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Arbetet som utlandsrektor

Konferens
”down under”
Svenska krigsfångar
i Ryssland
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FRÅN DICKSONSGATAN
Nu är den här – den svenska sommaren! Jag är inte säker på vad folk
tänker när de säger den svenska sommaren. Är det sol och bad eller regn
och stövlar, är det varmt eller kallt?
För mig är det nog ljusa kvällar, grönska
och tid att reflektera. Definierar man
sommaren på det sättet är man inte
beroende av vädret. Blir det sol så blir
det ännu bättre.

I Stockholm inträffade ett terrordåd i slutet
av april. En lastbil kördes i hög fart på
Drottninggatan och dödade 5 personer.
Detta fruktansvärda dåd fick det goda med
sig att människor i allmänhet tycktes fundera
över hur skört livet är. Politikerna stod eniga
bakom tanken att detta var en attack mot det
öppna samhället. Efter någon månad tog andra nyheter över tidningarnas framsida, men
tyvärr fick händelsen många människor att
känna en viss oro på allmänna platser.
Det går bra för Sverige just nu. Sysselsättningen är hög – många arbetar alltså.
Det innebär dock inte att arbetslösheten
är låg. Många som är födda i utlandet har
stora problem att få arbete i Sverige, vilket
främst beror på två saker. De kan inte svenska
tillräckligt bra och de har en skolbakgrund
och en arbetslivserfarenhet som inte stämmer med de behov som finns på den svenska
arbetsmarknaden. Här har Sverige en stor
utmaning som måste hanteras.
Sommarkursen
Det blir sommarkurs i svenska på Billströmska folkhögskolan som vanligt. Den startar
24 juli och pågår till 12 augusti. När detta
skrivs finns det några platser kvar. Är du –
eller känner du någon som är – intresserad?
Du hittar anmälningsblankett på vår hemsida www.sverigekontakt.se.

Sparreviken
Ett tiotal svenska barn och ungdomar
bosatta i utlandet har anmält sitt intresse
att delta i de olika lägren i Sparreviken.
Tack vare medel från de Ekmanska stiftelserna kan Sverigekontakt hjälpa till
med lägeravgiften för dessa ungdomar –
vilka även är elever i den kompletterande
svenskundervisningen i utlandet – så att
förhoppningsvis ingen ska behöva avstå
av ekonomiska skäl.
Sommarens bokbord
Det är tradition sedan decennier att det
finns ett bokbord på Dicksonsgatan 6 –
Sverigekontakts kontor – under sommaren.
Dit är lärare som arbetar utomlands välkomna att plocka till sig en bärkasse böcker
som sedan kan användas i undervisningen
eller som extra läsning hemma för eleverna. Kontakta oss gärna innan du kommer
så du vet att kontoret är öppet. Välkomna!

Augustikonferensen
Skolverket tillsammans med SUF (Svensk
Utlandsundervisnings Förening) har konferens 3-4 augusti i Stockholm. Ni som arbetar med svenska skolor och kompletterande
svenska i utlandet är välkomna till detta
evenemang. Programmet är ännu inte helt
klart, men vill du ha mer information så
kontakta SUF alternativt Skolverket.
Medlemsavgiften
Du har väl betalt medlemsavgiften för
2017? 150 kronor för enskild medlem, 300
kronor för skolenhet. Betala till vårt bankgiro 420-5670. Vissa skolenheter vill ha
faktura – om din skola önskar det så mejla
mig (se mejladress nedan).
Till sist
En härlig och avkopplande
sommar vill vi alla önska er alla. Och vi
hoppas att ni ”down
under” får en skön vinter.
Glad sommar!

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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Omslag: vårbacke i Botaniska
trädgården i Göteborg

En gång för länge sedan kom jag ofrivilligt
att avlyssna fragment av ett samtal. Det var
två ganska unga män inblandade. Jag har
ingen aning om vad de egentligen talade om,
men plötsligt sa den ene, något upprört: »Ja,
men vet du att det är nästan femtusen miljoner kilometer till Pluto!?» Den andre svarade
desto lugnare: »Jävvla väg, dô!»
Jag berättar inte detta för att få tillfälle att
chockera med ett kraftuttryck. Det återges
troget bara för att det var så yttrandet lät,
och själva detaljerna har betydelse i sammanhanget.
Inte heller går jag i god för att uttalandet om Pluto stämmer, åtminstone inte i alla
lägen, för Pluto har en underlig omloppsbana, vill jag minnas. Dessutom framgick det
inte varifrån avståndet räknades – solen, jorden i största allmänhet eller centrala Göteborg, där samtalet avlyssnades.
Men för poängen spelar allt detta ingen
roll. Det var yttrandets språkliga form som
jag fäste mig vid. Och inte då att det inleddes med en svordom, det hör man allt som
oftast. Inte heller att talarna omisskännligt
hade lärt sig tala i trakten av Göteborg. Det
är åtminstone jag ganska van vid.
Men gör vi – för att pröva ert tålamod
ytterligare en aning – ett kort uppehåll vid
det sistnämnda, kanske det skall understrykas att det tilltalsord som skrivs »dô» skall
uttalas med ett »öppet» ö-ljud som är typiskt för västra Sverige (inklusive Västergötland, Värmland m.m.), och den oortodoxa
stavningen av kraftuttrycket markerar att
vokalen ä uttalas kort, vilket ger viss emfas åt
uttalandet.
När allt detta kommit på plats, kan vi
konstatera att svaret (för den som kan läsa
alla dessa signaler rätt) är ganska lustigt. Det
skulle passa bra som en reaktion på en rapport om att någon hade långt till sitt arbete
eller någon annan sträcka man regelbundet
måste tillryggalägga (mellan bostaden och
barnens dagis eller skola osv.). Det kan också
fungera som medkännande kommentar
under vissa omständigheter, t.ex. om någon
berättar hur långt vederbörande måste gå
för att komma till brevlådan nere vid vägen.
I det senare fallet blir yttrandet särskilt
befogat, om några speciella svårigheter tillstött, vilka dessutom kan antydas i svaret.
Naturliga tillägg skulle vara sådant som »nu
när du är så gammal» eller »nu när du har
gipsat foten» eller något liknande.
Men det fungerar alltså dåligt som svar
på en uppgift om svindlande avstånd i rymden. Den »jävvla väg» som avses om man
använder ett sådant uttryck är lång, visst,

