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Årsmöte i Göteborg
Flerspråkighetsdagar i Milano

Chile–Sverige tur och retur
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FRÅN DICKSONSGATAN
Snart är det vår sägs det. Efter en vinter
med stora temperatursvängningar är det
förhoppningsvis dags för en varm och
härlig vår. Det politiska klimatet är mest
svalt – regeringen försöker få folkets förtroende framför allt på flyktingområdet,
men når inte ända fram. De borgerliga
partierna verkar inte kunna enas utan
försöker mest profilera sig utifrån sina
hjärtefrågor. Sverigedemokraterna kan
ligga lågt med politiska utspel då i stort
sett alla andra partier driver dess stora
fråga – flyktingfrågan. Partiet ligger
runt 20 % och är nästan lika stort som
Moderaterna eller Socialdemokraterna.
Mycket i flyktingfrågan som var politiskt
omöjligt att prata om för ett halvår sedan pratar alla om idag, till exempel antalet flyktingar ställt mot bevarandet av
välfärdsstaten.
Annars är det Melodifestivalen som
dominerar nyhetsflödet. Svenska folket
tycks inte tröttna på denna tävling och
den får yngre och yngre hängivna tvtittare. Vid första deltävlingen i Göteborg
i början av februari avgavs mer än fyra
miljoner röster – mer än vid ett svensk
riksdagsval. Och då var det inte ens final.
Sommaraktiviteter
Det blir sommarkurs i svenska på Billströmska folkhögskolan 1–20 augusti.
Mer information hittar man på vår hemsida www.sverigekontakt.se under Kurser
och stipendier.
Sverigekontakt kommer även i år att
möjliggöra för ett antal svensktalande
barn i utlandet att få kursavgiften betald
vid olika sommarläger på Sparreviken.
Lägren är uppdelade efter innehåll och
ålder – se vidare www.sparreviken.se.

Ryssland
Sverigekontakts ryska projekt De karolinska fångarnas censurerade brev fortskrider.
En förstudie är på väg att avslutas där
den ryska docenten i historia Galina
Sjebaldina har undersökt vilka arkiv i
Ryssland som har brev bevarade. Hon
har dessutom grovläst en del av dem för
att få en uppfattning om vad de innehåller. En kort artikel finns på sidan 21 i
detta nummer. Sverigekontakt kommer
under de närmaste åren att återkomma
till detta projekt som är så intressant ur
flera aspekter.
Folkhögskolestipendium 1 april
På grund av de stora flyktingströmmarna
till Sverige och därmed en kraftigt ökad
belastning på Migrationsverket vilket har
inneburit längre behandlingstider för uppehållstillstånd i Sverige för utländska studenter är Sverigekontakt tvingat att flytta på
ansökningstiden för stipendier till studier
vid en svensk folkhögskola. Det som tidigare var 15 april respektive 15 oktober är
nu 1 april respektive 1 oktober.

SAOL
Den fjortonde upplagan av Svenska
Akademiens ordlista
(SAOL) har utkommit. De exemplar
av den trettonde
upplagan som fanns
kvar i lager har Svenska Akademien
beslutat skänka till Sverigekontakt och
tar dessutom kostnaden för att den blir
utskickad till vuxenlärare i svenska i utlandet. Sverigekontakt samarbetar med
Svenska institutet i detta utskick så att
även svensklärare verksamma vid högskolor och universitet får ta del av denna
gåva. Detta generösa bidrag till svenskundervisningen utomlands är vi mycket
tacksamma för.

En skön vår önskar
Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se

Medlemsavgift 2016
Tiden går – ett nytt år nalkas! Då är det
åter dags att betala medlemsavgiften
i Riksföreningen Sverigekontakt. Medlemsavgifterna är oförändrade sedan
många år tillbaka.

Enskild medlem
Makar gemensamt
Ständig medlem
Skolor

150 kr
200 kr
2 500 kr
300 kr

Medlemmar i Finland betalar till sina lokalföreningar i Helsingfors respektive Åland.
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Svensklärare i vuxenutbildning i utlandet
har sitt medlemskap utan kostnad.
Avgiften betalas till bankgiro 420-5670 eller
plusgiro 40580-3. Vid betalning i utlandet
– IBAN: SE33 5000 0000 0501 1119 3729;
BIC/SWIFT: ESSESESS (Mottagare: Riksföreningen Sverigekontakt)
Ange avsändare tydligt. Om du är ny
medlem, meddela postadress och gärna
telefonnummer och mejladress.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
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När vår förening grundades år 1908 var det
för att värna om »svenskhetens bevarande
i utlandet». Detta är ett storslaget mål, men
vad betyder det?
För att rätt tolka formuleringen måste
man begrunda det läge som rådde. Den
emigration som hade tagit fart på 1870-talet
och som skulle pågå till ett stycke in på
1930-talet kulminerade kring sekelskiftet
1900. Det var mängder av människor som
gav sig iväg, sammanlagt mer än en femtedel av landets befolkning.
Det var i allmänhet inte bara äventyrslystnad som drev dem. Det var svåra tider
i Sverige. Under senare delen av 1800-talet
drabbades landet av missväxt upprepade
gånger. Detta är något man knappast hör
talas om längre. Om skörden slår fel vissa
år, leder det inte längre till utvandring i stor
skala. Det finns andra lösningar att ta till.
Men på 1800-talet var den enskilde
mera utsatt. Man kan avläsa en tydlig korrelation mellan emigrationssiffrorna och
konjunkturerna i Sverige. De statistiska
staplarna över utvandringen skjuter i höjden när sysselsättningen och den ekonomiska livaktigheten sjunker. Det fanns förvisso olika skäl till att folk lämnade landet,
men i allmänhet var det för att man inte
ansåg sig ha någon dräglig framtid om man
stannade kvar. Att emigrera var ofta en
framtvingad, desperat åtgärd.
Följden var att det inom en förhållandevis kort period hamnade en massa svenskar
utanför landets gränser. Därmed anmäler
sig en naturlig tolkning av föreningens syfte.
Det var snarast »svenskarnas bevarande i
utlandet» som skulle främjas. Det vill säga:
de svenskar som bodde utomlands skulle
hjälpas att underhålla sin svenska identitet
och sin känsla av att i grund och botten vara svenskar, trots att de uppehöll sig långt
»hemifrån» (alltså borta från Sverige). De
skulle däremot inte nödvändigtvis bevaras i
utlandet — de fick gärna komma hem igen.
I själva verket var det nog ett grundläggande syfte att underhålla utlandssvenskarnas svenskhet som ett slags beredskap för
att återvända hem. Den massiva utvandringen var ingen lycka för landet. De sista
decennierna under 1800-talet och tiden
fram till första världskriget rådde dessutom
en närmast nationalromantisk stämning
i de kretsar i Sverige där ingen behövde
överväga att skaffa sig ett nytt liv i en ny
värld. Emigranterna kunde stundom framställas som svikare.

I ett sådant perspektiv fick »svenskhetens
bevarande» en politisk dimension. Svenskar
skulle hålla samman och hävda sin svenskhet, som var något annat än att bara fullgöra
medborgerliga skyldigheter i vilket land som
helst. När svenskheten åberopas i sådana
sammanhang kan den nästan sägas få en lätt
mytisk anstrykning.
Det är alltså inte alldeles glasklart vad
man menade med svenskhet, den som skulle
bevaras när den råkat hamna utomlands.
Detta dimmiga begrepp var mest en produkt
av 1800-talets nationalromantik, i vars dunkla
ljus svenskheten var en del av den vurm för
Norden, särskilt den nordiska forntiden, som
samtidigt var utbredd. Tron på en inneboende, särskild, svensk själ i varje svensk kropp
understöddes av det filosofiska och ideologiska klimat, som också tog sig estetiska former,
i bildkonsten, i musiken, i litteraturen.
Före 1800-talet finns det inte något självklart begrepp svenskhet. Man talar inte ens
om svenskar utan om »de svenska». Med detta
menas »de som bor inom det svenska rikets
gränser» eller något liknande, ett begrepp som
är mera statsrättsligt än det ideologiska som i
början på 1900-talet förknippades med ordet
svenskhet.
Ett ord som kontakt behöver inte leda till
rynkade pannor på samma sätt som funderingar kring vad »svenskhetens bevarande»
skall betyda. Den som är intresserad av Sverige och vad därtill hör kan visserligen vara
det av olika skäl och i olika syften. Man kanske inte solidariserar sig med alla lika gärna,
men har man etablerat kontakt har man också
möjlighet att stödja det man tycker är värt att
stödja. Skulle man dessutom få tillfälle att rätta
till olika missförstånd som kanske råder i någras föreställning, är det inte så dumt heller.
Det var säkert den här typen av resonemang som låg bakom att föreningens namn
ändrades till Sverigekontakt. Man kommer
inte ifrån att kontakt är ett ord som nästan
alltid framkallar goda associationer.
Vi håller kontakten!
Bo Ralph
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Riksföreningens årsmöte 2016

i Göteborg
Årsmöte lördagen 28 maj kl. 15.30
Årsmötet hålls på Hotell Gothia
Towers, Mässans gata 24 – vid Korsvägen nära Sverigekontakts kontor i
centrala Göteborg. Lokal: R11-12

På dagordningen står bl.a. följande
punkter:
• Upprop av röstberättigade ombud och
fastställande av föredragningslistan.
• Behandling av inkomna motioner.
• Överstyrelsens verksamhetsberättelse,
föreningens bokslut och revisorernas
utlåtande.
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Förslag till stadgeändringar
• Val av ordförande
• Val av ledamöter och suppleanter i
överstyrelsen.
• Val av revisorer och 			
revisorssuppleanter.
• Val av valberedning.
• Utlandsmedlemmarnas punkt.
Före årsmötet, preliminärt klockan 13.00,
kommer Överstyrelsen att samlas för ett
styrelsemöte. Kallelse till detta ÖS-möte
skickas till ledamöterna i mitten av maj.
Dessutom kallas det till ett extra föreningsmöte denna dag kl. 15.00 – se nästa sida.
Middagen intas den 28 maj kl. 19.00 på
Långedrags Värdshus, Talattagatan 24.
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Restaurangen ligger vackert vid havet
nära GKSS – Göteborgs Kungliga Segelsällskap. Sverigekontakt kommer att arrangera buss-/taxitransport från centrala
Göteborg. Vi börjar med ett glas mousserande vin. Därefter serveras en trerätters
meny inklusive dryck och kaffe.
Pris: 700 kr per person.
Program söndagen 29 maj
Klockan 11.45: Samling vid Lilla Bommens gästhamn (nära Göteborgsoperan).
Klockan 12.00 kastar M/S Carl Michael
Bellman loss från kajen för en tretimmars
brunchkryssning i Göteborgs södra skärgård. Det blir buffé inklusive välfyllt dessertbord. Maten intas i den ljusa matsalen,
men det finns även möjlighet att njuta av
sol och hav på övre däck. Klockan 15.00
är vi åter i hamn vid Lilla Bommen.
Pris: Utflykten kostar 250 kronor
inkl. brunch.
Hotell
Vi har förhandsbokat ett antal enkel- och
dubbelrum för natten mellan lördag och
söndag 28–29 maj på hotell Villa Fridolin
på Högåsplatsen 4 (nära Sverigekontakts
kontor) och ytterligare några rum på hotell Aston Villa på Askimsgatan 10 (nära
Botaniska trädgården). Priset för enkelrum är 1085 kronor och för dubbelrum
1285–1385 kronor. Om du vill ta något
av dessa rum i anspråk måste du själv boka direkt till hotellet senast 25 april, men

helst snarast möjligt, telefon
031-207029. Boka i första hand Villa
Fridolin. Ange Riksföreningen Sverigekontakt vid bokningen.
Det är mycket svårt att få hotell denna
helg i Göteborg på grund av ett stort
musikevenemang på Nya Ullevi – Summerburst. Många hotell har dubblat sina
priser och flera är fullbokade. Tillgänglighet och pris är skälen till att vi är tvungna
att ta två hotell i anspråk. Dessa hotell har
tyvärr inte heller någon konferenslokal.
Anmälan och information
Anmälan till årsmötet, middagen och
söndagens program ska ske senast den
25 april (men gärna så fort som möjligt)
per telefon 031-81 86 50 (Riksföreningens kansli) eller med ett mejl till
lars.bergman@sverigekontakt.se
Kostnaden för årsmötesmiddagen 700 kr
och för utflykten 250 kr betalas direkt till
Riksföreningens plusgiro 40580-3 eller
bankgiro 420-5670. Kostnaden för hotellrummen betalas direkt till hotellet.

Information om årsmötet lämnas av Lars
Bergman, telefon 031-81 86 50.
Valärenden
Valärenden inför årsmötet anmäls till
valberedningen – Gunnel Svensson
031-40 86 13 eller Kjell Westerlund
070-561 15 26.

Kallelse till extra föreningsmöte
den 28 maj 2016 kl. 15
Tills för några år sedan utnämndes ordföranden i Riksföreningen Sverigekontakt av Regeringen efter förslag från föreningens
överstyrelse. När Regeringen med hänvisning till att detta inte var
någon politisk fråga avböjde att hädanefter utse ordförande, har
en ny praxis uppstått. Den innebär att årsmötet utser ordföranden efter förslag från överstyrelsen. Denna ordning har aldrig preciserats i stadgarna, vilket bör ske. För att en stadgeändring skall
vinna laga kraft krävs identiskt beslut på två varandra följande
föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Därför kallas
här för tids vinnande till extra föreningsmöte den 28 maj 2016 kl.
15, i anslutning till årsmötet.
Det har på senare tid också uppkommit en annan diskussion
som påverkar Riksföreningen Sverigekontakts stadgar. Enligt en
allmänt utbredd uppfattning bör överstyrelsen omstruktureras.
Ursprungligen hade var och en av de då existerande elva lokalföreningarna en ordinarie representant i överstyrelsen, vartill kom
ytterligare elva personliga suppleanter. Enligt ett förslag som
överstyrelsen, valberedningen och flera andra medlemmar som
yttrat sig är överens om skulle överstyrelsens arbete rationaliseras betydligt genom en reduktion till sju ordinarie ledamöter
jämte tre suppleanter, vari ordföranden och den anställde tjänstemannen (generalsekreteraren) inte inräknas.
Stadgeändring i de båda nämnda avseendena skulle, om
deltagarna i det extra föreningsmötet samt årsmötet så finner
lämpligt, kunna genomföras i maj 2016 i enlighet med nedan
specificerade formuleringar. Den enhälliga entusiasm som förslaget hittills väckt har föranlett denna kallelse, och fördelarna med
att ett genomförande åstadkoms utan förseningar har ansetts
vida överträffa eventuella nackdelar.

Följande omformuleringar i stadgarna skulle bli nödvändiga:
Skrivningar i stadgan från 2006.

Förslag till nya skrivningar i stadga 2016

§3.3 Överstyrelsen består av ordförande samt 11 ordinarie ledamöter
med lika många suppleanter.

§3.3 Överstyrelsen består av ordförande och sju ordinarie ledamöter samt tre
suppleanter. Överstyrelsen utses av årsmötet och mandattiden för såväl ordinarie ledamöter som suppleanter är ett år.

§3.4 Mandattiden för ordförande är
tre år. För övriga ledamöter och för
suppleanter är mandattiden ett år.

§3.4 Ordföranden utses av årsmötet
efter förslag från överstyrelsen. Mandattiden för ordföranden är tre år.

§3.12 Överstyrelsen utser årligen
ett arbetsutskott bestående
av ordföranden och fyra ledamöter,
däribland skattmästaren.

§3.12 Ordföranden, skattmästaren och
generalsekreteraren fattar beslut i brådskande ärenden. Sådana beslut anmäls
till överstyrelsen utan tidsutdräkt.

§3.13 Föreningens generalsekreterare tjänstgör som föredragande
och sekreterare såväl i överstyrelsen som i dess arbetsutskott.

§3.13 Föreningens generalsekreterare
tjänstgör som föredragande och sekreterare i överstyrelsen.

§3.14 Arbetsutskottet förbereder
överstyrelsens sammanträden
samt beslutar i brådskande ärenden. Dess beslut redovisas till
överstyrelsen.

§3.14 STRYKS
§3.15 blir §3.14
§3.16 blir §3.15
Det extra föreningsmötets enda punkt
lyder således: Ändring av stadgarna
beträffande val av föreningsordförande
S V E R I Gsammansättning.
E K O N TA K T
samt överstyrelsens
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ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Minnesmärken med

svenska kvinnor
Vi ger oss ut i världen för att se vilka
svenska kvinnor som har förärats med
ett minnesmärke.
Vi börjar med den ”äldsta”, den Heliga Birgitta, hon föddes omkring 1303 och avled
den 23 juli 1373 i Rom. Hon helgonförklarades av påven 1391 och upphöjdes till
Europas skyddshelgon 1999. Vi återfinner
henne i Vatikanstaten i
samband med hennes
600-års minne. Birgittasystrarnas grå klädsel
och kronan som är en
påminnelse om Kristi
törnekrona syns tydligt
på märket.
Birgitta skrivs på italienska ”Brigida” vilket framgår av den
italienska postens märke. S Brigida di
Svezia.
Man finner den
Heliga Birgittas ansikte på ett polskt
minnesmärke. Man
lär sig också hur
Birgitta skrivs på
polska – Brygidy.
Med den nyvunna
kunskapen om hur
Birgitta stavas på
polska stannar vi kvar
i Polen, och går tillbaka till 1374, det år den heliga Birgittas
kvarlevor skulle transporteras från Rom
till Vadstena. Begravningsprocessionen
stannade till i Gdansk för att invänta ett
fartyg för transporten över Östersjön.
Invånarna i Gdansk gav en djup hyllning till den avlidna, vars sarkofag med
reliker först placerades i Mariakyrkan,
sedan flyttades hon till ett kapell. När sedan Birgitta helgonförklarades 1391 påbörjades en byggnation på den plats där
hennes kvarlevor hade leget, det byggdes en kyrka och även ett kloster till Bir-
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gittasystrarna. Birgittakyrkan, på polska:
Kościół św. Brygidy, är en kyrka i gamla
staden i Gdańsk. Kyrkan skadades svårt
under andra världskrigets slutskede men
renoverades 1974.
Vi reser vidare
norrut till Estlands
huvudstad Tallinn. På
estniska blir Birgitta
Pirita, och vi finner en
hel stadsdel med det
namnet och även en
strand. Här är årligen,
sedan 2005, en musikfestival med namnet
Birgittafestivalen.
Anledningen till
denna namngivning är
ett kloster som byggdes år 1436 och som
fick namnet Birgittaklostret och Birgittaordens systrar flyttade in. Under sin storhetstid var det den största kyrkobyggnaden i norra Europa och den förstördes
under Livländska kriget 1577. Sedan dess
har den förblivit en ruin.
När vi ändå är så nära
Finland kan vi ta oss över
Finska viken och hitta
den Heliga Birgitta på ett
finskt minnesmärke.
Ett säkert sätt att hamna på ett minnesmärke är
att bli tilldelad ett Nobelpris. Den första
kvinnan som fick nobelpriset i litteratur
hette Selma Lagerlöf och året var 1909.
Selma Lagerlöf
levde mellan 1858
och 1940, vilket
framgår av minnesmärket från
Sovjetunionen.
Minnesmärken
från länder där skriften är helt olik vår
svenska är alltid spännande. Vad skriver
de egentligen om Selma Lagerlöf?
Hur har Selma Lagerlöf hamnat på ett
turkiskt märke? Det var tydligen en kongress i Istanbul 1935, suffragettrörelsens
kongress. Suffragetterna arbetade framförallt för att kvinnor skulle ha rösträtt och
deras metoder var militäriska och hade
inslag av ”civil olydnad”. Selma Lagerlöf
var känd för sitt enträgna arbete för kvinnors rätt och suffragetternas syfte över-

stämde med hennes. Kongressen ägde
rum år 1935 när Selma Lagerlöf var 77 år
gammal. Om hon åkte från sitt älskade
Mårbacka hela vägen till Istanbul för detta
möte kan man fråga sig. På 1930-talet var
en resa genom Europa ett äventyr och en
ansträngning utöver det vanliga.
Selma Lagerlöf var förmodligen inte i
Istanbul 5 år före sin död. Det kan tänkas
att hon fick en inbjudan till kongressen
och att hon vänligen tackade nej till att
närvara men stöttade kongressen till fullo.
Men med hennes Nobelpris i ryggen var
detta nog för att bli ett minnesmärke.
Selma Lagerlöf hjälpte
1940 Nelly Sachs att fly
till Sverige från hennes
födelseland Tyskland.
Sachs litterära verk hade
bränts på bokbål under
den tyska nazitiden.
Hon blev svensk medborgare 1952 och stannade i Sverige fram till
sin död. Tillsammans
med Samuel Agnon delade hon Nobelpriset i
litteratur 1966.
Nobelpriset har
ytterligare en svensk
kvinna fått, året är 1982,
och Alva Myrdal delar
fredspriset med Alfonso
Garcia Robles. Märket
är ett klassiskt souvenirmärke från Mali.

