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Greve Carl Piper – fånge i Ryssland
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FRÅN DICKSONSGATAN
Sommaren är här! Så känns det i alla
fall när detta skrivs i mitten av maj. I en
vecka har det varit strålande väder – solsken, varmt och nästan vindstilla. ”Det
är nästan för varmt” hör man svettiga
svenskar pusta.
I politikens Sverige har det varit turbulent på sistone. En bostadsminister
från Miljöpartiet fick avgå efter att ha
umgåtts med radikala islamister. En annan miljöpartist vägrade ta kvinnor i
hand och valde att dra sig tillbaka från
politiken. Allt detta och en hel del andra
felsteg och ordvändningar gjorde att
språkröret Åsa Romson byttes ut och
Gustav Fridolin – det andra språkröret
– klarade sig kvar i ledningen med nöd
och näppe. Statsminister Stefan Löfvén
valde att ombilda regeringen.
En intressant diskussion rörande
svenska elevers försämrade skolresultat
har förts. En lärare hävdade i en insändare att det i mångt och mycket är ett
stort antal elevers totala ointresse för
skolarbetet tillsammans med ett utbrett
skolk som får till följd att resultaten i PISA
och liknande undersökningar dalar. Läraren hävdade helt enkelt att eleverna
måste ta ett eget ansvar för sina studier.
Något som jag tror i stort sett alla tycker.
Men inte alla – inte Skolinspektionen,
som hävdade att det åligger varje enskild
lärare att motivera varje enskild elev att
tycka att skolarbetet är stimulerande och
engagerande. I skolvärlden hänvisas det
ibland till ”beprövad erfarenhet” och til�lämpar man det i detta fall så vet alla lärare att det finns elever som under vissa
perioder inte är mottagliga för lärarens
stimulansåtgärder, vilket kan bero på
dåliga hemförhållanden, sjukdom, mobbning etc. Och visst är det svårt för en elev
med en orolig vardag att ta ansvar för
sina studier. Men vad ska läraren göra?
Och vart tog föräldraansvaret vägen?

2

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

Besök av stipendiater
I slutet av april var Sverigekontakts stipendiater på besök på Dicksonsgatan.
De var alla nöjda med sin vistelse i Sverige och med sina respektive folkhögskolor. Det är alltid roligt att få uppleva
hur oförskräckt de talar svenska. Visst
kan det ibland bli fel, men bristerna
är oftast marginella. Låt oss hoppas att
de får glädje av sina svenskkunskaper i
många år.

Sommarkursen i svenska
på Billströmska
När detta skrivs finns det ett fåtal platser
kvar. Du hittar anmälningsformulär på
vår hemsida www.sverigekontakt.se.
Bokbord i sommar
Om du som är lärare i svenska i utlandet
besöker Sverige i sommar och då förhoppningsvis Göteborg så är du välkommen att botanisera i vårt bokbord och
därifrån plocka med dig en påse böcker.
Det är bäst att komma på eftermiddagarna,
men hör gärna av dig säkerhets skull innan
du kommer.

Årets Svensk-Amerikan
Det är inte alltid man känner igen namnet på den som valts till Årets SvenskAmerikan, men 2016-års utmärkelse gick
till Nils Lofgren – världskänd gitarrist
som ofta uppträder tillsammans med
Bruce Springsteen. Ett bra val inte minst
med tanke på att Bruce Springsteen och
E Street Band kommer till Göteborg i
juni och juli.
Årsmötet
Årsmötet ägde rum i strålande sol i
Göteborg i slutet av maj. Ny styrelse valdes efter att årsmötet antagit nya stadgar
som bland annat innebär att styrelsen
i fortsättningen får ett färre antal ledamöter. Dessutom omvaldes ordföranden
Bo Ralph för ytterligare en treårsperiod.
Mer om årsmöteshelgen på sidan 10.
Sommar
Ta vara på sommaren – klättra upp i
hängmattan, läs en bok, skörda potatisarna, ät jordgubbar, rensa
abborrarna, sätt segel …

En skön sommar önskar
Lars Bergman
generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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När detta skrivs är det bara kort tid kvar till
det stundande årsmötet. Vid det kommer
en viktig organisatorisk fråga att behandlas.
Enligt föreningens stadgar skall ny styrelse väljas vid varje årsmöte. I praktiken brukar det bli många omval, så denna
punkt på dagordningen är inte så dramatisk
som den kan låta. Men i år kan det bli något annorlunda.
Upprepade gånger har det kommit upp
en fråga — ofta i samband med att valberedningen inleder sitt årliga arbete — varför vår
förening har så omfattande styrelse. Att elva
ordinarie styrelseledamöter (förutom ordföranden, som väljs i särskild ordning) jämte
lika många suppleanter utgör en jämförelsevis stor styrelse kan inte förnekas. Det finns
åtskilliga storföretag som håller sig med
färre styrelseledamöter.
Det enkla svaret på frågan Varför? är naturligtvis att det står så i stadgarna. Att nu
försöka rekonstruera de överväganden som
låg bakom beslutet för hundra år sedan är
väl utsiktslöst, men vi kan konstatera att
förutsättningarna var helt annorlunda då.
För det första var föreningen något av
en folkrörelse, med hundratusentals medlemmar och lokalföreningar i så gott som
varje större svensk stad. Man kan misstänka
att det fanns en strävan att så många som
möjligt av de mest betydande lokalföreningarna skulle vara representerade i överstyrelsen. Suppleanternas antal beror helt
enkelt på att varje ordinarie medlem hade
en personlig suppleant. Ordföranden tillsattes av regeringen.
Förutsättningarna har sedan dess ändrats
på många sätt. Stadgar kan också ändras,
och det har nu framlagts som ett förslag till
årsmötet från överstyrelsens egen sida om
att dess sammansättning måtte reduceras
till sju ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter (givetvis icke personliga). Samtidigt
avskaffas arbetsutskottet, som bestått av fyra
ledamöter jämte ordföranden samt med generalsekreteraren som just sekreterare.
Detta kan låta som drastiska förändringar,
men förslagen har ytterst sin grund i överstyrelsens omsorg om föreningen. Det har
noterats en markant nergång i närvaron vid
årsmötena, om man ser tillbaka en längre
tid. Överstyrelsen tillsammans med personalen kan då få ett mycket starkt inflytande
vid årsmötet, vilket i längden skulle kunna
leda till missförhållanden, åtminstone på ett
teoretiskt och principiellt plan. En krympning av styrelsen avses motverka denna
tendens.
Med en styrelse på sju ledamöter (ordfö-

randen väljs som tidigare i särskild ordning)
blir det mer eller mindre onödigt med ett
arbetsutskott. Detta har hittills varit mycket
användbart som förberedande organ. Det
har också kunnat följa upp beslut som fattats på överstyrelsens sammanträden.
En nackdel har emellertid bestått i att
vissa frågor kan ha framstått som redan avgjorda när ett enigt arbetsutskott lagt fram
förslag till styrelsen. Av det som sagts hittills kan man kanske våga dra slutsatsen att
den nya ordningen skulle innebära förbättrad demokrati inom föreningen.
Till detta kommer det faktum att det blir
färre sammanträden totalt. Arbetsutskottet
har periodvis sammanträtt oftare än styrelsen. Nu faller samtliga AU-möten bort.
Dessutom blir det färre ledamöter som skall
komma samman. När allt räknas ihop kan
det bli en del besparingar, och det är pengar som kan användas till verksamheten.
Farhågor har naturligtvis luftats. Framför
allt har det märkts viss oro från lokalföreningarna, nämligen att dessa skulle förlora
en del inflytande. Det finns emellertid andra
lösningar än att de olika lokalföreningarna
har sin egen representant i styrelsen. Troligen kan man på ett effektivare sätt ta upp
frågor som gäller just lokalföreningarna på
de särskilda träffar som ibland anordnats
med detta syfte. Förhoppningsvis kan sådana arrangemang komma tätare än tidigare.
Det förslag som framlagts har annars
väckt stor entusiasm. Det talar för att det är
en god idé som bör prövas. Allt blir säkert
inte bättre omedelbart, men när de nya
arbetsformerna satt sig är det troligt att nettovinsterna visar sig.
Man kan bara tänka på att det blir färre
än hälften så många protokoll som måste
skrivas. De inbesparade protokollen kommer att frigöra kvalificerad arbetskraft som
kan användas till något mer konstruktivt.
Om man dessutom betänker att mycket av
det arbete som nu utförs genom arbetsutskottets beredning och därefter i själva styrelsens beslutsprocess i mycket innebär en
upprepning, kan det förväntas att styrelsearbetet blir effektivare.
Förhoppningsvis kommer medlemmarna
att märka nyordningarna endast i form av
förbättringar i resultatet.
Under alla omständigheter går vi alla snart ut
i sommarhagen, och där
önskas ni glada dagar.
Bo Ralph
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ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Minnesmärken med

Raoul Wallenberg
Raoul Wallenberg är en av de svenskar
som har minnesmärken över hela
världen. Han är en förebild utan motstycke och om hans liv och gärning
kan man läsa på alla tänkbara språk.
I den här texten tar jag endast upp
minnesmärken i form av frimärken.

I Guyana, som är
en av de fattigaste
länderna i Latinamerika, hedrades Raoul
Wallenberg med ett
minnesmärke med
texten ”Raoul Wallenberg Hero of the
Holocaust”.
Den tryckta texten på ett märke med
en gul orkidéart är ett typiskt märke från
ett land med begränsad ekonomi som
vill uppmärksamma personer som har
utfört gärningar utöver det vanliga. Det är
stora ord ”Hero of the Holocaust”.
I USA är Raoul Wallenberg hedersmedborgare, en av USAs totalt sju
hedersmedborgare, vilket säger en hel
del om hans storhet. Brevet med hans
bild och livsgärning gavs ut i USA till
hans 100-årsdag, stämplat den 4 augusti
2015 på hans födelsedag.
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Raoul Wallenberg utsågs till hedersmedborgare i USA 1981, som den andra
utnämningen efter Winston Churchill.
Minnesmärke på frimärke kommer från
1997 med texten ”Humanitär”.

Raoul Wallenberg som var stationerad
i Budapest 1944–45, lyckades rädda
tusentals ungerska judar från att sändas
till nazisternas förintelseläger genom
att utfärda svenska
skyddspass åt dem.
Ungern gav 1992 ut
ett minnesmärke med
hans bild med födelseår och ett icke fullständigt årtal för hans
bortgång.
Hedersmedborgare i Ungern utsågs Raoul
Wallenberg till
år 2003 och i

samband med hans 100-årsdag 2012
gav Ungern ut ett minnesmärke med
bild och levnadsår. Där syns också den
svenska ambassadens stämpel med Wallenbergs namnteckning.
En ung flicka med namnet Judith
Kopstein som var 14 år när Raoul Wallenberg utfärdade hennes skyddspass i
Budapest i augusti 1944, tackar honom
för sitt liv och att hon har fått leva.
Hon säger – Det dokumentet räddade
mitt liv. I oktober 1944 arresterades
jag, men jag fick gå när jag visade mitt
svenska skyddspass. Judith kom efter en
tid till Kanada, Winnipeg, gifte sig och
fick två barn.
Hedersmedborgare i Kanada utsågs
Raoul Wallenberg till 1985
och motivet på
minnesmärket
är Wallenberg
och Judith med
sitt svenska
skyddspass.
Wallenbergs bild och ett skyddspass
återfinner vi på minnesmärket från Australien. 2013 utnämndes Raoul Wallenberg
till Australiens första hedersmedborgare.
Detta för hans outtröttliga försök att
rädda människoliv under förintelsen.

I Israel har Wallenberg vid ett flertal tillfällen blivit minnesmärke. 1983 pryder
hans bild och namn ett minnesmärke,
mellan vilka år han levde har Israel här
lämnat öppet.
Hedersmedborgare i Israel utsågs han
till 1986 och motivbilden kommer i ett
nytt utförande.
Israel tände ett ljus till Raoul Wallenbergs heder och minne 2011.

Bilden ovan kommer från Courtesy
Bentley Historical Library i Michigan.
Michigan Universitetet mest berömde

akademiker är Raoul Wallenberg. Där
har man som ledord: ”Raoul Wallenberg
var och är, en hjälte av högsta rang. Han
visade oss, mer än någon Michiganexamen, att en person kan göra skillnad”.
Wallenberg och hans insatser för mänskliga rättigheter hyllas i Argentina som har
en judisk befolkning på ca 100 000 personer, vilka flera härstammar från Ungern
och räddades av Wallenberg.
I november 1998 lanserades frimärket ”Hyllning till Raoul Wallenberg” av
den argentinska posten.
Avslutningsvis kommer ytterligare ett
amerikanskt praktbrev med bild samt
den svenska flaggan. Brevet är stämplat
den 17 januari 2015 som är på dagen 70
år sedan Raoul Wallenberg bortfördes.
”Jag vet inte om jag åker som gäst eller
fånge” lär vara det sista man hörde från
Raoul Wallenberg när han greps och fördes bort av ryssarna den 17 januari 1945...

I det centralasiatiska landet Kazakstan
som tidigare var en Sovjetrepublik gav
man ut ett minnesmärke 2012 för att
uppmärksamma Wallenbergs 100-årsdag.
Den kontinent som saknar frimärken
med Raoul Wallenberg är den afrikanska
kontinenten. Posten i Sverige har vid
två tillfällen utgivit minnesmärken över
Raoul Wallenberg dels 1987, dels 2012.

Text: Sven Vindelstam
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Det handlar om att leva
Anteckningar om litteratur
En dag för ungefär 1500 år sedan, under
folkvandringstiden, satt någon och ristade,
slog eller stämplade in runor i ett tunt
guldmynt, ett så kallat brakteat. Kanske
var det på Tjurkö i Blekinge, myntet har
i alla fall återfunnits där, och detta meddelande har legat länge i jorden, med
glansen som en möjlighet. Och han, för
jag tror namnet Hjald är ett mansnamn,
lämnade detta efter sig: ”Skrev runor på
det välska kornet, Hjald åt Kynmund”.
Uttrycket ”det välska kornet” är en omskrivning för guld.
Vilka Hjald och Kynmund var är förborgat för åtminstone mig. Jag vet att de
var människor och att ristningen räknas
som en form av poesi, den är ett meddelande från en till en annan och innehåller
en litterär metafor – ”det välska kornet”.
I nutiden återkommer den här sentensen som inledande dikt i en av de mäktigaste poesiantologierna på länge: Svensk
poesi, under redaktion av Daniel Möller
och Niklas Schiöler (Bonniers). I den
tusensidiga volymen med vackert mångfärgad rygg finns ett och ett halvt millenniums lyrik från vårt landområde samlad.
Det är en hisnande resa att bläddra i den,
känna hur språket, tankarna, de oändliga skikten av samtid lagrade ovanpå
varandra som årsringar flödar förbi i ens
händer.
Det är också svindlande att jag kan
stiga ned i en tidstunnel och läsa en text
från 1000-talet och begripa den just därför att språket jag nu talar och förstår är
kommet ur det gamla språket. Jag kan
läsa och fundera över att de människorna
också sett hav, stenar, himmel, jord, att
de kände fruktan och glädje, att livet och
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döden som behärskar våra liv också behärskade deras liv. Jag ser den underbara
kärvheten i uttrycken, förstår att den
som skrev säkert uttryckte sig enligt en
personlig eller mer allmän estetik. Och
säkert var mänskorna lika pratsamma
eller ordkarga som nu, pladdriga, skvallriga, bubblande av alla upplevelser eller
bärandes på egna tankar, präglade av en
stor skogs tystnad eller ett havs vidd.
Bläddrar jag vidare kommer mera vältaliga figurer fram, mustiga i uttryck och
stavning: ”Skulle Jag sörja då wore Jag
tokot / Fast än thet ginge mig aldrig så
slätt …” som Lasse Lucidor (1638–1674)
skrev, eller ”Minna dagar haffuer min
gudh/låttitt migh bliua suåra …”, som
Märta Berendes (1639–1717) uttryckte det.
Namn efter namn, dikt efter dikt följer, många av de kända antologinamnen
förstås men också sådana som inte setts så
ofta tidigare. Redaktörerna och litteraturvetarna Daniel Möller och Niklas Schiöler
har under tre års tid lagt ner stor möda
på att inte endast upprepa kända nummer och de har ändrat könsfördelningen
betydligt i förhållande till motsvarande
andra antologier. Med denna utgivning
har de gjutit liv i dikter som nästan varit
osynliga för en större allmänhet.
Tidsresan fortsätter, genom Ebba Maria De la Gardie, Sophia Elisabet Brenner, Johan Runius, Greta Gädda, Johan
Henric Kellgren, Anna Maria Lenngren,
Euphrosyne ( Julia Nyberg), August
Strindberg, Harriet Löwenhjelm och otaliga fler, fram till poeter som Marie Lundquist, Birgitta Lillpers, Marie Silkeberg,
Helena Eriksson, Jörgen Gassilewski,
Malte Persson, Johannes Anyuru och slut-

ligen Athena Farrokhzad – ett stort och
gnistrande fält av flera hundra diktare
utgör tillsammans det vi lite svepande
kallar ”svensk poesi”. Jag är övertygad
om att vi i detta material kan läsa fram
ett ytterst mångfacetterat och spännande
själsliv.
Det är klart att ett urval som detta är
orättvist, namn saknas, en och annan favorit får man fylla på med på egen hand.
Men ändå, när jag betraktar boken där
den nu ligger på köksbordet, ser jag att
den är en samling portar ut mot oändligt
många sätt att betrakta världen, tiden, livet.
Många många kvinnor och män har ägnat
stor möda åt att berätta om sina och våra
liv, tagit den egna erfarenheten, det egna
hjärtat till hjälp för att berätta om det som
angår oss alla.

