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FRÅN DICKSONSGATAN

Det tycks som om vädret i Sverige i 
sommar har varit mycket skiftande 
beroende på var man befunnit sig. 
Förlorarna tycks ha funnits på väst-
kusten. I Göteborg har vi tagit det med 
jämnmod. Skillnaderna var som störst 
de första veckorna i augusti, ungefär 
då sommarkursen i svenska ägde 
rum på Billströmska folkhögskolan på 
Tjörn. Men kyla och regn påverkade 
inte kursdeltagarnas trivsel. Det tycks 
som om alla – oavsett hur lite eller 
mycket de kan om Sverige – har klart 
för sig att vädret i Sverige är opålitligt, 
eller kanske pålitligt varierande. 

I politiken har det mest varit stiltje.  
Almedalsveckan i början av juli genom-
fördes utan större politiska utspel. Någon 
månad senare höjdes dock mångas ögon-
bryn då gymnasie- och kunskapsminister 
Aida Hadzialic i Stefan Löfvens ministär 
avgick efter att ha blivit påkommen med 
att köra bil onykter. 

IK-foundation
I somras donerade The IK Foundation 
till Riksföreningen Sverigekontakt ett 
större antal bokvolymer som dokumen-
terar det arbete som utfördes av Carl von 
Linnés utsända medarbetare. Hela sam-
lingen omfattar elva böcker och ger fan-
tastiska inblickar i dessa mäns forsknings-
insatser, mod och vedermödor. Böckerna 
är på engelska och har samlingstiteln The 
Linnaeus Apostles – Global Science & 
Adventure. Sverigekontakt tar här tillfäl-
let i akt att tacka för den mycket generösa 
gåvan. Bokvolymerna ska förstås inte bli 
kvar på Sverigekontakts kontor utan kom-
mer under tiden framöver att skänkas till 
skolor och institutioner av skilda slag.

Sparreviken
Fjorton barn kunde i år åka på lägerskola 
i Sparreviken utanför Ljungskile med 
lägerskoleavgiften helt eller delvis betald 
via Sverigekontakt. Detta är ett utmärkt 
sätt att få svenska barn i utlandet att 
friska upp sin svenska tillsammans med 
barn från många håll – från Sverige och 
andra länder. Det ska återigen nämnas 
att medel till dessa avgifter kommer från 
de Ekmanska stiftelserna. Ett stort tack 
för detta och för många andra generösa 
bidrag till vitt skilda aktiviteter.

Vitryssland utställning
Syskonen Magnus och Jenny Lindgren 
åkte till Vitryssland i juni och träffade 
och fotograferade svenskstuderande och 
svensklärare. Intresset för Sverige i Vit-
ryssland är som tidigare berättats stort. 
Deras bilder kommer nu i höst att ställas 
ut på ett antal platser i Västsverige till att 
börja med. Men ni läsare av Sverigekon-
takt har redan här och nu möjlighet att 
ta del av text och bilder – sidorna 14–16.

Svenskan i västra Estland
I juni höll Sveriges ambassadör i Estland 
Anders Ljunggren ett seminarium på 
ambassaden i Tallinn tillsammans med 
ett tjugotal intressenter. Anföranden och 
diskussioner gällde främjandet av svenska 
språket på grundskolenivå i västra Est-
land, där det historiskt har funnits svensk-
talande ester. Mer om detta på sidan 25.

 
Lärobok i Estlands geografi
1923 utgavs en lärobok i Estlands geo-
grafi för de svenska skolorna i Estland 
med stöd från Riksföreningen för svensk-
hetens bevarande i utlandet (namn på 
Riksföreningen Sverigekontakt vid denna 
tid). Denna lärobok – avsedd för årskurs 
fyra i dåtidens skola– har nu kommit i en 
nyutgåva och även denna gång med bi-

Foto: Jenny Lindgren

drag från Riksföreningen Sverigekontakt.  
Läs mer på sidan 38.

Läsutmaningen
Alla ni som är engagerade i svensk ut-
landsundervisning – nio glömmer väl 
inte att anmäla er till Läsutmaningen? 
”Tävlingen” administreras även kom-
mande läsår av Tommy och Lottis  
på Teneriffa. Anmäl er skola till  
lasutmaningen@teneriffaskolan.se  
– vill du ha mer information så kontakta 
Tommy och Lottis.

Hösten
Nu är den här – hösten. 
Den har sin tjusning. 

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

Årsmötet i våras medförde något så ovan-
ligt som en omstrukturering av styrelsen. 
På initiativ av styrelsen själv beslutades det 
att antalet styrelseledamöter skulle reduce-
ras från elva ordinarie till sju, vartill kom-
mer tre suppleanter mot tidigare elva.

Efter det att det uppkomna förslaget 
utretts noga i olika former, genomfördes 
alltså denna förändring helt odramatiskt 
vid årsmötet. Det hade då förberetts i 
olika omgångar både av styrelsen i sin hel-
het och av arbetsutskottet, som hade fått 
ärendet hänskjutet från styrelsen för att 
alla tänkbara konsekvenser skulle utredas 
i detalj.

Bakgrunden kan sägas bestå i med-
lemmarnas erfarenhet av styrelsearbete i 
andra sammanhang. Det är ovedersägligt 
att den gamla styrelsen var ovanligt omfat-
tande för en organisation av det slag som 
föreningen är.

Det finns flera avigsidor med en alltför 
stor styrelse. Några av de uppenbara har 
med styrelsearbetets effektivitet att göra. 
Ju fler ledamöter som skall samlas på ett 
ställe, desto mer tungrott blir kallelseförfa-
randet och det samlade resandet. Risken 
för återbud i sista momangen ökar, och 
inte minst kontinuiteten i suppleanternas 
engagemang kan bli lidande.

Härtill kommer ekonomin. Reskostna-
derna blir naturligtvis högre med fler leda-
möter. De kan dessutom variera kraftigt 
beroende på om resandet kan planeras i 
tid eller måste improviseras, t.ex. för en 
suppleant som skall infinna sig med kort 
varsel. Suppleanter kallas i och för sig 
alltid i samma ordning som alla andra, 
men det är ganska normalt att suppleanter 
som har lång resväg inte räknar med att 
komma till alla sammanträden.

Det sistnämnda för också över till 
demokratifrågorna. I det nya systemet kan 
man förvänta sig att kontinuiteten i enga-
gemanget skall förenklas för ledamöterna. 
Detta kommer förhoppningsvis att ske på 
åtminstone tre sätt.

För det första har den nya styrelsen 
färre ledamöter, vilket nödvändigtvis leder 
till en intensifiering för var och en, även 
mellan sammanträdena. För det andra 
kommer suppleanterna att dras in mer 
aktivt i det löpande arbetet, vilket är posi-
tivt på flera sätt. För det tredje avskaffas 
det särskilda arbetsutskott som tidigare tid-
vis sammanträdde ganska tätt. 

När styrelsen nu består av färre leda-
möter, har det ansetts vara mindre ange-
läget med ett särskilt arbetsutskott. Däri-
genom reduceras antalet sammanträden 

totalt, liksom resorna till och från, men 
framför allt minskar kansliets administra-
tion kring allt detta. Man skall komma 
ihåg att styrelsemötena kräver mycket 
arbete från personalens sida, både före, 
under och efter själva mötet. Här kan nu 
kvalificerad tid lösgöras för andra ända-
mål, mer direkt inriktade på den verksam-
het vi är satta att sköta.

Den överstyrelse som insiktsfullt tog 
initiativ till denna förändring är i och med 
det avgörande beslutet i våras formellt 
upplöst. Den bestod av: Ulla Berglindh, 
Aimée Delblanc, Angela Falkengren, 
Hans Gyllingmark, Gustaf Hultbom, Raija 
Hämelin, Sune Johansson, Yvonne Mell-
blom, Sven Olof Nilsson och Kjell Stjern-
löf (ordinarie ledamöter) samt Gunvor 
Flodell, Gunilla Forsman, Sonja Gräns, 
Viktor Hennius, Marianne Inkinen-Järvi, 
Erik Magnusson-Petzell, Roger Palmqvist, 
Hain Rebas, Sofia Tingsell och Jorid Wil-
liamsson (suppleanter). Vakanserna beror 
på tidigare meddelade dödsfall.

Jag passar på att tacka för hängivna 
insatser, för vissas del under mycket lång 
tid. Man vågar säga att det var en åtmins-
tone för vår förenings del ovanligt erfaren 
styrelse som avgick. Många har varit aktivt 
verksamma i föreningen sedan decennier.

Det är frestande att avtacka var och en 
personligen, men det är knappast görligt i 
denna form. När mitt tack framförs till alla 
kollektivt, är det inte mindre hjärtligt och 
djupt känt. Det har varit en glädje och en 
förmån att få samarbeta med en så entusi-
astisk och sakkunnig grupp, som efterhand 
alltmer känts som en stor familj med god 
sammanhållning.

När nu några av oss inte kommer att 
träffas lika regelbundet som tidigare, är det 
en tröst att veta att några ur det gamla gar-
det kommer att fortsätta i den nya styrel-
sen. Andra har förklarat att de står beredda 
att ta på sig uppgifter för föreningen även 
fortsättningsvis. Några kommer säkert till-
baka till nya förtroendeuppdrag.

Lokalföreningarnas arbete kommer 
knappast att påverkas av de genomförda 
förändringarna, men kan förhoppningsvis 
även de känna en vitalisering genom det 
inträffade. På kansliet kommer Lars, Eva 
och Peter att fortsätta 
som vanligt.

Vi ser framtiden an 
med tillförsikt. Hösten 
är skördens tid – god 
höst!

Bo Ralph
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       veckor på Billströmska3

Årets studenter

Sverigekontakts sommarkurs i 
svenska på Billströmska folkhögsko-
lan är slut för i år. Denna sommar var 
det 39 studenter som hade tagit sig till 
Tjörn för att studera svenska språket 
och för att ta del av svenska seder och 
bruk. Deltagarna kom från 18 länder – 
de mest långväga från Kongo, Japan 
och USA. Det tycks inte ha någon 
betydelse hur gammal man är för att 
vara intresserad av att lära sig mer – 
studenterna var mellan 18 och 72 år. 

Sommarkurserna på Billströmska har 
många år bakom sig. Räknar man med 
att det varit 35–40 deltagare varje år 

så är det cirka 1500 studenter från hela 
världen som något år varit där från 
1970-talet fram till i år. Man undrar ju 
ibland vad det blivit av dem – har de 
haft glädje av sin svenska, har de kom-
mit tillbaka till Sverige som turister eller 
kanske genom sitt arbete, har de varit 
med att skapa en positiv Sverigebild 
till vänner och bekanta? Vi vet att flera 
har arbetat med översättning och med 
undervisning, ett antal har arbetat på 
svenska företag i utlandet, andra har 
velat arbeta i Sverige etc.

Årets deltagare var som tidigare år 
mycket nöjda med sina tre veckor – 
veckor som före kursen kändes som en 

lång tid, men som enligt deltagarna gick 
fort. Några upplevde kursen som så inten-
siv att läxorna knappt hanns med. Men 
det är ju så det ska vara – man ska känna 
att det har varit lärorikt och samtidigt 
så kul. Och visst är det spännande med 
allsång, midsommarfirande, svensk film, 
värdfamiljbesök, bad, svensk mat m.m. 

Nästa sommar blir det kurs igen!
Här följer nu en personlig berättelse av 
Michael Schwaderlapp om hur han upp-
levde sina tre veckor på Billströmska. 
Det verkar onekligen skoj!

Text: Lars Bergman
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Mer än lagom

Dans på räkfesten

På sommaren fick jag uppleva för 
andra gången sommarkursen på Bill-
strömska FHS. Och när man gör något 
en gång till som man redan gjort med 
stor glädje förut, då kan det nog ofta 
bli en besvikelse därför att förvänt-
ningarna är högre. Men så blev det 
inte i augusti 2016  på Tjörn. 

Efter en skriftlig berättelse och en liten 
intervju uppdelades vi i tre olika nivåer 
och sedan började det hela, d.v.s. att man 
lär känna varandra i matsalen, i klassen 
och vid olika evenemang som finns runt-
om lektionerna. Efter några dagar bildas 
grupper av elever som känner sympati 
för varandra och man får se till att  inte 
hamna i ett gäng med flera från  ens egen 
nation. Men det är rätt så lätt för det finns 
ju ett 30-tal nationer på skolan.

Språkundervisningen under lek-
tionerna är jätteprofessionell och kan 
knappast förbättras. Lärarna är trevliga, 
hjälpsamma och erfarna. Det ambitiösa 
schemat är tajt och ibland hinner man 
knappast med läxorna, eftersom det 
också finns många aktiviteter runt den 
svenska kulturen på eftermiddagar och 
kvällar.

Själva språket är ju inte så svårt för 
dem som känner till några knep. Har 
man begynnelsen av ett flertal ord så 
behövs bara lägga till ändelsen -is och 
man får en hel del typiska svenska 
begrepp som t.ex. dagis, kändis, bästis, 
godis, loppis, flodis, Stenis osv. Man kan 
också para ihop ord: När man förenar en 
mås med ett te så blir det ett måste, eller 
ett öl och en and så får man Öland! 

Ett måste är midsommarfirandet 
bredvid kastanjeträdet framför matsa-
len. Kanske verkar det lite löjligt för 
svenskar när björnen sover vid maj-
stången i augusti och rävar raskar över 
Billströmskas gräsmatta samtidigt, men  
de som vill få ett intryck av svenska 
traditioner får inte missa det. Dagarna 
fortsätter med räkfest, med allsång i Tyft-
salen, med författarbesök och ett föredrag 
om  Svenska Akademien.

Till råga på allt finns det härliga 
utflykter och aktiviteter utanför sko-
lan, nämligen en busstur runt Tjörn, 
en utflykt till Marstrand, Göteborg och 
slutligen till det vackra naturområdet 
vid Sundsby. Vistelsen avrundas med ett 
besök hos en svensk familj som ger elev-

erna inblick i ett svenskt hushåll och det 
vardagliga livet.

När den utmanande dagen börjar  
kl 7.45 med frukost, lufsar en efter en till 
matsalen och ibland hörs somliga som 
gnäller: ”Herregud, jag orkar inte med 
den här fullproppade dagordningen”. 

Efter hand blir alla på skolan som en 
tillfällig familj och en viss hemkänsla 
infinnar sig på skolområdet. Bortsett 
från att språk- och kulturundervisningen 
är toppen, växer ett förtroende och en 
interkulturell gemenskap fram under 
bara få veckor bland alla som finns på 
kurserna. Och det är blandningen som 
räknas. Att uppleva en fotbollsmatch 
i ett blandat lag av ensamkommande 
flyktingsbarn (som också bor på skol-
området), elever av olika härkomst 
och svenskar som semestrar på Tjörn 
samt deras barn, är ett exempel. Eller 
att betrakta med beundran hur elever 
från olika länder musicerar tillsammans 
medan deras politiker hemma strider i 
konflikter. Billströmska skolan blir under 

tre veckor ett interkluturellt mikrokos-
mos som skulle kunna betraktas som ett 
litet kulturlabb med en specifik ande. 
Att vara med om det räknas kanske lika 
mycket som all undervisning.

Och som alltid i livet förflyter vackra 
stunder allt för fort och veckorna på 
Tjörn har seglat förbi snabbt. Ifall det 
finns somliga som uppmärksammar att 
de har fått några extra kilo så är det 
förmodligen en anknytning till skolans 
bespisning som också är toppen som 
bekant.

Här återstår bara en sak, nämligen 
att utropa ett stort ”Tack” till alla som 
varit ansvariga för att en sådan underbar 
upplevelse blir möjlig. 
Bedömningen om den 
kan inte beskrivas med 
lagom. I det här fallet 
måste det vara mer. 
”Kanon” skulle i alla 
fall passa bättre!  

Text: Michael Schwaderlapp  
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Det är tjugo mil till Kasjin från Moskva 
och jag ger mig av för att leta spår 
efter prins Gustaf. Spåren börjar bli 
lite kalla – det är över 400 år sedan 
han dog. Men bättre sent än aldrig. Så 
jag ger mig ut i Moskvas trögflytande 
trafikstockningar bland svarta över-
dimensionerade stadsjeepar. Några 
mil utanför Moskva lättar trafiken, 
och det är lätt att uppleva vad som 
borde kunna kallas ”trafiklycka”. Hög 
vägkvalitet och gott om plats genom 
försommargrönskan. 

Vi passerar klosterstaden Sergiev Posad 
och lite senare blir vägarna bra mycket 
sämre. Djupa hål i asfalten, långa radbyar 
med lömskt utplacerade fartkameror. 
Gummor som säljer ägg och potatis i väg-
kanten. Trähus med snickarglädje… Eller 
snickarglädje täcker inte riktigt vad det här 
handlar om. Snickarsällhet. Snickareufori. 
Hysteriskt snickarfnitter. Fyrverkerier av 
figursågade fönsterbågar och vindskivor. 
Små hus tätt ihop längs bygatan, tre eller 
fem fönster mot vägen, och ett vindsföns-
ter. Husen står nästan alltid med gaveln 
mot vägen. Bakom ett staket kan man 
skymta en trädgård som oftast är uppod-
lad till sista kvadratcentimetern. Och så 
syrenbuskar. Det är syrentid just nu och 
från söder mot norr rullar en våg av syren-
blom över hela den ryska kontinenten. 

Kasjin är som en trädgård runt ån 
Kasjinka, en liten biflod till Volga, som 

just här slingrar till och formar ett hjärta. 
Vem som helst kan se på kartan att det 
här är Rysslands hjärta. Ett blått, pul-
serande hjärta. En idealisk plats för en 
väl befäst stad med stadsmurar över 
höga flodstränder. En gång i tiden fanns 
det en mäktig borg här, ett Kreml med 
palats och kyrkor, ett säte för furstar och 
biskopar. 

Men hur var det med prins Gustaf? 
Jo, han var son till Erik XIV och Sve-
riges tronföljare. När Erik avsattes och 
fängslades av sina bröder, skickades Eriks 
hustru Karin Månsdotter och deras barn 
till Åbo. Gustaf föddes strax innan Erik 
avsattes och var den rättmätige arvtaga-
ren till den svenska tronen. 

Det här var ett problem för Eriks brö-
der som avsatt honom. Erik personligen 
gjorde de sig av med genom förgiftad 
ärtsoppa, men Gustaf förblev ett bekym-
mer. Det verkade enklast att mörda poj-
ken. Det här tyckte mamma Karin var 
en olämplig idé och skickade i smyg bort 
lille Gustaf till ett kloster. Pojken var nu 
ett värdefullt kort i ett nordeuropeiskt 
maktspel. Polen, Ryssland och Sverige 
konkurrerade ursinnigt om makten runt 

EN RESA TILL RYSSLANDS HJÄRTA 
för att hitta en försvunnen svensk prins

Östersjön och Gustaf drogs in i ändlösa 
intriger. Till Ryssland kom prins Gustaf 
1599 för att giftas bort med tsar Boris 
Godunovs dotter Ksenija. Men Gus-
taf tog med sig sin egen älskarinna till 
Moskva och tsar Boris tyckte att det var 
lite olämpligt och avstyrde äktenskapet. 
Som tröst fick Gustaf staden Uglitj vid 
Volga som förläning. I ryska källor skrivs 
att Gustaf var en angenäm och språkkun-
nig person, intresserad av vetenskap och 
konst. Och alkemi. När Boris dött fängs-
lades Gustaf och skickades till Kasjin. 
1607 dog han i ett kloster, inte fyrtio år 
gammal. Han begravdes i all enkelhet 
och glömdes bort. I dag vet ingen var 
han är begravd. Själva klostret är en ruin, 
dess praktfulla murar revs på Sovjettiden 
och klosterkyrkan blev slakteri. I dag är 
den i stort sett en hög tegel. Gustaf, som 
mycket väl hade kunnat bli Gustaf II av 
Sverige, blev bara ett stickspår i historien. 