När vi är inne på den litterära banan kan
man inte undvika Astrid Lindgren och
hennes barnboksfigurer. En svensk stadsminister sa en gång ” Var jag än i världen
kommer så har Pippi Långstump varit där
före mig” och det stämmer. Inte bara när
det gäller Pippi utan även Karlsson på
taket och flera av de andra figurerna. För
att ge Astrid Lindgren all den heder och
all den positiva bild som hon fortfarande
sprider om Sverige har jag valt ett märke
från Makedonien.
Ett litet land med ett långt namn, ”the
former Yugoslav Republic of Macedonia” eller kort och gott ”FYROM” och
de gav ut en serie under temat EU. För
varje EU-land togs
det fram kännetecken
som man direkt kunde härröra till landet.
För Sverige blev det
vår nationalsymbol,
flaggan och en svenska.
Det blev just Pippi
Långstrump!
Nu har vi en namne till Pippis skapare,
Astrid, prinsessa i Sverige och drottning
av Belgien. Hon föddes 1905 i Stockholm
och avled i Schweiz 1935 i följderna av
en bilolycka. På belgiska minnesmärken
är det ofta en bild av henne som ger oss
en uppfattning om hennes skönhet. Jag
har valt ett annan bild hämtad från Afrika
där hon är omgiven av barn och denna
bild ger oss ytterligare lite historia. Märket är från RuandaUrundi som tidigare
var en del av tyska
Östafrika, som Belgien
ockuperade. Drottning
Astrid var på besök för
att stötta de belgiska
ockupationstrupperna.
Svenska filmstjärnor har sin plats inte bara
på bioduken utan även på minnesmärken.
Den största av dem alla och den mest förekommande är Greta Garbo, här på ett
märke från Rumänien. Hon anses vara en
av de fem största kvinnliga skådespelarna
genom tiderna och det var under 20- och
30-talen som hon var som störst.
Minnesmärkena i samband med hennes 100-års dag den 18 september 2005 är
många. Jag har valt ett från USA som är

prytt med en av hennes filmroller nämligen den som Mata Hari från 1931.

Ingrid Bergman är likaledes en ”legend
från Hollywood” och till hennes 100-årsdag
utgavs ett flertal minnesmärken runt om på
jordklotet. Hon är rankad som den fjärde
största kvinnliga stjärnan genom tiderna
och kultroller som i Casablanca har bidragit till detta.
Ett ganska typiskt minnesbrev från posten i Hollywood. En legendar inom filmkonsten gick bort 2015, Anita Ekberg. Hennes roll i filmen ”Det ljuva livet” (La Dolce
Vita) är en filmklasiker med badet i Fontana
di Trevi i Rom. Filmen vann Guldpalmen
i Cannes 1960. Vid en filmfestival gavs ytterligare ett minnesmärke ut där vi ser Anita
Ekberg och Marcello Mastroianni.

Svenska idrottskvinnor på minnesmärken
är det sparsamt med
och jag finner ”bara”
tre stycken! Hon var
världsetta i golf under
flera år och räknas som den främsta kvinnliga golfaren genom tiderna. Annika Sörenstam har förärats med minnesmärken
och souvenirutgåvor vid flera tillfällen och
hennes storhet inom golfen är odiskutabel.
Nästa idrottskvinna är
Anette Norberg som är
Sveriges bästa curlingspelare genom tiderna.
Hon har tagit två OSguld, 2006 i Turin och
2010 i Vancouver, samt tre
VM-guld och sju EM-guld.
En ledargestalt inom
fotboll är Pia Sundhage.
Märket med hennes bild
vill hon nog helst själv
glömma eftersom hon
precis har förlorat VMfinalen 2011 mot Japan.
Pia var lagledare/tränare
för USA och hennes lag står och gråter
och det japanska laget jublar och höjer
bucklan. Märket kommer från den lilla republiken Palau som ligger söder om Japan
och det är en hyllning till Japan och deras
coach Sasaki.
Avslutningsvis vill jag gärna framhålla
en svenska som vi sällan uppmärksammar.
Det är ”Sibiriens ängel” Elsa Brändström.
Hon var krigssjuksköterska i Sibirien under första världskriget. Hon
fortsatte sedan att arbeta med
krigsfångars rättigheter. Sibiriens ängel sade en gång ”Det
största slöseriet med våra liv
är den kärlek som inte ges.”
Text: Sven Vindelstam
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Det handlar om att leva
Anteckningar om litteratur
Böcker har följt mig genom livet. Tänk
när det blev födelsedag, namnsdag eller jul! Alltid något eller några paket där
man kunde känna konturerna av en rygg
och hårda pärmar: kanske någon av B.
Wahlströms ungdomsböcker, med grön
eller röd rygg – om Bill, om Tvillingdetektiverna, Hemliga 7:an, kanske någon
klassiker som Tom Sawyer, Huckleberry
Finn, Skattkammarön … Några finns fortfarande kvar och var gång jag ser dem
minns jag känslan från för så länge sedan.
Den handlar om känseln, handen som
håller boken, hur omslaget ser ut med en
spännande bild, doften av papper, lim
och trycksvärta, upplevelsen av att läsa
och ta sig in i berättelsen och glädjen när
den motsvarade förväntningarna. Och
så att föreställa sig glädjen i att läsa, vara
inne i berättelsen med hull och hår.
Fortfarande kan jag få den känslan.
Böckerna finns lite varstans i lägenheten, i hyllor, på bord, i barnens rum,
vid sängen, i köket, som alltid pågående
samtal. De flesta förs till ett slut, några
avbryts och vi kommer inte längre, några
får vänta ganska länge men till slut är vi
där. Så har det alltid varit för människan
med berättelserna, lusten att berätta och
lusten att lyssna. och i detta lusten till
konst, till att erfara något som är utom
mig och som ger mig en märklig känsla
av tillfredsställelse.
Jag läser just nu vetenskapsjournalisten
och författaren Karin Bojs bok Min europeiska familj. De senaste 54 000 åren, en
fantastisk historia om genforskning, arkeologi, historia som erhöll det facklitterära
Augustpriset 2015. Den handlar om oss
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allihop, vi härstammar alla från några få
individer ur olika grupperingar, vilka råkade mötas någonstans i Mellanöstern för
ungefär 54 000 år sedan.
Det var en av startpunkterna, där
började för dem det praktiska med att
överleva, att ta sig vidare, och konsten.
att tillverka flöjter av fågelben och mammutbetar, små lerfigurer, måla på grottväggar, sitta i en grottmynning och titta ut
över alltihop under stjärnklara nätter och
fundera på varför vi är här.
Vi skriver, läser och lyssnar för att vi
vill veta: vem är jag, vem är du, varför
är vi här? Det är som att sitta i en farkost
som skevar sig fram genom rymden och
att det just är skevningen, de till synes
omotiverade och ibland skrämmande,
ibland underbart hisnande kasten som är
njutningen och konsten.
Ofta är upplevelsen mycket komplex,
en blandning av många saker. Den nyligen bortgångne David Bowie lämnade
efter sig ett stort konstnärligt arv. Musikaliskt naturligtvis men också i sina texter.
Från honom går direkta linjer in till modernismens hjärta. Bland annat använde
han sig i skapandet av vissa sånger av en
teknik som kallas cut up-tekniken. Alltså,
enkelt uttryckt, att ha en text, klippa den
i småbitar och så låta orden falla i en annan ordning, på en gång skapa kaos och
en ny ordning. Ett sätt att samtidigt låta
slumpen och det beräknade styra, ty det
handlar om att det i det till synes kaosartade, skeva och märkliga uppstår en ny
ordning, en som kan hjälpa en att komma
närmare det vi alla söker.
Vad söker du? Vad tänker du när du

har en stund då du är ocensurerad och
fri, då du bara kan undra. Vad är det viktiga i ditt liv, det som är bakom det andra
viktiga, att köpa mjölk, vara med barnen,
dra hem pengar…?
Kanhända ligger en del av svaret i litteraturen, konsten, i den litteratur som
är det mest oväntade, där orden ligger
samman till synes slumpartat, som om de
själva söker sin mening. Som i Bowies låt
Life On Mars?, en bitterljuv, vacker och
sedan decennier fängslande berättelse
om kärlek, sorg och längtan i förortsmiljö
på sjuttiotalet. Den kränger och vrider,
är inte rock, inte visa men gäckande och
överallt samtidigt, så som de bästa berättelserna om oss och våra drömmar är.

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

Högt och lågt
Om språkets förändring åt olika håll
Efter jul behöver mitt hem piffas upp.
Julstjärnorna har bara gröna blad kvar
och åker ut, pyntet förpassas till vinden. Till råga på allt är solen uppe och
sänder in sneda strålar i lägenheten
så att man ser att fönstren behöver
tvättas.

I detta läge brukar jag, varje år, ge mig
iväg till ett blomstervaruhus för att i någon mån fylla hemtrevnadsgapet efter julen. Jag är urdålig på blommor. Väldigt få
sorter överlever i min vård. Jag kan heller
nästan inga blomsternamn. Därför blir
jag irriterad när jag ser att en av de sorter
jag faktiskt kan, nämligen Primula, har
fått ett nytt namn inne i den störtskyltade
blomsterhangaren. Jordviva 39.90 står
det. Jaså, här försöker vi vara folkliga,
tänker jag.
Kanske bäst att satsa på något som
håller lite längre än den där primulan,
som måste vattnas. Jag går mot porslinsblommorna. Dem kan jag också namnet
på. Men se där, nu har de också fått ett
nytt namn. Hoya står det där. Och då
tänker jag: fint ska det vara, nu dög det
inte med det gamla hederliga porslinsblomma, hoya heter det nu.
Sedan slår det mig att min irritation

slår vilt åt alla håll. Jag gillar inte svenska
namn, och inte heller utländska. Faktum
är att det jag gillar, det är det jag tycker
att saker alltid har hetat, det finns ingen
språkvårdande riktning i mina synpunkter om krukväxters namn.
Språket förändras hela tiden åt båda
hållen; det blir så att säga både jordvivor
och hoyor. En del av språket förenklas.
Instruktionerna från myndigheter kring
hur man röstar eller deklarerar är numer
mycket talspråkliga eller delvis ersatta av
bildserier utan text alls. Lagtexter är något
helt annat än de brukade vara. Talspråket
vinner också mark, där tidigare typiska
skriftspråksnormer gällde. Vi har alltså
fått jordvivor där vi förr hade primulor.
Andra delar av språket görs mindre tillgängliga för de oinvigda, genom
expertjargong. Att köpa tv eller dator,
något som de flesta faktiskt gör, innebär
ett möte med texter som är obegripliga i
stora stycken. De flesta i Sverige kommer
att behöva hantera sin pension. Då möter
de ekonomiska expertord som årskullsförvaltningsalternativ. Det är kanske inte
helt självklart för de flesta.
Min egen akademiska bransch är naturligtvis inte bättre. Saker man gör heter
praktiker (med betoning på andra stavel-

sen, ej att förblanda med praktiker med
betoning på första stavelsen, t.ex. läkare
som arbetar med patienter). Sådana här
expertord sprider sig sedan till tidningarnas kultursidor eller till skolor, och möter
snabbt även icke-experter som måste
förstå terminologin för att kunna delta i
samtalet. Hoyorna kliver in, alltså.
Allt det här går inte den vanliga språkanvändaren förbi. I radions ring in-program är det vanligt att inringarna bekymrar sig över att journalisterna svär eller
använder vardagliga ord eller något som
uppfattas som slarvigt uttal. Ovanligare är
att inringarna ondgör sig över obegriplig
information från pensionsmyndigheten,
men även där måste det hända att den
som försöker förstå regelverket blir lite
uppgiven.
Efter några varv bland blommorna i
affären, och efter min insikt om att jag
irriterar mig över precis samma sak som
alla andra i språket,
köpte jag i alla fall två
jordvivor och en hoya.
Jordvivorna har redan
vissnat.
Text: Sofia Tingsell

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

9

Utblick Finland

DET SMARTA 2000-TALET
Åttaåringen vill inte gå ut. Där finns
inga kompisar. ”Varför det”, undrar
jag. ”De leker inte längre”, svarar dottern och jag vet inte vad jag ska säga.
Att leka har blivit för barnsligt för
många åttaåringar i grannskapet. Det
är inte många som KAN leka, fantasin
tycks saknas. Och att vara ute i slaskvädret är nog inget nöje för många för
de sitter hellre i soffan med mobilen
eller surfplattan i handen än går ut och
bygger en snögubbe med kompisarna.

Nyss hörde jag om en tvååring som tillbringar en stor del av dagen med att
titta på filmer på surfplattan. Ett väldigt
enkelt sätt för föräldrarna att slippa barnets frågor och begär. Släktingarna blev
oroliga för flickan eftersom hon verkade
apatisk, livsglädjen hade försvunnit.
Flickan fick hemska raseriutbrott när
plattan togs från henne. Släktingarna
tyckte att flickan borde leka och dansa
något som hon tidigare sysslat med. Det
som gläder mig stort är att hon tack vare

släktingarnas ingrepp lär ha börjat dansa
och le igen.
För oss finländare var Nokia ett triumftåg utan like. Detvar inte bara fråga
om ekonomisk vinst och framgång: man
kan säga att hela den finska kommunikationskulturen förändrades. Vi som tidigare hade tigit på två språk var plötsligt
mer utåtriktade och färdiga att tala högt
om våra privatsaker på bussen, tåget och
andra offentliga ställen.
Nokias saga tog slut men sedan kom
smarttelefonerna och finländarna blev
genast beroende av dem. Alla måste vara
uppkopplade jämt. Barnens lek avbryts
av sms- och andra signaler och ungdomarna blir helt förstörda om föräldern
eller läraren tar bort telefonen för en
halvtimme. Det tycks höra till människorättigheterna att få vara uppkopplad.
Jag är den tråkigaste läraren i världen. Jag vill inte se telefoner i klassrummet om de inte behövs för informationssökning. Jag föredrar fortfarande att
anteckningarna görs för hand i stället
för att eleverna skulle ta ett foto på allt
som står på tavlan. Försök inte påstå att
eleven på riktigt någon gång tar fram de
fotograferade anteckningarna och studerar dem. De försvinner nog bland alla
tusentals selfiebilder som finns i telefonens minne.
Att översätta meningar från ett
språk till ett annat går inte alltid
snabbt. Ifall en tonåring måste
välja mellan en ordbok eller
Googles översättningstjänst
är det inte svårt att gissa

vad hen gör. Snabbheten avgör hur fel
det än går. I yrkesskolan skriver eleverna inte så mycket på svensklektionerna
nuförtiden. Helst vill vi lärare att de ska
lära sig tala svenska för de flesta kommer att jobba inom kundbetjäningen och
möta kunder personligen. Men vi har
små skriftliga uppdrag. Problem uppstår
när eleverna oavsett mina råd tar till
Google-översättningen och översätter
långa meningar med hjälp av den. Då
blir resultatet oftast obegripligt. ”Men
det går ju så snabbt att översätta så här”
motiverar de. Vad kan jag säga?
Förutom att vara en tråkig lärare är
jag dessutom en trist förälder. Min dotter har en gammaldags telefon. Det gissade ni väl redan. Hon har lärt sig läsa
böcker och att läsa är det bästa hon vet.
Hon brukar nog tjata om en smarttelefon men än så länge har jag sagt nej.
Hon är väl bland den pyttelilla minoritet
i skolan som inte har en smarttelefon. Jag
känner mig väldigt nöjd när hon har
tråkigt och börjar bläddra i Harry Potters äventyr, ännu en gång.
På sportlovet tänkte jag sy ett tygstycke till klassrummet. Det ska bestå av
trettio små, eller låt oss säga medelstora,
fickor där telefonerna ska få vila på lektionerna. Eleverna får parkera telefonerna i fickorna så att vi får lite lugn och ro
på lektionerna. Inga pipande ljud. Inga
spel på gång. Det finns
enkla sätt att roa sig. Jag
föredrar dem som är mer
krävande.
Text: Johanna Savolainen
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På spaning

Utblick Tyskland

efter Sverige från en tysk soffa
Jag sjunker ner i soffan och zappar
igenom tv-kanalerna precis som
hemma i Göteborg men numera är tvkvällarna liksom soffan förflyttade till
södra Tyskland. Här hittar vi samma
program som i Sverige: Let’s dance,
Deutschland sucht den Superstar
(tyska Idol), Bauer sucht Frau (Bonde
söker fru) samt en drös inhemskt producerade dramaserier.

Upplägget är i mångt och mycket detsamma,
t.o.m. i tyska varianten av talangtävlingsprogrammen finns det jurymedlemmar
med brittisk brytning. Det enda som väl
egentligen skiljer sig åt är att jag inte känner
igen kändisarna. Ett program som sticker ut
lite är dramaserien ”Um Himmels Willen”
som sänds på bästa sändningstid på ARD
(motsvarande SVT1) om tisdagarna. Här
får vi följa livet på ett kloster. Det är lyteskomik, flåshurtiga nunnor och krucifix i en
enda salig röra. Det är inte utan att jag tänker lite på det som en variant av ”Rederiet”
fast i klostermiljö. Men det var ju inte detta
min text skulle handla om.
Jag skulle spana efter svenska spår i
tysk television. Det visade sig vara ett
relativt enkelt uppdrag. Intresset och
fascinationen för Sverige och de övriga
skandinaviska länderna är enormt i
Tyskland. Det märks t.o.m. i TV-tablån.
Här rullar svenska inslag i stort sett dag-

ligen på TV och i synnerhet deckare.
Det fullkomligen frossas i svenska mord.
Beck, Wallander, Maria Wern och Bron
visas på bästa sändningstid. Inte sällan
löper svenska deckare parellellt på ARD
och ZDF (motsvarande SVT2). Skådespelarna och miljöerna känns familjära
och hade det inte varit för att de envisas
med att dubba allt och låta såväl Kurt
Wallander som Saga Norén tala flytande
tyska hade man kunnat tro att det var en
svensk tv-soffa man pöste runt i.
Lite research på temat förde mig till
en tysk hemsida vid namn www.schwedenstube.de/tvtipps. Här hittar man en
ambitiös och överskådlig sammanställning över svenska program i tysk TV.
Det tipsas om svenska barnprogram, dokumentärer om det vilda exotiska Lappland och inte minst mängder av deckare.
Lite extra roligt är att ”Nils Holgerssons
underbara resa” från 1979 visas på kanalen Kika den 12 februari. Undrar när
en svensk kanal visade den filmatiserade
varianten av Selma Lageröfs äventyrsroman senast? Vidare tänker jag att de
tyska TV-apparaterna nästintill bubblade
över av svensk fascination när dokumentären ”Happy Birthday ABBA – 40 år
med världshiten Waterloo” sändes på
WDR den 6 februari. Strax efter den
sändningen var det så dags för en deckare signerad Håkan Nesser igen och den

svenska deckarordningen var återställd.
Ett program som tagit varvet med Sverigefascinationen några kliv längre är ”Inga
Lindström” Detta är en rakt igenom tysk
produktion men är tänkt att framstå som
en svensk serie. Skådespelarna är tyska, de
pratar tyska, teamet bakom är tyskt men
inspelningsplatsen är Nyköping i Sverige.
Här skiner alltid solen och alla är blonda
och trevliga. Man köper kanelbullar och
knäckebröd på klingande tyska i ICAaffären och som om om det inte vore nog
möter alltid någon den stora kärleken i
varje avsnitt. Kanske vid hårdbrödsdisken?! Det är en fascinerande romantiserad
bild av landet Sverige som visas, långt
från de mördare och mördade vi hittar i
tidigare nämnda deckare.
Kort sagt är vägen från den tyska soffan till Sverige inte lång via tysk television.
Det sänds dagligen program om eller
från hemlandet i norr. Jag kan ändå inte
sluta förundras över att fascinationen för
vårt land är så fortsatt stor när det verkar som att vi ständigt har ihjäl varandra
bland älgar och dalahästar där uppe i
Norden.