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

Tack!
Mina språkspaningar brukar (naturligt nog) handla om språket. Men här
gången kommer spaningen istället
att handla om de kompetenta händer i vilket svenskan utomlands vilar:
lärarnas.

I många år har jag arbetat med undervisning i svenska som andraspråk på
universitetet här i Göteborg. Kurserna
i svenska som andraspråk ges oftast på
kvällstid, eftersom det vanligaste är att
de studenter som vill gå kurserna redan
är lärare i svenska och kanske latin och
franska och italienska, men inser att de
möter så många elever som inte har
svenska som modersmål att det är viktigt att kunna se svenskan utifrån också.
Därför träffas vi i en lektionssal på tisdagarna mellan klockan 18 och 21.
Det här är lyxiga kurser att undervisa
på. Här måste jag inte förbereda mig med
presentationer om grundläggande satslösning. Det kan studenterna redan. Istället
kan vi samtala om olika V2-språk, om
varför man kan hoppa över pronomenet
i italienska men inte i nordiska språk och
om hur aspekt realiseras i svenskan. (Den
som inte själv är språklärare och den som
inte riktigt hänger med här kan lugnt läsa
vidare – nu blir det inga fler termer den
här gången).

Jag brukar fråga mina studenter om de
har fått lite färre arbetsuppgifter på den
skola de arbetar för att de går en kurs.
Det har de inte. Men kanske betalar
deras rektor kurslitteraturen, eller kanske kan de använda kursen för att löneförhandla? Nej, det kan de inte. De är
bara de själva som i en föränderlig värld
har sett behovet av mer kunskap om hur
man lär sig ett språk annat än som barn
eller som främmandespråk i skolan.
Samma hängivenhet har jag också
mött runtom i Europa när jag har träffat språklärare. Här finns det människor
som arbetar på udda tider, som egentligen har en annan, lång utbildning också
som skulle kunna generera en rejäl
inkomst, men som de inte tycker känns
lika viktig som undervisning. Och det
finns människor som gillar Pär Lagerkvist
så mycket att de anser att alla måste få
möta hans litteratur.
Och runt om i Europa och USA
träffar jag mammor, oftast är det just
mammor, som inte kan så mycket om
svenska, men som naturligtvis kan
svenska och som vill att deras och
andras barn också ska få tillfälle att lära
sig det. Här anordnas kompletterande
undervisning på lördagar, det ordnas
lussetåg och midsommarfirande, det
beställs böcker för läsecirklar.

Jag undrar om det kan vara så att de här
lärarna runt om i världen möts av ungefär
samma ointresse för sina kunskaper och
ansträngningar som mina kvällsstudenter i Göteborg. Det är lätt att se Volvo
och IKEA som de naturliga ambassadörerna för ”det svenska” i världen. Men
den som utbildar översättare och tolkar,
som skapar intresse för svenskt samhällsliv genom litteratur, resor och konferenser och som möjliggör kontakter mellan
svenska och icke-svenska företag och
samtal mellan svenska och icke-svenska
elever och studenter, den är också en
utmärkt ambassadör. Och alla vi som är
svensktalande, som bor i Sverige och som
är beroende av det går någorlunda bra
för Sverige i världen borde vara mycket
glada åt att det finns de som vill göra det
här jobbet.
Många har naturligtvis sagt det tidigare. Men det behöver säkert sägas igen.
Alla som undervisar i svenska för modersmålstalande ungar, för
andraspråkstalande ungar, för
vuxna och för intresserade pensionärer på
kvällskurser, hemma
och borta – tack!
Text: Sofia Tingsell
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Utblick Finland

MINNENAS KARELEN
Svärmor, jag och min åttaåriga dotter sitter tillsammans vid bordet på
morsdag och blir intervjuade av min
svägerska. Hon ska skriva en artikel
till tidningen Kurkijokelainen, en tidning vars uppgift är att samla och
sprida information om karelare och
fungera som en länk mellan dem som
har sina rötter i Kurkijoki (på svenska:
Kronoborg) eller Hiitola. Dessa två
finska kommuner blev bland många
flera kvar på ryska sidwan efter vinteroch fortsättningskriget år 1944. Idag
när det åter är mycket folkvandring på
gång i Europa blickar många finländare tillbaka på tiderna då finnar också
var tvungna att lämna sina hem. Men
det är inte så många kvar som har
personliga minnen från dessa tider.

Min svärmor var nio år gammal då hennes familj för första gången var tvungen
att fly undan kriget 1940. Det är väldigt
svårt att begripa hur det känns när man
måste lämna allt, sitt hem, sina vänner,
sin skola, och med bara det nödvändi-

Svärmor och dottter
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gaste i bagaget fara en lång väg utan
vetskap om framtiden. Över 400 000
civila evakuerades. Sedan blev man
bosatt någonstans i södra eller mellersta
Finland hos främmande människor som
inte alla var överlyckliga med flera nya
hungriga munnar vid matbordet. Svärmor kommer ännu ihåg hur svårt det var
att be husfrun om en kastrull eller
en mjölkskvätt.
Största delen av karelarna kunde återvända hem senare under kriget. Mycket
av deras kvarblivna egendom hade
förstörts och en stor återbyggnad kom
igång. Svärmors familj fick bygga om
sitt hus i Kurkijoki, bara timmersockeln
hade bevarats. Men de byggde huset
färdigt och fortsatte sitt liv bara för att
på nytt bli evakuerade 1944 och den här
gången var det för gott. Kurkijoki blev
överlåten till Sovjetunionen.
Svärmors familj hamnade i sydvästra
Finland, hon växte upp här och blev
senare förtjust i en man som också var
hemma från Kurkijoki. De gifte sig och
fick sex barn. Ett av dem är min man.
Jag har så småningom bekantat
mig med karelerna, ett folk som
har en evig längtan till sina hemtrakter, som vårdar sina släktband
och är ofta mycket pratglada. De
äter sin traditionella karelska stek
på fester och familjemiddagar och
ännu för några år sedan orkade
svärmor grädda rispiroger m.a.o.
karelska piroger som smakar otroligt gott.
Jag har även haft glädjen att
besöka Kurkijoki två gånger. Efter
kriget var det omöjligt att besöka
dessa trakter i under fyrtio år. Då
Sovjetunionen föll 1991 blev det
åter möjligt för de evakuerade att
åka tillbaka och se det som blivit
kvar. Min mans släkt har besökt
Kurkijoki flera gånger. Från min
första resa minns jag bäst stunden

då vi närmade oss svärmors hemvist.
Efter att ha pratat under hela resan
brast svärmor ut i sång. Det var som om
orden inte räckte till, väldigt gripande.
Svärmor Riitta fyller 86 i år. Hon har
fått uppleva mycket under sitt liv och
livet har inte alltid varit lätt. Ändå är
hon den nöjdaste människa jag känner.
De senaste tio åren har det börjat svika
i minnet men som typiskt är minns hon
de gamla tiderna väl. Många av hennes
berättelser är så bekanta för oss att vi kan
upprepa dem från ord till ord. Men jag
blir aldrig trött på dem för de berättas
men en sådan glädje.
På morsdagen får min dotter, svärmor
och jag svara på samma frågor så att det
blir tre olika generationers synvinklar. En
av frågorna gäller den bästa ärvda egenskapen vi tycker oss ha. Svärmor funderar och säger: ”Jag pratar nog mycket.
Det kan jag.”
Till slut citerar jag en text som enligt
min mening väldigt bra beskriver det
karelska sinnet: ”Det synliga Karelen har
gått förlorat för dem, men det osynliga
har flyttat in i deras huvuden. Kring detta
osynliga Karelen är det som de formar
sina nya liv, i Finland medvetet odlande
sin annorlundahet. Själva begreppet
Karelen har blivit deras adelsmärke.
I en inbördes sammanhållning odlar de
ivrigt detta adelskap, och när de energiskt skrattar och grälar och gråter är
det i statushöjande syfte: just så livligt
är det som en äkta karelare bör bete sig!
Karelskheten i sinnet har blivit deras
nya hemland, kompensationen för den
verklighet som för alltid gått förlorad.”
Flykten från Karelen: Birgitta
Kurtén Lindberg,
www.popularhistoria.se
Text: Johanna Savolainen

Kulturspaning

Utblick Tyskland

I MÜNCHEN
Den som törstar efter fin öl och
svensk kultur behöver inte sukta länge
i München. En Biergarten finner man i
varje gatuhörn och snart också en bit
svensk kultur känns det som.

I helgen som gick (21 maj 2016) kunde
man gå på jazzkonsert på Jazzclub Unterfahrt i München och lyssna på Magnus
Öström med band. För tyskarna är hans
namn bekant eftersom han var trummis
i Esbjörn Svenssons Trio som inte bara
var stora i Tyskland utan i hela världen.
Hade man dessutom turen att nås av informationen i tid hade man haft tillfälle att
lyssna till den fantastiska artisten Anna von
Hausswolff från Göteborg när hon spelade
(gratis!) på Theatron Pfingstfestival i Olympiapark i München den 16 maj. I skrivande
stund (29 maj) kliver metal-bandet Sabaton
upp på scenen på rockfestivalen Rockavaria på Olympiapark. Jag hoppas de har
tak över scenen och publiken så att varken
band eller publik sköljs med av den syndaflod som just återkommit till München.
På Volkstheater i staden spelas just
nu ”Demoner” av Lars Norén, här i regi
av Nicolas Charaux. För fullsålda hus
visas kammarspelet, som här spelas i en
av teaterns garderobsavdelningar. Ett
förtvivlat par står inte ut med varandras
sällskap och bjuder in grannparet i hopp
om en trevlig kväll. Det dröjer inte många
minuter innan demonerna som rider
samtliga personer i dramat fördärvar den
gemensamma kvällen. Den obligatoriska
askan fattas inte och i slutscenen tömmer
pjäsens manlige huvudroll resterna efter
sin döda mor över sin sambo. Publiken
applåderar och tycks vara med på de så
typiska Norénska noterna.
Teaterkollektivet Theatergastspiele
Fürth turnerar just nu med pjäsen ”Patrik 1,5”. Manus till dramat skrevs av den
svenska skådespelaren Mikael Druker.
För den breda massan är nog titeln mer
bekant som den filmade versionen av Ella
Lemhagen. Här berättas historien om det
homosexuella paret Göran och Sven som
efter många år av längtan äntligen ska
få ta emot sin adoptivson. Ett kommateringsfel leder till stor förvirring då adop-

tivsonen visar sig vara hela 15 år i stället
för de utlovade 1,5. Teaterkollektivet från
Fürth spelade pjäsen redan 2014 med
sådan succé att den just nu pågående turnén utökats med speltillfällen under 2017.
Ett tips om man befinner sig i Tyskland.
”En man som heter Ove” har nått de
tyska biograferna och filmen har legat stadigt på tio-i-topp-listan under våren. Dessvärre har den endast visats i tyskdubbad
version tills ett gäng entusiastiska svenskar
övertalade personalen på City Kinos i
München att visa den i original med tysk
text. Intresset för visningen blev så stort
att biografen tvingades flytta visningen
från den planerade mindre salongen
till en större! Och dessutom upprepa
visningen eftersom efterfrågan på Ove i
original visade sig vara så stor.
I övigt dignar bokaffärerna i vanlig

ordning nästan över av svenska deckare
och romaner. Här finner vi ständigt
Camilla Läckberg, Håkan Nesser, Jonas
Jonasson, Henning Mankell, PO Enquist,
Lars Gustafsson, Stieg Larsson m.fl. bland
bästsäljarna. Nyfikenheten och intresset
för svensk litteratur tycks aldrig sina.
På vägen hem möts jag av en stor
reklamskylt föreställandes en deckare av
svensken Stefan Ahnhem med texten:
”Schweden. Krimi. Bestseller.” Och så
i stora bokstäver: ”SPÅNNEND!” Det
finns mycket kvar att göra vad gäller
svenskundervisning i Tyskland, tänker
jag och styr stegen mot
närmsta Biergarten.
Text: Emma Carlfjord, lektor i
svenska vid Ludwig Maximilians
Universität
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Årsmöteshelg i strålande sol
Sverigekontakts årsmöte hölls i år i
”hemmahamnen” Göteborg. Själva
förhandlingarna ägde rum i konferensanläggningen på Hotell Gothia Towers
bredvid Svenska mässan och mitt
emot Liseberg, ett f.d. landeri, som
nu är nöjespark. Årsmötesmiddagen
ägde rum nästan så långt västerut
man kan komma, nämligen på Långedrags värdshus mitt emot Älvsborgs
fästning. Vid horisonten skymtar man
som generalsekreteraren Lars Bergman påpekade Vinga fyr, där Evert
Taube föddes.

Under studentåren på 60-talet träffades
vi ofta på Långedrags veranda alldeles
nere vid vattnet och tog en ”fika”. I småbåtshamnen utanför låg ibland en ståtlig
segelbåt med norsk flagg. Ombord befann
sig kronprins Harald, nuvarande kung
Harald, som liksom många andra norskar
och islänningar före och efter honom seglat nerefter Bohusläns kust.
Menyn på kvällen var naturligtvis fisk
och intogs som vanligt under god stämning. Det är alltid trevligt att träffa östersjömedlemmarna, ”östsvenskarna” på
Åland och i Finland.
Ordföranden professor emeritus Bo
Ralph framförde i början av sitt tal en
hälsning från vår höge beskyddare. Bosse
Ralph befann sig denna kväll på hem-
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maplan, då han föddes inte långt från
Långedrag. Släkten hade tradition att
simma ut till Klockbojen som ligger utanför Hästevik, en vana som skapade goda
simmare. Nu är ju salt vatten lättare att
simma i än sött och bräckt vatten, som
många av oss andra fick nöja oss med.
I Göteborgs södra skärgård ligger bl. a.
Brännö, Kössö (egentligen Köpstadsö)
och Knarrholmen. I de isländska sagorna
talas det om en handelsplats på »Brännöarna», där de norska och isländska
handelsfartygen, knarrarna, lade till och
gjorde affärer. På vikingatiden kunde det
vara en irländsk kungadotter, som salufördes. Så berättas det om Melkorka, som
enligt Laxdölasagan såldes på Brännöarna
av en man från Gårdarike till en islänning
som hette Höskuld. Med Melkorka fick
Höskuld sonen Olav.
Melkorka lärde sonen iriska, och när
han blev vuxen återvände han till Irland
och fick stora rikedomar av sin morfar.
Där ser man vad viktigt det är att föra
språket vidare, när man flyttar utomlands.
Mot den svenska stormaktstidens slut,
när Karl XII var kung, tilltog kaperiverksamheten på Västkusten. Kapare, som
gjorde kungen stora tjänster kunde adlas för
besväret. En sådan var t.ex. Lasse i Gatan,
adlad Gathenhielm, men han dog redan
vid 29 års ålder. Om honom har det uppstått en rik flora av anekdoter och myter.

Som Lasses ständige trätobroder framställs norrmannen Peter Wessel (adlad
Tordenskiold), men det är inte troligt
att Gathenhielm själv fört något fartyg
mot Wessel. Gathenhielm var visserligen
utnämnd till kommendör, men han blev
tidigt allvarligt handikappad och kan
knappast ha stått på ett rullande däck.
Peter Wessel däremot var en riktig sjömilitär (viceamiral i danska flottan). Han
erövrade Marstrand 1719 och anföll därefter Göteborg. Det går en historia om att
hans ammunition tog slut och att han då
skickade ut en slup för att köpa kulor och
krut av fienden. Det fick han, då han inte
skulle behöva segla hem till Norge utan
ammunition.
Efter att sålunda ha berikat våra gäster
med lite diskutabel västkusthistoria hade
Bosse Ralph sagt nog för denna gång
och så framträdde Eivor Lindström från
Åland och tackade å Ålands och Finlands
vägnar och därefter Jorid Williamsson
från Västervik och tackade för en trevlig
årsmötesmiddag.
Den 28 maj var det fortfarande ljust då
vi kom ut, men under spårvagnsresan in
till västra Göteborg mörknade det. Dock
var det fortfarande varmt och torrt väder,
något som inte alltid är fallet i Göteborg.

