förtrollade	  värld!	  
2013	  genomfördes	  den	  första	  läsutmaningen	  och	  då	  var	  det	  19	  
deltagande	  skolor	  runt	  om	  i	  världen	  och	  barnen	  läste	  som	  aldrig	  förr.	  
Vilken	  succé	  det	  blev!	  Inte	  trodde	  vi	  att	  det	  kunde	  överträffas.	  

2014	  och	  2015	  deltog	  runt	  30	  läsglada	  skolor	  världen	  över	  och	  på	  flera	  av	  
dessa	  platser	  genomfördes	  det	  även	  fantastiska	  och	  inspirerande	  
lässtrategilektioner	  i	  samband	  med	  utmaningen,	  se	  mer	  på	  bloggen	  vi	  
startade	  förra	  året:	  http://lasutmaningen.moobis.se/	  

Det	  är	  en	  stor	  ära	  att	  koras	  till	  mästerläsare,	  men	  inte	  nog	  med	  det	  så	  
bidrar	  Riksföreningen	  Sverigekontakt	  med	  fina	  individuella	  priser	  i	  form	  
av	  bokpresentkort	  samt	  bokpaket	  till	  de	  skolor	  som	  vinner	  
skolutmaningen.	  Även	  SUF,	  svensk	  Utlandsundervisnings	  Förening	  har	  
lovat	  bidra	  med	  fina	  priser	  som	  lottas	  ut	  bland	  deltagande	  skolor!	  

Alla	  svenska	  utlandsskolor	  och	  svensk	  kompletterande	  skolor	  runt	  om	  i	  
världen	  är	  välkomna	  att	  delta	  i	  denna	  läsutmaningen.	  Den	  är	  även	  helt	  
kostnadsfri,	  så	  tveka	  inte	  att	  anmäla	  er	  redan	  idag!	   Resultat	   21/4	  meddelar	  vi	  

pristagare.	  

Prisutdelning	   Fre	  22/4,	  dagen	  innan	  
världsbokdagen	  delar	  ni	  ut	  
priser	  och	  firar!	  

2016 
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I början av sommaren smyglanse-
rade Svenska institutet (SI) en beta-
version av en ny webbkurs i svenska, 
LearningSwedish.se. När du läser 
det här har vi förhoppningsvis kom-
mit längre i vårt arbete och kan 
presentera en ny och mer slutgiltig 
version av kursen. Learning Swedish 
är ett resultat av ett samarbete 
mellan SI, KTH, Uppsala universi-
tet, Amsterdams universitet, Gents 
universitet och Islands universitet. 
Även ett par fristående svensklärare 

är kopplade till kursen. 

Learning Swedish består av ett omfattan-
de självstudiematerial. Kursen är indelad 
i tre moduler som tillsammans motsvarar 
nivå A2:1 på den gemensamma europeis-
ka nivåskalan för språkkunskaper. Den 
språknivå som uppnås beror naturligtvis 
på hur mycket tid studenten lägger på si-
na studier och vilka möjligheter han eller 
hon har att praktiskt använda svenskan.  
I kursmaterialet ingår förutom texter, 
ljudfiler, övningsuppgifter och modultest 
en omfattande grammatik, en uttalsdel 
med specifika övningar och ett fraslexi-
kon med filmklipp. Längre fram i höst 
startar vi även betalkurser med lärarstöd 
för en effektivare språkinlärning. Studen-
terna får då tillgång till fler övningsupp-
gifter, kan chatta med lärare och studie-
kamrater via Skype samt ha mejlkontakt 
med varandra. Några av de universitet 
som står bakom kursen kommer utifrån 
kursmaterialet att utarbeta egna skräddar-
sydda kurser som ger universitetspoäng.

Webbkursen har en snabb progression 
och riktar sig i första hand till internatio-
nella studenter som planerar att studera 
vid svenska lärosäten. Texterna handlar 
om Nathalie, en utbytesstudent vid Upp-
sala universitet, och hennes vänner. 

I de två första modulerna är källspråket 
engelska, men i den tredje och sista modu-
len är alla instruktioner på svenska. Efter-
som språkinlärning, i mångt och mycket, 
handlar om repetition kan övningarna 
göras ett obegränsat antal gånger. 

Några röster om kursen
Mariem Attar Bouhnin från Spanien har 
använt kursen i några månader. Hon tycker 
att Learning Swedish är riktigt bra och 
att hon lär sig mycket svenska. Hon gillar 
övningarna och säger att det finns mycket 
roligt att göra och att webbkursen dessu-
tom är lätt att använda.

Ana Cuesta, även hon från Spanien, 
har precis börjat med webbkursen. Hon 
älskar Sverige och har semestrat här flera 
gånger. Hon skulle gärna vilja bo och ar-
beta i Sverige och behöver därför lära sig 
svenska. Ana Cuesta uppskattar särskilt 
webbkursens uttalsdel och tycker att det 
är bra att hon kan göra övningarna flera 
gånger och närhelst hon har tid.

Rashid Alghaben från Israel behöver 
lära sig svenska för att studera på univer-
sitet i Sverige. Han tycker att det är jätte-

bra att kursen är gratis och är imponerad 
över den tekniska lösningen när det gäller 
övningarna.  

Arbetet med kursen
Det är ett omfattande arbete som ligger ba-
kom kursen. Innehållet i Learning Swedish 
bygger till stora delar på en tidigare kurs, 
Lingua2:svenska, som togs fram i ett EU- 
projekt där SI var koordinator. Materialet har 
nu uppdaterats och nya texter och övningar 
har tillkommit. Det tog lång tid att hitta en ny 
lämplig lärplattform, men vi valde till slut  
Instructures lärplattform Canvas som sedan 
har fått anpassas för att fylla våra syften.

Som lärare vill man naturligtvis skapa en 
så bra kurs som möjligt och en svårighet 
har varit att bestämma hur högt ribban ska 
läggas. Lärplattformen i sig sätter också sina 
gränser för vad som går att göra. Vi tycker 
nu att vi fått en bra kurs och framtida ut-
värderingar får visa hur vi kan göra kursen 
ännu bättre.  