Text: Emma Carlfjord, lektor i
svenska vid Ludwig Maximilian
Universität, München
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SUF

Svensk Utlandsundervisnings Förening
För alla som jobbar med svensk utlandsundervisning är SUF ett begrepp. Frågan är om föreningen är
särskilt känd i det övriga utbildningslandskapet. Här kommer därför en presentation av vår verksamhet,
varför vi finns till och vad vi sysslar med. SUF står för Svensk Utlandsundervisnings Förening och föreningen
bildades 1975. Från början kallades föreningen Svenska Utlandsskolors Förening men för några år sedan
ändrade vi namnet för att ge en mer rättvisande bild av verksamheten.
Idag finns fler än 660 000 svenskar utomlands. Föreningen Svenskar i Världen,
SVIV, har gjort en kartläggning under
2015 och man konstaterar att antalet
ökat med ca 100 000 sedan den föregående undersökningen som genomfördes
2011. Antalet utlandssvenskar är alltså
stort och det gör att SUF fyller en viktig
funktion. Svenska utlandsskolor återfinns
idag på följande platser; London, Paris,
Bryssel, Madrid, Fuengirola, Nairobi
(samtliga med grund- och gymnasieskola)
Hamburg, Berlin, Papa, Moskva, Lissabon, Fuengirola, Costa Blanca, Madrid,
Teneriffa, Gran Canaria och Mallorca
(samtliga med grundskola). Undervisningen i kompletterande svenska finns
dels inom ramen för de ovanstående
skolorna, dels på ett stort antal platser
över hela världen. Ett större antal finns i
Nordamerika och svenska skolföreningar
finns också i de flesta europeiska länder, i
Australien, Asien och i Afrika.
Totalt finns idag ca 1 200 elever i de
svenska utlandsskolorna varav 750 på
gymnasienivå och 450 i grundskolan.
Drygt 250 lärare är verksamma i svenska
utlandsskolor. Svenska sektioner vid in-
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ternationella skolor tenderar att öka i antal
och vi ser just cirka 200 elever i sådan
verksamhet. Sannolikt kommer vi att få se
ännu fler i framtiden. Idag finns svenska
sektioner i Frankrike, Förenade Arabemiraten, Vietnam, Polen och Ungern.
Kompletterande svenska ökar som
tidigare nämnts och engagerar ungefär
5000 elever, ett stort antal lärare och
lokala skolstyrelser runt om i världen.
Att arbeta med svensk utlandsskola
och/eller kompletterande svenska är
många gånger att arbeta i ”den bästa av
världar”. Motiverade elever som gör resultat utöver det vanliga, engagerade föräldrar och mycket kompetenta kollegor
gör att tjänsterna vid våra utlandsskolor
är eftertraktade.
SUF som ideell förening
SUF är en ideell förening, en paraplyorganisation med uppgiften att hålla
samman den svenska utlandsundervisningen, skapa och utveckla nätverk och
vara stödjande och rådgivande i olika
sammanhang för sina medlemmar. I vår
handlingsplan står bland annat följande:
SUF arbetar för att årligen ge utlandsskolor och skolföreningar praktiskt och
ekonomiskt stöd för
rådgivning, kompetensutveckling och nätverksbyggande på olika håll
i världen. SUF arbetar
också, med stöd av
sina medlemmar för att
skapa och utveckla goda
kontakter med departement och myndigheter

med ansvar för svensk utlandsundervisning. Därigenom vill vi påverka staten att
anpassa regelsystemet för utlandsundervisning till dagens och framtidens krav.
Verksamhet och finansiering
SUF finansieras bland annat genom våra
medlemsavgifter. För skolor beräknas de
på vilka nivåer skolan anordnar undervisning. För kompletterande svenska och
sektioner vid de internationella skolorna
är de beräknade på antalet statsberättigade elever. Därutöver bidrar ett antal stödjande medlemmar med en årlig insats,
däribland SVIV, Ericsson, Hermods (som
svarar för den gymnasiala distansundervisningen) och Sofia Distans (med ansvar
för grundskolans distansundervisning).
Utöver medlemsavgifterna får SUF varje
år ett substantiellt bidrag från Skolverket.
Vi söker också, där det är möjligt, medel
från privata stiftelser och fonder. Totalt
sett så kan vi på det sättet anordna och
finansiera våra årligt återkommande konferenser och utbildningar/fortbildningar
runt om i världen. Normalt genomför vi
4-6 konferenser årligen och vi finansierar
då konferens- och hotellkostnader för våra deltagare vilket uppskattas mycket.
SUF:s styrelse
Styrelsen består idag av sex medlemmar;
Cecilia Calais, Jan Dackenberg, BengtÅke Edwardson, Dea Mansten, Stefan
Sandqvist och Rolf Ornbrant. Vi har alla
en bred erfarenhet och en kvalificerad
bakgrund från olika kunskapsområden
och skolvärlden, både nationellt och internationellt. Sammantaget kan vi därför
tillgodose de flesta behov och frågeställ-

ningar som uppstår under ett verksamhetsår. Som styrelsemedlemmar arbetar vi
ideellt och har inga arvoden. Gemensamt
för oss alla är ett starkt engagemang i utlandsundervisningsfrågor.
Förändrade förutsättningar för svensk
undervisning i utlandet
Svensk skolundervisning i utlandet har
förekommit sedan slutet av 1800-talet
och från början av 1900-talet har statliga
bidrag utgått, inledningsvis till de större
skolorna. Från 1960-talet växte svensk
export och biståndsverksamhet kraftigt
och med det behovet av undervisning
för medföljande barn och ungdomar runt
om i världen. Idag utgår statsbidrag till
utlandsskolor, undervisning i kompletterande svenska, distansundervisning och
till sektioner vid internationella skolor.
Verksamheten vid EU:s Europaskolor får
också statsbidrag men här gäller dock andra villkor än för utlandsskolorna.
Under den senaste tjugoårsperioden har
den nu gällande förordningen för utlandsundervisning blivit mer och mer otidsenlig.
Syftet med denna var ursprungligen att
underlätta rekryteringen av personal för
svenska företag och organisationer i utlandet så att medföljande barn och ungdomar
lätt kunde börja i den svenska skolan efter
återkomsten till Sverige. Svenska företag
och organisationer var målgruppen för
förordningen och ett antal kriterier styrde
vilka elever och därmed skolor som kunde
uppbära statsbidrag. Förordningen (SFS
1994:519) slog fast att statsbidragsberättigade elever var sådana där minst en
förälder tjänstgjorde vid en svensk eller
internationell organisation, vid ett svenskt
företag eller där man var sysselsatt med
kulturell verksamhet. För kompletterande
svenska gällde att minst en förälder skulle
vara svensk medborgare samt att svenska
skulle vara ett aktivt språk i hemmet. Skolorna och skolföreningarna kan naturligtvis
ta emot icke statsbidragsberättigade elever i
mån av plats men då utan att erhålla statsbidrag. Med den tilltagande globaliseringen
så har förutsättningarna förändrats radikalt.
Den förra regeringen tillsatte en utredning
som bland annat skulle se över statsbidragssystemet för skolor, därmed även för svensk
utlandsundervisning. Något resultat har
tyvärr inte offentliggjorts trots att utredningen är färdigställd. Det enda resultat
som nu är känt och åtgärdat är statusen för
de svenska internatskolorna och riksinternaten. Här ser SUF en viktig uppgift. Vi
vill se resultatet av den genomförda utredningen och om det inte låter sig göras vill
vi se att en ny utredning tillsätts snarast så
att vi får en situation för statsbidragen till
den svenska utlandsundervisningen som

är relevant och tidsenlig. Det finns enkla
modeller för hur man skapar ett rimligt
statsbidragssystem. Ett bra exempel är
den norska modellen för norska utlandsskolor. Där gäller endast norskt medborgarskap som kriterium för att bli betraktad som behörig elev.
Idag har rekryteringen av svensk personal på tidsbegränsade avtal minskat betydligt och i stället ökar andelen lokalanställd personal runt om i världen. Detta
medför att underlaget för de svenska utlandsskolorna minskat över tid och att antalet utlandsskolor under perioden minskat från 30 till dagens 18. Det är i första
hand små skolor som har varit tvungna att
lägga ned verksamheten, situationen för
de medelstora och större skolorna är tämligen stabil men fortfarande konjunkturberoende. Tendensen är dock att elevunderlaget minskar något. I stället ser vi att
antalet elever som deltar i kompletterande
svenska runt om i världen ökar. Dessa
elever går i lokal skola men bibehåller
svenska språket och svenska traditioner
genom ett antal veckotimmar med kompletterande svenska förlagda till eftermiddag/kväll eller helger. Undervisningen
bedrivs numera efter en särskild läroplan
men den är inte behörighetsgivande.

Några av våra aktiviteter
Förutom de tidigare nämnda fortbildningsoch nätverkskonferenserna ges här ytterligare några exempel på aktiviteter som
stöds och genomförs av SUF.
• SUF-VM/SUF-OS
Idrottsaktiviteter under en viss tidsperiod
som riktar sig till alla skolor och skolföreningar och samlar mängder av deltagare
över hela världen
• Läsutmaningen
Ett populärt läsprojekt i tävlingsform som
riktar sig till alla skolor och skolföreningar
• Förberedelse inför inspektioner
Representanter från SUF träffar rektorer
och lokala styrelser för att gå igenom
S V E R I G E K O N TA K T
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förutsättningarna för ett besök av Skolinspektionen
• Styrelseutbildningar
Omsättningen av styrelseledamöter är
relativt hög, särskilt i de skolföreningar
som arbetar med kompletterande svenska.
Representanter från SUF träffar styrelserna och går igenom vad som krävs för ett
lyckat styrelsearbete inom utlandsundervisningsområdet
• Anpassad rektorsfortbildning för
utlandsrektorer
Utlandsskolerektorer arbetar under mycket speciella förhållanden. Lokal lagstiftning
och svenska förordningar ska följas, dock
med huvudregeln att landets lagar gäller.
Det är i hög grad ett ensamarbete och
man får lita till sin egen erfarenhet och
distanskontakten med andra kollegor. För
att sätta fokus på de speciella villkoren anordnar SUF en riktad och för utlandsskolerektorer anpassad fortbildning i samverkan med rektorsutbildningen vid Umeå
Universitet. Professor Olof Johansson och
docent Helene Ärlestig leder denna fortbildning som genomförs i flera steg.
Fortbildnings- och nätverkskonferenser
Svenska utlandsskolor och skolföreningar
arbetar normalt väldigt isolerat och behöver all hjälp till utveckling som kan ges.
SUF anordnar därför årligen fortbildnings- och nätverkskonferenser runt om
i världen. Under 2015 har SUF anordnat
ett stort antal konferenser för olika nätverk; Mannheim (kompletterande), Barcelona (kompletterande), Bryssel
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(utlandsskolor), Costa Blanca (utlandsskolor och särskild rektorsfortbildning) och
New Jersey (kompletterande). Slutligen
anordnades den årliga ”Augustikonferensen” som alltid genomförs i Stockholm
tillsammans med Skolverket. De senaste
åren dessutom i Skolverkets lokaler. Betydelsen av dessa konferenser kan inte överskattas eftersom de har ett tydligt fokus
på de speciella behov och problem som
utlandsskolorna dagligen möter samtidigt
som de ger en kontinuerlig uppdatering
kring trender och tendenser i det svenska
skolsystemet. Behovet av professionell
vägledning och information genom experter och föreläsare är stort och dessa
rekryteras oftast till våra konferenser
som representanter för ny och pågående
forskning och praktik. Ett mycket viktigt
inslag är också möjligheten för skolornas
representanter att under ett par intensiva
dagar mötas personligen och i ett större
sammanhang diskutera möjligheter och
svårigheter liksom att gemensamt delta
i olika workshops. Vid våra konferenser
deltar alltid Skolverket oftast genom PerOlov Ottosson, undervisningsråd med
särskilt ansvar för utlandsundervisning
och Riksföreningen Sverigekontakt genom
Lars Bergman, generalsekreterare. Vi har
ett mycket nära samarbete med Skolverket
och Sverigekontakt.
Framtiden för SUF
SUF fortsätter att spela en viktig roll den
svenska utlandsundervisningen. Vår unika
roll som länk och samordnare mellan
verksamhet, departement och myndigheter kommer att utvecklas ännu mer nu

när utvecklingen går så snabbt och när vi
dessutom kan ana en kommande strukturförändring. Våra möjligheter att medverka till förändring och anpassning är
större än någonsin och vi har fördelen att
arbeta på uppdrag av en unikt sammansatt grupp av rektorer, lärare, elever och
föräldrar. En grupp som medför de allra
bästa förutsättningar genom hög kompetens, motivation och engagemang.
Vi ser fram emot det kommande verksamhetsåret då vi bland annat kommer
att anordna en stor konferens för kompletterande svenska i Zürich, riktad till
alla europeiska föreningar, en konferens
i London för samtliga utlandsskolor och
en konferens i Fort Lauderdale riktad till
alla nordamerikanska skolföreningar.
Text: Jan Dackenberg /SUF

Stipendium till
folkhögskolestudier
hösten 2016
Du som studerar svenska i utlandet
har möjlighet att söka stipendium
för en termins studier på en svensk
folkhögskola. Mer information på vår
hemsida www.sverigekontakt.se;
klicka på ”Utbildning”. Anmäl dig
senast 1 april!
Välkommen med din ansökan.
Riksföreningen Sverigekontakt

undsbergs skola grundades år 1896 och har i generationer varit
L
det självklara valet för elever och föräldrar med högt ställda krav på
en förstklassig utbildning. Små klasser i kombination med engagerade
lärare och ett fritidsutbud som saknar motstycke har visat sig vara
det perfekta framgångsreceptet för att lyckas med sina studier.
I takt med en alltmer globaliserad värld har Lundsberg fått ökad
betydelse som en attraktiv internatskola för utlandssvenska ungdomar. Här upprätthålls kontakten med det svenska språket och den
svenska kulturen. Vi är mycket stolta över våra dokumenterat goda
studieresultat och att du som elev på Lundsberg lämnar skolan väl
förberedd inför fortsatta studier.
Välkomna till Lundsbergs skola!
Johan Harryson

VD/Rektor

www.lundsbergsskola.se
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Riksföreningen Sverigekontakt har de senaste åren varit intresserat 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 Jugoslavien, Ungern,
Estland, Syrien med flera. På vad sätt påverkar deras svenska språk, det svenska
samhälls- och kulturlivet och deras nyfunna vanor i Sverige deras liv i det gamla
hemlandet? I nummer 1 av Sverigekontakt 2015 påbörjades en serie av artiklar där
återvändare beskriver sina upplevelser i Sverige och hur de idag använder sitt svenska
språk. I detta nummer skriver Omar Pérez Santiago, en chilensk författare.

Chile-Sverige tur och retur
Min förste svensklärare var utmärkt.
Byn hette Lagan och låg mellan Smålands floder och skogar. Den andra
läraren var sträng, krävande och erfaren, och arbetade på Lunds universitet
i Skåne.

Historien började 1977. Jag och några
vänner gick in i Venezuelas ambassadörs
residens i Santiago de Chile, under en
diplomatisk mottagning. Vi kom in med
falska inbjudningar för vi ville ha politisk
asyl. Det var med ståhej och skandal.
– Vi är politisk förföljda och vi vill
lämna landet, skrek jag med ett champagneglas i ena handen.
Festen avslutade från en sekund till
den andra.
Enrique Azpúrua, Venezuelas ambassadör, kom omedelbart springande till
oss. Diplomaterna sprang fram till sina
bilar och försvann. Plötsligt blev huset
omringad av Pinochets soldater.
Ambassadören ringde till Venezuela
och med detsamma han gav oss asyl och
skydd. Vi var där långa veckor – därinne
som tvångsgäster, tills dess att ambassadören Azpúrua från diktaturens Pinochet fick
resetillstånd för att vi skulle kunna lämna
Chile. Slutligen, korsade vi Santiago i
ambassadörens bil på väg till flygplatsen i
slutet av januari 1978, omgiven av polisen
på skoter. På flygplatsen väntade oss en
Boeing 707.
I Paris flyttade vi till ett mindre flygplan och landade på Köpenhamns flygplats. Och eftersom vi var tvungna att
vänta på anslutning med ett annat flyg,
besökte vi Köpenhamn.
Klockan var 11 när vi landade på den
nya lilla flygplatsen i Växjö. Scenariot
var fantastiskt och exotiskt, tyckte jag.
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Det var kallt. Allt var snötäckt. På uppdrag av de chilenska exilorganisationerna hälsade Igor Cantillana, en chilensk
skådespelare som hade skapat Sandinoteater i Stockholm, oss hjärtligt välkomna.
Immigrationstjänstemän tog oss med i
en bil till byn Lagan och där sov vi på
ett litet hotell.
Nästa dag var jag i ett skolrum med
en anteckningsbok och en penna för att
börja läsa svenska.
Det är sånt som händer ibland. En
dag var jag i en ambassad i Santiago med
30 graders värme; och nästa dag var jag
en kall morgon i en skola i Lagan för att
börja läsa svenska.
Vad heter du?
Vi fick boken Svenska för invandrare och
en blå pärm med övningar. Läraren var
ödmjuk och tålmodig. Han var mycket
vänlig. En dag bjöd han oss på middag
hemma hos honom. Hans fru var också
lärare. De tillhörde Jehovas vittnen. Efter
middagen visade han oss sina familjefoton. På några bilder fanns hans fru i det
ögonblick som deras son föddes.
Tyvärr kan jag inte komma ihåg lärarens namn. Men jag vet att han var en
formidabel sådan. Hans värdighet gav
mig känslomässig trygghet.
Efter lektionerna brukade jag promenera genom en liten skog, eller så
försökte jag utan framgång åka skridskor. Jag minns fortfarande hur snabbt
jag ramlade mot isen. I byns ICA läste
jag eller försökte läsa Expressens och
Arbetets löpsedlar. Hits av popgruppen
ABBA – Fernando och Money, Money,
Money – hörde man ofta på radion.
Under våren, flyttade jag till Malmö
och tog en kurs vid Lunds universitet.

Läraren var äldre, han verkade lite arg.
Men han var professionell och kompetent. Jag minns att han kom med en
svensk klassiker, en tecknad serie av en
tramsig gubbe, kallad Adamson, gjord av
Oscar Jacobsson, som saknade ord. Det
var bara mim. Vi skulle förklara verbalt.
Det var en inspiration för mig, eftersom
en av mina passioner är att läsa serietidningar, såsom den argentinska Mafalda.
Snart gick jag till biblioteket för att läsa
belgiska och franska serietidningar som
Asterix, Tintin och Lucky Luke som hade översatts till svenska. Sedan vågade
jag läsa svenska klassiker som Pelle
Svanslös och 91:an.
Jag minns inte deras namn men lärarna
hjälpte mig med verb, adjektiv och deras
härledningar och, paradoxalt nog, gav
detta mig mer självförtroende i min
spanska. Det gav mig klarhet om subjekt
och predikat. Jag fick en känsla av att jag
hade tappat den grova stilen från den
latinamerikanska barockens och dess
eviga bisatser.
Jag började att skriva på svenska. Och
jag började översätta svenska poeter
till spanska. Jag gjorde misstag, förstås.
Malmö var litet och min relation med
Malmös författare och poeter fick mig att
publicera en bok med översatta dikter.
Jag skrev för tidningar som Sydsvenskan,
och den numera nedlagda Arbetet. Redaktörerna rättade till mina vanliga misstag,
förstås. Jag blev mer ödmjuk. Senare skrev
jag en kort roman på svenska, Malmö är
litet, och poeten Clemens Altgård rättade
till den sista versionen.
Jag återvände till Chile i början av 90talet. Idag finns det flera svensktalande
invånare i Chile. Kanske finns det femtusen invandrare från Sverige som lever

och arbetar i Chile. Det händer ibland att
jag träffar dem, på olika fester och sammankomster, och där talar jag gärna lite
på svenska, eller på min skånska dialekt,
skulle jag vilja säga. Förra december, t.ex.
firade de Luciadagen i Santiago. Flickor
med sina vita klänningar och kronor av
ljus, sjöng traditionella svenska visor. De
sjöng också chilenska traditionella sånger
den gången. Rolig blandning. Sen åt vi
goda julkakor och drack lite glögg. Även
om det var cirka 30 grader varmt.
Förra året presenterade vi, på den
internationella bokmässan i Santiago, i
samarbete med Svenska chilenska kulturinstitutet, en bok med mina översättningar av dikter av nobelpristagare Tomas
Tranströmer och framstående svenska
poeter, som Ekelöf, Stagnelius, Karin Boye,
Hjalmar Gullberg, Lasse Söderberg, etc.
Och igen kom jag ihåg mina två
svenska lärare i Småland och Skåne, vars
namn jag gärna skulle vilja komma ihåg
idag, två äkta, ärliga och värdiga lärare.
Dessa lärare som för 38 år sedan var
eldflugor som lyste en smula i flyktingens
mörka skuggor.
Denna flykting var jag. I det ögonblicket var jag 25 år och jag trodde att
jag hade förlorat allt.
I samma ögonblick som jag började
att läsa svenska, hade jag ingen aning om
vilken väg mitt liv skulle ta. ”Natten är
dagens mor” (Stagnelius).
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Statsvetenskap i Chile och ekonomisk
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Hundra dikter av hundra diktare med utländska
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Antología del cuento latinoamericano en Suecia /
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Innehåller dikter och presentationer av: Clemens
Altgård, Håkan Sandell, Ulf Malmqvist, Lukas Modysson och Michael Strunge
Grenverk. Malmö: Skrivareförl. i Skåne, 1989. 115 s.
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Sommarkurs i svenska 2016
Riksföreningen Sverigekontakt anordnar sommarkurs i svenska på Billströmska folkhögskolan även 2016. Kursen börjar måndag 1 augusti och avslutas lördag 20 augusti. Mer
information på vår hemsida www.sverigekontakt.se under Kurser och stipendier. Du
anmäler dig senast 30 maj. Tänk på att antalet platser är begränsat och att kursen kan
bli fullbelagd. Anmäl dig i tid! Välkommen till Sverige sommaren 2016!
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Utbyteselever vid anrik
svensk skola i London

Den svenska skolan i London startade sin verksamhet redan 1907. Sedan 1976 ligger den strax bredvid Themsen i den
lummiga stadsdelen Barnes i sydvästra London. Där finner man förskola och grundskola, medan gymnasieeleverna håller till i Richmond på The American International University – en imponerande institution i en fantastiskt vacker park.