Text: Ina Nordquist

Foto: Juraj Lipták

Spår av okända soldater
och minnet av en kung

I närmare fyrahundra år låg 47 okända soldater i åkern utanför den lilla staden Lützen innan deras skelett
hittades av slagfältsarkeologer – bara 60 cm under den nuvarande marknivån. Massgraven visades i utställningen
Krieg. Eine archäologische Spurensuche1 på museet för forntidshistoria och arkeologi i Halle från november 2015
till maj 2016. I montern direkt framför visades rader med blykulor från slagfältet. Många av dem var starkt
deformerade. Det krävdes inte stor inlevelseförmåga för att se ett samband mellan kulor och skelett.
S V E R I G E K O N TA K T
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I slutfasen av en omfattande undersökning av slagfältet vid Lützen sökte
arkeologerna efter en massgrav längs
den gamla landsvägen mot Leipzig. Försiktigt schaktades åkermarken bort, lagar
för lager, tills man hittade en av uppskattningsvis hundra massgravar. Man
bestämde sig för att lyfta hela jordblocket.
Det delades i två stycken på 27 ton, säkrades med stålramar och transporterades
till museet för arkeologi i Halle. Där frilades först de övre skeletten, varpå blocken
vändes, så att skeletten på undersidan
kunde prepareras. Från varje skelett togs
prover som analyserades med kemiska
och bioarkeologiska metoder.
Vad kan man idag utläsa av 400 år
gamla skelett?
På grund av den höga kalkhalten i
jorden var skeletten väl bevarade. Den
yngste soldaten blev bara 15 år, den äldste
50. De flesta var mellan 20 och 30. Medellängden var 171 cm. Tolv av männen hade
gamla skallskador som läkts: knäckta
näsben och slag mot hjärnskålen. Tjugo
hade gamla frakturer på armar och ben.
Många hade slitna knän och skuldror.
Mer än hälften dog av skott mot huvudet.
De flesta träffades i pannan eller i hjässan,
en i bakhuvudet. Skotten avfyrades på
nära håll, 2–5 meter. Kulor hade fastnat i
kranier, höftben, tarmben, ländryggar och
bukhålor. Två soldater fick skallen kluven
av svärds- eller värjklingor.
De dödande skotten, förslitningsskadorna och massgravens läge på slagfältet
talar för att soldaterna tillhörde ett fotregemente. Kanske kämpade de i den
svenska härens Blå Brigad som mejades
ned med värjor och pistoler av pansarklädda kejserliga ryttare.
Efter undersökningarna av tandemalj
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och jämförelser med berggrunds- och
jordförhållandena i olika delar av Europa
kom antropologerna fram till att de flesta
härstammade från norra Tyskland; från
Brandenburg och Mecklenburg. Fem kan
ha kommit från Skandinavien. Om alla
kämpat i Gustav II Adolfs armé går inte
att säga.
En soldat, som gavs beteckningen ”individ nummer åtta”, var närmare 1,70 cm
lång, kom från norra Tyskland eller Skandinavien och var undernärd i barndomen.
Senare i livet hade han god tillgång till
animaliskt protein. Hans knän var slitna
och han hade plågats av benhinneinflammation i både lår- och skenben. Tänderna
var sönderfrätta av karies och några hade
han tappat. Framtänderna hade han flitigt
använt ”som en tredje hand” för att hålla
fast det ena eller andra. Han var mellan
35 och 45 år när han träffades av ett skott
i huvudet. Kulan trängde in från höger i
bakhuvudet, hejdades av pannbenet och
blev kvar i kraniet.
”Nummer sex” kom troligen från Skandinavien och var bara 22–24 år när han
träffades av ett skott i huvudet. Han hade
plågats av inflammationer och hade dålig
kondition. ”Nummer 16” var något äldre,
25–35 år, hade dåliga tänder, parasiter i
magen och nedsatt immunförsvar. Både
armar och ben var brutna. En kula hade
fastnat i skulderbladet, en annan i skenbenet. ”Nummer arton” var 40–50 år gammal och hade markanta ansiktsdrag. Han
hade haft ärr i ansiktet och på vänster
underarm, kronisk inflammation i höger
ben och förmodligen syfilis. Även han träffades av en blykula i huvudet.
Tillsammans med tusentals andra blev
de 47 soldaterna kvar på slagfältet och kastades efter några dagar ned i en massgrav.

Furstar och höga officerare transporterades tillbaka till sina hemorter och blev
omsorgsfullt begravda.
Tatort – Fundort – Erinnerungsort
en parallellutställning i Lützen2
1632 utkämpades slaget på protestantiskt
område och prästen i Lützen, Paulus Stockmann, var en stor Gustav II Adolfbeundrare.
För honom framstod kungen som en förkämpe för den evangeliska läran och för den
”tyska friheten”, det vill säga för furstarnas
oberoende gentemot den katolske kejsaren.
Den synen var utbredd och snart florerade
handeln med minnesföremål: medaljer, porträtt, statyetter, vaser, dryckesbägare, ljusstakar och andra Gustav Adolfartiklar. Ja, till och
med kungens fältherrestav/kikare bjöds ut.
Minnet av krigets fasor och svenskarnas
härjningar levde kvar länge i Tyskland.
Men i protestantiska trakter frikopplades
det ljusa minnet av kungen från det mörka
minnet av ”härjande svenskar”.
Några decennier efter krigets slut kom
intresserade besökare
till slagfältet. De frågade
var de olika trupperna
kämpat, men ville
framför allt veta var
kungen hade stupat.
Snart förknippades en
stor granitsten mitt på
slagfältet med dödsplatsen. (I utställningen
berättar ”Schwedenstein” minnesplatsens
historia för de yngre besökarna.)
1832, tvåhundra år efter slaget hade
frihetsbegreppet förändrats, inte minst
genom upplysningens idéer, men det
kopplades fortfarande till kungens namn.
Nu var det inte bara trosfriheten, utan
även tankefriheten som Gustav II Adolf
ansågs ha försvarat och han hyllades av

Den ”svenska oasen” vid minnesplatsen.

en ung generation tyskar som hoppades
på nationellt enande och medborgerliga
rättigheter. För besökande svenskar var
Gustav II Adolf en beundrad kung som
offrat livet för tron och för tankefriheten.
Erik Gustaf Geijer, Carl Wilhelm Böttiger
och Bernhard von Beskow återgav med
ord samma stämningar som Johan Christoffer Boklund skildrade i sin målning av
monumentet i kvällssol.
Femtio år senare, 1882, hyllades minnet
stort, men nu var det i första hand tyska
protestanter som firade 50-årsjubileet av
en hjälpförening som de uppkallat efter
Gustav II Adolf.
Otto von Bismarck, som i det aktuella
politiska läget inte ville underblåsa religiösa motsättningar mellan protestanter
och katoliker, lyckades dämpa entusiasmen hos kung Oscar II och den tyske kej-

saren Wilhelm I, som båda bjudits in till
Lützen och gärna hade velat närvara. De
kom alltså inte, men det blir en lysande
folkfest med tusentals entusiastiska deltagare, många och långa tal och mycket
orkestermusik ute på det forna slagfältet.
Den 6 november 1932 ägde Weimarrepublikens sista riksdagsval rum. Samma
dag firades 300-årsminnet av slaget
med det svenska
kronprinsparet och
general Mannerheim
som hedersgäster i
Lützen. Några månader senare övertog
Adolf Hitler makten.
Sjättenovemberfirandet fortsatte, men nazisternas planer
på ett stort nationalmonument i Lützen
förverkligades aldrig, för bilden av den
kristne kungen passade inte riktigt in i
nazisternas föreställningsvärld. De odlade
desto intensivare kulten kring hänsynslös
styrka – och kring vikingarna.
Under DDR-tiden var intresset starkt
inriktat mot ”det svenska”. Legenden om
att minnesplatsen skulle vara en svensk
enklav var spridd i hela DDR. Det
lockade runt 30 000 besökare per år, och
dessutom en och annan yngling som hoppades på att bli tagen av svensk polis och
förd till Sverige.
Dalastugan från 1932 räckte inte
längre till, och till jubileet 1982 byggde
Stiftelsen Lützenfonden ett nytt museum
som invigdes i november.
Genom århundradena har intresset för

minnesorten Lützen matats av de mest
varierande motiv: ett militärt intresse för
slaget, ett dynastiskt för kungen, ett religiöst för Befriaren, ett svenskt patriotiskt
intresse, ett liberalt och samhällsreformistiskt intresse bland tyska studenter under
1800-talets första hälft och ett gemensamt
konservativt och samhällsbevarande bland
svenskar och tyskar mot seklets slut. Det
första världskriget innebar en nedgång.
Efter det förlorade kriget var intresset för
en utländsk kung mycket svagt i Lützen.
Men kulten hade ändå vuxit sig så stark
att nazisterna gjorde ett försök att utnyttja
den för sina intressen. Efter Tysklands
andra sammanbrott 1945 och en tid av
återhämtning vårdade den kommunistiska
ledningen i DDR förbindelserna till Sverige via Lützen. Med murens fall svalnade
intresset, både för ”den svenska oasen”
och för Gustav II Adolf.
Nu planeras ett museum för massgraven på minnesplatsen och vi kan hoppas
på nytt intresse för den märkliga platsen.

Text: Inger Schuberth , Stiftelsen Lützenfonden
Foto: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt
1. En diger utställningskatalog på 488 sidor med
samma titel gavs ut av Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt/Landesmuseum für Vorgeschichte i Halle/Saale 2015.
2. Projektledare var Maik Reichel och Inger Schuberth, formgivare Jörg Wachtel. I samband med
utställningen gav Stiftelsen Lützenfonden 2016 ut
boken „Schlacht und Erinnerung. Lützen 1632“
av Inger Schuberth på Janos Stekovics förlag,
Dößel. Båda böckerna kan beställas hos svenska
nätbokhandlare.
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Svenska språkstudier
på University of Colorado-Boulder
Elever från årskurs 3 i svenska –
Connor Walinder, Daniel Tuttle,
Sebastian Rhodin, Sally Simpson,
Kaia Gaarud, med lite hjälp av Merete
Leonhardt-Lupa, lektor i svenska –
ger här en bild av svenskstudierna
vid University of Colorado.

Vid foten av Klippiga Bergen i USA breder University of Colorado ut sig under
en klarblå himmel. Här behövs det ett
visst mått av självdisciplin för att koncentrera sig på studierna i stället för att ge
sig ut att vandra eller åka skidor i bergen.
Lärosätet tar varje år emot över 30 000
studenter som söker utbildning inom
något av 150 akademiska områden. På
CU Department of Nordic Studies kan
man studera svenska språket och kulturkurser i allt från radikal nationalism till
nordisk mytologi. CU är ett av några få
universitet i USA som erbjuder tre årskurser svenska. Man kan också ta ett certifikat i svenska oberoende av hur man
lärt sig språket, antingen SWEDEX eller
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den amerikanska motsvarigheten, OPI.
Språkundervisningen är särskilt populär bland studenter som vill till Uppsala
universitet under ett utbytesår eller har
familj med svensk bakgrund, medan
andra gör det av skäl som är ensamma
i sitt slag, till exempel ett brinnande
intresse för svenska datorspel, jazzmusik
eller kvantfysik. Merete Leonhardt-Lupa
är lektor i svenska på CU. Hon gav
tredje årskursen i svenska i uppgift att
beskriva språkundervisningen för Sverigekontakts läsare. Här berättar de om
sina erfarenheter.
Daniel intervjuade några
förstaårsstudenter
För att förstå svenska språkprogrammet här på CU Boulder bättre frågade
jag studenter på första årskursen varför
de studerade svenska. Nästan alla hade
redan varit intresserade av Sverige i
många år. Kelsey är till exempel jätteintresserad av svensk folkmusik. Hon vill
kunna studera svensk musik i Sverige och

doktorera i ämnet, så hon jobbar hårt
med att lära sig språket! Några andra
studenter i klassen har direkta rötter till
Sverige genom sina familjer, men kan
inte prata svenska lika bra. Studenter
som Emma vill lära sig svenska så hon
kan vara närmare sin svenska släkt. Hon
verkligen älskar Sverige, så hon är jätteglad att det finns ett svenskt språkprogram
här i Colorado.
Något som är svårt med att lära sig
svenska är grammatiken, säger många.
På svenska sätter man till exempel artikeln efter substantivet. En annan svår
sak är uttalet. Eftersom nästan alla i
klassen växte upp med engelska finns
det många ljud som är främmande för
oss. Cenk uttrycker det bäst: ”777, bara
försök säga det!” Alla studenter tänker
gemensamt på en sak, de är verkligen
intresserade av svensk kultur. Genom
att studera språket hoppas alla att lära
sig mer om Sverige och om kulturen på
andra sidan jorden.

Connor ställde några frågor till
studenterna i årskurs 2
Var är det konstigaste du har lärt dig på
en svensk lektion?
• Den konstigaste lektion vi hade var om
vikingar och vad de tror på.
• För mig det konstigaste var om påskkärringar.
• Asagudarna är ganska konstigt. Vi		
lärde oss om dem sista dag av terminen.
• Om påsken.
• Om jultiden med tomten.
Vilka svenska ord kommer du aldrig
att glömma?
• Fika och köttbullar
• Jag vill aldrig komma att glömma ordet
”kanin”.
• ”De” när man skriver det istället för
”dom”.
• Fildelning.
• Soffpotatis och hurtbulle. Jag tycker det
är världens skönaste ord!
Kaia, Sally och Sebastian berättar om
sitt tredje år som svenskstuderande
Kaia: Denna termin har vi jobbat med
många teman om Sverige och att vara
svensk. Vi har jobbat med korta utdrag
av kända författare i Sverige, som Pälsen av Hjalmar Söderberg. Länge jobbade vi med temat att vara barn och
hur det är att växa upp i Sverige. Ett

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

mycket relevant tema var immigration
i Sverige. Vi kollade på immigrationsprocessen och vad det betyder att vara
svensk medborgare. Ofta är det svårt
att utöva sin egen kultur i en ny kultur
och fortfarande bli accepterad i samhället och inte bli diskriminerad.
Sally: Vid sidan av språket har vi lärt oss
om kultur och historia i klassen och har
gjort lite forskningsprojekt för att lära
oss om Sverige. Vi har talat med andra
svenskspråkiga personer, och sen har vi
skrivit om dessa intervjuer. För mig var
det bästa projektet att titta på filmer och
skriva om symboler. Jag älskar film och
jag trodde inte att jag kunde skriva om filmer som på engelska. Men det kunde jag!
Sebastian: I slutänden lärde jag mig
betydligt mer än jag hade förväntat mig
och inte bara genom språkövningarna.
En av dessa saker var politik. Innan
jag tog den här kursen visste jag nästan inget om hur det svenska politiska
systemet fungerade. Så det var intressant att få lära mig något nytt som jag
antagligen aldrig skulle tagit mig för att

på egen hand ta reda på. Något mer som
var roligt var att undervisningen skedde
i grupp och inte individuellt. Gruppen
bidrar till en bra atmosfär och känslan av
att detta är något man gör tillsammans.
Jag fick chansen att jobba tillsammans
med studenter som inte har samma erfarenhet av språket som jag och hjälpa dem
efter bästa förmåga, vilket t.ex. ledde till
att jag fick öva på olika grammatiska regler. Idag är det lätt att få tillgång till olika
språkkurser via nätet, men det är inte
samma sak och jag tror inte att det någonsin kan motsvara de erfarenheter man får
av att lära sig ett språk i en grupp. Alla i
gruppen har samma mål och jobbar tillsammans och hjälper varandra att nå dit.
Berättelserna från dessa motiverade
studenter visar att det går hur bra som
helst att lära sig svenska på hög höjd
över havet och långt ifrån Sverige.
Intresset finns i Colorado, och det växer
i takt med att universitetet öppnar dörrarna mot Sverige och övriga världen.
Kontakt: Merete.Leonhardt-Lupa@colorado.edu

NYA SPÄNNANDE
BÖCKER FRÅN
SVERIGE!

189:MARI JUNGSTEDT
Det andra ansiktet

189:SOFIE SARENBRANT
Tiggaren

199:CHAD EHLERS, HANS STRAND
Sweden, Schweden, Suède

225:MAGDALENA RIBBING
Ribbings etikett

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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Vårligt möte
i London
Den 14 maj ordnade Sverigekontakt
tillsammans med Svenska kyrkan
i London och kyrkoherde Michael
Persson en konferens för lärare inom
kompletterande svenska samt lärare
i svenska som främmande språk i
Storbritannien. Merparten av de inbjudna lärarna kom och det innebar en
samling runt 20 personer.

Konferensen inleddes med en god lunch
sammansatt av kyrkans husmor Simon
Danielsson. Kyrkoherde Michael Persson hälsade välkommen och talade om
vikten av språk och identitet. Det kulturarbete som Sverige bedriver i Storbritannien presenterades av Ulrika Funered
som är ministerråd vid Sveriges ambassad i London. Hon poängterade också
att samtliga svensklärare är ambassadens
förlängda arm och att de gör ett oerhört
betydelsefullt arbete.
Lars Bergman från Riksföreningen
Sverigekontakt informerade om föreningens aktiviteter och deltagarna fick också
möjlighet att presentera sig och sin verksamhet. Därefter kom Jan Dackenberg
från Svensk Utlandsundervisnings Förening – SUF – och berättade om möjligheter för skolföreningar att söka bidrag från
SUF i samband med svensklärarkonferenser. Detta var för vissa tämligen okänt
och det kom därför som en glad över16 S V E R I G E K O N TA K T
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raskning att det fanns medel att hämta.
Annika Simonsson Bergkvist – rektor vid
Svenska skolan i London – kunde berätta
att skolan enligt engelska mått höll toppstandard vilket var roligt att höra.
Dagens huvudtalare var Arne Johnsson, poet, lyriker och bibliotekarie från
Lindesberg. Han presenterade såväl ungdomsböcker som vuxenlitteratur med
fokus på nyutkommen litteratur. Det har
varit skiljsmässornas år i år fick publiken
veta. Ebba Witt-Brattström, Horace Engdahl och Martina Haag har alla skrivit
om uppbrott. Men det är egentligen
reflektioner kring livet och inga böcker
med avsikt att skada eller skvallra.
Arne berättade med stor inlevelse om
flera intressanta titlar, bland annat Katarina Kieris bok Vårt värde, som handlar
om hur det är att bo i Tornedalen och att
tala ett minoritetsspråk. Jagger, Jagger –
en ungdomsbok av Frida Nilsson om en
liten pojke med en hund som bästa vän
verkade också extremt spännande trots att
den inte riktar sig till en vuxen målgrupp.