Var finns kursen?
Kursen hittar du på adressen  
www.learningswedish.se. För att få tillgång 
till materialet måste du registrera dig på 
sajten och fylla i några uppgifter om vem 
du är. Learning Swedish fungerar med de 
flesta moderna webbläsare och är också 
anpassad för läsplattor. 
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

”Learning Swedish” 
– en gratis nybörjarkurs på webben

Illustration från övningen ”Rumsprepositioner” © Kidler
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ytterligare. Vi är 
mycket stolta över 
vad våra elever lär sig 
och hur de utvecklas. 
Det fantastiska med 
musiken är att det är 
ett språk som når 
alla och under dessa 
år har vi sett hur 
musiken kan hjälpa 
dem på många sätt 
– framförallt stärka 
deras självkänsla. 

Vi ser fram emot 
ett musikaliskt utbyte 
återigen med våra 
vänner i Fuengirola och 
ett tack till Sverigekontakt 
som stöttat oss i detta 
projekt. 

Joakim Salinder, Tommy 
Järvenklint, Jessica Askås och 
Johanna Lööf 

Ytterligare ett utbyte mellan Svenska 
skolan i Madrid och Fuengirola har ägt 
rum. I maj förra året besökte åk 7–9 vid 
Svenska skolan i Madrid Fuengirola och 
hade en konsert tillsammans med dem.  
I maj detta år var det deras tur att 
komma till oss. Det blev lyckat igen och 
detta utbyte börjar nu bli en tradition. 

Det är viktigt för våra elever att möta 
ungdomar på Iberiska halvön i liknande 
situation som de själva. Det är givande på 
många plan och knyter samman banden 
mellan våra svenska skolor utomlands 
ännu mer.

Det som gör detta utbyte mycket spe-
ciellt och näst intill magiskt är musiken. 
Musiken är det universella språket mellan 
ungdomarna och lärarna. Vi strävar efter 
ett mål tillsammans med ungdomarna. 
De får sedan lyssna på varandra, dela 
med sig och bli inspirerade av varandra. 
Vi väljer ett tema som bägge skolorna 
arbetar med. I år var temat musik från 
film och musikal. Varje skola för sig övar 
in några låtar. När vi sedan möts har vi 
en gemensam repetition. Därefter bjuds 
elever och föräldrar in till en konsert. 

Musikprofilen på vår skola i Madrid 
har funnits sedan läsåret 2009 och vi 
arbetar intensivt med att utveckla den  

Fortsatt 
musikaliskt 
utbyte 
mellan Madrid och Fuengirola
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SOMMARKURSER PROVBO

Det finns möjlighet att provbo 
på skolan gratis och uppleva 
internatlivet med tre fulla 
skoldagar. Välj mellan speciella 
provboende helger eller boka in 
någon annan tid under terminerna 
när det passar dig.

Bli battre pa svenska

•	
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

14 - 15

20 - 23

13 - 16

OKTOBER

JANUARI

APRIL

Här kommer du att träffa lärare som: 

•	Motiverar sina elever och känner ansvar för att alla elever lär sig 

•	Får alla elever att känna sig delaktiga på lektionerna 

•	Tror på varje elevs förmåga och lär känna varje elevs styrkor 

•	Stimulerar alla elever att vara öppna, kunna lyssna på 
andra och umgås med alla sorters människor, vilket är  
egenskaper som är viktiga för framtidens arbetsgivare.
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Amelia Adamo, redaktören för tid-
skriften M, pryder varje månad dess 
omslag. Idén är inte ny.

Föreningens tidskrift i sin tidigare skep-
nad ståtade också med omslagsflickor 
– eller snarare omslagsdamer, ty dessa 
framstår vördnadsbjudande och sinistra 
med intrikata frisyrer och tunga smycken: 
Calla Curman, Enni Lundström, Valfrid 

Palmgren Munch-Pedersen, Louise Fal-
kenberg, Helga Hoving, Thora Ohlsson, 
Selma Lagerlöf. Vi ska dock inte inbilla 
oss att detta var ett feministiskt genom-
brott – herrarna på omslagen till tidskrif-
ten under åren 1927–29 var betydligt fler: 
styrelseledamöter och landshövdingar, 
adelsmän och skalder, professorer och 
präster. Ärkebiskopen. Män med positio-
ner, makt, stärkkragar och guldur i kedja.

Omslagsflickor, modell 20-tal

Kvinnorna är lite annorlunda – alla väl-
utbildade, socialt engagerade, yrkesverk-
samma, initiativrika, driftiga. I några fall 
förmögna.  Personligheterna, karaktärs-
egenskaperna, snarare än positionerna 
motiverar att de uppmärksammas i bild 
och ord.

Den mångsidiga och lärda Valfrid 
Palmgren Munch-Pedersen har jag redan 
presenterat. För dem som vill fördjupa sina 
kunskaper finns en nyutkommen bok om 
hennes liv och verk: ”Böcker, Bibliotek, 
Bildning” (Lundgren/Myrstener/Wallin)

Enni Lundström finns på omslaget 
20/12 1927. Hon var gift med föreningens 
grundare, Vilhelm Lundström. Finlands-
svenska, född 1866, lärare och rektor 
för en samskola i Finland, sedan mest 
verksam som journalist/redaktör vid 
Göteborgs Aftonblad, utgivare av flera 
böcker. Mellan 1914–23 var hon redaktör 
för Allsvensk samling, föregångare till 
Sverigekontakt, och det var ingen sinekur 
– tidningen med sina 16–32 sidor kom ut 
en gång i veckan (!), upplagan var häp-
nadsväckande, den var tätskriven med 
kulturartiklar, föreningsnytt från lokalför-
eningar och utland, personporträtt,  
foton – och mängder av annonser. Den 
var ständigt under debatt – ekonomin 
och innehållet. Prenumerationspriset var 
fem kronor för året. 

Hon var organisatoriskt kreativ - hen-
nes var idén att upprätta lokalföreningar 
runt om i Sverige. De blev imponerande 
många, hamnade rätt i mittfåran av folk-
rörelsernas tillväxtperiod.

Den antologi som hon och maken 
sammanställde 1923, ”Svensk läsebok 
för undervisningen i svenska språket vid 
utländska universitet”, med urval och tan-
kemönster typiska för tiden, återkommer 
jag till i en senare artikel. 