På skolan i Barnes går 160 elever medan
antalet gymnasieelever i Richmond är
cirka 130. Av dessa gymnasister är ett
80-tal så kallade utbyteselever som tillbringar hela årskurs 2 i London. De kommer från olika gymnasieskolor i Sverige
och deras hemkommun skickar vanligtvis
med den så kallade skolpengen – vanligtvis runt 70 000 kronor per läsår – till
London så att kostnaden att tillbringa ett
år i London kan hållas nere för föräldrarna. Till dessa 80 elever kommer 15 elever
från Halmstad och 15 från Lund under
höst- respektive vårterminerna. Övriga
cirka 35 gymnasister är bosatta i London.
Utbytesverksamheten
Verksamheten med utbyteselever i årskurs 2 på gymnasiet startade i mitten
av 1990-talet och liknande verksamhet
finns idag vid de svenska skolorna i Paris,
Madrid, Fuengirola, Bryssel och Nairobi.
Verksamheten ska ses som en del av den
internationalisering på alla skolnivåer
som har varit viktig för svensk skola under
de senaste decennierna. Men det är inte
endast utbyteseleverna själva som gynnas
av utbytet – de bofasta eleverna får fler
kamrater som alla talar en modern svenska
med uttryck och ordval som används
i Sverige idag, vilket i sin tur utvecklar
dessa svenskengelska ungdomars språkfärdigheter. För själva skolan innebär det
ett bredare elevunderlag och en stabilare
ekonomi.

Jenny Abrahamsson

Besök i Richmond
Chef för all verksamhet vid Svenska skolan
är Annika Simonsson
Bergqvist. I gymnasiedelen i Richmond leds
arbetet av rektorn Jenny

Abrahamsson. Hon kom till London från
Örebro hösten 2015 och hon utstrålar en
glädje över att ha fått möjlighet att jobba i
London. Hon talar varmt om både elevernas och personalens engagemang i skolans
verksamhet och över den stolthet som
finns över skolan. Utbyteseleverna beskriver hon som drivna och målmedvetna.
För de flesta av dem är det första gången
de är hemifrån under en längre tid och
ibland gör sig hemlängtan gällande efter
några veckor. Men så gott som alla kommer över det och ser det som en utmaning,
något som ska klaras av och som en del av
en frigörelseprocess på väg mot vuxenlivet.
De elever som antas varje år har tagits ut
från betyg, referensbrev från den svenska
skolan samt ett personligt brev.
Eleverna
Kristina Celsing och Sofia Lennhammer
är utbyteselever från Stockholm. Att
de valde att söka sig till London var en
blandning av äventyrslusta och möjlighet att ta ansvar för sig själva. Och att
förbättra sin engelska förstås. De understryker hur viktigt det är att vara ”social”,
att delta i olika aktiviteter så man inte
hamnar i något slags utanförskap. De har
själva engagerat sig i elevrådet på skolan
och försöker den vägen skapa sammanhållning. De påpekar också att det går åt
pengar, mer än de hade räknat med, men
att det är en av de erfarenheter man får
när man ska sköta sin ekonomi själv.
Lärarna
Karl Liljas har varit många år i London
och undervisar i historia, engelska och
filosofi. Han tycker det är fantastiskt att
få arbeta med motiverade elever i en internationell miljö och tycks inte ha några
planer på att någonsin lämna London.

Han nämner bland annat att han har
mindre klasser i London – 15–28 elever
– än han hade i Uppsala där han tidigare
tjänstgjorde. En nackdel att jobba på
en utlandsskola – eller på en liten skola
överhuvudtaget – är att man ofta är ämnesmässigt ensam. Lärare på svenska utlandsskolor är dock ofta erfarna och har
många års lärararbete bakom sig innan
de söker sig till utlandet.
Malin Edsbagge ansvarar för elevernas
värdfamiljsplaceringar. Hon menar att
mycket av hennes arbete underlättas av
befintliga värdfamiljer som sprider information till vänner och bekanta och på så
sätt utökas skaran av tänkbara värdfamiljer.
Richmond där skolan ligger är ett förmöget område men det är ändå många familjer som är glada över en extra inkomst.
De flesta tar emot en elev, men några har
två. Alla elever ska dock ha eget rum. Av
utbytesstudenterna är det mycket få som är
pojkar, endast en handfull. Varför det är så
finns det flera svar på – flickor är mognare,
flickor tycker mer om språk, flickor är mer
vana att ta hand om sig själva från hemmet
i Sverige, flickor är mer utåtriktade, etc.
Inspektioner
Vid alla svenska utlandsskolor finns en
styrelse som har huvudansvar för verksamheten. Eftersom svenska statliga
pengar utgår till skolorna så kontrolleras
skolorna regelbundet av den svenska
myndigheten Skolinspektionen. Och i
England så finns även Ofsted – Office
for Standards in Education – som också
inspekterar den svenska skolan i London
och då mer än den svenska inspektionen
är inriktad på måluppfyllelse, alltså hur
elevernas resultat har påverkats. Senast
Ofsted var på besök fick skolan betyget
”Outstanding”! Bättre blir det inte.
Text: Lars Bergman
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INFORMERAR

Svensk kultur sprids vid
universitet utomlands
Sylvain Briens och Ulf Peter Hallberg

Många universitet med svenskundervisning runt om i världen är
aktiva kulturförmedlare, ja, de
fungerar ibland som miniambassader. Svensklärarna bjuder in
författare, översättare, föreläsare,
ordnar filmkvällar och tar med
studenter på studieresor. Arrangemangen berikar undervisningen
och sprider kännedom om Sverige
i världen. Här presenteras tre projekt som ägde rum under 2015.
Skrivarakademi i Paris
Litteratur och översättning är alltid ett
aktuellt tema inom svenskundervisningen
utomlands. Institutionerna bjuder gärna
in författare för läsningar och medverkan
i undervisningen. I ett projekt som påbörjades 2013 har författaren och översättaren Ulf Peter Hallberg besökt Sorbonne
i Paris och där undervisat i ”creative
writing” och översättning från svenska
till franska, tillsammans med professor
Sylvain Briens. Intresset är enormt och
studenterna har utvecklats oerhört. De
bästa masterstudenterna har skrivit texter
om Paris som ingår i en bok av Hallberg
som utges i Sverige. I ett nytt forskningsprojekt, ”Paris, drömmarnas huvudstad”
skriver och forskar studenterna under
Hallbergs ledning om Paris historia och
olika kopplingar till Norden.
Raggmunk och baklava i Sofia
Det svenska köket har under de senaste
åren väckt allt större intresse runt om i
världen. Under våren 2015 arbetade studenterna i Sofia, Bulgarien, med ett matprojekt arrangerat av svensklektor Erika
Kallin. Studenterna på Skandinavistikprogrammet fick nya kunskaper om

svenska mattraditioner, de fick lära sig att
tala och skriva om matlagning och lärde
sig mycket om översättandets svårigheter
när recepten skulle skrivas på båda språken. De provade på att laga både svenska
och bulgariska maträtter tillsammans,
något som underlättades av att lektorns
man är kock! Projektet mynnade ut i en
tvåspråkig kokbok som bland annat har
väckt Ikeas intresse för samarbete med
svenskstudenterna i Sofia.

kan vara med utlandsmyndigheter och
ibland med Riksföreningen Sverigekontakt. Ett belysande exempel är den teaterföreställning med efterföljande workshop kring temat flerspråkighet som
studenterna vid universitetet i Milano
fick delta i och som svensklektor Anna
Brännström berättar om i en annan artikel i detta nummer av Sverigekontakt
(s. 22).
Om du vill veta mera om aktuella evenemang på universiteten med
I Bellmans fotspår i Stockholm
svenskundervisning utomlands kan du
För svenskstudenter i utlandet är det för- gå in på https://svenskaspraket.si.se/
stås av största intresse att få göra ett besök under rubriken Kalender – evenemang
i Sverige och på egen hand få uppleva
med stöd från SI.
sådant de läst om. Flera universitet arrangerar studieresor med olika teman och
Text: Charlotta Johansson, SI
syften. I augusti landade en grupp studenter från Goethe-Universität i Frankfurt
på Arlanda, för att tillsammans med sin
lektor Jackie Nordström tillbringa några
dagar i Stockholm. Med ett vandrarhem
i Gamla stan som utgångspunkt besökte
gruppen Strindbergsmuseet, Vasamuseet
och Stockholms slott, och fick lyssna på
det svenska språket i olika sammanhang.
Höjdpunkten på resan var Ulf Bagges
stadsvandring genom Bellmans kvarter
och en Bellmanskonsert i det medeltida
källarvalvet Baggen.
Svenska institutet gav under 2015 stöd
till 50 olika projekt vid universitet i 20
olika länder. Ofta genomförs evenemangen i samarbete med andra parter och
med finansiering från flera olika håll. Det

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
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Sarajevo
– en tillbakablick på 2015
En titt ut genom fönstret över ett dimmigt Sarajevo väcker mina tankar om
året som har gått. Det nya året har redan gjort sitt intågande och en liten
solstråle i dimman indikerar att det snart kommer bli vår. Men låt mig ändå
stanna en stund vid 2015 och berätta om hur den svenska språkverksamheten
och konceptet ”Prata svenska i Sarajevo” har utvecklats under 2015.

För drygt ett år sedan var jag bekymrad över hur min kursverksamhet skulle
kunna utvecklas. Vi hade tre kurser och
ett tjugotal studenter. Behovet var stort av
större lokaler som också skulle vara anknutna till ett språkligt sammanhang. Den
lilla språkföreningen Udruzenje Lingvisti
som jag samarbetat med under en tid
hade indikerat att det var för stor efterfrågan på kurserna i svenska och det fanns
helt enkelt inte plats för fler svenskkurser.
I samband med lokalförändringen blev
det aktuellt att tänka bredare och fundera
vidare på hur jag ville ha min verksamhet
framöver. Jag satte mig helt enkelt ned
och skrev en målmatris med vad jag ville
åstadkomma de närmsta åren.
Jag började med visionen som numera lyder: Sarajevo är den nya mötesplatsen i Europa för svenskt språk och
kultur. Lite tokigt kan tyckas men min
filosofi är att det oftast blir som man tänker. Givetvis kan visionen behöva justeras något i framtiden men grundbudskapet är det ovannämnda. Nästa steg var
att konkretisera målen. Kort nämnt står
numer konceptet på fyra pelare.
1. Bedriva ”vanlig” kursverksamhet i
svenska språket på kvällstid.
2. Vi erbjuder anpassade utbildningar
till företag.
3. Skapa ett nätverk (hubb) av entusiaster
i svenska språket som kan utbyta erfarenheter, hjälpa varandra, utveckla gemensamma språkprojekt o s v. Det innebär
att var man än befinner sig i Europa så
ska Sarajevo vara en mötesplats för det

svenska språket och svensk kultur.
4. Anordna föreläsningar om svenska
språket, svenskan i relation till bosniskan och de kulturmöten som kan uppstå.
Hur blev det då? I början av året träffade jag på Edin Saračević, som arbetar
inom IT-branschen i bland annat Sarajevo.
Det visade sig att han kunde erbjuda jättefina kurslokaler på Academy387, som
är en del av ett IT-bolag, HUB387. Jag
besökte Academy387 och blev stormförtjust. Fina lokaler, tillgång till marknadsföring och ett intressant kontaktnät. Edins
generösa erbjudande var svårt att motstå
såklart och med löftet om att vi också
fick etablera ett ”Swedish corner” var det
bara att sätta igång. Nu genomför vi alla
kvällskurserna för vuxna på Academy387.
Under 2015 studerade 157 studenter
svenska på A1- och A2-nivå i vår regi.
Enligt Edin blev svenskkurserna de mest
populära under 2015. Academy387 upptäckte att språk är en intressant marknad
för dem, så nu anordnar de kurser i ett
flertal språk.
För ett par månader sedan fick vi
frågan om att delta i ett IT-projekt och
utveckla onlinekurser i svenska som
främmande språk. Några av oss ägnar all
kraft till det sedan en tid tillbaka. Tack
vare stöd från Sverigekontakt kunde vi
anordna ett mingel den 3 december på
temat onlinekurser i svenska som främmande språk. Ett fyrtiotal personer deltog inklusive den svenske ambassadören
Fredrik Schiller och EU-delegationens
ambassadör Lars-Gunnar Widemark.
Många blev positivt överraskade över
online-projektet och glada över att det
pågår just i Bosnien och Hercegovina.

Vill ni samarbeta med oss, komma på studiebesök, undervisa eller utbyta erfarenheter. Ni kanske vill bidra med en text till
onlinekurserna? Hör gärna av er! Nås lättast
på svenskaandrasprak@gmail.com eller via
Facebook Prata svenska i Sarajevo
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Många personer är involverade i projektet
och det genererar arbetstillfällen. Unga välutbildade bosnier som bor i Sarajevo har
utvecklat programvaran, designen och delar
av innehållet. Låt mig få återkomma senare
i vår när publiceringen börjar närma sig.
Lite försiktigt börjar vi utveckla kontakter
på företagssidan. Bosnisk-svenska företag
har börjat efterfråga våra kurser. Svenska
ambassaden i Sarajevo stödjer vår verksamhet och många är nyfikna på vad vi gör. När
jag pratar om vår verksamhet brukar jag ofta
ge några exempel på kulturkrockar som kan
uppstå i bosniska och svenska sammanhang
eftersom kulturmöten är en viktig komponent i språkinlärning. Kulturella likheter
förenar och omedvetenhet om kulturella
skillnader kan skada affärsrelationer. Dynamiken ligger i att förena och förstå hur kulturer förhåller sig till varandra. Det brukar bli
mycket fniss när vi pratar om detta, så även
på minglet den 3 december.
Nätverkande är en konstant och spännande process. Nya möjligheter och samarbeten har utvecklats som aldrig gick att
förutse. Ett särskilt stort tack till Sverigekontakt! Ni har följt oss från allra första
början och stödjer oss alltid. Jag är så glad
och tacksam över det. Ni har lyssnat på mina idéer, skänkt mycket böcker, finansierat
föreläsningar, hälsat på oss i Sarajevo och
bjudit in oss till lärarkonferensen i Budapest som har genererat nya vänner både på
ett kollegialt och ett personligt plan.
Inte att förglömma svenska ambassaden
i Sarajevo och Svenska institutet som bidrar
till att vi utvecklas hela tiden. Olika samarbeten har genererat nya kunskaper, möten
och lärdomar som jag aldrig hade kunnat
förutse. Vi är nu ett litet gäng av entusiaster
som månar om svenska språket och hoppas
på att kunna utveckla verksamheten ytterligare under 2016.
Text: Christina Bergman. Initiativtagare och grundare

DE KAROLINSKA
FÅNGARNAS
CENSURERADE BREV
En bakgrund till Sverigekontakts ryska projekt

Möjligheterna att brevväxla med
anhöriga var en av de oskrivna men
genom tradition stadfästa rättigheter
som fanns för krigsfångar vid tiden
för krigen i Europa under den Nya
tiden. Den ryska staten under Peter
I var inget undantag. Det var till och
med just under denne monark som
rysk praxis i frågan blev identisk med
europeisk. Det märks främst under
den period då Karl XII:s soldater kom
att vistas i Ryssland, då de under olika
år hamnade i rysk fångenskap.

Den vanliga ordningen för hur korrespondensen gick till var följande. Karolinerna lämnade de skrivna breven
till sina befullmäktigade representanter
(åldermän) på vistelseorten, som kunde
vara mycket olika städer i Ryssland, alltifrån Jakutsk i öster till Archangelsk i norr.
Åldermännen vidarebefordrade i sin
tur breven till företrädare för de lokala
myndigheterna, som därpå sände dem
med lokal post till den centrala utrikesförvaltningen, Ambassadkansliet (efter

1718 kom myndigheten att heta Utlandskollegiet) i Moskva. Där censurerades
breven och kontrollerades med avseende
på innehåll av uppgifter som inte kunde
lämnas till fienden. Det kunde röra sig
om klagomål på dålig behandling eller
brott mot fångarnas rättigheter (allt detta
kunde i realiteten leda till att egna landsmän som befann sig i fångenskap kunde
hamna i en svårare situation), eller om
uppgifter som kunde betraktas som underrättelsematerial. Om allt var i sin ordning gjorde översättarna en notering och
sedan skickades breven till adressaterna.
Denna praxis fungerade i båda riktningarna, då såväl Ryssland som Sverige
noga följde att reglerna efterlevdes.
I praktiken tog hela processen ett
antal månader, i några fall till och med
år. Det gällde särskilt den ryska statens
agerande. Enorma avstånd, svagt utvecklat postväsen och brist på översättare medförde att fångarna i Sibirien
inte sällan mottog brev som hade avsänts från hemlandet ett eller halvtannat
år tidigare. Under vissa perioder kunde
postgången påskyndas, som till exempel
i samband med fredsförhandlingarna på
Åland 1718-1719.
De brev som finns på Rysslands statliga arkiv för äldre akter (på ryska Rossijskij gosudarstvennyj archiv drevnich
aktov, RGADA) (som är den största
samlingen i sitt slag i Ryssland) finns i
samling nummer 96 med rubriken ”Relationerna mellan Ryssland och Sverige”
flera hundra brev från svenska fångar

och till fångar från anhöriga och vänner,
brev som aldrig nådde fram till adressaterna. Förvånansvärt nog beror det faktum att de fastnat i Utlandskollegiets
samlingar inte på att de skulle innehålla
några ”farliga” eller misstänkta uppgifter. Ett brev från en dotter till en av
fångarna, där det bland annat står: ”Lilla
pappa, vi väntar så på dig och ber till
gud …” kan till exempel knappast sägas
hota någons säkerhet. Skälen till att breven aldrig kom fram till adressaterna
var följaktligen andra, som till exempel
de ryska myndigheternas senfärdighet
eller totala likgiltighet. Det kunde också
finnas politiska skäl, som till exempel
restriktioner i möjligheterna att korrespondera som ett sätt att utöva påtryckningar på svenska myndigheter i syfte
att uppnå ett visst resultat.
Ett studium och en publicering av
breven är tveklöst av enormt vetenskapligt intresse, inte bara för specialister
inom historia, lingvistik, historisk psykologi, antropologi och etnologi, utan även
för en bredare läsarkrets, som möjligen
i materialet kan hitta brev som skrivits
av någon av deras förfäder. En aning
högtravande skulle man kunna uttrycka
det som att vi i våra händer håller trådar som kan knyta ihop
olika tidsepoker och generationer.

Text: Galina Sjebaldina
Översättning: Bengt Eriksson
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Flerspråkighetsdagar
med föreläsningar, barnteater och Play back-teater workshop i Milano
Under första adventhelgen 2015 organiserade Svenska skolan, SWEA och
Svenska kyrkan i Milano ett Flerspråkighetsprojekt, som också gav upphov till
en workshop vid Milanos universitet på
måndagen.