Kasjin i dag är en liten stad med en 
16 000 invånare. I morgon är det lite 
färre. Och nästa vecka – ännu färre. Det 
är en avfolkningsbygd, där framtiden för 
ungdomarna heter bussen till Moskva. 
Här finns tre trötta fabriker. En som 
tillverkar elmotorer, en som tillverkar 
sötsaker och en som gör brännvin. Det 
är en urgammal jordbruksbygd som en 
gång var känd för sitt fina lin. Kasjin för 
hundra år sedan var en ganska välbärgad 
liten stad. En småborgerlig idyll bland 
vita kyrktorn. Sovjet rev kyrkorna och 

ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR
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klostren; chockterapin knäckte fabri-
kerna och kollektivjordbruken. Nöjesli-
vet i Kasjin är Kafé Lilja som erbjuder 
pole-dance på lördagkvällarna. Torsdag 
och lördag är marknadsdag. Kasjin 
har kvar sina gamla torglängor i tegel 
och marknaden är verkligen en riktig 
marknad. Småbönder från landsbygden 
kommer in med buckliga gamla lador 
fulla med potatis, ägg, honung och 
kryddgrönt. Det här är en 
bördig bygd, och svårig-
heten för bönderna lig-
ger inte så mycket i 
att odla och skörda: 
det svåra ligger i 
att nå kunderna. 
Lenin står staty 
vid torget på ett 
vittrande funda-
ment. Den dag 
Ryssland välter sina 
monument kommer 
det knappast att krävas 
stora ansträngningar för att 
få omkull just denna Lenin. 

Kasjin är en stad med halshuggna 
kyrkor. För hundra år sedan fanns 35 
kyrkor i en stad på drygt 7 000 invå-
nare. I dag är det bara några enstaka 
kyrkor kvar. Vissa har rivits helt, andra 
har mist sina kyrktorn, spiror och kors. 
Några kyrkor håller på att renoveras, 
men arbetet går långsamt. Det finns 
inga pengar.

Det är turismen man hoppas på i 
Kasjin. Staden ligger lite i bakvattnet av 
de stora turistströmmarna längs Volga. 
Tiotusentals turister stannar vid Kaljazin 
två mil bort eller Uglitj, sex mil längre 
norrut, men till Kasjin hittar de inte. Till 
Kaljazin och Uglitj går enormt populära 
flodkryssningar från Moskva, och om 
åtminstone några skulle kosta på sig den 
ganska blygsamma omvägen till Kasjin, 
kanske handla några av de berömda 
pepparkakor man bakar i staden sedan 
urminnes tider… då vore mycket vun-
net. Det som ska locka är kändisar. Och 
Kasjin har två. Ett ryskt helgon och en 
svensk prins. 

Anna av Kasjin var en furstinna på 1300-
talet som lämnade livet vid hovet sedan 
hennes man och barn dödats i krig. Hon 
dog i Kasjin, och flera hundra år senare 
skedde under vid hennes grav. Sjuka blev 
friska sedan de tillbett Anna. Hon blev 
helgonförklarad 1649, bara för att bli de-
kanoniserad 1677. Och sedan re-kanoni-
serad 1909. På Sovjettiden revs hennes 

kyrka och hennes stoft fördes bort 
och flyttades runt på olika 

muséer. I dag finns stoftet 
i S:t Petersburg. 

Och så prins Gus-
taf. Kasjinborna är 
stolta över sin prins 
och pekar på att 
Kasjins stadsva-
pen är blått och 
gult. I stället för 

tre kronor avbildar 
vapnet tre högar med 

blyvitt – en anspelning 
på prinsens intresse för 

alkemi. 
Det ska ärligt sägas att det knap-

past vore minnesstenen som skulle locka 
svenska turister i några större massor. 
Det är en blygsam liten sten, tillägnad en 
svensk prins ytterst få svenskar någonsin 
hört talas om. Men Kasjin och grann-
städerna är värda en omväg. Här finns 
märkliga sevärdheter som kyrktornet i 
Kaljazin, som ställdes under vattnet när 
Sovjet anlade en kraftverksdamm i Volga. 

Kaljazin ligger bara ett par mil bort 
från Kasjin, och här finns en väl utbyggd 
turisminfrastruktur. Bra hotell och restau-
ranger. Här anlägger Volgakryssningarna; 
mycket för att kyrktornet mitt ute i kraft-
verksdammen är en så pass märklig syn. 

Det här är Riktiga Ryssland. Det 
är det Ryssland som ständigt fått ta de 
värsta smällarna under de senaste fem-
sex hundra årens ryska historia. Här 
syns resultaten av både det sovjetiska 
övergreppet och chockterapins effekter. 
Här manifesterar sig korruptionen och 
myglet; här köper galet rika Moskvabor 
stora tomter vid Volga för att bygga fäst-
ningsliknande sommarställen. 

Men här finns också något oföränderligt. 
En livskraft. Här lever människor av jor-
den i ett småskaligt format; i dag, precis 
som för hundra eller tvåhundra år sedan. 
Och kanske kommer småbönder även 
om hundra eller tvåhundra år att sälja 
ägg och potatis på marknaden på tisdagar 
och lördagar. Den sortens stad är Kasjin.

 
Text: Per Enerud, 
pressråd vid Sveriges ambassad i Moskva
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1. En svensk som förekommer över 
hela världen är Dag Hammarskjöld. 
Han omnämns med titeln ”Builders 
of world peace” som på minnesmär-
ket från Jemen (Y.A.R. Yemen Arab 
Republic).

2. Han föddes 1905 i Jönköping och 
omkom i Nordrhodesia 1961 under 
ett tjänsteuppdrag som FNs general-
sekreterare. Nordrhodesia som i dag är 
Zambia högtidlighåller hans minne med 
återkommande minnesmärken.

3. När han hade avlidit gav flera länder 
ut minnesmärken. Länder med begrän-
sad ekonomi gjorde som Afganistan, 
man tog ett gammalt märke och tryckte 
på hans namn.

4. Nicaragua lade även till döds-
datumet, den 18 september 1961, på 
ett märke som gavs ut i samband med 
att UNESCO och världsarven upp-
märksammades i landet. ”Homenaje a 
Hammarskjold”

5. För att hedra Dag Hammarskjöld 
kom ett märke på 25-årsdagen (1986) av 
hans borgång ut på Sri Lanka med hans 
namn och med en fredsduva

6. Till hans 75-årsdag 1980 gav Nord-
korea ut ett märke med en glad Dag 
Hammskjöld som lyser över FN-skrapan 
i New York.

7. Om ni har möjlighet att besöka FN 
i New York måste ni beskåda Chagalls 
fönster till minne av Dag Hammaskjöld. 
Personalen i FN-huset gjorde en insam-
ling för att hedra Dag Hammarskjöld 
och Chagall skapade detta blyinfattade 
mästerverk. Chagall sa så här när han 
överlämnade ”fredsfönstret”: ”Till alla 
dem som har tjänat ändamålen och prin-
ciperna i FN-stadgan och för vilka Dag 
Hammarskjöld gav sitt liv”.

8. Både FN-byggnaden och Dag 
Hammrskjöld har på många minnesmär-
ken blivit symboler för FN. Det sydafri-
kanska landet Swaziland valde dessa motiv 
med byggnaden och Hammarskjöld för 
sitt minnesmärke över Alfred Nobel.Till 
Alfred Nobels 150-årsdag 1983 gav man 
ut ett minnesmärke med Dag Hammar-
skjöld där man uppmärksammar att han 
1961 fick Nobels fredspris postumt.

9. Bilden av Dag Hammarskjöld ger ett 
intryck av en from och vänlig man som 
vill allas väl. På minnesmärket från Fu-
jeira, ett av de sju emiraten i Förenade 
arabemiraten, lyser Hammarskjöld av 
förtroende och välvilja.

10. Överlämnandet av ett pris till Dag 
Hammarskjölds minne återges på ett 
minnesmärke från Gabon, det lilla lan-
det vid ekvatorn i västra Centralafrika. 
Landets president, Omar Bongo, ses på 
märket mottaga Dag Hammarskjöld-
priset 1986.

Dag
Hammarskjöld

1. 2. 3. 4.

5.

6.

ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR
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7. 8.

9.

10.

11. Svensken som en av femtio- och 
sextiotalens världsledare framhåller  
Ecuador där han syns på ett minnes- 
märke tillsammans med John F Kenne-
dy. De två stora och då avlidna ledarna 
skakar hand under ett brett leende.

12. Minnesmärken med hans bild och 
namn finns i all världsdelar bland annat 

i Mongoliet. Dag Hammarskjöld upp-
märksammades där 1995 och man kan 
även skymta den svenska flaggan.

13. FN har också gett ut minnesmärken 
och minnesbrev med hans bild och ger 
fortfarande ut märken till hans minne. 
På minnesbrevet ses en av de sista bil-
derna av honom och planet som var en 

DC-6:a från Transair. I planet befann sig 
förutom Hammarskjöld och den svenska 
besättningen på fem man, sju manliga 
och kvinnliga FN-tjänstemän samt tre 
svenska FN-soldater. Samtliga omkom.

Text: Sven Vindelstam

11. 12.

13.
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

Det är en vacker dag i augusti. Jag sit-
ter på ett kafé i Lindesberg, ser ut över 
sjön. Människor flanerar i solen, tar en 
fika och sommaren pågår fortfarande. 
Jag lägger sista handen vid en artikel 
om nyutkommen litteratur. Inför den 
har jag läst mer eller mindre oavbrutet 
under flera veckor, det känns som att 
jag badat i ord, formuleringar, öden 
och berättelser.

Och igår uppträdde jag med musiker och 
läste egna dikter till rockmusik och friform- 
jazz i en gammal nedlagd hytta någonstans 
långt borta i bergslagsskogarna. Tre trotyl-
kokare bildade fond till scenen, rummet 
var till stor del uppbyggt av bokhyllor 
och tusentals böcker, musiken och orden 
kunde löpa ut i den soliga sommarefter-
middagen i långa slingor. Detta var efter 
att jag nyss kommit hem från Billström-
ska folkhögskolan på Tjörn. Där fanns 
många med mig, utlandslektorer och 
svenskstudenter som sammanlagt repre-
senterade trettio olika språk men som 
hade det gemensamt att de alla studerar 
svenska språket. Jag var där som en av 
föredragshållarna. Min uppgift var att 
presentera nyutkommen svensk littera-
tur för de entusiastiska lyssnarna, en all-
tid lika rolig och inspirerande uppgift.

Så. Jag har levt i och med litteratur 
under nästan hela mitt liv, från det jag 
började kunna läsa.

Var kommer en sådan passion från?
Vi har alla djupt kända behov av upp-

levelser, de är vår känslomässiga föda 
som driver oss framåt, får oss att titta 
upp och få syn på något annat. Och så 
är det också med litteraturen, den fyller 
så många behov – och så många mot-
stridiga sådana. Verklighetsflykt eller att 
stanna i verkligheten och studera den 
ytterligare, vi har behov av bäggedera. 
Ibland måste vi bara hålla fast vid det 
som är synligt och påtagligt, därför att 
det är vad som krävs för att komma 
vidare, ibland … Jag råkade av en slump 
få fatt i poeten Gunnar Ekelöfs prosa-
bok Promenader och utflykter (dess olika 
delar har kommit i olika upplagor men 
jag satt med en pocket från 1985).  
I stycket ”Verklighetsflykt” påminner 
han läsaren om legenden om den kine-
siske konstnären Wu-Tao-Tze. Denne 
var en otroligt skicklig landskapsmålare. 
”När gubben blev gammal och trött på 
människorna och kejsaren och allting, 
säger legenden, så tog han sin pensel 
och målade på sin egen vägg ett under-
bart, romantiskt landskap, klev in i det, 
vandrade bort och försvann för alltid.” 
Sven Lindqvist berättar också om detta 
i sin vackra Myten om Wu Tao-tzu (1967), 
men där sitter konstnären i fängelse och 
målar sig ut på samma sätt.

Med myter och legender är det så 
att man kan tänka på dem i överförd 
bemärkelse. Konsten kan vara en rädd-
ning, med dess hjälp kan man träda in/
ut i andra landskap, som ger tröst, kun-
skap, glädje, mod, kort sagt se något 

annat än det som finns omkring en.
Jag återvänder alltid till litteratu-

ren, gång på gång ger den mig det jag 
behöver, antingen jag läser andras verk, 
berättar om dem eller skriver själv. ”Det 
enklaste hotellrum kostar pengar, hur 
mycket mera då ett jaktslott eller en ideal- 
båt. Men att alldeles gratis, ur sig själv 
ta fram ett underbart och overkligt land-
skap med fantastiska klippformationer, 
en stig som slingrar sig uppför, en fors 
som slingrar sig nerför och knotiga barr-
träd som lutar sig ut över klipphörn där 
små verandor sticker fram.”

Ja, var och en har sitt drömmeri, 
säkert är bara att vi alla behöver det, och 
att konsten, litteraturen hjälper oss.

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
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Jag tror att det finns få saker som mina 
studenter kämpar så hårt med att förstå 
på grundkurser i svenskans struktur, d.v.s. 
grundläggande grammatik och fonetik, 
som det här med svenskans tonaccenter. 
Svenska har nämligen två olika små melo-
dislingor i ord. De här melodislingorna har 
inte så värst mycket med betoning att göra 
(jo, lite, men inte huvudsakligen), alltså 
inte med vilken av stavelserna som har 
huvudtrycket. Det tror många av studen-
terna och lyssnar febrilt efter vilken stavelse 
som är betonad. Men det hjälper inte så 
mycket. Inte heller 
handlar det egentli-
gen om toner, som i 
andra språk, så kall-
lade tonspråk. Nej, 
det handlar om små 
melodisnuttar och 
den relativa tonhöjden mellan de två sta-
velserna. Det låter kanske abstrakt, så vi tar 
några klassiska exempel.

Landet Polen uttalas med en stigande 
ton på Po- följt av en fallande på -len. Det 
blir en stigande-fallandemelodi. Det här 
kallas accent 1. (Om man inte kommer 
från Göteborg, då är det lite annorlunda 
– läs vidare!) Pålen, däremot, som man 
slår ner för att bygga en brygga över, 
uttalas med två små fallande melodier, en 
på på- och en på –len. Ibland säger man 
att den här melodikurvan är tvåtoppig. 
Här har vi accent 2. Och det finns fler 
exempel. Accent 1: mager, accent 2: mage. 
Till exempel. Men, nu blir det värre.

Det faktum att jag är från Göteborg spe-
lar viss roll när jag försöker bena ut det här 
för studenterna. Och det är i det här med 
svenska dialekter som denna språkspa-
ning så här efter sommaren tar sin början. 
Min familj brukar tillbringa så mycket 
av sommaren som möjligt på västkusten. 
Det gjorde vi också denna sommar. Vår 
sjuårige son har mest umgåtts med sin 
simskolekompis Timmy. Timmy är från 
Stockholm. Och hans accent 1 skiljer sig 
mycket mer från hans accent 2 än vår sons, 
göteborgarens, gör. Timmy säger nämli-

gen pålen (av påle, den som man slår ner 
i havsbottnen) på samma sätt som vår son, 
men han säger Polen med en högre ton 
på Po- och en fallande ton på -len. Stock-
holmaren Timmy har till och med en liten 
glidning i höjdled på första stavelsen i Polen 
från låg till hög och sen ner igen på -len. 
Ungefär så som accent 1 alltid beskrivs i 
litteraturen. Och som den låter i Vi på Salt-
kråkan, när Pelle och hans brorsor ropar på 
den ständigt lika tålmodiga Malin. Malin 
med accent 1 á la Stockholm. (Lyssna nästa 
gång du ser den – de ropar ganska mycket 

på Malin med stock-
holmsk accent 1,  
faktiskt.) 

Men vi från Göte-
borg gör inte den där 
höga stigningen. Sna-
rare gör vi faktisk en 

dipp neråt på Po- och går upp på -len. Men 
en göteborgares accent 1 och 2 är ändå 
inte likadana, eftersom vi inte gör den där 
tvåtoppiga melodin i accent 1, utan bara i 
accent 2. (Om det här känns helt hopplöst, 
så är du i gott sällskap – mina studenter 
brukar som sagt inte förstå heller. Men det 
kommer en poäng senare, som egentligen 
är oberoende av hur väl du kan höra dessa 
melodier för ditt inre öra.)

Efter ett par veckor med vinklade fotle-
der, bentag och frigolitdynor tillsammans 
med Timmy började vår son att använda 
den stockholmska typen av accent 1. Han 
gjorde jättehöga inledande toner i ord som 
händer, maten, dyket, glassen. Inte minsta 
göteborgska dipp på första stavelsen. Däre-
mot lade han sig inte till med andra stock-
holmsuttal: hans r blev inte stockholmskt 
z-artade, utan rullade som göteborgska 
r brukar göra. Han fick inte till den lilla 
diftongen på i:et i t.ex. Malin, som låter 
som ett ie ungefär. Allt var som förr i hans 
svenska, förutom att accent 1 hade fått en 
ny melodi.

Tydligen är det alltså inte speciellt svårt 
att uppfatta skillnaden mellan accent 1 och 
2. Tydligen är det heller inte svårt att fatta 
något som brukar göra mina studenter full-

ständigt uppgivna, nämligen det faktum 
att det inte bara finns två accenter utan att 
accent 1 uttalas, tja, faktiskt helt olika i olika 
dialekter, och då inte i några knepiga dia-
lekter som man sällan kommer i kontakt 
med, utan i stockholmskan och göteborg-
skan till exempel. Lätt som en plätt sorte-
rade han ut sina accent 1 mellan längderna 
och torrsimmet och försedde samtliga med 
en ny melodi. Betydligt enklare än det är 
för mig att beskriva det han gjorde och 
betydligt enklare än det är för mina studen-
ter att förstå vad jag menar.

Det här gäller förstås mycket i vår språk-
liga kompetens. Ingen av mina studenter, i 
alla fall inte de som är modersmålstalare av 
svenska, gör ordföljdsfel t.ex. De följer alla 
regler om negationens placering i bisats. 
Att redogöra för samma finess är däremot 
lite värre.

Så tänk vad vi kan! Vi kan göra två olika 
melodisnuttar och höra skillnaden. Vi kan 
också göra snuttarna ganska olika och ändå 
förstå att ”jaha, det där är bara en stockhol-
mare, som säger samma accent som jag, 
fast på motsatt sätt, nämligen upp och ner 
istället för ner och upp”.

Den här lilla hemma-dialektstudien 
reser också den här frågan: hur vet vår son 
att Timmys uttal är ett statusuttal? Om han 
inte tyckte att Timmys sätt att uttala accent 
1 var ganska snyggt, så skulle han väl inte 
byta? Rent objektivt kan det förstås inte 
spela någon större roll i vilken ordning 
man tar tonerna, så att han byter har kan-
ske inte med estetiska överväganden att 
göra. Det kan ju vara så att han tycker att 
Timmy är cool. Men det kan också vara 
så att han har hört den här varianten på 
accent 1 på teve och nu slutligen dragit 
slutsatsen att den också kan användas 
i verkliga livet. Eller 
bör användas, för att 
den är lite snitsigare än 
hans göteborgska vari-
ant. Att komma fram 
till det är också språklig 
kompetens.
Text: Sofia Tingsell

”jaha, det där är bara en stock-
holmare, som säger samma 
accent som jag, fast på mot-
satt sätt, nämligen upp och ner 
istället för ner och upp”.