Louise Falkenberg, född 1849, alltså 
årsbarn med Strindberg, var dotter till 
konsul Oscar Ekman och följde i mycket 
hans fotspår. Hennes liv blev kantat av 
sorger, mamman dog när Louise var 
12 år, hennes bror Conrad och hennes 

SVERIGEKONTAKTPROFILER
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förste make avled när hon var i 20-årsål-
dern, hennes dotter i andra äktenskapet, 
med baronen och överstekammarherren 
Falkenberg, dog innan hon fyllt fyra, och 
kort därefter även maken. Hennes liv där-
efter kom att inriktas på välgörenhet och 
omsorg om andra – framförallt barn: en 
skola i Skedevi, ett sjukhem i Flen, föräld-
ralösa barn i Europa efter första världskri-
get, folkhögskolor, arbetsstugor – de som 
var föregångare till lekskolor och daghem 
– styrelsearbete i Kronprinsessan Lovisas 
vårdanstalt. I Göteborg var högskolan och 
Ekmanska sjukhuset mottagare av stora do-
nationer. I enlighet med familjens Ekmans 
Lützenengagemang gjorde hon insatser 
även där, så även för de svenska kyrkorna i 
Berlin, Paris, Köpenhamn och Oslo. Foton 
av henne visar en ståtlig dam i magnifika 
toaletter. Omdömena beskrev en intelli-
gent, viljestark, vidsynt och ansvarsfull per-
son med starkt socialt patos. Hon är omslag 
den 1/5 1928.

Helga Hovings bild på första sidan i juli 
1929 visar henne som den aktris hon var 
– hon ler spjuveraktigt in i kameran med 
ett rart leende och urringad blus. Hon 
var danska, född 1862, men utbildad och 
aktiv som skådespelerska i Sverige, vid 
de Kungliga teatrarna, Södra Teatern och 
Djurgårdsteatern.  Hon spelade i en stor 
mängd dramatiska uppsättningar, ”med 
bländande apparation, täck och behaglig” 
och med god sångröst även i operaföre-
ställningar. Efternamnet fick hon genom 
sin make, läkaren Johannes Hoving. Ho-
nom följde hon först till Helsingfors och 
sedan till New York. Det är här som vi 
finner hennes anknytning till föreningen. 
Hon var en god och trägen organisatör 
av svenska landskapsfester, luciafirande, 
hemslöjdsutställningar och litterära täv-
lingar. Hon framhöll ständigt vikten av att 
behålla svenska språket och anknytningen 

till svensk kultur och grundade ett antal 
barnklubbar för detta ändamål.

I England gjorde sjukgymnasten Thora 
Ohlsson samma insatser. Svenska kyrkans
församlingsliv i London var hennes 
nav. Därifrån engagerade hon sig såväl i 
KFUK:s arbete och kyrkans julmarknad 
som i suffragetternas rösträttskamp, och 
var stöd, hjälp och mentor för unga svens-
ka flickor som kom till London för att job-
ba. Hennes namn är fortfarande aktuellt 
genom den stipendiefond, ”Thora Ohls-
sons Cultural fund” vars syfte är att stärka 
de engelsk-svenska relationerna. Fotot på 
henne, en kraftfull då drygt 60-årig kvin-
na med mittbena och vackert halssmycke 
återfinns på omslaget i oktober 1929.

Calla Curman från lokalstyrelsen i 
Stockholm och sedermera hedersledamot 
i föreningen visade också ett impone-
rande brett kultur-och samhällsengage-
mang, och ett miljövårdsintresse som då 
torde ha varit unikt. Från ett kulturellt 
hem i Jönköping kom hennes arenor att 
bli Stockholm och Bohuslän. Hennes 
make Carl Curman var badortsläkare i 
Lysekil, vinterboendet fanns på Flora-
gatan 3 i Stockholm, (numera Thailands 
ambassad) och där hade de sin ”salong”, 
mötesplats för de mest framstående inom 
vetenskap, konst, litteratur, socialt arbete. 
Fyra-fem gånger om året sändes inbjud-
ningar: makarna Curman ”var hemma för 
sina vänner” mellan 19 och 23 viss dag. 
Salongstraditionen hade rötter i 1600– 
1700-talens Frankrike, enkannerligen 
Paris. Men även i Sverige hade litterära 
mötesplatser och samtalsforum av detta 
slag funnits – Hedvig Charlotta Norden-
flycht var en av första arrangörerna, Malla 
Silfverstolpe i Uppsala och Wendela 
Hebbe i Stockholm hennes efterföljare. 
På de curmanska mottagningarna syntes 
bland många andra Sonja Kovalevskij, 

Artur Hazelius, Gustav Cederström, 
Anne Charlotte Edgren, Viktor Rydberg, 
Karl Snoilsky, Ellen Key, Björnstierne 
Björnson. Häftig mix! Många vittnade 
om ”olympiska aftnar”. 1885 startade hon 
dessutom tillsammans med Ellen Key före-
eningen Nya Idun, en kulturell kvinnoföre-
ning som fortfarande är aktiv. 

Lysekil var deras sommarviste och de 
två nationalromantiska curmanska villorna 
finns fortfarande kvar.  Det var här som 
hon gjorde sin största insats på miljöområ-
det. Stångehuvud utanför Lysekil var basen 
för en omfattande stenbrytningsindustri 
med många arbetstillfällen från 1870-talet 
till första världskriget. Svensk granit var 
efterfrågad för såväl segermonument och 
broar i Tyskland efter fransk-tyska kriget 
som av USA, Kina och Argentina. I vår 
närhet i Göteborg är Kungsportsbron, 
Vasakyrkan och Tjolöholm byggda med 
stångehuvudgranit. När efterfrågan upp-
hörde i och med första världskriget såg 
Calla Curman sin chans att rädda de 
vackra klipporna från vidare exploatering. 
Hon köpte helt sonika in marken bit för bit 
och 1925 kunde hon skänka hela området 
till Kungliga Vetenskapsakademien, som 
skulle garantera att det sköttes som ett na-
turminnesmärke. 

Hennes anknytning till föreningen togs 
över av sonen Sigurd, riksantikvarie, som 
mellan 1934-64 var estlandsutskottets ord-
förande.

Jag plockar fram Ulrika Knutsons bok 
om Fogelstadkvinnorna från bokhyllan 
– samma tidsanda, bitvis samma kretsar. 
1920-talet var en 
bra tid för starka 
kvinnor som fö-
rebil

der.

Text: Ulla Berglindh
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förolämpande. Men man vet ju aldrig! 
Fröken Fátima har varnat oss för att 
prata om tomater i plural, för tomates 
är tydligen pungkulor och inget man 
har i salladen. Här pratar man bara om 
tomate i singular, men då jag hunnit bo 
här i flera månader innan jag ens träffade 
Fátima och ofta handlat på marknaden 
där säkert sagt pungkulor flera gånger 
utan att veta att det är oanständigt. Och 
ingen har sagt något.