Samarbetet mellan de svenska föreningarna
i Milano började växa under 2013 med kyrkans småbarnsverksamhet, Miniklubben, och
bildandet av skolföreningen för kompletterande svenska. Under 2014 stärktes känslan
av att vi är bättre om vi jobbar tillsammans
och SWEA Milano som redan organiserat
midsommarfirande för barnfamiljer i många
år började allt mer inlemmas i arbetet med
barnen och deras familjer. Många föräldrar
är med i alla föreningarna och plötsligt luckras generationsgränserna upp och alla hittar
sin plats. De gemensamma projekten gäller
ämnen som alla brinner för och flerspråkighet är ett.
SWEA är just till för att sprida svenskt
språk och svensk kultur, så i och med att vi
bor utomlands är barnen flerspråkliga och
det är något vi alla kan relatera till, säger
Maria Rönnqvist SWEAs avdelningsordförande i Milano som tycker att just sådana
här projekt ligger i linje med SWEA Milanos
arbete och fortsätter: Eftersom nästan alla
har en anknytning till en eller flera av föreningarna är samarbetet ett naturligt steg
och dessutom roligt.
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Dörren till flerspråkighet aldrig stängd
Under söndagsförmiddagen hölls föreläsning av Monica Bravo Granström, en av
initiativtagarna till SWEA Internationals
BUS- projekt, tillika flerspråksforskare och
mamma till två flerspråkiga barn. Monica
är redan bekant för Sverigekontakts läsare
men för föräldrarna i Milano var hon en
nyhet och hennes föreläsning var mycket
uppskattad. Både föräldrar i Milanos föreningar och studenter i svenska vid universitetet deltog i föreläsningen.
Monica som bor med sin familj i Tyskland är gift med en spanjor, inte bara forskar i ämnet utan lever själv i en flerspråkig
miljö. Hon hann på en dryg timma ta upp
många aspekter på ämnet flerspråkighet
och bjöd in åhörarna att ställa frågor och
kommentera under föreläsningens gång,
vilket bidrog till en mycket verklighetsförankrad framställning.
En av Monicas första punkter behandlade vad flerspråkighet är för något.
– Jag föredrar ordet flerspråkighet
framför tvåspråkighet, eftersom det senare
är är för begränsande, sa Monica.
Som exempel pekade hon på publiken
och menade att var och en av de som satt
där kan minst tre språk. Hon påpekade även
att man kan bli flerspråkig när som helst i
livet, dörren är inte stängd för att man är
vuxen. Hennes fortsatta föreläsning koncentrerade sig dock på barns flerspråkighet.

Viktiga punkter för att få sina barn flerspråkiga:
• Du kan påverka barnets språk. Prata
svenska med barnet!
• Sätt upp ett mål inom familjen
• Var konsekvent, ge inte upp.
• Mål man kan sätta upp i familjen är till
exempel att barnen ska kunna förstå och
prata med sina svenska släktingar. När
barnen börjar bli lite större kan ett nytt
mål bli att barnen ska kunna utbilda sig
i Sverige. Då kanske det inte räcker med
vardagssvenskan i familjen längre och
man behöver stöd genom att barnen får
undervisning i en svensk skola. Monica
exemplifierade hur vårt vardagsspråk
skiljer sig från det språk man får del av
genom skolan.
Vardagspråk vs Skolspråk:
• Hålla bättre – Ökad hållbarhet
• Lika fort – Med samma hastighet
• Om det blir farligt – Vid annalkande
fara
Som förälder händer det fortfarande att
man stöter på myter om flerspråkighet
i kontakt med dagis, skola, läkare etc.
Det kan handla om att man får höra att
flerspråkiga barn har en långsammare
språkutveckling, eller att flerspråkigheten
kan orsaka språkstörningar. Andra myter
är att om man har ett språk kan man lära
sig det på en hög nivå, men om man har
flera språk kan man dem bara halvdant,
eller att flerspråkiga barn skulle vara intelligentare än andra. Monica krossade
effektivt alla dessa myter och framhöll
att det inte finns något stöd i forskningen
för någon av dem. Hon gav även en del
litteraturtips för de som ville fördjupa sig
ytterligare i ämnet och har själv skrivit
boken ”I love svenska. Hjälp flerspråkiga
barn i utlandet med svenskan.” Man kan
läsa mer om henne och om hennes bok
på http://monicabg.com Mer om BUS
finns på http://bus.swea.org/
Monicas föreläsning var mycket intressant men skrapade på en timme bara
på ytan. Man skulle vilja ha mer tid för
att diskutera och gå in på mer specifika
saker, säger Angelica Nilsson, som har
två barn i Svenska skolan och bara pratar svenska med dem, medan de talar
italienska med sin pappa.
”Det är i hjärtat vi kan förstå varandra”
På eftermiddagen samlades barn och föräldrar till teaterföreställningen med den
ambulerande svensk-finska teatergruppen

Neverending stories som turnerar i Europa
just nu. Föreställningen Svammel handlar
om språk och språkförbistringar, men som
skådespelet lär kan vi alla förstå varandra
om vi bara öppnar våra hjärtan. Skådespelarna Sanna och Emil Sandberg tog
med oss in i Linneas värld.
Linneas mor och far ska ut och resa
och Linnea får påhälsning av morfar
som ska passa henne en vecka. Problemet är att de två inte kan förstå varandra
för morfar talar bara språket Svammel.
Men så ramlar det en bok ur morfars
långa skägg och Linnea upptäcker att
hon måste hitta ”Betydelsernas nyckel”
för att kunna låsa upp kommunikationsdörren mellan dem. Barnen var mycket
inne i pjäsen och deltog även vid direkta
frågor som ställdes till dem.
När så föreställningen var över och
Linnea och hennes morfar äntligen kunde förstå varandra – så klart fick vi ett
lyckligt slut på äventyret – fick barnen
vara med i en workshop om att göra små
historier med hjälp av att bygga levande
statyer och göra små korta scener.
Det var ganska svårt att förstå dialogen emellanåt, och budskapet var inte
helt tydligt men den efterföljande workshopen var bra och den gillade barnen,
säger Angelica Nilsson.
Svammel kan rekommenderas till barn
mellan fem och nio år och Neverending
stories fortsätter turnera runt Europa
även under 2016.
Teaterworkshop vid Milanos universitet
Milanos svenskstudenter visste bara
att de skulle ha med sig en historia ur
sina liv när de kom till undervisningen
måndagen den 30 november. Inte hade
de en aning om att de plötsligt skulle
komma att bli amatörskådespelare och
få illustrera sina klasskamraters korta
berättelser med improvisationsteater.
Det var första gången som Emil och
Sanna Sandberg provade på att jobba
med den här typen av Workshop med ett
gäng ungdomar som inte har svenska som
modersmål utan som främmande språk.
De var lika spända som studenterna på att
se hur det hela skulle utveckla sig.
Jag var lite orolig för hur de skulle
klara av att släppa rädslan för att säga fel
och våga tala svenska öppet inför helt
okända personer, säger Emil Sandberg,
men resultatet blev ju jättelyckat.
Emil och Sannas workshop ”Berätta
din historia” bygger på det amerikanska
konceptet Playback Theater där amatörer

spelar upp en mer eller mindre spontan
och oplanderad berättelse. Man börjar med att ta fram en berättare och tre
skådespelare på scenen. På scenen finns
också en intervjuare, för dagen Emil
Sandberg, som börjar med att ställa
frågan ”Var utspelar sig den här händelsen”. Allt eftersom historien rullas
upp ställer intervjuaren följdfrågor och
ber om förtydligande om så krävs, tills
berättaren sagt allt som behöver sägas.
Berättaren får så välja vem av de tre skådespelarna som ska spela hen själv och
även bestämma om de övriga två ska
vara någon speciell person i berättelsen.
Intervjuaren sammanfattar så hela berättelsen för att skådespelarna ska få en
ordentlig bild av händelseförloppet och
sedan får de gå av scenen.
Bakom scenen finns ett rekvisitabord
där de väljer vad de vill använda för
att spela upp stycket. Man får använda
rösten, material, instrument, ja vad som
man tycker ger inspiration. Sedan går
man upp på scenen och spelar upp berättelsen. Efteråt måste skådespelarna
först buga sig mot berättaren och sedan
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de avsluta med att säga något som dagen
hade gett dem. Alla var rörande överens
om att det hade varit roligt och att de
hade pratat mer svenska än på hela höstterminens lektioner.
Jag är egentligen jätteblyg och blev
förvånad över att jag kunde prata så
mycket, säger Laura Sangiovanni som
läst svenska i drygt ett år.
En nöjd och språkstärkt samling tvåor
och treor vid universitetet gick hem med
mycket bättre språksjälvförtroende den
måndagseftermiddagen och jag vill passa
på att tacka Riksföreningen Sverigekontakt, Svenska institutet, Svenska Ambassaden i Rom , Konsulatet i Milano och
Swea Milano, vilka genom sina ekonomiska bidrag gjorde det möjligt att genomföra detta omfattande projekt.

mot publiken. Intervjuaren frågar berättaren om det var samma stämning
i stycket som när händelsen utspelade
sig. Ofta instämde berättaren och tyckte
att klasskompisarna lyckats riktigt bra.
... så när farmor bjöd jultomten på
glögg lyfte FARFAR på sin tomtemask

och den 7-åriga Celina fattade att jultomten inte fanns... Denna och många andra
spännande historier berättades och återgavs under dagen.
Före själva playback-teatern fick studenterna göra olika improvisationsövningar för att värma upp och efteråt fick

Text: Anna Brännström
Svensklektor vid Università degli Studi di Milano
sedan 2002 och grundare av, samt huvudlärare vid,
Svenska Skolan i Milano.

NYA SPÄNNANDE
BÖCKER FRÅN
SVERIGE!

183:VIVECA LÄRN
Halta hönans hotell

189:ANNA JANSSON
Rädslans fångar

235:LARS JONSSON
Vinterfåglar

149:PAULINA DRAGANJA
Förvara smart

GÅ IN PÅ BOKUS.COM OCH VÄLJ BLAND ÖVER 6 MILJONER TITLAR TILL YTTERST LÅGA PRISER.
DÄR FRAMGÅR DET ÄVEN VILKA LÄNDER VI LEVERERAR TILL.
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Namn: Kristīne Māla

TRÄFFA
KRISTINE
Eftersom jag är en öppen person
som älskar att vara med människor
och träffa folk jag inte känner
till, har jag träffat ganska många
svenskar.
Mina relationer med Sverige började år
2002, (när vi hade bara ett barn) och min
familj deltog i ett kristet socialt projekt
som var organiserat av norrmän här i
Lettland. Med detsamma blev jag överraskad av skandinavernas öppenhet och
givmildhet. Man brukar säga att skandinaverna är ganska slutna och återhållsamma, men jag har träffat bara hjärtliga och
öppna personer. Kanske för att jag tycker
att faktiskt alla är vänliga och enkla att
umgås med. Sedan år 2002 har det sociala
projektet ägt rum i olika städer i Lettland
varje år och jag har varit med. I projektet
fick jag träffa många svenskar från olika
städer i Sverige – Göteborg, Borlänge,
Stockholm, Gävle med flera. På detta sätt
har jag fått många goda vänner som min
familj har besökt flera gånger också i Sverige. Under denna period blev jag totalt
förälskad i Sveriges kultur, i svenskarnas

kärlek till naturen, vilken man kan
uppleva även bland de majestätiska
byggnaderna i städerna, där det gröna
är alltid närvarande. Visst är också
samhället i Sverige beundransvärt.
När jag tänker på Sverige, får jag alltid
en känsla av att varje person, oavsett
ålder, hudfärg eller läggning är välkommen i samhället. Det är en sån frigörande och avslappnande känsla som
jag alltid får i det bergiga nordlandet
på andra sidan av Östersjön.
Sedan fyra år har min man en byggfirma i Sverige, så min förbindelse
med detta land har blivit ännu tätare.
Även om jag bor i Lettland, besöker
vi Sverige åtminstone tre gånger om
året. När fick jag besked att skriva till
Sverigekontakt, tänkte jag på mina
relationer med Sverige och jag kände
igen en stark längtan efter det, efter
Stockholms grönska, lekplatser, vackra
byggnader och den fina familjetid som
vi har då tillsammans. Mina barn saknar också den tid som de tillbringade i
Fryshuset ”Lovely days” i Stockholm.
Jag lär mig svenska i min lilla hem-

Ålder: 36 år
Jobbar som: fitnesstränare
och heltidsmamma för 5 barn
Största intressen: hälsosam livsstil, idrott, träffa nya
människor

stad Talsi (med ca 8 000 invånare), där vi
har en underbar studiegrupp som träffas
två gånger i veckan. Svenskgruppen har
blivit inte bara en plats där vi lär oss
svenska, men vi har också det väldigt
roligt tillsammans. Vi skojar mycket
bland studier och genom improvisation
lär vi oss svenska. Vi tycker att det hjälper att lära språket snabbare och lättare.
Jag och mina gruppkamrater tycker att
det är ganska krångligt och skojigt med
sj-ljudet – vi övar med hjälp av ramsan:
sju sjösjuka sjuksköterskor sjunger i sjukhuset- det blir alltid en rejäl prövning för
oss! Men annars tycker jag att svenska är
ett ganska lätt språk. Jag har en känsla
av att jag redan har svenska i blodet –
eftersom Sverige är inte bara ett land på
kartan, utan en plats där en del av mitt
hjärta finns – mina vänner, min man och
mina kära minnen. Jag vill kommunicera med människor på deras språk och
kunna förstå ännu bättre Sverige och
svenskarna. Och vem vet, kanske nån
gång ska min familj vara en del av det
multikulturella och öppna svenska samhället?

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

25

SVERIGEKONTAKTPROFILER

Johan Ekman

handelshus, riksdag, glasbruk, boksamling, donationer, högskola
Denna text har sitt upphov i en silverpokal hemma hos en pappasyssling
i Halmstad: ”Ryttarfesten i Göteborg
1914. Kl. IV. Första pris. Prishoppning.
Konsul Johan Ekmans hederspris”

Pristagaren var den då 26-årige Folke
Ericsson, sedermera överste i Boden
och Stockholm, kungaadjutant. Farmors
kusin. Ryttarfesten avhölls på Kviberg –
gammal Ekmanegendom – i maj 1914.
Johan Ekman? Inte bara konsul, italiensk
sådan, sedan 1890, utan även den förste
ordföranden i Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet under åren 1908–
1919. Riksdagsman, både i andra och
första kammaren 1906–1919, med huvudsaklig inriktning näringsliv och bankfrågor, ägare av familjeföretaget handelsfirman Ekman & Co, grundare av den nya
konstnärliga glasbruksindustrin i Orrefors
och Gullaskruv, initiativtagare till de han-
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delshögskolekurser som
så småningom genom
hans testamentariska
donation blev till Handelshögskolan.
Hans styrelseengagemang var omfattande –
ett urval omtalar Göteborgs och Bohus Läns
Sparbank, Lindholmens verkstad, Svenska
amerikalinjens föregångare, Ostasiatiska
kompaniet, Carnegie, flera försäkringsbolag, Eds och Nyhamns cellulosafabriker,
Göteborgs muséum, Göteborgs högskola.
Därtill kommer föreningarna: Gnistan,
Frisinnade klubben – de vanliga mötesplatserna för göteborgska herrar, när de
inte sågs i styrelserummen.
Som riksdagsman tog han även upp
frågor kring emigration och utlandssvenskar, och han var 1908 en av stiftarna
till Riksföreningen för svenskhetens bevarande
i utlandet. Den året
dessförinnan tillsatta
kommittén för utlandssvensk verksamhet var i upplösning,
ingen fortsatt verksamhet verkade möjlig utifrån Stockholm,
så Vilhelm Lundström
valde att flytta rörelsen till Göteborg och
kom på att Johan Ekman skulle vara en
idealisk portalgestalt.
Han som just valts till
riksdagsman med det
största antalet röster
någon dittills fått, röster från både höger
och vänster. Johan
Ekman accepterade
att sitta ordförande
på ett konstituerande
möte i december 1908
och valdes där till ordförande för den nybildade föreningen.
Släkten Ekman,
med ursprung i Värmland, är tätt förbunden

med Göteborgs ekonomiska framgång
sedan 1730-talet då handelsfirman Ekman
& Co startades. Detta handelshus utvecklades under Johan Ekmans ledning till en
av Göteborgs och landets största transmarina exportfirmor med kontor i England, Italien (stor marknad, därav troligen det konsulära uppdraget), Frankrike,
Japan, Kina och Argentina. Järn, stål,
cellulosa, sulfit och papper var basen.
Men vi talar också Carnegie: sockerbruket och porterbryggeriet. Hans farbror
Oscar Ekman hade länge satt sin prägel på Göteborg: Ekmanska sjukhuset,
grundplåten för Högskolan, Torgny Segerstedts professur – visserligen i Stockholm, men Göteborg fick ju snart nog
nytta av dess innehavare. Johan Ekmans
kusin Louise Falkenberg har jag skrivit
om tidigare i denna serie.
Johan Ekman var född 1854 och gifte
sig 1881 med Hedvig Richert. Familjen
blev stor – sex barn: Hedvig, Carl, Albert,
Agnes, Sigrid och Birgit – eller, med de
familjära smeknamnen: Hacke, Calle,
Abbe, Nanne, Tuttu och Bibbi. Hedvig,
Hedda, var högt bildad och synnerligen
skrivkunnig – hennes stora arbete i tre
band ”Familjen Johan Ekmans krönika”
ger en grundlig, detaljrik, charmfull och
varm skildring av familjens vardag; en
samtidsskildring från Göteborg, Sverige,
världen. En ständigt dokumenterande
mamma som sparade barnens brev och
teckningar, noggrant beskriver baler,
resor, barnsjukdomar, utflykter med
häst och vagn till Slottsskogen, Delsjön,
Hisingen, långseglingar med jakten Morgana längs bohuslänskusten till Tjörn och
Orust, Marstrand, Gullmarsfjorden, Smögen – men också matbristen, ransoneringarna och problemen för alla under första
världskriget. Hon var även en professionell fotograf som hanterade flera kameror och hade egen mörkrumsutrustning.
Familjen bor i hus på Parkgatan, men på
somrarna flyttar de till landet; först till
landeriet Gubbero vid Redbergsvägen
(det revs i början av 30-talet), sedan gäller
det egenbyggda och älskade Kärrbogärde
i Hemsjö socken vid Sävelången.
(Och minsann dyker inte två små flickor

från det närbelägna Ekudden upp där i
ett avsnitt om ett födelsedagskalas 1924 –
döttrar till vinnaren av silverpokalen).
Man umgås med göteborgsfamiljerna
Pineus, Bratt, Nordenfelt, Westelius, barnen går i skola hos Fröken Rodhe och på
Latinläroverket.
Det var inte så logistiskt lätt att vara
riksdagsman då, resorna tog tid, det
var oroliga tider, man var tvungen att
närvara vid plenum och straffplenum,
delta i resor till Norrland, medverka vid
internationella kongresser. Hemresorna
var periodvis ganska glesa. Att Johan Ekman under dessa förhållanden och med
alla andra åtaganden är närvarande vid
samtliga föreningens styrelsemöten utom
två mellan 1908-1919 ger en antydan om
hans plikttrohet och ansvarsuppfyllelse.
Protokollen – deponerade på Landsarkivet, en blå bok med syltburksetikett
– talar om stöd till svenska skolor i London, Hamburg och Berlin, ferievistelser
för utlandsboende svenska barn, samarbete med folkhögskolor, design av föreningens pin, föreläsarförmedling, alla
Vilhelm Lundströms resor. Man ser
organisationen växa med lokalfören-

ingar, korresponderande medlemmar,
tidskriftens tillkomst, deltagande i utställningar, egna lokaler, kanslipersonal.
Men de berättar också om lagändringsförslag, remissvar och kontakter med
UD – något som torde ha underlättats av
att utrikesministern från 1917 var svärsonen Johannes Hellner. En höjdpunkt är
utlandssvenskarnas kongress sommaren
1912 i Högskolans aula.
Orrefors glasbruk kräver ett eget
stycke. Johan Ekman köpte det 1913,
egentligen för att komma åt dess skogar
och få massaved till bruket Ed, men han
blev snabbt fascinerad av verksamheten,
han ”fick sig ett litet glasbruk på halsen”,
anställde konstnärer som Simon Gate
och Edward Hald och inledde med hjälp
av mästerblåsaren Knut Bergqvist en ny
era med kristalltillverkning och konstglas. Framförallt den nya graalglastekniken fick stora internationella framgångar
– inte minst på Göteborgsutställningen
1923 och två år senare i Paris. Oerhört
hantverksskickliga och vackra överfångsglas, graaler, optikblåsta vaser, graverade
kristaller. Hela familjen engagerade sig i
bruket och orten. Man uppförde ett ma-

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

gasin för provkollektion och ett Folkets
Hus, man planterade ut fisk i sjöarna för
att folk skulle få mat under ransoneringsåren. Familjen var ofta där på besök.
Sonen Carl som ägare och svärsonen
Johannes som styrelseordförande ärvde
ansvaret, och dottern Agnes Hellner
samlade och dokumenterade under hela
livet glasbrukets produktion – hennes
samling omfattar 700 föremål, sedan
1986 överförda till Schefflerska palatset,
det s.k. ”Spökslottet” på Drottninggatan i
Stockholm.
Johan Ekmans humanistiska intressen
hade en annan speciell nisch: gamla böcker
– och då talar vi gamla! – inkunabler och
Elzevirer från Giunta i Florens och Plantin i Antwerpen, böcker från 1450 till
1600-talet. Han fann glädje i både form,
utsmyckning och innehåll och upprättade tillsammans med historiker kataloger över beståndet i sitt bokrum i huset i
Göteborg.
Han avlider mitt i steget i början av
1919 och eftermälet är entydigt: man
talar om hans fina personlighet, vederhäftighet, sunda framsynthet, han var en
skicklig och solid affärsman, klok och
omtänksam. Dan Broström, som efterträder som ordförande skriver ”Vårt land
förlorar med Johan Ekman en av sina
mest framstående män i vårt ekonomiska
liv, vilken med ovanlig arbetskraft förenade en sällsynt älskvärd och nobel
personlighet”.