Solen, dyket 
och glassen 
Om accent 1 i sommarens ord
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Utblick Finland

I sommar har det uppstått ett helt nytt 
parti i Finland. Det så kallade blå-
bärspartiet består av vettigt folk från 
1900-talet. De kan inte förstå sig på 
att unga människor går runt i timtal 
och jagar virtuella monster. I stället 
kunde ungdomarna gå ut i skogen och 
plocka blåbär, tycker de och fryser ner 
tonvis av blått guld. Detta nya men 
dock pyttelilla parti utrotningshotade 
personer (dvs. jag och ett par andra) 
får en kick av såväl sina proppfulla  
frysar som av att jaga ungar som 
närmar sig deras gård i jakten efter 
Pokémon-monster. 

Min egen dotter börjar i tredje klassen 
om ett par dagar i grundskolan där det 
finns en helt ny läroplan. Efter att i åratal 
ha haft själva innehållet i fokus, försöker 
skolan nu följa med i tidens anda och 
rikta fokus mot hur och var eleven lär 
sig. Eleven får därmed en ny aktiv roll 
i skolan och läraren får mera rollen av 
en coach som hjälper eleven att nå sina 
bästa resultat. Så småningom har man 
förstått att det är svårt att förutspå hur-
dana innehåll barnen har nytta av i fram-
tiden och därför försöker man nu utbilda 
individer som sätter sina egna mål, bedö-
mer sina resultat och tar ansvar för sitt 
eget lärande. Eleverna lär sig i varierande 
miljöer tillsammans med sina kamrater 
och har läraren mest som handledare. 
Företagsamhet och digital kompetens 
är också viktiga områden inom den nya 
skolan. Ännu en viktig målsättning är att 
skapa helheter i lärandet och få eleverna 

att se sambandet 
mellan olika läro-
ämnen.

Det som mest 
lyfts upp i media 
gällande läro-
planen är väl att 
barnen ska lära sig 
att programmera. 
En del anser att 
programmering 
är framtidens 
språk och Fin-
land blir efter i 
utvecklingen om 
vi inte lär barnen 
detta språk. Andra 
tycker att det bara 
är slöseri med 
tiden och att det 
faktiskt är väldigt 
få som kommer 
att syssla med programmering. 

Samtidigt som lärarna ska åta sig den 
nya rollen i skolan ska de också nöja sig 
med lite mindre lön än tidigare. Finlands 
ekonomiska läge är inget vidare och 
nedskärningarna gäller var och en. Fin-
land som har levt på export lider av att 
förutsättningarna för exporten har för-
sämrats betydligt. Dels är det fråga om 
den försvagade Rysslandsexporten, dels 
om att Nokia, skogsindustrin, metallin-
dustrin och maskintillverkningen – alla 
de tyngsta delarna av Finlands ekonomi 
har rasat samtidigt.

Några små positiva glimtar kan man 
dock se bland alla negativa nyheter. 

Pokémon G   , 
läroplan och pulled havre

DU VILL
NÅGONSTANS.

BÖRJA MED ATT
KOMMA TILL
LUNDSBERG.

www.lundsbergsskola.se    |    +46 550 74 05 00    |    info@lundsbergsskola.se

m e n s  s a n a  i n  c o r p o r e  s a n o

undsbergs skola grundades år 1896 och har i 
generationer varit det självklara valet för elever 
och föräldrar med högt ställda krav på en först-
klassig 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. 

Välkommen till Lundsbergs skola!

 Johan Harryson
 VD/Rektor

L

Man förväntar 
sig se den nya 
finska uppfin-
ningen ”pul-
led havre” slå 
igenom i hela 
världen lika 
kraftigt som 
här hemma. 
Denna mat-
produkt som 
blivit oerhört 
populär är ett 
vegetariskt 
alternativ för 
pulled pork 
och har tagits 
fram av två 
finska kvin-
nor. Produk-
ten innehål-
ler havre, 

bondbönor och ärtor, den är alltså rik 
med protein och har kallats för nordisk 
superfood. 

En annan positiv nyhet för mig per-
sonligen och för alla dem som uppskat-
tar finsk design var att Nanso som till-
verkar inhemska trikåkläder kommer 
inte att försvinna från Finland utan fabri-
ken köptes av Nokian neulomo och pro-
duktionen kommer även i fortsättningen 
att finnas i hemlandet 
och konsumenterna får 
köpa trikåkläder av hög 
kvalitet. 

Text: Johanna Savolainen
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klassig 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. 

Välkommen till Lundsbergs skola!

 Johan Harryson
 VD/Rektor

L
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Foto: Jenny Lindgren

Foto: Magnus Lindgren

Minsk

Midsommarfirande 
utanför Minsk
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De höll föredrag om sig själva och sina 
intressen och fick ett väldigt fint bemö-
tande av studenterna vid centret. Flera 
av studenterna ville berätta om varför 
de läste svenska och varför de är intres-
serade av Sverige. De besökte även det 
statliga Belarusiska universitetet, där de 
samtalade med en grupp studenter som 
läser svenska. Jenny har också studerat 
ryska vid Göteborgs universitet och det 
uppskattades av studenterna.

Mötena med studenterna inspirerade 
dem och redan på hemresan fick de idén 
att göra ett fotoprojekt om svenskunder-
visningen i Vitryssland – ett land som få 
svenskar känner till. Centrets chef Nas-
tassia Maiskaya Varashylina tyckte det 
var en bra idé.

Inför fotoprojektet krävdes det en del 
planering i samråd med Nastassia. I juni 
2016 besökte Jenny och Magnus Vitryss-
land för att förverkliga fotoreportaget. 
De stannade i landet under en vecka 
för att genomföra projektet. De fick 
bo hemma hos svenskläraren Marina 
Mihuto i Minsk. Centret för svenska stu-
dier blev deras utgångspunkt på dagarna 
under vistelsen. De umgicks en del med 
lärarna och tillbringade även tid med 
lärarna runtom i Minsk. De informe-
rade studenterna om fotoprojektet och 
att det kommer bli en utställning som 
ska visas för en publik i Sverige. Flera 
studenter ville vara delaktiga i projektet 
och ställde upp på att bli fotograferade 
och berätta om varför de valt att läsa 
svenska. Nastassia hjälpte till med att 
samla in studenternas berättelser.

Centret har cirka 100 studenter per 
termin som läser svenska.  Magnus och 
Jenny fanns med under några svensk-
lektioner och fotograferade vid under-
visningen. De blev också delaktiga i 
lektionerna när studenter hade frågor 
om svenska språket och om Sverige. En 

av studenterna ville 
också guida dem i 
centrala Minsk.
Nastassia hade pla-
nerat in besök till 
evenemang i Minsk 
med svensk anknyt-
ning som de kunde 
delta i. De besökte 
tillsammans med 
Nastassia historiska 
museet i Minsk 
och utställningen 
Sustainidentity av 
den svensk-vitryska 
konstnären Ludmila 
Christeseva. I samband med utställ-
ningen arrangerades en paneldiskus-
sionen om könsroller, där deltagare från 
Sverige var inbjudna. Nastassia arbetade 
som tolk under paneldiskussionen. Sve-
riges ambassadör var också inbjuden till 
evenemanget.

Läraren Marina Kasperovich tog med 
dem till en föreställning med Pettson 
och Findus på Galleri. Arrangemanget 
stod vitryska författarförbundet för. 
Där träffade de översättaren Nadja 
Kandrusevich som översatt Pettson och 
Findus och andra svenska barnböcker 
till belarusiska (vitryska). Nadja berät-
tade att hennes pappa hade läst Astrid 
Lindgrens böcker för henne när hon var 
liten. Nadja hade sedan bestämt sig för 
att lära sig svenska och översätta svenska 
barnböcker till belaruriska.

Svenskundervisning sker även på uni-
versitetet i staden Polotsk som ligger i 
norra Vitryssland. Polotsk har anor från 
800-talet, från tiden då vikingar färdades 
utmed floden Dvina som rinner igenom 
staden. Ett besök i Polotsk hade plane-
rats in och de möttes av svenskläraren 
Yauhen Papakul och åtta av hans svensk-
studenter. Studenterna hade kommit fri-

villigt, då terminen i praktiken var slut. 
Yauhen berättade att det är väldigt sällan 
det kommer svenskar till Polotsk. 

Studenterna guidade dem i Polotsk 
och berättade om stadens historia – på 
svenska. Studenterna var väldigt duk-
tiga. De ville gärna bli fotograferade och 
medverka i projektet. Guidningen avslu-
tades på stadens vackra universitet. På 
universitetet följde en gruppdiskussion 
om Sverige och svenska språket, men 
också om Vitryssland. 

Magnus och Jenny stannade en natt i 
Polotsk, innan de återvände till Minsk. 
De hade blivit inbjudna till midsom-
marfirandet som arrangeras av Centret. 
Studenter som läser andra nordiska 
språk deltog också i firandet. Midsom-
marfirandet tog plats utanför Minsk på 
ett friluftsmuseum, liknande Skansen. 
Det bjöds på typiskt midsommarväder 
med både sol och regnskurar, dans runt 
stången och på traditionell svensk mid-
sommarmat. Vid midsommarfirandet 
fotograferades och intervjuades flera 
svenskstuderande. Midsommarfirandet 
avslutade veckan i Vitryssland.

Projektet blir under ett antal månader 
framöver en fotoutställning som visas att 

Fotoreportage i 

Vitryssland
Syskonen Magnus och Jenny Lindgren besökte Vitryssland första gången 2014, på inbjudan av den dåvarande svensk-
lektorn Viktor Sundgren på Centret för svenska studier i huvudstaden Minsk. Svenskundervisningen på centret sker på 
icke-akademisk nivå, från nybörjare till mer avancerade. 

Foto: Jenny Lindgren

 Fotograferna
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Foto: Freeimages

visas på bibliotek och kulturhus främst i 
Västsverige. Syftet med fotoprojektet var 
att visa upp svenskundervisningen i Vit-
ryssland och undersöka varför och vilka 
de är som vill lära sig svenska. Genom 
att skildra svenskstuderande i landet, så 
hoppas Magnus och Jenny också bidra till 
att en ökad nyfikenhet om Vitryssland, 
då landet förekommer mycket sparsamt i 
svensk media. 

Syskonen Lindgren är väldigt nöjda 
med sitt arbete. Förutom arbetet med 
projektet, så hann de också umgås 
med både lärare och studenter och lära 
känna dem. De är överens om att män-
niskorna är väldigt trevliga, vänliga och 
gästfria. 

Kommande utställningar:
• Kulturhuset Kåken/Härlanda bibliotek, 
Göteborg. 24/9 – 20/10, 2016
• Kulturhuset Fregatten/Stenungsund  
bibliotek 24/10 – 26/11, 2016
• Partille bibliotek & kulturhus 28/1 – 
25/2, 2017
 
Kontakt: www.magnuslindgren.net

Kåken Larmar 

Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2, www.goteborg.se/kaken

Vitryssland är ett okänt land för de flesta svenskar. Än 
mer okänt är att det i Vitryssland undervisas i svenska 
språket vid tre universitet och på Centret för svens-
ka studier i huvudstaden Minsk. Syskonen Magnus 
och Jenny Lindgren reste till Vitryssland i juni 2016 
och träffade och fotograferade svenskstuderande och 
svensklärare. Syskonen är aktiva fotografer och Jenny 
talar ryska. Magnus har tidigare haft en fotoutställning 
om Uganda och Rwanda.Svenska i Vitryssland är en utställning om de vitryska 

studenterna och lärarnas intresse för det svenska  
språket och för Sverige – men är också en jordnära bild 
av Vitryssland.
Utställningen pågår till 20 oktober.

SVENSKA IVitryssland

24.9
VERNISSAGEKL 12.00-14.00

Foto: Jenny Lindgren

Svenskcentrets chef: Nastassia Maiskaya Varashylina
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De ord som utgör huvudrubrik för 
denna text yttrade Karen-Emilie 
Asla när jag träffade henne tidigare i 
somras. Det handlar inte om att ha ett 
trevligt ställe att bo på när man är ute 
och reser. Ett hemma i utlandet avser 
istället en plats som visserligen ligger 
långt hemifrån, men där man möter 
människor som man både kan känna 
igen sig i och bli förstådd av (precis 
som hemma, förhoppningsvis); vi åter-
kommer till dessa känslor strax nedan. 

Karen-Emilie arbetar som rektor på 
Nordiska skolan i Dar es Salaam, vars 
verksamhet Riksföreningen på olika sätt 
stödjer. Här bedrivs undervisning i det 
som kallas kompletterande svenska, ett 
slags hemspråksundervisning för svensk-
språkiga barn i utlandet. Även danska och 
norska barn kan läsa sitt skandinaviska 
modersmål, men för dessa språk ges inget 
liknande stöd från hemlandet. Medan 
svenskundervisningen således både är gra-
tis och kan ta sin utgångspunkt i aktuella 
läromedel (ditskickade från Skolverket), 
måste undervisningen i danska och norska 
helt finansieras av barnens föräldrar. På 
frågan vad Riksföreningen mer skulle 
kunna göra för att underlätta arbetet på 
skolan svarar Karen-Emilie (med glim-
ten i ögat) att vi gärna får se till att också 
danskan och norskan blir avgiftsfria kurser 
med lika bra läroböcker och kursplaner 
som svenskkurserna. Hon visar mig ett 
manshögt skåp fyllt med svenska läro-
medel, klassuppsättningar av läseböcker, 
övningsböcker och lärarhandledningar. 
När hon själv blev anställd på skolan 
som lärare i norska insåg hon snabbt hur 
mycket hennes arbete kunde ha underlät-
tats av ett motsvarande norskt skåp.

I praktiken är emellertid förutsättning-
arna för de tre språken ändå inte så olika. 
Undervisningen utgör nuförtiden nämli-
gen bara en liten del av allt som äger rum 
på skolan. Under 1980-talet var det annor-
lunda. Då inrymde lokalerna en regelrätt 
svensk grundskola; det fanns också en 
förskola, och på eftermiddagarna anordna-

des fritidsaktiviteter. Numera 
är det bara de två senare 
verksamheterna som lever 
kvar. Dagtid är det alltså en 
förskola. Och på eftermidda-
garna öppnas fritidsgården. I 
båda fallen används svenska, 
norska och danska parallellt. 
Barnen har något av språken 
som modersmål, men de för-
står också de två andra. 

Att skolan heter just 
Nordiska skolan och inte 
Skandinaviska skolan kan 
verka förbryllande, med 
tanke på att det ju är just 
språken i Skandinavien 
som finns representerade. 
Namnet har dock inte med 
språk att göra i första hand. 
Ambitionen är snarast att 
värna om och förmedla  
vad man lite vagt skulle 
kunna kalla en nordisk 
anda pedagogiskt, kulturellt,  
politiskt ett arv från tiden för etableringen 
av den svenska grundskolan. Rent språk-
ligt kan man som bekant inte samla 
hela Norden lika lätt. Talare av danska, 
norska och svenska kan, utan att behöva 
byta språk, förstå varandra hjälpligt, eller 
rentav alldeles utmärkt om de får gå på 
dagis ihop. Men isländska och färöiska kan 
inte utan vidare blandas in i denna skandi-
naviska lek, och ännu mindre finska. 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg 
att hemmakänslor är synnerligen kontext-
beroende. Är man tillräckligt långt hemi-
från kan det räcka med att hitta någon 
som kan hjälplig engelska för att det skall 
kännas nästan som hemma. Tanzania är i 
de flesta avseenden mer än tillräckligt långt 
borta, inte bara för nordbor utan för euro-
péer i gemen. Dar es Salaam, där skolan 
ligger, är en överväldigande plats. Denna 
stad som vid mitten av förra seklet ännu 
påminde mer om den fiskeby den en gång 
var, och som nu har växt till en mångmil-
jonstad, är på samma gång extremt expan-
siv och sorgligt stillastående. Genom fönst-

ret på taxin från flygplatsen till skolan – en 
resa som tar en halv dag eftersom vägnätet 
bättre passar den ursprungliga fiskebyn 
än mångmiljonstaden – ser man i samma 
svep skyskrapor och plåthyddor, lyxbilar 
och oxkärror. 

I en miljö som är så fjärran den trygga 
och ombonade tillvaron i väst blir många 
av de kontraster vi urskiljer när vi befin-
ner oss i Europa plötsligt rätt obetydliga. 
Att reflektera över detta slags dramatiska 
perspektivförskjutningar framstår som 
särskilt naturligt innanför murarna på 
Nordiska skolan. Kontrasterna mellan 
svenskt, norskt och danskt finns där i 
princip: vi har olika flaggor, men de sit-
ter på samma sorts klädlådor i tamburen; 
vi pratar lite olika, men vi förstår varan-
dra ändå. Att överbrygga skillnader sna-
rare än att accentuera dem, utan att för 
den sakens skull låtsas att de inte finns, 
blir på så vis en naturlig strategi för bar-
nen på skolan. Och den finner såklart sin 
tillämpning även utanför murarna.
Text: Erik Magnusson-Petzell

Å HA ET HJEMME  
I UTLANDET
– om Nordiska skolan i Tanzania

Gatubild Dar es Salaam

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

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

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

Namn: Richard Ohlsson

Ålder: 16 år

Skola: Jag går näst sista IB-året på Inter-
national School of Nice. Tar ett Bilingual 
Diploma med naturvetenskaplig inriktning.  
Jag kunde inte välja mellan svenska och 
engelska som A-språk och därför läser 
jag båda som modersmål. Utmanande, ja; 
omöjligt, nej.  Franska är mitt tredjespråk.

Böcker: Jag har alltid läst mycket och 
gillar många olika typer av böcker, dock 
inte deckare. På svenska avslutade jag 
just Lars Wilderängs dystopier och läser 
nu Röde Orm. Jag läser också en hel del 
romaner på engelska. Gärna historiska, till 
exempel av Ken Follett. 

Intressen: Mitt största intresse är musik. 
Jag sjunger i flera olika sammanhang och 
spelar gitarr. Sedan två år tillbaka är jag 
sångare och gitarrist i ett band i Nice. Vi 
bor på olika ställen (jag bor till exempel i 
Cagnes-sur-Mer) och går på olika skolor, 
men vi repar så ofta vi kan. Bandet har 
haft några spelningar i Nice och Antibes 
och skulle kunnat ha fler om vi hade haft 
mer tid att öva. Sologitarristen är förresten 
också svensk. Vi träffades genom Svenska 
Skolföreningen. Jag gillar också att träna, 
träffa vänner, spela basket, vara ute i natu-
ren, etc etc. Vi sticker upp i bergen ibland 
och gör oilka saker som till exempel hiking 
eller canyoning. På vintern gillar jag att åka 
skidor.

Framtidsplaner: Jag kommer att ta min 
gymnasieexamen innan jag fyllt 18, så jag 
tror att det blir ett sabbatsår direkt efter IB. 
Kanske gör jag militärtjänst i Sverige. 
Kemi är mitt favoritämne och tror att jag 
blir ingenjör i framtiden. Planen just nu är 
att läsa i Sverige, i Stockholm, på KTH. 
Med en IB-examen kan man dock välja att 
gå på universitet i de flesta länder. Vi får se. 

Min vardag: Jag kommer aldrig hem från 
skolan före halv fem och då har jag alltid 
läxor. I Frankrike har man ofta läxor även 
över helger och lov, men både mina och 
kompisarnas föräldrar tycker att vi ska vara 
ute och ha kul minst en dag i veckan.

TRÄFFA
RICHARD 
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INFORMERAR

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

Det har blivit enklare att hålla både 
presentationer, leda diskussioner 
och anordna evenemang om Sverige. 
Busenkelt, faktiskt. Svenska institu-
tet (SI) har nämligen lanserat en ny 
webbplats enkom för ändamålet – 
Sharingsweden.se. 

