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FRÅN DICKSONSGATAN

I Göteborg har det varit en mild vinter, 
alltför mild menar en del. Att det är vi 
människor med vårt leverne som på-
verkar temperaturen finns ju alltid som 
tänkbar orsak numera. 

Om man inte oroar sig för den globala upp-
värmningen så har man i Sverige mycket 
talat om polisens bristande effektivitet. Det 
gängrelaterade våldet i Sveriges tre största 
städer har tagit mycket polisresurser, men 
antalet poliser i allmänhet anses också vara 
för litet. En ny polisorganisation har inte 
lyckats lösa den allt lägre procenten upp-
klarade brott.

I tidningarna och på teve är det ofta ny-
heter om USA:s president Trumps senaste 
utspel, tal, beslut, ”alternativa fakta” eller 
direkta felaktigheter. Även president Putin 
i Ryssland skapar en och annan rubrik då 
något för oss svenskar udda beslut har fat-
tats. När man funderar över dessa ”konstig-
heter” så kommer oundvikligen frågan upp 
om vad som i deras och ens egna tankar är 
kulturellt betingat.

Finland 100 år
2017 firar Finland 100 år som självstän-
dig stat. Det kommer på olika sätt att firas 
i Finland och i utlandet. Sverigekontakts 
”systerorganisation” Finland-Samfundet 
fyller 90 år så det finns all anledning att 
uppmärksamma Finland i år. 

Friends of Sweden
Ibland får jag frågan om varför man ska 
vara medlem i Riksföreningen Sverigekon-
takt. Det övergripande svaret på det är nog 
att man är Sverigevän. Sverigevän kan alla 
vara, inte bara svenskar utan alla. Exem-
pel på det är deltagarna i Sverigekontakts 
sommarkurs i svenska på Billströmska folk-

högskolan, tiotusentals vuxna i olika länder 
som läser eller har läst svenska på sin fritid, 
släktingar till utvandrade svenskar, flyk-
tingar som under ett antal år fått en fristad i 
Sverige, människor i Sverige som vill hjälpa 
till att förmedla positiva – och någorlunda 
realistiska – bilder av Sverige till nyfikna 
Sverigeintresserade i andra länder, etcetera. 
På engelska skulle man kalla dem ”friends 
of  Sweden”. Det uttrycket verkar omfatta 
bättre vad det handlar om än det svenska 
”Sverigevänner”.    

Sommarkurs
Det blir sommarkurs i svenska på Billströmska 
folkhögskolan även i år. Den äger rum 24 juli 
till 12 augusti. Mer information om innehåll 
finns på vår hemsida www.sverigekontakt.se. 
Under ”Kurser och stipendier” finner du 
även anmälningsblankett.

Stipendier
Sista ansökningsdag för stipendier till en fri-
plats på en svensk folkhögskola under hösten 
2017 är 1 april. Antagna stipendiater som 
kommer från länder utanför EU behöver 
ett uppehållstillstånd för att få möjlighet att 
stanna längre än tre månader. Migrations-
verket som utfärdar dessa har stora problem 
att behandla ärenden i rimlig tid på grund av 
den stora flyktingströmmen 2015 och antalet 
asylärenden. Förhoppningen är att det ska bli 
bättre detta år och att friplatserna ska kunna 
besättas i tid även av studenter från länder 
utanför EU.

Årsmöte
Årsmötet för Riksföreningen Sverigekon-
takt blir i år i Göteborg 13 maj. Mer infor-
mation om detta på sidan 4–5.

Sparreviken
Under senare år har Sverigekontakt haft 
möjlighet att sponsra deltagande i Sparre-
vikens lägerskola för elever som undervisas i 
kompletterande svenska runt om i världen. 
Så även i år! Är du intresserad av denna 
möjlighet så anmäl ditt barn till något läger 
på Sparreviken. Efter att du fått bekräftelse 
på att barnet blivit antaget så skriv ett mejl 
till undertecknad.

De karolinska fångarnas  
censurerade brev
Projektet De karolinska fångarnas censurerade brev 
har beviljats medel från Torsten Söderbergs 
stiftelse. Det är vi förstås mycket glada och 
tacksamma för. Arbetet med att språkligt och 
innehållsmässigt gå igenom breven och sam-
tidigt skapa någon form av systematik i ma-
terialet kommer att påbörjas inom kort. Om 
det inte redan när detta läses är påbörjat. 

I Ryssland drivs projektet av historikern 
Galina Sjebaldina som vid ett flertal tillfäl-
len skrivit i Sverigekontakt om vissa fångars 
öden under det stora nordiska kriget i början 
av 1700-talet. I detta nummer finns ytterli-
gare en artikel om de karolinska fångarna 
(sidorna 18–23).

Till sist
Du har väl inte glömt att betala medlemsav-
giften? Eller har din skola glömt? Det är ald-
rig för sent att betala. Till sist så önskar jag 
er alla en trevlig vår och ni 
vet hoppas jag att ni alltid 
är välkomna till kontoret 
på Dicksonsgatan 6 för en 
kopp kaffe och lite prat. 

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se

  

Stipendiefonden för svensk  
utlandsungdom

Hos Stipendiefonden för svensk ut-
landsungdom finns möjligheter att 
söka pengar för studier på en svensk 
utlandsskola (för elever på grundskole-
nivå åk 6-9 samt gymnasienivå). Lika-
så finns möjligheten för en styrelse vid 
en svensk skolförening som bedriver 
kompletterande svenskundervisning 
att söka ett belopp för sin verksam-
het. Tidigare har ansökningstiden för 
detta varit i september, men kommer 
inför läsåret 2017/18 att vara 1 april 
2017. För mer information om fonden 
– www.stipfond.se/stipendiefonden-
for-utlandsungdom/ 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Den 5 februari firar man i Finland Johan 
Ludvig Runebergs födelsedag. Han föddes 
1804 och dog 1877, men i Finland är Rune-
berg fortfarande ett högst levande namn. Det 
beror inte bara på att han är diktaren bakom 
Vårt land (på finska Maamme), Finlands 
nationalsång. Han är också Finlands natio-
nalskald.

Runeberg föddes som svensk, inom det 
svenska riket. När han var 5 år gammal, år 
1809, måste Sverige efter kriget mot Ryss-
land avträda Finland. Med ens hade svenska 
riket förlorat en tredjedel av sin yta och en 
fjärdedel av sin befolkning.

Finland var inte någon koloni utan en 
naturlig del av riket, som Västergötland, Söder-
manland eller Hälsingland. Enligt konstens alla 
regler var alla som bodde i Finland svenskar. 
Efter freden blev Finland ett autonomt storfur-
stendöme inom det ryska riket med tsaren som 
storfurste i stället.

Det är paradoxalt nog först då som ”för-
finskningen” av Finland börjar, till stor del 
ledd av svenskspråkiga intellektuella. Dessför-
innan hade administrationen så gott som helt 
skötts på svenska, i ständig kommunikation 
med »den västra rikshalvan», och den mesta 
utbildningen liksom nästan allt kulturliv var 
svenskdominerad, när inte helt andra språk 
– inom den lärda världen framför allt latin, 
annars oftast tyska eller franska – gjorde sig 
gällande.

Utvecklingen i Finland under 1800-talet 
präglas av de strömningar som gjorde sig 
allmänt gällande i Europa. Det var nationa-
lismens århundrade, och man försökte finna 
varje folks karakteristiska egenskaper och 
utveckla länderna på folkets villkor. ”Folksjä-
len” blev en ledstjärna.

Folket, dess själ, tänkesätt och sedvänjor, 
ansågs stå i ett naturligt samband med landet 
– eller nationen, som man gärna talade om. 
Denna tankefigur ställdes givetvis på sin spets 
i två- och flerspråkiga länder.

I Finland fick man ett problem. Inte hel-
ler tidigare hade man naturligtvis klarat sig 
enbart på svenska — den stora majoriteten 
var ju finsktalande. Men kommunikationen 
tycks ha lösts på ett pragmatiskt sätt, såsom 
det brukar gå till i världen. Administratörer 
från den nuvarande svenska delen av riket 
hade under den svenska tiden omgivit sig 
med tvåspråkiga medhjälpare, och vissa lärde 
sig finska själva. 

En del bygder i Finland var tills nyligen 
helt svenskspråkiga. När de svenskspråkiga 
inbyggarna först kommit dit är det ingen 
som säkert vet. svenskspråkiga områden finns 
– och har framför allt funnits – i Österbotten 

och fläckvis längs Finlands västkust, kring Åbo 
och i Egentliga Finland samt i Nyland i södra 
Finland. Åland och den sydvästra skärgården 
har av tradition också varit helt svenskspråkig.

Den svenskspråkiga befolkningen är i Fin-
land precis som i Sverige mycket sammansatt – 
det finns gammal ämbetsmannaadel men också 
rena bondekulturer, i kustbandet fiskare och sjö-
farare med vidsträckt verksamhetsområde. His-
torien har gjort att svenskan i lag är tillförsäk-
rad rättigheter som officiellt språk tillsammans 
med finskan.

Trots detta finner de svenskspråkiga i Fin-
land sin hittillsvarande status hotad. Ensprå-
kiga svensktalande finns knappast längre – de 
svenskspråkiga kan också finska, visserligen med 
växlande färdighet men ändå. I tvåspråkiga län-
der anses språk med sådana villkor i allmänhet 
riskera att gå tillbaka och på sikt gå under. Tills 
vidare har finlandssvenskarna en frist genom att 
deras språkliga rättigheter är inskrivna i lagen.

Det kan finnas anledning för svenskar i Sve-
rige att reflektera över dessa ting, bl.a. för att en 
liknande situation råder i Sverige. Där finns det 
nästan lika många som har finskspråkig bak-
grund som det finns finlandssvenskar i Finland. 
Invånarna i Finland och Sverige har mycket 
gemensamt. Historien naturligtvis, men också 
värderingar, traditioner, hela statsskicket. Vi 
känner oss hemma i varandras länder, på goda 
grunder.

Och i Finland har man alltså en national-
sång, som ursprungligen skrevs på svenska. Det 
är ju egentligen rätt fantastiskt. Det skulle vara 
en stor förlust om svenskan gick förlorad i Fin-
land, liksom det skulle beröva Sverige en stor 
tillgång om sverigefinnarna inte längre behärs-
kade sin finska. Detta är viktiga grupper som 
förmedlare mellan de två grannländerna, allde-
les bortsett från att deras egna kulturer är beri-
kande i sig.

För det är ju det livet i grund och botten går 
ut på: att förstå varandra. Människan är män-
niskans glädje, står det i den gamla Eddadikten 
Hávamál. Svenskarna i Sverige kan till att börja 
med lära sig att lära känna de svensktalande i 
Finland lite bättre. Av dem kan de utan språk-
svårigheter få hjälp med att förstå Finland. Det 
kan de också av finnarna i Sverige.

Och Runeberg är värd att stifta bekantskap 
med alldeles för hans egen skull. I Finland är 
detta en självklarhet, men hur 
är det i Sverige?

Bo Ralph
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Slussarna i Trollhättan
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Årsmöte lördagen 13 maj kl. 15.30
Årsmötet hålls på Hotell Scandic 
Crown i centrala Göteborg (nära  
Centralstationen). 

På dagordningen står bl.a. följande  
punkter:

• Upprop av röstberättigade ombud och  
 fastställande av föredragningslistan.
• Behandling av inkomna motioner.
• Överstyrelsens verksamhetsberättelse,  
 föreningens bokslut och revisorernas   
 utlåtande.
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Val av ledamöter och suppleanter i   
 överstyrelsen.
• Val av revisorer och revisorssuppleanter.
• Val av valberedning.
• Utlandsmedlemmarnas punkt.

Före årsmötet, preliminärt klockan 14.00, 
kommer överstyrelsen att samlas för ett sty-
relsemöte. Kallelse till detta möte skickas till 
ledamöterna i slutet av april. 
 
Årsmötesmiddagen
Middagen intas den 13 maj kl. 19.00 på 
restaurang Dorsia. Restaurangen ligger 
centralt i Göteborg, cirka 10 minuters pro-

menad från hotell Scandic Crown och Cent-
ralstationen. Kommer du med spårvagn 
går du av vid Kungsportsplatsen alternativt 
Brunnsparken. Adressen till restaurangen är 
Trädgårdsgatan 6.  Vi börjar med ett glas 
mousserande vin. Därefter serveras en tre-
rätters meny inklusive dryck och kaffe.

Pris: 700 kr per person.

Program söndagen 14 maj
Söndagens utflykt går till Trollhättan. En 
buss hämtar från hotell Scandic Crown 
klockan 9.00. En timma senare kliver en 
guide på bussen i Trollhättan och visar del-
tagarna stadens pärlor – det gamla slussom-
rådet, fallfåran (tyvärr är inte vattenfallen 
påsläppta), gamla Strömslund, med mera. 
Det blir även ett besök på Saab bilmuseum. 
Vid 12.45 serveras lunch på Kanalrestau-
rangen i centrala Trollhättan. Därefter bär 
det åter mot Göteborg och bussen kommer 
till hotellet vid 15.00.

Pris: Utflykten kostar 250 kronor inklusive 
lunch. 

Hotell
Vi har förhandsbokat ett antal enkel- och 
dubbelrum för natten mellan lördag och 

söndag 13–14 maj på hotell Scandic Crown 
på Polhemsplatsen 3 (nära Göteborgs Cen-
tralstation). Pris för rummen är cirka 1100 
kronor. Om du vill ta något av dessa rum i 
anspråk ska du kontakta Lars Bergman på 
Sverigekontakt senast 10 april, men helst sna-
rast möjligt, telefon 0709-600612 alternativt 
031-81 86 50.

Anmälan och information
Anmälan till årsmötet, middagen och sön-
dagens program ska ske senast den 12 april 
(men gärna så fort som möjligt) per telefon 
031-81 86 50 (Riksföreningens kansli) eller 
med mejl till lars.bergman@sverigekontakt.se. 
Kostnaden för årsmötesmiddagen 700 kr och 
för utflykten 250 kr betalas direkt till Riks-
föreningens bankgiro 420-5670. Har du en 
kostnad för hotellrum så betalar du även den 
till detta bankgiro. 

Valärenden
Valärenden inför årsmötet anmäls till valbe-
redningen – Gunnel Svensson 031-40 86 13 
eller Kjell Westerlund 070-561 15 26.

Välkomna!

Text: Lars Bergman

Riksföreningens årsmöte 2017 
i Göteborg

 Kraftverket Olidan
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I föregående tidning var temat Alfred 
Nobel vilket fick ett synnerligen posi-
tivt mottagande. Främst tack vare att 
många inte fullt ut kände till hur spritt 
och omfattande Alfred Nobels minne 
är över världen.

Det största intresset (antalet mejl till under-
tecknad) var märket från Azerbajdzjan som 
gavs ut till minne av bröderna Nobels olje-
bolag i Ryssland. Frimärken över bröderna 
Nobel finner vi även i andra republiker i 
Azerbajdzjans närhet.

1. Türkmenistan har givit ut ett minnes-
märke till deras ära.  Överst är broder 
Ludvig Nobel. Han var den drivande kraf-
ten i världens största oljebolag med 50 000 
anställda. Ludvigs ägandedel uppgick till 
1 610 000 aktier.

Broder Alfred hade 115 000 aktier i 
Naftaproduktionsaktiebolaget Bröderna 
Nobel. Broder Robert Hjalmar Nobel var 
äldste son till Immanuel Nobel och ingick 
liksom sina två bröder i Nobel & Söner, en 
verkstadsrörelse som deras far hade startat. 
Han ägde 100 000 aktier i oljebolaget.

Underst på minnesmärket ser vi Baron 
Peter von Bilderling, född i St Petersburg 
26 maj 1844. Han var ingenjör och offi-
cer i Engineering Corps som ingick i den 
kejserliga ryska armén. Han var vapentill-
verkare i Ryssland och var således branch-
kollega med familjen Nobel i St Peterburg. 
Han ägde 930 000 aktier i bolaget.

5. Omfattningen av minnesmärken om Nobel 
är så stor att olika teman utan större svårighet 
kan sättas samman. Man skulle kunna tänka 
sig att göra ett tema med Nobelpristagare.

Selma Lagerlöf  i Sovjetunionen är ett minnes-
märke som skulle passa under detta tema.
Här kommer nu ett antal frimärken under 
temat att dela ut Nobelpris. 

6.  I England finner vi Stockholms Konsert-
hus och prisutdelningsceremonin. Ett praktfullt 
brev och minnesmärken över de olika priskate-
gorierna. Vilket år som bilden härrör sig från 
kan säkert den som är sakkunnig på Drottning 
Silvias klänningar avgöra.

7. Ett vykort som jag fick vid något tillfälle 
med Hemingway som tilldelades litteraturpri-
set 1954. På kortet ser vi ryggtavlan på Kung 
Gustaf  Vl Adolf.

8. Just ryggtavlan på konungen som minnes-
märke finner vi i Albanien. Landet gav ut detta 
minnesmärke till Nobelprisets 100-årsdag. 
Albanien på albanska: Shqipëria.

9. Nästa minnesmärke har en ganska ”dålig” 
kvalitet tycker jag. Först och främst har själva 
tryckningen låg kvalitet. Alfred Nobels bild 
påminner om en streckgubbe. Vi ser Nobel-
diplomet utan skrift och en påse som för tan-
ken till pengar. Det största felet är väl ändå att 
Konungen som överlämnar priset har en mik-

Nobel – igen
ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

2. I Türkmenistan finner vi ytterligare ett 
minnesmärke till bröderna Nobels ära, 
framförallt till Ludvigs minne.

Zoroaster var världens första tankfar-
tyg. Fartyget utvecklades av Ludvig Nobel 
och byggdes 1878 vid Motala varv i Norr-
köping. Fartygets längd var 56 meter och 
dess två tankar rymde sammanlagt 242 
ton fotogen. Fartyget levererades till brö-
derna Nobel i Ryssland och gick på Kas-
piska havet.

Ludvig var således en pionjär i utveck-
lingen av tidiga oljetankfartyg. Han expe-
rimenterade först med transport av olja i 
bulk på enkelskrovade pråmar. En huvud-
fråga var att hålla last och rök borta från 
motorrummet för att undvika bränder. 
Andra utmaningar fanns vars lösningar 
möjliggjorde last att expandera på grund 
av temperaturförändringar, och att tillhan-
dahålla en metod för att ventilera tankar. 
Ett minnesmärke av svensk ingenjörskonst 
när den är som bäst. Tråkigt nog lär Zoro-
aster i dag ligga som vrak utanför Baku.

På ytterligare två minnesmärken från 
Türkmenistan står ordet Nobel.

3. En av Nobels oljekällor i regionen. På 
ett av dessa torn lär självaste Josef  Stalin 
ha arbetat, säger sägnen.

4. På detta minnesmärke står en av brö-
derna Nobel och ser ner på sin oljekälla. 

1. 2.

3.

4.

5. 7.
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rofon under hakan. Ett minnesmärke från 
Senegal 95 år efter Alfred Nobels död.

10. Kung Gustaf  Vl Adolf  på ett sraeliskt 
minnesmärke. Vi ser Kungen och Samuel 
Agnon som tilldelades Litteraturpriset 
1966. Samuel Joseph Agnon är en av de 
största hebreiska författarna under 1900-
talet och den förste manlige nobelpristaga-
ren i litteratur från Israel. Han tilldelades 
Nobelpriset tillsammans med Nelly Sachs. 
Motivet till priset var ”sin djupa karakte-
ristiska berättarkonst med motiv från det 
judiska folket”.

11. Nu över Atlanten till en chilensk pris-
tagare. Vi finner återigen Kung Gustaf  
Vl Adolf  på minnesmärket - denna gång 
med Gabriela Mistral från Chile. Gabriela 
Mistral tilldelades Nobelpriset i litteratur 
1945, som den första och hittills enda kvin-
nan från Sydamerika.

12. När vi ändå är på andra sidan Atlan-
ten beger vi oss upp till Peru och finner ett 
minnesmärke med Kung Carl XVl Gus-
taf  och Mario Vargas Llosa. Mario Vargas 
Llosa tilldelades 2010 Nobelpriset i littera-
tur av Svenska Akademin.

Minnesmärken som har anknytning till 
utdelningen av Nobelpriset i Konserthuset 
i Stockholm finner vi över hela jordklotet. 
Nästa tema som jag hade tänkt mig var 
Nobelfesten. Men ”festernas fest” finner 
jag inte på ett enda minnesmärke utan det 
närmaste festen jag kommer är Stockholms 
Stadshus.

13. Ett fasadbelyst Stadshus och Nobel-
medaljen på ett praktfullt minnesmärke.
En sak stämmer inte, texten är ” Lauréat du 
prix Nobel de la Paix” och med min skol-
franska blir det ”Nobels Fredspris”. Freds-
pristagaren festar i Oslo så vitt jag vet...

Nobelpriset och Alfred Nobels gärningar är 
ett av de mest spridda och förekommande 
motiven på minnesmärken. Pristagare och 
Nobelmedaljen görs i nytryck på tidigare 
pristagare.

14. Vi beger oss till Indien. På minnesmärket 
ser vi Rabindranath Tagore som föddes i 
Calcutta 1861 och tilldelades Nobels littera-
turpris 1913. Minnesmärket är för att högtid-
lighålla hans 150 årsdag. Hans största bedrift 
i livet var att han fick Nobelpriset menar 
hans stolta landsmän.

Alfred Nobel och Nobelpriset är tema på 
svenska frimärken var man än i världen styr 
sin kosa.

Många hälsningar Sven Vindelstam

8. 9. 11.

6.

10.

12. 13. 14.
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Utblick Finland

Saker som försvinner  
och saker som blir kvar

Vinterbild från östra Finland 2015.

Saker som försvinner:

UTELEKAR
Det är väldigt sällan som det finns barn 
ute och leker på radhusområdet där vi bor 
och aldrig några stora barnskaror. Bar-
nen skjutsas i stället till sina hobbyer flera 
gånger i veckan. På sjuttiotalet var det ju 
annorlunda då barnen, såväl stora som 
små, lekte ihop på gården.

SNÖ(OCH SKIDÅKNING)I SÖDRA 
FINLAND
Vi kan inte riktigt säga att vi har haft någon 
snö här i Åbotrakten i år. Varje vinter har 
jag skaffat min dotter ett par nya skidor och 
min mamma skulle så gärna lära barnbarnen 
skida. Bara snön saknas. Lyckligtvis har vi 
ändå haft minusgrader så att skridskobanorna 
är i gott skick och barnen har kunnat sam-
las på isen, ha kul och spela hockey. 