men lång i relativ mening snarare än i absoluta termer. När det börjar bli naturligt att
räkna i ljusår, får man ta till andra uttryckssätt. Annars blir det fel.
Var det nu ett språkligt fel den inledningsvis citerade språkbrukaren begick? Nja, i
så fall bara i en ganska subtil mening. Han
kunde naturligtvis ha satt upp ett frågande
ansikte inför den häpnadsväckande uppgiften och sagt något mera passande (»Det var
mycket», »Vad säger du?» osv.) eller kommit
med en initierad invändning eller följdfråga.
Men han gjorde inte det. Varför inte?
Av allt att döma var vederbörande mycket
väl medveten om vad han svarade. Han hade
säkert också på känn att det förhöll sig ungefär så som här mångordigt blivit utrett (även
om han inte själv skulle ha förklarat sitt beteende på samma sätt). Det viktiga var inte
exakt vad han sa, vad orden mera i detalj
betydde. Han uppvisade snarare en attityd
med det han sa.
Han var varken imponerad av den andres
kunskaper om rymden eller intresserad av
att ta del av hans utläggningar om detta.
Han markerar det genom att komma med
ett något skruvat svar. Han visar distans, passande nog. Så kan vi också använda språket.
Kommunikation mellan människor innehåller så oändligt många aspekter. I själva de
språkliga yttrandena är signalerna lagrade på
varandra, så att det vi tycks säga kan visa sig
vara endast en liten del av det vi kommunicerar, inte alltid ens det väsentligaste. Detta
ligger i språkets natur. För att väl behärska
ett språk måste man också lära sig avlyssna
diverse över- och undertoner, begrunda och
rätt tolka.
Därefter återstår dessutom att dra
användbara slutsatser, vidta lämpliga åtgärder och bygga vidare på sin erfarenhetsbank.
Att kommunikation ibland går fel är egentligen mindre underligt än att det ofta går så
bra som det går.
Detta betyder inte att vi i desperation
måste sluta samtala och hålla oss för oss
själva. Bättre kommunikation övar man upp
i kontakt med andra. Ibland måste man av
praktiska skäl till och med byta språk. Då
krävs det ännu mer god vilja om vi skall förstå varandra hjälpligt väl. Och kontakt är alltid nyckelordet.
Vi inom Sverigekontakt
tackar för säsongen och
önskar alla en välgörande
sommar!
Bo Ralph
S V E R I G E K O N TA K T
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Årsmötet
Riksföreningen Sverigekontakts årsmöte ägde rum i Göteborg 13 maj. Ett
trettiotal personer närvarade på hotell
Scandic Crown. Under årsmötet godkändes årsredovisningen för 2016 och
budget för 2017 och 2018 fastställdes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av
årsmötet för räkenskapsåret 2016.

Som ny ledamot i överstyrelsen valdes
Mårten Frankby som bland annat har en
bakgrund som kulturråd vid den svenska
ambassaden i Moskva och som i höst tillträder tjänsten som konsul vid generalkonsulatet i Sankt Petersburg. Han ersatte Sune
Johansson som i decennier på ett förtjänstfullt, engagerat och insiktsfullt sätt bidragit
till riksföreningens utveckling. Sune Johanssons långa erfarenhet av arbete i Schweiz
och Tyskland och senare som avdelningschef på Svenska institutet i Stockholm har
varit ovärderlig. Hans nätverk i nämnda
länder har skapat förutsättningar för många
kontakter under åren. Sune Johansson förärades med Riksföreningen Sverigekontakts
förtjänsttecken, vilket överlämnades under
årsmötet av ordföranden Bo Ralph som
höll ett kort tal om deras gemensamma år i
överstyrelsen.
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På kvällen blev det middag i centrala Göteborg där gästerna lät sig serveras rimmad
öring till förrätt och hängmörad ryggbiff till
huvudrätt. Till dessert blev det en variation
på rabarber med mandelglass. Detta intogs
i den spännande budoirliknande miljön på
restaurang Dorsia.
Söndagens utflykt gick till Trollhättan,
cirka 70 km norr om Göteborg. Huvudattraktionen där var de slussar som byggts
från 1700-talet fram till de nuvarande fyra,
som dagens Vänertrafik är helt beroende
av. Bakom den ingenjörskonst som krävdes
för att få detta att fungera finns namn som
Christopher Polhem på 1700-talet och Nils
Ericson på 1800-talet. Efter slussområdet
begav sig deltagarna till det anrika industriområdet Nohab där i dag SAAB-museet
inryms. SAAB:s biltillverkning gick som vi
vet i konkurs för några år sedan efter att ha
tillverkat bilar sedan 1947. Trollhätteutflykten
avslutades med lunch på Kanalrestaurangen.
En trevlig årsmöteshelg fick sitt slut på
söndagseftermiddagen då deltagarna skingrades för att bege sig till respektive hemorter. Längst hemresa hade deltagarna från
Helsingfors och Åland.
Text: Lars Bergman

Bo Ralph och Sune Johansson

Kraftverket Olidan

Äldre sluss från 1800-talets början, byggd under ledning av Nils Ericson.
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UPPSKATTAD NÄTVERKSKONFERENS FÖR

svenska skolor Down Under
Svenskundervisning i utlandet var under
den australiensiska sensommaren ett
”hett” ämne i huvudstaden Canberra.
I början av mars träffades över 60 lärare
och skolansvariga från den kompletterande svenskundervisningen i Australien, Nya Zeeland och Asien för att dela
erfarenheter och idéer och för att få
information om metoder och tillvägagångssätt för sin verksamhet. Konferensen var en fortsättning av tidigare
konferenser som hållits vart fjärde år.