Webbplatsen erbjuder allt från ämnesin-
riktade faktablad och böcker om Sverige 
till färdigpaketerade koncept – så kall-
lade toolkits (verktygslådor) – som vem 
som helst kan använda för att med enkla 
medel arrangera ett lyckat Sverige- 
evenemang. 

Tanken är att alla, både de som arbetar 
professionellt med Sverigefrämjande och 
de som vill visa upp Sverige för studie- 
och arbetskamrater från eller i andra län-
der, ska kunna dra nytta av webbplatsen.  

Sharing Sweden ersätter Svenska 
institutets tidigare webbplatser Presen-
ting Sweden och Sweden Bookshop.

Svenska språket
Även om Sharing Sweden är på engelska 
för att göra sajten tillgänglig för så många 

Webbplatsen som hjälper dig att berätta om Sverige
som möjligt, finns det gott om material 
på svenska och om svenska språket.   
På Sharing Sweden kan du filtrera fram 
material utifrån både ämne och språk, 
däribland svenska. 

Svenska språket finns även med som 
en egen ämneskategori, där du hittar 
böcker, broschyrer och affischer. Ett åtta-
sidigt faktablad om svenska språket, från 
vikingatid till nutid, har nyligen publice-
rats och kan laddas ned i PDF-format. 

Håll dig uppdaterad
Sharingsweden.se lanserades hösten 
2015 och fylls kontinuerligt på med nytt 
material. På startsidan kan du anmäla 
dig till webbplatsens egna nyhetsbrev 
som håller dig uppdaterad på nyheter 

och kommande material. 
Nästan allt material på webbplatsen 

är öppet för alla och gratis att använda. 
Av upphovsrättsliga skäl är några sidor 
enbart tillgängliga för svenska ambassa-
der och konsulat i utlandet. Men då kan 
du alltid kontakta närmaste ambassad 
eller konsulat för att höra efter om möj-
ligheterna att inleda ett samarbete eller 
se om de redan har planerat aktiviteter 
inom det aktuella området. Om du mot 
förmodan skulle köra fast på sajten, kan 
du kontakta Svenska institutet så hjälper 
vi dig på bästa möjliga vis. 

Text: Christian Biller, SI
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Kriget om en omfördelning av de svenska 
besittningarna runt Östersjön mot slutet 
av 1600-talet var väntat i Europa. Kungen 
av Danmark och Norge Fredrik IV, den 
sachsiske kurfursten och kungen av Polen 
August II den starke, och slutligen den 
ryske tsaren Peter I traktade hett efter en 
revision av den politiska kartan för att få 
möjlighet att återta eller förvärva land och 
vattenområden som behärskades av den 
svenska kronan. När den unge arvingen 
Karl XII så besteg tronen, och England 
och Frankrike var upptagna av kampen 
om den spanska tronföljden fann de att 
lämpliga förutsättningar för ett anfall hade 
uppkommit.

Det stora nordiska kriget kom att vara 
i 21 år och offren för kriget var inte bara 
de som stupade på slagfältet, utan också 
hundra- och tusentals militärer och civil-
personer, män, kvinnor och barn, som 
hamnade i fångenskap. De kom att för 
många år skiljas från sina nära och kära, 
och många fick aldrig återvända hem. 
Också fångarnas familjer drabbades, 
då de i avsaknad av familjeförsörjare 
tvingades föra en eländig tillvaro. När 
vi nu påbörjar den här undersökningen 
ska vi emellertid försöka att lämna käns-
lorna därhän. Den mest optimala är den 
ståndpunkt som Helge Almquist intar 
när han studerar ämnet. Vi ska i likhet 
med honom avstå från värderingar av 
vilken av parterna i den militära konflik-
ten som var grymmast i behandlingen 
av tillfångatagna fiender. Grymheten 
och orättvisorna i förhållande till fienden 
definieras som bekant inte av hur ofta de 
manifesteras, utan av att de faktiskt före-
kommer. Vare sig Ryssland, Sverige eller 
något annat land som deltog i det stora 
nordiska kriget var utan synd i det avse-
endet, trots den flitiga användningen av 
kristen patetik.

De första att hamna under krigets ång-
vält är diplomaterna och deras familjer. 
Det här kriget innebar inget undantag. 
Den främste diplomatiske företrädaren 
för Sverige var Thomas Kniper, svenskt 
handelsråd som skickats till Ryssland för 
att återuppbygga den svenska fastighet i 

Moskva som brunnit ner 1684. Han fick 
sedermera mer omfattande befogenheter, 
adlades och tog sig namnet Knipercrona. 
Det kan vara värt att notera att för Kni-
percrona kom, trots ryssarnas uppenbara 
förberedelser och de högljudda rykten 
som hördes inte bara i diplomatiska kret-
sar i Moskva, utan i hela Europa, krigs-
utbrottet helt oväntat. Han föredrog av 
någon anledning att tro på de ryska myn-
digheternas försäkringar att det inte skulle 
bli något krig. Det sa utrikesministern 
Fjodor Golovin, och tsar Peter själv före-
brådde under en mottagning sändebudets 
hustru för att hon spred lögnaktiga rykten, 
och att han inte hade för avsikt att öde-
lägga freden ”med sin dyre broder Karl”. 
Man ska sannolikt inte förvånas alltför 
mycket åt att Knipercrona som mycket 
erfaren affärsman, som kände ryssarna 
väl, visade sig så blind. Det var många 
som inte ville se eller tro på tsar Peters 
beslutsamhet, alltifrån den ambassad 
under ledning av baron Johan Bergen-
hielm som lämnade i februari 1700, och 
till den unge konungen Karl XII själv.

Den 19 augusti år 1700 anlände ett 
detachement om 26 soldater under led-
ning av kansliskrivaren Boris Rodostamov 
till den svenska ambassadens fastighet 
i Moskva med en skriftlig underrättelse 
från tsaren om att krig inletts mot Sverige. 
I samband med detta förklarades resi-
denten Thomas Knipercrona och hans 
familj; ”hustrun Barbara, sönerna Tomas 
och Ivan, döttrarna Catharina, Helena 
och Dorotea, läraren Ivan Petrov, tyska 
hembiträden samt två ryska jungfrur” 
vara gripna. Samtidigt upprättade två för-
valtare en förteckning över hans ägodelar. 
Förutom Knipercrona själv arresterades i 
Moskva ytterligare 10 personer, inklusive 
ett antal köpmän, och sändes till Ambas-
sadkansliet. En tid senare anlände även 
gripna personer från andra städer.

Ödet för åtminstone två av de först 
internerade personerna kan vara värt 
att nämna särskilt. Bland de studenter 
som befann sig i Moskva på stipendium 
från den svenska kungen för att studera 
ryska fanns en Benedict Schilling, som 

tillsammans med andra häktades och sat-
tes i fängelse. Av allt att döma fick han 
där ett intressant förslag, som han valde 
att acceptera. Hans färdigheter kom till 
användning inom Ambassadkansliet, där 
han kom att tjänstgöra som översättare 
från svenska, latin, tyska och italienska. 
Han var under hela kriget en förbindelse-
länk mellan de svenska fångarna och de 
ryska myndigheterna. På många brev från 
de svenska krigsfångarna i Ryssland kan 
man se noteringen ”läst av Schilling”, vil-
ket betydde att han var upphovsman till 
översättningen. Det ska påpekas att Schil-
ling, till skillnad från en annan och mer 
erfaren översättare från svenska vid namn 
Peter Coyet, av de ryska myndigheterna 
aldrig kom att misstänkas för förräderi.

En annan av de gripna fick ett mycket 
mer tragiskt öde. Det handlar om den unge 
vetenskapsmannen Henrik (eller Andrej, 
som han kallas i ryska källor) Brenner, som 
senare blev känd svensk naturvetare. På 
tillbakaresan från Persien, dit han rest som 
deltagare i en ambassad under ledning 
av Fabricius för att studera landets språk 
och kultur, greps han av de ryska myndig-
heterna efter att ha angivits av en lokal 
bonde. I samband med visiteringen av en 
viss ”Andrjusjka Jakovlev” (som Brenner 
uppgav att han hette) fann man i en större 
”persisk” koffert anteckningsböcker och 
brev, som förklarades vara spionrapporter. 
Från Dvina skickades han i fotbojor till 
Moskva, där det anställdes förhör, under 
vilka det framkom att han anlänt från Per-
sien till Moskva i september år 1700, bli-
vit rädd för att han skulle gripas som alla 
andra och därför hållit sig gömd i Tyska 
förstaden och sedan i januari 1701 tillsam-
mans med en perser givit sig av utomlands.

1701 ställdes Henrik Brenner under 
förmyndarskap av furst Boris Alexejevitj 
Golitsyn, känd för sina liberala åsikter 
och sin provästliga inställning. Brenner 
blev lärare åt furstens barn, och hans situ-
ation blev ganska komfortabel. Men efter 
att det 1705 dök upp uppgifter i Moskva 
om att ryska generaler förvisats från 
Stockholm, greps Brenner på nytt, slogs 
i bojor och skickades till Nizjnij Novgo-
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rod, där han hölls fången under mycket 
svåra förhållanden, ”uti järn och i grymt 
fängelse”. I händerna på de moskovitiska 
myndigheterna blev han i många år före-
mål för allehanda manipulationer för att 
utöva påtryckningar på de svenska myn-
digheterna.

Det var inte utan att det även inträffade 
ett antal missförstånd, som så ofta under 
de första hetsiga dagarna av ett krig. En 
person i den första gruppen arresterade 
var den svenske kaptenen Boris (Berngart) 
Winter. Av hans böneskrift får vi veta att 
han strax innan kriget trätt i tjänst i general 
Adam Weides regemente och kvarlämnats 
i Moskva tillsammans med ett antal sjuka 
soldater när Weides förband skickades till 
Narva. Han arresterades, precis som alla 
andra ”svear”, placerades på ett kansli och 
inkvarterades sedan mot borgen hos hov-
mannen Tjeglokov. Några månader senare 
sändes han tillsammans med sin hustru att 
tjänstgöra på garnisonen i Sevsk.

Den 21 augusti 1700 anhöll Kniper-
crona i ett brev till tsar Peter om att han 
tillsammans med en son och marskal-
ken Rank via Archangelsk skulle sändas 
tillbaka till hemlandet. Peter gav order 
till bojaren Alexander Prozorovskij att 
denne skulle ordna med residentens 
avresa, men till myndigheternas förvå-
ning började denne själv att dra benen 
efter sig. Snart fick de ryska myndighe-
terna besked om att det ryska sändebu-
det furst Andrej Chilkov (Chilkow) hade 
gripits i Sverige, och frågan om att skicka 
tillbaka Knipercrona blev inaktuell för 
en tid. Han blev kvar i Ryssland fram till 
1708, och kom att fylla en viktig funktion 
då han bevakade behandlingen av de 
svenska krigsfångarna i Ryssland.

I brev till kungen och den kung-
liga assessorn Samuel Göthe beskriver 
Knipercrona ingående början på sina 
missöden i Ryssland. Till exempel att 
alla invånarna på ambassaden fram till 
november 1700 hölls inspärrade i en lokal 
och senare tilläts gå ut för att göra inköp 
under bevakning av soldater. Från för-
sta början var den som orsakade honom 
mest obehag kansliassistenten Jermolajev, 
som avdelats för honom ”för tillsyn”, vil-
ket Knipercrona klagade över ett antal 
gånger till Ambassadkansliet.

Den 20 december 1700 utfärdade de 
ryska myndigheterna ett dekret om att ”sve-
arna” skulle fördelas bland bojarer, hovfolk 

och personer ur duman. Denna praxis 
kom i enstaka fall att användas även under 
de följande åren. Den 11 juli 1705 skriver 
till exempel en Lillje till sin hustru att han 
tillsammans med en Ennes inkvarterats 
hemma hos bojaren Tichon Stresjnev. Man 
kan anta att deras ställning i ryska aristokra-
tiska hem i de fallen skiljde sig fördelaktigt 
från situationen för dem som hölls fångna i 
källarlokaler under stor trängsel, till exem-
pel i vissa av klostren i Moskva eller på 
den så kallade Lillryska gården. Men även 
annat kunde förekomma: faktorn Tomas 
Gerber inkvarterades till exempel hos furst 
Alexej Prozorovskij, och hans hustru Kris-
tina hos familjen Plochoj.

Vid samma tidpunkt splittrades också 
residentens familj. Han själv och yngste 
sonen fick stanna kvar på den tidigare 
platsen. Hustrun och yngsta dottern 
skickades till köpmannen Ivan Svertjkov. 
Sonen Tomas sändes till furst Alexander 
Mensjikov och dottern Catharina till hov-
mannen Vinius. Situationen bekymrade 
inte bara residenten själv och de svenska 
myndigheterna. De preussiska diploma-
terna greve Donn i Stockholm och von 
Printzen i Moskva var mycket aktiva i 
sina försök att övertala svenskarna att 
mildra förhållandena i fångenskap för 
ryssarna, och ryssarna i sin tur att återför-
ena den svenske diplomatens familj.

Under första hälften av januari 1701 
börjar fångar från stridsområdena 
anlända till Moskva; soldater, ryttare, 
godsägare och bönder, men även köp-
män, skeppsbyggare och hantverkare. 
Nu fanns det totalt i Moskva 127 fångar. 
Det första slaget ryssarna vann vid godset 
Erastfer den 29 (30)1 innebar början på 
verklig krigsfångenskap. Med översten 
Gustaf Enesköld i spetsen togs 232 perso-
ner till fånga. Det totala antalet i Moskva 
registrerade svenska krigsfångar uppgick 
vid slutet av år 1701 till 359 personer. 
Deras situation, såväl den materiella som 
den mentala, krävde allvarlig uppmärk-
samhet från de speciellt befullmäktigade 
företrädarna. Överste Enesköld bör-
jade aktivt bistå Knipercrona, och från 
och med 1704, efter att ryssarnas intagit 
Narva, leddes verksamheten av general-
major Henning Horn.

De europeiska länderna hade vid den 

här tiden ingen klar lagstiftning om hur 
krigsfångar skulle behandlas, utan allt 
reglerades av den praxis som utvecklats 
under krigen på 1500–1600-talen och av 
den kristna moralen. De viktigaste insla-
gen i denna praxis var följande:
• officerare och statstjänsteman skulle  
 under fångenskapen försörjas av sin  
 egen regering, genom att en del (som  
 regel hälften) av deras lön överfördes  
 till dem; 
• meniga och underofficerare skulle   
 försörjas av ”den mottagande” staten.  
 I Ryssland utbetalades en ersättning  
 som skulle räcka till maten;
• fångarna betraktade som personer   
 som tillfälligt uppehöll sig på fiendens  
 territorium och som omfattades av   
 vissa restriktioner;
• fångarna tilläts brevväxla, men breven  
 censurerades i syfte att upptäcka huru- 
 vida de innehöll hemliga eller nega- 
 tiva uppgifter;
• rörelsefriheten var begränsad;

– trosfrihet skulle råda.
Även Peter I höll sig till denna praxis 

i sin strävan att genomföra en europeise-
ring av det moskovitiska riket. Tyvärr kol-
liderade de goda föresatserna inte sällan 
med verkligheten. Det är viktigt att notera 
att de svenska krigsfångarnas ställning i 
princip inte ändrades under hela kriget, 
men slaget vid Poltava 1709 innebar trots 
allt vissa förändringar, något som i första 
hand berodde på den väsentliga ökningen 
av antalet tillfångatagna karoliner i Ryss-
lans. Av det skälet har vi indelat denna 
artikel i 2 delar, före och efter Poltava. 

Man bör ha i minnet att förändringar i 
alla fångars situation, såväl till det bättre 
som till det sämre, oftast bestämdes av 
under vilka förhållanden som motstån-
darsidan höll sina fångar. Man träffar 
därför ofta i officiella och privata brev 
från tillfångatagna karoliner på böner 
om att förhållandena för de ryska fång-
arna ska förbättras, för då ”bliver det gott 
även för oss”. Och om det kom uppgif-
ter om brott mot fångarnas rättigheter 
så ledde det till svarsrepressioner. Löjt-
nanten von Krusenstjerna, som släpptes 
1702 för att föra förhandlingar om en 
fångutväxling, uppgav till exempel att 
en del karoliner hölls fångna på Kristi 
Förklarings-kansliet (där särskilt farliga 
fångar satt) slagna i bojor. De svenska 
myndigheterna arresterade omgående 

1 På 1700-talet låg den svenska almanackan en 
dag före den ryska.
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ett antal ryska officerare och situationen 
förvärrades än en gång. Sådana händel-
ser inträffade relativt ofta, och båda sidor 
kontrollerade därför noga att inga upp-
gifter av det här slaget kom fram.

Ytterligare en viktig detalj bör näm-
nas. Situationen för officerare och meniga 
i Ryssland och i Sverige skiljde sig i rea-
liteten på ett betydande sätt. Detta tar sig 
många uttryck, till exempel i att histori-
ker har tillgång till mycket fler källor som 
beskriver officerares och statstjänares liv 
i fångenskap, än vad som gäller för de 
flesta soldater, sjömän, riddare och andra. 
Det rör sig inte bara om karolinernas 
egna brev och dagböcker, utan framför 
allt om den officiella dokumentation som 
fördes av myndigheterna i Ryssland och 
Sverige. I realiteten har vi inte ens till-
gång till exakta siffror och data om ödet 
för tusentals svenska fångar i Ryssland. 
Skillnaderna i förhållandena för särskilt 
fångar ur aristokratin var ganska märk-
bara, och dessa kan vi fortsatt följa.

Det kan vara värt att särskilt notera 
behandlingen av residenten Thomas Kni-
percrona. Hans nära kontakter inom den 
diplomatiska kåren i Moskva, vänskap 
med mycket inflytelserika ryska dignitärer 
och tjänstemän (en del av dem betalade 
aldrig tillbaka sina skulder till honom) och 
representanter för den Tyska stadsdelen 
kom att avgöra denna särställning. I juni 
1701 lyckades han till exempel övertala 
de ryska myndigheterna att de skulle till-
låta hans yngste son att besöka en lärare 
”varje dag för en mindre stund”. Den 
äldste sonen Tomas Knipercrona hade 
åtminstone under sommaren 1704 möjlig-
het att personligen överlämna suppliker 
från sin far till de ryska myndigheterna.

Samtidigt var residentens belägen-
het långt ifrån stabil. På våren 1702 kan 
Knipercronas situation i Moskva i likhet 
med den som gällde för hans visavi (furst 
Chilkov och ett antal generaler) i Stock-
holm beskrivas som ganska komfortabel. 
De kan röra sig fritt, de tar emot gäster, 
bland vilka också finns den lokala aristo-
kratin. I juni gör emellertid tre officerare 
av de ryska fångarna ett försök att fly, 
och situationen kom att förändras för alla. 
Men 1703 får Knipercrona på nytt vissa 
lättnader: han fick tillstånd att hälsa på ”i 
tre gårdar”, och han kunde träffa sina vän-
ner på torsdagar och söndagar i kyrkan, 
och så vidare.

De ryska myndigheterna visade redan 
i krigets början intresse för att utnyttja 
färdigheter och kunskaper hos den 

civilbefolkning som bodde i de baltiska 
områdena, och deporterade därför gan-
ska stora grupper av människor längre in 
i Ryssland. Efter erövringen av Dorpat 
1704 tvångsförflyttades några hundra per-
soner, nästan en hel mindre stad. Större 
delen av dem skickades till Vologda. De 
var hantverkare inom olika yrken, deras 
familjer, köpmän, arbetare och bönder 
från trakten.