Under större delen av första terminen 
sade jag nog nästan varje dag till någon 
vid skolan, fröken eller skolkamrat eller 
förälder till sådan, att min dotter Frida 
skulle gå och jaga vid den eller den 
tiden. Hon gick ju hem tidigare än sina 
kamrater då hon hade bara de obligato-
riska ämnena första läsåret och det upp-
stod ofta frågor kring det. Frida skulle 
i alla fall gå och jaga väldigt ofta den 
terminen, då jag alltid sa Vai à casa (hon 
går hem) med icke tonande s vilket då i 
portugisiska öron låter som Vai à caça  
vilket betyder går på jakt. Dessutom 
heter det vai PARA casa, om man inte 
menar att hon bara ska gå hem och 

Det där med att lära sig ett nytt språk 
är ju en stor utmaning. Det kan vara 
svårt, jobbigt och ibland frustrerande 
men framförallt ändå roligt och givande. 
Roligt är det också med alla tokiga 
missförstånd och felsägningar som blir 
i och med att man inte riktigt förstår 
och när ”man tager vad man haver” i 
sitt ordförråd och inte riktigt vet vad 
man säger. Åsa Winald har bott i en hel 
del länder runt om i världen: London, 
Österrike, Spanien, Schweiz, Tyskland 
och Australien. Nu bor hon i Portugal 
och har en träffande blogg om ”Bortu-
gal”. Här berättar hon om olika språk-
missar som ibland kan bli lustiga. 

Att lära sig ett språk kan vara en lång 
process. Men ofta är det bättre om man 
tar det med lite humor istället för att inte 
våga sig ut i det nya språket. Jag själv 
säger säkert en massa fel hela tiden, som 
jag inte vet om. Ibland när jag lär mig 
något nytt skäms jag lite när jag tänker på 
alla gånger jag gått och sagt alldeles fel, 
men förhoppningsvis betyder det man 
säger i all fall inte något anstötligt eller 

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

vända. Det var därför folk tittade på mig 
så konstigt ibland och ibland frågade om 
hon skulle komma tillbaka sedan.

Eller som den dagen Jonna var helt 
förtvivlad och utom sig av hunger när 
vi hämtade på dagis för att det serverats 
hönsrumpa. Rabo de galinha. Det hade 
varit gulvitt och dallrigt och när hon 
äcklad hade frågat vad det var hade 
fröken sagt att det var hönsrumpa. Det 
lät ju onekligen äckligt. Jag tänkte mig 
det sladdriga knottriga skinnet eller något 
sådant och undrade om det kunde vara 
något sådant, eller någon äckligt broskig 
del. Fröken Lourdes kom skyndande 
till kapphallen när hon hörde att Jonna 
grät och undrade vad som står på. Jonna 
tyckte inte om lunchen, sade jag, och 
frågade vad de egentligen ätit. Jonna sa 
att det var hönsrumpa? Fröken Lourdes 
tittade oförstående på mig en stund och 
brast sedan ut i gapskratt och visar med 
kroppen hur missförståndet uppstått. När 
Jonna inte förstod ouvo (ägg) hade hon, 
pedagog som hon ju är, tagit till kropps-
språket. Hon visade oss också; Hon 
kacklade och viftade med armbågarna 

SPRÅKMISSAR 
vi minns

SAMTAL OM FLERSPRÅKIGHET
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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 fler-
språkighet. Man kan skriva på många olika sätt, 
mer faktabetonat eller mer kåserande, kortare eller 
längre, och man kan få redigeringshjälp om det be-
hövs. 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: con-
tact@monicabg.com om du vill skriva något.

och pekade sedan på sin rumpa, där ju 
ägget som man gör omelett av kommer 
ut. Sedan gick hon och hämtade de andra 
fröknarna som alla skrattade så tårarna 
rann de med åt hönsrumpan. Från och 
med då säger vi ofta rabo de galinha om 
ägg hemma hos oss. Säkert hemma hos 
fröken Lourdes också.

Eller som den gången på språkkursen 
då jag sa att jag tyckte det var så bra att 
min man var ”naughty”(i brist på bra 
översättning till svenska). Han är nog 
den mest ”naughty” person jag känner 
faktiskt, sade jag, och såg nöjd och glad 
ut. Väldigt nöjd med att jag kunde det 
ordet också, det hade jag snappat upp 
från barn-TV där Händige Manny heter 
Manny Mãozinhas men ”mauzinho” som 
jag fick det till med rätt adjektivböjning 
men fel (icke-nasalt) uttal och trodde 
betydde händig, betyder alltså ”naughty”, 
vilket fick Fröken Fátima att se minst sagt 

undrande ut. Det tog lång tid att reda ut 
det missförståndet. Fröken Fàtima kände 
inte till Händige Manny. Och mãozinhas 
betyder inte ens händig, fast mão är hand.

Det var i alla fall inte jag som ville 
ha bajskaka. Det var min kurskamrat 
från Malta som frågat efter bajskaka på 
konditoriet när hon ville ha något med 
kokos. För oss utlänningar är skillnaden 
i uttal mellan coco och cocó hårfin. Först 
skrattade vi så vi grät åt maltesiskans 
fadäs och hennes imitation av konditor-
biträdets min och hur det sakta gått upp 
för henne vad hon sagt. Sedan fick vi öva 
länge på att säga rätt. Där satt vi, fem 
vuxna kvinnor och upprepade i kör när 
fröken Fátima omväxlande sade ”kokos” 
och bajs” och för oss lät det likadant. Jag 
tror jag ska undvika att prata om kokos. 
Det kan ju inte vara så svårt att undvika 
kan man tycka.

Annars är min favorit i språkliga miss-
förstånd en konversation jag hade på en 
fest i London för säkert 25 år sedan. Jag 
frågar en äldre (tyckte jag då ) kvinna på 
festen: ”What do you do?” och får svaret 
”Dirty sex!”. Sedan blir det tyst ganska 
länge medan jag febrilt försöker komma 
på en följdfråga som inte känns konstig. 
Jag är nästan på väg att smyga därifrån 
när hon plötsligt ställer frågan ”And how 
old are you?”. Långsamt går det upp för 
mig hur missförståndet gått till. Jag gör 

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.