Dessa konferenser anses vara viktiga för att
ge lärare och skolansvariga möjligheten att
träffas för att utbyta erfarenheter. Ofta drivs
dessa skolor av frivilliga med dålig tillgång
till den tid och resurser som krävs för att
vidga vyn från den dagliga undervisningen.
Denna gång var det ett samarbete mellan Skolverket, SUF och Riksföreningen
Sverigekontakt, samt skolorna i Australien
som ledde fram till en lyckad och givande
två-dagars konferens.
På mötet uppdaterade Skolverket deltagarna om kursplanen och det stöd som
finns tillhanda för att tolka och använda
den. På Skolverkets hemsida finns att tillgå
både kommentarmaterial och bedömningsmatris som praktiskt komplement till kursplanen för den kompletterande undervisningen i utlandet.
Konferensens huvudföreläsare var
Camilla Valfridsson från Lärarfortbildning
AB. Med sin gedigna lärarbakgrund samt
erfarenhet som handledare hade Camilla
6
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många konkreta tips och idéer, utifrån egen
erfarenhet, kring hur den kompletterande
undervisningen i utlandet kan utföra sitt
huvuduppdrag – att öka läsförståelse- och
skrivförmågan hos de utlandssvenska barnen.
”Jag brinner för att få elever att lyckas.”
”Att få se barnen komma in i läsning. Det
är det som är så otroligt viktig del av språkutvecklingen”, sa Camilla.
Ett av det mest praktiska exemplen som
Camilla gav konferensen var vikten av att
förstå hjärnans perspektiv i läsningen. Varför lära barnen ljuda ordets varje bokstav
när hjärnan oftast lättare minns ett mönster eller serie?
Parallellen hittar vi i siffervärlden. Hur
lär vi oss en sifferserie, till exempel 386924?
Genom att rabbla varje enskild siffra eller
genom att memorera 38 69 24? Camillas
tips till lärarna: ”lär barnen att hitta rytmen
i ordet genom att stampa eller klappa i takt
till stavelserna”.
Debatt kring förutsättningarna att lyckas
Förutsättningarna för den kompletterande
svenskan diskuterades också livligt på mötet.
Speciellt att skolor har relativt lite undervisningstid, att varken kunna sätta betyg eller
ge behörighet till svensk högskoleutbildning,
ansågs vara de stora begränsningarna.
Här såg SUF möjligheter för skolorna,
till exempel genom att komplettera den ofta
kulturtunga undervisningen med formell
distansundervisning som skolorna kan köpa
in (Svenska Distans för de yngre, Sofia Distans för de äldre där även betyg ges).

Mål, program och innehåll
Konferensen höll på i två och en halv dagar
och tog hänsyn till långväga resenärer från
både Asien och Nya Zeeland.
Konferensens huvudkoordinator Pernilla
Thakur Lundqvist berättar att målet med konferensprogrammet var att öka förståelsen och
insikten om betydelsen av Riksföreningen
Sverigekontakt, SUF samt Skolverket.
Vidare var syftet att ge en kunskapsboost
med det nyaste innehållet från Sverige.
”Konferensen inleddes med ‘lära känna
aktivitet’ på fredagen, sa Pernilla.
”Lördagen innehöll vår huvudtalare,
SUF, Sverigekontakt samt Skolverket. Vid
middagen hade vi bordsplacering där personer med liknande uppgifter satts bredvid varandra för att stimulera erfarenhetsutbyte.”
”Söndagens program bestod av nio
interaktiva workshops, och konferensen
avslutades med en enkätundersökning där
samtliga deltagare hade möjlighet att utvärdera konferensens innehåll och upplägg.”
Att ordna nätverkskonferens:
Lärdomar från organisatören
En drivande kraft krävs för att ta huvudansvaret för planering och koordination av ett
evenemang som detta. I fallet Down Under
var det Pernilla Thakur Lundqvist från
Sydney som drog lasset. Här beskriver hon
några av lärdomarna som organisationskommittén drog:
”En tung uppgift under första perioden
av vår konferensplanering blev att söka efter
kontaktuppgifter (föreningar, styrelser, med-

Camilla Valfridsson

lemmar), hotell och programinnehåll. Detta visade
sig vara en mer krävande uppgift än förväntat.”
”Flera föreningar hade finansiella svårigheter
att skicka deltagare. Så en viktig lärdom inför kommande konferenser är att påbörja planeringen tidigt
för att öka möjligheterna för föreningarna att söka
extern finansiering.”
”Också för den koordinerande organisationen är
det av betydande värde att kunna kontakta potentiella finansiärer så tidigt som möjligt, som till exempel
lokala svenska nätverk. Sannolikt hade en tidigare
kontakt kunnat leda till fler deltagare i Canberra.”
Konferensen besöktes av totalt 10 deltagare från
Asien, vilket med hänsyn till tidsramen var över förväntan. Enligt en genomförd enkätundersökning
bland deltagarna uppnådde konferensen sina mål.
Men som med de flesta evenemang finns det
möjlighet till förbättring. Bland annat var behovet
av ytterligare erfarenhetsutbyte något som många
av deltagande skolor tyckte kan stärkas nästa gång.
Finanser
Olika organisationer, inklusive Skolverket och SUF,
ger finansiellt stöd till den här typen av konferenser
runt om i världen med syftet att utveckla undervisningen i svenska för barn och ungdomar som bor
utomlands och som har en koppling till Sverige.
Konferensen Down Under fick bidrag av Skolverket, SUF, Riksföreningen Sverigekontakt, Svenska
ambassaden i Canberra, samt Volvo Group Australia. Vidare hade konferensen produktsponsorer till
ett lotteri, vilket var ett uppskattat inslag.
Text: Marlene Stolt
Marlene Stolt är tidigare journalist på Sveriges
Television and Sveriges Radio.