Det finns nästan inga uppgifter om 
läget för den deporterade civilbefolk-
ningen, samtidigt som det skedde många 
rättsliga övergrepp mot just denna grupp. 
Redan i början av kriget slog svenska 
befullmäktigade företrädare larm om att 
man i Moskva och andra städer upptäckt 
fall där svenska undersåtar sålts som sla-
var. Knipercrona underrättade till exem-
pel i början av april 1706 de ryska myn-
digheterna om att han hade uppgifter om 
att hustrun till fänriken Vasilij Golovin 
sommaren innan hade sålt tre fångar för 
47 rubel. Redan tidigare hade hon sålt två 
kvinnor till greker, som i sin tur fraktade 
bort ”varorna” till asiatiska marknader. 
I samma rapport nämner han tatarer, 
hos vilka det fanns över 40 fångar. I det 
konkreta fallet kom en snabb reaktion 
från den ryske tsaren. Redan den 15 april 
utgavs ett dekret till alla ”greker, multa-
ner och valacker”, som bodde vid Niko-
lajs grekiska Uppenbarelsekloster om att 
de ”under hot om dödsstraff icke måtte 
köpa svenska fångar eller ”finnar”. Trots 
det visste många att det på Ivan-torget 
inne i Kreml handlades med människor 
av skandinaviskt utseende.

Särskilt rättslösa var de som hamnade 
i så kallad privat fångenskap, ett fenomen 
som uppstod som en följd av ”segrarens 
rätt”. Fångarna sågs som en förtjänt ersätt-
ning för deltagandet i kriget och som ett 
krigsbyte. Det ska sägas att denna rättig-
het först och främst gällde civilbefolk-
ningen. Blivande fältmarskalken Alex-
ander Mensjikov gjorde 1703 ett antal 
rekognoserande utfall mot Nyenskans och 
tog då aktivt lokala svenskar och letter 
till fånga, och antalet fångar steg snabbt 
till 2 000 personer. Problemet var att de 
inte fanns någon att sälja fångarna till i 
området, och därför ”fördes alla fångar till 
Ladoga för att säljas”.

Det är uppenbart att den snabba euro-
peisering av Ryssland som tsar Peter 
genomfördes inte på något sätt upphävde 
det faktum att vissa medeltida asiatiska 
drag vid tillfälle kunde skönjas på ett gan-
ska fult och frånstötande sätt bakom alla 

överdådiga krinoliner och peruker. Fallen 
med försäljning av fångar förekom inte i 
massiv eller organiserad skala, och myn-
digheterna reagerade på klagomålen från 
den svenske residenten och andra repre-
sentanter för fångarna. Men efter att kri-
get avslutats framkom att antalet svenska 
undersåtar som hamnat i privat fången-
skap var ganska betydande. Ofta arbetade 
de som hantverkare och tjänstefolk i pri-
vathem i städerna och på adelsmännens 
lantgods. Det är praktiskt taget omöjligt 
att idag följa deras öde, eftersom de döp-
tes om till ortodoxa (under tvång eller 
frivilligt), varefter de fick ryska för- och 
efternamn och spåren efter dem upplöses. 
Med tanke på att det oftast var barn och 
ungdomar som hamnade i privat fång-
enskap, så mindes de inte själva efter ett 
antal år vilka de var eller varifrån de kom.

Läget för de karoliner som togs till 
fånga på slagfältet var inte lika tragiskt, 
även om det var tungt nog. På orter där 
det fanns någorlunda stora grupper av 
fångar utsågs enligt ett dekret underteck-
nat av kungen själv ansvariga som kall-
lades åldermän. Just åldermännen blev 
förbindelselänken mellan fångarna och 
de lokala myndigheterna, och berörda 
svenska myndigheter. Systemet kom 
inte igång genast, utan i takt med att allt 
fler karoliner hamnade i rysk fången-
skap. År 1706 stod till exempel i spetsen 
för fångarna i Pereslavl en överste Fritz 
Wachtmeister, i Vladimir leddes de av en 
överste Rehbinder och i Tula av överste 
von Fersen.

Meniga fångar skulle försörjas av de 
ryska myndigheterna, och de senare hade 
naturligtvis ett intresse av att försöka 
kompensera sig för kostnaderna. Oftast 
användes fångarna på olika okvalifice-
rade typer av arbete, allra helst som sta-
ten led katastrofal brist på arbetare, och 
framför allt kunniga sådana, på olika nya 
byggen. Men deras levnads- och arbets-
förhållanden var utomordentligt svåra 
och innebar stor skaderisk och många 
sjukdomar orsakade av hunger och kyla. 
De svenska representanterna vände sig 
regelbundet till olika maktorgan och 
till tsaren själv med uppgifter om de 
omänskliga förhållanden som rådde för 
fångarna. I ett memorial från den 25 april 
1706 ber generalmajor Horn bland annat 
om att fångarna som drivs ut på arbete 
åtminstone ska befrias från ”bojorna på 
fötterna”. Horn och överste Wachtmeister 
berättar också att underhållet till fångarna 
med tiden kommit att reduceras, och 
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ibland inte når fram alls.
Enligt ett dekret från tsaren den 10 

november 1701beordrades att svenska 
meniga fångar skulle tilldelas 3 denga per 
dag, och de som då arbetade med befäst-
ningsverk i Novgorod, Pskov och Sevsk 
skulle få 6 denga per dag. Samtidigt fick 
turkiska och Krimtatariska fångar endast 2 
denga per dag, det vill säga att det uppen-
barligen fanns en skillnad mellan under-
hållet till kristna och icke kristna folk. Det 
ska dock noteras att de ryska myndighe-
terna i början av kriget betalade ut ersätt-
ning till alla fångar oberoende av grad. I 
juli 1702 skriver Knipercrona till Göthe 
att han besökt Novgorod-gården (en plats 
där fångar vistades) och fått veta att över-
star, överstelöjtnanter och majorer fick 5 
kopek, ryttmästare 4, kaptener och löjt-
nanter 3 och övriga 2 kopek om dagen. 
Det var inte så små summor, men detta 
under en förutsättning, att utbetalningen 
gjordes utan förseningar. Men det var 
detta som inte skedde. Redan efter några 
månader började ryssarna hålla inne utbe-
talningen av underhållet, eftersom man 
fått uppgifter om de ryska fångarnas svåra 
situation i Sverige. Snart återgick man helt 
till regeln om att underhåll bara utbetala-
des till meniga soldater.

Det står klart att den materiella situa-
tionen för krigsfångarna var svår. Ibland 
ansåg karolinerna själva att det berodde 
på de befullmäktigade representanternas 
passivitet. Överste Wachtmeister ankla-
gade till exempel i ett brev till sin bror 
från den 16 mars 1706 generalen Horn, 
som var formellt överhuvud för den 
svenska kolonin i Ryssland, för att ha till-
låtit att meniga landsmän dött av svält. 
Trots enträgna uppmaningar från ett antal 
officerare hade han underlåtit att skriva 
till Stockholm om att man snabbt måste 
skicka medel som skulle kunna användas 
för hjälp till de svältande.

Några karoliner stod inte ut med 
fångenskapens alla svårigheter utan tog 
beslutet att gå över på rysk sida. Redan 
den 29 december 1700 och den 13 januari 
1701 reste ett antal personer via Moskva 
till Kazan, där de antogs till militär tjänst. 
Knipercrona skrev i slutet av 1701 till 
Stockholm att han inför vintern lämnat 
200 jefimok (daler) till de karoliner som 
hölls fångna vid Novgorod-gården, men 
att de försäkrat honom att om inte peng-
arna kom regelbundet så skulle de ”överge 
kyssandet av korset och taga tjänst”.

Det ska sägas att antalet fall där man 
övergick i rysk tjänst inte var särskilt 

stort, och att de huvudsakligen rörde 
sig om särskilda fall. De ryska myndig-
heterna utnyttjade till exempel etniska 
problem bland de svenska trupperna och 
appellerade medvetet till icke-svenskar. 
En del sachsare övergick till exempel i 
ny tjänst och motiverade detta med att 
de ”led av höga pålagor från de svenske 
officerarna”. I ett försök att underblåsa 
processen distribuerade amiral Apraksin 
genast ett brev på tyska med ett erbju-
dande om en frikostig ersättning. För 
det andra övergick man i rysk tjänst i ett 
försök att undkomma svårigheter eller 
bestraffning för olika förseelser och brott. 
En kapten Wanoch bad om att få träda 
i rysk tjänst på grund av en duell med 
sin överstelöjtnant. Han hotades av 3 års 
fängelse. Till tack lämnade han uppgifter 
om Lybeckers armé och gjorde en ritning 
över Viborg som skickades till tsar Peter.

Officerare och statstjänare som ham-
nat i fångenskap skulle få pengar till sitt 
uppehälle från sin egen regering. Som 
regel uppgick denna ersättning till hälften 
av deras ordinarie lön. Pengarna kom 
emellertid extremt oregelbundet och det 
kom otillräckliga summor. I ett försök att 
snabba på överföringen av pengar beslöt 
parterna redan från början att använda 
ett system med ömsesidig avräkning. 
Assessor Göthe meddelade till exempel 
Knipercrona den 19 oktober 1701 att furst 
Jakov Dolgorukij (den högste i rang av de 
ryska fångarna i Stockholm) kommit över-
ens om att svenskarna i Moskva skulle 
få 1 000 rubel mot att ryssarna i Sverige 
fick lika mycket. Det föreslagna uppläg-
get fungerade till och från, fast inte så ofta 
som ryssarna hade velat, men det räddade 
livet och hälsan på många fångar.

Metoden med avräkning fungerade 
även på privat nivå. Ovan nämnde Lillje 
bad i ett brev den 11 juli 1705 till Stock-
holm sin bror att ”som förut” överlämna 
pengar till honom via furst Jakov Dol-
gorukij. Han fick sedan i sin tur samma 
summa från furstens släktingar i Moskva. 
Systemet bidrog inte bara till att snabba 
på finansieringsprocessen, utan man und-
kom också på detta sätt de ockerräntor 
som användes vid överföring via växel.

Det är värt att nämnas att släktingar 
till aristokratiska eller förmögna fångar 
inte sällan lämnade stöd till fångar i 
samma ställning på fiendesidan. Här 
följer bara några exempel. Knipercrona 
gjorde 1706 ett kort besök i Oranienbaum 
och skrev till sin förtrogne sekreterare 
Göthe att inte långt ifrån den plats där 

han just befann sig låg ett gods tillhö-
rande redan nämnde furst Dolgorukij, 
som i ett brev från Stockholm gett order 
om att all möjlig hjälp skulle lämnas till 
den svenske residenten i form av livs-
medel och allt annat som kunde behövas. 
Residenten bad nu naturligtvis Göthe att 
ställa sig lojal gentemot den fångne ryske 
fursten. Översten Fritz Wachtmeister, 
som hamnat i fångenskap 1704, skrev i 
ett brev till sin bror i Stockholm att han 
bodde hemma hos bojaren Ivan Musin-
Pusjkin, som var mycket älskvärd mot 
honom och bad honom uppmärksamma 
den tillfångatagne ryske generalen Ivan 
Buturlin. År 1708 bad generalmajoren 
Georg Lybecker Jakov Bruce att på begä-
ran från Catharina Taube frige hennes 
son löjtnanten Rehbinder. Sådana fall var 
inte sällan förekommande, särskilt efter 
Poltava.

Samtidigt finns det naturligtvis ingen 
anledning att tala om någon idyll. En 
massa svårigheter, brott mot fångarnas rät-
tigheter, fientligt bemötande och ibland 
rena förbrytelser gjorde vistelsen i fång-
enskap mycket svår för officerarna. De 
svenska befullmäktigade företrädarna 
skrev ofta om detta. Många klagomål 
inkom till exempel på stolniken Alexej 
Beklemisjev. Överste von Fersen skrev 
i mars 1706 att Beklemisjev trots kylan 
inhyst honom under ett tak ute på gården, 
samma person hade misshandlat löjtnan-
ten Baron nästan till döds med käppar, och 
på hans order hade ”pöbeln” näst intill sla-
git ihjäl auditören Lado och kaptenen Sax. 
Metropoliten i Pereslavl-Rjazanskij hade 
beordrat begravning av den avlidne kor-
netten Bause på en plats där man hade för 
sed att begrava rövare och avrättade.

Ofta tvingades de svenska officiella 
företrädarna och karolinerna själva att 
kämpa för en återförening av familjer 
som splittrats på grund av krigets omstän-
digheter. År 1704 lyckades en kapten von 
Dahlen efter en lång korrespondens med 
myndigheterna i Moskva få träffa sin hus-
tru och son, som varit fångar hos hetman 
Mazepa i Baturin. Fänriken Geldern lyck-
ades efter många böner återfå sin dotter, 
som befunnit sig hos furst Volkonskij, och 
senare även hustrun. Som ett argument 
som han antog skulle hjälpa skrev han att 
han när ryska fångar befann sig i Reval 
hade hjälpt dem. I det här fallet löste sig 
allt till det bästa.

Samtidigt växte antalet svenska fångar 
i Ryssland oavbrutet. Enligt Knipercro-
nas uppgifter fanns i rysk fångenskap i 
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slutet av år 1701 följande: 1 överste, 3 
överstelöjtnanter, 4 majorer, 2 ryttmäs-
tare, 17 kaptener, 22 löjtnanter, 9 kornet-
ter, 8 fänrikar och över 1 000 meniga 
soldater. Vi noterar att inga civila per-
soner förekommer i listan. Redan den 
25 augusti 1702 tog fältmarskalken Boris 
Sjeremetiev ”mången fånge” vid Marien-
burg. Förutom fästningens vaktstyrka 
med familjer och tjänstefolk (totalt 621 
personer) togs också ”finnar och letter” 
(547 personer), totalt 1 167 personer. 
Några hundra invånare togs som privata 
fångar av militärer av olika rang. Bland 
dem fanns en enkel livländsk bondflicka, 
som i framtiden skulle komma att bli den 
ryska kejsarinnan Katarina I2.

En viktig grupp var de fångar som togs 
efter belägringen av Narva med general-
major Henning Rudolf Horn i spetsen. 
På tsarens begäran sammanställdes då 
en ganska detaljerad rapport över antalet 
svenskar som tagits till fånga under åren 
1701–1704. Enligt de ryska myndigheternas 
uppgifter fanns i Moskva och andra städer 
2 547 svenska undersåtar, varav 198 per-
soner sänts till Azov för tjänstgöring med 
samma grad (vid bosatta regementen), 477 
finnar och letter med familjer skickats för 
åkerbruk, 22 personer till palatsen i Preo-
brazjenskoje och Izmajlovskoje, till ”kans-
lier” 30 personer, 725 personer fördelats 
på ryssar (”på svearnas begäran”), varav 
fyra officerare. Av dessa hade 29 personer 
flytt, 2 tagits mot borgen och 407 personer 
avlidit. Dessutom anges i rapporten att det 
vid den tidpunkten i Moskva och andra 
städer fanns 753 fångar3. I rapporten får 
man en mycket god bild av karolinernas 
rörlighet och de huvudsakliga områden de 
skickades till och vad de användes till.

Ökningen av antalet fångar i Moskva 
började bekymra myndigheterna. Dess-
utom kom det nyheter från Sverige om 
att de svenska myndigheterna också hade 
beslutat att förvisa en del av ryssarna 
från huvudstaden. I slutet av 1704 fanns 
karoliner, förutom i de närmast liggande 
städerna, i Nizjnij Novgorod, Kosmodem-

2 Det var för övrigt just efter denna framgångsrika 
stormning som Peter för första gången under kriget 
genomförde en parad, där en del utgjordes av 800 
tillfångatagna karoliner, 40 erövrade kanoner och 
8 fanor. Processionen gick genom ett antal triumf-
bågar åtföljd av musik och hyllningsdikter till den 
store ryske tsarens ära. Huvudsyftet med firandet 
var att visa alla att den ryska örnen med framgång 
kunde bekämpa det svenska lejonet. Under de 
följande åren skulle Peter mycket ofta genomföra 
den här typen av triumftåg.
3 Vi noterar att om man bara adderar siffrorna så 
får vi inte den uppgivna totalsumman. Men dessa 
är de data som finns i rapporten.

jansk, Tjeboksary, Alatyr, Svijazjsk, Kun-
gur, Penza, Saransk, Arzamas, samt på 
regementen i Kazan, Astrachan och Azov. 
Med tiden kom de ryska myndigheterna 
att begränsa fångarnas vistelse i gränsnära 
städer, eftersom det oftast var dit karo-
linerna flydde. Kommendanten i Azov 
skrev 1705 till Moskva att ”svenskarna flyr 
och utan straffarbete är det omöjligt att 
hålla dem kvar”. Bland flyktingarna fanns 
till exempel sergeanten Jakov Meijer, som 
tillsammans med 6 soldater begivit sig 
”till det Ungerska landet”.

Ett säkrare sätt att i förtid slippa ur 
fångenskapen var fångutväxling. Enstaka 
fall av utväxling pågick under hela kriget. 
Skälet kunde till exempel vara en önskan 
att visa prov på god vilja och därmed för-
söka förmå fienden göra detsamma. Man 
kunde släppa en fånge för att han skulle 
utföra ett visst uppdrag. I det fallet kunde 
initiativet komma från fången själv. År 
1705 skrev till exempel några karoliner till 
Ambassadkansliet och beklagade att löjt-
nanten von Krusenstjerna och adjutanten  
Pelican, som släppts 1702 för att föra för-
handlingar om en utväxling, inte återkom-
mit, och bad nu på nytt om att någon av 
dem skulle skickas med samma uppdrag.

I fallet med residenten Knipercrona 
antog de ryska myndigheternas initiativ att 
arrangera en önskvärd utväxling till slut 
ganska hårda former. Praktiskt taget mot 
sin vilja skickades han i slutet av 1707 till 
hemlandet med motiveringen att han måste 
genomföra förhandlingar om ett återläm-
nande av residenten Chilkov. För att skapa 
ytterligare incitament behöll man hans 
hustru och barn som gisslan. Sannolikt var 
dock skälet till tsar Peters beslutsamhet att 
den svenske diplomaten var mycket aktiv 
och därmed orsakade mycket skada4.

För den ryske tsaren var den mest 
önskvärda händelseutvecklingen under 
tiden före slaget vid Poltava att åstad-
komma en massutväxling av fångar (efter 
Poltava blir Sverige mer aktivt på det 
området). Parterna talade och skrev år ut 
och år in om sin vilja att ”begå den mest 
kristliga av handlingar”, nämligen en 
utväxling av fångar. Tid efter annan sam-
manställdes listor och samlades fångar 
vid gränsen, men det ledde inte till något 
önskvärt resultat. Det hjälpte inte heller att 
ledare för ett antal andra länder talade om 
sin önskan att agera som medlare under 

4 År 1706 gjorde sekreteraren vid Ambassadkans-
liet Sjafirov ett tillägg till en översättning av ett brev 
från Kniper om att han pinar alla med sina ständiga 
klagomål och att han ”bara skriver elakheter”.

överläggningar om en fångutväxling, till 
exempel den engelska drottningen.

Det mest kända och samtidigt märkli-
gaste försöket till fångutväxling var det som 
inträffade i slutet av 1704 och början av 
1705. Det inleddes mycket aktivt: Karl XII 
fattade beslut om en utväxling, och furst 
Chilkov underrättade genast Moskva. De 
ryska myndigheterna reagerade ögonblickli-
gen och skickade en Izmajlov till gränsen för 
att genomföra nödvändiga förhandlingar. 
Samtidigt gav man order till lokala myn-
digheter att förbereda listor över svenska 
fångar och förbereda hästar att användas för 
att skicka fångarna till gränsen. Tiden gick, 
Izmajlov väntade, men från Sverige kom det 
aldrig någon. Mot slutet av sommaren fram-
kom följande ytterst obehagliga omstän-
dighet: residenten Chilkov hade bara hört 
det han ville höra, inte det som verkligen 
sagts. Vad som sas var att kungen inte hade 
för avsikt att utväxla residenten själv, och 
att de ryska generalerna inte hade några 
likvärdiga bland de karolinska fångarna. 
Ryssarnas förslag om att man skulle friköpa 
fångarna enligt en prislista från det senaste 
kriget mellan England och Frankrike antogs 
inte och parterna övergick till ömsesidiga 
förolämpningar. Alltihop kom till slut att slå 
tillbaka på de olyckliga fångarnas situation. 
Bland annat förvisades Knipercrona och de 
svenska officerarna, liksom de ryska, från 
huvudstaden (efter några månader fick dock 
nästan alla återvända).