YLLETRÖJOR
Tjocka, tunga och färggranna ylletröjor 
fulla med historier samlar damm i garde-
roben. Den där har moster stickat, den där 
har jag själv stickat av handfärgat garn. 
Husen är så varma att tröjorna inte behövs 
och jackorna så tajta att tröjan kanske 
borde kläs ovanpå jackan…

BREVPOST
Att skicka ett julkort kostade en euro i 
december 2016. Det tyckte jag var dyrt. Men 

det är ju så att brevposten håller på att för-
svinna. Det skickas inte tillräckligt med post. 
Även gamla tanter får lära sig att skicka sina 
hälsningar via e-post. I dagens Finland har 
brevbärarna fått nya sysslor för post delas 
ut endast vissa dagar. De klipper gräs åt folk 
vilket är bra eftersom säsongen ju har blivit 
längre i samband med klimatförändringen.

HANDSTIL
I de finska skolorna behöver eleverna inte 
längre undervisas i sammanbunden hand-
stil. I framtiden kommer väl ingen att 
skriva för hand. Vad detta kommer att ha 
för konsekvenser vet ingen.

Saker som blir kvar:

GEMENSKAP
Folk som har liknande intressen hittar var-
andra via internet. Ens bästa kompis eller 
käraste släkting kan bo på andra sidan jord-
klotet och ändå är det möjligt att umgås hur 
flitigt man än vill. Det finns en klar tendens 
att bilda olika slags grupper för likasinnade. 
På jobbet har vi ett gäng som vinterbadar, 
ett annat som spelar ishockey och ett tredje 
som samlas för att diskutera böcker.

TRADITIONER
Traditioner är viktiga för de skapar trygghet. 
Både inom familjen och inom vänskapskret-
sen har vi skapat så många nya traditioner 
att jag nästan är rädd för att vi inte minns 

dem alla. Först gör vi något roligt ihop och sedan 
bestämmer vi att vi ska ta om det. Rekommende-
ras varmt för alla.

IDEELT ARBETE
I dagens Finland är det populärt att syssla med 
ideellt arbete. Det tycks vara många, särskilt i 
min generation, som vill engagera sig och hjälpa 
dem som är utsatta eller hjälplösa på något sätt. 
Facebook har spelat en viktig roll när det gäl-
ler att slå ihop sina krafter och ordna olika slags 
samlingar. Vi samlar pengar för barnkliniker, 
stickar vantar för flyktingbarn och ger bort saker 
till behövande. Tidigare var det mest inom kyr-
kan som folk engagerade sig men 
nu finns hjälpen tillgänglig för alla. 
Genom att hjälpa andra känner vi 
oss viktiga och livet får mervärde.

Text: Johanna Savolainen

PS. Efter att ha skrivit denna text, märker jag 
att de försvinnande sakerna mest är materi-
ella och de kvarstående däremot immateriella, 
och då vill jag lägga till en materiell grej som 
finns kvar.

BÖCKER
Det utkommer fortfarande välskriven litte-
ratur och det finns folk som läser. Vill ni läsa 
något prisbelönat finländskt ska ni läsa boken 
som vann Finlandiapriset 2015 – Oneiron av 
Laura Lindstedt. Förhoppningsvis kommer 
den svenska upplagan snart!
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Att kunna svenska kan vara både 
roligt och nyttigt. Det blev klart på 
informationsdagen Sverigepaket som 
den här gången ordnades den 21 
november på yrkeshögskolan Laurea 
i Dickursby med anledning av på-
gående renovering av Kulturcentret 
Hanaholmen i Esbo, dit vi återvänder 
nästa höst. 

Yrkeshögskolan Laurea består av sju cam-
pus runt om i Nyland, har 7800 studenter 
och 500 anställda. Skolan erbjuder 16 pro-
gram på kandidatnivå varav sex på eng-
elska samt 12 program på magisternivå. 
Utbildning och forskning bedrivs på sam-
hällsvetenskapliga, företagsekonomiska och 
administrativa området samt social-, hälso- 
och idrottsområdet och ytterligare på 
turism-, kosthålls- och ekonomiområdet.

Informationsdagen Sverigepaket riktar sig 
till alla finskspråkiga yrkeshögskole- och  
universitetsstuderande i Helsingforsregio-
nen i Finland och den är gratis för delta-
garna. Informationsdagens program består 
av presentationer, grupparbete, panelde-
batt och film. Deltagarna studerar inte 
svenska som huvudämne i sina studier men 
alla högskole- och universitetsstuderande i 
Finland måste läsa svenska inom sitt fack-
område. Målgruppen kan vara ganska 
heterogen – allt från blivande ekonomer 
eller ingenjörer och jurister till fackfolk 
inom vård eller media. Att få fram ett för-
enande tema för dagens alla deltagare är 
alltid en utmaning. 

Årets tema var Kommunikation och 
däri ingick ämnen som den kommunika-
tiva ledaren, att visualisera idéer och att 
leva i en vardag på minst tre språk. Anna 
Fredqvist från Teach for Sweden tog upp 
kommunikationens utmaningar och vikten 
av att kommunicera och leda med hjärna, 
hjärta och händer. Egenföretagaren Andreas 
Dahlin berättade hur man kan förbättra sin 
kommunikation med hjälp av bättre och 
mer lättförståeliga bilder och bibliotekarien 

Sverigepaket 2016
och kulturjournalisten Ylva Landsdotter 
behandlade inflyttade svenskars upplevelser 
av Finland. För många deltagare kan sveri-
gesvenskan vara svår att förstå och därför 
använde talarna stödmaterial såsom power 
points, filmer och bilder. Detta hjälpte åhö-
rarna att lättare tillägna sig budskapet.

Publiken visade stort intresse för pre-
sentationerna vars innehåll behandlades 
mer detaljerat i grupper under ledning av 
sverigesvenska gruppledare. Våra duktiga 
gruppledare är utbytesstuderande från Sve-
rige. Årets gruppledare studerar på Hel-
singfors universitet, Svenska handelshög-
skolan och Aalto-universitetet. I grupperna 
förbereddes frågor till panelen d.v.s. pre-
sentatörerna. Det är fantastiskt att det ännu 
finns ungdomar som utan ersättning ställer 
upp och representerar sitt hemland utom-
lands. Det klarade de här ungdomarna 
med glans! 

Årets positiva nyhet var att en grupp 
studerande från yrkeshögskolan Laurea del-
tog i arrangemangen tillsammans med sin 
svensklärare Camilla Kåla. De ansvarade för 
de praktiska sakerna på ort och ställe och 
hjälpte till med både teknik, anmälningar 
och servering. Både arrangörerna och stu-
denterna hoppas att det här blir en tradition. 

Även om informationsdagen ordnades 
på ett nytt ställe fick vi besök av program-
chef  Maria Romantschuk från Hana-
holmen. Sveriges ambassad i Helsingfors 
representerades av press- och kulturråd 
Jan Nyberg och yrkeshögskolan Laurea av 
utvecklingschef  Johanna Lahti. Från Sve-
rigekontakt i Finland r.f. hälsade  vår ord-
förande Camilla Kåla åhörarna välkomna 
och vår styrelsemedlem Nathalie Edman-
Koskell informerade om grupparbetet. Hon 
fungerade också själv som gruppledare.  

Såsom året innan användes också sociala 
medier både före och under informations-
dagen. De som hade utmärkt sig i olika täv-
lingar belönades i slutet av dagen. Det var 
bl.a. en bildtävling på Facebook om ”Mitt 
Sverigepaket” och en tävling om vem som 

var dagens aktivaste deltagare. Nätverket 
Svenska nu svarade för tävlingsprisen.

Kvällens film var Trevligt folk, en verklig 
solskenshistoria i höstmörkret.
För lokalföreningen i Helsingfors är 
Sverigepaket ett utmärkt sätt att sprida infor-
mation om Sverige och att bekanta finsk-
språkiga studerande med sverigesvenskan 
och sverigesvenskar. Den här stora upp-
giften kan vi lyckas med i samarbete med 
Hanaholmen, Svenska nu, de lokala hög-
skolorna och universiteten samt Riksför-
eningen Sverigekontakt. Det är mycket 
givande att se hur intresserade och enga-
gerade våra deltagare är. De jobbar flitigt 
i grupperna, ställer frågor till panelisterna 
och är tacksamma för den här dagen då de 
får vara ”riktiga konferensdeltagare” och 
inte bara vanliga studerande. 

Text: Berit Peltonen
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

Ordet ”poetik” betecknar läran om 
dikten, hur man skriver. Många har 
skrivit poetiker, ”diktläror” genom his-
torien och inom alla kulturer, och ofta 
har de själva varit författare. Konstnä-
rer, poeter, litteratörer, vars liv till stor 
del kretsar kring ord och berättelser, 
är resenärer i ett landskap som består 
av språk och gestaltning och poetiken 
är en slags reseberättelse.

Att skriva är att ständigt navigera mellan 
otaliga möjligheter, vara ute i totalt mörker, 
bländas av starkt ljus, tro sig förgås i träsk 
av klichéer. Den som skriver både längtar 
efter ledning och skyr den, försöker finna 
vägen tillbaka till det hon eller han gjort 
förut, och röja nya stigar. Motsatserna tar 
ut varandra, inget är rätt, inget är fel, det 
som gäller är ärlighet gentemot sig själv 
och det som ska göras. Den som skriver 
och berättar söker djupt i sig själv. Varje 
mening är till slut frukten av all tidigare 
erfarenhet. Ja, det låter stort men den som 
sett en riktig målare stryka färg på en föns-
terbåge eller dörrpost förstår nog.

En poetik från förr var ofta auktoritär. 
Dess författare utgick från att diktkon-
sten gick att lära sig på ett instrumentellt 
sätt, att skrivandet var som att använda en 
verktygslåda. Vissa former sades lämpa sig 
för vissa ämnen, som sonetten för kärleks-
dikter, odet för högstämda dikter, formen 
skulle understödja och höja innehållet – 
och mycket av poetens värde skulle ligga i 
att behärska formen, och mycket av diktens 

värde skulle ligga i dess formella glans.
Men litteraturens historia är full av upp-
brott. Avsteg från konventionen har gjorts 
under alla tider. För den som vill komma 
längre i sin konst är gränssättningar mera 
provokation än hjälp – på samma sätt som 
strikta regelverk kan få en diktare att utföra 
storverk just därför att begränsningen i sig 
utmanar uppfinningsrikedomen och fanta-
sin. Enligt våra dagars konventioner, i den 
västerländskt inspirerade kultursfären, är 
det sedan lite mer än ett och ett halvt sekel 
sedan det enskilda och originella skapan-
det, det för varje stund unika som gäller. 
Diktare som Baudelaire, Whitman, Achma-
tova, Rimbaud, Dickinson, Södergran och 
många många fler har visat att poeten kan 
gå helt andra vägar för att komma åt det 
inre i en människas liv. Det går därför inte 
heller att skriva en poetik för våra dagar på 
samma sätt som förr. Man gör som hjärtat 
vill, skapar egna regler och gränser, grund-
satsen är att de är individuella.

Vad gör detta med synen på dikten?
Poeten och översättaren Marie Lund-

quist har nu i vinter kommit med boken 
Dikten är tanken som far genom hjärtat och 
spränger det (Bonniers). Enbart titeln är ett 
svar på frågan. Boken är inte en diktsam-
ling, inte heller en samling aforismer, inte 
heller … nej den är något alldeles unikt. 
Varje textsida består av mening, ett påstå-
ende om dikten, ofta drastiskt, provoce-
rande, fantasieggande: ”Dikten bär sin 
mantel av sorg långt innan den blir fjäril”, 
”Dikten är kall metall mot halsgropen”, 

”Dikten är en mycket liten sjöhäst som 
betar ord”, Dikten är en skelögd ängel som 
genomskådar tron”. Här, i en poetik för 
vår tid blir Dikten en varelse, gäckande, 
hemlighetsfull och svårfångad, ja en osa-
lig ande man aldrig helt kan veta var den 
är. Den är på en gång gullig och farlig, kan 
svänga närsomhelst, vända sig i raseri mot 
sin skapare, och så strax därpå bjuda in till 
värmen.

Precis som vi.

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



11SVERIGEKONTAKT

Ett forskningsfält som vuxit de senas-
te åren är det om språkliga landskap, 
eller linguistic landscapes, som det 
brukar kallas. Inom fältet undersöks 
vilket eller vilka språk som är synliga 
runt oss, på vägskyltar, reklampelare, 
samhällsinformation, tidtabeller, buss-
linjer och menyer. Vem skriver till vem 
om vad och hur ser det ut?

I januari kom årets nya studenter till min 
institution på universitetet i Göteborg. 
Deras första uppgift blev att gå ut och kart-
lägga det språkliga landskapet omkring 
dem. De fick fotografera i privat eller 
offentlig miljö, ute, inne, i centrum, små-
stad eller förort. Det de tog med sig tillbaka 
till föreläsningssalen var intressant. Man 
kan sammanfatta det så här:

Sverige är flerspråkigt. Men det syns 
mest i kommunikation nerifrån, i det man 
ibland kallar bottom-up-kommunikation. 
Ett fint exempel är Restaurang Nergez. 
Ordet restaurang står på svenska, men 
namnet, Nergez, alltså är arabiska och möj-
ligen också kurdiska för ”påsklilja” eller 
möjligen ”pingstlilja”. För den som inte för-
står Nergez, d.v.s. troligen de flesta i majori-
tetsspråksbefolkningen, finns en stor bild av 
en pingstlilja på skylten. Det finns också en 
rad på vad en av mina studenter identifie-
rade som sydkurdiska (jag trodde att det var 
arabiska, men det var det inte; det är alltid 
bra att ha studenter som vet mer än man 
gör själv) och en rad på arabiska. Telefon-
numret till restaurang Nergez presenterades 
med den engelska frasen phone. Och tele-
fonnumret stod skrivet med arabiska, d.v.s. 
våra gamla vanliga, siffror.

Ingen av oss som såg skylten tyckte att 
den var svår att förstå, eller reflekterade ens 
i förstone över att den tog så många olika 
resurser i bruk för att presentera ett mat-
etablissemang. Det man fattar behöver man 
sällan fundera över. Det vi såg var en skylt 
för en restaurang som såg ut att ha speciali-
serat sig på mat från mellanöstern.

I kommunikationen från det officiella Sve-
rige till alla oss som bor här, top-down-kom-
munikationen, utnyttjades inte lika många 
resurser. Ibland var det en aning förvånande 
att det språkliga landskapet inte alls åter-
speglade språkbilden i befolkningen, inte 
ens när flerspråkigheten var en av poäng-
erna. Biblioteken i Göteborgs förorter har 
stora samlingar av böcker på andra språk 
än svenska. Denna världslitteratur märk-
tes upp – på svenska. Böcker på andra språk, 
kan det t.ex. stå på den skylt man ska följa 
för att hitta barnböcker på persiska eller 
somali. Inga symboler eller bilder fanns med 
som stöd för förståelsen. Det stora nybyggda 
stadsbiblioteket i Göteborgs innerstad var 
mer flerspråkigt; där används ganska kon-
sekvent svenska och engelska sida vid sida. 
Intressant nog gäller detta mest information 
som många ändå hade fått med sig oavsett 
behärskningsnivå av svenska. Ordet Infor-
mation på svenska är hjälpsamt översatt till 
Information på engelska, och också utmärkt 
med den internationellt gångbara symbolen, 
eller piktogrammet, med ett litet i i en cirkel. 

En av mina kolleger, Andreas Nord, 
undersökte det språkliga landskapet i vår 
egen korridor på Institutionen för svenska. 
Vi som arbetar med svenska och språk hela 
dagarna – nog syns det överallt runt oss? 
Nej, det gör inte det. De texter som möter 
oss i vår egen korridor handlar om röstbe-
rättigade till ett val (lång lista med namn), 
om utrymning i händelse av fara, om hur 
brandsläckaren ska handhas och hur man 
ska stretcha musklerna i överkroppen för 
att undvika musarm och ont i nacken vid 
arbete framför dataskärm. Att de som arbe-
tar i korridorerna skulle vara något slags 
experter på svenska är det inte möjligt att 
sluta sig till. På en felstavad lapp ombes vi 
alla att släcka ljuset när vi lämnar rummet. 

I vår korridor får man mest information 
om vad som faktiskt pågår i lokalerna om 
man tittar på de provisoriska skyltar som 
enskilda medarbetare eller studenter har 
satt upp. Lektionen på kursen i språkhis-

toria är flyttad till ett annat klassrum. En 
handskriven lapp på en anslagstavla berät-
tar att man kan köpa begagnad kurslittera-
tur om man ringer ett visst nummer. Letar 
man noga finns provisoriska högar med 
böcker om våra ämnen, men så fort de 
högarna flyttas blir korridoren tom på vitt-
nesbörd om språkvetenskap igen. 

Det här fältet kan tyckas vara ett litet 
märkligt forskningsområde, kanske. Och 
det mest centrala i vår korridor är säkert 
inte vilka texter som är synliga, utan vilka 
aktiviteter som pågår i föreläsningssalarna. 
Men det finns många samhällen, även i 
Sverige, där rätten till en rättstavad väg-
skylt på modersmålet är av verkligt stor 
betydelse. Hur ser det 
språkliga landskapet ut 
runt dig? Vad säger det 
om vilka språk som talas 
och vilka som syns?

Text: Sofia Tingsell

Språkliga 
landskap
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Vad är det vi saknar när vi inte varit 
i Sverige på ett tag? Svaret på den 
frågan är naturligtvis väldigt individuellt, 
men när det kommer till generell sak-
nad brukar det nämnas allt från gravlax 
och lakrits till växlingen mellan årstider 
och tillgång till böcker på svenska. 

Det var just saknaden av en svensk bok-
samling som gav författaren Sven Lindqvist 
idén till en litteraturbank. Han befann sig 
då 1990 i oasen Timimoun i Sahara, där 
han arbetade med sin bok Ökendykarna. 
Tio år senare gav Horace Engdahl, som 
då var ständig sekreterare i Svenska Aka-
demien,  Johan Svedjedal, professor i Upp-
sala, uppdraget att utreda frågan. Ett par 
år senare var Litteraturbanken ett faktum 
(www.litteraturbanken.se).

Litteraturbankens syfte är att vara en fri 
nätresurs för forskning, undervisning och 
folkbildning. Huvuduppgiften är att samla 
in och digitalisera svenskspråkig skönlitte-
ratur. Verksamheten bekostas huvudsakli-
gen av Svenska Akademien och Kungliga 
Vitterhetsakademien. Kungliga biblioteket 
och Svenska Vitterhetssamfundet har också 
stöttat verksamheten genom tilldelning av 
resurser och material. 

Fram till idag har Litteraturbanken digi-
taliserat och lagt ut över 1861 verk av över 
1055 författare på nätet. Dessa texter är 
tillgängliga för alla, helt utan kostnad. Mer 
än 796 av dessa verk kan laddas ner som 
e-böcker i mobiltelefoner, läsplattor eller 
datorer. Litteraturbanken är således ett bra 
exempel på hur ny medieteknik kan tas 
tillvara för att sprida litteratur. I alla tider 
har skönlitteraturen spridits i nyuppkomna 
medier, samtidigt som alla nya medier 
också innebär en konkurrenssituation och 

 Den underbara  
LITTERATUR-
BANKEN 

att allt mindre tid ägnas åt skönlitteratur i 
form av böcker och läsning. 

Litteraturbankens texter är så kallade 
upphovsrättsfria texter, det vill säga texter 
skrivna av en författare som har varit död i 
minst 70 år. Men här finns också yngre tex-
ter, där man av olika anledningar har slu-
tit avtal med upphovsrättsinnehavaren. De 
äldsta texterna är från 1200-talet.  Den text 
som är mest nedladdad är Harry Martinsons 
Aniara, följd av Hjalmar Söderbergs Doktor 
Glas, August Strindbergs Fadren och Fröken 
Julie samt Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen 
och Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.

Vad är det då som skiljer Litteratur-
banken från andra sajter med skönlitterära 
texter? Litteraturbankens föreståndare Mats 
Malm formulerar det så här i sin text ”Fasta 
och flyktiga texter. Litteraturbankens digi-
tala tillgångar”: 

Litteraturbanken strävar efter att
1. ha en uppsättning material som inte 
bara omfattar källtexter utan också 
moderna vetenskapliga utgåvor, nyskrivna 
presentationer och inledningar till litterära 
sammanhang;  
2. erbjuda det i noga kontrollerad form; 
3. bli en plats för arbete, studier och för-
ströelse;  
4. utveckla tekniska lösningar för veten-
skaplig utgivning och erbjuda stöd för 
sådana projekt. 

För att tillgängliggöra litteraturarvet 
också för barn och unga fick vi två upp-
draget att utarbeta ett material för lärare 
och elever med utgångspunkt i Litteratur-
bankens texter. I maj 2014 lanserades Lit-
teraturbankens skola, Litteraturskolan. Den 
innehåller tre avdelningar: För det första 
en allmän del med litteraturdidaktiska och 
metodiska idéer och en genomgång av lit-

terära termer och begrepp. För det andra 
en del som har rubriken Prosa och för det 
tredje en del som har rubriken Lyrik.  Det 
finns också underavdelningar som riktar sig 
direkt till elever i olika åldrar och en lärar-
del med undervisningsförslag. Prosadelen 
är uppbyggd kring Selma Lagerlöfs förfat-
tarskap och där finns en rad förslag till hur 
man kan arbeta med Selma Lagerlöfs olika 
texter från förskoleklass till och med gym-
nasiet. Lagerlöfs texter har vi också gruppe-
rat genrevis och i några olika teman, efter-
som det ofta är så den äldre litteraturen 
kommer in i skolans litteraturundervisning. 
Dessa teman är Kvinnosak, Krig, Nordisk 
folktro och Skräck.