Några av deltagarna om konferensen
”Konferensen gav mig otroligt mycket på
många olika plan. Dels var det fantastiskt
att träffa alla eldsjälar och se vilken enorm
insats vi gör för Sverige och svensk kultur
globalt, och att känna att vi är del av ett
större sammanhang. Och alla tampas vi
med samma frågor. Dels fick jag reda på
det stöd som finns att tillgå.”
Lisa Boldt-Christmas, Ordförande,
Svenska Skolan Hongkong
”Jag är glad att en delegation från Sverige
reser hela vägen till oss, det känns skönt
att få bekräftelse på att det vi jobbar med
sköts rätt och att det har en stor och viktig
del inom Skolverket. Det var intressant att
utbyta tankar med likasinnade, det känns
som man fått många nya kollegor under
konferensen.”
Madelene Watkins, administration och
intagning, Svenska skolan i Sydney.
”Konferensen måste ses som mycket
lyckad och har mottagits med fin kritik från
flera håll. Konferensen hade mycket bra
talare och program. Finansiellt har konferensen varit stark och kunnat ge det lilla
extra till både deltagare och elever. Konferensen har marknadsfört strategiskt och
gediget.”
Pernilla Thakur Lundqvist, Sydney.
Huvudkoordinator av konferensen
Down Under.
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Svensklärare samlades i

San Francisco
Konferensen var anordnad av Riksföreningen Sverigekontakt i samarbete med Skandinaviska Skolan och
Svenska Konsulatet i San Francisco
och hölls på anrika Swedish American Hall den sista helgen i februari.
Den svenskfödde arkitekten August
Nordin designade Swedish American
Hall på Market Street i San Francisco
och byggnaden stod klar år 1907. Att
ha vår svenska lärarkonferens i denna
över 100 år gamla, fina byggnad med
svenska anor kändes väldigt speciellt.

23 språklärare deltog i konferensen, varav
flera hade flugit till San Francisco från
bland annat , Portland, Seattle, Vancouver, Los Angeles, och San Diego, inklusive
de tre föreläsarna som hade kommit från
Sverige. De flesta deltagare kom från de
svenska/skandinaviska skolorna i Bay Area
området i Los Gatos, Menlo Park, Mill Valley, och San Francisco.
Vi började vår konferenshelg med en
underbar välkomstmottagning och middag
hemma hos svenske generalkonsulen Barbro Sachs-Osher på fredagskvällen så att vi
alla skulle få lära känna varandra lite bättre.
Om hög ljudnivå är ett tecken på hur trevligt man har, så hade vi det alla fantastiskt
trevligt med en ljudnivå som översteg det
mesta! Ett stort tack till Barbro SachsOsher för hennes generositet och engagemang i svensk utbildning och främjande av
det svenska språket utomlands!
På lördagsmorgonen möttes vi igen för
själva konferensen på Swedish American
Hall. Bo Ralph började dagen med en introduktion och presentation av Riksföreningen
Sverigekontakt och dess roll i Sverige och
världen. Efter det presenterade de 23 deltagarna i konferensen sig för varandra och
berättade vad för slags undervisning de sysslar med och sedan var det dags för dagens
stora talare Micke Hermansson från Umeå
att tala om Grej Of The Day. Programmet hölls helt på svenska och riktade sig till
lärare som undervisar i svenska utomlands.
Micke Hermansson är mellanstadie8
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Micke Hermansson med konferensdeltagare

lärare, författare, och föreläsare och år
2009 skapade han Grej Of The Day, eller
GOTD, vilket kort och gott är ”mikrolektioner med makroeffekt”.
Mickes projekt blev så populärt och
framgångsrikt att han slutade jobba som
lärare och med start detta läsår reser han
enbart runt och föreläser om GOTD. Över
20 000 lärare använder sig av GOTD och
det finns mycket material att hämta på Day
of the Grej på Facebook och på Lektionsbanken (http://lektionsbanken.se). Micke
har även skrivit böcker med olika GOTD
teman som man lätt kan använda sig av i
klassrummet.
Vi fick också lära oss hur vi enkelt kan
skapa våra egna GOTD mikro-teman att
använda i klassrummet och vilka komponenter som behövs i en mikro-lektion.
Vid tiden för utgivningen av tidningen har
många av oss lärare redan hunnit använda
GOTD i våra klassrum och har enbart
positiva saker att rapportera. Eleverna blir
otroligt engagerade och tycker det är väldigt kul med GOTD, vilket i sin tur leder
till att de tycker det är kul att komma till

sin svensklektion en gång i veckan efter sin
vanliga skola. Barnen är ofta trötta efter att
ha gått i amerikansk skola hela dagen och
det kan vara svårt att motivera eleverna att
prata svenska och delta i lektionerna. Det
tog enbart 2 lektioner med GOTD innan
eleverna började bombardera oss lärare
med förfrågningar om när de skulle få göra
nästa GOTD. De elever som tidigare inte