Konferensen avslutades med ett boklotteri och svensklärarna fick därmed möjlighet att läsa en av de många presenterade böckerna. Men den alldeles riktiga
avslutningen var på prästgården vägg i
vägg med kyrkans lokaler där Michael
och Camilla Persson bor. De bjöd på bubbel, svenskt smågodis, vacker inredning
och roliga samtal om litteratur.
Text: Eva Hedencrona

L undsbergs skola grundades år 1896 och
har i generationer varit 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.
Välkommen till Lundsbergs skola!
Johan Harryson
VD/Rektor

www.lundsbergsskola.se

Grundad 1896
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ETT SKIFTANDE ÖDE

Greve Carl Piper
Greve Carl Piper är ett känt namn för
alla som intresserar sig för svensk 1600och 1700-talshistoria, den svenska stormaktstiden, Karl XII:s regeringstid och
särskilt personen Karl XII. Piper gjorde
en svindlande karriär, där han började
som kopist och kanslist och nådde toppen under den unge ambitiöse kungen.
Strax innan 1709 beskrevs hans befattning
(i de ryska skrivarnas översättning) så
här: ”Högvälborne herr greven, kungliga

18 S V E R I G E K O N TA K T
Illustration: Linnea Åkerberg

statsrådet, övermarskalken och kanslern
vid Uppsala akademi”. Hans gärning
har studerats relativt ingående och ger
än idag upphov till skiftande omdömen.
Carl Pipers privatliv är mindre känt. Ett
sällsynt undantag är den 2010 utkomna
Svante Norrhems Christina och Carl Piper.
En biografi (Historiska Media), som är
den skönlitterärt färgade historien om
relationen mellan makarna Piper, Carl
och Christina, och som blottlägger vissa

svåråtkomliga inre mekanismer bakom
ett beslutsfattande som påverkade ödet
för hundratals, ja tusentals, människor.
Att döma av auktoritativa biografiska
verk, bland annat Svenskt biografiskt lexikon, följdes traditionella studier och början av tjänstgöringsbanan ganska snabbt
av de första framgångarna i karriären.
Bland tecknen på framgång finns giftermålet med en kvinna från en av de rikaste
familjerna i kungariket, nämligen Christina Törne. Efter att sådana absoluta auktoriteter inom svensk politik som grevarna
Bengt Oxenstierna (1702) och Tomas Polus
(1708) gått bort, nådde Carl Piper toppen
på sin karriär. Det är självklart att allt kom
att förändras i grunden efter att Piper tillsammans med tusentals karoliner hamnat
i rysk fångenskap efter att Karl XII:s styrkor masskapitulerat vid Poltava och Perevolotjna på sommaren 1709. Det innebar
slutet på hans lyckosamma liv, liksom för
många andra välbärgade karoliner. Men
de gav aldrig upp. Hur hård kritiken än
varit från Pipers samtida och efterkommande för att han stödde kungens beslut
att gå in i Ryssland 1708 är det samtidigt
uppenbart att det var just organisationsförmågan och den okuvliga energin hos
denne inte helt unge man som kom att
rädda livet på ett enormt antal av hans
landsmän som hamnat i fångenskap.
Otaliga arkivkällor i såväl Sverige som
Ryssland vittnar om vilket omfattande
arbete greve Piper bedrev då han tillsammans med fältmarskalken Carl Gustav
Rehnskiöld kom att leda det på order
från Karl XII inrättade Fältkommissariatet. Han ansvarade för mottagandet och
fördelningen av det penningstöd som
kom från Sverige och såg till att karolinerna fick pengarna. I deras uppgift ingick
även att kontrollera att krigsfångarnas
rättigheter respekterades i Ryssland, i synnerhet rätten till liv, trosfrihet och rätten
att skriva brev. Med en liten stab av trogna
medhjälpare förde Piper en aktiv korrespondens med ryska myndigheter på alla
nivåer och med fångna landsmän som
befann sig hundratals mil från Moskva och
Sankt Petersburg. ”Ni måste göra allt för
att överleva”, med de orden vände han sig

Byggnad i Moskva där Carl
Piper satt fången.

till landsmän som skulle förvisas till det
avlägsna och skrämmande Sibirien.
Läget för greve Piper själv var långt
ifrån lätt. Hårt arbete, avsaknaden av inte
bara de bekvämligheter han var van vid,
utan också brist på det som en äldre (han
var 60 år) och sjuklig person behöver:
han led av den ”kungliga sjukan”, det vill
säga gikt, och dåliga lungor, gjorde hans
tillvaro i fångenskap till en ständig prövning. Då och då uppstod också problem
på grund av de ryska myndigheternas,
eller rättare sagt tsar Peter I:s, speciella
inställning till honom, då tsaren höll
honom ansvarig för alla problem som
uppstod under kriget mellan de stridande
parterna. Den bäst kända händelsen är
historien om contributionen, eller skadeståndet, som tsaren tvingade Piper att
betala för ett antal holländska fartyg som
ryssarna bränt 1713. Peter förklarade sitt
minst sagt märkliga beslut med att de
holländska kaptenerna, som var på väg
till Sankt Petersburg med last, på order
från den svenske viceamiralen Lillie hade
halat sin identitetsflagg, varefter ryssarna
besköt dem då man tog dem för fientliga fartyg. Pipers försök att bestrida de
ryska myndigheternas beslut ledde ingenvart, och till slut skrev han ut en växel
på 30 000 riksdaler, vilket enligt hustrun
Christina Piper mycket negativt påverkade familjens ekonomi, och hon, som
hon skriver i ett brev till maken: ”tvinga-

des sälja och pantsätta till och med våra
kungliga gåvor och medaljer och lämna
Stockholm för familjens gods på landet”1
Carl Piper fick som bekant aldrig mer
se sin hustru eller sina barn, då han avled
i rysk fångenskap. Tragedin inträffade på
den svenska fästningen Nöteborg, som tsaren nyligen erövrat och som sedan fick det
talande namnet Schlüsselburg, eller Nyckelstaden (tsaren sade att den var nyckeln
till erövringen av den baltiska kusten).
Den hårt prövade greven fördes till
Schlüsselburg under senare halvan av
1715, och det antogs att man förberedde
en utväxling. Men det fanns sannerligen
ingen anledning att överskatta möjligheterna för en länge efterlängtad återkomst
till hemlandet. Vi känner till åtminstone
två försök att utväxla greve Piper tidigare, 1710 och 1711. Men inget av dem
hade lyckats eftersom de uppkommit
olika hindrande omständigheter. Oftast
handlade det om att såväl svenska som
ryska myndigheter försökte koppla fång1 Christina Piper fungerade upprepade gånger som
garant för krediter till ryska högt uppsatta krigsfångar i Sverige. När Carl Piper 1711 i ett av sina
memoranda till de ryska myndigheterna bad om att
man måtte förbättra behandlingen av de svenska
fångarna hänvisade han till detta faktum. I en
hemställan den 15 december 1711 skriver han till
exempel i punkt 7 att hans hustru i samband med
generalen Buturlins avresa gått i godo för dennes
skulder som uppgick till totalt 2 500 riksdaler. Hon
var också garant för furst Trubetskoj, vars skulder
vid samma tid uppgick till 6 000 riksdaler.

arnas situation till fiendesidans politik.
Så fort man i Ryssland till exempel fick
kännedom om en försämring av de ryska
fångarnas situation i Sverige, framför
allt i fråga om generaler och officerare,
vare sig det handlade om en förvisning
till mer avlägset belägna orter, eller
stopp för utbytet av brev, så följde minst
samma, och ofta hårdare, svarsåtgärder.
Det rörde också topparna inom officerskåren och statstjänstemännen, bland
vilka Carl Piper var den främste. Historien som ledde till grevens tragiska död
började just med en sådan bestraffning.
Under 1712–1714 utväxlade myndigheterna i Ryssland och Sverige krampaktigt än förslag om fångutväxling, och
än kraftigare repressiva åtgärder. Greve
Piper blev i likhet med alla övriga ett
offer för denna situation. Som svar på
förvisningen av ett antal förnäma ryska
fångar från Stockholm och andra större
städer gav Peter I den 17 december 1714
order om att svenskarna skulle förpassas
från Moskva och Sankt Petersburg. I slutet
av december skickades Carl Piper under
eskort från Moskva till Sankt Petersburg.
Sannolikt var det där som greven i förhoppning om en förestående frigivning
skrev ut nämnda växel på 30 000 riksdaler. Han var nu av allt att döma i ett
mycket dåligt tillstånd psykiskt, eftersom
han upphör att föra dagbok, vilket han
aldrig gjorde under krigsåren.
S V E R I G E K O N TA K T

19

Eftersom de ryska myndigheterna fått
garantier om den betydande summan
drog de nu ner något på aktiviteterna när
det gällde att forcera en utväxling. Inte
desto mindre nåddes en principöverenskommelse om utväxling av Piper och
Rehnskiöld mot Trubetskoj och Golovin. Piper skickades till och med till fästningen Schlüsselburg med motiveringen
att det var bekvämare att därifrån resa
till Sverige. Hur realistiskt var det då att
utväxlingen skulle bli av? Det är ingen
helt enkel fråga. Nyligen har jag i en arkivsamling hittat ett brev till Peter I från en
icke fastställd person, som ger en mycket
intressant motivering till varför man inte
bör låta greve Carl Piper återvända till
hemlandet. Av allt att döma är brevskrivaren en utlänning, som känner eller har
stött på Piper i affärer, eftersom han bland
annat också anför personliga oförrätter.
Men det viktigaste ”raison”, skälet, är följande: Carl Piper är en mycket rik man,
vars förmögenhet uppgår till 10-12 miljoner, och efter en återkomst till Sverige kan
han komma att tvingas att lägga ut 5–6
miljoner på att värva 70 000 eller 80 000
man för en fortsättning av kriget. Brevskrivaren anför att greven kan tänkas gå med
på detta, eftersom han fruktar att han kan
komma att ställas till ansvar för att ha gett
felaktiga råd till kungen och därmed dömt
Sverige till ett förödmjukande nederlag
från moskoviterna. Det är anmärkningsvärt att brevet inte är daterat men förvaras
bland inkommande brev till Peter under
1717, det vill säga att brevskrivaren sannolikt inte kände till att Piper inte längre var
i livet. Inte desto mindre är ett dylikt projekt av stort intresse och ger en viss föreställning om gångna tiders seder och bruk.
Greve Piper fick aldrig uppleva
någon utväxling, och några månader
efter ankomsten till Schlüsselburg kom
budet att en av Sveriges mest inflytelserika politiker hade avlidit. Handlingar
i ett av Moskvas historiska arkiv ger
möjlighet att studera omständigheterna
kring fångens sista veckor i livet och död
och dröjsmålet med att skicka kroppen
efter den förre ministern till Sverige.
Piper skrev ett av sina sista brev den
26 mars 1716 till furst Jakov Fjodorovitj
Dolgorukij. Han hoppades att Dolgorukij, som själv suttit fången i Sverige i
10 år, inte skulle lämna hans bön utan
avseende. I brevet ber han om att hans
tjänare ska få resa hem och gör dispositioner om hur man skulle förfara med
hans egendom och hans kvarlevor efter
döden. Det står klart att Piper gett upp
hoppet om att få komma hem igen.
Det ska noteras att det förtvivlade bre20 S V E R I G E K O N TA K T

vet framkallade en snabb reaktion från
myndigheterna. På begäran från Dolgorukij fick kommendanten på Schlüsselburg
överste Buchholz order att besöka den
förnäme fången och erbjuda honom att
återvända till Sankt Petersburg. I ett brev
till magister Melartopeus i Sankt Petersburg den 18 april 1716 ber Piper om att
denne ska tacka fursten för hans omtanke
och meddela att han lever i kyla, att han
inte har tillgång till några goda läkare, att
pastorn endast sällan får besöka honom,
och att han måste köpa sin proviant via
vaktmanskapet, vilket medför stora kostnader. Om allt detta ändras och han får
vissa lättnader och en bra bostad i huvudstaden så är han beredd att flytta.
Vi känner inte till om det kom något
svar på detta från de ryska myndigheterna. Den 30 maj 1716 kom det ett meddelande till den Styrande senaten från
överste Buchholz om att greve Carl Piper
avlidit på fästningen den 29 maj. Sedan
är händelseutvecklingen som följer.
Viceamiral Nils Ehrenskiöld, som
också befann sig i fångenskap, och
magister Melartopeus anlände från Sankt
Petersburg till Schlüsselburg för att ”iordningställa Pipers kropp”, som Buchholz
skriver. Ehrenskiöld åtog sig också att
kontrollera att den avlidne grevens sista
anvisningar genomfördes. Redan den 4
juni skriver han till Dolgorukij att grevens tjänare och ägodelar måste skickas
till Sankt Petersburg. Tillsammans med
pastorn hade han gjort en förteckning
över tillhörigheterna och styrkt den med
namnunderskrifter och sigill.
Brevväxlingen med myndigheterna
i ”Piperaffären” kom att pågå några
månader och engagera ett stort antal
personer. Till viceamiralen Ehrenskiöld
anslöt general Adam Lewenhaupt, greve
Pipers hovmästare Hindrich Vinhagen,
och äldste sonen till tidigare svenske residenten i Moskva Tomas Knipercrona,
Piter. Vi kan inte utesluta att det var just
den senares engagemang, som en person
som var väl bekant med den ryska verkligheten, som i slutändan gav ett positivt
resultat. Dock med en precisering: grevens tjänarstab om 13 personer och den
avlidne grevens kvarlevor kom att skickas
till hemlandet först i april 1718.
Historien om det stora nordiska kriget visar att den tragiska händelsen hade
lika fruktansvärda föregångare.
Ta till exempel historien med den
unge georgiske tronarvingen, kejsarsonen Alexander Artjilovitj av Imeretien.
Jämnårig och kamrat till tsar Peter under
ungdomens spel och lekar och genomförandet av de första reformerna hamnade

generalfälttygmästaren prins Alexander i fångenskap vid Narva och förblev
i fångenskap i 10 år, trots böneskrifter
från fadern, som var georgisk kejsare,
och trots hemställan från Sveriges drottning, kungens farmor, och prinsessa,
Karl XII:s syster. Det var först Poltava
som kom att förändra situationen, och på
hösten 1710 nåddes en överenskommelse
om en utväxling av prins Alexander och
furst Trubetskoj mot greve Piper, och
furst Dolgorukij och general Golovin mot
fältmarskalk Rehnskiöld2. Fångutväxlingen hade kunnat bli den mest omfattande sedan krigets början.
Under resan mot gränsen, mer exakt
Piteå, inträffade den 2 februari 1711 att
den 36-årige prins Alexander ”föll uti sjukdom” och avled. Den internerade ryske
residenten furst Andrej Chilkov skrev
redan den 18 februari till Ambassadkansliet att de svenska myndigheterna vägrade lämna ut prinsens kvarlevor innan
ryssarna återbördat Carl Piper. De ryska
myndigheterna beslöt att ”trycka på” och
kopplade in Piper själv och fältmarskalk
Rehnskiöld, som vände sig till kungliga
rådet med en anhållan om att man måtte
lämna ut prinsens kropp till Ryssland. Kriget känner tyvärr ingen medömkan, och
den nödvändiga instruktionen till kungliga
rådet från kungen kom först den 15 mars
1712, det vill säga mer än ett år senare.
En mening ur ett brev från Chilkov låter
skrämmande och nästan profetiskt, när
han ber de ryska myndigheterna att inte
frige Piper utan sätta honom i fängsligt
förvar, ”och om han skulle dö blir det förenligt att utge kropp mot kropp”.
Bevarade handlingar visar att testamentsexekutorerna efter grevens död på
alla sätt försökte genomföra de viktigaste
punkterna i hans testamente. Frågan om
att frige alla den avlidnes tjänare kunde
till exempel lösas bara med stora svårigheter. Av allt att döma var de ryska
myndigheterna till en början villiga att
bara låta 2-3 personer återvända till Sverige, men aktiv inblandning från magister Melartopeus, Ehrenskiöld och andra
gjorde det möjligt att grevens 13 tjänare
med hovmästare Vinhagen i spetsen
kunde avresa till hemlandet.
Dröjsmålet med att skicka Carl Pipers
kvarlevor till Sverige har inga som helst
verkliga skäl, utan kan ses som ett rent
verktyg för psykologiska påtryckningar.
Bevarad korrespondens i frågan ger
2 Fångutväxlingen blev dock aldrig av och båda
sidor gav varandra skulden. Dolgorukijs flykt
tillsammans med 42 andra ledde till att de ryska
fångarna förvisades från Stockholm till olika städer,
vilket därmed objektivt försvårade läget.

oss några detaljer. Bland annat att ett
antal medicinare som anlänt från Sankt
Petersburg en tid senare ”saltade ner”
grevens kropp för att den ska bevaras.
Dekretet om att lämna ut Pipers kvarlevor åtföljda av hans tjänare utgavs av
tsar Peter först den 23 december 1717,
men de avgörande händelserna inträffar först i mars 1718. Den 12 mars fattar
Senaten beslutet att skicka Pipers kvarlevor, ägodelar och tjänare via Åbo, men,
som hovmästare Vinhagen meddelar
den 24 mars, kom det till ytterligare
dröjsmål med transporten av kroppen,
eftersom kuskarna vägrade köra över
den smältande isen.
I vilken utsträckning en av Sveriges
mäktigaste dignitärer tyngdes av fångenskapen, och hur de villkor under vilka
han hölls fången skiljde sig från det han
var van vid i sitt tidigare liv, till och med
i fält, framgår av en ytterst ovanlig källa,
nämligen uppteckningen över Pipers
ägodelar, vilken sammanställdes av hans
testamentsexekutorer. Förteckningen är
både ett vittne till och del av den svåraste perioden i greve Pipers liv.
Kollina var inte många: en koffert, 2
resväskor och en hattask, som innehöll
två gamla peruker och två nya hattar.
I kofferten fanns mer dyrbara saker:
en guldklocka med slagverk och en snusdosa, ett sigill i järn och ett i kristall infattat i silver, en guldring med 7 diamanter,
3 manschettknappar med diamanter, 2
emaljerade manschettknappar i guld, manschettknappar i silver, en fjäder, 2 stora
och 4 små glas, 2 ljusstakar, en uppsättning
skedar, gafflar och knivar, 60 guldmynt
(tjervontser) och 300 rubel i småmynt. Där
fanns också en uppsättning ”paradunderkläder”. Vi redovisar hela förteckningen,
då den kan vara av intresse för läsaren. I
samma rymliga koffert fanns således:
• 10 skjortor i holländsk lärft
• 14 gamla skjortor
• 12 nya halsdukar i muslin
• 6 nya halsdukar i muslin
• 3 kuddvar i holländsk lärft
• 4 lakan i enkel lärft
• 8 dukar i siden
• 3 handdukar med spets i holländsk
lärft
• 4 torkhanddukar i servettlärft
• 13 par äldre strumpor i bomull, och
1 par strumpor i bäverskinn
• 2 bordsdukar och 17 servetter
• 1 äldre nattmössa, i brokad och fodrad
med taft
• 2 röda nattmössor i taft
• 1 flätad käpp av remmar med knopp
och spets i silver
• 1 livtröja i rött kläde