Selma Lagerlöf  valdes som första för-
fattare på Litteraturskolan därför att hen-
nes texter är en utmärkt ingång för att läsa 
äldre litteratur. Hon skrev för alla åldrar 
på ett förhållandevis enkelt och modernt 
språk. Hennes texter har en tydlig berättar-
röst. Hon skrev i olika genrer. Men främsta 
anledningen är att hennes idéer fortfarande 
är aktuella. Hon argumenterar livligt för 
jämställdhet i exempelvis ett tal hon höll på 
rösträttskongressen 1911, ”Hem och stat”, 
hon förespråkar miljövård och djurens rätt 
i exempelvis Nils Holgerssons underbara resa 
genom Sverige, hon lyfter etiska och moraliska 
frågor som i exempelvis Herr Arnes penningar 
och hon är en stor skildrare av kärlek och 
självförverkligande. Det främsta argumen-
tet är att hon med stor variation och inle-
velse gestaltar starka mänskliga känslor. Vi 
presenterar också idéer kring hur man kan 
läsa Lagerlöf  med en ”filmisk” blick. Hon är 
duktig på att använda sig av dialog och hon 
skriver väldigt sceniskt. Hennes berättar-
röst är skicklig på att framkalla bilder i vårt 
inre under läsningens gång.  Det är också 
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 Den underbara  
LITTERATUR-
BANKEN 

en förklaring till att hennes texter så 
ofta blev filmade och att hennes filmer 
fick sådana framgångar i filmens barn-
dom. Det finns alltså också spännande 
filmhistoriska vinklingar i vårt material 
kring bland annat en av de allra mest 
kända svenska filmerna någonsin, Victor 
Sjöströms Körkarlen och vi visar på möj-
ligheter att jämföra och diskutera film 
och bok. 

Lyrik är en genre som saknas i 
Lagerlöfs författarskap. I vår lyrikav-
delning går vi inte in i ett specifikt för-
fattarskap, utan vi har istället gjort ett 
urval ur många av Litteraturbankens 
författarskap. Det innebär alltså äldre 
litteratur och de äldsta författare vi har 
med i urvalet är från 1600-talet: Israel 
Kolmodin, Israel Holmström och Jes-
per Swedberg. Den allra äldsta dikten 
i urvalet är ”Den blomstertid nu kom-
mer”, skriven i slutet av 1600-talet, ett 
bra exempel på hur äldre litteratur har 
hållits levande i många generationer. 

Vår urvalsprincip har varit att dik-
terna ska ha något att säga dagens 
barn och unga och vara någorlunda 
lättbegripliga både språkligt och inne-
hållsmässigt. Vi förespråkar gemensam 
läsning och samtal, vilket fördjupar 
både förståelsen och känslan för dik-
ten och att läsaren inte alltid behöver 
begripa exakt varje ord och mening i 
en dikt utan kan njuta av diktens ryt-
mer och klanger. I många fall är äldre 
dikter också tonsatta och då tillkommer 
musiken som ytterligare en dimension 
i upplevelsen. Många kända svenska visor 
och psalmer finns i vårt urval. Litteratur-
arbete kan gärna göras också med texter 
man sjunger. Nu finns också under avdel-
ningen Ljudarkivet specialgjorda ”musi-
kaliska vandringar” med Martin Bagges 
inspelningar av bland annat Bellman samt 
Horace Engdahls inläsningar av en rad dik-
ter av olika författare. 

Litteraturbankens skola ger alltså uppslag 
till hur ett urval äldre svenska texter kan 
läsas litteraturpedagogiskt och vill visa att 
äldre litteratur kan tillföra oss nya kunska-
per, perspektiv och idéer. Äldre texter kan 
gärna läsas och behandlas i sin specifika 
historiska kontext. Vi menar att när den 
historiska kontexten fokuseras får barn och 
unga som lever idag en större känsla av att 
själva vara en del av den historiska utveck-
lingen. En inlevande förståelse för Sveriges 
historia skapas genom att läsa om männis-
kors erfarenheter och känslor i det förflutna 
och samtidigt få perspektiv på sin egen 
tillvaro. Men äldre texter kan också läsas 

för att förmedla synen på allmängiltighet 
i mänskliga känslor och erfarenheter och 
här har vi många fantastiska exempel i vår 
svenska lyrikskatt.  Om vi till exempel vill 
bli påminda om hur det känns när våren 
kommer kan vi läsa Karin Boyes ”Vårvisa”:

I vårtid, i groddtid, 
då brister frönas skal, 
och råg blir råg och tall blir tall 
i frihet utan val. 
 
En ilning av vällust 
går genom själ och kropp – 
att jag är jag, nödvändigt jag – 
en brodd, som hittat opp, 
 
ett vårskott, vars växtkraft 
jag knappast anar än – 
men stammens sav med bitter smak 
med lust jag känner den.

Om vi istället vill få en höstkänsla så formu-
leras den fint av Edit Södergran i 
”Höstens Dagar”:

Höstens dagar äro genomskinliga 
och målade på skogens gyllne grund... 
Höstens dagar le åt hela världen. 
Det är så skönt att somna utan önskan, 
mätt på blommorna och trött på grönskan, 
med vinets röda krans vid huvudgärden... 
Höstens dag har ingen längtan mer, 
dess fingrar äro obevekligt kalla, 
i sina drömmar överallt den ser, 
hur vita flingor oupphörligt falla...

Text: Ann Boglind och Anna Nordlund

Ann Boglind har varit verksam som svensklärare på 
högstadiet, universitetslektor i svenskämnets didaktik 
vid Göteborgs universitet och författare till en rad 
läroböcker för skola och högskola.
Anna Nordlund är lektor i didaktik vid Uppsala uni-
versitet och disputerade 2005 i litteraturvetenskap på 
avhandlingen Selma Lagerlöfs underbara resa genom 
den svenska litteraturhistorien. 
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Luciatåget, julbordet och valborgs 
majbrasa – och lägg gärna till kända 
europeiska karnevaler – vad skulle 
hända om alla dessa traditioner slogs 
ihop? Jo, då skulle man förflytta sig till 
Ryssland för att fira Maslenitsa.

Med sin röriga historia, fylld med både djup 
religiositet och extrem ateism, har Ryss-
land ändå lyckats att bevara en av de mest 
slaviska högtiderna. Kärt barn har många 
namn, brukar man säga, och tidigare kall-
lades denna ryska helg för smörtiden, mjölk-
tiden, glupskhetstiden, ostveckan – och min 
personliga favorit, pannkaksveckan. Idag 
är den allmänt känt som Maslenitsa, vilket 
grovt översatt betyder ”smörtiden”.

Som med så många urgamla seder är 
det idag nästan omöjligt att spåra tillbaka 
dess historia och dess ursprungliga syfte. 
De flesta är dock överens om att Masle-
nitsa kom med tiden att fungera som en 
viss säsonggräns, med ”adjösägande” till 
vintern och välkomnande av våren. Helgen 
hade inget fast datum, utan inföll i slutet av 
februari eller början av mars och löpte hela 
två veckor, med avslutning kring vårdag-
jämning – alltså, en utmärkt markör för ett 
nytt år, som hos många folkslag firades just 
i mars, då naturen började vakna efter sin 
långa vinterdvala.

Som med så många andra hedniska tra-
ditioner som delvis lever kvar i dagens sam-
hällsseder i de flesta länder har kyrkan försökt 
att införliva Maslenitsa i sin egen kalender för 
att övergång från hedendomen till kristendo-
men skulle ske snabbare och upplevas naturli-
gare. Kyrkan lyckades dock inte att bekämpa 
alla hedniska ritualer – men dess ansträng-
ningar blev ändå inte bortkastade: smörtiden 
förkortades till bara en enda vecka.

Kyrkans huvudhögtid är påsken, som 
föregås av en 48 dagar lång fasta i Ryss-
land. Det som tidigare hade varit en skörd- 
och fruktbarhetsrit förvandlades nu till 
prästernas omsorg om människorna: man 
skulle se till att äta upp sig för att kunna 
klara den långa påprackade dieten. Den 
mat som skulle förtäras avslöjas i den gamla 

Maslenitsa
högtidens beteckning: smörvecka. Detta 
var alltså den ryska motsvarigheten till fet-
tisdagen, fast fettisdagen som täckte en hel 
vecka. Fastan hade då redan börjat, åtmins-
tone delvis, så köttprodukter fick man inte 
röra vid – däremot allt som innehöll fett 
– såsom kvarg, grädde, smetana (en sorts 
syrad grädde), mjölk, smör samt ägg, fisk, 
olika slags gryn och öl – vilket fortfarande 
var tillåtet. Huvudrätten blev pannkakor.

Pannkakor... Än idag förknippas Mas-
lenitsa med framför allt denna maträtt. 
En del påstår att traditionen går tillbaka 
till hedniska tider, då man dyrkade olika 
gudar, bland annat solen. För att locka 
fram den efter den långa kalla vintern och 
visa sin förståelse för värmens betydelse i 
odlingsprocessen lär man ha börjat baka 
små gula plättar som liknade solen. Att 
äta dem ansågs likvärdigt med att få i sig 
en del av solens ljus, värme och styrka. Så 
småningom byttes dock brödplättar mot 
mycket festligare och mättande pannkakor.

Ytterligare en förklaring till varför pann-
kakor började ta alltmer plats under festlighe-
terna är att Maslenitsa tidigare förknippades 
med död. Det kan tilläggas, att äta pannka-
kor när någon går bort är en urgammal sed 
som fortfarande följs av ryssarna. Maslenitsa 
betydde ju alltid död – åtminstone död för 
vintern – och samtidigt skulle man komma 
ihåg sina avlidna släktingar. Att tänka på de 
döda är något som helt försvunnit ur dagens 
Maslenitsafirande, medan pannkakorna togs 
med till den moderna världen.

Varje dag fick sitt eget namn under Mas-
lenitsa-veckan och därmed sina specifika 
traditioner, men det gemensamma för alla 
dem var hedrande av nybildade familjer 
samt äktenskapsförmedling. Olika släk-
tingar besökte varandra och bjöd på mat – 
i synnerhet pannkakor, och den traditionen 
lever lyckligtvis kvar överallt i Ryssland.

Ännu är det ganska vanligt att kvinnan 
bjuder sin svärson hem till sig och lagar 
pannkakor åt honom för att visa sin posi-
tiva inställning till honom (även om res-
ten av året kan kanske denna fina attityd 
knappt märkas). Som tack skulle svärsonen 

bjuda sin svärmor på besök – dock var det 
svärsonens fru, det vill säga hans svärmors 
egen dotter, som var ansvarig för pannkak-
slagning! Den biten är dock bortglömd hos 
de flesta nu...

Måndag, tisdag och onsdag räknades 
länge som vanliga ”arbetsdagar”: då fick 
man städa, tvätta, laga mat och hålla på 
med andra vardagliga husarbeten. Från 
och med torsdagen började dock den 
stora ledigheten: nu fick man roa sig så 
mycket man ville. Till de typiska aktivi-
teterna hörde att åka släde, rida, sjunga 
och dansa. Många klädde ut sig för att ha 
ännu roligare; de finare stadsborna tog på 
sig sina finare kläder och gick ut för att se 
på karnevalsliknande tillställningar och på 
gycklarnas lekar med björnar. Dessutom 
förekom det olika typer av tävlingar – inte 
minst knytnävsslagsmål, en mycket popu-
lär ”sport” som förekom på de flesta viktiga 
dagar och högtider i dåtidens Ryssland.

Det där med knytnävsslagsmål sågs ofta 
med skräck och misstro av utlänningar som 
besökte ryska städer och byar. Det man kan-
ske inte riktigt förstod var att det var män-
niskornas sätt att bli av med alla de negativa 
känslor de sparat på sig under den utdragna 
vintern. Och samtidigt en självklar lösning 
på rätt många konflikter som skapats under 
en viss period. Man fick faktiskt inte brottas 
och boxas hur som helst och när som helst, 
utan egentligen bara under specifika hög-
tider, såsom torsdagen under smörveckan. 
Dessutom fanns det den närmaste söndags-
kvällen – den tidpunkt då alla människor 
skulle be varandra om förlåtelse.

Den traditionen lever kvar i dagens 
Ryssland, dock som en del av den kyrk-
liga praktiken. Inte sällan kan man ringa 
till sina kompisar eller släktingar och be 
om ursäkt för allt det onda man omedvetet 
gjort under det gångna året.

Söndagen är för övrigt Maslenitsas vikti-
gaste dag. Det är då alla festligheterna avslu-
tas innan stora fastan börjar med förbud mot 
alla möjliga störningar från det spirituella 
livet. Även om Ryssland – eller snarare Sov-
jetunionen – länge varit ett ateistiskt land där 

UTBLICK 

RYSSLAND
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det inte fanns utrymme för ”religiösa dum-
heter” så har kyrkan återuppstått från glöm-
skan och många har i någon mån återvänt till 
kyrkliga seder, såsom dop och delvis fastan.

Inom kyrkan räknas denna söndag 
fortfarande som dagen då präster förlåter 
synderna, medan både troende och icke-
troende ber varandra att glömma bort det 
onda man kanske omedvetet orsakat sina 
nära och kära. Riterna kring Maslenitsafi-
randet är också värda att nämna.

Det är nu, på sista söndagen före den 
stora fastan, som den märkligaste cere-
monin äger rum: lekar, sånger, danser och 
underhållande föreställningar avslutas med 
ett tåg, där bland annat utklädda perso-
ner skulle delta. Syftet var att i slutändan 
sätta eld på själva maslenitsan – så kallas 
förutom högtiden också en gigantisk docka 
gjord av halm eller trädkvistar och gamla 
trasor. Dockan bör se både rolig och ful 
ut, klädd i kvinnokläder och placerad cen-
tralt i byn eller stan. Den skulle stå orörd 
hela veckan och sedan föras med ett stort 
tåg genom orten för att bli sönderriven – 
och senare bränd. Därmed skulle vintern 
lämna världen och våren komma tillbaka 
med sin fulla glans. Askan skulle strös över 
åkrarna för att gödsla jorden.

Många av de gamla traditionerna kan 
man uppleva under Maslenitsa idag: det 
spelas musik och arrangeras föreställningar 
med äldre danser och lekar (dock oftast 
utan björnar). Att se hur dockan försvinner 
i lågor är också en stor underhållning för 
en hel del. Och vad vore pannkaksveckan 
utan pannkakor? Överallt bjuds man på 
dem – så det gäller att passa på och ta sig 
ut på en pannkaksrunda, för som ett gam-
malt ryskt ordstäv säger, ”inte alltid är det 
Maslenitsa för katten, för sen kommer den 
stora fastan”. Idag anordnas smörveckans 
aktiviteter i många andra länder, där anta-
let ryssar är relativt stort. Så också i Stock-
holm, så se till att kolla upp datumet för 
denna högtid och förflytta dig till Ryssland – 
även om bara för ett par timmar...

Text: Julia Antonova
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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

I september 2016 startade SI Ins-
tagramkontot @svenskanivarlden. 
Studenter som läser svenska vid olika 
universitet runt om i världen turas om 
att ha hand om kontot under en eller 
två veckor och får då publicera sina 
egna bilder. 

Det finns drygt 18 000 studenter utanför 
Norden som läser svenska på akademisk 
nivå. Syftet med Instagramkontot är dels 
att visa bredden av svenskundervisningen i 
utlandet, dels att på ett roligt sätt föra sam-
man studenter från hela världen. För dig som 
regelbundet läser tidningen Sverigekontakt 
är det kanske ingen nyhet att det finns så 
många studenter, men i Sverige är det gan-
ska okänt. Och hur många studenter har inte 
fått frågan om varför de valt att läsa svenska 
när det finns så många andra språk att välja 
bland. Förhoppningsvis kan studenternas bil-

@svenskanivarlden
– från glosor till Sverigeevenemang

der åtminstone delvis besvara den frågan.
På Instagram publicerar studenterna foton 
från klassrum, på läxor och läromedel, på 
evenemang med Sverigeanknytning samt 
kända stadsvyer för att sätta universiteten 
på kartan. Många svenskstuderande älskar 
Sverige och allt som kan förknippas med 
landet, så det blir även en hel del bilder på 
dalahästar i exil, fikastunder och svenska 
flaggor. Varje onsdag har studenterna 
i uppgift att välja ut veckans ord eller 
uttryck. Fredagsmys, godisgris, plugghäst, 
sjuhundrasjuttiosju sjösjuka sjuksköterskor 
är bara några av de utvalda ord och uttryck 
som figurerat i flödet.

Under hösten har vi som följt kontot 

Solen, dyket 
och glassen 
Om accent 1 i sommarens ord

fått träffa studenter vid universitet i Bel-
gien, Frankrike, Georgien, Japan, Kanada, 
Kina, Lettland, Polen, Rumänien, Ryssland 
och Tyskland. I vår far vi vidare till bland 
annat Bulgarien, Finland, Spanien, USA 
och Vitryssland. 

Häng med på resan du med och berätta 
om kontot för dina studenter! Det enda ni 
behöver göra är att ladda ner appen Insta-
gram till mobilen och sedan söka upp vårt 
konto som heter @svenskanivarlden.  
Det går också att titta på bilderna på  
webben på följande adress:  
www.instagram.com/svenskanivarlden

Text: Eva Jernström

 



17SVERIGEKONTAKT

Vid en ceremoni på det historiska museet i staden Petro-
pavlovsk 10 februari överlämnade Sveriges ambassadör i 
Kazakstan Christian Kamill bokverket med Linnés lär-
jungars samlade dokument. Det var en gåva från Riks-
föreningen Sverigekontakt, dels med anledning av att lär-
jungen Johan Peter Falck år 1768 deltog i en expedition till 
Kazakstan, dels för att sprida information om Sverige.  
Vid ceremonin deltog bland andra biblioteks- och musei-
folk, religiösa och politiska ledare samt ett flertal represen-
tanter från media, totalt ett 70-tal personer. Efter överläm-
nandet bjöd Sveriges ambassad på en mottagning för ett 
25-tal honoratiores.

Text: Lars Bergman

GÅVA TILL 
PETROPAVLOVSK
I KAZAKSTAN

Riksföreningen Sverigekontakt anordnar sommarkurs i svenska på Billströmska 
folkhögskolan även 2017. Kursen börjar måndag 24 juli och avslutas lördag 12 
augusti. Mer information på vår hemsida www.sverigekontakt.se – under rubri-
ken Kurser och stipendier. Du anmäler dig senast 30 maj. Tänk på att antalet 
platser är begränsat och att kursen kan bli fullbelagd. Anmäl dig i tid!  
Välkommen till Sverige sommaren 2017!

Sommarkurs i svenska 2017

– 

Ambassadör Christian Kamill



18 SVERIGEKONTAKT

Under några heta sommardagar 1709 
utspelade sig i trakterna kring den lilla 
ukrainska fästningen Poltava händelser, vars 
följder kom att bli några av de mest tragiska 
i det svenska rikets historia. Det faktiska 
resultatet av generaldrabbningen under det 
stora nordiska kriget blev att – enligt olika 
uppskattningar – mellan 23 000 och 28 000 
karoliner hamnade i fångenskap. Bland 
dem fanns inte bara eliten ur den svenska 
armén utan även meniga soldater och även 
tusentals civila, kvinnor och män, gam-
lingar och barn.

När de första uppgifterna om katastro-
fen vid Poltava nådde Sverige innebar det 
en oerhörd stress för samhället, som så ofta 
är fallet när en bild som byggts upp under 
decennier av en stabil världsordning, där 
ditt eget land intar en välförtjänt hög posi-
tion, plötsligt faller samman. Såväl tron på 
kungens storhet som tanken på landet som 
en stormakt kom att ifrågasättas. Mot den 
bakgrunden är det lättare att förstå var-
för några av ledamöterna i kungliga Rådet 
ägnade något större uppmärksamhet åt det 
förslag från Peter I om att sluta fred som 
kungens sekreterare Josias Cederhielm med-
förde till Sverige i augusti 1709. Men kung-
ens direktiv blev kategoriskt: inga eftergifter 
år tsaren.

I stället för en länge efterlängtad fred 
fick Cederhielm återvända till Moskva med 
ett förslag om en ”generell utväxling” av 
krigsfångar, ett förslag som vid närmare 
granskning visade sig vara ett illa dolt för-
sök att köpa loss större delen av den svenska 
armén. Nu var det den ryske tsaren som 
inte gick med på förslaget. Det finns ett 
annat föga känt faktum som är intressant 
i sammanhanget. Cederhielm hade ytter-
ligare ett projekt i reserv, som man skulle 
kunna använda sig av för att underlätta 
de svenska fångarnas öde i Ryssland. Det 
handlade om att försöka muta tsarens när-
maste man under kriget, furst Alexander 
Mensjikov. Som mellanhand för operatio-
nen valde man hovläkaren, skotten och 

jakobinen Robert Areskin (Erskine). Det var 
han som fick förslaget att för fursten lägga 
fram det generösa svenska erbjudandet: 
om han kunde påverka tsaren och mildra 
behandlingen av karolinerna så skulle han 
få ”ädla stenar, guld och silver för 100 tusen 
jefimker1. I Europa kände man väl till Men-
sjikovs förkärlek för gåvor och man räknade 
därför med framgång för företaget. Men de 
åren, 1709–1710, lyckades fursten mobi-
lisera styrka och tacka nej till rikedomen. 
Fast 1716 agerade baron Hertz också via 
Areskin och då accepterade Mensjikov en 
viss summa för att medverka till att arrang-
era den rysk-svenska kongressen på Åland 
1718–1719.

De karoliner som hamnat i rysk fången-
skap kunde då inte ana hur lång och svår 
tiden som fångar skulle bli för dem själva 
och deras nära och kära hemma. Den första 
allvarliga prövningen för dem blev att som 
”levande” krigsbyte delta vid de grandiosa 
festligheter som den ryske tsaren plane-
rade i Moskva. Peter hade planlagt firandet 
för att visa sitt folk och hela världen den 
nya ryska arméns styrka och makt. Inför 
genomförandet av tsarens plan började man 
i mitten av december att samla fångarna i 
närheten av Moskva, i orter som Serpuchov, 
Kolomna, Mozjajsk och andra städer inte 
långt från Moskva.

Det stora firandet inleddes den 22 
december 17092 och bestod av en militär-
parad, scener med kostymerade aktörer 
och illuminationer, och pågick i flera dagar. 
Scenariot hade utarbetats av tsaren själv. 
Den högtidliga paraden leddes av musikan-
ter som spelade puka och trumpet. Sedan 
följde det Semjonovska gardesregementet 
i sina mörkblå uniformer. I mitten av rege-
mentets kolonn gick fältartilleri, fanor, stan-
dar och fångar som tagits under slaget vid 
byn Lesnaja den 29 september 1708. Därpå 
fick menigheten se en komisk scen, där 
tanken var att förödmjuka den besegrade 
fienden. På en släde förspänd med renar 
färdades en narr, en fransman vid namn 

Viemeny, som utsetts till ”nentsernas kon-
ung”. Nentserna kom efter på ytterligare 
19 slädar. Den narraktige kungen och hans 
följe symboliserade det dåraktiga hos den 
svenske kungen, som vågat sig på att för-
söka erövra Ryssland.