Talet om fångutväxling fortsatte sedan 
ända fram till 1709. I februari hade 217 
kosackunderofficerare, meniga soldater 
och 28 officerare med överstelöjtnant von 
Tiesenhausen i spetsen skickats till den 
ryska armén inför en för en förestående 
utväxling. Vid alla namn på listan stod 
noteringar som: ”gammal”,” sjuk”, eller 
”dålig”. Men än en gång blev det inget av 
den så efterlängtade frigivningen. 

I början på 1709 sammanställdes på tsa-
rens order förteckningar över alla fångar 
som befann sig i rysk fångenskap. Vid mit-
ten av januari fanns sålunda i Moskva 434 
fångar av båda könen. Dessutom fanns det 
fångar i följande städer: Tula, Kasjira, Zara-
jsk, Kolomna, Pereslavl, Vladimir, Kazan, 
Arzamas, Nizjnij Novgorod, Tjeboksary, 
Kosmodemjansk, Tsivilsk, Alatyr, Kasimov, 
Kozlov, Kostroma, Murom, Pereslavl-Rja-
zanskij, Azov och Vologda. Totalt låg enligt 
de ryska myndigheternas uppgifter (som 
låg långt från verkligheten) antalet fångar 
av båda könen på 2 646 personer.

I framtiden låg slaget vid Poltava …
Av Galina Sjebaldina. Översättning: Bengt Eriksson
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Den 16 juni genomfördes ett  
seminarium på Sveriges ambassad i 
Tallinn där möjligheterna att schema-
lägga svenska språket som ett 
B-språk, alltså jämförbart med t.ex. 
tyska, diskuterades. Västra Estlands 
län omfattar Ösel, Dagö, Pärnu och 
Haapsaluområdet. Tanken med den 
utökade svenskundervisningen var att 
underlätta för svenska företag som 
söker svensktalande arbetskraft och 
därmed erbjuda den lokala befolkning-
en arbetstillfällen. Idén till detta kom 
från en estnisk entreprenörskaps-
främjare. Många frågor uppstår vid ett 
initiativ som detta – finns det svensk-
lärare, läromedel, intresse från elever, 
finansiering etc. 

Deltagare vid seminariet var förutom 
personal från ambassaden, bland annat 
representanter från Estlands utbildnings-
ministerium, svensklärarföreningen i 
Estland, Tartu universitet och estniska 
företag med svensktalande personal. Från 
Sverigekontakt deltog Bo Ralph och Lars 
Bergman. Den förre gav en bild av vad 
föreningen bidragit med historiskt och vad 
föreningens syfte är. Lars Bergman visade 
vilka konkreta stöd som föreningen kan 
ge. Seminariet avslutades med att Sveriges 
ambassadör Anders Ljunggren kort sam-
manfattade seminariet och lovade att åter-
komma med en plan för fortsättningen. 
Text: Lars Bergman 

SVENSKUNDERVISNING  
I VÄSTRA ESTLAND
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Jag och min svenske man är bortbjud-
na till min ryska kompis, som också 
är gift med en svensk, på en härlig 
middag. När vi sitter och avnjuter en 
portion köttbullar så slås jag plötsligt 
av en tanke: det är bara jag och rys-
kan Katja som hela kvällen oavbrutet 
kvittrat om allt möjligt mellan himmel 
och jord, medan våra svenska makar 
har suttit och ätit i princip utan att 
säga ett ord. Eller jo, det blev ett par 
allmänna ord om maten och jobb, men 
det var långt ifrån samma tempo och 
intensitet som Katja och jag hade. 
Hade vi mer att diskutera? Knappast. 
Det handlade inte om okända eller 
ointressanta teman. Nej. Det handlade 
om tystnad.

Svenskarna har en mycket annorlunda 
attityd mot tystnad jämfört med oss ryssar: 
svenskarna trivs med tystnad. I Sverige 
känner man sig inte obehaglig om två 
bekanta promenerar i tystnad eller om ett 
gäng kompisar som inte setts på länge sit-
ter och äter utan att säga ett ord – det är 
lugnt om man har sitt att tänka på då.

Så är det inte alls i Ryssland: så fort 
tystnaden faller så blir alla närvarande 
nästan panikslagna. Min egen spontana 
tanke är, ”Oj, har vi ingenting att prata 
om? Vi måste hitta på något, det borde 
finnas något samtalsämne som vi inte rört 
än!” Och så börjar jag desperat att söka 
ett nytt tema – bara vi slipper vara tysta.

Efter en mindre undersökning insåg 
jag att det inte bara var jag som upp-
levde tystnad som fara: många av de jag 
känner ser ”samtalstystnaden” som den 
värsta möjliga mardrömmen: innerst 
inne så tror man att man då tröttnat på 
varandra, om man nu inte har något mer 
att prata om.

Tystnad är nog ingen större del av 
ryssens liv, åtminstone om vi ska titta 
på storstäderna. Livet bullrar på gatorna 
dygnet runt, bilarna rusar fram och till-
baka, tunnelbanetågen väsnas så att man 
knappt kan höra människor omkring sig 

Iakttagelser från en 

rysk horisont
– man är helt enkelt van vid ljud. På kafé-
erna hör man alltid någon typ av bak-
grundsmusik, det känns väldigt konstigt 
om butiker och restauranger inte spelar 
något. Har man någon fest så är musiken 
en självklar del av kvällen – och exakt så 
är det när vi träffas över en middag.

Man har alltid tv eller radio på när 
man äter, diskar, städar, pratar – ja, det 
där med att prata är nog speciellt viktigt, 
för bakgrundsljud ger oss en fantastisk 
möjlighet att fortsätta diskutera. Slut på 
samtalsämnen? Pinsam tystnad? Då kan 
man alltid kolla vad som finns på tv eller 
låtsas lyssna på radion – och TADA!, där 
är kvällen räddad, för där har vi något 
att prata om igen! Oändliga kommenta-
rer om låten som är på, om showen som 
visas på tv, om frisyren på hallåmannen – 
massmedia är alltid vår hemliga riddare!

Skillnaderna i attityden mot tystnaden 
blir också synlig i själva samtalet. Flera 
gånger har mina svenska kompisar påpe-
kat att jag avbryter dem – men enligt 
mig för jag bara en helt vanlig dialog. En 
vanlig dialog för mitt land, alltså, där det 
är helt okej att prata i munnen på var-
andra om man tycker att man hört den 
andra sidans argument och vill exempel-
vis säga emot.

”Varför vara tyst och låta den andra 
personen tala i fem minuter till om jag 
redan nu inser att han eller hon missupp-
fattat mig?” Det är så man ofta resonerar 
i Ryssland. Man varken blir sårad eller 
känner sig orespekterad – det är så kom-
munikationen genomförs och samtalet 
flyter på. Sätt på en typisk rysk tv-show 
och låt den vara på i en halv timme. Fråga 
sedan dig själv: vad har de pratat om? 
Med stor sannolikhet kan ingen svensk 
svara på det. Det var bara buller, skrik 
och respektlös attityd mot de talande – 
det är vad en svensk kommer att höra.

Nej då, det var det inte alls. De har 
diskuterat den politiska situationen i 
Uganda, sedan pratade de om hur hem-
mafruar har det idag – och sist men inte 
minst talades det om de modernaste 

bekämpningsmedlen i trädgården med 
sju fördelar och nio nackdelar – allt i 
högt tempo, allting flöt bara på.

Så är det förstås inte i Sverige. Att inte 
lyssna klart är ett tecken på dålig uppfost-
ran. Helst ska man inte bara låta sin part-
ner tala färdigt, utan också vänta någon 
bråkdel av en sekund – i fall man vill 
lägga till något – och då, först då får den 
andra säga sitt. Tålamod i högsta grad.

Det är dock inte bara tystnad som skil-
jer svenskar och ryssar åt. Arbetsstil är en 
annan sådan företeelse som väldigt tydligt 
kan visa vilket land man kommer ifrån. 
Noggrannhet, planering, tidtabeller och 
scheman – dessa verkar vara grundbe-
grepp för att effektivt nå sitt mål i Sverige.

I Ryssland finns däremot mycket mer 
utrymme för spontanitet. Visst, vi har 
ett schema att följa – men schemat är 
oftast ett uppdrag som ska vara klart till 
ett visst datum. Mellansteg med tydliga 
tidpunkter är ingenting man känner till 
om man är ryss.

För att visa det ryska sättet att jobba 
på har vi lånat ett fantastiskt ord av 
sjömän: ”klart skepp”, eller avral, som 
det heter på ryska. Från första början 
betyder det förstås den högsta stridsbe-
redskapsgraden för örlogsfartyg, då all 
besättning skulle arbeta tillsammans och 
väldigt fort. Vilket, i sin tur, kan väldigt 
bra beskriva arbetstekniken i Ryssland: 
man gör inte så mycket under hela 
arbetsperioden, men när tiden är inne 
för att presentera det uppfyllda uppdra-
get börjar alla jobba dubbelt så mycket.

Chefen kan helt enkelt komma in och 
säga, ”Det där måste bli klart inom tre 
dagar”. Ojdå. Varje gång mottas denna 
fras med lika stor förvåning. Redan? 
Vart tog tiden vägen? Och alla börjar 
hjälpa varandra, jobbar över, kanske 
jobbar helg – allt för att hinna med i 
tid. Stressnivån når sin höjdpunkt, alla 
är arga, irriterade – men helt plötsligt 
hur effektiva som helst, och vips så är 
allting klart och fint till det inplanerade 
datumet. Alla är glada och nöjda. Man 

Utblick 
Ryssland
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kan pusta ut. Och i lugn och ro vänta på 
nästa avtal.

Chefer, förresten – ja, det kan bli 
ytterligare ett kapitel i mentalitetsberät-
telsen. Svenskarna har den underbara 
förmågan att förvandla alla fyrkantiga 
bord till runda. I Ryssland är det precis 
tvärtom: alla runda bord blir fyrkantiga.

Gå in i ett konferensrum i Sverige 
– du kan knappt förstå vem av dessa 
personer som är den stora allsmäktiga 
chefen.

Kommer du däremot in ett konfe-
rensrum i Ryssland så ser du direkt 
vem som är viktigast där. Chefen syns 
på alla sätt och vis – kläderna, beteen-
det, sättet att titta på runt omkring sig 
och kommunicera med sina anställda... 
”Arbetsdiskussioner” i Ryssland påmin-
ner sällan om jämställda samtal: alla vet 
att chefen redan tagit beslut, men nu för 
tiden anses det omodernt att kanske fatta 
viktiga beslut på ett ”icke-demokratiskt” 
sätt. Det är alltså nödvändigt att kalla 
in alla på ett möte och diskutera. Men 
diskuterandet går ut på en enda sak: alla 
försöker hitta svaret i chefens ögon. Vad 
vill han eller hon egentligen? Vilket svar 
eller förslag förväntas? Ska man vara för 
eller emot? Det eviga sökandet tar slut 
när någon träffat rätt och chefen helt 
plötsligt ”spontant” hittat det enda rätta.
I Sverige då? Jo, där är det oftast 

meningslöst att försöka förstå vad chefen 
egentligen vill. Svaret finns inte i dennes 
ögon – inte sällan för att denne verkligen 
inte vet vad man ska komma fram till. 
Ett möte, en diskussion är verkligen en 
diskussion, vars syfte är att fatta ett beslut 
som skulle tillfredsställa alla och göra 
alla glada och nöjda.

Frågan jag då slås av är, om det verk-
ligen handlar om demokrati? Det jag 
märkt hos många svenskar är oförmågan 
att ta beslut i viktiga situationer. Kan det 
förmodligen vara samma fenomen när 
cheferna försöker skjuta ansvar från sig 
själva? Det felaktiga beslutet är då inte 
chefens beslut, det är allas beslut. Ingen 
kan bli anklagad för felet – men alla 
kan bli lönade för det lyckade beslutet. 
Varje beslut är ingens och allas samtidigt. 
Hemma i Ryssland finns det däremot all-
tid någon att skylla på. Dock helst någon 
förutom en själv.

Om svenska chefer ibland inte riktigt 
har sitt färdigskräddade beslut att ser-
vera så märks det att i vardagliga livet 
händer något som är den totala motsat-
sen. Ibland kan simpla världsliga saker 
– såsom mat till middag – diskuteras i 
långa minuter. ”Vad ska vi äta ikväll? 
– Njaaa, jag vet inte... Kanske köttbul-
lar? – Nja, köttbullar åt vi ju igår. Något 
annat kanske?” Det känns som min sam-
talspartner redan har ett förslag, men det 

anses vara fult att säga det rakt ut. Man 
sätter igång med artighetsspelet då man 
försöker fiska ut det ”korrekta” svaret, 
vilket i ryssens ögon bara är onödigt och 
stjäl den värdefulla tiden.

I Ryssland saknas oftast denna dialog 
helt och hållet – man hör påståenden i 
stil med ”Idag blir det köttbullar”. Ingen 
bryr sig om du vill ha köttbullar eller 
ej – du får dem ändå. Oavsett om du ätit 
dem dagligen de senaste femtio åren av 
ditt liv. Nu är det bestämt. Köttbullar. 
Punkt slut.

När jag börjar prata mentalitet med 
mina utländska kompisar så tycker 
många att det är lite löjligt. Vaddå men-
talitet? För många är det bara riktigt 
grova skillnader som räknas, som till 
exempel bortgifta tioåringar och den 
klassiska burkan.

För mig är det just det där lilla 
”ointressanta” som är av högst värde, 
eftersom det är ju sådant som oftast är 
avgörande för hur en utlänning mottas 
i en främmande kultur. Sopsortering, 
tackande, tystnad, val av samtalsämne, 
arbetsstil – allt detta känns så naturligt 
att man knappt tänker på det, men det 
är just små fel inom dessa områden som 
blir mest irriterande för oss som kallas 
för ”lokal befolkning”, eller hur?

Text: Julia Antonova
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KFUM-gården Sparreviken i Ljungskile 
ligger alldeles fantastiskt fint där den 
lilla grusvägen tar slut och havet tar 
vid. Mina två flickor hade i sommar 
möjlighet att åka dit en vecka på läger.
 
På flera nätverkskonferenser har jag hört 
Lars från Sverigekontakt nämna att de 
sponsrar läger i Ljungskile för barn som 
går i svensk skola i utlandet. I år gjorde 
vi slag i saken och knep de två sista plat-
serna på ”lilla lägret“ för barn upp till 
12 år.

Barnen fick en jättehärlig vecka med 
dagar fulla av lek och aktiviteter som att 
paddla kanot, segla, hajka, spela teater 

Sparreviken 2016
och mycket mer. Lägret var fullt med 
barn ifrån olika länder. Mina flickor 
lärde känna bl.a. Amelie, Karin och 
Hedvig ifrån Sverige, Angela och Eva 
ifrån Spanien och Hannah ifrån Tysk-
land. Det gemensamma språket var 
svenska! 

Att betala en lägervecka på Sparrevi-
ken för svensktalande barn i utlandet är 
ett fantastiskt erbjudande från Sverige-
kontakt! Här får barnen vara mitt i den 
vackra svenska naturen och på ett natur-
ligt sätt träna språket.

Tack Sverigekontakt!!
 
Karin Müller med Sara och Vanessa 
Köln, Tyskland
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Tidningarnas familjesidor markerar 
osvikligt tidsandan –  De som lämnar 
detta liv i annonser med kors, blom-
mor, fåglar, hundar, katter, segelbåtar 
och golfklubbor heter Margit och 
Arnold, Hjördis och Bertil, Jan-Erik 
och Sigbritt, Asta, Ernst, Knut och 
Raymond. De nyvälkomna har namn 
som Estelle, Elias, Ebba, Ninja, Noel, 
Vinga, Lucas, Alice, Freja, Axel, Wiggo, 
Farzad, Thelicia, Saga, Vilma – och 
Oscar. Generationsrytmen, kopplad till 
socioekonomisk och kulturell bak-
grund, identitetsönskan, familjetradi-
tion är klockren.

Nyss har en ny prins Oscar fått sitt namn 
ett namn som också bärs av ca 40.000 
andra svenskar, ligger som tre/fyra i 
pojknamntoppen, som har sin plats i 
den svenska litteraturen genom Astrid 
Lindgrens dräng i Bullerbyn och luffare 
i Rasmusböckerna och Vilhelm Mobergs 
utvandrande Karl-Oskar. Oskar med k. 

Det är också en 3,85 kg och 34 cm 
hög guldpläterad statyett, en riddare med 
korsriddarsvärd, stående på en filmrulle 
med fem ekrar: skådespeleri, manus, 
regi, produktion, teknik – en Academy 
Award som sedan 1929 årligen delas ut 
i en glammig Hollywoodgala. Namnet 
Oscar lär statyetten ha fått genom lik-
heten med en farbror till en tidig jury-
medlem, alternativt efter Bette Davies 
förste man – men det var Walt Disney 
som använde namnet första gången 1932 
vid prisceremonien för att han skapat 
Mickey Mouse. (Här skulle man kunna 
göra en cineastnostalgisk utvikning och 
minnas belönade filmer som Ben Hur, 
Titanic, Borta med vinden, Storstads-
hamn, My fair lady, Amadeus, Cabaret, 
och The Danish girl…)

Men Oscar är framförallt ett kungligt 
namn i Sverige. Oscar med c. Nästan 
lika populärt i den svenska kungaläng-
den som Sverker, Magnus, Erik, Carl 
och Gustaf.

Två krönta kungar har burit namnet: 
Oscar I och Oscar II, dessutom den 
senares son Oscar som blev utgångs-

Det var Napoleons idé
eller Om keltiska hittepånamn i svenska kungahuset

punkten för af Wisborggrenen och var 
pappa till Folke Bernadotte. Nu finns tre 
i ätten Bernadotte, om vi inkluderar den 
lille nye: Folkes brorson ”Oscis”, en vital 
och stilig 95-åring, och så en ung glasö-
gon-designande Oscar Magnuson.

Det är Napoleon som ligger bakom. 
Och romantiken.

Orsaken till att användningen av 
detta namn steg som en raket under 
slutet av1700-talet och sedan fick en 
peak runt varje sekelskifte hette James 
MacPherson och var en skotsk lärare, 
sedermera parlamentsledamot, med 
stark keltisk-nationell entusiasm. Han 
utgav 1761–63 ett epos som han kallade 
Ossians sånger, föregivet upptecknade 
från ett material av en bard från 200-
talet med detta namn, samlat i Skottland  
och översatt från gaeliska till engelska 
av utgivaren.

Eposet fick ett hänfört mottagande – 
en keltisk Homeros! Keltiska äventyr! 
Keltisk mytologi! Keltisk ärorik historia! 
Det översattes till de flesta europeiska 
språk och blev väsentligt för den litte-
rära romantiken. Och dess hjältar Finn/
Fingal, Oisin/Ossian, Oscar, Selma gav 
namn till många barn i olika länder. 

Namnet Oscar kan tolkas som 
gaeliskt os+cara=hjortvän eller med 
isländsk härstamning: Ásgeirr; gudas-
pjut, gudavapen och det finns en annan 
kändis med lite annan namnform: Ans-
gar, ”Nordens apostel”.
Goethe, Herder, Walter Scott, Byron, 
Shelley, Thorild och Kellgren hörde till 
Ossianeposets beundrarskara. 