• 1 fodral med ett par glasögon och 		
ytterligare 2 fodral med glasögon
• 4 tyska böcker, inbundna
Där fanns också otvättade underkläder:
16 skjortor, 7 halsdukar i muslin,
7 undermössor, 8 sidendukar, 2 par
bomullsstrumpor, 6 lakan, 3 kuddvar,
2 bordsdukar och 17 servetter.
Resväskorna var av allt att döma inte
mindre rymliga. I den första fanns enligt
uppteckningen:
• 1 uppsättning bestående av kaftan
och undertröja
• 1 kaftan i grå tysk färg, fodrad med
beiberek3 och svarta prickar, samt en
svart undertröja med vitt foder i ekorrskinn och svarta byxor
• 1 kaftan i grå tysk färg fodrad med
loskinn, byxor i samma kläde, undertröja i beiberek, rökfärgad, stickad
• 1 varm jepantja4, kornblå, fodrad med
räv, med snörmakeri och tofsar i guld
och förgyllda mässingsknappar
• 1 äldre vid mantel, fodrad med röd
sars, med gammal guldspets på skörten,
• 1 kornblå mössa i sobel och sammet
• 1 par vantar, varma, kornblå i kläde,
brämade med tassar av sobel och 		
bågar i vit räv
• 1 grå äldre kartuz5
• halsduk i taft med 4 kornblå band
• regimenter6 till byxor, siden
I den andra resväskan fanns förutom
en Bibel i folieformat med hörnbeslag i
metall och lås i mässing även hushållsföremål, bland annat:
• bädd i ylle
• rund kudde i ylle
• 2 dunkuddar samt kornblå kuddvar
i taft
• 1 kudde med dun samt kuddvar i tik
• 1 äldre täcke i linne med tryck, kallt
• 1 paviljong (?) i kläde, äldre, kornblå,
fodrad med ljusblå taft, snören i kläde
• 1 äldre röd morgonrock i damast
• 1 äldre halvkaftan, rökfärgad, damast
• 1 varmt nytt täcke i nankin, mörkt
kornblå, fodrat med vit fjällräv
• 1 bordslöpare, fodrad med lärft
• 1 vagnsmadrass i ylle

• 1 mindre kopparkittel (med påskrift:
lämnas till tjänarna).
Där fanns även kärl i tenn, samt sådant
som var nödvändigt i fält: urinnik (nattkärl) i form av en kopparkittel med lock
i kornblått kläde, och en hopfällbar säng
i särskild väska.

Det fanns inte särskilt
mycket kvar efter en
man som en gång ägt
malmgruvor och fabriker, gods och palats!
Inte ens en mindre del av det som fanns i
uppteckningen var förstås tillgängligt för
det övervägande flertalet av de svenska
fångar, som vegeterade i armod, dog av
svält, kyla och övermäktigt arbete. Man
kan anta att pastor Melartopeus, som av
de upptecknade ägodelarna tog ett antal
saker och 130 rubel, använde dem för att
hjälpa olyckliga karoliner.
Krigets grymhet känner tyvärr inga
gränser. Försteminister greve Carl Pipers
död blev inte utan konsekvenser för de
ryska fångarna i Sverige. Först beordrade
Karl XII att man skulle tvinga furst Trubetskoj att betala tillbaka Pipers pengar,
och bestämde sedan att hans hustru och
barn skulle skickas till Ryssland och han
själv sättas i fängelse8. Sedan skickades
han och andra (inte bara ryska) fångar
till den illa beryktade ön Visingsö. Det
är möjligt att den svenske kungen tänkte
på greve Pipers öde när han förbjöd furst
Chilkov att resa till kurort och dricka
brunn, något som möjligen ledde till att
den ryske residenten kort därefter avled
den 7 november samma år 1716. Till och
med efter Pipers och Chilkovs död inträffar liknande händelser, då bådas kvarlevor nådde respektive hemland först 1718
och lades i jord 1719.
Christina Piper begravde sin make
den 3 maj 1719 i Ängsö kyrka. Begravningen, som bevistades av ett fåtal personer, var mycket blygsam.

I samma väska fanns köksredskap:
• 1 stor kopparkittel om 3 eller 2 vedro7
med lock

Text: Galina Sjebaldina

3 Beiberek är ett mindre pälsdjur.
4 Jepantja var en typ av mantel med kapuschong.
5 Skärmmössa med möjlighet att skydda öronen.
I ryska lexikon anges att plagget kommer från
Sverige.
6 Det vill säga hängslen.
7 Det vill säga 37 eller 24,5 liter.

8 Vi har tillgång till en förteckning över furst Trubetskojs ägodelar, som han efter återkomsten till
Ryssland 1718 ber om ska sändas till honom från
Stockholm och andra städer. I uppteckningen finns
ganska talrika ägodelar, bland annat möblemang,
musikinstrument och annat ”smått och gott”, som
skiljer hans vistelse i fångenskap fördelaktigt från
vad som gällde för greve Piper.

Översättning: Bengt Eriksson
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TRÄFFA

Svenska skolan på Teneriffa

MAJA
Hej! Jag heter Maja och jag bor på Teneriffa i Los Cristianos men kommer från Sverige. Jag flyttade hit i början
av januari 2016. Jag flyttade hit med min lillebror och
min mamma och pappa. Vi flyttade hit för att få uppleva
mer saker i våra liv och få lite omväxling. Vi valde Teneriffa för att det har ett bra väder och det finns mycket
att uppleva här. Det jag saknar mest med Sverige är alla
kompisar. På fritiden här så är jag med kompisar lite när
som helst, och på torsdagar har jag kör och efter det så
rider jag och min kompis. Det tycker jag är jätteroligt.
Här går jag på Svenska skolan Teneriffa. Just nu på
vårterminen 2016 så är vi ca 35 st elever och 6 st lärare.
Man får mycket mer hjälp här än i Sverige eftersom att

vi inte är så många i klassen. Man umgås mer med andra åldrar än vad man gör i Sverige. Alltså mycket bättre
skola! Tack vare skolan så kommer jag att ha vänner för
livet. På skolan så har vi massor med roliga aktiviteter
tex Camping och utflykter.
År 2011 så var jag 6 år och vi åkte på vår jorden runt
resa. Vi åkte bland annat till USA, Australien och Sydafrika. Vi var borta i 3 månader och 2 veckor. Den resan var
också för få uppleva saker och
umgås med familjen. Jag fick
Namn: Maja Frii
bland annat åka på Safari, Sea
Ålder: 12 år
World och bada på kända stränIntressen: Fotboll,
der. Det var en jätterolig resa!
kompisar och ridning

NELLIE
Hej! Jag heter Nellie, och jag bor på Teneriffa. Jag har
bott här i 2 år nu. Vi hade tänkt att jag skulle gå här
minst tills jag går in 6:an. Vår familj bestämde oss att
flytta hit efter att vi hade varit på semester här. Min
mamma kommer från Uruguay, men de tvingades fly
och fick mellanlanda i Panama och efter två veckor
mamma hade fötts så åkte de till Sverige.
Jag är född i Stockholm och har bott där ända tills vi
flyttade till Teneriffa. När jag gick i skolan så träffade jag
massor av kompisar och trivdes sådär i Sverige.
Jag älskar att rida och jag har ridit i ett halvår. Ni som

TILDE

Hej! Jag heter Tilde och jag bor på Teneriffa, men jag
kommer från Sverige!
Jag flyttade hit för snart 2 år sen. När jag var 3 år flyttade jag till Thailand och bodde där ett år, sen bodde
jag i Sverige ett år innan jag flyttade till Saudiarabien.
Jag bodde i Saudiarabien i 4 år innan jag flyttade hit.
Med mig följde mamma Lottis, pappa Tommy och min
lillasyster Thea. Mamma är min fröken och pappa är
rektor på Svenska skolan Teneriffa, där jag går nu. I min
klass går det just nu 11 personer; 4:or, 5:or och 6:or.
Mina favoritämnen är hemkunskap, slöjd och musik.
Under veckan så går jag på kör och på teater och
musikalskola där undervisningen sker på engelska. När

har ridit vet att man börjar galoppera vid 2-3 års ridning,
men jag började ungefär i maj månad. Jag älskar hästar
över allt annat förutom människor som jag känner!
Jag trivs mycket bättre här på Teneriffa och tycker
det är roligare i skolan. Det roligaste i skolan enligt mig
är temat, då lärarna klär ut sig till olika personer och
så ska vi hjälpa dem. Temat går
ut på att vi ska lära oss mer om
Namn: Nellie Styrlin
det ämnet och tycka det är roligt
Ålder: 10,5 år
samtidigt. Jag älskar Teneriffa
Intressen: Rida, rita,
och skolan här!
djur och kompisar.

jag blir äldre vill jag jobba med sociala medier eller kanske som danslärare.
Jag har en katt som heter Puzzel och han var en
spansk gatukatt som vi har adopterat. Han är jättegosig!
Mina idoler är Zara Larsson och Clara Henry. Jag är
en feminist som står upp för tjejers rättigheter, skyldigheter och valmöjligheter.
Jag tycker det är bra att bo
Namn: Tilde Isaksson
på Teneriffa för här är temperaÅlder: 11 år
turen under året ganska jämn,
Intressen: Vara med
det finns många stränder och
kompisar, sjunga och
många vattenparker!
dansa

THILDE
Hej! Jag heter Thilde och jag bor på Teneriffa men jag
kommer från Sverige. Jag har bott på Teneriffa i snart 2
år och kommer bo här iallafall 1 år till. Jag har två yngre
systrar som heter Bianca och Mollie min mamma heter
Pernilla och min pappa heter Micke och vår hund heter
Loli. Vi flyttade till Teneriffa för mina föräldrar fick jobb
på Svenska skolan. Jag har spanskalektioner 5 dagar
i veckan och läraren pratar bara spanska för hon är
spansk så om man vill fråga något måste man göra det
på spanska. Vår hund Loli adopterade vi på Teneriffa på
ett center där man kan adoptera hemlösa hundar. Vissa
måndagar har jag och min syster Bianca extra spanska
det betyder att vi har spanska lektioner efter skolan. På
torsdagar så har jag sång med några från klassen och
ridning med en kompis.
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På den här skolan umgås man med alla oavsett vilken
ålder man har det gör man nästan aldrig i Sverige. Eftersom det är så små klasser är det bra arbetsro, dessutom
får man bra hjälp eftersom vi är en så liten klass.
Mitt favorit ämne är hemkunskap och idrott. Förut när
jag gick i tvåan bodde jag och min familj ett halvår på
Gran Canaria det var första gången jag bodde utomlands. Då gick jag på Svenska skolan på Gran Canaria.
På helgerna här på Teneriffa brukar oftast jag och min
familj vandra eller åka till olika
platser men jag brukar mest vaNamn: Thilde Lindberg
ra med kompisar. Ibland saknar
Ålder: 12 år
jag mina kompisar i Sverige. Jag
Intressen: Sjunga, vara
tycker om att bo på Teneriffa!!
med kompisar, ridning
och dans!

Läsutmaningen

2016

För fjärde året i rad så har Läsutmaningen bland svenska utlandsskolor
gått av stapeln. Även i år hade vi deltagarrekord. 34 skolor från världens alla
hörn! Bland de deltagande skolorna
så hade vi både svenska heltidsskolor
samt skolor som undervisar i kompletterande svenska.

Läsutmaningen består av två deltävlingar.
I den individuella tävlingen tränas barnens
läskondition, det gäller att läsa så mycket
man bara orkar! I skoltävlingen så sammanvägs snittet av vad eleverna har läst
med de lässtrategilektioner lärarna
har genomfört och bloggat om på
http://lasutmaningen.moobis.se.
I år bjöds vi på en enorm variation
av lektioner, allt från diktanalys av
Tranströmmers ”Ljuset strömmar in”
till nybörjarläsarnas första steg mot att
förstå texten med hjälp av våra läsfixare
Spågumman, Detektiven, Reportern,
Konstnären och Cowboyen.
Hmmm… men kan man verkligen
tävla i läsning? Ska man verkligen tävla i
läsning? Varför tävlar man i läsning över
huvudtaget? Ja, det är frågor som man
verkligen ska ställa sig.
Man kan tävla i läsning då upplägget
är att man inte kämpar med hur många
sidor man läser. Vi räknar minuter och
då kan man utmana sina kompisar som
läser mycket snabbare och tjockare och
mer avancerade böcker. Det gäller att
vara uthållig och att låta sig fångas av
bokens handling.
Vi har märkt att många elever verk-

ligen blir sporrade av tävlingsmomentet. Det finns både idrottstävlingar och
musiktävlingar och det kanske är så att
alla inte har fallenhet för varken idrott
eller sång, men man kanske har fallenhet för läsning, då bör man väl få kunna
lysa i det?
Även de elever som kanske inte har
läsning som sitt främsta intresse har
sporrats och utvecklats något enormt av
denna utmaning. Vi har sett läsare födas!
Varje år som utmaningen går av stapeln får vi massor av fantastiska berättelser om små mirakel som har hänt.
En förälder berättar med stolhet hur
sonen som normalt har en boll fastvuxen
på foten kommer hemrusandes och
slänger sig i sängen för att läsa. ”Det här
trodde vi aldrig skulle hända! Han sitter
ju normalt aldrig still.”
På vår skola, Svenska skolan på Teneriffa, har vi allt från förskola upp till högstadium och alla har varit engagerade på
ett eller annat sätt. De små barnen har
blivit lästa för lite mer än vanligt och vi
har pratat om böcker och läsning mer
än vanligt under läsutmaningsperioden.
Vi avslutade läsutmaningen på Världsbokdagen under pompa och ståt, med
boktårta och prisutdelning. Då pratade
vi också om hur mycket alla kämpat och
hur det hjälpt alla till att bli skickligare
läsare med ett växande ordförråd, och
att alla är faktiskt VINNARE! Då räcker
en av våra små guldkorn från förskolan
upp handen och säger: Jag har jättemånga böcker hemma! De andra barnen
i förskolan håller med och vill förstås

också berätta hur många böcker de har.
Även om de inte deltog så har vi bidragit till ett läsintresse hos dessa små, som
också snart knäcker läskoden och tar
sina första steg som läsare.
I april var vi på konferens i Zürich
där fokus på konferensen var just läsning
och läsförståelse. Inbjudna föreläsare var
bland annat författaren Martin Widmark
och skolbibliotekarien Elspeth Randelin.
Under välkomstminglet stod vi och
samtalade med Martin Widmark och
berättade om vår läsutmaning. Bakom oss
stod en lärare och trampade lite och helt
plötsligt sa hon: Ursäkta att jag stör! Men
jag måste bara tacka dig Martin. Min dotter har inte varit någon läsare, hon läser
varken på italienska eller på svenska, men
nu under läsutmaningen så har hon börjat
läsa och hon älskar dina böcker!
Lyckotårarna stiger i ögonen när
man hör sådant. Tänk att läsutmaningen
tillsammans med en av Sveriges främsta barnboksförfattare har ändrat på ett
barns syn på läsning och sig själv som
läsare. Bara det är värt varenda timme
av administration som krävs för att ro
ihop detta lilla projekt.
Så kan man och ska man då tävla i
läsning? Ja, ändrar man inställningen till
böcker och läsning hos så mycket som en
enda liten flicka så är svaret förstås givet,
om det till och med bidrog till en lust att
läsa på svenska så har vi en känsla av att
även Riksföreningen Sverigekontakt fortsätter sitt fina stöd till denna utmaning
även i framtiden, stort tack!
Text: Tommy Isaksson
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Läsandet i centrum!
Nätverkskonferens för kompletterande svenska

Nätverkskonferensen ägde rum i
Zürich helgen 15–17 april i ZIS (Zürich
International School) lokaler. Eftersom
läsförståelse är ett aktuellt ämne i
Sverige så var just läsförståelse temat
för denna konferens. De föreläsare
som bjudits in var författaren Martin
Widmark som med sitt projekt ”En
läsande klass” engagerat sig i svenska
barns läsande, bibliotekarien Elspeth
Randelin har genomfört många läsprojekt och är otroligt kreativ när det
gäller att få barn att läsa mer och till
sist Britt Johansson som genom sitt
engagemang i genrepedagogiken visar
hur skrivandet även leder till bättre
läsförmåga.