Den delen av processionen som hand-
lade om Poltava inleddes av Preobrazjen-
ska regementet, bakom vilket följde de 
officerare som tillfångatagits vid Poltava. 
I luckorna mellan kolonnerna framfördes 
erövrade troféer, och leden av fångar avslu-
tades av de svenska generalerna med fält-
marskalken greve Carl Gustaf  Rehnskiöld 
och ministern i fält greve Carl Piper. Hela 
föreställningen, som varade från morgon till 
kväll, åtföljdes av kanonsalvor och klockring-
ning. På husens balkonger och längs gatorna 
stod de många åskådarna som förtjust häl-
sade segrarna och hånade de svenska krigs-
fångarna, som måste ha mått förskräckligt: 
förnedrade och förolämpade tvingades de 
tillbringa många timmar på benen utan att 
få så mycket som en brödbit att äta.

Avsikten med det grandiosa och kostsamma 
firandet var att uppnå Peters hett eftertraktade 
mål, nämligen att Ryssland skulle erkännas 
som en stormakt. En medalj som präglats 
med anledning av segern fullbordar bilden 
av händelser som starkt påminde om de 
som utspelade sig i Stockholm efter Karl 
XII:s seger vid Narva.

Enligt ryska uppgifter var det 12 077 
personer som i slutet av 1709 hade sänts till 
Moskva från ett antal olika orter. I början 
av 1710 skickades officerarna iväg till Svi-
jazjsk, Simbirsk, Nizjnij Novgorod, Solevyt-
jegodsk, Arzamas, Ufa, Galitj, Saransk och 
Tjeboksary med 100 personer till varje ort, 
och 75 personer till Verchoturje. Av under-
officerare och meniga sändes 2 350 man till 
Kazan, och 5 000 man till Voronezj för att 
delta i byggandet av tsarens flotta. I en rap-
port från guvernören Apraksin uppges att 
han i mars 1710 har 7 000 fångar i Voro-
nezj sysselsatta med att bygga en fästning vid 
Sereda. Myndigheterna i Moskva uppgav 
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å sin sida att det i staden efter alla förvis-
ningarna fanns kvar 71 stabsofficerare, 45 
överofficerare samt 884 underofficerare och 
meniga. Därutöver fanns 2 003 sjuka perso-
ner, medan 649 hade ”dött eller flyktat”.

Mycket snart stod det klart såväl för 
fångarna som för dem som väntade på 
dem hemma att den ryska fångenskapen 
skulle bli långvarig, och att det följaktligen 
var nödvändigt att så snabbt som möjligt 
organisera verksamhet för att försörja och 
stödja de fångna karolinerna, och försöka få 
insyn i deras belägenhet. Ett organ för detta 
blev det på order från Karl XII i Moskva 
inrättade Fältkommissariatet under ledning 
av Carl Piper och Carl Gustaf  Rehnskiöld. 
Trots viss friktion och meningsskiljaktig-
heter dem emellan kom de att utföra ett 
enormt arbete och lyckades rädda livet på 
hundratals av sina landsmän, främst genom 
att organisera mottagande och fördelning 
av pengar. I detta syfte utsågs på de orter 
där det fanns mer eller mindre betydande 
grupper av fångar så kallade åldermän, 
oftast högre officerare eller personer ur aris-
tokratin. Några exempel är överstelöjtnant 
Arvid Johan von Kaulbars i Tobolsk, major 
Anders Rahnhielm i Vjatka, överste Mag-
nus Stiernstråle i Solikamsk, o.s.v. Detta 
strikta system, kopierat från den militära 
ordningen, kom att visa sig ganska effektivt, 
och de pengaredovisningar som sändes från 
kolonierna kom att bli en av de fåtaliga käl-
lor som registrerade antalet karoliner på 
orten.

Efter 1709 kom den geografiska sprid-
ningen av fångarna att förändras betydligt, 
då man började skicka fångarna så djupt in 
i Ryssland som möjligt. Det skedde av ett 
antal olika skäl.

Moskva klarade ganska länge att han-
tera strömmen av fångar, men mot slutet av 
1709 fördes alltså cirka 18 000 karoliner till 
staden och intilliggande samhällen för att 
delta i Peter I:s segerparad, och det kom att 
försvåra läget betydligt. Det behövdes att 
det antogs ett antal dekret och ytterligare 
några månader för att ”frigöra” Moskva 
från svenskarna3. Men den viktigaste fak-
torn som bestämde var fångarna skulle hål-
las var trots allt att man eftersträvade ett 
säkert avstånd från gränsen. Det var just 
detta som kom att diktera den största fång-
förflyttningen under det nordiska krigets 
historia, nämligen förvisningen av karoli-
nerna till Sibirien under åren 1710–1711. 
Utan tvekan skickades även dessförinnan 

svenskar bortom Ural, men det rörde sig då 
om enstaka fall med fångar som skickades till 
bestämda orter. Till det kylslagna och fruk-
tade Sibirien skickades till exempel sådana 
som enligt de ryska myndigheternas upp-
fattning hade begått handlingar som förtjä-
nade särskilt hårda straff. Överstelöjtnanten 
Kaulbars sändes genast efter Poltava till 
Sibirien på grund av hans nära kontakter 
med edsbrytaren Stepan Mazepa. Samma 
öde drabbade dragonkaptenen Adalbert de 
Saxe, som var av italiensk börd, och som 
tidigare rymt ur rysk tjänst och gått över 
till svenskarna. Även före 1710 fanns det 
smärre grupper svenska fångar som arbe-
tade på fabriker i Sibirien, som i Vercho-
turje och Alapajevsk. Men den sibiriska 
förvisningen blev massomfattande först på 
våren 1711, då kolonner av svenska krigs-
fångar satte sig i rörelse från olika orter i 
centrala och sydöstra Ryssland mot områ-
dena bortom Uralbergen.

Längre trodde man att skälet till förvis-
ningen av karolinerna till Sibirien var att 
det i februari 1711avslöjats en samman-
svärjning i syfte att företa ett flyktförsök från 
Kazan och Svijazjsk. Omständigheterna 
kring sammansvärjningen var följande. 
Fram emot senhösten 1709 baserades i 
Kazan och i fästningen belägen på andra 
sidan Volga i Svijazjsk soldater och office-
rare ur tre tyska dragonregementen som 
efter kapitulationen vid Perevolotjna över-
gått i rysk tjänst. Dessutom befann sig även 
andra fångar på de orterna. En del av de 
mest aktiva officerarna gjorde upp en plan 
enligt vilken man skulle fly antingen genom 
Ukraina till Polen och det svenska lägret 
där, eller till Krim där man skulle kunna 
få hjälp av turkarna. Men på grund av för-
räderi avslöjades planen, och myndighe-
terna straffade organisatörerna hårt. Men 
det intressanta är att Peter I gav sin order 
om att snabbt förvisa de svenska krigsfång-
arna från landets sydöstra delar och österut 
innan händelsen med sammansvärjningen 
inträffade.

Beslutet berodde snarare på att Tur-
kiet den 21 november 1710, inte utan Karl 
XII:s aktiva inblandning, förklarade Ryss-
land krig. Ryssarnas belägenhet var även 
efter de häpnadsväckande segrarna över 
svenskarna ytterst osäker. Staten var utmat-
tad och på det hela taget hade man ing-
enting att sätta emot den mycket starka 
turkiska armén. De inledande militära ope-
rationerna kom att äga rum i farlig närhet 

av de orter, dit många svenska krigsfångar 
på order från tsaren hade skickats, i syn-
nerhet områdena kring Azov och Voronezj. 
För att inte ytterligare komplicera det redan 
svåra läget i de gränsnära områdena i söder 
genom närvaron av en potentiell ”femte 
kolonn” behövdes snabba och beslutsamma 
åtgärder. Och nu kom dekret från tsaren 
till guvernörerna i Kazan och Voronezj om 
massförvisning av fångarna till andra och 
mer avlägsna orter, i första hand bortom 
Uralbergen. Den fortsatta händelseutveck-
lingen visade för övrigt att dessa försiktig-
hetsmått vidtogs i rättan tid, eftersom till 
exempel Azov helt övergick i fiendens hän-
der enligt villkoren i det rysk-turkiska freds-
fördraget från den 13 juli 1711.

I slutet av 1710 och början av 1711 
började alltså den geografiska spridningen 
av de svenska fångarna att snabbt vidgas. 
Före den tidpunkten fanns större delen av 
karolinerna och deporterade invånare från 
Baltikum i följande städer i det ryska rikets 
centrala och sydöstra delar: Moskva, Sankt 
Petersburg, Azov, Arzamas, Archangelsk, 
Astrachan, Vladimir, Vologda, Voronezj, 
Dmitrov, Zarajsk, Kazan, Kasimov, Kasjira, 
Kozlov, Kolomna, Kosmodemjansk, Kost-
roma, Murom, Novgorod Velikij och Nizjnij 
Novgorod, Pereslavl, Svijazjsk, Tula, Tje-
boksary m. fl. I överensstämmelse med rysk 
historisk tradition placerades en del av fång-
arna, främst de ur den högre aristokratin, i 
kloster, eftersom de tjocka klostermurarna 
ingav myndigheterna förhoppningar om 
att fångarna inte skulle kunna fly därifrån. 
Kända sådana fångorter var Sergij Treen-
ighetskloster inte långt från Moskva, Boris-
glebskklostret i Dmitrov, Ipatievklostret i 
Kostroma, Jefimovklostret i Suzdal, Åter-
uppståndelseklostret i Uglitj, Savino-Storoz-
jevskijklostret vid Zvenigorod och Kirillo-
Belozerskijklostret.

Den geografiska fördelningen av de 
svenska fångarna i Sibirien var inte klar 
från början. De begränsade möjligheter 
som fanns i de sibiriska städerna medförde 
att antalet förvisningsorter kom att öka 
betydligt jämfört med de anvisningar som 
gavs från början. Den mest fullständiga lis-
tan omfattar praktiskt taget alla mer eller 
mindre betydande städer och samhällen i 
Sibirien vid den här tidpunkten: Tomsk, 
Kuznetsk, Jenisejsk, Turuchansk, Krasno-
jarsk, Irkutsk, Nertjinsk, Jakutsk, Selenginsk, 
Ilimsk, Kirensk, Vjatka, Solikamsk, Tjer-
dyn, Kaj-gorodok, Jarensk, Tiumen, Tur-
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insk, Pelym, Verchoturje, Kosmodemjansk, 
Surgut, Narym, Berezov, Tara. Ett stort 
antal meniga svenska krigsfångar arbetade 
på metallbruk och gruvor i Nevjansk, Ala-
pajevsk och Verchoturje.

Kontingenten fångar från Poltava kom 
naturligtvis att slås ihop med redan tidigare 
tillfångatagna karoliner, och alla restriktio-
ner och förbud som hade med statusen som 
fångar att göra gällde helt och hållet även 
för dem. Samtidigt kom vistelsen i Sibirien 
att medföra vissa förändringar. 

Det stora avståndet mellan Sibirien och 
rikets gränser bidrog till exempel till att det 
var just där som de ryska myndigheterna 
införde praxis att man avstod från obligato-
risk bevakning på fångorten. Bevakningen 
ersattes av ”borgen” eller ”parole”, som var 
bindande för fångarna, och som gällde till 
exempel om en fånge måste lämna sin förvis-
ningsort för en kortare tid. Till högre instans 
sändes då tillsammans med ansökan om till-
låtelse för resan som regel även en ”borgen” 
från andra fångar för deras kamrat. Om 
fången bröt mot sin plikt att återvända inom 
stipulerad tid väntade bestraffning för bor-
gensmännen. Samtidigt förblev bevakning av 
fångarna ett obligatoriskt inslag i samband 
med organiserade förflyttningar av fångar 
från en förvisningsort till en annan.

Det är uppenbart att avståndet mellan 
de sibiriska orterna och rikets gränser var 
det viktigaste skälet till att det praktiskt inte 
förekom att fångar flydde. Om det förekom 
flyktförsök så var det från orter belägna i 
de centrala delarna av det ryska riket eller i 
samband med förflyttning av fångar från en 
förvisningsort till en annan. Det var oftast i 
det skedet som några av fångarna, ibland på 
grund av det utsiktslösa i sin situation, ibland 
av obetänksam djärvhet, beslöt sig för att 
rymma, ofta utan att ens ha en aning om i 
vilken riktning de skulle fly. I en sådan tragi-
komisk situation hamnade ett antal svenskar 
i maj 1710, då de lyckades rymma från sin 
bevakning i förstaden Jamskaja-Dorogomi-
lovskaja i Moskva. De kunde inte få hjälp att 
hitta vägen ens av en grupp landsmän, som 
inte bara hade hästar utan till och med bar 
pistoler. Resultatet blev att alla greps och 
utsattes för hård bestraffning. Det är intres-
sant att notera att inställningen till förrymda 
fångar ibland var ganska human hos enstaka 
företrädare för de ryska myndigheterna. 
Peter I:s vapenbroder Jakov Brjus (Jacob 
Bruce) gav till exempel vid ett tillfälle då han 
gick igenom ett fall där två svenska försökt 

fly order om att vaktmanskapet skulle straf-
fas, medan det i fråga om fångarna ”icke 
finnes anledning att verkställa straff, ity varje 
ofri man söker sin frihet och hur man måtte 
finna denna.”

Oftast var det representanter ur offi-
cerståndet som beslöt sig för att våga ett 
flyktförsök. Det är förklarligt, eftersom de 
till skillnad från de meniga kunde röra sig 
friare, och dessutom ofta besatt ett visst 
mått av nödvändiga topografiska, geogra-
fiska och andra kunskaper. Av väsentlig 
betydelse var också den omständigheten att 
de kunde ha pengar som kunde användas 
för att muta nödvändiga personer. År 1717 
utfärdade till exempel sekreteraren hos 
viceguvernören i Vologda Lev Bokin mot 
en muta ”falska” resehandlingar till hem-
landet för två svenskar. Naturligtvis fanns 
det en teoretisk möjlighet att genomföra 
en lyckad flykt under förutsättning att man 
utan hinder kunde tillryggalägga några 
tusen verst genom skogar och över berg på 
ett territorium bebott av en fientligt inställd 
befolkning. Men i realiteten var det överväl-
digande flertalet flyktförsök dömda att miss-
lyckas. Slutsatsen bekräftas av att fallen där 
karolinska fångar lyckades fly från Sibirien 
var ytterst få, liksom fallen med de ryska 
fångar som vistades djupt inne i Sverige, om 
det inte rörde sig om gränsnära områden. 
Lokalbefolkningen förhöll sig på det hela 
taget likgiltig gentemot fångarna, men de 
var inte desto mindre skyldiga att meddela 
myndigheterna om de stött på fångarna på 
platser där de inte fick vistas, eftersom man 
själv i annat fall hotades av stränga straff.

Efter förvisningen av fångarna till Sibi-
rien ökade den tid som behövdes för att 
korrespondens skulle nå fram till Sverige, 
och kunde i vissa fall uppgå till ett år, ibland 
ännu mer. Reglerna för brevväxling förblev 
densamma som tidigare, men de svenska 
befullmäktigade representanterna skrev ofta 
klagomål över att breven försenades, och de 
ansåg att det skedde med avsikt. Ett säkert 
sätt att påskynda leveransen av breven var 
att sända dem med kurir, men metoden var 
inte tillgänglig för de flesta av fångarna.

Det huvudsakliga innehållet i breven var 
böner om att det skulle skickas pengar eller 
växlar. Myndigheterna kontrollerade noga 
att fångarna inte klagade på förhållandena i 
fångenskapen. Brev som innehöll det slaget 
av klagomål stoppades. Beslutet ”kvarhålles” 
stämplades till exempel av en rysk sekrete-
rare på ett brev från kaptenen Philip Johan 

Tabbert, skickat från Sibirien till Stockholm 
1714. Myndigheterna kunde inte tillåta att 
information som att ”många av de lägre och 
högre officerarna tvingas arbeta hos bön-
der, ävensom har grevar och baroner utav 
nöd äktat äldre finska fruntimmer och deras 
döttrar endast för att få ihop till sitt bröd” 
skulle bli känd i Sverige, eftersom de skulle 
försvåra den redan långt ifrån lätta situatio-
nen för ryska fångar i Sverige.

Fångarna gav emellertid inte upp sina 
försök att få fram meddelanden till hem-
landet om sina svårigheter, då de med rätta 
utgick ifrån att offentlighet kring uppgifterna 
skulle kunna förändra situationen. Det mest 
spridda tricket var att skicka sina anteck-
ningar ”i kuvert” från neutrala personer. Att 
metoden var populär framgår av det fak-
tum att den 1 januari 1716 offentliggjordes 
ett dekret från tsaren med rubriken ”Om 
förbud av korrespondens mellan invånare 
i Estland och Livland samt svenska fångar 
och Sverige”, där det i punkt två särskilt 
stipulerades att det var förbjudet att bistå 
svenskarna.

I en situation av påtvingad isolering och 
frånvaro från hemlandet kom den religiösa 
sammanhållningen bland fångarna att spela 
en enormt viktig roll, då den gav dem möj-
lighet att bibehålla sin kulturella identitet 
och mentala styrka i ett läge där de fann sig 
omgivna av människor med annan tro. Den 
svenske kungens religiositet (eller till och 
med fallenhet för exalterade tillstånd och 
mysticism) hade ett avgörande inflytande 
på hans soldater, som höll Karl för en hjälte 
och ett geni. På marsch och i fångenskap, i 
rykande snö och under brännande sol iakt-
tog karolinerna noga sina seder och sina 
traditioner. Många av dem skrev i efterhand 
om att den religiösa sammanhållningen 
hade hjälpt dem inte bara att överleva, utan 
även att på ett aktivt sätt anpassa sig till den 
nya verkligheten.

Samtidigt är det uppenbart att denna 
skyddsmekanism också hade kunnat fela 
sin verkan, om det inte varit för den reli-
giösa toleransen hos Peter I, som upprepade 
gånger bekräftade den av honom redan i 
början av hans regeringstid utlysta trosfri-
heten för utlänningar, en frihet som även 
fullt ut gällde för de karolinska krigsfång-
arna. Peters ståndpunkt är helt begriplig 
mot bakgrund av den praktiska inställning 
som utmärkte den store förändraren av 
Ryssland. I ett visst skede började tsar Peter 
förhålla sig till fångarna inte som krigare 
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från ett fiendeland, utan som specialister 
eller helt enkelt kunniga personer som hade 
bättre utvecklade färdigheter i arbete än 
hans egna undersåtar. Under de förutsätt-
ningarna blev den av tsaren utlysta trosfrihe-
ten en stark trumf  på hand när man erbjöd 
karolinerna att övergå i rysk tjänst.

I Moskva fanns det till exempel redan 
minst två lutherska kyrkor och ett antal pas-
torer i Tyska stadsdelen. Det fanns även 
mindre församlingar i andra städer, där det 
av tradition bodde utlänningar, till exempel 
i Novgorod och Pskov. Man skulle ha kun-
nat förvänta sig att problem skulle uppstå 
efter att man började förvisa karolinerna till 
Sibirien och bortom Uralbergen till min-
dre städer och helt små samhällen. Men så 
skedde inte, framför allt beroende på att det 
inte fanns något problem med brist på präs-
ter bland karolinerna. Ett ganska stort antal 
fältpräster hade hamnat i rysk fångenskap. 
De ryska myndigheterna reagerade dess-
utom positivt på böner från fångarna om att 
det skulle skickas pastorer till deras nya vis-
telseorter. Ibland initierade myndigheterna 
själva sökandet efter pastorer, som Moskvas 
kommendant furst Matvej Petrovitj Gagarin 
gjorde i samband med att han sände iväg en 
grupp krigsfångar till Solikamsk. Som svar 
på en anhållan från finska fångar i Sankt 
Petersburg gav Styrande senaten 1717 order 
om att pastorn Johan Poviander, som kunde 
finska, skulle skickas dit från Tjeboksary.

En emblematisk tilldragelse i karoliner-
nas tillvaro i Sibirien blev bygget av en kyrka 
i Tobolsk, vilket inte skulle ha varit möjligt 
utan medgivande och stöd från myndighe-
terna. Kyrkan slog upp sina portar 1713, 
brann ner två gånger, byggdes upp på nytt 
och kom sedan att verka fram till dess att 
karolinerna lämnade för att återvända 
till hemlandet efter krigsslutet. I det ryska 
imperiets nya huvudstad Sankt Petersburg 
byggde svenska krigsfångar också en kyrka 
1719. Peter krävde inte att de karoliner som 
övergick i rysk tjänst obligatoriskt övergick 
till den ortodoxa tron. Om en svensk krigs-
fånge gifte sig med en rysk undersåte inne-
bar det inte heller en skyldighet att byta reli-
giös tro, men barnen som föddes i ett sådant 
äktenskap blev ovillkorligen ortodoxa.

Samtidigt inträffade, precis som tidigare, 
fall där man tvingade de svenska krigsfång-
arna att byta tro, något som företrädare för 
Fältkommissariatet regelbundet skrev om 
till alla myndighetsinstanser och till tsaren 
själv och krävde att detta ”barbari” skulle 

upphöra. En supplik från generalen Adam 
Lewenhaupt från den 30 oktober 1717 
gjorde till exempel ett ganska starkt intryck 
på de ryska myndigheterna. Generalen kla-
gade där över att man behandlade fångarna 
”som om de voro stumma kräk och själlösa 
ting” och att man i inget kristet land tillät 
sig att bete sig så mot krigsfångar. Som svar 
kom ett dekret från Senaten som förbjöd 
bland annat tvångsvisa dop. Men det gick 
bara några månader innan det framkom 
att förbudet inte hade någon verklig effekt, 
eftersom det på individnivå fortfarande 
pågick massiva brott mot trosfriheten.