LEIF G W PERSSON
Bombmakaren och 

hans kvinna

LEILA LINDHOLM
The Fresh Foodie

JAN GUILLOU
Blå stjärnan

DAVID LAGERCRANTZ 
Det som inte dödar oss 
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då ett nytt försök och frågar den trettiosex-
åriga italienskan (”dirtysix!”) ”So what do 
you do for a living?” Lite otippat att hon 
skulle undervisa i engelska faktiskt.

Oh, well, det kanske bara var roligt om 
man var med. På min blogg www.bortugal.se 
hittar ni fler reflektioner om hur det är att 
vara utlandssvensk.

Om ni själva har några roliga sådana 
där missar så får ni gärna dela i Facebook-
gruppen Svenska som modersmål utom-
lands.

Text: Åsa Winald, asa@bortugal.se 
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På bilden arbetar man med scenografi, i 
idrott övar man på dans och rytm. Inom 
slöjd har man sytt egna kostymer och på 
musiklektionerna övar man på sång. 

I år sätter skolan upp musikalen Guys 
and Dolls. Repetitionerna började efter 
påsklovet med dramaövningar innan det 
var dags att sätta ihop hela musikalen med 
sång och dans. Med åren har elevantalet 
växt och i år står 130 barn tillsammans på 
scenen, från förskoleklassen ända upp till 
gymnasiet. Intresset är stort bland elever 
och lärare som sköter musikalarbetet med 
ett härligt driv och engagemang. 

Skolans rektor, Stefan Sandqvist har 
varit med vid uppstarten av musikal-
arbetet. Han menar att ett arbete med en 
musikal som denna är ett bra projekt där 
barnen lär sig arbeta tillsammans som 
grupp. Oavsett om man står på scen eller 
jobbar bakom i kulisserna – alla behövs 
och alla är lika viktiga. 

Under själva musikalkvällen välkom-
nas föräldrar och syskon till en vacker 

Det är bråda dagar och långa repetitio-
ner när skådespel, dans och sång ska 
sättas ihop till en helhet. Skådespelarna 
som förstås också sjunger valdes ut med 
hjälp av en audition under vårterminen. 
Eleverna fick göra sångprov och scenprov. 
Talroller går inte att ge till alla elever, men 
alla medverkar på scenen på olika sätt. 

De som leder musikalarbetet är Drew, 
dramaturg, Diana, musiklärare och Chris-
telle koreograf, men alla lärare hjälper till 
och håller i trådarna bakom scenen. Det 
gäller att komma ut på scen i rätt tid, från 
rätt plats med passande kläder.

På scenen står några elever i klasserna 
7–9. Det är generalrepetition och spän-
ningen är stor. Huvudrollsinnehavaren 
Max Janglin är spänd. Hans roll är inte 
helt enkel och dessutom ska han sjunga två 
solonummer och måste ta till höga toner.

– Det gäller bara att inte vara rädd och 
att våga, säger Max som aldrig har sjungit 
i kör eller övat på sin sångröst mer än i 
duschen. 

Det är sjunde året i rad som svenska 
skolan avslutar terminen med en musikal. 
Det är ett stort temaarbete som involverar 
flera skolämnen. Handlingen och repli-
kerna är på engelska och undervisas av 
Drew som har engelska som modersmål. 

dekorerad skolgård. Festkommittén har 
ordnat med dricka och tilltugg och några 
föräldrar har klätt ut sig i enlighet med 
musikalens tema. Eleverna är förstås 
”uppklädda till tänderna” och väldigt upp-
spelta inför den stora kvällen. I två veckor 
har de övat intensivt på sång, dans och 
repliker och äntligen får de visa upp re-
sultatet för sina föräldrar. Och visst strålar 
det om dem. De springer ut med energi, 
ger allt de kan och kommer nöjda tillbaka 
från sina nummer. Det är vackert att se. 

Men, det vackraste sker bakom scenen. 
Där hjälper de stora barnen de små med 
kläder och mikrofoner. De håller koll 
på varandra och påminner om när det 
är dags att gå ut på scenen. Några övar 
repliker. Andra står i en ring och dansar i 
tysthet. Det blir flera klappar på axeln och 
uppmuntrande ord från eleverna emellan. 
Att arbeta både ämnes- och åldersöverskri-
dande är unikt för projektet och något som 
knyter eleverna samman. När allt måste 
klaffa finns ingen tvekan om att alla hjälps 
åt och stöttar varandra. Till sista tonen. 

Text: Leila Mesanovic

Sång och dans på Mallorca
Svenska skolan Mallorca har haft som tradition att avsluta vårterminen med en sprakande musikal där 
elever får sjunga, dansa och spela teater på engelska. I år sätter skolan upp musikalen Guys and Dolls, en 
färgsprakande show. 
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3 – 18 oktober 2015 
	  

Snart	  dags	  för	  årets	  stora	  idrottshändelse	  
	  

Alla	  skolor	  som	  är	  anslutna	  till	  SUF	  (Svensk	  Utlandsundervisnings	  Förening)	  
och	  elever	  som	  studerar	  via	  Sofia	  Distans	  i	  Stockholm	  är	  välkomna	  att	  delta.	  

	  
Alla	  elever	  mellan	  6	  och	  16	  år	  kan	  vara	  med	  och	  tävla	  i	  följande	  flick-‐	  och	  pojkklasser;	  

6-‐7,	  8-‐9,	  10-‐11,	  12-‐13	  och	  14-‐16	  år	  och	  då	  gäller	  den	  ålder	  man	  har	  första	  tävlingsdagen.	  
	  

Tävlingen	  består	  av	  följande	  5	  grenar;	  
löpning	  60	  och	  400	  meter,	  längdhopp,	  höjdhopp	  och	  kast	  med	  tennisboll.	  

	  
	  

Detta	  betyder	  att	  jättemånga	  kan	  vara	  med	  och	  tävla	  och	  det	  spelar	  ingen	  roll	  om	  eleverna	  går	  
på	  en	  stor	  eller	  en	  liten	  skola,	  en	  skola	  med	  heldagsundervisning	  eller	  kompletterande	  svensk-‐
undervisning	  eller	  i	  vilken	  världsdel	  ni	  befinner	  er.	  Ju	  fler	  som	  är	  med	  och	  tävlar	  desto	  roligare	  
blir	  det!	  Förra	  året	  deltog	  1.063	  elever	  från	  ett	  30-‐tal	  skolar	  runt	  om	  i	  världen.	  	  
	  