har visat mycket intresse under svensklektionerna är nu plötsligt eld och lågor, deltar
entusiastiskt, och pratar svenska under lektionerna. GOTD fungerar verkligen!
Så här fint står det om Micke på Studentlitteraturs webbsida: ”Han håller utbildningar om det kunskapslyftande, motivationshöjande och prisbelönta projektet ”Grej
of the Day” – ett slags mikrolektioner med
makroeffekt. Projektet fick Lärarförbundets pedagogpris 2011. Micke Hermansson
blev under 2015 utnämnd till Årets lärare
2015 av Handelskammaren, nominerad
till Guldäpplet samt vinnare av pedagogpriset som den finska organisationen scool.
fi delar ut. I TEDx Ideas from Europe, en
tävling för digitala entreprenörer som jobbar
med att lösa viktiga samhällsutmaningar,
utsågs Micke Hermansson till vinnare i den
svenska deltävlingen på Stora Tillväxtdagen
i Stockholm den 8 oktober 2015 och deltog
sedan i EU-finalerna i Luxemburg & Haag.”
Micke var en av 10 personer som gick till
finalen i Haag och han vann finalen!
Ni kan titta på Mickes TEDx i Haag på
Youtube.
Efter Mickes inspirerande föreläsning
om GOTD var det dags för lunch. Vi hade
beställt smörgåstårta och hembakta svenska
kakor från svenskan Maria Nussey Ibsen
som har cateringföretaget ”Ibsen’s Kakes
and Pastries” i San Francisco Bay Area.
Hennes smörgåstårtor ser ut som vackra
konstverk och smakar fantastiskt. Självklart
behövdes det flera fikapauser under dagen

och vi hade det väldigt trevligt.
Efter lunchen var det dags för en GOTD
workshop då vi i små grupper fick hitta på
våra egna GOTD teman med listiga ledtrådar. Vi lärare fick sedan försöka klura ut
vilket tema de olika grupperna hade kommit på efter att ha hört ledtrådarna och vi
upptäckte snabbt själva hur roligt det var
att få tänka fritt och gissa teman och hur
det omedelbart fick igång vår nyfikenhet,
upptäckarlust och glädje över att få lära oss
något nytt.
Här följer några kluriga ledtrådar och
deras teman: ”Feministisk höjdare” (Amelia Earhart), ”Dansar på himlen” (Norrsken), ”Treradig japan” (Haiku), ”Strålande
upptäckter” (Marie Curie), och för de allra
yngsta ”Vad finns under stenen?” som är ett
mer öppet tema som kan ha många olika
svar och på detta sätt få igång nyfikenheten
och tankarna hos de yngsta.
Efter Mickes roliga workshop och ytterligare en kaffepaus var det dags för Anna
Hannesdóttir, professor i nordiska språk
vid Göteborgs universitet, och Bo Ralph,
professor emeritus vid Göteborgs universitet, att tala om ”Vad som är rätt och fel i
språket” i en intressant föreläsning om det
svenska språket och dess historia.
Därefter blev det boklotteri och vi är alla
så tacksamma för att Anna och Bo tog med
sig så många svenska böcker till San Francisco. Det kan inte ha varit lätt att bära på
alla dessa böcker under den långa resan!
Vi fick alla en chans att vila oss lite innan

Bo Ralph och Barbro Osher

vi intog en mycket god måltid på restaurang
Starbelly som Riksföreningen Sverigekontakt
stod för. Där fick vi en chans att knyta samman allt vi lärt oss under helgen och att få
umgås med varandra innan det var dags för
alla att resa hem igen. Stort tack för er generositet på Sverigekontakt!
Konferensen var välorganiserad och väldigt informativ och vi hoppas på ett givande
samarbete mellan de olika svenska skolorna
och organisationerna i framtiden. Vi vill
speciellt uppmärksamma och tacka Kristina
Bünger från Svenska Konsulatet i San
Francisco, svenska generalkonsulen Barbro
Sachs-Osher, GOTD skaparen och föreläsaren Micke Hermansson, The Scandinavian
School in San Francisco, och Anna Hannesdóttir, Bo Ralph, och Lars Bergman från
Riksföreningen Sverigekontakt, för att de
möjliggjorde denna fantastiskt lärorika och
roliga konferens i San Francisco.
Text: Monika Stahler
Språklärare i svenska och Cultural Programs Coordinator på The Scandinavian School in San Francisco
och även språklärare i svenska på Svenska Skolan i
Silicon Valley.
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ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

1.

Carl von Linné
1. Carl von Linné är den svensk som
förekommer som portomärke mest av
alla svenskar vill jag påstå. Spridningen
över världen är total och gränslös. Antalet
människor som har/som har fått ett brev
med hans bild eller hans namn finner jag
ingen beräkning på, enbart märket på bilden ovan med hans porträtt från 1958 i
DDR är tryckt i 6.000.000 exemplar.

4. Linneo i San Marino.
Namn på minnesmärken utgår från hans auktorsnamn, det vill säga
som upphovsman till
ett vetenskapligt namn
inom botanik och zoologi. Namnen Linné och
Linnaeus används flitigt.

2. Linné i Rumänien. Carl von
Linné föddes på
prästgården i
Råshult, Småland
den 13 maj 1707
och avled i Uppsala den 10 januari
1778 efter ett slaganfall.

5. Här används enbart
Carl von Linn. I angivelser av vetenskapliga
artnamn inom botanik
förkortas hans namn till
”L.” som är det internationellt fastställda auktorsnamnet för honom.
Linné är den ende vars
auktorsnamn kan förkortas till endast en bokstav.
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3. Linné i Makedonien 2007. På minnesmärken förekommer han under namnen
Linné, Carl von Linné efter att han adlats
1757, Linnaeus som är det latinska namnet, Carlo Linneo i Italien och spansktalande länder, Carl Linn förekommer
också.

10.

6. Här heter han
Carolus Linnaeus.
På minnesmärken har Linné ett
uttryck som en
snäll herre med ett
svagt leende. Ingen
kan bli arg på
denna man.