På kvällen fredagen den 15 april välkomnades 91 deltagare från 29 olika skolföreningar och svenska skolor i Europa till
årets nätverkskonferens. Konferensen
började med mingel, dryck och tilltugg
på Nordiska roddföreningen i Zürich
lokaler som ligger precis vid Zürichsjön.
Förutom trevligt sällskap kunde man
under kvällen njuta av sång av den ska
skandinaviska kören Nota Bene som
sjöng härliga vårsånger.
På lördagen startade konferensen med
att Carina Bråkenhielm från Svenska Skolföreningen i Zürich hälsade alla välkomna
och presenterade hur föreningen arbetar.
Nästa talare var Birgitta Arve från svenska
konsulatet i Zürich. Hon berättade om
Schweiz, svenskar i Schweiz, likheter
mellan Sverige och Schweiz samt om sitt
arbete på konsulatet.
Martin Widmark var först ut av de
inbjudna föreläsarna på temat läsförståelse. Martin är lärare, författare och engagerad i att få svenska barn att bli bättre på
att läsa. Han berättade om sitt projekt ”En
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läsande klass”, varför han startade det,
hur det genomförs samt vad innehållet är.
Återigen fick vi bekräftat hur viktigt det är
läsa för och tillsammans med barn samt
att undervisa i läsförståelsestrategier. Vi
fick även en inblick i hur Martin arbetar
som författare.
Den sista föreläsaren för dagen var
Elspeth Randelin. Hon är utbildad lärare
men arbetar numer som bibliotekarie
på Åland. Hon har genom sin kreativa
förmåga genomfört många lyckade projekt som fått barn inspirerade till att läsa
mer. Även vi som åhörare fick med oss
många nya fantasirika idéer på hur man
kan stimulera eleverna till läsning.
Under dagen fick även Riksföreningen
Sverigekontakt, SUF (Svensk undervisning i utlandet) samt Skolverket presentera sina verksamheter för oss. Riksföreningen Sverigekontakt, Lars Bergman,
informerade om vad de kan erbjuda
utlandssvenskar och hur de kan sponsra
skolföreningar och utlandsskolors olika
evenemang, exempelvis författarträffar.
Rolf Ornbrant, SUF, fick möjlighet att
informera oss om konferenser för det
kommande året.
Per-Olov Ottosson från Skolverket
berättade kort om Skolverkets arbete i
Sverige. Vi fick även ta del av satsningen
Läslyftet. Läslyftet är en fortbildning i
språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare
som bygger på gemensamt lärande. Det
syftar till att öka elevers läsförståelse
och skrivförmåga genom att stärka och
utveckla kvaliteten i undervisningen.
Som skolförening kan man inte organisera arbetet kring Läslyftet med statsbidrag men allt material ligger åtkomligt
på webben för oss.
(http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet)

För att deltagarna även skulle få ta del av
vår vackra stad Zürich anordnades en guidad busstur efter lördagens konferenspass.
Därefter avnjöts en god gemensam middag
på restaurang Commihalle.
På konferensens sista dag fick vi förmånen att lyssna till Britt Johansson, utbildad
mellanstadielärare och lärare i svenska
som andraspråk med studier i lingvistik.
Hon är även författare till boken ”Låt
språket bära – genrepedagogik i praktiken”. Genrepedagogik stödjer lärarens
arbete med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag. Användandet av
genrepedagogik hjälper elever att utveckla
både språk och ämneskunskap samtidigt.
Britt gav oss många tankeställare och vi
fick med oss användbara verktyg i arbetet
med våra elever.
Under konferensdagarna var stämningen på topp. Mellan föreläsningarna
byttes erfarenheter och idéer mellan deltagarna och vi kände att föreläsarna inspirerade till vidare samtal. Deltagande styrelsemedlemmar fick möjlighet att utbyta
erfarenheter och funderingar med varandra
under en workshop. Workshopen var uppskattad och vi förstod att det finns ett stort
behov av att samarbeta kring styrelsefrågor.
Konferensen avslutades med att ”stafettpinnen” för anordnandet av nästa nätverkskonferens lämnades över till Svenska skolföreningen i München, och den äger rum
2018.
Tack till alla deltagare och medhjälpare
som gjorde denna konferens så trevlig!
Svenska Skolföreningen i Zürich, maj 2016

Carina Bråkenhielm lämnar över stafettpinnen i
Zürich till Sune Montán, Munchen

Martin Widmark

Britt Johansson

Elspeth Randelin
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RÖDA JORDENS
SVENSKMINNEN
– EN FÄRD I NUTID
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I likhet med Evert Taube kom de ridande, inte till Samboronbón men väl till Misiones i
Argentinas nordostligaste hörn. Och inte alls för att dansa tango utan för att söka bättre
jord och framtidsutsikter än de haft i södra Brasilien under mer än tio år.
Året var 1913. Då hade de nått det slutgiltiga målet för sin exodus från Stockholm och Sundsvall som påbörjats redan
1890–91. Här slog de ned sina bopålar.
Platsen på åsen fick namnet Villa Svea,
då helt täckt av urskog.
Vi ska göra en resa i nutid tillsammans. Dagens besökare är förmodligen
bilburen, på väg från Misiones’ provinshuvudstad Posadas. I fem mil löper
asfaltvägen parallellt med floden Paraná
till Santa Ana. Här landsteg 1906 baronen Arthur Thesleff som lockat 117 finländare att bosätta sig några mil längre
inåt landet, till Bonpland och Colonia
Finlandesa, idag helt avfolkat.
Väl framme i Villa Svea blickar vi till
höger och upptäcker en portal ”Cementerio Sueco” (den svenska kyrkogården),
förmodligen Sydamerikas enda som
fortfarande är i bruk. Marken donerades 1920 av Carlos J. ( Jota) Pettersson
(1889–1947), bördig från Kungsholmen,
Stockholm. Här talar gravstenarna sitt
tydliga språk och rymmer en hel utvandringshistoria, manifesterad, men delvis
också förborgad. Svenskminnen handlar
ytterst om levande människor som satt
bestående spår i den främmande myllan.
Längre fram skymtar ännu en portal
”Parque Sueco. Lugar historico”. Vi
blickar in i en naturpark med ett föreningshus och två historiska minnesmärken, det ena rest till 50-årsminnet 1941,
det andra till 100-årsminnet 1991 av den
svenska utvandringen. Marken, en hektar urskog donerades 1915 av kakelugnsmakaren Gustaf Albert Källsten, också

Staden Oberá
Vi styr kosan vidare mot nästa ås. Det
bär av uppför, vi närmar oss Oberá,
Misiones’ andra stad med ca 100.000
invånare. Den grundlades 1928 och hade
svenska faddrar, de ovan nämnda Adolf
Lindström och Carlos J. Pettersson.
Huvudgatan kantas av en stor byggnad
”La Cooperativa”, där kommunstyrelsen
tillfälligt huserar. För dess tillkomst kan
vi tacka nämnde Pettersson och andra
nordbor som med förenade krafter försökte förbättra villkoren för jordbrukarna. Men deras storhetstid är förbi
sedan länge och Cooperativa har gått i
konkurs.
Vid stadens högsta punkt ståtar den
katolska kyrkan och ett nyanlagt torg.
Men vi svänger in på en tvärgata och
passerar en ruin, det utbrända kommunhuset ”La Municipalidad” som fallit
offer för ett attentat. Är det månne signifikativt? Efter valet 2015 och maktskiftet
befanns kommunkassan vara helt tömd.

han bördig från Kungsholmen. Från parken är det en härlig utsikt över te- och
yerbaplantagerna, svenskättlingarnas
huvudnäring. Till vänster syns ett fordom
ståtligt hus som tillhört pionjären Adolf
Lindström. Avtagsvägen till höger leder
till det nyuppförda allmänna sjukhuset.
I dess närhet bor flera svenskättlingar,
t.ex. syskonen Axel Linell (född 1923)
och Hildegard Skyttberg (född 1919) som
lovat sin Sverigefödda mor att aldrig
glömma svenskan. Mitt emot sjukhuset
hade Hilmer Källsten (1885–1965) sina
ägor. Hans hemgård bebos fortfarande
av hans svensktalande avkommor Elly
(född 1931) och Ingvar (född 1939).

Det svenska kvarteret
På en parallellgata till huvudgatan ligger ett helt svenskt kvarter, bestående av
ett tegelhus från 1940-talet, uppfört av
Misiones’ förste svenske konsul Hjalmar
Holmström (1896–1955).
Rummet mot gatan inrymmer idag
Syster Sigrids museum. År 1940 ingick
nämligen den svenska kolonins ”Farbror
Hjalmar” äktenskap med den svenska
sjuksköterskan Sigrid Bjurström (1898–
1973), utsänd 1932 på inrådan av ärkebiskop Nathan Söderblom. Tillsammans
blev de stöttepelare för kolonin och
kom att uträtta storverk för svenskar och
svenskättlingar, för deras församling och
skolverksamhet.
Tomten bredvid det Holmströmska huset donerades för att uppföra en
kyrka. Den stod klar 1956 och invigdes
av Pastor primarius Olle Nystedt. Ett fristående klocktorn med en malmklocka,
gjuten i Sigtuna, donerades av Axel
Ax:son Johnson. I ett annex, avdelat
från kyrkorummet är läse- eller församlingssalen inrymd. Mellan 1942 och 1973
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hade församlingen egna svenska präster:
Janulf, Mårdh, Åkerberg, Ruuth och
Flodell. Idag tillhör kyrkobyggnaden
”Parroquia Luterana Olaus Petri”. Sedan
år 2015 heter den argentinske prästen
Fabian Paré, men hans mormor var
Fanny Löfblad (1898–1993), utvandrad
1910 från Gällivare.

Sedan vidtar ett helt skolkomplex ”Instituto Carlos Linneo” fram till kvarterets
slut. Gaveln som vetter mot församlingssalen täcks av en muralmålning med en
dalahäst och två vajande fanor i bakgrunden, den svenska och den argentinska.
Skolhistorik
De svenska emigranternas skolsträvanden har gamla anor. Under Brasilienåren hade det varit klent beställt med
skolmöjligheter. I huvudorten Guarani
öppnade Örebromissionens pastor Erik
Jansson skola först 1912 och i f.d. svenskbyn Porto Lucena undervisade förtroendemannen Henrik Olsson (1861-1909)
och t.o.m. utfärdade terminsbetyg. Men
svenskarna bodde spridda längs gränsfloden Uruguay. I vissa hem försökte
man undervisa i läsning och skrivning ur
medhavda abc-böcker, berättas det.
Omkring 1920 hade åtskilliga svenska
familjer flyttat till området kring nuvarande Oberá och 1922 påbörjades en
skolverksamhet med svenska lärare,
omfattande räkning, svensk läsning och
skrivning samt historia enligt gammalt
svenskt folkskolemönster. Men i Villa
Svea hade det också öppnats en argentinsk skola 1918 med många svenskspråkiga elever som inte förstod landets språk.
Det var en utmaning för lärarinnan.
På 1930-talet utvidgades den svenska
skolverksamheten tack vare en donation
från svensk-amerikanen Alarik Myrin
och man kunde direktimportera lärare
från Sverige. Eldsjälen bakom skolsträvandena var Hjalmar Holmström, folkskollärarsonen från Gnarp. Den svenska
skolan fick dock kort livslängd och stängdes, i likhet med de tyska skolorna under
andra världskriget. I stället satsades på en
svensk ferieskola efter nordamerikansk
modell i Villa Svea. Den kom att fungera
fram till 1952 med makarna Holmström
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som inspiratörer och fick stor betydelse
för språk- och kulturbevarandet.
Instituto Carlos Linneo
Under 1960-talet återupptogs skolsträvandena i och med tillkomsten av en
argentinsk folkskola med 7 klasser och
barnträdgård, men ägd och styrd av
Olaus Petri-församlingen.
Den invigdes 1966 av ärkebiskop
Ruben Josefson. 1970 tillkom handelsgymnasiet. Sedan 10 år tillbaka finns
också en högskolesektion som utbildar
för- och grundskollärare, ämneslärare i
engelska och gymnastik samt ekonomer.
2015 utexaminerades 89 studenter. Totalt
omfattar skolverksamheten 1300 elever
och det sjuder av aktivitet i hela kvarteret. Snart får de blivande gymnastiklärarna praktisera i parken i Villa Svea, där
Sporthall Svea snart står färdig. Kvarteret
har blivit för trångt i Oberás centrum.
De senaste svenska prästerna som
sysslat med byggenskap och skolutveckling har blivit ihågkomna genom att
vissa salar bär deras namn: en skolsal
heter ”Sala Anders Ruuth” samlingssalen
”Aula Magna Sven Arne Flodell”. Skolan
har gott rykte i staden och provinsen.
Tidigare elever har blivit guvernör,
miljöminister och chef för privatskolorna
vid ministeriet.
Gatubilden
I den nuvarande gatubilden erinrar inte
mycket om att här har svenska emigranter varit först på plats. Visserligen finns
en och annan ”plazoleta” med svenskt
namn och en gata ”Calle Suecia”. Men
på en lokalkarta markeras stadsdelarna
som fått namn efter pionjärerna: Villa
Erasmie, Villa Falk, Fredriksson, Kindgren, Lindström, Stenberg, Torneus och
Wik. Bakom Villa Christen döljer sig en
schweizare, gift med Alma Holm från
Huskvarna.

Få affärer bär idag namn efter svenskarna. Undantag är presentbutiken ”Mor
Mor” mitt emot Linné-skolan och järnhandeln ”Andersson Maquinarias” vid
en av avenidorna. ”Mormor” var i detta
fall Fanny Källsten (1926–2001) från
Villa Svea. Hos Andersson kan man
köpa Husqvarnas och Sandviks produkter. Ägaren Leonardo Andersson är
ordförande i kyrko- och skolföreningen
och tidigare svensk konsul. Han kan
den svenska kolonin på sina fem fingrar
och den kunskapen kan han också förmedla på svenska. En uppskattad guide
för visning av kyrka, skola, kyrkogård
och Sveaparken eller besök hos svensktalande i kolonin. De uppgår f.n. till ett
70-tal personer, alla svenskättlingar i
andra eller tredje led, till åren komna.
Vår odyssé är till ända. Kvar står
dessa svenskminnen, färgade av Misiones’ röda jord, erinrande om en föga
känd folkspillra och människors insatser
för en drägligare tillvaro och en bättre
framtid för det uppväxande släktet.

					
Text: Gunvor Flodell

Oberá

Agnes Harrach och Christina Bergman

Så kan det gå...
Det var en gång en flicka i en stor
historisk stad i hjärtat av Europa, i
en stad som ligger på bägge sidor av
en stor flod, som till och med fick en
hel vals uppkallad efter sig, ja, flickan
har jobbat under många-många år
med att sprida kulturen av ett land
långt upp i Norden, att lära sina egna
csardasdansande och paprikaätande
landsmän det långtborta landets
vackert klingande, sjungande språk.

Och så var det en annan flicka i en mindre, men inte mindre vacker och till
och med exotisk stad bland bergen lite
längre söderut. Hon har också jobbat i
många-många år med att sprida kulturen
av landet långt uppe i Norden och att
lära sina ickelandsmän det långtborta
landets vackert klingande, sjungande
språk samt dess vett och etikett.
Och så plötsligt fick en pojke där uppe
i det långtborta snöiga landet, i en stad
som vetter mot solnedgången och är
grundad av en av de mest kända krigarkungarna i det forna Europa (icke mindre
känd för en god kaka som äts mystiskt
nog just den 6 november) en lysande idé:
hur vore det om vi fick låta dessa två flitiga flickor och en del andra liksinnade
träffas på ett mysigt svensklärarseminarium där de kunde uppdatera sig lite om
det långtborta landets kultur och politik,
litteratur och samhälle (och man kunde få
dem att engagera sig ännu mer i det stora
minnesmärkesprojektet). Låt oss göra det!
Och så blev det också! Flickan från
den stora staden på bägge sidorna av den
stora floden, låt oss kalla henne Agnes
och flickan från staden mellan bergen,
låt oss kalla henne Christina, träffades
på det där svensklärarseminariet i den
förstnämnda flickans historiska stad. Och
så blev det som pojken i det långtborta
landet har tänkt sig: flickorna bara pratade och pratade med varandra, de hade
så mycket att berätta för varandra om alla
sina elever och utbildningsmetoder och
undervisningsmaterial och olika kulturprojekt så tiden räckte helt enkelt inte till.
Därför hade flickan i den mindre staden mellan bergen bestämt sig för att
bjuda in flickan från den stora staden på
bägge sidorna av den stora floden, så att

de skulle kunna prata ännu mer om sina
undervisningsprojekt och metoder och
undervisningsidéer, och att flickan från
den stora staden skulle kunna förmedla
allt detta även till alla svenskintresserade
studenter i staden mellan bergen.
Och tack vare lite nödvändiga guldslantar för den långa resan från pojken
och riksorganisationen i det långborta
landet i Norden så kom hon med alla
sina böcker och papper och övningar
och idéer, sina vykort och sällskapsspel
och tärningar och kortlekar och dalahästar och Hälgehäften och övningar till
Palin-spelet. Och ni må tro att det blev
fart på studenterna i staden bland bergen, de talade friskt svenska efter den
första stora överraskningen att här talas
det minsann bara svenska på lektionerna
även om man bara har haft fyra lektioner
innan, de sjöng vackert lååååånga vokaler och lååååååånga konsonanter, accent
ett och accent två, hoppade grammatiska
gymnastikövningar, gissade yrken efter
pantomimuppvisning och samlade starka
verb med ena ögat på timglaset.
Och Agnes från Budapest och Christina från Sarajevo har under dessa sex
och halv dagar äntligen fått prata ur sig
och Agnes kunde under de nio lektionstimmarna dela med sig en hel del lekfulla och matnyttiga undervisningstips
till lärarna och studenterna i Sarajevo.
Allt började alltså med en inbjudan
till ett svensklärarseminarium, och vem
skulle ha anat att det kunde leda till en
ny stor vänskap mellan två entusiastiska
svensklärare, vilket förstås sprider ut sig
på deras verksamhet och studenter också.
Och delar man in sin tid bra så kan
det under sex och halv dagar även finnas
tid till stadsvandringar, museibesök, riktiga bergsvandringar, äggmålning, trevliga matstunder och fikapauser.
Tack Lars, för så heter pojken i det
långborta landet och tack Riksföreningen
Sverigekontakt som stödjer oss, svenskälskande lärare ute i världen, och gör det
möjligt för oss att träffas och få sprida
våra kunskaper och idéer till andra länder och andra lärare.
Text: Agnes Morandini Harrach, Budapest
Christina Bergman, Sarajevo

PS. Tack Christina, för din fantastiska gästfrihet
och generositet, för att du har gjort en enastående
”reklamkampanj” runt mitt besök. Tack för allt
skratt och skoj, för visst hade vi roligt även om
vi arbetade hårt under veckan! Och så får vi inte
glömma att förutom historiens vingslag och den
vidunderliga naturen fick jag också uppleva alla
årstider på dessa få dagar: strålande solsken och
värme, regn, snöblandat regn och snöyra. Allt detta
i mars månad. Agnes
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Svenskundervisning

I MOSKVA
Svenska institutet inleder sin sida
med att berätta om att det bara finns
53 språk som har fler än 10 miljoner
talare. Omkring 99 % av världens
drygt 6 500 språk har färre än 100 000
talare, vilket gör svenska språket, som
talas av cirka nio miljoner personer, till
ett relativt stort språk. Denna statistik
betyder att om svenska hade varit ett
språk inom Ryssland med 150 miljoner
medborgare så hade cirka var sjuttonde invånare här talat svenska. Så
är givetvis inte fallet. Enligt samma
statistik talar omkring 70 % av ryssarna bara ett enda språk, nämligen sitt
modersmål, och de 30 % som återstår
kan nog förväntas vara intresserade
av mer internationella språk såsom
engelska, tyska, franska och spanska.