Och, som sagt, Napoleon. Han före-
slog därför att hans gudson skulle 
döpas till Oscar. Gudsonen, född 
1799, var son till Jean Baptiste 
och Desirée Bernadotte, då 
ännu omedvetna om den 
kommande kungliga 
karriären i ett kallt 
och nordligt land, 
och att sonens 
namn som en 
hyllning skulle 
föras in i den 

Prins Oscar 
Foto Kate Gabor, Kungahuset.se

svenska almanackan 13 år senare.
Det var bara en hake med Ossians 

sånger; det var en blufftext, löst baserad på 
muntlig tradition, men författad av utgiva-
ren. Hans kunskaper i gaeliska skulle aldrig 
räckt för en översättning. Och han kunde 
aldrig visa originalen.
Text: Ulla Berglindh

(Ett likartat verk framställdes, mutatis mutandis, i 
Finland en bit in på 1800-talet: Kalevala, som sam-
manställdes/skrevs av Elias Lönnrot. Båda texterna 
fick stor nationell och litterär betydelse  och då 
spelar ju inte tillkomsthistorien så stor roll, egent-
ligen.) En märklig skicka-vidare-effekt av namnet 
uppstod genom att en engelsk läkare som en tid 
var knuten till Uppsala och som framgångsrikt 
behandlat Oscar II namngav sin son efter kungen/
patienten, som dessutom ställde upp som gudfar.  
Det barnet var Oscar Wilde.
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Flerspråkighet kan uppstå på flera 
olika sätt. Det kan finnas flera språk 
i ens familj när man föds, man kan 
börja intressera sig för olika språk 
längre fram eller man kan flytta och 
på så sätt komma i kontakt med nya 
språk. Flytten kan ske genom en 
adoption och i detta nummer reflek-
terar översättaren Irene Elmerot om 
hur språket tas med vid adoption. 
Irene bor i Göteborg och har med sin 
make adopterat ett barn från Tjeckien. 
Eftersom adoption inte blir godkänd i 
alla juridiska instanser förrän ungefär 
ett år efter hemkomst till Sverige, har 
vi könsneutraliserat artikeln för att 
skydda barnets identitet.

Ungefär 20 år efter att jag för första 
gången åkte till Prag och insåg att jag 
måste lära mig språket för att ens kunna 
köpa en glass, samt en hel och två halva 
terminers universitetsstudier och några 
tjeckiska kompisar (varav jag tappat kon-
takten med alla utom en) senare, ringer 
en dag telefonen när maken och jag står 
i kö för att få adoptera. Handläggaren på 
den svenska organisationen är i andra 
änden och undrar om vi vill ställa oss i 
kö till Tjeckien, för vi har kommit fram 
i kön dit nu. Så klart att vi vill, efter ett 
och ett halvt år i allmän adoptionskö!

Utöver allt annat vi då blev tvungna 
att ordna, började jag (som den språk-
fantast jag är) dessutom titta på vad 
det fanns för kurser i tjeckiska att läsa i 
Sverige eller över nätet. Resultatet blir 
nedslående. Det finns enbart att läsa i 
Stockholm, men inte på distans, och 
sedan finns det som kvällskurs lite var-
stans, men då kostar det förstås pengar. 
Jag kontaktar Stockholms universitet och 
får beskedet att det nog ska gå att ordna 
så att jag kan följa undervisningen över 
internet. Sagt och gjort, jag börjar studera 
språket, och det är såpass roligt att jag 
fortsätter i ett och ett halvt år, tills vi, näs-
tan exakt två år efter att vi fick samtalet 
om att få ställa oss i kö till just Tjeckien 
och närmare fyra år efter att vi ställt oss 
i kö, får ännu ett samtal. Ett litet barn på 
2,5 år har blivit matchat med oss!

Flerspråkighet vid adoption 
– en reflektion

Efter sex veckors vistelse i landet, innan 
vi fick åka hem till Sverige igen, och i 
skrivande stund fem månader efter att 
vi träffade vårt barn första gången, har 
jag nu en hel del intressanta språkupp-
levelser med denna nu snart treåring. 
Hen kunde redan prata 
lite grann när vi träffa-
des, och talet utvecklas 
givetvis hela tiden. Det 
första intressanta som 
språknörden i mig upp-
täckte var att hen, som 
många barn, ofta använ-
der metateser, det vill 
säga att blanda om ljud 
i orden. Nationalency-
klopedien definierar en 
metates så här:

Hos barn sker ofta omkastningar så 
att tavla blir talva, vilket beror på helt 
naturliga svårigheter med perception 
och motorik under inlärningsprocessen. 
Bland vuxna förekommer t.ex. sjersant 
för sergeant och ressigör för regissör. 
Etablerade ord som kors (jämför latin 
crux) och Anders (jämför Andreas) har 
fått sin form genom metates.1

Det för en svenskspråkig roligaste 
exemplet vårt barn gör är att säga 
”pandor” när hen ska säga ursäkta på 
tjeckiska, som skrivs ”pardon”.

Så hur gör vi för att hen ska lära sig 

1 Nationalencyklopedin, metates. http://www.
ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/metates 
(hämtad 2016-08-08) 

och utvecklas i sin svenska språkdräkt? 
Några punkter är mer väsentliga än 
andra (har vi märkt):

Vi försöker ofta hålla oss till det som 
kallas En förälder, ett språk (eller på 
engelska One Parent, One Language 

– OPOL), det vill säga att en 
av oss pratar tjeckiska och den 
andra svenska. Båda har dock 
studerat språket så att vi förstår 
vårt barn.

Vi läser godnattsagor på både 
svenska och tjeckiska. (Om vi 
märker att hen inte alls förstår 
på svenska förklarar vi på tjeck-
iska och läser sedan sidan eller 
meningen en gång till på svenska.)

Vi sjunger barnvisor på 
svenska.

Eftersom hen hade vanan att få titta 
på barnprogram en liten stund varje 
kväll så fortsatte vi med det. Många 
svenska barnprogram finns på Öppet 
arkiv (http://www.oppetarkiv.se/etikett/
genre/Barn/ eller SVTPlay.se) för den 
som inte kan skaffa filmer på annat sätt.

När vi umgås med andra uppmanar 
vi hen att säga saker på svenska när vi 
vet att hen kan det, och förklarar att 
”Farmor/farfar kan inte tjeckiska”, eller 
vem det nu är som vill prata.

Det märks att hens språk utveck-
las, både tjeckiskan och svenskan, och 
att hen är nyfiken på och vill lära sig 

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET
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svenska. Hen frågar ofta ”Vad är det?” 
och menar ”Vad heter det på svenska?”. 
Självklart spelar vår uppmuntran också 
en stor roll, att vi visar uppskattning för 
hens språkfrågor och språkintresse. Soci-
altjänsten i kommunen rekommenderar 
att en adoptivfamilj använder föräld-
raledigheten under ett år innan barnet 
sätts i förskola eller skola, för att bar-
net ska kunna knyta an och lära sig allt 
som behövs om sitt nya hem. När hen 
väl börjar på förskolan kommer hen att 
utöka sitt förråd av svenska ord snabbt, 
det visar erfarenhet från andra föräldrar 
i Sverige med barn från Tjeckien. Därför 
är vi inte oroliga för att ordförrådet nu 
ibland verkar mindre än jämårigas – hen 
har ju faktiskt två språk att hålla ordning 
på, och gör det med den äran.

Rent praktiskt är det en intressant 
utmaning och en lärorik period vi har 
haft och har framför oss, och det ska bli 
spännande att följa utvecklingen.

Text. Irene Elmerot,  
irene@red.se, www.red.se

NYA SPÄNNANDE
BÖCKER FRÅN
SVERIGE!

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

JAN GUILLOU
Äkta amerikanska jeans

CAROLINA KLÜFT
Livet är en sjukamp

LEIF G W PERSSON
Kan man dö två gånger?

TOMMY MYLLYMÄKI
Kött, vilt & fågel

177:- 195:- 199:- 189:-

Adoption
För att få adoptera måste det antingen vara ett 
gift par (registrerat partnerskap gäller som äk-
tenskap i detta fall) eller en ensamstående bli-
vande förälder som söker. I Sverige adopteras 
väldigt få barn inom landet, de flesta hamnar 
i fosterfamilj istället. De barn födda i Sverige 
som ändå adopteras är oftast närstående, till 
exempel syskonbarn. Eftersom det finns fler 
vuxna som gärna vill bli föräldrar har Sverige 
avtal med ett antal andra länder om adoption, 
och det går oftast genom någon adoptionsor-
ganisation. De olika länderna och de organisa-
tioner som arbetar där ställer sedan olika krav 
på adoptivföräldern eller -föräldrarna. Ansvarig 
myndighet i Sverige är Myndigheten för famil-
jerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, som även 
godkänner nämnda organisationer samt gran-
skar dem och deras kontaktländer med jämna 
mellanrum.
Läs gärna mer på till exempel http://bfa.
se/Fragor-infor-adoption.html och http://
www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Barn-och-
foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Foraldraskap/
Adoption1/?ar=True#section-1
Om flerspråkighet i förskolan: http://www.skol-
verket.se/skolutveckling/larande/sprak/flersp-
rakighet

Tjeckien
Med sina strax över 10 miljoner invånare är 
Tjeckiens befolkningsantal lite större än Sveri-
ges, men invånarna bor på 78 866 km², en yta 
som är lite mindre än Svealand (80 846 km²). 
Majoritetsbefolkningen är tjecker, och utöver 

Har du erfarenhet av  
flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten att skriva om 
dina erfarenheter i vår spalt Samspråk om fler-
språkighet. Man kan skriva på många olika sätt, 
mer faktabetonat eller mer kåserande, kortare eller 
längre, och man kan få redigeringshjälp om det 
behövs. Man kan även skriva om sig själv, sina 
barn eller barnbarn, eller man kan presentera en 
skola, klubb eller region där flerspråkigheten fro-
das. 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 lärar-
högskolan PH Weingarten i södra Tyskland med 
arbetsämnet ”Läsförståelse i flerspråkiga miljöer”.  

dem finns minoriteter av slovaker, ungrare och 
romer. Det officiella språket är tjeckiska, som 
är nära släkt med polska, slovakiska och andra 
slaviska språk. Minoriteterna pratar självfallet 
även slovakiska, ungerska och en del romani. 
En intressant och i skrivande stund aktuell bok 
om läget för romer i Tjeckien är Hynek Pallas 
bok Oanpassbara medborgare, som kom ut 
våren 2016.
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Nu etablerar vi en ackrediterad euro-
paskola på Argenteuil – slottsområdet 
som les Fonds Reine Astrid (FRA) 
innehaft sedan 1993 för att förse den 
Skandinaviska skolan i Bryssel (SSB) 
med en enastående skolmiljö.

Argenteuil med sina skolbyggnader, sin 
sporthall, sitt slott och sin enorma park 
med tennisbana, fotbollsplantillhörande 
blir nu också säte för en ackrediterad 
europaskola vars portar slås upp i sep-
tember, då vi öppnar verksamheten 
med förskole- och lågstadieklasser på en 
engelskspråkig sektion. Senast om ett år 
öppnar vi också upp en svensk- och en 
franskspråkig sektion och utvidgar verk-
samheten att även omfatta mellanstadiet. 
Om något år är det dags för högstadium 
och gymnasium, som avslutas med den 
europeiska studentexamen (EB).

Vår skola går under namnet ”Ecole 
Européenne Bruxelles – Argenteuil”  
(EEBA) och huvudmannen är en ideell 
förening – i Belgien kallas det för asbl 
(Association Sociale sans But Lucrarif) – 
som grundats avtre  ledamöter från sty-
relsen i SSB och FRA och tre ledamöter 
från Lycée Molière, en belgisk privat 
högstadie- och gymnasieskola. 

En ackrediterad europaskola står 
under den officiella europaskolans tillsyn 
efter det att den blivit godkänd för ack-
reditering av de olika instanserna inom 
europaskolans organisation. Generalse-
kreteraren för europaskolorna, Kari Kivi-
nen, är en stor anhängare av vårt pro-
jekt, som nu har fått grönt ljus från såväl 
”The Joint Committee of Governors and 
Inspectors” som ”Conseil Supérieur”.

Ackrediterade europaskolor får sedan 
2009 etableras runt om i EU-länderna 
under förutsättning att värdlandet godkän-
ner det. Det finns idag 14 ackrediterade 
europaskolor varav den största i Frank-
furt. Av våra nordiska EU-länder har 
både Finland och Danmark ackrediterade 
skolor men inte Sverige. En ackrediterad 
europaskola har till skillnad från den offi-
ciella en enskild huvudman som kan vara 
ett land, en kommun, en organisation 
mm. Kommissionen bidrar inte med sub-
sidier till en ackrediterad europaskola.

EEBA blir nu den första ackredite-
rade europaskolan i Belgien men också 

Ackrediterad Europaskola  

den första med en svenskspråkig sektion 
– något som också den svenske repre-
sentanten i ”The Joint Committee…” 
understöder.

Vi från SSB och FRA som arbetat 
med detta projekt sedan 2010 är natur-
ligtvis oerhört glada över att nu har nått 
fram till etappmål ett.  Det kan ju i sam-
manhanget omnämnas att det svenska 
utbildningsdepartement redan 1994, 
när Argenteuil just köpts in med bidrag 
från svenska staten och Wallenbergfon-
den, gärna såg att de svenska och finska 
språksektionerna skulle etableras på 
Argenteuil, men den gången sade kom-
missionen nej. Nu mer än 20 år senare 
är vi ändå här med vår EEBA och det är 
både utmanande och spännande uppgif-
ter som vi nu skall ta oss an.

Till skillnad från de officiella euro-
paskolorna, som i princip är avsedda 
för elever vars föräldrar är knutna till 
en EU-organisation – tar vi också emot 
elever vars målsmän är helt oberoende 
av EU men som är intresserade av den 
utbildning som EU-läroplanen ger. En av 
stöttepelarna i den läroplanen är att elev-
erna skall lära sig minst två stora språk 
förutom sitt modersmål. Redan tidigt 
startar därför eleverna vid den svenska 
sektionen att få undervisning på och inte 
bara i engelska, franska eller tyska. 

Parallellt med EEBA kommer SSB 
att fortsätta sin verksamhet med lekskola 
för 2–3-åringar, och mellan- och högsta-
dium (åtminstone något år framöver). 
Vid SSB bedrivs också ett IB-diplom-
program på 3 år och ett vanligt svensk 
gymnasium. Dessa program kommer 
SSB att fortsätta att utveckla och de är 
ett bra alternativ till EB, för t.ex. elever 
som kommer sent in i europaprogram-

met. Hemmasvenska elever har möjlig-
het att tillbringa ett av sina gymnasiala 
år utomlands under förutsättning att det 
finns en godkänd svensk gymnasieskola. 
På Argenteuil tar SSB årligen emot 
40-talet gymnasister, som också bor som 
internatelever på slottet.

”Vi skriver historia” sade styrelseord-
föranden i SSB när vi i somras bildade 
vårt asbl för EEBA. Det är 43 år sedan 
den svenska skolan startade i Bryssel – 
bara det är en lång historia – men nu är 
det framtiden i Europa som gäller. Vi vill 
att våra barn fostras till och i en euro-
peisk gemenskap. Våra barn skall vara 
både nordiska (SSB är en av Sverige och 
Finland godkänd utlandsskola med en 
hel del danska elever) och européer.

Vi vet att vi inte är ensamma om att 
vilja ge våra barn och ungdomar en skol-
ning och en fostran som skall hålla livet 
ut. Vi vill ge dem god självkänsla och 
”jag tror att jag kan” – inställning. Vi vill 
ge dem trygghet men också utmaningar. 
Vi vill att de lär sig respektera och tole-
rera olikheter. Vi vill låta deras kreativi-
tet i olika former flöda. Vi vill lära dem 
att använda huvudet bättre all teknik till 
trots. Vi vill att varje enskild elev skall få 
utveckla sin egen förmåga och vi vet att 
det sker bäst i samspelet mellan barn och 
vuxna. Vi skall därför ha lärare som delar 
våra värderingar samtidigt som vi vill ge 
dem stort spelrum i sin yrkesutövning.

Den 5 september öppnar vi således 
vår första sektion med mellan 20 och 30 
elever. 

Det skall i ärlighetens namn nämnas 
att skolan för att bli ackrediterad först 
måste inspekteras av den officiella euro-
paskolan och det räknar vi med kommer 
att ske under nästa år. Man måste ju börja 
någonstans och det skall bli oerhört spän-
nande att se och uppleva hur detta projekt 
– att förena svensk utlandsundervisning 
med en europeisk läroplan – kommer att 
utvecklas. Personligen tror jag att det runt 
om i världen finns många former av svensk- 
undervisning som skulle kunna hämta 
inspiration och även idéer från vår EEBA. 

Ingrid Hanell Karlsson, grundare av SSB och dess 
rektor fram till 1995. Ledamot i styrelsen sedan 
2012. Ledamot i styrelsen för FRA fram till 1995 
och åter från 2011. En av grundarna av och styrel-
seledamot i EEBA. 

med en svenskspråkig sektion i Waterloo
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Ackrediterad Europaskola  

Den 4-5 augusti var det dags igen – årets augustikonferens arrangerad 
av Skolverket och SUF (Svensk Utlandsundervisnings Förening) drog 
igång det nya läsåret. Ett åttiotal utlandslärare och styrelseledamöter 
vid olika skolföreningar fick lyssna till bland andra rättschefen vid 
Skolverket Jonas Nordström och undervisningsrådet Teresa Fernández 
Long. Den senare talade om värdegrundsarbete inom skolväsendet. 
Förutom föreläsningar fanns det gott om tillfälle att utbyta erfarenheter 
personer och länder emellan och träffa gamla bekanta. En läromedels-
utställning i anslutning till föreläsningslokalen var också välbesökt. 

På torsdagseftermiddagen hade SUF sitt årsmöte. Ordföranden Rolf 
Ornbrant och styrelseledamoten Jan Dackenberg hade avböjt omval 
och blev vederbörligen avtackade för ett förtjänstfullt arbete. Nya i 
styrelsen blev Göran Holm - tidigare rektor i Moskva, Annika Simons-
son Bergqvist – rektor i London, samt Niki Orphanou från Aten. Till 
ny ordförande i SUF valdes den tidigare rektorn på Mallorca Stefan 
Sandqvist.  

På torsdagskvällen var det middag på restaurang Kristinehovs 
malmgård på Söder. En fantastisk buffé serverades och därtill några 
glas vin. Ljudnivån blev allt högre och alla var eniga om att denna 
kick-off är en fantastisk start på ett nytt läsår. Och till er som inte var 
där – konferensen återkommer nästa år. Anmäl er då!
Text: Lars Bergman

Årets  
augustikonferens  
på Skolverket

Ny SUF-styrelse: Stefan Sandqvist, Annika Simonsson Berg-
qvist, Niki Orphanou, Cecilia Calais, Dea Marie Mansten och 
Bengt-Åke Edvardsson. Göran Holm saknas på bilden.
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”Obanteatern på turné”, vad är det 
för speciellt med det? 90 % av de 
föreställningar vi ger gör vi på turné. 
Det som är annorlunda är att turnén 
denna gång inte sker i Sverige utan 
i Tyskland. Hur kommer detta sig? 
Och vilka är vi? Obanteatern består 
av Magnus Ödéhn och Tomas Fingal 
som grundade Obanteatern 1996. Vi 
är båda skådespelare och träffades 
första gången under utbildningen på 
Skara Skolscen i början på 90-talet. 
Vårt kontor finns på Barnens scen i 
Folkets park i Malmö.