10. Ett minnesmärke från den ryska delrepubliken Chakassien. Delrepubliken ligger
i södra Sibirien. Chakassien har en yta på
61 900 km² och lite mer än en halv miljon
invånare. Minnesmärkets innehåll talar för
sig självt.

Linné finner vi som ett minnesmärke. Det
ser ut som om det var en bild tagen från den
svenska 100-lappen. I nedre högra hörnet
kan man se siffror från den svenska sedeln.

11.

7. I Ryssland har man
stavat hans namn Karl
v. Linné.
8. Carl von Linné
med en fjäril som
han beskrev 1758,
Papilio Ulysses.
Papilio är släktnamnet och Ulysses
är familjenamnet.
I dagligt tal säger vi
endast riddarfjäril.
9. På minnesmärkena anges vanligtvis ett årtal. Årtalet
hänvisar till det år
som Linné beskrev
växten, djuret eller
mineralen. Systema
naturae publicerades för första gången 1735. Systema naturae
har haft samma grundläggande betydelse
för biologin som periodiska systemet har
för kemin.

12.

12. Ett brevkort som är färdigfrankerat från
Sydkorea med en tidig bild av Linné. Minnesmärken som bär hans auktorsnamn med
bild på en art, ett släkte eller en familj inom
botaniken/zoologin är vida överlägsna i antal
andra postala minnesmärken med anknytning till Sverige.
11. Ett lite udda minnesmärke från ön
Sachalin, som ligger norr om Japan och
öster om Ryssland. Många länder vill
gärna se ögruppen som sitt territorium, på
1600-talet var det kinesiskt, på 1700-talet
ockuperade Ryssland ögruppen, på 1800talet delade Ryssland och Japan på ögruppen (de hade straffkolonier på ön). Sedan
Japans kapitulation under andra världskriget tillhör ögruppen Ryssland.

Tyvärr går en trend att förkorta hans namn
till enbart ett L på minnesmärkena. Men
visst finner man fortfarande Linné, Linnaeus,
Linn, Linneo på minnesmärken.
Jag önskar er alla en skön sommar på norra
halvklotet och en underbar vinter på det
södra.
Text: Sven Vindelstam
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Utblick Finland

En statschef är borta
Kanske verkade han trygg och bekant
för att han till utseendet liknade min
pappa. Två mörkhåriga, långa och
smala män. De hade samma förnamn,
gillade båda att spela volleyboll och
talade dessutom nästan samma
dialekt. De var båda där under min
uppväxt.

President Mauno Koivisto avled den här
veckan 93 år gammal. Han var president
1982–1994 d.v.s. under hela min skoltid.
Koivisto var född i Åbo och kom från
knappa förhållanden. Hans karriär blev en
klassresa av sällan skådat slag. Han jobbade
bl.a. i Åbo hamn under studietiden, gjorde
en lång karriär inom bankvärlden och som
minister och valdes sedan till president
efter Urho Kekkonen.
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Jämfört med den starka presidenten Urho
Kekkonen som hade lett Finland i över 25
år var Koivisto en president med låg profil. Han blev känd för sina dialektala yttranden, bl.a. för sitt behov att noggrant
fundera på saker innan han ville kommentera dem eller fatta beslut. Det sägs att han
också spelade in alla viktiga samtal för att
senare återkomma till det som sagts och
vidareutveckla tankarna.
Under Koivistos tid började Finland
vända blicken västerut. År 1986 blev Finland fullvärdig medlem av Europeiska frihandelsorganisationen Efta, 1989 gick vi
med i Europarådet, och 1993 inleddes förhandlingar om medlemskap i EU.
Som person uppskattar jag Koivisto för
hans allmänbildning och språkkunskaper.
Han kunde ryska och det sägs att han alltid

talade svenska i nordiska sammanträffanden. Han föraktade inte kroppsligt arbete
och arbetade flitigt på presidentparets
”sommarstuga” i Ingå. Presidentfrun Tellervo Koivisto stod vid presidentens sida i
drygt 65 år.
Nu efter att Mauno Koivisto är borta,
har vi i Finland fortfarande två f.d. presidenter vid liv, Martti Ahtisaari och Tarja
Halonen och vi har ett hundraårigt land
att fira i år. Men något tryggt och bekant
saknas på fotografierna från slottets bal på
självständighetsdagen i
december – det är bara tre
presidentpar kvar.
Text: Johanna Savolainen

ETT MINNESMÄRKE BERÄTTA

Svenska spår
I SIBIRIENS FÖRSTA HUVUDSTAD
De svensk-ryska relationerna präglas
historiskt av krig och konfrontation,
och svenska spår i Ryssland härrör
därför i många fall från resultatet av
väpnade konflikter mellan länderna.
Det gäller i högsta grad de spår av
svenskar man kan påträffa i Sibirien.

Under det stora Nordiska kriget stod ett
blodigt slag vid den lilla ukrainska fästningen Poltava kort efter midsommaren
1709. Det innebar den största militära katastrofen i Sveriges historia och början till
slutet på den svenska stormaktstiden. Till
följd av drabbningen och en följande kapitulation vid Perevolotjna hamnade mellan
23 000 och 28 000 personer (samtida ryska
militära rapporter sätter antalet till 22 542,
svenska uppgifter ligger något högre) ur den
svenska armén i rysk fångenskap.
Efter att ha visats upp under en förnedrande triumfmarsch i Moskva i december samma år fördelades krigsfångarna
på större städer i de centrala och södra
delarna av det europeiska Ryssland. Snart
hamnade Ryssland i krig mot Turkiet (Karl
XII befann sig som bekant efter nederlaget
i Poltava på turkisk mark), och tsar Peter
den store fattade därför beslut om att de
svenska fångarna skulle förpassas längre
bort från gränsen och förvisas till Sibirien.
Många av dem kom att hamna i Tobolsk
och i mindre orter i närheten av staden.
Tobolsk hade grundats 1587 vid sammanflödet mellan ån Tobol och den stora
sibiriska floden Irtysj. Staden blev snabbt
brohuvud för den ryska expansionen och