Dock finns det en liten bråkdel av ryssar som ändå satsar på ”udda språk”,
t.ex. kroatiska, gaeliska, lettiska eller
svenska. Och detta inte på högskolor
eller universitet, där studenter oftast saknar möjlighet att välja något främmande
språk vid sidan av engelskan eller tyskan,
utan via kvällskurser och studiercirklar
där jag personligen har hamnat. Detta

system med brist på valmöjligheter kan
anses orättvist och icke-demokratiskt
för många utlänningar, men där finns
det faktiskt en bra genomtänkt strategi:
saken är att de flesta vill lära sig ett mer
eller mindre användbart språk, t.ex. som
talas i flera länder. Därför delas studenterna in i några grupper som tvingas att
läsa ett språk som man förmodligen aldrig hört talas om. En liten kvarleva från
sovjettiden kanske, då man såg till att
alla länder skulle få sina ”experter” i form
av specialister och tolkar.
Så är det inte alls på kvällskurser och
studiecirklar, dit man kommer av egen
vilja, och därmed har jag alla förutsättningar för att ställa den viktigaste frågan:
”Varför bestämde du dig för att studera
svenska?” Inte så konstigt att jag som
lärare också ofta får exakt samma fråga
– dock inte bara av mina elever, utan
också av bekanta, som ibland knappt vet
vad Sverige är och förväxlar det dessvärre med Schweiz – den goda gamla
irriterande traditionen som verkar finnas i de flesta länder. Själv började jag
studera språket nästan av en slump: efter
att ha blivit ett stort Roxettefan råkade
jag köpa Marie Fredrikssons skiva som
helt och hållet var på svenska. Självklart fanns det många översättningar av
låtarna, men som en språkintresserad
person insåg jag ganska fort att vissa fraser saknar motsvarighet i engelska, tyska,
franska – och förstås ryska. Ordspråk,
bevingade ord och en del jämförelser
– för att inte tala om alla dessa underbara sammansatta ord som ger en tydlig
nyans åt naturföreteelserna och vardagliga fenomenen som är så självklara för
en svensk men helt obegripliga för en
person från en annan kultur med en
annan mentalitet...
Som en person som började studera
språket helt medvetet valde jag som
lärare att från dag ett inleda undervisningen i varje ny grupp med samma
fråga: ”Varför läser ni egentligen
svenska?” De första svaren – dessa för
cirka 15 år sedan – hade nästan alltid
med kultur att göra: någon var galen i
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ABBA eller något annat svenskt band,
vissa gillade Ingmar Bergmans filmer,
men de flesta ville faktiskt läsa Karlsson
på taket i original: Karlsson är nämligen
Astrid Lindgrens mest kända och älskade figur i Ryssland, delvis tack vare
en fantastisk tecknad film som gjordes
i Sovjet, där den lille tjockisen framstår
som en söt, busig och påhittig grabb. Det
genomlysande temat var bland annat
vänskapen, och Karlsson skapade inget
annat än medkänsla då han blev sur på
Lillebror som var totalt besatt av idén att
skaffa hund och vid något tillfälle föredrog den nya fyrfota varelsen framför sin
äkta vän Karlsson. Att man inte direkt
avgudade Karlsson på taket i Sverige var
det ingen som visste om. Pippi har inte
alls varit lika populär i Ryssland: folk
förstår inte varför böckerna om henne
blivit så stora i hemlandet. Det brukar ta
ganska lång tid att förklara för eleverna
att jämförelsen med Karlsson knappast
blir uppskattad av en svensk, medan att
se vissa likheter med Pippi kan ibland
väcka en viss stolthet i svenskarnas hjärtan. Idag gillar man fortfarande den
gamle gode Karlsson, men kulturaspekten
spelar en allt mindre roll i elevernas val
av svenska språket. Det är sällan man
hör att det var någon bok eller någon
musiklåt som lockat en till landet och
språket, och om det ändå händer så handlar det snarare om Henning Mankell,
Stieg Larsson, Johan Theorin och andra
svenska kriminalförfattare.
Kulturen har nästan helt bytts ut mot
mer pragmatiska ändamål: oftast är det
jobbmöjligheter eller en eventuell partner från Sverige. En av tjejerna gick så
långt att hon slutade studera svenska

och påbörjade studierna i jiddisch just
eftersom det tog slut mellan henne och
hennes svenske kille – som ersattes med
någon från Israel. Då det gäller pragmatiska intressen bör det också noteras att
högre utbildning i Sverige ofta har varit
ytterligare ett skäl till att anmäla sig till
någon kurs i svenska. En del ansåg att
högskolestudier var en bra och vettig
väg till att i framtiden få svenskt medborgarskap och därmed kunna bosätta
sig i Sverige, men så fort högre utbildningen slutade vara avgiftsfri så halverades nästan antalet studenter.
Oavsett målet som eleverna hade eller
har när de kommer till kurserna så tittar
vi som kvällskurslärare lite bredare på
vår roll i undervisningsprocessen: vi har
alltid tyckt att det inte räcker med grammatiska regler och utvidgat ordförråd,
utan det viktigaste är kanske att introducera eleverna till den unika svenska kulturen och det som Sverige är känt för.
Av någon anledning har Sverige inte
riktigt försökt att marknadsföra sig så att
dess varumärken förknippas just med ett
specifikt land. Därför ser vi som vårt mål
att anordna inte bara olika aktiviteter
(såsom firande av Lucia eller kanelbullens dag), utan också föreläsningar för
att upplysa om allt Sverige gjort i och
för världen. För att ge några exempel:
alla ryssar känner till H&M, Ericsson,
Oriflame, Tele2, Volvo, Scania och till
och med Husqvarna – men väldigt få är
medvetna om att det är just Sverige man
ska tacka för alla dessa produkter. ”Oj,
var det också svenskar?” hör man varje
gång man börjar räkna upp de gamla
grupperna E-type, Army of lovers, Ace
of base, Europe, Secret Service (som, till
många svenskars förvåning, fortsätter
att regelbundet besöka Ryssland med
enstaka konserter eller uppträdanden i
större shows som ”Disco of the 90’s”).
Alfred Nobel, Ingmar Bergman, Björn
Borg, Carl von Linné och Greta Garbo
är ytterligare några namn som väcker
både beundran och förvåning då eleverna
upptäcker att dessa också var infödda
svenskar. Märkligt nog känner man till
dessa namn eller vad dessa personer har
bidragit med, men de flesta har ingen
aning om att allihop har en sak gemensamt, nämligen att de har Sverige som
sitt fosterland.
Dock vore det fel att säga att Sverige
är en total gåta för ryssarna. Bilden av
Sverige och svenskheten här är både
ganska klar och väldigt suddig. Här förekommer de mest kända stereotyperna
och förväxlingarna med Schweiz, men
samtidigt föreställer man sig ett väldigt

kallt land någonstans långt bort i norr,
med samma klimat som i Sibirien och
frusna människor med lika mycket livlighet i sig som finländare eller ester, som
traditionellt ansetts här vara långsamma,
trångsynta och lättlurade. Men fortsätter du att fråga en typisk ryss vad denne
vet om svenska företeelser så får du
definitivt höra ”ABBA, svenska bordet,
svenska väggen och svenska familjen”.
En och annan kan komma ihåg Electrolux, som tidigare haft reklamslogan
”Electrolux. Sverige. Gjort med klokhet”. ABBA har man nog stor förståelse
för, men alla de andra fenomenen kan
leda till förundran hos många svenskar.
Svenska bordet (sjvedskij stål) är något
alla ryssar räknar kallt med att få på
hotell: det innebär ett helt vanligt smörgåsbord eller buffé.
Svenska väggen (sjvedskaja stenka)
syftar på ribbstol, uppfunnen av svensken Pehr Henrik Ling, vilket dock ingen
ryss känner till – men begreppet lever
kvar, inte minst tack vare att ribbstolar
tidigare fanns i många sovjetiska hem.
Den svenska familjen (sjvedskaja
semja) då? Hör man detta i Ryssland så
tänker man aldrig på den där typiska
kärnfamiljen med mamma-pappa-barn,
utan tankarna vandrar vidare: ”den
svenska familjen” uppfattas nämligen
som något extraordinärt, det så kallade
ménage à trois (”hushåll för tre”), eller
triad, – en relation med minst tre perso-

ner som lever tillsammans. Ursprunget
till det mystiska uttrycket ”den svenska
familjen” i Ryssland är okänt; det kan ha
att göra med att det var svenskarna som
redan 1969 skapade den första vetenskapliga filmen om sexuella relationer,
försedd med kommentarer från olika
experter i området.
Vi som jobbar med svenskundervisning i Moskva gör vårt bästa för att
utrota sådana märkliga föreställningar
och ersätta dem med ”korrekta” fakta
om Sverige. Det går nog inte så snabbt,
men kunskaperna sprids, som tur är.
Förutom högskolor finns det fyra större
ställen som erbjuder kvällskurser för
Sverigeintresserade i Rysslands huvudstad. Alla satsar de på kvälls- och helgundervisning, alla har de grupper om
högst tio personer, men undervisningen
sker på olika sätt, där Scandinavia club
har blivit mest innovativt och infört kortare kurser med lärarnas egna program
– som dessutom hålls i en lokal väldigt
annorlunda från ett klassrum.
Intresset för Sverige är i konstant förändring, men det lever kvar och utvecklas, så vår förhoppning är att den lilla
bråkdel av personer som talar minst två
språk i Ryssland ska blir större och att
”udda” språk (såsom svenska) ska fortsätta locka människor och därmed hålla
språket vid liv.
Text: Julia Antonova

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

31

SVERIGEKONTAKTPROFILER

En svensk läsebok för
världen i tiden
1923 års modell

Vilhelm och Enni Lundström
var föreningens radarpar från
begynnelsen – han var grundaren,
idégivaren, den vetenskaplige
rådgivaren, bandet till högskolan, den oförtröttlige resenären
till alla de svenska lektorat som
han initierat och främjat. Hon var
redaktören för tidskriften, organisationskreatören, den erfarna
skolledaren och pedagogen.
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De många universiteten i USA som
erbjöd ämnet svenska övertrumfades i
antal snart nog av de europeiska lektoraten: Jena var först 1913, Kiel, Greifs-wald,
Rostock, London, Cambridge, Debrecen,
Köpenhamn, Hamburg, Paris, Wien,
Budapest, Leipzig, Dorpat … etableringarna tickade på. Dessutom arrangerades
en mängd vuxenkurser i svenska utanför
universiteten, skol-och föreläsningsföreningar växte fram. Kort sagt: Man
behövde läromedel. Tidsanpassade.

En lärobokshistorik för svenska som
främmande språk omfattade en pragmatisk tysk-svensk dialogbok från 1600talet, ett antal grammatikor från 1700talet och en läsebok från 1798.
Somrarnas Lektorskonferenser manade
på. Och 1923 utgavs Svensk läsebok för
undervisningen i svenska språket vid
utländska universitet. Redaktörer och
utgivare: Vilhelm och Enni – förstås.
Dan Broström bidrog ekonomiskt.
Samma år utkom Immanuel Björkha-

gens Modern Swedish Grammar.
Ett genomgripande läsebokstankemönster
fanns då djupt
inpräntat i alla
svenskars sinnen sedan 1868
– Läsebok för
Folkskolan; den
konservativa realencyklopedin, kunskapspaketet, styrdokumentet, som i alla sina
utgåvor – den sista kom ut 1951 – framhävde Gud, Konungen och Fosterlandet,
nation, natur och moral, i synnerhet i
litteratururvalet, och som varit en självklar kanon för flera generationer. Även
texter med inriktning mot teknik, handel
och samfärdsel med förebilder som John
Ericsson och Christopher Polhem bildade
bakgrunden till den självbild som långt
senare den mångkunnige Wilhelm Odelberg beskrev som ”svenskarna är ett folk
av lyriska civilingenjörer”.
Lundströms läsebok är ett tättryckt litet
häfte på tunt papper, 154 sidor, en för
vuxna uppgraderad litterär skolbok, en
antologi, med en imponerande upplaga:
5000 ex.
Rubrikerna och avdelningarna är sex:
Ordspråk, ordstäv och sederegler, Historiska
och geografiska skildringar, Skönlitteratur
på prosa, Fosterländska dikter, Lyriska dikter och till slut Psalmer. Snubblande likt
strukturen och urvalet i Läsebok för folkskolan. Autentiska texter av 37 författare,
varav fyra finlandssvenska och en svenskamerikan.
Det historiska/geografiska urvalet intoneras av en text av Vilhelm Lundström
själv: Ur Goternas saga, en text som pampigt och cymbalklingande utgår från att
goter och guter och götar är detsamma,
och de första utvandrarna! – och språket
är fyllt av vandringslust och färdevägar,
hövdingamakt och sunnanhavs, byteslystnad, kämpaskepnader och dagar som
randas. Namnen på hövdingarna är som
hittepånamn av Tolkien: Berik, Filimer och
Gandarik. Goterna försvann, MEN, en
bok finns kvar: Silverbibeln, återförd till
Uppsala. Återförd, sa Bull. Gutasagan från
1200-talet är en utgångspunkt. Svenska
folkets historia från äldsta till närvarande
tider, från 1834, av A.M. Strinnholm, ledamot av Svenska Akademien, en annan.
(Och ändå är vi i höjd med bröderna Weibulls källkritiska skola…)
Efter denna upptakt följer texter om
Engelbrekt och dalkarlarna, Gustav II
Adolf, Carl von Linné och Stockholms
skärgård – och författarna är Carl Grimberg,

Verner von Heidenstam, Oscar Levertin
och August Strindberg. Avsnittet Fosterländska dikter ansluter tight: Du gamla,
du fria, Sverige, Sverige, Sverige…, Vårt
land, vårt land…, dikter om svenska språket och statykungarna: Gustav Wasa, Gustav II Adolf och Carl XII. Psalmvalet
håller sig tätt till advent och jul.
Skönlitteratur på prosa representeras av Almqvist, Rydberg, Lagerlöf, af
Geijerstam, Hallström, Söderberg – och
återigen Strindberg och Heidenstam.
Inte så dumt urval. Här finns också en
okänd Anna Olsson, en av tre kvinnor,
från USA, och Jarl Hemmer från Finland. De lyriska dikterna känns som den
modernaste avdelningen – lättsammare
texter av bl.a. Bellman och Lenngren,
Fröding och Karlfeldt, Snoilsky, Geijer
och Heidenstam. Tavaststjerna som finlandssvenskt alibi.
Här kan man nu ställa sig ett par
frågor av kulturell, pedagogisk, språkutvecklande, didaktisk natur:
Hur kulturellt begripliga var dessa
texter för studenter vid utländska universitet? Är det bara Det Svenska Språ-

kets Storhet och Svensk Heroisk Forntid
med avstamp i Atlantica man önskar
lyfta fram? Är man fast i en traditionell
– och manlig – litteraturkanon? Varför
inga texter från de första decennierna
på 1900-talet: Elin Wägner, Gustaf Hellström, Sigfrid Siwertz, Hjalmar Bergman? Finns någon språkutvecklande
progression? Kan man tänka sig att det
skulle behövas en sociokulturell bakgrund till Bellmans Stockholm, de litterära grupperingarna, de politiska tvisterna i Nordens historia?
Och så plötsligt en annan tanke, efter
ett par dagar vid Zagrebs universitets
svenskundervisning; kanske är det just de
utländska universiteten som är de enda kulturbevararna av svensk klassisk litteratur? Kanske skulle Lundströms antologi återutges? För svenska universitet?
Text: Ulla Berglindh

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
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SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Flerspråkighet i en
globaliserad värld

Flerspråkighet och globalisering – hur
står de i relation till varandra? Det är
något som vi tittar närmare på i detta
nummer.