De fall där personer frivilligt övergick 
till den ortodoxa tron är fåtaliga under hela 
kriget. Det är inte ägnat att förvåna att en 
del av utlänningarna i båda arméerna efter 
att de hamnat i fångenskap inte bara över-
gick i ny tjänst, utan även bytte religion. 
Relativt många baltiska adelsmän trädde 
efter att Peter erövrat Baltikum i rysk tjänst, 
och en del av dem kom till och med att byta 
religiös tro. De som frivilligt tog beslutet 
att byta tro var fångar som försökte skydda 
sig mot allehanda svårigheter och som så 
att säga brände alla broar. Så gjorde adju-
tanten Brink, som avslöjade sammansvärj-
ningen i Kazan för ryssarna och därför 
fruktade sina kamraters hämnd. Så gjorde 
också ett antal andra personer, som begått 
allvarliga handlingar, till exempel dödat en 
kamrat i en duell.

De ovan nämnda omständigheterna, 
möjligheten att brevväxla med nära och 
kära, och den religiösa sammanhållningen, 
blev viktiga faktorer som gav de svenska 
krigsfångarna möjlighet att under många 
långa år bibehålla sin kulturella identi-
tet, något som för många karoliner blev 
grunden för deras överlevnad under svåra 
förhållanden. Men den viktigaste förut-
sättningen för deras tillvaro förblev ändå 
möjligheterna att försäkra sig om en viss 
materiell ställning. Den fysiska överlevnaden 
i fångenskapen kom att bero av just detta.

Det kan vara värt att genast påpeka föl-
jande. Från början av kriget och fram till 
1709 (det vill säga fram till slaget vid Pol-
tava) var det de ryska fångarna som mate-
riellt hade det svårast. Därefter och fram 
till 1721 (och freden i Nystad) var det de 
svenska fångarna som mötte mest svårig-
heter. Det handlade inte bara om att anta-
let fångar steg med flera tiotals gånger. Det 
största hindret för en regelbunden och till-
räcklig finansiering av fångarnas tillvaro var 

den svenska ekonomins extremt allvarliga 
tillstånd. Det utdragna kriget krävde stän-
digt nya mänskliga och materiella resurser.

Att det saknades pengar i den svenska 
statskassan fick de fångna svenska karolinerna 
snart känna av, då de under flera år inte fick 
sin lön från Statskontoret. Detta faktum styrks 
inte bara av deras talrika brev och böner 
under fångenskapen, utan även av de anspråk 
som de gjorde efter att de återvänt hem. Den 
tillfångatagne sekreteraren Joachim Dittmer, 
via vilken pengarna till Sibirien passerade, 
skrev att det bara var under 1712, 1714 och 
1715 som pengarna kom mer eller mindre 
regelbundet, medan det 1716 och 1717 inte 
kom några pengar alls. En detaljerad rapport 
sammanställd av löjtnanten vid Upplands 
kavalleriregemente Olof  Hård ger oss möj-
lighet att fastställa att den lön som han fick 
under tiden från 1708 till 1721 uppgick till 
15,01 % av de medel som han totalt dispone-
rade under samma tid. 

Pengarna som kom från Sverige förde-
lades dessutom inte jämnt. I den anvisning 
som 1712 tillsammans med en transferering 
av pengar inkom till Sibiriska kansliet från 
Fältkommissariatet beordrades till exempel 
att pengarna skulle fördelas ”till överste-
löjtnanter och majorer som ett 3-månaders 
underhåll, till övriga för 2 månader”. Även 
de ryska generaler som befann sig i Sverige 
fick pengaöverföringar mer regelbundet än 
de som hade lägre rang. I många fall var 
detta motiverat, eftersom de betalade hyra 
för bostäder där även annan personal från 
deras regementen fanns inkvarterade.

Det faktum att svårigheterna att materi-
ellt sörja för sina landsmän ökade mångfalt 
efter Poltava tvingade de svenska myndighe-
terna att återgå till en ordning med ömse-
sidiga avräkningar. Redan den 9 februari 
1710 sände tsarens ministrar ett brev till 
ledamöterna i kungliga Rådet, där man 
uttryckte sin beredvillighet att betala ut 
pengar ur tsarens statskassa i den omfatt-
ning som behövdes för de karolinska krigs-
fångarna. Trots att förslaget var uppenbart 
lockande förkastades det av de svenska 
myndigheterna. Skälet var det föreslagna 
huvudvillkoret i en uppgörelse: de ryska 
fångarna i Sverige skulle få utbetalt samma 
summa, vilket var oacceptabelt, efter-
som svenskarna i Ryssland nu var ett antal 
gånger fler än ryssarna i Sverige, och det 
automatiskt hade medfört ojämlikhet i utbe-
talningen av pengar.

Efter Poltava ändrades de materiella vill-
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koren även för meniga karoliner, vilka enligt 
vad som var vedertaget vid den här tiden, 
skulle underhållas av den ryska regeringen. 
Om de till exempel före Poltava fick mel-
lan 3 och 5 denga (1 denga var ungefär lika 
med ½ kopek) per dag, så minskade mat-
bidraget efter slaget vid Poltava, då antalet 
fångar steg med flera tiotals gånger, till 2 
denga per dag. Det ska också sägas att myn-
digheternas utbetalningar av bidragen, såväl 
i Ryssland som i Sverige, skedde med stora 
förseningar. En av de svenska åldermän-
nen skrev till exempel 1719 till Senaten att 
efter att guvernören Gagarin hade lämnat 
så hade de meniga fångarna inte fått något 
underhåll på flera månader. Det fanns 
också vissa andra grupper bland fångarna 

som krävde Fältkommissariatets uppmärk-
samhet, i synnerhet de änkor som hamnat i 
fångenskap.

I den uppkomna situationen fanns det 
inte så många möjligheter kvar för fången, 
hans familj och hans tjänstefolk, om han 
hade sådana, att överleva. Precis som tidi-
gare så var lån och ömsesidiga avräkningar 
på den privata nivån fortfarande de popu-
läraste sätten. Samtidigt fanns de möjlighe-
terna tillgängliga endast för ett mindre antal 
fångar, som officerare, eliten inom statstjäns-
temännen och de som hade välbeställd och 
inflytelserik släkt hemma.

Fångarna började ta lån praktiskt taget 
genast efter tillfångatagandet. Greve Piper 
lånade till exempel under de första dagarna 

efter Poltava en större summa av guver-
nören i Kiev furst Golitsyn och fördelade 
pengarna bland särskilt behövande lands-
män. Vem blev då långivare för krigsfång-
arna? Praktiskt taget alla utlänningar i det 
ryska riket stod till tjänst för karolinerna, 
framför allt invånarna i Tyska förstaden. 
Bland dem fanns inte bara företrädare för 
handelsföretag och banker, utan även van-
liga hantverkare och tjänstemän. Det kom 
också hjälp från utländska ambassadörer; 
engelske ambassadören Charles Whit-
worth fördelade inte sällan mindre sum-
mor. Karolinska fångar tog ofta lån hos sina 
mer förmögna kamrater. I löjtnanten Leon-
hard Kaggs dagbok finns noterat att han 
med början från 1718 praktiskt taget varje 
månad lånade pengar av kaptenen Carl 
Wilhelm Stackelberg. De svenska krigsfång-
arnas aktiva låneverksamhet skapade också 
en hel del problem efter att freden i Nystad 
ingåtts. Redan 1711 klagade den framsynte 
Carl Piper bedrövat över att karolinerna 
lånade mycket pengar men sedan använde 
dem mindre effektivt.

Med tiden kom systemet med lån att 
bli väl inarbetat och utvecklas i två grund-
läggande former. En fånge som behövde 
pengar skrev ut en växel på en viss summa 
och skickade den via en köpman eller ban-
kir till släktingar eller bekanta, som betalade 
mot växeln. Därefter fick fången pengar av 
långivaren. Det andra sättet var snabbare. 
I en rad fall kunde man få pengar genast 
efter att man skrivit en växel. Denna praxis 
var tillgänglig för aristokratiska och mer väl-
beställda fångar, eftersom räntan på lånet 
hela tiden steg, och i vissa fall kunde uppgå 
till 10 % i månaden. Även själva växeln kom 
att få ett visst värde. 

Det var med stora förhoppningar som 
fångarna väntade brev från hemlandet. Bre-
ven kunde ju bland annat innehålla med-
delande om när, via vem och hur mycket 
pengar eller växlar som skickats. Men långt 
ifrån alla gladdes åt innehållet i breven, 
och även de som fick glada nyheter måste 
beväpna sig med tålamod.

Praxis med avräkningar på privat nivå 
kunde påskynda mottagandet av de så 
nödvändiga penningmedlen. 1718 skrev 
en brorson till översten Axel Gyllenkrook 
från Stockholm att denne kunde ta emot 
pengar mot en växel hos familjerna Trubets-
koj och Golovin. Det innebär att överstens 
släkt redan betalt samma summa i Sverige 
till nämnda generaler. Men inte heller den 
metoden var problemfri. Modern till den 

Peter den Store
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fångne svenske ryttmästaren Kurck betalade 
till exempel ut 48 caroliner till den ryske 
ryttmästaren Olimpij Tolbuzin, som fri-
släppts i samband med en utväxling 1710, 
för att hennes son skulle få samma summa i 
Ryssland. Det framkom emellertid 1722 att 
den ryske ryttmästaren inte hållit sitt löfte.

Trots alla ovan uppräknade svårigheter 
bidrog privatlånen och avräkningarna till 
att fångarna överlevde i fångenskapen, De 
flesta karoliner tvingades dock att göra stora 
ansträngningar för att försöka att själva få 
ihop de medel de behövde för sina behov. 
Det bör nämnas att de fångar som ham-
nade i Sibirien var i ett förmånligare läge 
än sina kamrater i de centrala delarna av 
Ryssland, eftersom priserna på matvaror 
och andra tjänster var mycket lägre. De 
fångar som bodde i större städer hade också 
en fördel, eftersom det var enklare att finna 
arbete, liksom de fångar som hade vissa 
yrkeskunskaper, eller kunde förlita sig på 
sådana kunskaper hos sitt tjänstefolk, som 
fallet var med kaptenen Svante Horn, som 
avtjänade sin förvisning i Solikamsk. Hans 
tjänare organiserade med tiden en tillverk-
ning av seldon, som kaptenen sedan själv 
sålde4.

Peter I avstod inte bara från att skapa 
hinder utan välkomnade på alla sätt de 
svenska fångarnas initiativ för att finna 
arbete, eftersom han mycket väl insåg att 
även karolinernas bättre färdigheter kunde 
ge en väsentlig impuls åt att utveckla kun-
nandet hos hans undersåtar. Det var ett 
praktiskt taget obegränsat verksamhets-
fält som öppnade sig för karolinerna, där 
de kunde tillämpa sina kunskaper och sin 
företagsamhet. Med tiden kom fångarnas 
yrkesverksamheter att bli allt mer aktiv och 
spännvidden på deras sysselsättningar, hant-
verk och näringsverksamheter blev relativt 
omfattande. Ryttmästaren Georg Mallien 
var inte bara poet, och skildrade många 
episoder ur sin förvisning till Sibirien i dik-
ter, utan även juvelerare och konstnär. I 
kompanjonskap med andra konstnärer, som 
kornetterna Gustaf  Horn och Johan Bary 
och sidentapettillverkaren Barthold Ennes, 
inredde han den sibiriske guvernören furst 
Gagarins hem i Tobolsk. Silverföremål till-
verkade av karoliner som Johan Skruuf, 
Johan Scheman och Ivan Lirnt väckte upp-
märksamhet hos tsaren själv och fick stor 
spridning. Tsar Peter uppskattade också 
schackpjäser i ben som snidades av löjt-
nanten Erik Ulfsparre. Några av fångarna 
lyckades tjäna relativt stora pengar, som de 

använde till exempel till att arrendera mark 
och bygga hus, eller för att bistå sina kamra-
ter. De tidigare nämnda juvelerarna tjänade 
till exempel så bra att de på söndagarna 
kunde bjuda 12 kamrater på middag.

Ofta gick fångarna samman i arbetslag 
för att nå ett bättre resultat, och anlitades 
för att utföra arbete för den ryska kronan. I 
början av 1713 anlände till exempel ryttmäs-
taren Adolf  von Konow och löjtnanten Carl 
Leijonsköld från Verchoturje till Tobolsk, 
där de tillsammans med fången i Tobolsk 
fänrik Carl Magnus Silvferhielm började till-
verka spelkort. Redan året därpå mottog de 
för ”entreprenadtillverkning av kort för kro-
nan” 400 rubel. Som regel bildade fångarna 
något i stil med arbetslag med en vald lagbas 
i ledningen som letade arbete, kom över-
ens om betalningen och sedan fördelade de 
inarbetade pengarna. Ett arbetslag under en 
Johan Gottfrid, bestående av 100–150 man, 
arbetade till exempel under senare delen av 
1715 på en krutfabrik, lossade senare en last 
brännvin och spannmål, rev ”åldrige bygg-
nader” och byggde en bastu till en herre-
man. Grupper av fångar slog sig ihop för att 
avverka skog, tillverka ljusvekar, och till och 
med för att odla tobak. Några av fångarna 
lyckades hitta arbete hos bönder i trakten. År 
1717 tog löjtnanten Joachim Lyth med kam-
rater arbete hos bönder i en förstad till Soli-
kamsk, där de, som han skriver i sin dagbok, 
arbetade fyra dagar i veckan bara för maten 
och kunde tillbringa resten av tiden med att 
jaga och fiska. Senare arbetade de i två år i 
ett kloster för 6 kopek per man om dagen.

Tvånget att arbeta hårt för daglön, och 
ofta bara för mat och kläder, var utan tvekan 
betungande för de karolinska officerare, som 
tidigare kanske aldrig hade sysslat med tungt 
fysiskt arbete. De försökte skriva hem om 
sina svårigheter, men sådana brev kvarhölls 
på Ambassadkansliet, eftersom de ryska 
myndigheterna inte ville att sådana uppgif-
ter skulle komma fram i Sverige och kanske 
orsaka en hårdare behandling av de ryska 
fångarna.

Den populäraste sysslan bland karo-
linerna var emellertid att brygga öl och 
bränna brännvin. Eftersom de å ena sidan 
befann sig i en materiellt svår situation, och 
å andra sidan hade en föreställning om hur 
processen gick till, var det många karoliner 
som bröt mot rysk lag, då tillverkning av 
rusdrycker för avsalu var ett statligt mono-
pol. Men inte ens förvisning till ännu mer 
avlägsna orter eller höga böter avskräckte 
dem, eftersom sysslan ofta var det enda sät-

tet för dem att överleva. 
De ryska myndigheternas, i synnerhet 

guvernören Gagarins, välvilja och lojalitet, 
innebar att svenskarna hade möjlighet att 
resa omkring som hantverkare eller köp-
män. Löjtnanterna Planting och Dube samt 
ryttmästaren Balck reste till exempel till den 
berömda marknaden i Ibitskaja ”för inköp 
av nödvändiga varor”. Karolinernas olika 
”initiativ” bröt tidvis mot deras status som 
krigsfångar; någon lämnade sin förvisnings-
ort utan tillstånd, en annan ägnade sig åt 
förbjuden verksamhet, till exempel genom 
att öppna gamla gravar, drev tillverkning 
av rusdrycker eller fiskade utom statens 
kontroll. De ryska myndigheterna för-
sökte stävja sådant egenmäktigt förfarande 
genom att utfärda särskilda dekret, som 
dock inte alltid gav önskat resultat.

Det ska erkännas att i många städer kom 
det så småningom, mycket tack vare just 
de karolinska fångarna, att finnas skickliga 
sadelmakare, garvare, skräddare, juvele-
rare och trädgårdsmästare. Lokalbefolk-
ningen kom då för första gången i kontakt 
med yrken som läkare, lärare, guvernanter, 
skådespelare och barberare. De meniga 
svenskarna kom att göra en enorm, tyvärr 
av forskarna sällan uppmärksammad, insats 
i utvecklingen av rysk tung industri, landets 
krigsflotta och stadsbyggnadskonst, då de i 
tusentals arbetade och dog på Peter den sto-
res ”storartade” byggen och projekt.

Text: Galina Sjebaldina
Översättning: Bengt Eriksson

Referenser
1. Jefimok var det ryska namnet på den västeuro-
peiska talern eller dalern. 
2. Alla datum anges enligt den då gällande svenska 
kalendern. Den ryska kalendern låg en dag efter.
3. Det kom fortfarande att finnas fångar kvar i 
Moskva, men deras antal minskade för varje år. Om 
de i början av 1709 var 1 773 man, med kvinnor 
och barn medräknade 2 644 personer, 1 153 i april 
1710 och 1 621 man i augusti 1711, så var antalet 
1712 nere i 903 man.
4. Det finns en legend om att kaptenen sedan han 
återvänt till hemlandet döpte sin gård till Solikamsk. 
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Den svenska ambassaden i Haag tog i slutet 
av januari initiativ till ett möte för svensklä-
rare i Nederländerna. 

Ett 25-tal lärare infann sig – främst vuxenlärare 
– och fick möjlighet att dels träffa varandra och 
utbyta erfarenheter, dels lyssna på vad Svenska insti-
tutet och Riksföreningen Sverigekontakt kan hjälpa 
till med. Efter att ambassadör Per Holmström hälsat 
alla välkomna bjöds deltagarna på en mycket väl-
smakande lunch. Lisa Leistra-Hjalmarson – kultur- 
och kommunikationshandläggare på ambassaden – 
höll sedan under eftermiddagen på ett förtjänstfullt 
sätt grepp om konferensen och lotsade deltagarna 
genom de olika inslagen, varav ett var en presen-
tation av Anette Ölander där hon berättade om 
sitt arbete på Amsterdams universitet där hon ofra 
framhäver uttalsundervisningens betydelse. Hur lär 
sig barn att prata? Jo genom att lyssna och härma 
efter. Språkforskaren Olle Kjellins metod bygger på 
detta och med den som utgångspunkt har Anette 
Ölander utarbetat en metod som hon använder på 
sin arbetsplats. Hon väljer en dikt som eleverna får 
öva på med hjälp av en ljudfil. De har dock inte till-
gång till texten. Under sex veckor får eleverna 1. 
lyssna och höra hur det låter; 2. imitera; 3. kontrol-
lera; 4. producera. Dikten användes som början på 
varje lektion. Den sjunde veckan får de dikten med 
text och översättning. Dikten är även utgångspunkt 
för övningar, ordkunskap och information. 

Eftermiddagen avslutades med kaffe och under-
bart goda kanelbullar. Gästerna tackade för ett 
mycket gott initiativ och hoppades att liknande 
möten kan hållas med en viss regelbundenhet.  
Det är viktigt att lärare ges möjlighet att framför 
allt utbyta erfarenheter runt läromedel, pedagogik, 
sociala medier, metoder, etcetera.

Text: Elisabet Doude van Troostwijk  

Lärarmöte  
i Haag
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Ibland händer det att jag sitter på ett pen-
deltåg och hör två personer prata arabiska, 
finska, dari eller något annat språk som jag 
inte förstår. Plötsligt hör jag mitt i detta ett 
svenskt ord eller en halv mening på svenska. 
Sedan fortsätter konversationen på det andra 
språket igen som om inget hade hänt. Så där 
håller det på. Fenomenet kallas kodväxling 
och har alltid fascinerat mig. 

När jag förra året jobbade som svensk-
lärare vid universitetet i Lille i norra Frank-
rike, blev plötsligt denna blandning av språk 
en del av min vardag. Kollegorna på skan-
dinaviska institutionen pratade sina respek-
tive skandinaviska språk med varandra, men 
slängde in franska ord och fraser när det var 
för krångligt att komma på en passande mot-
svarighet på svenska. Själv hade jag en tysk 
vän som jag i början pratade mest engelska 
med, och senare mer och mer franska. I slu-
tet av året, när vi lärt känna varandra väl 
och när våra respektive nivåer av engelska 
och franska var ganska jämna, då började vi 
blanda friskt. En dag var det plötsligt jag själv 

”Jag talar flytande 
franspagnol” 

som stod där med min vän på tunnelbanan 
och hoppade mellan två språk, ibland mitt i 
en mening, medan de andra i vagnen kastade 
nyfikna och roade blickar åt vårt håll.

Kodväxling är något väldigt praktiskt; 
en naturlig konsekvens av att vilja uttrycka 
sig så snabbt och smidigt som möjligt. Man 
väljer det ord som först dyker upp i huvu-
det eller som allra bäst beskriver det man 
vill uttrycka, och struntar i vilket språk det 
råkar tillhöra. Men språkblandningen kan 
också ske helt omedvetet. I Frankrike utö-
vade jag ofta en ofrivillig kodväxling mel-
lan franska och spanska. Franskan hade jag 
knappt använt på åtta år, medan spanskan 
varit högst levande. De båda språken är så 
pass lika att det är lätt att blanda ihop dem 
och inte inse att man använt fel språk. 

Både mina studenter och mina vänner 
i Lille lärde sig snabbt att om jag sa något 
märkligt eller obegripligt så var det troli-
gen ett inslag av franspagnol. En student på 
svenskkursen räckte försiktigt upp handen 
i slutet av en lektion för att informera mig 
om att ”les vocales” och ”les consonantes”, 
som jag hade tjatat om i en timme, egentli-
gen heter les voyelles och les consonnes. En 
annan gång var klassen alldeles för pratiga, 
och jag sa strängt: ”Je ne peux pas griter!” 
– jag kan inte skrika. Det gav effekt, då stu-
denterna blev tysta och såg lite fundersamma 
ut. Fundersam blev dock även jag, och efter 
lektionen frågade jag en student om ordet 
”griter” existerar. Svaret blev nej. (Gritar är 
spanska – på franska heter skrika crier.) 

När jag var riktigt trött hände det att 
jag ofrivilligt omkullkastade könsnormer 
genom att säga elle (hon) i stället för il 
(han), för att jag var så van vid att ”han” 
heter él på spanska. Och trots att jag ju vis-
ste vad som var rätt råkade jag ofta säga 
”höra” (entendre) i stället för ”förstå” (com-

prendre), för att jag tänkte på spanskans 
entender. Att spanskan också har compren-
der tycktes inte hjälpa. Jo då, jag använde 
comprendre på franska, men bara i den av 
mig påhittade betydelsen ”köpa” (detta på 
grund av spanskans comprar). Efter ett par 
sekunder kom jag alltid på mig själv, men 
det tog tid innan jag lärde mig säga rätt 
från början.

Det kan vara underhållande att vara i 
inlärningsstadiet. Som när man i stället för 
il va pleuvoir (det kommer att regna) säger 
il va pleurer (han kommer att gråta). Som 
när man vill säga pas de soucis (inga pro-
blem) men i stället säger pas de saucisse 
(ingen korv). Som när ens lägenhetskompis 
säger att hon inte vill städa för att hon har 
la flemme (lathet, brist på ork) och man 
tänker på engelskans phlegm (slem) och 
följaktligen inte säger någonting alls utan 
bara rynkar på näsan och ser äcklad ut.