koloniseringen av Sibirien, en process som
på 100 år flyttade gränsen för det ryska
imperiet ända bort till Stilla havet. Området framstod som vidsträckt och ogästvänligt och redan 1582 införde tsar Ivan IV
(den förskräcklige) genom ett tilläggsdekret förvisning till Sibirien som en särskild
straffsats i rysk lag. År 1701 gjorde tsar
Peter Tobolsk till huvudort i det ofantliga
guvernementet Sibirien.
Staden hade till början uppförts i trä
och drabbades regelbundet av ödeläggande
bränder. År 1697 fattades därför beslut
om att husen i staden därefter skulle uppföras i sten, och 1699 startade den första
tegeltillverkningen. Det viktigaste inslaget i
nybyggnationen skulle bli en fästning i sten
(ett ”Kreml”) på en höjd på stranden av
Irtysj. Arbetet påbörjades 1699 under ledning av kartografen och arkitekten Semjon
Remezov, men avstannade 1706 på grund
av brist på pengar. Det återupptogs först på
hösten 1711, när den nye guvernören för
Sibirien, Matvej Petrovitj Gagarin, anlände
till Tobolsk.
Det finns uppgifter om att svenska krigsfångar befann sig i Tobolsk redan före
nederlaget vid Poltava. 1703 noteras i ryska
källor att 98 personer av svensk nationalitet
finns i staden. Det stora inflödet av karolinska fångar sker dock under åren 1711–1712,
då nästan 2 000 svenskar anländer till en
stad som då hade runt 30 000 invånare.
Guvernören Gagarin kom att få avgörande betydelse för svenskarnas tillvaro i
Tobolsk. Han hade kommit i kontakt med
de karolinska fångarna redan som kommendant i Moskva i samband
med att skarorna fångar drogs
samman till Moskva för den
stora segerparaden. Han hade
då fått upp ögonen för att det
bland fångarna fanns personer med yrkeskunskaper och
färdigheter som saknades i
Sibirien. Gagarin såg till att
svenskarna engagerades i bygget av fästningen i Tobolsk.
Fästningens krenelerade

mur uppfördes 1714–1716 och kallas fortfarande
”Svenska muren” av Tobolskborna. Ingenjören med ansvar för att leda byggarbetena hette
Johann Indrik Benke. Det finns mycket få arkivuppgifter om svenskarnas insatser i bygget av
fästningen i Tobolsk, men minnet av dem lever
kvar i namnen på delar av anläggningarna,
som ”Svenska uppfarten”, ”Svenska tornet”,
”Svenska gemaket” och ”Svenska murarna”.
Den mest intakta byggnaden är ”Svenska kammaren”, eller det så kallade Ränteriet, som färdigställdes 1717, bland annat för att förvara
statskassan. Delar i byggnadens exteriör tyder
också på att den fungerade som huvudentré
till Kreml, genom vilken man under 1700-talet
bland annat tog emot sändebud från Orienten
till det ryska riket.
”Svenska kammaren” användes ursprungligen för att förvara pälsvaror, blev senare administrationsbyggnad och landsarkiv. Idag finns
här delar av Tobolsks museum för historia
och arkitektur. Man når Ränteriet och området i Kreml via ”Prjamska uppfarten (zvoz)”,
som fortfarande leder upp från stadens lägre
belägna delar, och också uppfördes under de
svenska fångarnas medverkan. Av stor betydelse för stadens vidare utbyggnad och ekonomiska utveckling var också de arbeten med
att gräva ut och leda om ån Tobols sträckning
som karolinerna utförde för att säkerställa att
större flodfartyg kunde angöra Tobolsk, och
för att minska risken för de omfattande översvämningar som tidigare regelbundet drabbade stadens mer låglänta delar.
Det stora Nordiska kriget tog slut genom
freden i Nystad, som undertecknades i augusti
1721. Enligt fredsfördraget var nu fångarna
från båda sidor fria att återvända hem. Den
17 januari 1722 beviljar Sibiriska guvernementskansliet genom ett dekret fältkommissarien Gustav Dunkal tilldelning av två foror
med kuskar för resa till orten Verchoturje och
vidare mot hemlandet, samt skjutspengar för
färden. Därmed inleds de svenska Tobolskfångarnas långa återresa till hemlandet. Men
spåren av karolinerna lever alltså fortfarande
kvar i staden, såväl i form av byggnadsverk,
som av hantverkstraditioner som de introducerade, som bensnideri, tobaksodling, sadelmakeri och tapettillverkning.
Svenskarnas hemresa sammanföll i tiden
med guvernören Gagarins fall. År 1721 greps
han misstänkt för förskingring och mutbrott.
En än allvarligare misstanke som riktades mot
honom var att han hade planer på att (bland
annat med hjälp av karolinska officerare) sätta
upp en egen armé och utropa Sibirien till ett
eget kungarike. Gagarin utsattes för grym
tortyr, och hängdes därefter på offentlig plats
i Sankt Petersburg, där hans kvarlevor fick
hänga kvar i månader. Han erkände dock
aldrig några politiska brott.
Text: Bengt Eriksson, översättare

Svenska kammaren
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Det handlar om att leva
Anteckningar om litteratur

Tänk dig en mängd hävstänger, ledade metallstavar förenade av små nitar,
kugghjul och kuggstång, hjul att vrida
på, allt sammankopplat med vartannat i en kompakt kropp, som i vilket
ögonblick som helst kan länkas samman med en människas kropp och
tankesystem. När väl den länkningen
är gjord är människan och maskinen
ett redskap för att uttrycka allt som
inte omedelbart syns, på alla språk.