Skolorna	  väljer	  själva	  tävlingsdag/ar	  och	  tävlingen	  pågår	  mellan	  den	  3:e	  och	  18:e	  oktober.	  Man	  
behöver	  alltså	  inte	  göra	  alla	  tävlingsgrenar	  på	  en	  och	  samma	  dag.	  Vilka	  tävlingsgrenar	  man	  vill	  
delta	   i	  bestämmer	  skolorna	  också	  själva.	  Är	  det	   lovdagar	  eller	  annat	  som	  stökar	   till	  det	  under	  
denna	  tid,	  kan	  man	  få	  dispens	  att	  genomföra	  tävlingen	  innan	  eller	  efter.	  Detta	  måste	  beviljas	  av	  
tävlingsledningen.	  

	  
När	   tävlingen	   är	   avslutad	  mailas	   resultaten	   till	   oss	   och	   vi	   gör	   en	   sammanställning	   och	   korar	  
medaljörerna.	  Alla	  elever	  som	  deltar	  får	  diplom.	  Liksom	  förra	  året	  ska	  samtliga	  resultat	  föras	  in	  i	  
ett	   enda	   dokument,	   allt	   för	   att	   det	   ska	   bli	   enklare	   och	   gå	   lite	   snabbare.	   Vi	   skickar	   även	   ut	  
resultatlistor	  som	  ni	  kan	  använda	  när	  ni	  skriver	  in	  resultaten	  under	  själva	  tävlingen.	  

	  
Anmäl	  er	  till	  suf-‐vm@live.se	  så	  skickar	  vi	  mer	  information,	  regler	  och	  blanketter.	  

	  

Vi	  som	  håller	  i	  trådarna	  för	  tävlingen	  är	  
Bosse	  Jonsson,	  från	  hemmaplan	  i	  Bergkvara	  och	  Peter	  Palm,	  från	  Svenska	  Skolan	  i	  London.	  

	  

Tävlingens	  sponsorer	  är	  
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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
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Äntligen är det dags att träffa Långkalsong igen! 
Det är tredje gången vi har dem på besök och bar-
nen och föräldrarna är glada och förväntansfulla.  
Så börjar showen! Det är så kul! Många känner igen 
texterna sedan tidigare besök eller från Youtube 
som vi lyssnat på veckorna innan. Långkalsong, 
eller Mackan och Tompa, har en förmåga att få 
igång publiken. Barnen står upp dansar och sjunger. 
Föräldrarna sitter och sjunger samt gör rörelserna 
till sångerna. Stämningen är på topp! Rekvisitan är 
enkel som vanligt med ett par röda och ett par blå 
långkalsonger uppsatta på en tvättlina med klädny-
por. Tompa använder några hattar under showen. 
Barnen är med på noterna och ropar högt svar på 
Mackans och Tompas frågor och lekar. 

Vi får flera extranummer efter ihärdigt klappande. 
Så är showen slut och vi shoppar filmer och musik-
CD:s, får vykort. Då ser vi redan fram emot nästa 
gång Långkalsong kommer på besök! Tack så 
mycket Riksföreningen Sverigekontakt som var 
med och möjliggjorde detta för oss. Det är så speci-
ellt att få uppleva en äkta svensk musikföreställning 
för barn när man bor i USA.
 
Text: Catharina Lundin

Långkalsong  
i Seattle
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Utbudet är stort och det finns så 
många fantastiska läromedel att välja 
bland, vilket ibland gör det svårt. För 
oss i utlandsundervisningen kanske 
extra svårt, eftersom vi är ganska 
ensamma i vårt arbete och vi befinner 
oss i olika kulturer.  Jag tänkte berätta 
lite om vad vi använder i Aten, vad vi 
tycker passar oss, men detta bety-
der ju inte att detta passar även på 
er skola, utan detta är vad vi funnit. 
Just här tänkte jag fokusera på vad vi 
använder de första tre åren.  

I Vi läser från 
Almqvist & 
Wiksell får vi 
följa en pojke 
som heter Tor, 
hans familj och 
klasskamrater.  
Våra elever (och 
föräldrarna!) blir 
förälskade i Tor 

från första dagen. De kan identifiera sig 
med honom, kan skratta med honom, 
tycka synd om honom och känna sig som 
en del av hans roliga familj. Boken följer 
Tor från första till tredje klass och vi får 
se hur det är när man får nya vänner, 
hur det är när man bråkar, när man blir 
ledsen, när man gör något som är fel och 
man känner sig skyldig.  

I boken blandas berättelsen om Tor 

Vilka böcker ska vi 
använda i vår undervisning?

med faktatexter. Efter vi läst om hur Tor, 
lillasyster Elin och farmor bygger en flotte 
och reser nerför ån för att hämta somma-
rens sista gåvor, får vi läsa om Kon-Tiki.  
En dag sitter Tor och hans vän Isabel i 
kojan de byggt och tittar på stjärnor och 
på sidorna efter får vi lära oss om meteo-
rer och meteoriter. En dag går Tors klass  
till simhallen men Tor vill inte erkänna 
att han inte kan simma utan säger istället 
att han ska hoppa från femman. När han 
sedan utmanas av sina klasskamrater, blir 
allt fel. Han står längst upp på femman, 
vågar inte hoppa, och tvingas klättra ner 
igen. Här brukar barnen tycka synd om 
Tor, men samtidigt tycker de att han var 
lite dum som inte sa från början att han 
inte kunde simma. Tor får alltså skämmas 
för att han varit skrytig och efter det får vi 
läsa historien Pojken och räven, där sens-
moralen är att man inte ska skryta med 
det som man aldrig gjort. Efter dagen i 
simhallen är Tor lite besviken på några av 
sina klasskamrater, men farmor, den visa,  
säger: ”Alla människor är snälla ibland 
och dumma ibland. Det finns både gott 
och ont i oss alla. Men hur någon verkli-
gen är, det vet man först när det gäller.”   
I slutet av andra boken, när Tor råkar rik-
tigt illa ut, ställer hans vänner upp, och då 
minns han, och vi, farmors ord.

Boken är, förutom berättelsen om Tor,  
full av intressanta fakta blandat med vis-
domsord, som gör att vi har mycket att 
prata om i klassen. Vi pratar om vänskap 
och familj, och vi får också tillfälle att lära 
oss om bl a inuiter, pirater och kapare, 
pengar, Selma Lagerlöf, maratonloppet, 
fiskar om vintern, ormar och i tredje bo-
ken får vi läsa sagor från andra länder.