Text: Ulla Berglindh

PS: Vad hände sedan? Orrefors heter Orrefors
Kosta Boda AB och ingår i New Wave Group
och gör fortfarande konstglas. På Gubberos
ägor står St Paulikyrkan. Kärrbogärde är
delvis kvar i familjen. Handelshögskolan är
en del av GU. Ett barnbarn blev katt i Pelle
Svanslösböckerna och var gift med Svenska
Institutets förste direktör Tore Tallroth.
Källor bland annat:
Ekman, Hedvig:Familjen Johans Ekmans krönika
Fredberg, C.R.A: Det gamla Göteborg
Munthe,A: Släkten Ekman
Weibull/Henricson: Kärlek till glas. Agnes Hellners
samling av Orreforsglas
Svenskt biografiskt lexikon
Riksföreningens styrelseprotokoll och årsberättelser 1908-1920
Samtal i februari 2016 med barnbarnet Sten Hellner 93, på afternoon tea hos dottern till hopptävlingens vinnare, Margot Ekelund, 94.
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SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Flerspråkighet:
för- och nackdelar

Kognitiva fördelar, mindre risk för demens, olika perspektiv ... Vilka fördelar
finns det egentligen med flerspråkighet? Och är det bara fördelar, eller
finns det även nackdelar? Låt oss titta
lite närmre på detta.

Om man googlar på ”fördelar med flerspråkighet” så får man upp nästan 30 000
träffar. Om man googlar ”flerspråkighet
fördelar nackdelar” 10 700 träffar. Om man
söker på engelska med orden ”benefits
bilingualism” så kommer det upp hela 418
000 träffar. Det är alltså helt klart att detta
är ett ämne som berör och som det finns
mycket information om. Men vad kan man
lite på? Idag finns det ju så mycket information. En bra utgångspunkt är att alltid vara
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källkritisk. Vem skriver och varför?
Det finns nuförtiden mycket forskning
om det mesta, men det kan vara svårt att
ta till sig detta. Det är ofta skrivet på ett
invecklat sätt med många facktermer och
det kan vara svårt att omsätta detta i vardagen. Det finns dock resurser som försöker bygga broar mellan forskningen och
allmänheten. Här är t.ex. Språktidningen
ett bra exempel som tar upp aktuell forskning. För nästan två år sedan hade de en
stor flerspråkighetsspecial, varav en del
av det kan läsas på nätet. Nu under vintern 2015/2016 har även Dagens Nyheter
haft en artikelserie om flerspråkighet,
främst ur ett svenskt perspektiv: Ett land,
flera språk., även detta tillgängligt online.
Tidskriften Magasinet SMUL riktar in sig

på personer utomlands med svenska som
livsstil och skriver även om flerspråkighet.
Sedan finns det naturligtvis även böcker
om detta, fråga på närmaste bibliotek.
Möjligheten till lån av e-böcker bör inte
underskattas om man bor utomlands och
vill läsa på svenska.
Interna fördelar
Tillbaka till fördelarna: vilka är de då?
Fördelarna kan grovt sett delas in i två
grupper: interna och externa. Om man
ser till de interna så anses flerspråkiga ofta
som lite mer intelligenta, om de pratar
flera språk på en hög nivå. Detta har dock
inte kunnat bevisas genom studier, utan
det är nog snarare så att den som pratar
flera språk på hög nivå har haft mycket

kontakt med de språken samt även en
hög motivation för att lära sig dem. Visst
kan man ha en läggning för språk, men
det förklarar inte allt.
I början visade studier inte på fördelar
med flerspråkighet, utan snarare tvärtom.
Studierna gjordes dock oftast på bara ett
av personens språk och det gav inte en
rättvis bild. En studie av Peal & Lambert
1962 anses dock ha varit en vändpunkt
då det i studier började komma fram
resultat som visade på fördelar med flerspråkighet. De kognitiva (tankemässiga)
fördelarna har det ofta kunnat visas på.
I och med att en flerspråkig hjärna är van
att växla mellan olika språk, klarar den
t.ex. av att snabbare växla mellan olika
uppgifter. Det har även kunnat visas på
en så kallad kognitiv reserv, som fungerar som en buffert mot demens. Det blir
även lättare att lära sig andra språk längre
fram om man redan har lärt sig fler än ett
språk. Viktigt är dock att språken är väl
utvecklade, det hjälper inte om man kan
prata ett språk på nybörjarnivå eller säga
enstaka ord.
Med olika språk följer även olika perspektiv, synen på världen och omvärlden
skildras olika utifrån land/kultur. I Sverige
t.ex. är jämlikhet något väl etablerat i samhället, medan det kan se helt annorlunda
ut i andra kulturer med andra språk. Jag
själv upplever en stor skillnad här i södra
Tyskland på denna front, uppdelningen
mellan ”kvinnligt” och ”manligt” är mycket
starkare definierad.
Externa fördelar
Om man går vidare till de externa fördelarna, så kan de verka mer lättillgängliga, lätta att upptäcka. Om man talar

fler språk har man möjlighet att studera
eller jobba i fler länder. Företag kan dra
fördelar av medarbetarnas flerspråkighet genom att finnas på fler marknader.
Kontaktmöjligheterna även på ett privat
plan ökar per språk som man talar. Det
kan även vara viktigt att kunna tala det
språk där man bor för att kunna delta i
samhällsdebatten samt även känna till
sina rättigheter och skyldigheter i detta
samhället. Om du har behövt läsa längre,
mer formella texter på ett annat språk än
det egna, som t.ex. en försäkringstext, så
har du säkert klart för dig hur svårt det
kan vara ibland. Samtidigt är sådana texter viktiga. Om något händer, är en bra
täckande försäkring ju livsviktig!
Nackdelar
Nu har vi tittat på fördelarna, men nackdelar då? Finns de? Ja, där det finns fördelar
brukar det oftast även finnas nackdelar. Så
även här. Kunskaperna om flerspråkighet
är inte så utbredda ännu, trots den ovannämnda forskningen. Det råder många
myter om flerspråkighet: ”det är för
mycket för hjärnan” lyder en av dem, speciellt för små barn, det är bättre att börja
med ett språk i taget. Annars kan man bli
”halvspråkig”, inte prata något språk bra
överhuvudtaget. Detta stämmer inte, utan
det är kontakten, inputen till språket som
gör det. Däremot ska man inte tro att allt
är guld och gröna skogar med flerspråkighet. Det är mycket jobb. Visserligen är det
mindre jobb om man lär sig flera språk
som barn, men det innebär ändå jobb,
särskilt för föräldrarna (hitta tillfällen till
alla språk, motivera barnen osv.). Men på
hela taget måste man ändå summera ett
stort plus för fördelarna med flerspråkig-

Har du erfarenhet av
flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten att skriva om
dina erfarenheter i vår spalt Samspråk om flerspråkighet. Man kan skriva på många olika sätt,
mer faktabetonat eller mer kåserande, kortare eller
längre, och man kan få redigeringshjälp om det
behövs. Man kan även skriva om sig själv, sina
barn eller barnbarn, eller man kan presentera en
skola, klubb eller region där flerspråkigheten frodas. Det är ju det som är viktigt här: att lyfta fram
nyttan och glädjen av att kunna flera språk och
språkliga varieteter. Det är viktigt att uppmuntra
barn och unga människor att skaffa sig en så bred
språklig repertoar som möjligt. Då öppnas med
ens många dörrar. Hör av dig till Monica Bravo
Granström: contact@monicabg.com om du vill
skriva något.
Monica Bravo Granström är doktorand vid lärarhögskolan PH Weingarten i södra Tyskland med
arbetsämnet ”Läsförståelse i flerspråkiga miljöer”.

heten. Däremot finns det något som vi alla
kan arbeta med – den ”perfektionistiska”
synen på flerspråkighet! Att behärska flera
språk ”perfekt” kan vara svårt, särskilt i
skrift. Men man är flerspråkig även om
man inte kan allt i alla ens språk språk
inom alla områden och vi får alla försöka
att sänka kraven lite på detta. Det kanske
inte gör så mycket om det blir fel artikel
ibland eller om uttalet inte är helt likt det
man är van vid?
Text: Monica Bravo Granström

Sommarläger i Bohuslän för
barn och ungdomar
Lägergården Sparreviken drivs av KFUK-KFUM och
ordnar sommarläger för barn och ungdomar i åldrarna 9–16 år med aktiviteter som segling, paddling,
lekar med mera.
Riksföreningen Sverigekontakt bjuder på kursavgiften för ett
antal barn som läser kompletterande svenska i utlandet. Meningen
är att dessa ungdomars svenska ska tränas i umgänget med
andra som bor i Sverige.
Gå till hemsidan www.sparreviken.kfum.se och sök en passande kurs – du finner kurserna under ”Läger”. Blir ansökan
beviljad av Sparreviken vänder du dig till Sverigekontakt (Lars
Bergman) med en önskan om att få kursavgiften betald. Du
ska bifoga ett intyg från läraren i kompletterande svenska.
Välkommen med din ansökan senast 15 maj.
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RECENSION

Extramaterial
vi använder i den
kompletterande svenskan
I den kompletterande svenskan känner man sig som lärare ofta stressad, det är ju så mycket som enligt
läroplanen ska hinnas med på de två
lektionstimmar man har.

Genom att använda bra läromedel, kan
man täcka in mycket, men vi försöker
alltid att göra även annat, beroende på
barnens behov och ibland även beroende på deras arbetsbörda i de skolor de
går i till vardags. Ibland behöver de helt
enkelt ta det lite lugnare, och ibland är
det dags att arbeta mer med t. ex. muntlig framställning. Våra elever lever hela
veckorna i en annan språkmiljö, och
även om svenskan är ett levande språk i
hemmet, kan det ibland behövas pratas
lite extra. Det gäller att som lärare vara
lyhörd för vad som behövs just då, men
alltid ha läroplanen i bakhuvudet, så
att eleverna faktiskt når den nivå det är
tänkt att de ska. Erfarenhetsbaserad pedagogik heter det med ett fint ord, sunt
förnuft med ett annat!
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Prata
När man har svenska enbart i hemmet,
kan ordförrådet bli ganska begränsat,
speciellt när barnen blir lite äldre. Det
kanske inte blir så många djupare samtal
utan mest: – Läs dina läxor! – Gå och
lägg dig! Och kanske lite samtal om skolan och vänner. Vi försöker, med hjälp
av högläsning, vilket vi börjar eller avslutar våra lektioner med, få igång samtal
om olika ämnen som handlar om t. ex.
vänskap, rätt och fel, kompisar och ofta
märker man att de ibland har svårt att
hitta orden på svenska. Materialet för
läsning, kan naturligtvis användas till
detta, men vi använder också lite annat.
Det brukar gå bra att ta fram bilder och
vykort som de får fantisera runt, förbereda en liten berättelse som de sedan
presenterar. Story cubes är också bra att
använda. Det är tärningar med bilder
som de får kasta och skapa berättelser
utifrån. Känns lite som en lek och eleverna brukar gilla det.

Läsa
När det gäller
att utveckla sin
läsförmåga, och
att arbeta upp
hastigheten på
sin läsning, brukar vi säga att det bara är
träning som hjälper. Våra elever går ju ofta
på träning, fotboll, karate etc, och det är ju
precis samma sak, träna, träna, träna. De
ska inte bara kunna läsa texter som är roliga
för dem, utan även kunna ta sig igenom texter som känns lite tråkiga eller ointressanta;
det är viktigt för framtida studier.
För våra små, använder vi bl.a. läsförståelsekort från Beta pedagog. De är också
bra att dela ut när man har blandgrupper
och en del arbetar snabbare än andra.
Texterna, som är på ena sidan av kortet
finns i olika nivåer, och det finns frågor
och rituppgifter på baksidan.
Vi har också köpt in några serier med
böcker för den första läsningan. Till läromedlet Tor och hans vänner, årskurs 1–3,
finns det små böcker som eleverna läser på
egen hand. Vi har också en serie med små
läshäften från Bumerang, Gleerups. Dessa
häften finns från nivå ett, med en textrad
på varje sida, upp till nivå åtta. Eleverna
tycker det är spännande när de klarar av
att läsa böckerna på de högre nivåerna.
Man kan jobba med dessa böcker på
olika sätt. Antingen har man dem enbart
som extramaterial när eleverna är färdiga
före de andra, eller man arbetar mer aktivt, alltså läser tillsammans och diskuterar,
eller man ber eleverna läsa och skriva egna frågor, som de sedan byter med en annan elev. Detta får dem att läsa mer aktivt,
att fundera på vad de läser.
För våra äldre elever gäller tidningsartiklar, antologier och vårt bibliotek. En
serie som är bra för de som förbereder sig
för Tisus, är Entimmesboken från Natur och
Kultur. Det är små böcker av kända, klas-

siska författare och eftersom de är korta,
blir eleverna inte avskräckta. De är ganska krävande ändå, eftersom språket kan
vara lite svårt; de är alltså inte ”lättlästa”
på något sätt.
Skriva
Förutom våra läromedel, försöker vi arbeta lite mer med genreskrivning, eftersom det hjälper eleverna att se texterna
på ett annat sätt och gör det lättare att
skriva själv. Ett bra material till detta,
som egentligen hör till en läromedelserie
från Bumerang, är Skrivskola och Författarskola. Skrivskola är lite lättare, kanske
för de elever som är lite svagare och Författarskola för de lite äldre, starkare eleverna. De fungerar bra från andraklass
och uppåt. Eleverna får hjälp med olika
metoder för att förbereda en text, t. ex.

tankekartor
och listor,
och får sedan
skriva olika
typer av texter. Vi ser att
den verkligen
hjälper och
att den ger
eleverna en bra bas för fortsatt skrivande. För de äldre eleverna finns det en
bra serie som heter Fixa texten från Natur
och Kultur, som fungerar på samma sätt.
Den ger eleverna de verktyg de behöver
för att, just, fixa texten!
Text: Anette Nordgren - Aten

Svenska utan gränser
När Svenska utan gränser, skapad av
Louiza Lindbäck, damp ned i min brevlåda, blev jag ganska glad. Känslan
av förtjusning blev ännu större när jag
började bläddra i boken och när jag
gick genom alla möjligheter som den
digitala delen av boken medför.

Svenska utan gränser är utgiven av Studentlitteratur AB, år 2014 och är för
studenter både på SFI, universitet och
företag ”för inlärare som siktar på högre
studier eller är tillfälligt bosatta i Sverige
som vill bekanta sig med den svenska
kulturen och språket utan att behärska
alla regler”( enligt Louiza Lindbäck). De
första fyra kapitlen är för nybörjare, men
de andra tre, redan för studenter på B1
nivån.
Den inte så stora boken, gömmer nästan obegränsade möjligheter, tycker jag,
och ger möjligheter att använda den på
ett mycket kreativt sätt. Där finns både
tillräckligt stor introduktion till uttal,
prosodi och stavning, olika slags texter
med grammatisk progression med fakta
och olika övningar. Alla texter finns inlästa i webbdelen, man kan lyssna både
på olika dialekter, diktamen, ljud och
bildövningar samt hitta facit. Ljudövningar, bilder, faktatexter och lästexter
ger obegränsade möjligheter att fantisera,
diskutera, jämföra, beskriva vilket är
mycket viktigt för var och en för att kunna öva att använda språket. Jag skulle
vilja säga att läromedlet har hittat en bra
balans mellan texter och övningar och

den kreativa delen – där man själv kan
öva och använda sina kunskaper.
Texterna och de grammatiska sidorna
är väl genomtänkta, på så sätt kan man
bygga både ordförråd och förståelse för
grammatiska systemet. Jag tycker att det
är bra, så slipper man förklara allt på en
gång och undviker kaos i studenternas
huvuden.
Boken har olika teman, som hjälper
studenterna att fördjupa sig i den svenska kulturen, i oskrivna regler som härskar i samhället – som allemansrätten,
svensk mat, hur man firar olika fester,
varför det är viktigt att ha hjälm när man
cyklar o.s.v.
Kanske skulle jag inte använda läromedlet som det enda läromedlet när man
jobbar med studenterna på nivå A1 och
A2 för jag tycker att det saknas många
viktiga termer för t.ex. kläder, mat,
kropp etc. men som helhet är materialet
riktigt bra.
Jag skulle rekommendera er, liksom
mina studenter, att prova demoprodukten på www.studentlitteratur.se. Den
är gratis som flera
andra läromedelsdemoprodukter på
förlagets hemsida.

Förlaget Perugias ägare, ambassadör Wrangberg,
Anette Nordgren, Vasilis Fragos (redaktör), Helena
Kotakidis, Eva Lancing

Bokpresentation
i Aten
Den 21 januari presenterades en ny
svensk grammatik på grekiska på
Svenska institutet i Aten.

Boken har skrivits av svensklärarna
Eva Lancing, Helena Kotsakidis och
Anette Nordgren. Alla tre arbetar
på utländska språkavdelningen på
Atens Universitet och på Svenska
Språkföreningen, både med kompletterande svenska och svenska 2.
Förlaget Perugia såg behovet av en
grammatik, eftersom antalet greker
som studerar svenska i Grekland har
ökat de senaste åren och kontaktade
lärarna med sitt förslag. Boken skrevs
under senvåren och sommaren 2015
och redigerades och trycktes under
hösten. Vid presentationen talade
förlaget och den svenska ambassadören i Aten, Charlotte Wrangberg och
författarna gjorde en powerpoint-presentation med de viktigaste delarna
av boken.

Text: Ieva Krūmiņa,
svensklārare i Lettland.
Har i 12 år undervisat på
gymnasiet, jobbar nu med
vuxna svenskstudenter.
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FIREBALL – BRÄNNBOLL
Det är den sista söndagen i januari
och klockan är nio på morgonen. De
första deltagarna börjar dyka upp i
Snyder Park, Fort Lauderdale, för att
registera sig inför brännbollsturneringen som kommer äga rum på ett öppet
fält längst bak i parken. Arrangörerna
har redan varit på plats i två timmar
för att förbereda dagen. Det finns tält
som ska sättas upp, kablar som måste
dras, spelordning som ska läggas in
på appar, och fotavtryck av tvättbjörnar som ska torkas bort från borden
där folk senare ska äta lunch.

Arrangörerna består av representater
från de olika svenska organisationerna i
södra Florida. Det var Hicham ”Hitch”
Larhnimi från SACC Fort Lauderdale/
Palm Beach (Svenska Handelskammaren) som ledde anordnandet av den
första brännbollsturneringen 2015 med
huvudmålet att föra samman medlemmarna i de olika skandinaviska organisationerna genom ett gemensamt arrangemang. Eftersom handelskammarens
motto är ”All inclusive, not exclusive” är
tanken att alla ska kunna vara med och
spela. I samma anda döptes brännbollsturneringen till ”Fireball” för att även de
som inte har svenska som modersmål
ska förstå vad det rör sig om.
Om man vaknade efter en tupplur i Snyder Park, hade man i yrvaket
tillstånd kunnat tro att man hamnat i
Sherwoodskogen. Klängväxter gör att
det känns väldigt grönt och lummigt,
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och det finns banjanträd med stammar
så grova att det hade krävts flera vuxna
människor i ring för att nå runt. Skuggan av de stora banjanträden gör att det
känns svalt och behagligt i parken även
när Floridasolen gassar på som mest under dagen. Det ligger även en sjö mitt
i parken med grönt, inbjudande vatten.
Tyvärr tillåts dock endast hundar att bada där (möjligtvis pga risken att bli biten
i tårna av en alligator).
Det är en brokig skara människor i
alla åldrar som dyker upp för att spela
brännboll. Främst är det medlemmarna
från de olika organisationerna som kommer för att stödja sina egna lag; SWEA
(Swedish Women’s Educational Association), Svenska Skolan, SACC (Svenska
Handelskammaren), Svenska Kyrkan och
Norska Sjömanskyrkan. Även svenskägda
företag har registrerat sina egna lag, och
så enskilda spelsugna personer. Fast det
lag som kanske uppfattas som det största
hindret till segerpallen är ett gäng svenska
tjejer som tagit med sig hela sitt fotbollslag
från sitt college i Palm Beach County.
Tack vare Föreningen Sverigekontakts
bidrag har man kunnat rita upp brännbollsplaner som är väldigt professionella.
Det har dragits ut två identiska planer
som ligger bredvid varandra med inre
(kortare) banor för ungdomar under 13 år.
Brännarens plats är märkt i rött och det
har ritats ut säkra zoner bakom konerna.
Det ligger spänning i luften inför de
första sammandrabbningarna. Några
spelare föredrar det plattare slagträet

och andra går fullt ut med den rundare varianten. Efter några omgångar
matcher börjar spelarna bli hungriga och
styrker sig med en god kebabrulle som
tillagats av den svenska kocken Jenny
Elfving på grillen vid en av de närliggande paviljongerna.
Efter lunchen fortsätter man spela,
och ett efter ett slås lagen ut. Till slut
återstår bara Svenska Skolans lag och
fotbollstjejerna från Palm Beach. Svenska
Skolan inleder starkt med fyra varvningar och fortsätter i samma stil genom att
ta många poäng genom lyror. Fotbollstjejerna jobbar bra, men det slutar med att
skolan tar hem den tjusiga Fireballpokalen. Lyckan är stor både hos föräldrar och elever i Svenska Skolan. Föräldrarna är stolta över sina barn som
kämpat på i fem timmar (utan att klaga
dessutom).
Brännbollsturneringen är väldigt
uppskattad av både de svenska och amerikanska deltagarna. Dels är Fireball en
trevlig anledning för den svenska befolkningen i södra Florida att mötas, dels får
man tillfälle att stolt dela med sig av de
svenska traditionerna till sina amerikanska vänner. Av dessa anledningar har
Fireball redan blivit till en årlig tradition
som kommer att leva vidare.
Text: Åsa Johansson Bagley
Bild: Karin Nordlander

Två sevärdheter
i Göteborg

Lokalföreningen i Göteborg har bland
annat ägnat det senaste verksamhetsåret åt att besöka två av Göteborgs
intressantaste och äldsta hus.