På sex år var det här femte gången som 
vi åkte till Tyskland. Detta var dock för-
sta gången som vi spelade i olika städer 
under turnén. Här ett stort tack till de 
sponsorer, bl.a. Riksföreningen Sverige-
kontakt, som bidragit till att de olika före- 
ningarna kunnat ställa ett sådant stort 
arrangemang på benen.

Turnén ”startade” den 14 mars 2015, 
på lärarkonferensen i Mannheim, där 
vi framförde vår föreställning ”Jag vill 
ha min hatt”. De närvarande delta-
garna skulle fundera på sina respektive 
möjligheter att arrangera teater. Den 7 
september kom ett mail från Katrin Sjö-
gren i Düsseldorf, hon var intresserad. 
Obanteatern gjorde strax ett mailut-
skick till dem som deltog vid konferen-
sen i Mannheim och det visade sig att 
till våren 2016 kunde även Berlin och 
Frankfurt tänka sig att haka på.

Obanteatern har stor erfarenhet av att 
turnera, framförallt i Sverige men även 
utomlands, så vi kände stor tillförsikt 
inför att möta nya arrangörer och deras 
spellokaler. Själva arbetet i sig är inte 
annorlunda från det som vi gör när vi 
turnerar i Sverige: vi lastar, vi reser, vi 
lastar ur, vi bygger, vi spelar, vi river, vi 
lastar, vi reser. Obanteatern har en slim-
mad organisation vilket ger oss möjlig-
het att resa med två olika pjäser under 
samma turné, något som efterfrågades 
denna gång.

Turnén som helhet var mycket lyckad 
och problemfri. Arrangörerna i Berlin, 
Frankfurt och Düsseldorf var väl för-
beredda inför vår ankomst och arbetet 

Obanteatern på turné
kring våra framföranden gick mycket 
smidigt. Föreställningarna var mycket 
uppskattade av både barn och vuxna.

För oss är det något visst med att få 
resa till ett annat land på turné, fram-
förallt för det privata jaget; nya bekant-
skaper, nya miljöupplevelser och gläd-
jen över en vårturné i Tyskland med 
möjlighet att få njuta av sparrissäsongen 
är extra stor!

Vi hoppas naturligtvis på att i framti-
den få möjlighet att turnera i Tyskland, 
och övriga Europa. Kanske redan 2018?

Tomas Fingal & Magnus Ödéhn, Obanteatern

Obanteaterns skådespelare
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Fördelen med Berlin är att det finns ett 
otroligt stort utbud av aktiviteter här, 
men det är även en nackdel när det kom-
mer till att organisera någonting här, man 
försvinner i mängden. Svenska Skolan i 
Berlin tog den utmaningen i alla fall och 
med hjälp av Föreningen Sverigekontakt 
bjöd vi in barnteatergruppen Obantea-
tern från Malmö. Svenska Skolan i Ber-
lin är en dagskola som undervisar efter 
svensk läroplan och som även erbjuder 
kompletterande svenska för barn med 
minst en svensk förälder som går i tysk 
skola. I dagskolan är det runt 30 elever 
och i kompletterande svenska över 60 
elever. Gruppen med barn som går i den 
kompletterande svenskan växer kontinu-
erligt. Då dessa barn oftast bara har en 
svensktalande förälder är det extra viktigt 
att göra språket intressant och hitta olika 
sätt att hålla igång motivationen att fort-
sätta lära sig svenska. Kompletterande 
svenska är inte bara att lära sig språket, 
utan även lite om svensk kultur och natur 
och hur det svenska samhället fungerar. 
Teater är ett fantastiskt uttrycksätt som 
både förmedlar språket och även  svensk 
barnkultur. Obanteatern spelade föreställ-
ningen ”Jag vill ha min hatt” som bygger 
på boken med samma namn av Jon Klas-
sen. Barnen i kompletterande svenska 
förberedde sig genom att läsa boken och 
prata om den innan föreställningen.

Vi började att sälja biljetterna ett par 
veckor i förväg i maj, men tyvärr sålde 
inte biljetterna som smör i solsken som 
vi hade hoppas på. En vecka innan före-
ställningen var inte ens hälften av bil-
jettena sålda, vilket givetvis var en stor 
besvikelse. Vi gjorde en ”drive” på soci-
ala medier och hoppades att en barn-
teatern på svenska ändå skulle sticka ut 
ur mängden av erbjudande här i Ber-
lin. Kvällen innan föreställningen kom 
Tomas Fingal och Magnus Ödéhn som 
är skådespelarna i Obanteatern och bör-
jade att bygga upp scenen, och nästa dag 
när vi kom var skolans gympasal som 
förändrad. Det var en teater. Med mattor 
för barnen längst fram att sitta på,  lam-
por och en stor rödvit cirkustunna fram-
för en grön tygvägg. Och nu började 
något att hända, plötsligt strömmde det 
till barn, salen var full snabbt som bara 
den och alla biljetterna var sålda. Det 
blev nog så, att ett par fick slinka in utan 
biljett på slutet. Föreställningen började 
och barnen fnittrade och skrattade så att 
man blev alldeles varm i kroppen. ”Jag 
vill ha min hatt” handlar om två vänner 
som berättar historien om björnen som 
vill ha sin hatt. Den ena är kanske inte 
så begåvad som den andra. När Magnus, 
som spelar den lite mer begåvade av 
de två, säger att hatten är borta och läg-
ger den bakom tunnan på scenen, och 

Varför ska man visa 
barnteater på svenska i Berlin? 

Tomas säger att den inte är borta, den 
ligger ju bakom tunnan, och visar hatten 
skrattar barnen så att de storknar. Och 
de pratar fortfarande om det veckor efter 
föreställningen, barnen tyckte att det 
var fantastiskt hur de båda retades med 
varandra. Föreställningen visar hur svårt 
det kan vara att gå in i olika roller och 
låsas att något inte är vad det egentligen 
är. Det är nog många barn som känner 
igen hur det kan vara och därför skrat-
tar de så mycket. Barn är så mycket mer 
direkta och öppna i sin kommunikation 
än vuxna som ofta krånglar till det. 

Alla barnskratt och fnitter var den 
bästa belöningen man kunde få för 
allt arbete man har haft att organisera 
svensk barnteater i Berlin och det är 
också en bra anledning att göra det.   
Vi hoppas att allt fnitter och skratt hörs 
hela vägen hem till Sverige. Barnen har 
genom besöket från Obanteatern fått 
skratta ordentligt och det på svenska, 
vilket givetvis höjer motivationen att 
lära sig språket så att man även nästa 
gång Obanteatern kommer kan skratta 
lika gott. Men fortfarande har vi inte löst 
frågan, åt björnen upp kaninen eller inte? 
Ja, den frågan får man själv hitta svar på.

Text: Cecilia Müller



36 SVERIGEKONTAKT

	

	

		 Läsutmaningen	
-	för	utlandssvenska	elever	

	
	

	
	

Hålltider	
Anmälan	 Intresseanmälan	

4/8	2016	–	27/1	2017	till	
lasutmaningen@	
teneriffaskolan.se	

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

Tävlingen	 Mellan	den	6/2-2/4	2017	
väljer	ni	ut	14	
sammanhängande	dagar	
då	eleverna	läser	så	
mycket	de	orkar	och	ni	
genomför	
lässtrategilektioner.		

Redovisning	 5/4	är	sista	dagen	för	
inrapportering	av	resultat.	

Lottis	och	Tommy	Isaksson		
Svenska	skolan	Teneriffa	

lasutmaningen@teneriffaskolan.se	

Fyra	år	av	succé	i	böckernas	förtrollade	värld!	

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

2014,	2015	och	2016	deltog	runt	30-35	läsglada	skolor	världen	över	
och	på	flera	av	dessa	platser	genomfördes	det	även	fantastiska	och	
inspirerande	lässtrategilektioner	i	samband	med	utmaningen,	se	
mer	på	bloggen:	lasutmaningen.moobis.se	

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

Alla	svenska	utlandsskolor	och	svensk	kompletterande	skolor	runt	
om	i	världen	är	välkomna	att	delta	i	denna	läsutmaning,	allt	från	
förskoleklass	(6	år)	till	åk	9.	Den	är	även	helt	kostnadsfri,	så	tveka	
inte	att	anmäla	er	redan	idag!	

Resultat	 16/4	meddelar	vi	
pristagare.	

Prisutdelning	 Lägger	ni	på	lämplig	dag	i	
anslutning	till	
världsbokdagen	den	23/4	

2017 
Den 25 maj i år hade vi på Svenska 
Skolföreningen i Nederländerna 
barnboksförfattaren och illustratören 
Pija Lindenbaum på besök. När jag 
mötte Pija utanför hennes hotell mitt i 
Amsterdam var hon precis som jag fö-
reställt mig. Hon var lite tillbakadragen 
men utstrålade värme och humor. Och 
jag hade rätt. Pijas dagar hos oss i 
Svenska Skolföreningen i Nederländer-
na var otroligt glädjefyllda och roliga. 

Pija har förmågan att hantera både text 
och bild på ett alldeles unikt sätt, alltid i 
kombination med en stor portion humor 
och originalitet. 

Pija Lindenbaum höjer bilderbokens 
status med sina varmt uppskattade egen-
teckande bilder. Hon förnyar och för-
djupar bilderboken med sina lite origi-
nella berättelser. Hon skapar fantastiska 
skildringar av barn av vår tid; Gittan, 
Åke, Lill-Zlatan, Kenta, Siv och Cerisia 
är alla egensinniga karaktärer. Pija Lin-
denbaum skruvar till sina berättelser på 
sitt eget speciella vis och gestaltar på en 
gång en inre och en yttre upplevelse uti-
från barnets perspektiv. Det blir tokigt, 
roligt, och annorlunda men något som 
barn kan relatera till.

Pija Lindenbaums böcker uppskat-
tas även utomlands. Ett flertal böcker 
har översatts till bland annat engelska, 
japanska, tyska, franska och holländska. 

”Vi var ca 80  barn och föräldrar som 
hade samlats i biblioteket på Internatio-
nal School of Amsterdam för att lyssna 
på Pija när hon läste högt ur boken Lill-
Zlatan och morbror Raring. Hon visade 

sina egna originalteckningar och berät-
tade om hur hon fått sina idéer för att 
skapa sina huvudkaraktärer i böckerna, 
Lill-Zlatan och morbror Raring kommer 
från hennes favoritmorbror som hon 
själv tyckte om som liten flicka. 

– Han var alltid rolig och påhittig och 
vi lekte och busade mycket.

Pija är kanske mest är känd för sina 
böcker om den lite rädda och samtidigt 
egensinnande flickan Gittan. Gittanböck-
erna var de böcker som vi först hade 
läst och som vi jobbat med i Svenska 
Skolföreningen. Barnen hade gjort teck-
ningar om vargarna i skogen och de 
hade fått berätta för varandra vad de 
själva är rädda för. 

Pija visade bilder 
på Gittan och förkla-
rade att när hon ska-
pade Gittan hade hon 
sin egen dotter i tan-
karna. Framförallt när 
hon beskriver hur Git-
tan är som person. I 
boken Gittan och Grå-
vargarna så förklarade 
Pija att när Gittan inte 
vågar göra de saker 
som de andra barnen 
gör till exempel att gå 
upp på lekstugetaket 

och att hon inte vågar klappa hundar 
för att man kan få en sticka i handen, så 
förklarade Pija för oss i publiken att man 

kan faktiskt både vara rädd och 
modig på samma gång.

Pija förklarade för barnen att 
när hennes egen dotter, som nu är 
vuxen, inte vågade gå upp på lek-
stugetaket när hon gick på dagis och 
det resulterade i att Pija och dottern 
gick till dagiset efter att det hade 
stängt och tränade i smyg att lära 
dottern att gå upp på taket, för hon 
ville verkligen göra det som de andra 

barnen gjorde.
Pija förklarade för oss att många av 

hennes karaktärer i böckerna, handlar 
om samma tema; Det är barn som ibland 
kanske inte vågar göra saker som andra 
barn, men samtidigt vågar göra andra 
saker. Och hon får barn som läser hennes 
böcker att förstå att alla barn har olika 
saker de tycker om att göra och saker 
det inte gillar att göra. Framförallt när de 
kommer till känslor och tankar. I nästan 
alla Pijas böcker sätts barnens tankar och 
funderingar i centrum. 

Barnen frågade Pija frågor som de 
själva hade satt ihop. Och det var frågor 
som: – Vilken är din favoritbok av alla 
böcker du skrivit? Pija svarade att det är 
alla böcker men Gittan-böckerna var en 
stor favorit. Ett barn frågade varför hon 
hade gjort Gittan så ful? Pija förklarade 
att hon valt att göra Gittan vanlig och att 
man hellre ska titta på hur hon är som 
person istället för att beskåda hennes 
utseende. Ett barn frågade: – Vad gör du 
när du inte har någon inspiration till att 
skriva? Pija svarade att hon ibland går 
och handlar mat eller tar en promenad. 

 Efter Pijas besök fikade vi med kanel-
bullar från Ikea. En liten grupp föräldrar 
och barn stannade kvar och fick sina 
böcker signerade, som även var över-
satta till holländska. Vi på Svenska Skol-
föreningen var så tacksamma att vi fått 
besök från Pija och läslusten hos barnen 
blev ännu större efter hennes besök. 

Text: Katarina Dybeck

Pija Lindenbaum 
på besök hos Svenska Skolföreningen i Nederländerna 
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En nyutgåva av Lärobok i Estlands geo-
grafi har utkommit. Dess första utgåva 
kom 1923 och då med stöd från Riks-
föreningen för Svenskhetens Bevarande 
i Utlandet, som ju idag heter Riksföre-
ningen Sverigekontakt. Nyutgåvan har 
även den bidrag från Sverigekontakt.

Boken är en intressant skrift om Est-
lands skiftande natur. Ingenting tycks 
utelämnas – här beskrivs jordmån, kli-
mat, befolkning, näringar, vattendrag 
etc, etc. Senare delen av boken ägnas 

Lärobok i 

ESTLANDS GEOGRAFI
åt den svenska bosättningen i Estland 
och där får läsaren en djupare insikt i de 
förhållanden som rådde i områden som 
Ormsö, Rågöarna, Hapsal med flera.

Boken är utgiven av Svenska S:t 
Mikaelsförsamlingen i Tallinn. Önskar 
man köpa ett exemplar vänder man sig 
dit med ett mejl till rootsi-mihkli@eelk.ee. 
Adress, telefonnummer mm hittar ni på 
församlingens hemsida –  
www.stmikael.ee
Text: Lars Bergman

   

RECENSION

Svenskar i Världens konferens
möter i sitt arbete med att söka en fredlig 
lösning för Syrien.

Dagen därpå fick Staffan de Mistura 
motta sin utmärkelse vid en lunch på 
Grand hotell i Stockholm. Överlämnare 
av priset var prinsessan Christina. Knap-

past någon kan vara mer förtjänt av denna 
utmärkelse än Staffan de Mistura som 
många anser ha världens svåraste arbete 
– och antagligen också det viktigaste.

Text: Lars Bergman

Den 23 augusti hade föreningen 
Svenskar i Världen (SviV) sin årliga 
konferens på Näringslivets hus i Stock-
holm. Ca 150 personer deltog och lyss-
nade bland andra på författaren Qaisar 
Mahmood som på ett underhållande sätt 
talade om sin jakt på vad svenskhet är. 
Huvudperson under dagen var FN:s sän-
debud för Syrien Staffan de Mistura som 
också utsågs till Årets Svensk i Världen 
2016. Han talade om de svårigheter han 

Tuve Johannesson, Karin Ehnbom-Palmquist, Staffan de Mistura och prinsessan Christina.
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Nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige sommaren 2016?

1. EM i fotboll blev ingen succé för 
Sverige. Laget tog en poäng i grupp-
spelet och lyckades bara göra ett mål 
på tre matcher. Vem gjorde det målet?
A. Zlatan Ibrahimovic
B. Kim Källström
C. Självmål av en motståndare

2. Hur många medaljer tog Sara Sjö-
ström i OS i Rio de Janeiro?
A. 1
B. 2
C. 3

3. Kronprinsessan Victoria fyller år 14 
juli. Då delas bland annat Victoria- 
stipendiet ut till en framstående idrott-
are. Var firas hennes födelsedag?
A. På Drottningholms slott i Stockholm
B. På Sollidens slott på Öland
C. På Sofiero slott i Helsingborg

4. Många svenskar gör egen sylt på 
sommaren. Vad behöver du för att 
göra drottningsylt?
A. Hallon och björnbär
B. Hallon och blåbär
C. Jordgubbar och blåbär

5. Detta anses vara Sveriges vanli-
gaste fågel. Vad heter den?
A. Bofink
B. Lövsångare
C. Talgoxe

6. Sverige tog en medalj i skeet vid 
OS i Rio de Janeiro. Vad är skeet?
A. Lerduveskytte
B. Ett redskap i gymnastik
C. Bågskytte

7. Årets svensk i världen utsågs i  
augusti. Det blev Staffan de Mistura. 
Vem är han?
A. En svensk operasångare
B. FN:s speciella sändebud för Syrien
C. En svensk möbeldesigner

8. Den tidigare centerledaren Torbjörn 
Fälldin avled i juli 90 år gammal. Han 
var Sveriges statsminister under ett 
antal år. När var det?
A. 1976–1978 och 1979–1982
B. 1979–1982 och 1984–1985
C. 1984–1985 och 1986–1988

9. USA:s vicepresident Joe Biden 
besökte Stockholm 24-25 augusti 
och träffade bl.a. statsminister Stefan 
Löfven. Vad talade dessa två herrar 
inte om?
A. Rysslands önskan att bygga en ny  
 gasledning genom Östersjön
B. Den nya Volvo V90
C. Globalt flyktingansvar

10. Zlatan Ibrahimovic har bytt klubb.  
I vilket lag spelar han nu?
A. Manchester City
B. Manchester United
C. Chelsea

11. Under sommaren har man i Sverige 
sett främst ungdomar gå runt på gator 
och torg och stirra i sina mobiltelefo-
ner. Varför?
A. De har spelat Pokémon Go
B. De har med hjälp av sin GPS letat  
 efter en skatt
C. De har väntat på ett SMS från en  
 kändis

12. En svensk sångerska framträdde 
vid invigningen av EM i fotboll i Frank-
rike och sjöng den officiella EM-låten 
This one’s for you. Vad heter hon?
A. Veronica Maggio
B. Zara Larsson
C. Robyn

13. Vilket är svenskarnas mest popu-
lära semesterland sommaren 2016?
A. USA
B. Grekland
C. Spanien

14. Södertäljebron blev skadad vid en 
olycka i somras vilket orsakade stora 
trafikproblem. Var ligger Södertälje?
A. Söder om Göteborg
B. Söder om Stockholm
C. Söder om Uppsala

15. Bostadsmarknaden påverkades  
1 juni av ett nytt krav. Vilket?
A. Krav på användning av förnybar  
 energi
B. Krav på amortering för vissa 
 låntagare
C. Krav på legitimerade mäklare vid  
 försäljning 

Skicka de rätta svaren till Sverigekon-
takt, Box 53066, 40014 Göteborg senast 
15 november. Du kan också mejla sva-
ren till lars.bergman@sverigekontakt.se. 
Bokpris till de tre först öppnade rätta 
svaren. 

Lösning till nutidsorienteringen nr 2, 
2016 var: 1A, 2C, 3A, 4B, 5B, 6C, 7A, 
8A, 9B, 10A, 11C, 12A, 13B, 14A, 15A.
Pristagare: 
Helmut Huntemann, Tyskland
Päivi Mattila, Finland
Nadja Jurgaitiene, Litauen
GRATTIS!
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SISTA SIDAN