När barnen går ut trean är de ofta lite 
ledsna. Ska vi inte få läsa om Tor mer?  
Vad händer sedan? Och föräldrarna säger 
ofta att de kommer att sakna Tor och 
hans vänner.  

Förutom Tor och de andra böcker som 
jag nämner nedan, har vi också ett bra 
bibliotek och vi försöker så mycket som 
möjligt, sätta böcker i händerna på elev-
erna, även om de ibland tycker att de har 
för mycket i den grekiska skolan. Trots att 

vi har ont om tid, tar vi oss faktiskt tid till 
att läsa högt en liten stund varje gång.

Här är några andra böcker vi använder.
I årskurs 4–6 använ-

der vi Lingvaserien. Den 
handlar om August och 
Lingva och vi tycker att 
sättet den kombinerar 
historia med svenska 
passar bra i vår under-
visning, där vi har så 
kort om tid.

Sverigeboken använder 
vi i årskurs 4–6 ihop 
med Lingva, kanske 
under två år.  Man läser 
ganska kortfattat om alla 
Sveriges landskap, får 
lära sig om städer, berg, 
floder och vad som är 
viktigt i varje landskap. En bra övnings-
bok, som vi ofta ger som hemläxa, finns 
också.

Årstidsboken har vi 
använt i många år. En 
fin bok om de olika 
årstiderna och om vad 
som händer i naturen 
i Sverige. Vi brukar 
använda den vid sidan 
av läroöckerna i klass tre och fyra. Det 
är fint för barnen att se vad som händer i 
Sverige under hösten, vintern etc. och att 
jämföra med hur det ser ut hos oss. Bo-
ken har bra arbetskort där eleverna kan 
arbeta självständigt.

Puls Samhällskunskap 
och Puls Historia använ-
der vi från klass 6 och 
uppåt. Vi använder dem 
ibland som enda mate-
rial; man kan ju jobba 
med språket genom att 
arbeta med texterna, 
låta eleverna kommen-
tera och analysera, och 
kanske även titta på 
grammatik och stavning 
i det de läser. Samhälls-
kunskapen är ny för oss, 

RECENSION
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men den är bra för här diskuteras bland 
annat demokrati, mobbning, brott och 
straff, reklam och annat som är intressant 
för elever i den åldern. Historieboken 
kombinerar vi med att titta på historie-
program från UR, där finns mycket bra.

Dessa två serier, Musen Maja och Skriv-
stugan, använder vi som extraböcker de 
första åren.  De kan behövas när man har 
blandklasser och då en del arbetar snab-
bare än andra.  De är roliga och för det 
mesta kan eleverna arbeta själva. Ibland 
delar vi ut dem över lov, istället för van-
lig läxa.

När det gäller våra äldre elever använder 
vi serien Puls, ett bra högstadiematerial, 
som täcker in vad som krävs av eleverna 
vad gäller muntlig och skriftlig framställ-
ning.  De får också en liten inblick både i 
litteraturhistoria och i modern litteratur.

Vi brukar inte ha något speciellt ma-
terial för gymnasieelever utan använder 
oss av tidningsartiklar, radio- och tv-pro-

gram, antologier 
och material ur 
”Det är bara att 
Googla”. Målet 
för dessa elever är 
Tisus-provet, så vi 
lägger upp under-
visningen på det 
sätt som passar 
eleverna.

Text: Anette Nordgren, Aten

För tre år sedan utkom en förtjusande 
och genomtänkt lärobok i svenska för 
tyska barn mellan 8–12 år och deras 
föräldrar: Smultronstället, av Nicoline 
Kühn och Beate Eckert. (Den presente-
rades i Sverigekontakt 2012/4).

Det var ett läromedel med ett roligt 
translingvistiskt perspektiv – barnen 
som är de pedagogiska huvudper-
sonerna i boken talar både svenska 
och tyska och kryssar lättsamt mellan 
språken. Nu har uppföljaren kommit: 
Smultronstället 2, läsebok och arbets-
häfte. Barnen är desamma – årstiden 
är ny. Nu rör de sig i ett svenskt vinter-
landskap, och första bokens sommar-
fröjder har utbytts mot luciafirande, 
julförberedelser-och genomförande, 
snöiga skogsvandringar, skridskoåkan-
de, förkylning och nyårstomtebloss. 

	  

	  

Dessa	  två	  serier,	  Musen	  Maja	  och	  Skrivstugan,	  använder	  vi	  som	  extraböcker	  de	  första	  åren.	  	  
De	  kan	  behövas	  när	  man	  har	  blandklasser	  och	  då	  en	  del	  arbetar	  snabbare	  än	  andra.	  	  De	  är	  
roliga	  och	  för	  det	  mesta	  kan	  eleverna	  arbeta	  själva.	  	  Ibland	  delar	  vi	  ut	  dem	  över	  lov,	  istället	  
för	  vanlig	  läxa.	  

	  

När	  det	  gäller	  våra	  äldre	  elever	  använder	  vi	  serien	  Puls,	  ett	  bra	  högstadiematerial,	  som	  
täcker	  in	  vad	  som	  krävs	  av	  eleverna	  vad	  gäller	  muntlig	  och	  skriftlig	  framställning.	  	  De	  får	  
också	  en	  liten	  inblick	  både	  i	  litteraturhistoria	  och	  i	  modern	  litteratur.	  

	  

Vi	  brukar	  inte	  ha	  något	  speciellt	  material	  för	  gymnasieelever	  utan	  använder	  oss	  av	  
tidningsartiklar,	  radio-‐	  och	  tv-‐program,	  antologier	  och	  material	  ur	  ”Det	  är	  bara	  att	  Googla”.	  	  
Målet	  för	  dessa	  elever	  är	  Tisus-‐provet,	  så	  vi	  lägger	  upp	  undervisningen	  på	  det	  sätt	  som	  
passar	  eleverna.	  

Anette	  Nordgren	  
Athen	  

Ordinlärningen omfattar mat och bak, 
julklappsplanering och lek, traditioner 
och museibesök – allt i Lund, som 
är scenen för boken. Arbetshäftet är 
lockande med roliga övningar, även 
utanför pärmarna; man lär sig göra jul-
gransprydnader, bygga snölyktor och 
dansa runt enebärebusk – i sanning 
handfast kulturkunskap. Den erbjuder 
också en grammatisk progression med 
fonetiska övningar och översiktliga 
paradigm.