Första besöket ägde rum i höstas och
var Gatenhielmska huset som ligger vid
Stigbergstorget i Göteborgs västra del.
Eftersom Göteborg just har börjat förbereda sitt 400-årsjubileum kan vi ju inte
tävla med t.ex. Stockholm som grundades av Birger Jarl på 1200-talet. Göteborg grundades av Gustaf II Adolf, som
klev upp på berget Otterhällan, som
ligger mitt i centrum, pekade och sade:
”Här ska staden ligga”. Men det var 100
år innan Gatenhielmska byggdes.
Huset har fått sitt namn efter Karl
XII:s ”hovpirat” Lasse i Gatan, som
adlades Gatenhielm för sina tjänster.
År 1717 hade kaparkaptenen fått Gamla
varvet i förläning av kungen. Varvet låg
där Sjöfartsmuseet och Stigbergskajen
ligger idag.
Huset är ett stort gråmålat trähus,
men det intressanta är att kaparkaptenen varken byggde eller bodde i huset.
Han dog 1718 vid 28 års ålder. Från torget söderut längs Masthuggsberget hade
Ingela Gatenhielm en repslagarbana,
som har gett gatan dess namn, nämligen

Bangatan. Själva bodde makarna Gatenhielm vid Lilla Torget inne i staden, inte
långt från Residenset, Göteborgs äldsta
hus, varom mera nedan.
Sonen Anders ärvde egendomen vid
Stigbergstorget, som han sedan sålde till
sin faster Anna och hennes make konvojkommissarien Johan Busck och det var
förmodligen de som uppförde huset omkring 1740. Så Lasse i Gatan varken byggde eller bodde i det hus som ännu bär
hans namn. Dock står det kvar och halva
huset har kvar sin 1700-talsinredning.
Utanför huset går fortfarande den
gamla landsvägen Allmänna vägen, där
fortfarande Gatenhielmska reservatet
finns med sina gamla trähus, som byggdes för sjöfolk och varvsarbetare. Även
här gjorde Torgny Segerstedt en insats,
då han genom sina inlägg i GHT lyckades förhindra att de gamla husen revs.
I stället blev det ett reservat till stor glädje
inte minst för oss närboende som har en
oas runt hörnet.
Residenset som är Göteborgs äldsta
hus och ligger i närheten av hamnen alldeles i närheten av Otterhällan byggdes
av Gustaf II Adolfs berömde fältherre
Lennart Torstensson och hans hustru
Beata de la Gardie från Läckö slott. Det
kallas idag stadspalats och är det enda

som ligger utanför Gamla Stan i Stockholm. Inte heller Lennart Torstensson
fick någon större glädje av sitt hus. Han
hade under sina år i fält under det iskalla
1600-talet ådragit sig reumatism, vilket
gjorde att han inte längre kunde sitta till
häst så han blev hemförlovad till Sverige
1645. Han dog 1651 inte så långt efter
det att han byggt residenset.
Idag är det landshövdingen som har
Residenset som ämbetsbostad mer eller
mindre hopbyggt med länsstyrelsen.
Text: Ina Nordquist, Ina.nordquist @telia.com
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Överstyrelsens
årsberättelse för 2015
Årsmötet
Överstyrelsens verksamhetsberättelse
diskuterades, bokslutet godkändes och
Överstyrelsen beviljades ansvarsfrihet. Det
informerades kort om årsredovisningen.
Budget för 2015 och 2016 godkändes.
Ordinarie ledamöter
Samtliga elva ordinarie ledamöter i Överstyrelsen hade tackat ja till fortsatt uppdrag och omvaldes.
Ledamöter: Bo Ralph (ordförande), Ulla
Berglindh, Aimée Delblanc, Angela Falkengren, Hans Gyllingmark, Gustaf Hultbom,
Raija Hämelin, Sune Johansson, Yvonne
Mellblom, Sven Olof Nilsson, Kjell Stjernlöf
och Arne Zettersten.

fyra gånger och arbetsutskottet sju gånger. Monika Wirkkala från Svenska institutet
har ständig närvarorätt vid Överstyrelsens
sammanträden.

Kansli
Föreningens kansli på Dicksonsgatan 6
Suppleanter
Tio av de elva suppleanterna hade accep- har under verksamhetsåret letts av generalsekreteraren Lars Bergman. Ekonomiterat fortsatt uppdrag. Roland Levin hade
hanteringen har skötts av Christina Jonetackat nej och valberedningen föreslog
brant på konsultbasis. Peter Höglund (50
Jorid Williamsson att ersätta honom.
% tjänst) och Eva Hedencrona (40 % tjänst)
Årsmötet antog detta förslag.
fortsatte på sina tjänster. Lars Bergman har
Suppleanter: Gunvor Flodell, Gunilla
varit anställd på heltid.
Forsman, Sonja Gräns, Viktor Hennius,
Kansliets lokaler på Dicksonsgatan 6 –
Marianne Inkinen-Järvi, Erik MagnussonPetzell, Torsten Nilsson, Roger Palmqvist, som ägs av Stiftelsen Riksföreningens för
svenskhetens bevarande i utlandet donaHain Rebas, Sofia Tingsell och Jorid Wiltionsfonder – är i gott skick. Under 2015
liamsson.
har fönster målats invändigt samt ett rum
på övervåningen renoverats. En bäddsofValberedning
fa, två mattor, en diskmaskin och en ugn
Valberedningen hade bestått av Christer
har köpts in till kontorsdelen. Till lägenNottberg och Ina Nordquist. Ina Nordquist avsade sig omval. Christer Nottberg heten på plan 3 har en ny soffa samt nya
var ej närvarande och det beslöts att han madrasser till samtliga sängar anskaffats.
Föreningens medlemstidning har utskulle tillfrågas senare. Gunnel Svenskommit
med fyra nummer under året och
son och Kjell Westerlund föreslogs som
har
en
medelupplaga
på 2 300 ex. Tidvalberedning. Årsmötet beslöt att Gunnel
ningen
har
omfattat
36-44
sidor per numSvensson och Kjell Westerlund skulle bilda
mer. Layouthjälp, tryckning och inplastvalberedning, alternativt tillsammans med
Christer Nottberg om han ställde sig posi- ning har ombesörjts av företaget TreGraf.
Distributionen i Sverige togs om hand av
tiv vid förfrågan.
Postnord; till utlandet – dit ca 2/3 av tidningarna går – av Asendia.
Revisorer
Bokbeställningar från skolenheter runt
Till revisorer omvaldes Klas Björnsson
om i världen har lagts, dels till Bokus inoch Lars Olof Jonasson. Likaså omvaldes
ternetbokhandel, dels till olisuppleanterna Håkan Jarkvist och Claes
ka bokförlag. Allt färre skolor
Holmberg.
utomlands använder sig av
Sverigekontakt vid bokbeKonstituerande sammanträde
ställningar då det oftast blir
Vid Överstyrelsens konstituerande samlika fördelaktigt att göra bemanträde utsågs Ulla Berglindh till vice ordställningen på egen hand via
förande, och Gustaf Hultbom åtog sig att
en nätbokhandel.
fortsätta som skattmästare. Arbetsutskottet fick följande sammansättning: Bo Ralph
Ekonomi
(ordförande), Ulla Berglindh, Gustaf HultUnder 2015 har värdet på
bom, Sune Johansson och Aimée Delblanc.
föreningens och samförvalÖverstyrelsen har under året sammanträtt
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tande stiftelsers värdepapper och likvida
medel sjunkit från ca 35,9 miljoner kronor
till 35,0 miljoner. SEB:s förvaltning av föreningens tillgångar har lett till att föreningen fått en avkastning på ca 1,4 miljoner.
Ansökningar om medel från Oscar Ekmans
Stiftelse för Sverige i Utlandet beviljades
med 300 000 kronor, vilket medgav nya
och utökade aktiviteter i enlighet med
föreningens målsättningar. Från Torsten
Söderbergs Stiftelse erhölls 375 000 kronor till projektet ”De karolinska fångarnas
censurerade brev”. Svenska Akademien
bidrog med 80 000 kronor avsedda för
stipendier till utländska studenters studier
vid svenska folkhögskolor. I statligt stöd
från Utrikesdepartementet (via Svenska
institutet) erhölls 850 000 kronor.

Svenska utlandsskolor
• Under året har 32 paket med barn- och
ungdomsböcker sänts ut. Dessa bredvidläsningsböcker har valts ut i samråd
med sakkunnig personal och många har
köpts in i anslutning till vårens bokrea.
Dessutom har utmärkta böcker kunnat
köpas till synnerligen låga priser direkt
från olika bokförlag.
• Som vanligt har föreningen erbjudit besökande svensklärare från olika länder
att komma till Dicksonsgatan och välja
ut och ta med sig svenska böcker från
den samling som regelbundet fylls på.
Ibland kommer lärare med sina elever
på besök och de får då möjlighet att
botanisera bland böckerna och ta med
sig några som de själva valt.
• Sverigekontakt deltog i den årliga
sommarkonferensen för svenska ut		
landsskolor i Stockholm i augusti.
• Sverigekontakt har delfinansierat lärarkonferensen i Bryssel 11–12 september.
I konferensen deltog ett 40-tal lärare
från de svenska skolorna i Mellaneuropa.
Likaså delfinansierades lärarkonferensen i Torrevieja 6-8 november som samlade ett 60-tal deltagare främst från den

Iberiska halvön.
• Besök har genomförts vid den Svenska
skolan i London.

Svenskundervisning världen över
Blandade aktiviteter
• Sverigekontakt har skickat boken
”Grejen med verb” av Sara Lövestam till
samtliga 720 lärare i svenska som främmande språk i ett stort antal länder utomlands vilka är registrerade som medlemmar i föreningen.
• I januari genomfördes besök vid språkoch kulturinstitut i Argentina och Uruguay.
Ambassaden i Buenos Aires besöktes
och diskussion fördes med bland andra
ambassadören. Föreläsningar gavs vid
ett av instituten i Buenos Aires.
• Den årliga lärarkonferensen i Baltikum
genomfördes under 2015 i Riga i Lettland 9-11 oktober. Detta var som tidigare
år ett samarrangemang med Svenska
institutet. Drygt 50 lärare från Estland,
Lettland, Litauen, Vitryssland och Ryssland deltog. Deltagarna fick information
om strategier i språkinlärningen, om ny
svensk litteratur, om det flippade klassrummet, mat- och kokbokstrender i 		
Sverige m.m.

•

•

•

•

•

•

•

•

• En lärarkonferens genomfördes i Budapest 16–18 oktober med medel från de
Ekmanska stiftelserna. De 25 deltagarna
kom mestadels från Ungern, men även
från Bosnien-Hercegovina. Programmet
bestod av föreläsningar om Sverige
idag, om samhällskritik i svenska deckare,
om kulturbyten Sverige-Ungern, om
strategier i språkinlärningen m.m.
• Det stora intresset för Sverige och 		
svenska språket i Tyskland är väl känt.
Vid knappt 1000 Volkshochschulen i
Tyskland finns årligen cirka 25 000 kurs
platser i svenska, vilket troligen innebär
att 15 000–20 000 individer – mestadels vuxna – studerar svenska årligen.
Föreningen har i mars och september

•

haft endagarskonferenser för lärare vid
dessa skolor i tre delstater: Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen och Hamburg.
Cirka 140 skolföreningar runtom i 		
världen som bedriver ”Kompletterande
svenska” fick alla ett bokpaket till sina
bibliotek. Dessa skolföreningar har mer
än 5 000 elever.
Vid de tre konferenserna för lärare inom
den kompletterande svenskundervisningen
i Mannheim, Tyskland 13–15 mars, i
Barcelona, Spanien 15–17 maj samt i
New Jersey, USA 2-4 oktober, deltog
och delfinansierade Sverigekontakt 		
innehållet och skänkte svensk skönlitteratur till deltagarna, framför allt barnoch ungdomslitteratur.
I slutet av september stödde Sverigekontakt ett årligt återkommande arrangemang på Hanaholmen i Finland – Sverigepaket – som vänder sig till högskolestudenter i Helsingforsområdet.
I oktober undervisade en svensk lärare
vid Loppi yrkeshögskola i Tammerfors,
Finland, under en hel vecka. Studenterna
fick ta del av svensk kultur och svensk
samhällsdebatt och fick möjlighet att
diskutera språkfrågor. Projektet finansierades helt av Sverigekontakt.
Olika internationella läroanstalter runtom
i världen utnyttjar kansliets service att
skaffa fram och sända läromedel i
svenska till låga priser. Förutom direkt
beställda böcker har ett större antal
läroböcker i det svenska språket 		
skänkts till olika läroanstalter i Ryssland,
Estland, Lettland, Litauen och Vitryssland.
Lärare som besökt föreningen i Göteborg har haft tillgång till det bokbord
som under sommaren står uppdukat på
föreningens kansli.
Stöd till Svenska folkhögskolan i Estland
har fortsatt att utgå under året. Större
delen av dessa medel har kommit från
de Ekmanska stiftelserna.
Sverigekontakt har administrativt och
ekonomiskt stött två konferenser för
svensklärare verksamma i Finland; dels
en med deltagare från yrkeshögskolorna i Finland som samlades i Göteborg
i slutet av maj, dels en med deltagare
från svensklärarföreningen i Finland som
möttes i Jönköping i början av juni.
Smärre belopp har under året beviljats till
utflykter för barn i svensk kompletterande
undervisning i Tyskland, Australien och
USA, till svenskrelaterad kulturverksamhet i England, Uruguay, Chile, Italien
och Bosnien-Hercegovina, till barn-		
teaterarrangemang i Tyskland, USA och
Frankrike, till musikutbyte i Spanien, till
lägerverksamhet i USA, till författarbesök i Ryssland, Förenade Arabemiraten,
Schweiz, Spanien, med mera.

Sommarkurs i svenska
Som tidigare år anordnades en internatio-

nell avgiftsbelagd sommarkurs i svenska
tillsammans med Billströmska folkhögskolan på Tjörn under tre veckor från slutet
av juli. Årets grupp bestod av 38 personer
från ett 15-tal länder. Många europeiska
länder var representerade, varav ett större

antal studerande kom från Polen. De mest
långväga kom från Japan, USA, Australien
och Argentina. Deltagarna indelades i tre
grupper efter förkunskaper i svenska. 24
deltagare hade reducerad avgift på grund
av svag betalningsförmåga. Tre studenter
betalade ingen kursavgift alls. Studenterna
besökte även Sverigekontakts kontor på
Dicksonsgatan där de fick ta böcker från
bokbordet.
Utvärderingen vid kursens slut visade
att studenterna liksom tidigare år uppskattade undervisning och kringarrangemang mycket.

Stipendier
• Sverigekontakt har fortsatt att administrera ett program med så kallade fri-		
platser vid svenska folkhögskolor. Under
vårterminen studerade sålunda en person från Serbien, en från Rumänien, en
från Ryssland, en från Armenien och en
person från Ukraina med stipendier från
Sverigekontakt på följande folkhögskolor: Billströmska, Tärna, Kyrkerud,
Mellansel och Sigtuna. Under höstterminen studerade två personer från Polen,
en från Argentina, en från Brasilien, en
från Vitryssland och en från Bulgarien på
dessa folkhögskolor: Billströmska, Åsa,
Tärna, Kyrkerud, Sigtuna och Lillsveds.
Båda terminsgrupperna har inbjudits till
Göteborg för att bland annat lära känna
Göteborg och träffa Sverigekontakts
personal.
• Sverigekontakt delade även ut stipendier
till svenska barn som bor utomlands för
deltagande i sommarläger på Sparreviken
på Västkusten. Största delen av kostnaderna för detta täcktes av externa medel.
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Större engagemang och projekt
Centret för internationella studier i
Minsk, Belarus
Riksföreningen Sverigekontakt har fortsatt
att ha huvudmannaskapet för ”Centre for
International Studies” i Minsk, Belarus, i
vilket ”Centre for Swedish Studies” ingår.
Centret startade 2002 och har idag främst
studenter som läser franska och svenska,
men även holländska, finska, isländska
och norska studeras. Det svenska centret
ligger centralt i Minsk och är en samlingspunkt för intresserade av nordiska
språk i allmänhet och svenska i synnerhet. Centret finansieras dels av elevavgifter, dels av bidrag från inblandade länder.
Den svenska delen stöds med medel från
Svenska institutet.
Två besök – i februari och december
– har under året gjorts av generalsekreteraren. Det åligger Sverigekontakt att se
till att verksamheten bedrivs så attraktivt
och professionellt som möjligt och inte
minst underlätta för ledning och lärare så
att verksamheten kan fortsätta på samma
trivsamma och effektiva sätt som tidigare.
Svenska minnesmärken i utlandet
Under året har arbetet avseende svenska
minnesmärken utomlands – materiella och
immateriella – fortsatt. Drygt 400 minnesmärken har under året lagts in på Sverigekontakts hemsida, så att det totala antalet
i december var drygt 1 400. En almanacka
för 2016 med bilder som på olika sätt är
att betrakta som minnesmärken har tagits
fram. Föreningen avser att under flera år
framöver kartlägga, lyfta fram, beskriva
och informera om de insamlade minnesmärkena. Arbetet ska synliggöras på
föreningens hemsida. Projektet stöds av
Oscar och Maria Ekmans Donationsfond.
De karolinska fångarnas censurerade brev
Under året ägnades tid åt ett historiskt
projekt som initierats tidigare av Sveriges
ambassad i Moskva. Det gällde de ca
23 000 svenska krigsfångar som efter Karl
XII:s nederlag vid Poltava och Perevolotjna
fördes först till Moskva och senare till olika
städer i Sibirien. Dessa svenskar kom att
stanna i Ryssland fram till freden i Nystad
1721. Många återvände aldrig. De bidrog
på olika sätt till utvecklingen i de städer
där de verkade. Flera arbetade som hantverkare, medan andra deltog i upptäcktsresor främst riktade mot Mittens rike.
Flera av dessa fångar skrev brev till
Sverige och ett tämligen stort antal av
breven kom aldrig fram. Samma öde rönte
brev från Sverige till Ryssland. De brev
som återstår finns idag i ett antal arkiv i
Ryssland och de flesta av dem har inte
undersökts av forskare, varken språkligt
eller innehållsligt. Medel för ett pilotprojekt för att kartlägga och undersöka dessa
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brev erhölls i början av 2015 från Torsten
Söderbergs stiftelse. Samarbete med
ryska forskare har etablerats och det är
en förhoppning att undersökningen skall
kunna fördjupas.
Andra, mindre omfattande aktiviteter
• I januari deltog generalsekreteraren i ett
nordiskt möte i Stockholm där föreningens systerorganisationer i de nordiska länderna samlades under två dagar
och diskuterade gemensamma frågor.
• Sverigekontakt deltog även i konferensen
för utlandssvenskar i Stockholm i augusti,
arrangerad av föreningen Svenskar i
Världen.
• Sverigekontakt har med olika priser stött
den numera återkommande ”Läsutmaningen”, som innebär att svenska skolenheter i utlandet tävlar i att läsa barnoch ungdomslitteratur.
• Generalsekreteraren sitter med i Svenska
institutets svenskundervisningsnämnd,
som bland annat utser utlandslektorer i
svenska vid ett antal utländska universitet.