Mestadels lyckades jag ändå kommuni-
cera utan större problem under min tid i 
Lille, och spanskan var också till stor hjälp i 
mitt erövrande av det franska språket. Men 
alla de oräkneliga konversationer som för-
löpt smidigt har fallit i glömska. Det är de 
roliga misstagen jag minns. Och utöver att  
felsägningarna är roliga är de även lärorika.

Text: Camilla Sveréus 
camillasvereus@gmail.com, www.svereus.se

Har du erfarenhet av flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten att skriva om dina 
erfarenheter i vår spalt Samspråk om flerspråkighet. 
Man kan skriva på många olika sätt, mer faktabe-
tonat eller mer kåserande, kortare eller längre, och 
man kan få redigeringshjälp om det behövs. Man kan 
även skriva om sig själv, sina barn eller barnbarn, eller 
man kan presentera en skola, klubb eller region där 
flerspråkigheten frodas. Det är ju det som är viktigt 
här: att lyfta fram nyttan och glädjen av att kunna flera 
språk och språkliga varieteter. Det är viktigt att upp-
muntra 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 Gran-
ström: contact@monicabg.com om du vill skriva något.

Monica Bravo Granström är doktorand vid lärarhögsko-
lan PH Weingarten i södra Tyskland med arbetsämnet 
”Läsförståelse i flerspråkiga miljöer”.  

Camilla Sveréus är språkvetare och arbetar med språkundervisning och andra 
språkliga tjänster i Uppsala. Hon kallar sig skämtsamt för språknörd och det kan 
väl vara passande för en person som har flertalet utbildningar inom språk och även 
utlandsvistelser bakom sig. I detta nummer får vi läsa om hennes egna upplevelser 
med hur de olika språken i ens huvud samarbetar. Fenomenet ”kodväxling” är något 
som ofta har nämnts med negativa ord, men som är en realitet i flerspråkigas vardag 
och som egentligen innebär stort kunnande av de involverade språken. För vilka 
språkkunskaper krävs det väl inte för att sätta in ett ord från ett språk i ett annat 
språk, på ett passande ställe, och även anpassa till det språket?

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Camilla Sveréus
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Semantiska fält II

Vad har du på

huvudet?
kägelformade toppmössan som bars i anti-
kens Rom av frigivna slavar, sedan åter-
uppstod under franska revolutionen som en 
spetsig mössa av rött ylle, en jacobinsk fri-
hetsmössa. Dessutom uppträder den i stats-
vapen i fem latinamerikanska stater, och 
som symbol för USA:s senat  – för att till sist 
i en blå version landa på smurfarna. 

Hattar och mössor var en första antydan 
till politiska partier i Sverige under frihets-
tiden, den som tog slut genom Gustaf  III:s 
statskupp 1772. Hattarna var det revanschis-
tiska adelspartiet med ekonomisk koppling 
till skeppsbroadelns och storköpmännens 
merkantilism och exportintressen, möss-
sorna talade för frälsejordbruken och fredliga 
utlandsrelationer. 

fem handelsavtal. Huruvida kvinnor ska 
tvingas eller förbjudas att bära hijab, cha-
dor, burka, peruk är en debatt som pågår i 
skolor, i media, i lagstiftande församlingar 
i hela Europa. Lika livlig, med andra för-
tecken, är frågan om elever ska tillåtas ha 
keps, huva eller stor stickad mössa på lek-
tionerna. 

Vi kan ju minnas de svenska reglerna 
för ett sekel sen – bara adeln, prästens fru 
och lärarinnan fick bära hatt, för övriga 
kvinnor var sjalett påbjuden i kyrkan. 
Männen barhuvade. Brudslöjan är fullt 
verksam. Och myrtenkransen. 

Den politiska huvudbonadhistoriken 
och dess långvarighet kan exemplifie-
ras med den frygiska mössan, den mjuka 

Det är märkligt hur ett litet plagg, 
avsett att klä huvudet, kan förorsaka 
så mycket vrede, upprördhet, regler, 
synpunkter, försvar. Ett plagg som 
ska skydda från kyla, hetta, regn och 
skada, men som kommit att bli så 
symboltyngt, så bemängt av religiösa, 
politiska och kulturella föreskrifter, ett 
ständigt pågående signalsystem för 
vördnad, position, rang, kön, civil-
stånd, yrke, status, över-och under-
ordning.

Den senaste vattenglasstormen har i febru-
ari handlat om den sjal som handelsmi-
nister Linde lagenligt måste bära under 
Iranbesöket medan hon undertecknade 
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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.

GUSTAV MANDELMANN
& MARIE MANDELMAN 
Mandelmanns köksbok

MAI-LIS HELLÉNIUS
Livsviktigt! Mina bästa råd för ett 

långt friskt liv

AGNETA PLEIJEL
Doften av en man

CAMILLA LÄCKBERG
Häxan

184:- 225:-189:- 189:-

Den politiska katastrof  som krig innebär 
har inneburit stor huvudbonadsfantasti-
fullhet inom alla arméer. Alla dessa hjäl-
mar med och utan påbyggnader, kaskar, 
kosackmössor, baskrar, pickelhuvor, höga 
skärmmössor, breda och trekantiga hattar 
på tvären och på längden. Igenkänning, till-
hörighet, märkvärdighet. Många så kallade 
uniformsyrken har liknande markörer.

Och nu: De politiska symbolerna dyker 
upp i ständigt nya skepnader: 
FN:s blå baskrar är vi vana vid, det dåva-
rande Folkpartiets halmhattsprojekt var 
60-tal, de amerikanska republikanernas 
röda keps och  de demonstrerande kvin-
nornas rosa kattungemössor är nya variete-
ter. Cowboyhattarna mot sombrerosarna. 
En del borde bära dumstrut. 

De religiösa exemplen är mångahanda: 
kippor och turbaner, nunnedok och mitror, 
hättor, kalotter och cylinderhattar.

Går Du på bal på slottet gäller kronor 
eller tiaror eller väldigt stora hattar. Yrkes-
markörerna är legio: snibbar, sotar- kock-
och sjömansmössor, doktors-hattar och 
narrkåpor.

Göteborgare bar kubb eller vegamössa.  
De isländska barnbarnen har buff. Det 
norska skidhjälm. 

Påfåglar och tofsvipor har det lättare.

Text: Ulla Berglindh

Bilden visar författaren 
som ung. 
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Att flytta till 
ett annat land
– några unga röster från Mallorca 

”Jag kommer ihåg första 
dagen på min nya skola 
på Mallorca, det där  
pirret när jag såg alla 
nya ansikten.”
Filip Svensson

Svenska skolan på Mallorca
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Filia Andersson  
För några månader sedan visste jag inte att 
jag skulle sitta här, i ett klassrum på Mallis. 
När jag först fick reda på att jag skulle flytta 
var jag lite skeptisk, jag ville inte lämna mina 
vänner och det var såklart lite läskigt att 
flytta till ett ställe där det var ett nytt språk 
och en ny kultur. När jag flyttade kändes det 
bra och jag var exalterad. Klimatet var helt 
underbart med blå himmel och kristallklart 
vatten. Jag spenderade en stor del av som-
marlovet på ön och det var helt underbart. 
Den 1 september var det skolstart och jag 
var lite nervös men jag längtade efter att får 
träffa nya människor och få en vardag. 

Izabelle Groth 
Mallorca har alltid varit ett semesterställe 
för mig, jag hade aldrig kunnat tänka mig 
att bo någon annanstans än Stockholm 
och särskilt inte på Mallorca. När mamma 
berättade att vi skulle flytta till Mallorca 
kändes det som att hela min värld vändes 
upp och ner…  

När jag först fick reda på att jag skulle 
flytta tog jag det riktigt illa och såg bara det 
negativa med det, att inte träffa mina vänner. 
Det var inte förrän jag började i skolan då jag 
började se möjligheterna med att bo här, som 
att lära känna nya personer och få nya erfa-
renheter för livet.

Idag mår jag väldigt bra av att bo här 
och trivs mycket bättre än vad jag någonsin 
hade kunnat tro. Jag har fått vänner som jag 
kommit riktigt nära och lärt känna ett helt 
nytt land med nya traditioner.   

 
Celinh Öman
Många skulle säkert känna en känsla av 
glädje av att flytta till en sådan fin och varm 
plats, som min familj gjorde. Medan resten 
av familjen såg flytten positiv, uppfattade 
jag det hela som ett helvete och min kropp 
var fylld av ilska. Men vad kunde jag göra 
åt saken? Så mycket tankar och så mycket 
känslor dök upp, jag ville inte flytta. Att 
flytta ifrån mina kära vänner, min barn-
domsort och allt som jag höll närt och kärt 
fanns inte på kartan. 

Första september var det dags att börja 
skolan. Med en sur min och en tyngd i krop-
pen satte jag mig i bilen och begav mig mot 

skolan. Jag satte i mina hörlurar i öronen 
och satte på musik som påminde mig om 
Sverige, musik som skapat minnen. Jag var 
rädd att bli ensam och rädd att bli bort-
glömd, rädslan var min största fiende. Som 
tur var hade jag min lillebror som även 
skulle gå i samma klass som mig, han fick 
mig att behålla lugnet. Där gick jag, tätt 
intill min bror, in genom den stora grinden 
och såg hur ett flertal ögon riktades mot oss.

 Dagarna gick och jag hade stängt ute 
mig själv från andra individer och från skol-
arbeten. Det var inte så att jag hade bestämt 
mig för att hata allt och alla, utan bara för-
sökt hålla mig undan. Men tillslut var jag 
tvungen att försöka sluta stänga in mig själv, 
för att inte börja må för dåligt. Jag lättade 
på trycket och insåg hur bra jag verkligen 
hade blivit bemött av både lärare, skolkam-
rater  och andra personer. 

Ju längre in mot slutet av året 2016, desto 
bättre har jag börjat må. Jag har börjat ta 
tag i mina skolarbeten och har kommit nära 
alla i klassen, speciellt tre tjejer och en kille. 
Detta är kompisar jag kommer ha livet ut 
och vem vill inte ha kompisar från ett annat 
land. Skolan som kändes som ett fängelse 
känns nu som ett ställe jag vill gå till, inte 
bara för kompisarna jag har. Utan även för 
lärarna, den bra undervisningen jag får och 
den samhörigheten skolan har. Jag har lärt 
mig mycket med hjälp av flytten och jag 
som person har mognat. Jag har lärt mig 
att se glaset halvfullt, istället för halvtomt. 
Utbildningen jag får här är superbra och 
lärarna förstår sig på mig mycket bättre, än 
de andra lärarna där hemma. Jag börjar tri-
vas mer och mer. Jag ser inte Mallorca som 
någon destruktion längre, utan märker hur 
jag påverkas mer positivt som person. 

Att flytta till ett Mallorca som har andra 
kulturer, annat klimat och ett helt annat 
språk är helt otroligt. Jag är nu väldigt tack-
sam av att ha kommit hit och fått ta lärdom 
av allt, men ångrar att jag gick in med en 
sådan negativ inställning i början. Visst sak-
nar jag Sverige något ofattbart och det kom-
mer jag att göra, men med lite mer opti-
mism kommer det hela bli mycket lättare. 

Nu har jag en termin kvar på skolan. Jag 
ska ta vara på den vackra ön och allt det fina 
med skolan. Jag har riktigt godhjärtade vän-

ner, jättebra lärare, en familj som stöttar mig 
och en chans att kunna skapa nya fantastiska 
minnen. 

Sam Thomas 
En välkomnande skola som har så otroligt 
mycket att bjuda på och som verkligen har 
förändrat mitt liv. Skolan som gav mig en 
andra familj, en chans som jag trodde jag 
aldrig skulle få. Tänk vad skönt att veta 
att man jämt har personer som stödjer en. 
Sådant får man alltid från sin familj, det 
är tur att jag då har två familjer. Den enda 
skillnaden är att min familj är 140 personer 
för det är så jag upplever vår skola. Man vet 
att vad man än gör så kommer alla vara där 
för att handleda dig. Jag får bra självförtro-
ende i vår skola. Lärarna blir nästan som 
en av dina bästa vänner, de hälsar på dig 
varje dag, de relaterar till vad som händer i 
din vardag, de blir inte bara en lärare men 
de blir också en vän. De får en att känna 
sig så välkommen som möjligt. De förstår 
verkligen hur det är att vara tonåring, man 
kan få panik och utbrott eller bli sur eller 
jätteglad. De ger dig tid och är tålmodiga 
med dig, om du behöver tid eller hjälp för 
att göra klart en uppgift så kommer de att 
ge dig det. Man utvecklas väldigt väl under 
tiden man går på denna skola. Jag känner 
själv att jag har hittat mig själv och att jag 
känner mig verkligen trygg i den jag är. Jag 
är väldigt glad att jag kom till den Svenska 
skolan för det har verkligen ändrat mitt liv 
mot det bättre.

Sammanställt av Margareta Carlson, Svenska 
skolan på Mallorca

”

Att flytta till 
ett annat land
– några unga röster från Mallorca 

De flesta av oss vet hur omtumlande det kan vara att flytta. Än mer så blir det förstås om flytten 
går till ett annat land med ett annat språk. Är man dessutom tonåring och skolelev, ja då ställs 
mycket på ända. Här berättar några elever på svenska skolan på Mallorca om sina erfarenheter.
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en flygstrejk! Först ställdes första flyget in 
från Göteborg och sedan det andra... nu 
började vi bli riktigt nervösa. Till slut kom 
Kerstin med på det tredje flyget till Zürich, 
och vi kunde alla pusta ut. 

Under sina två dagar hos oss hann Ker-
stin ha fyra samlingar, vilket innebar att ca 
100 elever fick möjlighet att träffa henne. 
På sina träffar läste hon högt i böcker vi 
inte kände till sedan tidigare, t.ex. “Fröken 
Spöke” som uppskattades av eleverna. Det 
bästa av allt var ändå att hon tillsammans 
med eleverna hittade på en egen berät-
telse. I en grupp handlade det om hur de 
två eleverna Stella och Max hittade en 
ryggsäck med en pistol och en bunt med 
pengar. När alla ledtrådar har skrivits upp 
på tavlan, tog Kerstin fram sin bästa berät-
tarröst och återgav hela berättelsen. Elev-
erna satt tysta och lyssnade hänfört och 
ville inte att Kerstin skulle sluta. 

De elever Kerstin inte hann träffa 
på grund av. försenat flyg kunde vi med 
dagens teknik planera in ett Skype-möte. 
Det fungerade fantastiskt bra. Kanske en 
idé till framtida evenemang för oss skolför-
eningar utomlands!

Styrelsen hos oss satsar mycket på oss 
lärare och prioriterar vidareutbildning. En 

förmiddag hade därför vi lärare förmånen 
att ha en workshop med Kerstin. Vi hade 
önskat att det skulle handla om skrivtips, 
och det fick vi. Precis som vi ”tvingar” våra 
elever till att skriva så sattes vi nu på prov 
och fick göra små korta skrivövningar, som 
vi sedan kan använda på våra lektioner. Vi 
jobbade med bland annat den bok Kerstin 
skrivit själv ”Berättarverkstad för barn”.

Workshopen kändes användbar och vi 
använder nu de verktyg Kerstin lärde oss 
i vår undervisning med våra elever. I vissa 
grupper har vi redan börjat med berättel-
ser där eleverna i grupp kommer på inne-
håll, personer och handling. 

I andra grupper ligger vi i startskotten 
för att börja skriva deckare. 

En spännande vår väntar oss!
Ett stort tack till Riksföreningen Sverige- 

kontakt och SWEA Zürich som har spons-
rat oss. Utan er hjälp hade denna författar-
träff inte ägt rum.

Text: Hanna Karlsson, lärare i Svenska Skolföre-
ningen Zürich. 
 
Gå in på vår hemsida om ni är nyfikna på vår  
verksamhet: www.svenskaskolforeningen.ch

Författarbesök av 

Kerstin 
Lundberg 
Hahn 

I Svenska Skolföreningen Zürich har vi 
under ett antal år satsat på att bjuda in 
barnboksförfattare. Föreningen anser 
att detta är en viktig investering för 
undervisningen och för eleverna. Syftet 
med författarträffen är att förmedla 
en fördjupad kunskap om svensk 
litteratur och svenskt författarskap. 
Eleverna ges även möjligheten att 
få en inblick i hur en bok skapas och 
möta författaren i egen hög person. 
Samtidigt vill vi inspirera eleverna till 
att läsa mer, skriva egna berättelser 
och illustrera. Vi anser att detta stär-
ker elevernas svenska identitet och 
gynnar ”vi-känslan” i föreningen. 

Vi har tidigare år haft besök av bl.a. Mar-
tin Widmark, Måns Gahrton och Johan 
Unenge, Sören Olsson, Annika Holm och 
förra året Helena Bross. I år hade vi äran 
att få träffa Kerstin Lundberg Hahn. Hon 
kom till oss sista veckan i november. Vi 
hade förberett oss noga genom att läsa 
olika böcker av henne, såsom ”Kalla dia-
manter”, “Fågeltjuvarna”, ”Mandelhjärtat” 
etc. Vi, lärare och elever, var därför mycket 
taggade på att Kerstin skulle komma. Allt 
höll dock på att brinna inne på grund av 

Foto Christer Ehrling
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NORDISKA SYSTERORGANISATIONER I GÖTEBORG
Organisationer som Riksföreningen 
Sverigekontakt och Svenskar i Världen 
finns även i våra nordiska grannländer. 
Dessa ”systerorganisationers” – Danes 
Worldwide, Nordmanns-Förbundet och 
Finland-Samfundet – generalsekrete-
rare och de svenska samlades i slutet 
av januari i Sverigekontakts lokaler i 
Göteborg för att diskutera gemensam-
ma frågor samt informera varandra om 
respektive verksamheter.  

Det finns många områden där problem och 
möjligheter är desamma inom organisa-
tionerna. Att få ihop ekonomin, att rekry-
tera nya medlemmar, att uppmärksammas 
för sitt arbete är bara några av de aspek-
ter inom verksamheterna som dryftades. 
En stor kostnad för samtliga är tidnings-
utgivningen som uppskattningsvis belastar 
budgeten årligen med 400 000 till 900 000 
kronor beroende på antalet nummer per 
år, antalet sidor per nummer, samt arbets-
kostnader, annonsintäkter, papperskvalité, 
porto med mera. De som endast publicerar 
en tidning på nätet vittnade om att även en 
sådan produkt kostar en hel del då arbets-
kostnaderna i stort sett är desamma. 

Det arbete som utförs av dessa nordiska 
organisationer tas inte om hand av någon 
annan och skulle inte bli omhändertaget 
överhuvudtaget om dessa sammanslutningar 
inte existerade. Respektive land borde därför 

se till att ett tillräckligt stort statligt driftsanlag 
gick till organisationen så att fokus kunde läg-
gas på angelägna frågor och inte på en oro 
för ekonomin. I Finlands riksdag och regering 
tycks förståelsen för de i utlandet bosatta vara 
som störst eftersom Finland-Samfundet får 
ett flertal statliga bidrag till sin verksamhet – 
något övriga generalsekreterare bara kunde 
drömma om. Riksföreningen Sverigekontakt 
får ett statligt bidrag – vilket vi är mycket 
tacksamma för – men skulle gärna få vara 
betydligt större då behoven i utlandet blir allt 

fler, delvis beroende på en alltmer internatio-
nell värld, delvis beroende på det faktum att det 
i vissa länder sprids en alltmer negativ bild av 
Sverige – ofta av politiska skäl.   

Nätverkande av detta slag har pågått i 
många år och är betydelsefullt. Kanske allra 
mest för de generalsekreterare som är nya på 
posten och behöver lite ”benchmarking”. De 
lite äldre i gamet behöver ibland stiga ur det 
inkörda spåret och lyssna på nya röster.

Text: Lars Bergman

Imponerande luciatåg i Minsk 

Bredvid lucia ses den skönsjungande lektorn Björn Fleichmann.

Lars Bergman, Hanne Aaberg, Anne Marie Dalgaard, Karin Ehnbom-Palmquist och Tina Strandberg
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Ofta tänker jag på Terek är en bok skri-
ven av Katis Malmqvist, illustrerad av 
Kerstin Engblom-Clavijo och utgiven på 
Visto förlag. Målgruppen är barn mellan 
8 och 10 år. 

Boken handlar om Malin eller, som hon 
senare kommer att kalla sig, Sofi som blir 
tvungen att flytta med sin familj till Paris 
eftersom mamman fått arbete där. Malin, 
som hon heter i Sverige, har en bästis, Ida 
och de är alltid tillsammans. Ibland brukar 
de rita av katter och det är speciellt en grå 
katt som intresserat dem. Den är Tereks och 
Terek är ny i Sverige och pratar inte så bra 
svenska. Malin vill inte lämna Ida, sin skola 
och allt roligt hon gör på fritiden, men flyt-
ten till Paris är oundviklig. Hon får av en 
granne veta att Malin betyder bråkstake 
på franska och hon väljer att använda sitt 
andranamn Sofi.

Allt känns nytt och annorlunda i den nya 
staden och Sofi konstaterar att ”Frankrike är 
inte som Sverige”. Baguetterna smakar gott 
men Sofi längtar hem. I skolan är det svårt 
eftersom hon inte kan franska. Sofi utsätts 
för diverse prövningar som hon övervinner 
och till slut finner hon sig till rätta i sitt nya 
land. Någon gång tänker hon på Terek och 
drar paralleller mellan hans situation och 
hennes egen.

Ofta tänker  
jag på Terek

RECENSION

För barn som måste flytta med sina 
föräldrar till ett annat land kan boken 
vara av intresse. Berättelsen är gan-
ska enkel och svårigheterna som tas är 
säkert sådana som många utlandssven-
ska barn möter. Och känner man inte 
riktigt igen sig kan boken vara en källa 
till samtal om hur det är att lämna 
kompisar och helt plötsligt bli en  
”outsider”. 

Text: Eva Hedencrona

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
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Årsmötet 2016 hölls lördagen den 28 maj 
på Hotell Gothia Towers i Göteborg. I års-
mötet deltog ett 30-tal medlemmar.