Som god lärobok är den egentligen 
töjbar mot åldersgrupper över den 
ursprungliga målgruppen – tänker 
faktiskt testa ett tärningsspel på mina 
masterstuderande Erasmusstudenter.

Text: Ulla Berglindh

Smultronstället 
– alla årstiders optimala svenska metafor?

RECENSION
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Svenska institutet
SI samlade sina svenska utlandslektorer 
till konferens på Skogshem & Wijk ute 
på Lidingö 20–22 augusti. Där fick de 
bland annat ta del av Carl Jan Gran-
qvist, professor emeritus i matkonst, då 
han föreläste på ett mycket underhål-
lande sätt om mat och matvanor och 
det svenska måltidsspråk som är under 
utveckling. För nya lektorer är denna 
konferens av avgörande betydelse då 
det för många i övrigt under året är ett 
ensamarbete och de kontakter man kan 
knyta under dessa dagar ofta har en 
stärkande och lugnande effekt. 

Konferenser under sommaren

SUF och Skolverket

I slutet av sommaren samlades svenska 
utlandslärare på Skolverket i Stockholm 
för att delta i den årliga så kallade augusti-
konferensen. Arrangemanget var välbe-
sökt och som vanligt knöts kontakter av 
skilda slag. PISA-resultaten för Sverige 
diskuterades livligt och är förstås oroan-
de. Mer lättsamt var det senare på kväl-
len på Söder där en god middag intogs.

Svenskar i Världen
Organisationen Svenskar i Världen hade 
sitt parlament i Näringslivets Hus den 18 
augusti. Möjligheter att rösta utomlands 
diskuterades. Likaså svårigheterna att 
skaffa svenskt pass då man befinner sig  
i utlandet. På kvällen tog utrikesminister 
Margot Wallström emot i Arvfurstens 
palats och bjöd deltagarna på ett glas 
vin. Hon framhöll betydelsen av alla 
dessa 650 000 svenska som bor och ver-
kar utomlands och som på många sätt är 
så betydelsefulla för Sverige.

Text: Lars Bergman

Carl-Jan Granqvist förläser

Mottagning i Arvfurstens palats
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1. Sverige hade stora framgångar under 
sommarens VM i simning. Vad heter 
den svenska simmare som tog flest 
medaljer?
A.  Jennie Johansson
B.  Sarah Sjöström
C.  Therese Alshammar

2. Vilken svampsort är detta?
A.  Kantarell
B.  Karl Johan
C.  Trattkantarell

3. SSU har fått en ny ordförande. Vad 
står den förkortningen för?
A. Svenska Socialdemokratiska Unga
B. Sveriges Socialdemokratiska   
 Ungdomsförbund
C. Svenska Socialdemokratiska 
 Ungdomsförbundet

4. En folkkär artist gick under somma-
ren bort. Vem var det?
A. Robert Broberg
B. Lasse Berghagen
C. Loa Falkman

5. Sverige fick i juni en ny liten prins. 
Vad heter han?
A. Carl Nicolas Chris
B. Christopher Gustaf Paul
C. Nicolas Paul Gustaf

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

6. I juni gifte sig prins Carl Philip med sin 
Sofia. Den nya prinsessan höll ett speci-
ellt tal till sin man. Vad gjorde hon?
A. Hon sjöng.
B. Hon läste en dikt.
C. Hon mimade till en sång.

7. Två TV-program är mycket populära 
under sommaren. Vilka är dessa?
A. Allsång på Skansen och Lotta på  
 Liseberg
B. Morden i Midsummer och 
 Downtown Abbey
C. Weissensee och Mission Impossible

8. Många i Sverige trodde att Åsa 
Romson som vice statsminister skulle 
leda regeringen då Stefan Löfven 
var förhindrad av någon orsak, med 
det visade sig vara en annan person. 
Vem?
A. Gustav Fridolin
B. Margot Wallström
C. Magdalena Andersson

9. Sommar i P1 är ett populärt radi
program. Vad handlar det om?
A. Olika vackra ställen att besöka i   
 Sverige
B. Vädersituationen i landet
C. En persons betraktelser och tankar

10. Organisationen Svenskar i Världen 
väljer Årets svensk i världen. Vem 
utnämndes till det 2015?
A. Max Martin
B. Avicii
C. Nina Stemme

11. Gekås som ligger i Ullared är ett 
populärt utflyktsmål, speciellt på som-
maren. Vilket landskap ligger Ullared i?
A. Västergötland
B. Halland
C. Skåne

12. I slutet av augusti börjar många 
studenter på högskolor och universitet. 
Vad är det högsta betygspoäng inklusive 
meritpoäng man kan ha efter avslutade 
gymnasiestudier?
A. 20
B. 22
C. 22,5

13. Den 9 juni delas POLAR-priset ut. 
Vem instiftade det?
A. Björn Ulvaeus
B. Benny Andersson
C. Stig Anderson

14. Vad äter många med förtjusning i just 
augusti?
A. Kräftor
B. Krabba
C. Ål

15. STCC är ett mästerskap där prins 
Carl Philip rönt framgångar. Vilken typ av 
sport är det?
A. Ridsport
B. Motorsport
C. Golf

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

Lösning till nutidsorienteringen nr 2, 
2015 var: 1B, 2A, 3C, 4A, 5A, 6C, 7A, 
8C, 9C, 10A, 11B, 12A, 13C, 14C, 15C.

Pristagare:
Satu Huuhka, Finland
Marjatta Öörni, Finland
Margrith Fjällman, Schweiz
GRATTIS!
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Jills veranda

Bron III

Ängelby

Med SVT World missar du inte 
höstens efterlängtade säsongs-
starter som t ex Jills veranda, 
Allt för Sverige och Bron III. 

Du missar heller inte de nya 
serierna som t ex dramathrillern 
Ängelby med Mia Skäringer i 
huvudrollen. 

Dessutom får du de senaste 
nyheterna från Rapport och 
Aktuellt - precis som hemma.

Läs mer om oss och hur det 
fungerar på: svt.se/svtworld

Abonnemang tecknas hos vår kundtjänst via deras hemsida:  
www.connova.se eller per telefon +46 (0) 141 - 20 39 10