Forskningsprojektet GöteborgsEmigranten
Forskningsprojektet Göteborgs-Emigrantens verksamhet har under 2014 och 2015
rekonstruerats och den planerade utgivningen av rapport nummer 8 har härigenom försenats. I det fortsatta arbetet har
Ewert Arwidsson representerat forskningsprojektet, Peter Höglund har varit
behjälplig med distribution och Inger Clemensson har tjänstgjort som sekreterare
och handhaft försäljning och fakturering
av cd-skivan ”Emigranten Populär”, vilken
under 2015 producerats i ytterligare 300
exemplar, varav 304 har sålts under 2015.
Vidare har en rad exemplar av GöteborgsEmigrantens rapporter 1-7 sålts.
Släktforskningens dagar arrangerades
21–22 mars på Göteborgs Stadsbibliotek
i ett samarbete mellan Ancestry, Arkiv Digital, DIS-Väst, Föreningen Släktdata, Gö-

teborgs-Emigranten, GöteborgsRegionens
Släktforskare och Studieförbundet Vuxenskolan. En monter för information och försäljning av CD, böcker m.m. bemannades
för föreningens räkning av Ewert Arwidsson
och Lars-Göran Johansson. Den 18 maj i
ett samarbete med GöteborgsRegionens
Släktforskare berättade Christian Kirchner,
arkivarie och ordförande i Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen, på svenska
om släktforskning i Tyskland.
Göteborgs-Emigranten deltog tillsammans med EmiWeb och Genealogiska
Föreningen i Bok- och Biblioteksmässan
25–28 september. En gemensam monter för information och försäljning av CD,
böcker m.m. bemannades för föreningens räkning av Ewert Arwidsson, LarsOlof
Lööf, Lars-Göran Johansson och Anita
Fyhr. Ewert Arwidsson deltog för Göteborgs-Emigranten tillsammans med EmiWeb under DIS Norges släktforskardag i
Oslo den 31 oktober.
Den 11 december var Ewert Arwidsson
emigrationsexpert åt Korean Broadcasting
System som spelade in ett TV-program om
den svenska utvandringen på Emigranternas Hus. Programmets tema är fattiglandet som blev en välfärdsstat. Programmet
kommer att sändas 8 februari 2016.
Under året har pågått ett arbete för att
anpassa Ewert Arwidssons Emigrantforskningskurs för publicering på YouTube.
Arbetet har lyckats och nu finns fyra halvtimmasprogram att tillgå uppdelade på
bakgrund, forskning i Sverige, forskning
kring resan och forskning i USA.
Föreningen abonnerar på den amerikanska militärdatabasen Fold3 och den
likaledes amerikanska tidningsdatabasen
Newspapers.com. Tillgång till databaserna
Ancestry, SVAR och EmiWeb erhålls genom vår medverkan i EmiWeb-samarbetet.

Stiftelsen Lützenfonden
Styrelsen har under året bestått av ordföranden civilekonom Oscar Ekman, Sturefors, ledamöterna fil. lic. Sune Johansson,
Hindås, och prof. Thomas Magnusson,
Göteborg, suppleanterna prof. Hain Rebas
och Riksföreningen Sverigekontakts generalsekreterare Lars Bergman, båda Göteborg.
Dr. phil. Inger Schuberth, Wachtberg,
har varit sekreterare och verkställande
ledamot.
Fyra protokollförda möten har hållits:
10 mars, 5 maj, 9 september och 2 december.
Verksamhet
I Lützen har två möten med Kapellstiftelsens styrelse hållits, den 3 mars och den
1 september.
På Stiftelsen Lützenfondens initiativ har
texter för audioguider författats och talats
in på svenska, tyska och engelska och i

september introducerades audioguiderna
på Minnesplatsen. Minnesplatsen har under året besökts av drygt 5 800 personer.
Tillsammans med staden Lützen har utställningen ”Tatort, Fundort, Erinnerungsort” producerats i anslutning till ”Krieg.
Eine archäologische Spurensuche” på
Landesmuseum i Halle. Utställningen på
slottet i Lützen med inlån från Livrustkammaren i Stockholm, Annedalskyrkan i
Göteborg och tyska museer invigdes den
4 november och visas fram till den 22 maj
2016.
Styrelsen har kontinuerligt fortsatt sina
ansträngningar att stödja projektet med
ett nytt museum på Minnesplatsen och
staden Lützen har under året fattat ett
principbeslut och utlyst tjänsten för en
museichef.
Efter ett möte med ”Landesstraßenbaubehörde” har styrelsen lämnat sitt medgivande till att en liten del av den s.k. Falkenbergåkern används för breddning av
landsvägen och för en ny busshållplats.

Vetenskapligt
Under året har allt material till boken
”Schlacht und Erinnerung. Lützen 1632”
färdigställts. Den ges ut på Janos Stekovics förlag i Tyskland i februari 2016. Efter
ansökningar hos olika svenska stiftelser
har 190 000 kr beviljats för tryckningen.
I utställningskatalogen ”Princess Hedvig
Sofia and the Great Nordic War”, utgiven
av Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, har bidraget från Lützenfondens sekreterare ”King
Charles XII in Altranstädt 1706-1707. The
strange ways of memory” publicerats, och
i festskriften till professor Jens E. Olesen,
Greifswald, hennes bidrag ”Die Geschichte der Gustav Adolf-Sammlungen des
Lützeners Oskar Planer 1882-2012. Versuch einer Kontextualisierung”.
Föreläsningar
Sekreteraren har föreläst för Livrustkammarens Vänner i Lützen och i Halle samt
på Gustav Adolfs-dagen på Vasamuseet
den 6 november.
Den 6 november i Lützen 2015
Representanter för Sveriges, Finlands och
Estlands ambassader var närvarande.
Lützenfonden representerades av professor Hain Rebas och Gustav-Adolf-Werk av
Dr. Wilhelm Hüffmeier. Akademiska Kören
Göteborg medverkade och den regionala
uppslutningen var god. Efter gudstjänsten i Meuchen hölls musikandakt i det
svenska kapellet. Kransnedläggning följde
och därefter bjöd borgmästaren på lunch i
Roter Löwe. På eftermiddagen serverades
som vanligt kaffe med mängder av tårtor.
Den 6 november i Lützen fungerade även
detta år som en intresseväckande och
välbesökt mötesplats.

Lokalföreningarna
Följande rapporter har inkommit från
lokalföreningarna:
Lokalföreningen i Stockholm
Styrelsen har förutom årsmöte och julfest
haft tre protokollförda sammanträden.
Antalet medlemmar i lokalföreningen var
73 samt 14 ständiga medlemmar.
Det ordinarie årsmötet ägde rum 6 maj
2015 i Svenska institutets lokaler i Gamla
Stan i Stockholm. Årsmötets inbjudna föreläsare var ambassadör Lars Grundberg,
som berättade om sina minnen från tiden
i början på 1990-talet i Tallinn och om sina
första kontakter med estniska flyktingar
som kom till Örnsköldsvik hösten 1944.
Vid Riksföreningens årsmöte på Åland
30-31 maj, representerades lokalföreningen av ordföranden och vice ordföranden
samt Rose-Marie Holm.
Stödverksamheten från lokalföreningen
riktar sig främst till S:t Mikaels församling
i Tallinn, dels genom volontärverksamhet
en till två veckor under sommaren, dels
genom årsabonnemang på tidskriften
Populär Historia. Dessutom har till församlingens julbasar skänkts en elektrisk adventsljusstake som pris till lotteriet. Stöd
har också gått till Birkas gymnasium som
undervisar i svenska och Aibolands Museum i form av prenumeration på tidskriften
Populär Historia.
Årets sedvanliga julfest ägde rum den
3 december i Svenska institutets lokaler
med nästan 30 medlemmar och gäster
närvarande. Efter julglögg, jultallrik, kaffe
och hembakade kakor samt lotteri med
många vinster fick medlemmarna lyssna
till författaren och arkeologen Jonathan
Lindström som berättade om sin nya bok,
som handlar om svenskarnas kolonisering av Estlands västkust under en dansk
biskops korståg 1206.
Lokalföreningen i Helsingfors
Under 2015 har föreningens styrelse bestått av ordförande Raija Hämelin, vice
ordförande Camilla Kåla, Hannele Airio,
Marianne Inkinen-Järvi och Ann Sandelin. I Riksföreningens överstyrelse har
Sverigekontakt i Finland representerats av
ordförande och vice ordförande. Vid Riksföreningens årsmöte på Åland representerades Sverigekontakt i Finland av Raija
Hämelin och Marianne Inkinen-Järvi.
Under året har styrelsen hållit tre styrelsemöten: 25 mars, 21 april samt 3 september. Utöver detta har styrelsen träffats
i mindre arbetsgrupper för att skriva ansökningar, ha planeringsmöten samt för
att utveckla föreningens Facebook-sida
som startats under året.
Föreningens årliga aktiviteter – bokprojektet och seminariet Sverigepaket – har
genomförts med goda resultat. Årets stipendiebok, Teds nyare ord av Ted Fors-

ström, skickades i och med bokprojektet
ut till 398 skolor runt om i landet och belönade 450 studenter. Projektet genomfördes tack vare stipendier från Svenska
kulturfonden och i samarbete med bokförlaget Schildts & Söderströms.
I gott samarbete med Hanaholmen och
Svenska.nu anordnades den 28 september seminariet Sverigepaket. Under seminariedagen fick deltagarna tillfälle att under
otvungna former använda svenska språket
och att umgås med studerande från Sverige. Årets tema var likheter och olikheter
mellan Sverige och Finland. Dagens talare
var vice vd Peter Jelkeby från Clas Ohlson,
estradpoet och författare Solja Krapu
samt studerande Kenneth Nilsson.
Likt tidigare år erbjöd Riksföreningen
Sverigekontakt deltagarna i Sverigepaket
möjligheten att ansöka om stipendium för
att delta i den tre veckor långa sommarkursen på Tjörn, Göteborg. Studerande
Oona Rissanen utsågs av Sverigekontakt
i Finlands styrelse till stipendiat 2015. Rissanen utvärderade sina veckor på Tjörn
som fantastiska och fann kursen lärorik
och intressant.
Antalet medlemmar uppgick under året
till 24 privatpersoner – ett antal styrelsen
önskar höja under följande verksamhetsår.
Mer synlighet genom sociala medier eftersträvas och på detta sätt en ökad kännedom kring vår förening.

Lokalföreningen på Åland
Målsättningen för Allsvensk Samling är att
samla alla ålänningar kring gemensamma
ideal och kultur i landskapet samt att samarbeta med andra föreningar för det svenska språket och kultur i Norden.
Riksföreningen Sverigekontakts årsmöte arrangerades i Mariehamn 30-31 maj i
samarbete med lokalföreningen på Åland.

Lokalföreningen i Göteborg
Årsmöte hölls i mars i Riksföreningens
lokaler. Professor emeritus Arne Zettersten höll ett föredrag under rubriken ”Vad
är globish?”, en intressant genomgång av
engelskans utveckling som världsspråk.
I mars inbjöd Finsk-Svenska föreningen till
Orkidéfrossa – guidning genom orkidéodS V E R I G E K O N TA K T
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• Stöd till Aibolands Museum i Haapsal,
Estland. Museets inriktning är att
dokumentera och försöka bevara områdets svenska skärgårdskultur.
• Bidrag till restaurering av Stora Rågö
kapell i Estland, som förstördes under
sovjettiden.
• Bokpaket till Hyvinge svenska skola,
75 km norr om Helsingfors. Vår förening
har lämnat stöd till skolans bibliotek
under många år. Detta år kunde antalet
böcker ökas kraftigt genom att lokalföreningen i Helsingfors också bidrog med
pengar.
• Tillsammans med Riksföreningen betalar vi stipendier till finsktalande elever,
som vill studera svenska språket under
sommarkursen på Tjörn.
• Gammalsvenskby i Ukraina har fått
bidrag till svenskundervisning.
lingarna i Göteborgs botaniska trädgård.
I mars erbjöds även en guidad visning i
Göteborgs rådhus vars äldre del är ritad
av Nicodemus Tessin d.ä. och den nyare
av Gunnar Asplund. I april fick vi höra
Ágnes Harrach Ungern berätta om och
visa bilder av svenska minnesmärken i
Ungern.
Hösten inleddes med en guidad visning
i Gathenhielmska huset som Lasse i Gatan
fick av Karl den XII. Efteråt intogs lunch i
Sjömanskyrkan. I oktober berättade Gunnel Svensson om svensk-amerikanska
konstnärer, bland annat Carl Oscar Borg.
Föredraget ”I främmande hamn-Sveriges
sjöfartskonsulära verksamhet ca 18001985” hölls under hösten av Lars Ekström,
f.d. diplomat och senast ambassadör i
Nigeria, och med erfarenhet av sjöfartskonsulär verksamhet. Han har medverkat
i ett projekt för att historiskt dokumentera
denna verksamhet. I ovanstående aktiviteter har vid varje tillfälle 12-16 personer
deltagit.
I november anordnades sedvanlig
Thanksgiving dinner med alla tillbehör.
Riksföreningens stipendiater deltog och
berättade om sin bakgrund och varför de
vill studera svenska. I december anordnades jul- och Luciafest med stort kakbord
och lotteri och stämningsfullt Luciatåg.
Två av Riksföreningens stipendiater
fick ekonomiskt stöd av lokalföreningen
under året.
En arbetsgrupp inom styrelsen har diskuterat vad som kan göras för att intressera fler att bli medlemmar i föreningen
och har också haft en genomgång av
vilket program som skulle kunna erbjudas
i syfte att göra föreningen mer känd och
locka fler att delta.
Samarbete med olika föreningar har ägt
rum under året, exempelvis med FinskSvenska föreningen och Vasaorden.
Föreningen har 100 medlemmar och sty38 S V E R I G E K O N TA K T

relsen har sammanträtt fem gånger under
året.
Lokalföreningen i Malmö-Lund
Lokalföreningen har under året haft fyra
allmänna föreningsmöten samt sex styrelsemöten. Årets första möte hölls på en
träffpunkt i Lund och Gunnel Samuelsson
sjöng och berättade om gamla visor vi
minns. Även en del andra gäster på träffpunkten var med och njöt av underhållningen. Vårens andra möte var årsmöte
och efter mötet berättade kyrkoherde
Richard Aspegren om religionens roll i det
moderna Sverige. Han har arbetat många
år i Malmö och även haft kontakt med
många icke kristna ungdomar där. Det
blev en intressant diskussion.
Höstens första möte var ett studiebesök på det nyrenoverade Tekniska Museet
i Malmö där vi fick en strålande guidning.
Höstens andra möte ägde rum i Grands
restaurang i Lund, vilken anses vara
Lunds finaste. Där berättade Mats Ekdahl,
f.d. chefredaktör för flera kända tidskrifter, mycket underhållande om Tore Wretman. Vår nya styrelsesuppleant Ragnhild
Berntsson-Laskowski, hade ansträngt sig
och fått dit en hel del nya gäster och vi hoppas att några av dem vill bli medlemmar.
Lokalföreningen i Västervik
Medlemsantalet vid årets slut är 40 privatpersoner och fem företag. Västerviksföreningens inriktning är att stödja svenska
språket och kulturen utomlands, att bevara
svenska minnesmärken och att verka för
kulturutbyte.
I samband med föreningens årsmöte,
den 11 maj 2015, redogjorde Veronica
Palm, länsarkeolog, för utgrävningarna på
Slottsholmen i Västervik. På byggplatsen
bredvid den gamla slottsruinen skall ett
hotell uppföras.
Av årets projekt kan nämnas:

Under flera år har Västerviksföreningen
ordnat resor till olika länder med svensk
kulturanknytning. Besök i Estland, Finland och Ukraina kan nämnas. Resorna
har refererats i tidningen Sverigekontakt.
Den mycket intressanta resa som planerats under året till Argentina och Brasilien
kunde tyvärr inte genomföras på grund av
för lågt antal anmälningar.
Under 2015 har föreningen haft tre styrelsemöten, som har varit öppna för alla
medlemmar. Under mötena har alla haft
yttranderätt och kunnat bidra till att löpande utforma föreningens verksamhet.
Till sist
En redovisning av årets hela verksamhet kan aldrig bli fullständigt rättvisande.
Ovanstående bör ändå ge en god bild av
vad som förekommit. Att döma av reaktionerna från avnämarna har föreningens
insatser också varit uppskattade. Tack i
olika former kommer ständigt till kansliet.
Den direkta kontakten med dem föreningen är satt att tjäna är mycket stimulerande.
Det är också den beredvillighet att bistå
föreningen i dess arbete som många visar. Medlemmarnas engagemang är en
förutsättning för att verksamheten skall
kunna bedrivas väl, men det är märkbart
hur intresserade många andra också är.
Denna attityd bildar en avgörande grund för
arbetet och skapar dessutom ekonomiska
förutsättningar för att de intentioner som
föds också ska kunna förverkligas. Överstyrelsen vill därför gärna tacka alla som
på olika sätt bidragit till ännu ett framgångsrikt år och hoppas på fortsatt gott
samarbete.
Göteborg i mars 2016
Bo Ralph		
ordförande

Lars Bergman
generalsekreterare

Nutidsorientering
Följde du med vad som hände i Sverige vintern 2015/2016?
1. Jerringpriset delas varje år ut till
en framstående idrottsman/kvinna.
Vem vann för sina prestationer under
2015?
A. Isabella Gulldén
B. Sarah Sjöström
C. Johan Olsson
2. Kronprinssan Victoria och prins
Daniel fick en son 2 mars. Vad ska
han heta?
A. Oscar Carl Olof
B. Oscar Johan Olof
C. Carl Gustaf Olof
3. Det svenska köldrekordet fyller
50 år i år. Hur kallt var det 1966?
A. Minus 49
B. Minus 51
C. Minus 52

4. Eurovison Song Contest äger 2016
rum i Sverige. Men i vilken stad?
A. Göteborg
B. Stockholm
C. Malmö
5. Filmen En man som heter Ove har
på bio gått för fulla hus de senaste
månaderna. Huvudrollen spelas av
Rolf Lassgård. Fredrik Backman har
skrivit boken men vem har regisserat
filmen?
A. Hannes Holm
B. Måns Herngren
C. Henrik Dorsin

7. Socialdemokraterna tappar i förtroende. Hur många procent stöder
det partiet idag (februari)?
A. Cirka 18 %
B. Cirka 22 %
C. Cirka 28 %

13. Karolinska Institutet har varit inblandat i en jätteskandal. Vad gällde saken?
A. Transplantationer av luftstrupar
i plast
B. Transplantation av grishjärtan
C. Dödshjälp av läkare

8. Nevs i Trollhättan har fått en stororder från Kina. Vad innebär den?
A. 100 000 nya Saab
B. 250 000 elbilar
C. 300 000 olika komponenter

14. En svensk skådespelerska fick i
slutet av februari en Oscar för bästa
kvinnliga biroll. Vad heter hon?
A. Lena Olin
B. Noomi Rapace
C. Alicia Vikander

9. ”Swischa” är ett nyord i svenskan?
Vad betyder det?
A. Göra något snabbt
B. Halka
C. Föra över pengar via mobilen
10. I december 2015 satte Volvo nytt
försäljningsrekord. Hur många bilar
såldes under 2015?
A. Cirka 500 000
B. Cirka 575 000
C. Cirka 600 000
11. Vilken film vann priset ”bästa
film” på Guldbaggegalan i januari
2016?
A. En man som heter Ove
B. Efterskalv
C. Flocken
12. Semlor är gott! Så vilket datum
inföll Fettisdagen 2016?
A. 9 februari
B. 16 februari
C. 23 februari

15. Polarpriset delades ut i februari.
Vilka var de två vinnarna 2016?
A. Paul Simon och Cecilia Bartoli
B. Max Martin och Cecilia Bartoli
C. Chuck Berry och Cecilia Bartoli
Skicka de rätta svaren till
Sverigekontakt, Box 53066, 40014 Göteborg senast 15 maj. Du kan också mejla
svaren till lars.bergman@sverigekontakt.se.
Bokpris till de tre först öppnade rätta
svaren.
Lösning till nutidsorienteringen nr 4,
2015 var: 1C, 2C, 3A, 4B, 5A, 6B, 7C,
8B, 9C, 10A, 11A, 12B, 13C, 14A, 15C
Pristagare:
Barbro Hansson, Sverige
Anneli Silveri, Finland
Margrith Fjällman, Schweiz
GRATTIS!

6. Vilket var det populäraste flickrespektive pojknamnet i Sverige
2015?
A. Maja och Luca
B. Alice och Liam
C. Elsa och William
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