Årsmötet
Överstyrelsens verksamhetsberättelse 
diskuterades, bokslutet godkändes och 
överstyrelsen beviljades ansvarsfrihet. Det 
informerades kort om årsredovisningen. 
Budget för 2016 och 2017 godkändes. 
Det beslöts att föreslagna stadgeändringar 
skulle godkännas. Dessa berörde antal 
ledamöter i överstyrelsen, arbetsutskottet 
samt val av ordförande. 

Extra föreningsmöte
Ett extra föreningsmöte hölls före årsmö-
tet den 28 maj. Detta för att diskutera och 
få till stånd stadgeändringar som berörde 
antal ledamöter i överstyrelsen, arbetsut-
skottet samt val av ordförande. De före-
slagna stadgeändringarna godkändes vid 
det extra föreningsmötet.

Val av ordförande
Överstyrelsen hade vid ett tidigare sam-
manträde föreslagit Bo Ralph för ytterliga-
re en treårsperiod. Bo Ralph valdes enhäl-
ligt av årsmötet till ordförande för perioden 
2016-2019.

Ordinarie ledamöter    
Efter att de nya stadgarna godkänts 
valdes sju ordinarie ledamöter för en man-
datperiod på ett år att tillsammans med 
ordföranden bilda överstyrelsen. 

Ledamöter: Bo Ralph (ordförande), Ulla 
Berglindh, Sonja Gräns, Gustaf Hultbom, 
Raija Hämelin, Charlotta Johansson, Sune 
Johansson och Erik Magnusson-Petzell.

Suppleanter
Efter att de nya stadgarna antagits valdes 
tre suppleanter till överstyrelsen på en 
mandatperiod på ett år.

Suppleanter: Angela Falkengren, Roger 
Palmqvist och Jorid Williamsson.

Valberedning
Valberedningen hade bestått av Gunnel 
Svensson och Kjell Westerlund. De före-
slogs fortsätta tillsammans med Aimée 
Delblanc. Årsmötet fastslog detta. 

Revisorer
Till revisorer omvaldes Klas Björnsson och 
Lars Olof Jonasson. Suppleanten Håkan 
Jarkvist hade tackat nej till omval och fö-

reslogs ersättas av Gunilla Lönnbratt från 
revisionsfirman PwC. Gunilla Lönnbratt 
och Claes Holmberg valdes som revisors-
suppleanter av årsmötet. 

Konstituerande sammanträde
Vid överstyrelsens konstituerande sam-
manträde utsågs Ulla Berglindh till vice 
ordförande, och Gustaf Hultbom åtog 
sig att fortsätta som skattmästare. Den 
tidigare överstyrelsen hade tidigare inom 
sig valt ett arbetsutskott, men i samband 
med stadgeändringen och det minskade 
antalet ledamöter i överstyrelsen återgick 
man till en ursprungligare ordning, där 
ordföranden tillsammans med generalse-
kreteraren och skattmästaren vid behov 
kunde fungera som arbetsutskott. 

Överstyrelsen har under året samman-
trätt fyra gånger och arbetsutskottet fyra 
gånger. 

Kansli
Föreningens kansli på Dicksonsgatan 6 
har under verksamhetsåret letts av ge-
neralsekreteraren Lars Bergman. Eko-
nomihanteringen har skötts av Christina 
Jonebrant på konsultbasis. Peter Höglund 
(50 % tjänst) och Eva Hedencrona (40 
% tjänst) fortsatte på sina tjänster. Lars 
Bergman har varit anställd på heltid.

Kansliets lokaler på Dicksonsgatan 6 
– som ägs av Stiftelsen Riksföreningens 
för svenskhetens bevarande i utlandet 
donationsfonder – är i gott skick. Under 
2016 har endast mindre reparationsarbe-
ten genomförts i fastigheten. Då omfat-
tande byggarbeten i närheten av fastighe-
ten är planerade och delvis har påbörjats 
har fastighetsägarna på Dicksonsgatan 
gemensamt tagit hjälp av advokatfirman 
Nordia för att följa utvecklingen och även 
påverka den.  

Föreningens medlemstidning har ut-
kommit med fyra nummer under året och 
har en medelupplaga på 2 300 ex. Tid-
ningen har omfattat 40 sidor per num-
mer. Layouthjälp, tryckning och inplast-
ning har ombesörjts av företaget TreGraf. 
Distributionen i Sverige togs om hand av 
Postnord; till utlandet – dit ca 2/3 av tid-
ningarna går – av Asendia. 

Bokbeställningar från skolenheter runt 
om i världen har vidarebefordrats, dels till 
Bokus internetbokhandel, dels till olika 
bokförlag. Allt färre skolor utomlands an-
vänder sig av Sverigekontakt vid bokbe-
ställningar då det oftast blir lika fördelak-
tigt att göra beställningen på egen hand 

via en nätbokhandel.

Ekonomi
Under 2016 har värdet på föreningens 
och samförvaltande stiftelsers värdepap-
per och likvida medel ökat från ca 35,0 
miljoner kronor till 36,7 miljoner. SEB:s 
förvaltning av föreningens tillgångar har 
lett till att föreningen fått en avkastning på 
ca 1,4 miljoner. Ansökningar om medel 
från Oscar Ekmans Stiftelse för Sverige i 
Utlandet beviljades med 425 000 kronor, 
vilket medgav nya och utökade aktiviteter 
i enlighet med föreningens målsättningar. 
Ett bidrag från Svenska Akademien om 
100 000 kronor avsedda för stipendier till 
utländska studenters studier vid svenska 
folkhögskolor har förmedlats. I statligt
stöd från Utrikesdepartementet (via 
Svenska institutet) erhölls 850 000 kronor.

Svenska utlandsskolor
• Under året har 34 paket med barn- och 
 ungdomsböcker sänts ut. Dessa bred- 
 vidläsningsböcker har valts ut i samråd  
 med sakkunnig personal och många har 
 köpts in i anslutning till vårens bokrea.  
 Dessutom har utmärkta böcker kunnat  
 köpas till synnerligen låga priser direkt  
 från olika bokförlag. 
• Som vanligt har föreningen erbjudit be- 
 sökande svensklärare från olika länder  
 att komma till Dicksonsgatan och välja  
 ut och ta med sig svenska böcker från  
 den samling som regelbundet fylls på.  
• Sverigekontakt deltog i den årliga 
 sommarkonferensen för svenska 
 utlandsskolor i Stockholm 4-5 augusti.
• Sverigekontakt har delfinansierat lärar 
 konferensen i London 30 september –  
 2 oktober. I konferensen deltog ett drygt  
 100-tal lärare från 16 av de svenska 
 utlandsskolorna.
 
Svenskundervisning världen över

Blandade aktiviteter
• Sverigekontakt har distribuerat Svenska  
 Akademiens ordlista (SAOL) till samtliga  
 drygt 700 vuxenlärare i svenska utom-
 lands som är registrerade som med-
 lemmar i föreningen. SAOL har dessutom  
 skickats till samtliga svenska utlandslek- 
 torer samt till deltagarna Riksföreningen  
 Sverigekontakts och Svenska institutets  
 sommarkurser. Vissa svenska utlands- 
 skolor samt en majoritet av vuxenlärare i  
 svenska i de baltiska länderna, Vitryss- 
 land och Ryssland har också erhållit
  ordlistan. Böckerna har skänkts av   

Överstyrelsens 
årsberättelse för 2016
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 Svenska Akademien.
• Den årliga lärarkonferensen i Baltikum  
 genomfördes under 2016 i Vilnius i 
 Litauen 7–9 oktober. Detta var som 
 tidigare år ett samarrangemang med  
 Svenska institutet. Ett 60-tal lärare från  
 Estland. Lettland, Litauen, Vitryssland  
 och Ryssland deltog. 
• Det stora intresset för Sverige och   
 svenska språket i Tyskland är väl känt. 
 Föreningen har i mars och november¨
  haft endagarskonferenser i tre tyska
 delstater. Vid de knappt 1000 Volks-
 hochschulen i Tyskland finns årligen  
 cirka 25 000 kursplatser i svenska, vilket  
 troligen innebär att 15 000-20 000 indi- 
 vider studerar svenska årligen. 
• De cirka 150 skolföreningarna runtom  
 i världen som bedriver ”Kompletterande
 svenska” fick alla ett bokpaket med
 barn- och ungdomslitteratur till sina 
 bibliotek. Dessa skolföreningar har 
 ungefär 5500 elever tillsammans. 

• Vid de två konferenserna för lärare inom  
 den kompletterande svenskundervis-
 ningen, dels för lärarna i Europa som  
 ägde rum i Zürich 15–17 april, dels för  
 lärarna i Nordamerika i Fort Lauderdale  
 4–6 november, deltog och delfinansierade  
 Sverigekontakt innehållet och skänkte  
 svensk skönlitteratur till deltagarna,   
 framför allt barn- och ungdomslitteratur. 
• Sverigekontakt finansierade på egen  
 hand en konferens för svensklärare i 
 Storbritannien, verksamma dels inom
 den kompletterande svenskundervis-
 ningen, dels inom vuxenutbildningen.  
 Den ägde rum i Svenska kyrkans lokaler  
 i London 14 maj med 25 deltagare. 
• I Reykjavik genomfördes 1 oktober en  
 konferens för svensklärare på Island.  
• I juni deltog Sverigekontakt vid ett semi- 
 narium arrangerat på Sveriges ambassad
 i Tallinn, Estland. Seminariet diskuterade
 en möjlig utvidgning av svenskunder-
 visningen vid skolor i delar av Estland.  
 I samband med detta besöktes även 
 S:t Mikaelsförsamlingen i Tallinn. 
• I november stödde Sverigekontakt ett  
 årligt återkommande arrangemang på  
 Hanaholmen i Finland – Sverigepaket  
 2016 – som vänder sig till svenskstude- 

 rande på universitet och högskolor i 
 Helsingforsområdet. På grund av reno-
 vering av Hanaholmen ägde arrange- 
 manget rum på en yrkeshögskola i 
 Helsingfors. 
• I maj besökte Sverigekontakt den   
 svenska skolföreningen på franska Rivi- 
 eran och skänkte ett hundratal barn- och  
 ungdomsböcker till dess skolbibliotek. 
• Utöver ovanstående insatser har ett  
 15-tal kulturaktiviteter vid skolor och 
 skolföreningar i utlandet fått ekonomiskt  
 stöd, till exempel i Chile, Tyskland, 
 Australien, Storbritannien och USA. 
 Aktiviteterna har varit av skilda slag 
 såsom författar- och barnteaterbesök  
 från Sverige, skolutflykter, kör- och 
 musikalverksamhet mm. 
• Olika internationella läroanstalter runtom  
 i världen utnyttjar kansliets service att 
 skaffa fram och sända läromedel i  
 svenska till låga priser. Förutom direkt
 beställda böcker har ett större antal 
 läroböcker i det svenska språket
 skänkts till olika läroanstalter i Ryssland,  
 Estland, Lettland, Litauen och Vitryssland. 
• Lärare som besökt föreningen i Göteborg  
 har haft tillgång till det bokbord som under  
 sommaren står uppdukat på föreningens  
 kansli. 
• Stöd till Svenska folkhögskolan i Estland  
 har fortsatt att utgå under året. Större  
 delen av dessa medel har kommit från  
 de Ekmanska stiftelserna. 

Sommarkurs i svenska
Som tidigare år anordnades en internatio-
nell avgiftsbelagd sommarkurs i svenska 
tillsammans med Billströmska folkhögsko-
lan på Tjörn under tre veckor i början av 
augusti. Årets grupp bestod av 39 personer 
från 17 länder. Många europeiska länder 
var representerade. De mest långväga del-
tagarna kom från Kongo, USA och Japan. 
Deltagarna indelades i tre grupper efter 

förkunskaper i svenska. 18 deltagare hade 
reducerad avgift på grund av svag betal-
ningsförmåga. Studenterna besökte även 
Sverigekontakts kontor på Dicksonsgatan 
där de fick ta böcker från bokbordet. 
Utvärderingen vid kursens slut visade att stu-
denterna liksom tidigare år var mycket nöjda 
med undervisning och kringarrangemang.

Stipendier 
Sverigekontakt har fortsatt att administrera 
ett program med så kallade friplatser vid 
svenska folkhögskolor. Under vårtermi-
nen studerade sålunda två personer från 
Vitryssland, en från Slovenien och en från 
Rumänien med stipendier från Sverigekon-
takt på följande folkhögskolor: Kyrkerud, 
Åsa, Hjo och Tärna. En student från Gam-
bia som skulle ha studerat vid Billströmska 
folkhögskolan fick inte besked om uppe-
hållstillstånd på grund av alltför lång be-
handlingstid vid Migrationsverket. Under 
höstterminen studerade en person från 
Tjeckien, en från Vitryssland, en från Polen 
och en från Rumänien på dessa folkhög-
skolor: Billströmska, Sigtuna, Kyrkerud 
och Tärna. En student från Gambia – sam-
ma student som under våren - som skulle 
ha studerat vid Billströmska folkhögsko-
lan fick inte besked om uppehållstillstånd 
på grund av alltför lång behandlingstid vid 
Migrationsverket och kunde därmed inte 
komma till Sverige. Båda terminsgrupper-
na har inbjudits till Göteborg för att bland 
annat lära känna Göteborg och träffa Sve-
rigekontakts personal.
Sverigekontakt delade även ut stipendier 
till 14 svenska barn som bor utomlands 
för deltagande i sommarläger på Spar-
reviken på Västkusten. Största delen av 
kostnaderna för detta täcktes av externa 
medel.



35SVERIGEKONTAKT

Större engagemang och projekt

Centret för internationella studier i 
Minsk, Belarus
Riksföreningen Sverigekontakt har fortsatt 
att ha huvudmannaskapet för ”Centre for 
International Studies” i Minsk, Belarus, i 
vilket ”Centre for Swedish Studies” ingår. 
Centret startade 2002 och har idag främst 
studenter som läser franska och svenska, 
men även holländska, finska, danska och 
norska studeras. Det svenska centret lig-
ger centralt i Minsk och är en samlings-
punkt för intresserade av nordiska språk i 
allmänhet och svenska i synnerhet. Cen-
tret finansieras dels av elevavgifter, dels 
av bidrag från inblandade länder.  

Ett besök har i oktober gjorts av ge-
neralsekreteraren. Vid detta besök deltog 
även författaren Arne Johnsson som före-
läste för både lärare och studenter vid 
de två universiteten där svenska stude-
ras samt vid Svenska centret. Det åligger 
Sverigekontakt att se till att verksamhe-
ten bedrivs så attraktivt och professionellt 
som möjligt och inte minst underlätta för 
ledning och lärare så att verksamheten 
kan fortsätta på samma trivsamma och 
effektiva sätt som tidigare.

Ett fotoreportage om svenskundervis-
ningen i Vitryssland har genomförts och 
en utställning i Göteborg på kulturhuset 
”Kåken” i oktober har belyst intresset för 
Sverige och svenska språket i Vitryssland. 

Svenska minnesmärken i utlandet   
Under året har arbetet avseende svenska 
minnesmärken utomlands – materiella och 
immateriella – fortsatt. Det totala antalet 
i december var 1 560. En almanacka för 
2017 med bilder som på olika sätt är att 
betrakta som minnesmärken har tagits 
fram. Föreningen avser att under flera år 
framöver kartlägga, lyfta fram, beskriva 
och informera om de insamlade min-
nesmärkena. Arbetet ska synliggöras på 
föreningens hemsida. Projektet stöds av 
Oscar och Maria Ekmans Donationsfond. 

Under 2016 har arbetet startat med att 
ta fram en ”coffee table book” vars syfte 
är att lite närmre belysa ett urval av de 
svenska minnesmärken som på sitt sätt 
visar spår av svenskar och svenskhet i 
utlandet. 

De karolinska fångarnas censurerade 
brev
Under året fortsatte ett projekt som ini-
tierats tidigare av Sveriges ambassad i 
Moskva 2014. Det gällde de ca 23 000 
svenska krigsfångar som efter Karl XII:s 
nederlag vid Poltava och Perevolotjna för-
des först till Moskva och senare till olika 
städer i Sibirien. Dessa svenskar kom att 
stanna i Ryssland fram till freden i Nystad 
1721. Flera av dessa fångar skrev brev 
till Sverige och ett tämligen stort antal av 
breven kom aldrig fram. Samma öde rönte 
brev från Sverige till Ryssland. De brev 
som återstår finns idag i ett antal arkiv i 
Ryssland och de flesta av dem har inte 
undersökts av forskare, vare sig språkligt 
eller innehållsligt. I början av maj besökte 
ordföranden och generalsekreteraren Sve-
riges ambassad i Moskva för att försäkra 
sig om fortsatt stöd för projektet. Sverige-
kontakt ansökte om medel för ett treårigt 
projekt i slutet av augusti för att närmre 
undersöka och analysera dessa brev och 
erhöll i slutet av 2016 från Torsten Söder-
bergs stiftelse bidrag för åren 2017 och 
2018. Samarbete med ryska forskare har 
etablerats och projektet påbörjas i början 
av 2017.  

Andra, mindre omfattande aktiviteter
• I januari deltog generalsekreteraren i ett
 nordiskt möte i Oslo där föreningens  
 systerorganisationer i de nordiska län- 
 derna samlades under två dagar och  
 diskuterade gemensamma frågor. 
• Sverigekontakt deltog även i konferen-
 sen för utlandssvenskar i Stockholm  
 23–24 augusti, arrangerad av föreningen 
 Svenskar i Världen.
• Sverigekontakt har med olika priser stött 

 den numera återkommande ”Läsutma- 
 ningen”, som innebär att svenska skol- 
 enheter i utlandet tävlar i att läsa barn-
 och ungdomslitteratur.
• Generalsekreteraren sitter med i Svenska  
 institutets svenskundervisningsnämnd,  
 som bland annat utser utlandslektorer i 
 svenska vid ett antal utländska universitet.  
 Han deltog 18 augusti i SI:s lektorskon- 
 ferens på Lidingö.
• Generalsekreteraren deltog i i den av  
 Svenska institutet arrangerade svensk- 
 lärarkonferensen i Sankt Petersburg  
 13–14 april. Deltagarna var framför allt  
 universitetslärare från Ryssland, men  
 även ett större antal svensklärare från  
 vuxenutbildning vid olika institut. 
• Ordföranden och generalsekreteraren  
 har besökt Utrikesdepartementet 8 
 december och där träffat Håkan Hjort  
 och Kamilla Lindström och informerat om  
 Sverigekontakts verksamhet och fram- 
 tida planer.
• Sverigekontakt erhöll under hösten en  
 storartad gåva från The IK Foundation i  
 form av ett större antal bokverk där Carl  
 von Linnés samtliga lärjungars anteck-
 ningar, skisser och slutsatser är sam- 
 lade. Tanken är att dessa bokverk ska  
 skänkas till skolbibliotek, institutioner  
 och andra som har ett intresse av detta  
 och vars brukare kan få både kunskap  
 och glädje av böckerna.

Forskningsprojektet Göteborgs-
Emigranten 
Forskningsprojektet Göteborgs-Emigran-
tens verksamhet har genom projektleda-
rens Lennart Limbergs hastiga bortgång i 
juni 2013 kommit att avbrytas. Projektled-
ningen beslöt i oktober 2013 att Per Cle-
mensson skulle överta projektledarskapet 
och föra projektet i hamn. Arbetsinsatsen 
har under 2016 förstärkts med Ewert Ar-
widsson (se nedan bilaga1). 

Per Clemenssons arbetsinsats har i 
huvudsak bestått av genomgång av Len-
nart Limbergs efterlämnade papper (ej av-
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slutat). Vidare har ett visst kontrollarbete 
och registreringsarbete utförts. I projek-
tet har Inger Clemensson tjänstgjort som 
sekreterare och handhaft försäljning och 
fakturering av CD:n Emigranten Populär, 
vilken under 2016 producerats i ytterligare 
200 ex. Under året 2016 har 224 sålts. Vi-
dare har en rad exemplar av rapporterna 
1–7 sålts och donerats till huvudsakligen 
forskningsinstitutioner. Per Clemensson 
har även fungerat som vice ordförande i 
EmiWeb. Under 2016 har handarbetet - 
registrering, sortering och kontroll – över-
förts till GöteborgsRegionens Släktfors-
kare, från vars kansli tidigare arbetet med 
Långströmska klippsamlingen slutförts. 
Denna samling planeras nu att scannas i 
Karlstad. Det fortsatta registreringsarbetet 
kommer att utföras av medlemmar i Göte-
borgsRegionens släktforskares lokaler på 
Erik Dahlbergsgaran 36 B. Ekono-
min kommer fortsatt att skötas av 
Riksföreningen Sverigekontakt. 

Bilaga 1
Ewert Arwidsson höll den 8 mars 
en två timmars föreläsning om emi-
grantforskning på Kulturhuset Kå-
ken i Göteborg.

Den lokala aktiviteten Släktforsk-
ningens dagar arrangerades 19 och 
20 mars på Göteborgs Stadsbiblio-
tek. Detta är ett samarbete mellan 
Arkiv Digital, DIS-Väst, Föreningen 
Släktdata, Göteborgs-Emigranten, 
GöteborgsRegionens Släktforskare 
och Studieförbundet Vuxensko-
lan. En monter för information och 
försäljning av CD, böcker m.m. be-
mannades för Göteborgs-Emigran-
tens räkning av Ewert Arwidsson, 
Anita Fyhr och Lars-Göran Johansson.

De nationella Släktforskardagarna an-
ordnades i Umeå den 20 och 21 augusti. 
Ewert Arwidsson deltog för Göteborgs-
Emigrantens räkning i EmiWebs monter.

Under hösten har anordnats en kurs i 
emigrantforskning tillsammans med Gö-
teborgsRegionens Släktforskare. Kursen 
var på 4 x 3 timmar och hölls av Ewert 
Arwidsson. En studiehandbok trycktes i 
detta sammanhang.

Den 15 oktober samordnades ett före-
drag av Lilly Setterdahl med Göteborgs-
Regionens Släktforskare. Hon berättade 
om sin och maken Lennarts dokumenta-
tion av de svensk-amerikanska kyrko- och 
föreningsarkiven.

Föreningen abonnerar på den ameri-
kanska militärdatabasen Fold3 och den 
likaledes amerikanska tidningsdatabasen 
Newspapers.com. Tillgång till databa-
serna Ancestry, SVAR och EmiWeb erhålls 
till våra forskare genom vår medverkan i 
EmiWeb-samarbetet.