Ibland kan det kännas som att det pratas
om globalisering för jämnan. Globalisering definieras på Wikipedia som en
”ekonomisk, kulturell och politisk process
som innebär att världens länder knyts
närmare varandra”. Ofta tänks det på en
internationell kapitalistisk utveckling. För
även om olika länders gränser kvarstår,
så har rörligheten ökat, både för personer
och produkter. Fenomenet globalisering
känns fortfarande som ganska nytt, men
det är det egentligen inte. En del menar
t.o.m. på att startskottet för globaliseringen var Kolumbus upptäckt av Amerika. Begreppet ”globalisering” började
dock användas i större bemärkelse under
34 S V E R I G E K O N TA K T

de senare årtiondena av 1900-talet. Hur
ser det då ut för flerspråkigheten i dessa
tider?
Tillgång till hela världen
I tider där man lätt kan förflytta sig utan
större tidsåtgång så är det naturligtvis
viktigt med flerspråkighet. Man kan ta ett
flyg från Frankfurt en vanlig vardagskväll,
försöka sova några timmar på flyget och
sedan vakna upp i ett land i Sydamerika
där de pratar spanska. Fast man behöver
nästan inte ens förflytta sig för att vara i
ett annat land. Man kan bara använda sig
av en dator eller en smartphone och vips
så är man med live genom olika mjukvaror, Internet browsers eller program som
Skype. Du kan läsa din favorittidning
från ett annat land på ett annat språk
online, lyssna på radion, låna e-böcker,
ha styrelsemöten med personer i olika

länder och tidszoner …. ”The sky is the
limit” som det sägs på engelska.
Engelska
Engelskan ja. Den har vuxit i betydelse
de senaste decennierna och har blivit ett
”lingua franca”, ett språk som används
för kommunikation mellan människor
med olika modersmål. I Sverige ges
engelskan stort utrymme, både i offentliga och privata syften. För mig som
utlandssvensk blir detta speciellt tydligt,
då bruket av engelska här i Tyskland är
ganska reducerat. Ibland verkar det för
mig som att engelskan tar mer och mer
plats i Sverige för varje gång jag kommer
till Sverige.
I den svenska skolan ges engelskan
stor betydelse och inom vetenskapen publiceras allt mer på engelska. Men även
svensk musik röner stora framgångar

och når en stor publik, då den ofta är på
engelska. Se bara på Melodifestivalens
utveckling. Från en närmast nördstatus
på 80-talet till ett event som närmast kan
liknas vid andra ”måsten” som jul eller
midsommar, som man inte kan missa.
Eller som man i alla fall har en åsikt om.
Reglerna om språkbruk har ändrats
några gånger i denna tävling, ett tag
skulle alla sjunga på landet i frågas eget
språk, men sedan 1999 är det fritt fram
att sjunga på vilket språk man vill. Detta
har lett till att en överväldigande majoritet i den svenska Melodifestivalen sjunger
på engelska. I Eurovision, den europeiska
tävlingen, sjunger även där de flesta artister på engelska. Man ser dock en tendens
på senare år att bidrag har ett inslag även
från det egna landets språk. 2016 års vinnare, Jamala från Ukraina, sjunger t.ex.
en del av sången på krimtatariska.

Respekt gentemot andra språk
Även om engelskan som sagt har stor betydelse i dagens samhälle ser man dock
försök att öka toleransen gentemot andra
språk. Vid ett unikt toppmöte i maj 2016
togs ledarna för de fem nordiska länderna
emot i Washington av den amerikanske
presidenten Barack Obama med hälsningar på deras respektive språk. Detta
ger naturligtvis en viktig signal som visar
respekt gentemot andra språk. ”Vi bryr
oss om era språk och kulturer”. Detta är
något som är viktigt för oss alla att komma ihåg. Vi i Västvärlden bor i samhällen
som präglas av en enspråkig norm sedan
slutet av 1800-talet då ideologin ”ett

språk en nation” härskade. Även i samhällen som utåt sett anses som flerspråkiga, som t.ex. Belgien, så brukar blandat
språkbruk undvikas.
Enspråkig norm
I Belgien visade t.ex. nyligen (2015) en
undersökning1 på den enspråkiga normen
hos lärare i den belgiska skolan. 77 % av
lärarna som deltog i undersökningen anser att elever inte ska få tala sina modersmål i skolan, om det är annat än flamländska. Endast 13 % av de lärarna anser
vidare att skolbiblioteket ska ha böcker
på elevernas olika modersmål. Här har
man då inte förstått fördelarna när eleverna kan dra fördelar av de språk de redan
kan när de lär sig ett nytt språk.
Vi kan nog alla fundera över hur vi
reagerar inför olika språk. Häromdagen
var jag på en klädesaffär med min åttaåriga
dotter. Vi ställde oss i kön till provhytterna. Som alltid så pratar vi på svenska
fastän vi bor i södra Tyskland. Efter ett
tag märker jag att kvinnan framför oss
tittar på oss med ett leende på läpparna.
Hon söker ögonkontakt och kommer
med frågan som vi så ofta får här i Tyskland: ”Vad pratar ni för språk?”. Jag låter
dottern svara (översätter här från tyskan):
”Vi pratar svenska. Jag kan även spanska,
för min pappa är från Spanien”. Kvinnan
är nu mäktigt imponerad. Hon tillägger: ”Och engelska lär du dig i skolan?”
Dottern: ”Ja, jag kan lite engelska med.”
Kvinnan: ”Oh, då kan du ju 3,5 språk!”
För så här är det idag. Vissa språk, som
t.ex. svenska i Tyskland eller engelska i
Västvärlden, ges hög status och ses som
något bra. Språk ses vidare av många
som separata system, som att individen
utvecklar och använder två (eller fler)
språk separerade från varandra i tydligt
skilda domäner. Vi som själva är flerspråkiga vet att det inte fungerar så. Språken
samlever i ens hjärna och stöttar varandra. Ibland kommer ett ord på ett språk
för att man har haft mer kontakt med
orden på det språket och ibland på ett
annat språk. Men det har inget med bristande språkkunskaper att göra utan vilken
användning man har haft av orden. Och
hur hade kvinnan reagerat om jag och
min dotter hade pratat ett annat språk,
säg arabiska?
Själv skulle jag gärna se mer bruk av
translanguaging, (en pedagogisk praktik
där flera språk lyfts fram och utvecklas i

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”.

ett och samma sammanhang2) där man
ser människors språkliga resurser som en
gemensam resurs för meningsskapande i
en flerspråkig värld istället för att se dem
som hinder för ett perfekt språk. För vi
måste inse att världen har ändrats. Inte
så många kommer att ha endast ett språk
i sitt liv. Och man kanske inte kan alla
språk perfekt för det är inte så det fungerar med flerspråkighet. Och det är något
som vi alla kan försöka bli tolerantare
mot. Istället för att se nackdelarna, ”oj,
där blev det fel ord eller grammatiken
stämde inte”– se fördelarna! Vi kan kommunicera med så många fler om vi kan
fler språk. Med kommunikation ökar
även möjligheterna att vi förstår varandra
bättre. Vilket nog behövs i denna globaliserade värld.
Text: Monica Bravo Granström

Pulinx, R., van Avermaet, P., Agirdag, O. and bpr3.tags=Social Science,Sociolinguistics, Applied Linguistics, Language learning, Bilingualism, Multilingualism,
Intercultural Communication, English-as-Global-Language (2015), “Silencing linguistic diversity: the extent, the determinants and consequences of the monolingual beliefs of Flemish teachers”, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, pp. 1–15.
2
García, O. (2009), Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective, Wiley-Blackwell Pub., Malden, MA, Oxford.
1
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Får får får?

En lägerhelg i fårhagen för svenska skolbarn från Canberra

Det rödbruna dammet lägger sig långsamt och vi saktar in tills vi ser vägen
igen. Vi får dröja en stund så bilarna
framför försvinner för att förbättra
vår sikt. En enkel landsväg slingrar
sig framför oss. Mitt i fårhagarna går
den. Upp och nerför kullarna. Ett tiotal
svensk-australiensiska familjer kör där
en gassande eftermiddag under den
australiensiska sensommaren i mars.
Det är torrt och varmt, över 35 grader.

Så är de flesta av oss framme. Det är
svenska skolan i Canberra som anordnar
läger på en gammal fårklippningsgård
utanför det lilla lantsamhället Wee Jasper, 9 mil nordväst om huvudstaden.
Anläggningen är mycket enkel i korrugerad plåt. Återuppbyggd 1939 efter att
ha bränts ner av skogsbränder och än
idag används den under fårklippningssäsongen. Under andra tider av året huserar
man lägergrupper av olika slag.
Svenska skolan i Canberra har varit
verksam sedan 1986 och det här är tredje
gången man lyckats ordna det populära
lägret.
”Det är ett sätt att lära känna alla föräldrar och barn bättre och för barnen att
komma varandra närmare”, säger Malin
Nilsson, en av föräldrarna som aktivt
driver verksamheten.

”Barnen får större självförtroende
att prata svenska då de ser sina
kamrater prata med sina föräldrar
och då de hjälper varandra.”
”Det är kärnan i den kompletterande
svenskan, att kunna använda språket
dagligdags”, säger hon.
Malin berättar att hennes barn, 17,
15 och 7 år, är stolta över att vara med i

svenska skolan och tycker att det är kul att
ha ”svenska” kompisar i Australien.
”De älskar att komma till skolan och vara
med på de olika kulturella evenemang
som anordnas under året, så som midsommar och Lucia,” säger hon som själv
varit involverad i Canberraskolan i sex år.
Som huvudstad är Canberra relativt
liten med 350 000 invånare och därmed
landets åttonde största stad. Men som
huvudsäte för diplomati och utbildning
attraherar staden människor från hela
världen. Enligt uppgift beräknas cirka
200 svenska familjer vara boende i Canberra idag – däribland 11 familjer vars
barn går i svenska skolan.
”En gång i veckan träffas vi i en och
en halv timme. 16 barn är inskrivna i år
– en mycket liten grupp om man jämför
med de större australiensiska städerna
Sydney och Melbourne,” säger Malin.
Och det är just den lilla gruppstorleken som medför de stora utmaningarna för Canberraverksamheten. Målet
att främja modersmålet hos en så liten
grupp utlandsboende svenska
barn och att
stödja familjerna
med regelbunden, kompletterande utbildning som fångar
både barnets
och föräldrarnas intresse
kräver ett ihärdigt arbete och
strategier för
att skapa hållbarhet i verksamheten. Allt
ifrån att hitta
lärare, styrel-

semedlemmar och kommitteer som kan
ordna evenemang och lektionsplanera
blir svårt när medlemspoolen är så liten.
Och det är just engagemang och en tidsinvestering från familjerna som behövs,
vilket inte alltid är lätt i en vardag redan
fylld av heltidsjobb, idrott, skolgång och
läxor. Då fungerar evenemang som helglägret i Wee Jasper som en uppmuntran,
ett tillfälle att koppla av medan svenskan
och kulturen mer naturligt integreras i
lek, bad och gemensamma måltider.
Evenemangen blir fler under året.
Härnäst medverkar svenska skolan med
sång och dans under Canberras midsommarfirande och redan i början av året
tillsätts de kommitteer som ska ansvara
för skolans bak- och bokstånd och Luciatåg, båda populära höjdpunkter på den
årliga skandinaviska julbazaren, dit Canberras invånare bjuds att uppleva skandinavisk julkultur.
Text: Marlene Stolt
Marlene Stolt är tidigare journalist på Sveriges
Television och Sveriges Radio.
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RECENSION

Allt om Adam
Joel Berglunds läs och skrivträning för
Sfi B/C och SVA skulle jag verkligen
rekommendera för svenskstudenter
och i svenskundervisningen. Även om
boken ser mer ut som ett häfte och
inte alls ser speciell ut, är den riktigt
omfattande och innehållsrik. ”Texterna
och upgifterna i Allt om Adam passar
ungdomar och vuxna som behöver
skriv- och lästräning på grundskoleoch gymnasienivå samt Sfi – nivå B
och C” enligt författaren Joel Berglund
som är lärare i svenska som andraspråk.

Boken och anpassade övningar berättar om en ung pojke Adam, som har
bott i Sverige i några år och i texterna
och genom övningar berättar han om
sin familj, sin erfarenhet från skolan,
om vänner, arbete, tankar om och första
mötet med kärleken, samt resor, bostad,
fritidsinteressen det vill säga teman som
är de viktigaste i språkundervisningen.
Varje tema är grundligt utarbetat och
inleds med en ganska enkel, men fin
text, som följs av en ordlista med plats
för eleverna att översätta nya ord till sitt
modersmål, sedan kommer ett antal uppgifter för att öva, bygga meningar och

använda ord och sedan allt tillsammans
i det vardagliga språket. I slutet av temat
finns en skrivträning där man kan reflektera och sammanfatta sina kunskaper i
en kort uppsats. Övningarna känns inte
alls svåra, men med tillräcklig svårighetsgrad, som gör att eleverna kan känna sig
kunniga och trygga i sin språkanvändning och få en bra grund på vilken de
kan bygga vidare på sin språkkunskap.
Förutom detta finns det en digital
del, där boken är inläst och kompletterad med interaktiva övningar till varje
kapitel. Med hjälp av läroboken Allt om
Adam kan man på ett bra strukturerat
sätt träna läs- och skrivkunskaper, bygga
upp ordförråd, och även höra språket.
Sedan kan man diskutera, ställa frågor
och muntligt berätta om sin inställning
eller sin erfarenhet av det aktuella ämnet.
Det gör att var och en kan arbeta själv
med boken eller tillsammans med kamrater eller lärare. Jo, boken kanske är anpassad för absoluta nybörjare, men är riktigt
bra för de som kan lite och vill utveckla
och förbättra sina svenskkunskaper.
Boken är välplanerad, visuellt bra
strukturerad, bekväm att ta med sig och
använda.
Jag skulle verkligen rekommendera

läroboken Allt om Adam i svenskundervisningen och det gläder mig att den inte alls
är dyr (bara 130 kronor) som gör att för ett
bra pris får man mycket innehåll.
För de som har blivit nyfikna – gå till
www.studentlitteratur.se – för att få se hur
boken är planerad, provsmaka den och
kostnadsfritt kika lite på den digitala delen.
Lycka till i svenskundervisningen och
en underbar sommar önskar Ieva Krümina
– svensklärare i Lettland.
Text: Ieva Krümina

Svenska språkdagar i
Sankt Petersburg 13–15 april
Konferensdeltagarna ute på en kvällstur
med fokus på svenska minnesmärken i
St Petersburg.
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Nutidsorientering
Följde du med vad som hände i Sverige våren 2016?

Foto Erika Gerdemark, Kungahuset.se

7. Kung Carl XVI Gustav har fyllt 70
år. När gjorde han det?
A. 30 april
B. 12 mars
C. 30 mars
8. Några omtalade nyutkomna romaner i Sverige handlar om skilsmässa
och uppbrott. En av dessa heter Det
är något som inte stämmer. Vem
skrev den?
A. Martina Haag
B. Horace Engdahl
C. Ebba Witt-Brattström
1. Kungen och Drottningen har återigen fått ett barnbarn och nu har de
blivit farfar och farmor. Vad heter det
lilla barnet?
A. Alexander Erik Hubertus Bertil
B. Bertil Gustav Erik Carl
C. Philip Alexander Bertil Carl
2. Till vem gick Litteraturpriset till
Astrid Lindgrens minne – ALMA – i år?
A. Niki Daly
B. Eoin Colfer
C. Meg Rosoff
3. Vad heter ministern som fick avgå
efter en kontroversiell middag?
A. Mehmet Kaplan
B. Gustav Fridolin
C. Aida Hadzialic
4.
A.
B.
C.

Vem vann SM-guld i hockey 2016?
Skellefteå
Frölunda
Brynäs

5. Vad heter Åsa Romsons efterträdare som språkrör i Miljöpartiet?
A. Gustav Fridolin
B. Isabell Lövin
C. Alice Bah Kuhnke

9. Akademiledamoten Gunnel
Vallquist har avlidit. Vem efterträder
henne i Svenska Akademien?
A. Jan Guillou
B. Sara Stridsberg
C. Camilla Läckberg
10. Vad står begreppet Nordic Noir
för?
A. Det nordiska deckarundret
B. De nordiska mörka vinterdygnen
C. Det nordiska tungsinnet
11. Vilken växt är detta?
A. Magnolia
B. Jasmin
C. Syren

12. BK Häcken vann Svenska Cupen i
fotboll för herrar i början av maj. Från
vilken stad kommer BK Häcken?
A. Göteborg
B. Malmö
C. Jönköping
13. Glass är populärt under vår och
sommar. Ungefär hur mycket glass
konsumerar svensken i genomsnitt
per år?
A. 3 liter
B. 10 liter
C. 25 liter
14. Ett nyord i svenskan är mansplaining. Vad betyder det?
A. Förklaring som ges av män till
kvinnor, som förutsätts vara mindre
vetande
B. Undvikande av män i allmänhet
C. Frisyr med bakåtkammat hår
15. Vad heter Årets Svensk-Amerikan
2016?
A. Nils Lofgren
B. Jesper Parnevik
C. Maria Montazami
Skicka de rätta svaren till
Sverigekontakt, Box 53066, 40014
Göteborg senast 15 augusti. Du kan
också mejla svaren till lars.bergman@
sverigekontakt.se. Bokpris till de tre
först öppnade rätta svaren.
Lösning till nutidsorienteringen nr 1,
2016 var: 1B, 2A, 3C, 4B, 5A, 6C, 7B,
8B, 9C, 10A, 11B, 12A, 13A, 14C, 15B.
Pristagare:
Karin Brixner, Tyskland
Doris Koerber, Tyskland
Thomas Grundmann, Tyskland
GRATTIS!

6. Eurovision Song Contest gick
i maj i Stockholm efter att Måns
Zelmerlöw vunnit förra året.
Vilket land vann i år?
A. Australien
B. Ryssland
C. Ukraina

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

39

SISTA SIDAN
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