Stiftelsen Lützenfonden 

Styrelsens sammansättning
Ordförande: civilekonom Oscar Ekman, 
Sturefors. Ledamöter: fil. lic. Sune Johan-
sson, Hindås, och professor Thomas 
Magnusson, Göteborg. Suppleanter: 
professor Hain Rebas och Riksföreningen 
Sverigekontakts generalsekreterare fil. 
kand. Lars Bergman, båda Göteborg. 
Sekreterare och verkställande ledamot: 
Dr. phil. Inger Schuberth, Wachtberg. 
Fyra protokollförda möten har hållits: 9 
mars, 1 juni, 14 september och 7 december.

Verksamhet
Sekreteraren har tillsammans med Lützens 
borgmästare lett två möten med Kapellstif-
telsens styrelse i Lützen: den 15 mars och 
den 6 september. 

Inom ramen för renoveringen av utställ-
ningen i det svenska museet har en digital 
C-touch¬skärm installerats. Minnesplat-
sen har under året haft drygt 8 000 besö-
kare. Med generöst stöd från de Ekman-
ska stiftelserna, Kungafonden, Patriotiska 
Sällskapet och den Militärhistoriska Dele-
gationen kunde boken ”Schlacht und Er-
innerung. Lützen 1632” tryckas. Den pre-
senterades i februari på Landesmuseum i 
Halle och i mars på bokmässan i Leipzig. 
I april deltog Thomas Magnusson och Ing-
er Schuberth i det konstituerande mötet 
med ”Beirat” som sammankallats för att 
främja projektet med en ny museibyggnad 
på minnesplatsen. I slutet av maj presen-
terade arkitekt Petra Petersson, Berlin, ett 
första utkast och i juli kunde hon lägga 
fram ett förslag som vann allmänt gillande 
hos Lützens stadsfullmäktige, däremot 
inte hos Landesmuseum och Landesamt. 
Då en för året ny EU-förordning föreskriver 
en arkitekttävling ifall planeringskostna-
derna överstiger en viss summa, tvinga-
des staden överge det framlagda förslaget 
och inkalla professionell hjälp för att ordna 

den nödvändiga arkitekttävlingen. I augusti 
var sekreteraren närvarande vid ett möte i 
Lützen med den inkallade ingenjörsfirman 
Wenzel & Drehmann. 

I september besökte Sachsen-Anhalts 
regeringschef minnesplatsen och sekre-
teraren fick tillfälle att redogöra för Lüt-
zenfondens arbete. Vid årets slut fattade 
Lützens stadsfullmäktige beslut om en 
arkitekttävling. Lützenfondens sekreterare 
ges möjlighet att medverka i förfarandet.

Vetenskapligt
Tillsammans med Maik Reichel publicera-
de Inger Schuberth en artikel i katalogen 
”Krieg – eine archäologische Spurensu-
che” för utställningen på Landesmuseum 
i Halle. För katalogen ”Luther! 95 Schätze, 
95 Menschen” för nationalutställningen 
2017 i Wittenberg skrev hon ett bidrag om 

Gustav II Adolf. Under året har hon 
bedrivit forskning kring drottning 
Kristina den äldre, Gustav II Adolfs 
mor. 

Tillsammans med Maik Reichel 
och den nya museichefen i Lützen, 
Katja Rosenbaum, besökte Inger 
Schuberth Uppsala Universitets-
bibliotek och tog initiativ till att den 
Planerska myntsamlingen överför-
des till universitetets myntkabinett 
där den kommer att göras tillgäng-
lig digitalt. 

Föreläsningar
I april höll Inger Schuberth ett fö-
redrag i Pappenheim i samband 
med en utställning om den namn-
kunnige fältherren. I Düsseldorf 
och i Lützen presenterades boken 
”Schlacht und Erinnerung” med 

bildföredrag. 

Den 6 november i Lützen 2016
Representanter för Sveriges, Finlands och 
Estlands ambassader deltog. Delstaten 
Sachsen-Anhalt företräddes av närings-
livsministern. Den allmänna uppslutning-
en var god. En stor grupp svenskar från 
Victoriaförsamlingen i Berlin och enskilda 
svenskar från Sverige och olika delar av 
Tyskland hade infunnit sig. Efter guds-
tjänsten i Meuchen följde musikandakt i 
kapellet med tre körer: Victoria-försam-
lingens, Lützenförsamlingens och Lützens 
skolkör. Därefter följde kransnedläggning 
och borgmästarens lunch i Roter Löwe. 
På eftermiddagen blev det som vanligt 
kaffe med mängder av tårtor och livliga 
samtal. Bland gästerna märktes Alexan-
der Theis som 2003 skapade filmen om 
Martin Luther. Han planerade nu en film 
om Gustav II Adolf.  

Lokalföreningarna
Följande rapporter har inkommit från 
lokalföreningarna:
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Lokalföreningen Stockholm
Styrelsen har förutom årsmötet den 16 
maj och julfesten den 6 december haft 
två protokollförda sammanträden, den 17 
mars och den 3 oktober. Antalet medlem-
mar i lokalföreningen var 88, varav 14 var 
familjemedlemmar och 14 ständiga med-
lemmar. 

Till årsmötet var Mai Raud-Pähn och 
Piret Kaarman-Lepisk inbjudna att före-
läsa om estniskt dräktsilver och estniska 
folkdräkter. 

Vid Riksföreningens årsmöte i Göteborg 
den 28-29 maj, representerades lokalföre-
ningen av ordföranden Sonja Gräns och 
vice ordföranden Hans Gyllingmark och 
styrelsemedlemmen Ulla Gyllingmark.
Till julfesten den 6 december hade för-
eningen bjudit in Hans Lepp att tala. Han 
höll ett intressant föredrag om sin tid som 
kulturattaché i Tallinn 1990 då Estland 
hade lösgjort sig från Sovjetunionen och 
återvunnit sin självständighet och om sina 
rötter på Ormsö och i Hapsal.

Verksamhet 
Lokalföreningen i Stockholms har stött 
Svenska S:t Mikaels församling i Tallinn, 
Aibolands museum i Hapsal och Nuckö 
gymnasium i Nuckö, med en årsprenume-
ration av den svenska tidskriften Populär 
historia. Intresset för det svenska språket 
är stort i Estland och stödet från lokalför-
eningen är välkommet. Föreningen har 
också stött S:t Mikaels församling med 
volontärverksamhet 1-2 veckor under 
sommaren. 

I maj arrangerade föreningen en upp-
skattad medlemsresa med buss till konst-
nären Lennart Sands gård i byn Solarvaret 
i Leksand. Lennart Sand berättade om sitt 
arbete, hur han formar vax till en skulp-
tur, bakar in den i lera eller gips och med 
hjälp av en urgammal metod, som kallas 
förlorat vax, låter gjuta sina figurer i brons, 
tenn eller aluminium. Resan företogs till-
sammans med Internationella Klubben i 
Stockholm. 

Samarbeten med andra föreningar 
Lokalföreningen har ett nära samarbete 
med Estlandssvenskarnas kulturförening 
SOV genom representation i respektive 
styrelser samt med Internationella klubben 
i Stockholm.

Lokalföreningen i Helsingfors
Sverigekontakt i Finland rf:s syfte är att i 
Finland bedriva svensk verksamhet, att ut-
veckla vänortskontakten med Sverige, att i 
Sverige sprida kännedom om det svenska 
i Finland samt att i Finland informera om 
Riksföreningens världsomspännande verk-
samhet. Föreningen vill kort och gott främ-
ja det svenska språket och kulturen genom 
sin existens och verksamhet. 

Under året 2016 har föreningen genom-

fört de två årliga projekten Bokprojektet 
samt Sverigepaket. På våren genomfördes 
bokprojektet, i samarbete med bokförlaget 
Schildts & Söderströms samt med under-
stöd från Svenska kulturfonden, då 450 
stipendieböcker skickades ut till nyblivna 
studenter runt om i Finland.  Stipendie-
boken delas ut till en eller två studenter 
vid landets alla finska gymnasieskolor för 
att uppmuntra och belöna dem som med 
goda vitsord studerat svenska språket. 
Stipendieboken 2016 var Frihetens pris är 
okänt, av Anna-Lena Laurén. 

Sverigepaket, som anordnas på hösten, 
erbjöd huvudstadsregionens finskspråkiga 
universitets- och högskolestuderande ett 
seminarium kring temat kommunikation. 
Talarna Anna Fredqvist, Andreas Dahlin 
och Ylva Larsdotter presenterade temat 
ur sina respektive områden; ledarskap, 
bildkommunikation samt kultur. Semina-
riet hölls på yrkeshögskolan Laurea och 
lockade omkring 100 deltagare. För lokal-
föreningen i Helsingfors är Sverigepaket 
ett utmärkt sätt att sprida information om 
Sverige och att bekanta finskspråkiga stu-
derande med sverigesvenskan och sveri-
gesvenskar. Den här stora uppgiften kan vi 
lyckas med i samarbete med Hanaholmen, 
Svenska nu, de lokala högskolorna och 
universiteten samt Riksföreningen. 

Under året har styrelsen för Sverige-
kontakt i Finland rf sammanträtt vid tre till-
fällen, samt vid några mindre arbets- och 
planeringsmöten.  

Lokalföreningen på Åland
Målsättningen för föreningen är att samla 
alla ålänningar kring gemensamma ideal 
och kultur i landskapet samt att samar-
beta med andra föreningar för det svenska 
språket och kultur i Norden.

Man verkar som en lokalförening 
av Riksföreningen Sverigekontakt, för 

svenskhetens bevarande i utlandet. Fören-
ingen har ca 70 medlemmar. Två styrelse-
möten har hållits under året.

I februari besökte föreningen svenska 
konsulatet och fick en givande och intres-
sant information av Sveriges generalkon-
sul Olof Ehrencrona. 

Årsmötet hölls den 27 april 2016 i Fo-
tografiska muséet hos Benita och Olle 
Strömberg, då ca 15 medlemmar deltog. 
Sång och musik/visor framfördes av Eivor 
Lindström och Erik Lindholm. Olle Ström-
berg visade också en del av filmen om 
Borghill Lindholm.

I slutet av maj reste 3 medlemmar till 
Göteborg och deltog i Riksföreningens 
årsmöte. 

I oktober besökte föreningen Gerd Lind-
blom och Erik Lindholm på Borgboda. Där 
bjöds en guidad tur i det nyrenoverade mu-
séet, och efter det en intressant historiebe-
rättelse om Borgboda, samtidigt som kaffe 
och smörgås intogs. Även där blev det 
musikunderhållning, som avslutades med 
Ålänningens sång för Borghill Lindholm.
I december avslutades året med en julbuffé 
och lite underhållning i Fotografiska muséet.

Lokalföreningen i Göteborg 
Föreningen kämpar med återväxten som 
så många andra föreningar.  Under året 
har frågan diskuterats återkommande i 
styrelsen. Tack vare samarbete med ett 
par föreningar t ex Finsk-svenska fören-
ingen och Göteborgsregionens släktfors-
kare har ett intressant program kunnat 
presenteras. Medlemsantalet är fortsatt ca 
100 personer och besöken vid de flesta 
programpunkter är mellan 10-20 perso-
ner. Styrelsen har sammanträtt 5 gånger 
under året.

Vid årsmötet i mars talade Erik Magnus-
son-Petzell om ” Verben i Viskadalen – En 
gränsbygdsdialekt och dess historia”.  
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Denna föreläsning väckte stort intresse.
Under våren berättade prosten Krister I:son 
Lundin om sina erfarenheter från tiden 
som sjömanspräst – ”Ute och hemma i 
sjömanskyrkans tjänst”. I april besöktes 
Frimurarhuset på Södra Hamngatan i Gö-
teborg och vi fick lyssna till hur verksam-
heten bedrivs i huset.

Höstprogrammet erbjöd bokmässeträff 
med finska författare i anslutning till Bok-
mässan i Göteborg. Programmet innehöll 
också information om Årets myntdag på 
Lödöse museum och inbjudan till ” Hur 
man forskar kring svenska emigranter i de 
amerikanska källorna” hos GöteborgsRe-
gionens släktforskare. Föreläsare var emi-
grantforskaren Lilly Setterdal.

Vi fick lyssna till en intressant genom-
gång av Sverigekontakts historia under 
rubriken ”Skeppsredare och grevar, dona-
trixer och chefredaktörer, bibliotekspion-
järer och riksdagsmän, några tidiga kända 
profiler i Riksföreningen Sverigekontakts 
historia”. Föreläsare var Ulla Berglindh, 
universitetslektor och vice ordförande i 
Riksföreningens styrelse tillika återkom-
mande skribent i Riksföreningens tidning.

Den alltid lika uppskattade Thanksgi-
ving-middagen ägde rum den 24 novem-
ber och Lucia-och julfest i december med 
lotteri, julkaffe med hembakade kakor. Vid 
Thanksgiving-middagen deltog 3 av Riks-
föreningens stipendiater och berättade 
om sitt intresse för det svenska språket. 
Föreningen har under året bidragit med 
ekonomiskt stöd till två av Riksförening-
ens stipendiater.

Lokalföreningen i Malmö-Lund
Föreningen har haft 2 allmänna möten, 
båda under våren, varav ett årsmöte. Det 
kallades till ytterligare ett möte under hös-
ten som fick inställas på grund av för få 
anmälda, trots att ett par nya medlemmar 
tillkommit.

Föreningens styrelse, 3 ordinarie och 
en suppleant, har haft 7 protokollförda 
möten under året.

Kontakter med svensk-tyska fören-
ingen i Stralsund blev lyckade. De kom 8 
stycken till Sverige i september. Höjdpunk-
ten i Malmö var besöket på Rådhuset där 
borgmästaren guidade oss på en mycket 
intressant och trevlig visning. Efter en kort 
konsert och visning av St Petri kyrka, åt 
vi lunch i Rådhuskällaren. Eftermiddagen 
tillbringades med en 3D film om Malmö 
på 1600-talet. Det hela avslutades med 
middag på en restaurang i Limhamn med 
utsikt mot Öresundsbron. På vårens för-
sta möte berättade Kjell Wallström om 
originella Lundaprofiler. Deltagarantalet 
var högt, kanske beroende på att några 
nya medlemmar dök upp. Vårens andra 
möte handlade om Baltiska utställningen i 
Malmö 1914. En del icke-medlemmar var 
också med och lyssnade. Efter föredraget 

var det årsmöte med endast åtta medlem-
mar närvarande inklusive styrelsen. Ett 
möte senare på hösten fick tyvärr inställas 
p.g.a. för få anmälningar, men skall bli av i 
februari-mars 2017. 

Lokalföreningen i Västervik
Årsmötet hölls på Västerviks Stadshotell 
den 11 maj. Mötet inleddes med ett före-
drag om emigrantsånger. Emigrationen till 
Nordamerika var under mer än hundra år 
mycket stor. Den skapade en stor mängd 
emigrantsånger som blivit populära på 
båda sidor om Atlanten. Marcus Bränn-
ström berättade och sjöng. Några visor 
var mycket kända, t.ex. ”Hälsa dem där 
hemma”. Marcus fick alla att sjunga med. 
Hans föredrag uppskattades mycket av 
mötesdeltagarna.

Sven Olof Nilsson berättade om ”Ame-
rican Union of Swedish Singers”, som 
organiserar 22 synnerligen aktiva körer i 
USA. Några bilder från 1960 till idag vi-
sade att den svenska körtraditionen är 
mycket levande i USA.

Västerviksföreningen har under året drivit 
många projekt. Av dessa kan nämnas:
• Ukraina: Bidrag till undervisningen i   
 svenska språket i Gammalsvenskby.
• Estland: Stöd till Aibolands museum,  
 som dokumenterar och bevarar svensk  
 kultur i den västra delen av Estland.  
 Området hade tidigare en befolkning,  
 som till stor del var svensktalande. 
 Museet har blivit ett omtyckt turistmål.
 Kyrkobyggnader på Stora och Lilla Rågö  
 har fått bidrag till återuppbyggnad.   
 Byggnaderna förstördes under den 
 sovjetiska ockupationen.
• Finland: Hyvinge Svenska skola har 
 under året, liksom tidigare år, fått bok- 
 paket till skolbiblioteket. Skolan ligger i 
 ett nästan helt finsktalande industridi- 
 strikt. Västerviksföreningen besökte  
 skolan år 2015.

Tillsammans med Riksföreningen har vi 
även i år finansierat en stipendieverksam-
het, där två elever med goda teoretiska 
kunskaper i svenska språket får träning 
att använda språket i praktiken på som-
markursen i svenska på Billströmska folk-
högskolan på Tjörn.

Medlemsmöten
Vid öppna styrelsemöten, som samtidigt 
tjänar som medlemsmöten, har förening-
ens mål och inriktning kontinuerligt disku-
terats. Planer för 2017 års verksamhet har 
föreslagits, diskuterats och lagts fast.

Till sist
En redovisning av årets hela verksam-
het kan aldrig bli fullständigt rättvisande. 
Ovanstående bör ändå ge en god bild av 
vad som förekommit. Att döma av reak-
tionerna från avnämarna har föreningens 
insatser också varit uppskattade. Tack i 
olika former kommer ständigt till kansliet. 
Den direkta kontakten med dem förening-
en är satt att tjäna är mycket stimulerande.

Det är också den beredvillighet att bi-
stå föreningen i dess arbete som många 
visar. Medlemmarnas engagemang är en 
förutsättning för att verksamheten skall 
kunna bedrivas väl, men det är märkbart 
hur intresserade många andra också är. 
Denna attityd bildar en avgörande grund 
för arbetet och skapar dessutom ekono-
miska förutsättningar för att de intentioner 
som föds också ska kunna förverkligas. 
Överstyrelsen vill därför gärna tacka alla 
medlemmar, samarbetspartner, medels-
beviljande instanser och andra tillskyn-
dare som på olika sätt bidragit till ännu ett 
framgångsrikt år och hoppas på fortsatt 
gott samarbete.

Göteborg i februari 2017

Bo Ralph  Lars Bergman
ordförande generalsekreterare
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Nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige vintern 2016/2017?

1. Jerringpriset delas varje år ut till en 
framstående idrottsman/kvinna. Vem 
vann för sina prestationer under 2016?
A. Peter Fredriksson
B. Sarah Sjöström
C. Henrik Stensson

2. Vem är detta?
A. Nordeas chefsekonom Annika Winsth 
B. SEB:s avgående VD Annika 
 Falkengren
C. Tidigare världens bästa damgolfare  
 Annika Sörenstam

3. Ett av Sveriges grannländer firar 
100 år av självständighet år 2017. 
Vilket?
A. Norge
B. Polen
C. Finland

4. Den här semmel-
varianten har ett 
namn. Vad kallas den?
A. Grönsemla
B. Prinsessemla
C. Tårtsemla

5. Filmen En man som heter Ove 
nominerades till en Oscar för bästa 
icke-engelskspråkiga film. Men filmen 
nominerades även i en annan kategori. 
Vilken?
A. Bästa makeup och hår
B. Bästa klipp
C. Bästa ljus

6. Vilket var det populäraste flick- res-
pektive pojknamnet bland nyfödda i 
Sverige 2016?
A. Maja och Luca
B. Alice och Oskar
C. Elsa och William

7. År 2015 var antalet asylsökande i 
Sverige 162 877 personer. Hur många 
var det 2016?
A. 28 939
B. 35 234
C. 52 712

8. Lina Wolff fick i slutet av 2016 
Augustpriset för årets svenska skönlit-
terära bok. Vad heter den?
A. Aftonland
B. Eländet
C. De polyglotta älskarna

9. ”Fomo” är ett nyord i svenskan? 
Vad betyder det?
A. Oro för att missa något särskilt 
intressant eller roligt
B. Samlare av Pokemon-figurer
C. Rädsla för homosexuella

10. Vilken film vann priset ”bästa film” 
på Guldbaggegalan i januari 2017?
A. Min faster i Sarajevo
B. Skörheten
C. Jätten

11.  I Sverige talar många människor 
med bävan om ”det orange kuvertet” 
som kommer varje år. Vad innehåller 
det?
A. Besked om slutlig skatt från Skat-
teverket
B. Årsbesked från Pensionsmyndighe-
ten
C. Besked om allmän fastighetstax-
ering från Skatteverket 

12. Fotbollslandslagets tidigare 
mittfältare Kim Källström har skrivit 
på för ett svenskt lag efter många år i 
utlandet. Vilket?
A. Häcken
B. IFK Göteborg
C. Djurgården

13. 14 februari är en speciell dag. Vad 
är speciellt med den?
A. Det är Alla hjärtans dag
B. Det är Fettisdagen
C. Det är Samernas nationaldag

14. Vilka som får Polarpriset 2017 
offentliggjordes i februari. Vilka 
var de?
A. Bono och Wayne Shorter
B. Sting och Wayne Shorter
C. Sting och Dean Martin

15. Denne man avled i februari. Vem är 
han?
A. Professor Hans Rosling
B. Skådespelaren Björn Granath
C. Underhållaren Svend Asmussen

Skicka de rätta svaren till Sverigekontakt, 
Box 53066, 40014 Göteborg eller mejla till 
lars.bergman@sverigekontakt.se, senast  
15 maj. Bokpris till de tre först öppnade 
rätta svaren. 

Lösning till nutidsorienteringen nr 4, 2016 
var: 1B, 2A, 3B, 4A, 5C, 6A, 7C, 8A, 9C, 
10A, 11A, 12C, 13A, 14B, 15C

Pristagare: 
Barbro Hansson, Sverige
Margrith Fjällman, Schweiz
Annette Mahnke-Nissen, Tyskland
GRATTIS!

Foto: Stefan Nilsson



40 SVERIGEKONTAKT

SISTA SIDAN

L

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

  utbildning i 
 perfekt balans

undsbergs skola i Värmland är en 
icke vinstdrivande internatskola där allt 
eventuellt överskott oavkortat återinves-
teras i verksamheten till gagn för skolans 
elever i såväl skolarbetet som på friti-
den. Så har det varit i mer än hundra år 
vilket gör att Lundsbergs skola idag kan 
visa upp ett campusområde som i många 
avseenden saknar motstycke. Idrottsan-
läggningarna är av absolut högsta klass 
och elevhemmen är trivsamt inredda med 
bibliotek och vackra salonger. Hög lärar-
täthet i kombination med små undervis-
ningsgrupper är något som ytterligare 
utmärker Lundsbergs skola och som har 
visat sig ge mycket goda studieresultat.

 Välkommen till Lundsberg!

  Johan Harryson
  VD/Rektor