Eller tänk dig ett rör, spetsat i ena änden,
det hålles i handen och doppas i färgad
vätska, vilken sprids på en plan, lätt absorberande yta i linjer av varierande längd och
höjd. Dessa linjer kan under mycket lång
tid vara de synliga delarna av en människas
tankar och själsliv.
Eller en tunn platta med ett skikt av glas
på vilket linjer, bilder, text flyter omkring,
till synes intuitivt förenade med en människas kropp och tankar.
Pennor, skrivmaskiner, huggmejslar, pinnar, stenar, pekfingret – vi har använt oss
av och vi använder oss av en mängd olika
redskap för att uttrycka och skapa. Jag
minns min fars reseskrivmaskin av märket Hermes från 1940-talet. Den var trög i
tangenterna, relativt enkel och plåtig men
fungerade ändå som den skulle, som till att
skriva de första dikterna på. Nu står den på
vinden, jag har inte hjärta att slänga den.
Där finns också en vacker, svart Halda från
30-talet ur vilken många manus sprungit,
en Facit Privat från tidigt 70-tal och en
gammal 12” Mac Book med svartvit skärm
från tidigt 90-tal. En nätt samling, vilken
tillsammans med ett antal reservoarpennor

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

och pennskaft med stålspetsar och bläckhorn kan utgöra hjärtpunkter i en skrivande människas verktygsarsenal.
Ända sedan jag började använda redskap jag själv valt ut, har jag tänkt på skrivdons speciella förhållande till människan.
Min dotter lärde sig smida och fick börja
med att göra sina egna tänger. En hammare eller en yxa blir personlig för en
snickare, knivarna för kocken, symaskinen, saxarna, nålarna och trådrullarna för
skräddaren. Och vem med dator på skrivbordet har inte något personligt fasttejpat
på den, och någon kär som skärmbild?
Ord och skrivdon är författarens verktyg, och hen måste förhålla sig till dessa
storheter. Att bygga upp ett ordförråd som
täcker erfarenheter, känslor, åsikter, estetik,
poetik sker inte över en natt, och hur någon
blir personlig med tangentbordet eller pennan, eller bägge på en gång kan säkert
avslöja en hel del om hur människan är.
Vad sker mellan Haldan och poeten, vad
tänker denne om skönheten i ett typsnitt,
en tangent som alltid hakar upp sig, om
att bokstaven ”S” är slitnare än de andra,
om ojämnheten i raderna, om plinget när
det är dags att byta rad, om den långsamhet i skrivandet som tvingas fram och som
blir en del av diktandet. Eller vad tänks om
skillnaden mellan PC och Mac, hur datorn
låter eller inte låter, hur den ser ut, vad det
lägger till ens image som författare?
Men det där tillhör det yttre – dikten
skrivs oavsett vad poeten skriver med eller
på. Världen och tingen förändras. Den som
i framtiden kan läsa våra filer kommer att
göra det på samma sätt som vi stavar oss
igenom kilskriften på lertavlor eller bläcket

på pergament. Denne okände kommer att
se att vi är samma som de, med samma
våndor och glädjeämnen.
Och en mängd anonyma framtida författare kommer att vara noga med vilka
verktyg de använder, för att i ett hörn av
sina liv som författare bekräfta sig själva
som just författare.

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: Alexander Johnsson

Målspråk
& målsättning
Jag sitter vid mitt köksbord och sliter med
en lärobok i kinesiska. Det går inte så fort
framåt, kan man säga. Till slut lämnar
jag studierna och börjar filosofera över
själva upplägget istället. Vad är det jag
vill lära mig egentligen? Kinesiska naturligtvis, men vad är det? Vad kan man om
man kan ett språk? I mitt fall är det inte
att skriva, skriftspråket har jag direkt valt
bort. Prata får duga. Prata mandarin, närmare bestämt. Jag har hört att man förstår
mandarin i det område där jag vill göra
mig förstådd, men man pratar en lokal dialekt, så det är inte säkert att jag förstår vad
någon annan säger, ens om jag lyckas lära
mig lite.
Det är svårt att veta vad det är man
siktar mot när man lär sig ett nytt språk.
Målspråk eller target language brukar man
tala om, men dessa begrepp finns ju så att
säga inte i verkligheten. Det ligger ju inte
en färdig mängd mandarin, eller svenska
för den delen, redo att tas in av den som
vill försöka lära sig. Det man lär sig är ju
lite i taget. Samma lilla sträng med ord lär
inläraren många olika saker samtidigt. Jaså,
uttalas det liksom mer som ett ”s”! Jaha, man sätter den som gör något före verbet på kinesiska också!
Och mat heter så på kinesiska!
Att det är svårt att veta hur man ska
mäta vad det är att kunna ett språk illus-

trerar också den europeiska gemensamma
referensramen, CEFR. Skalan har tillkommit för att man ska kunna jämföra språkkunskaper mer enhetligt och skatta sina
egna och den sträcker sig från nybörjarnivån A1 till avancerad nivå, C2. Det är inte
helt lätt att göra självskattningen. Jo, i kinesiska är jag på nivå A1 för läsförståelse, det
råder inga tvivel: ”jag kan förstå vanliga
namn, ord och mycket enkla meningar”.
(Ja, de får vara mycket enkla!) På svenska
då, där borde det ju gå lätt, det kan jag,
säkert bortom den högsta nivån C2: ”Jag
kan utan ansträngning läsa praktiskt taget
allt skrivet språk” (Utan ansträngning, nej,
jag tycker att ganska mycket kräver en hel
del ansträngning!)
Att verkligen operationalisera, hitta de
markörer som visar var man befinner sig
på vägen från novis till avancerad inlärare,
det är svårt. Lyckligtvis visar en del forskning att man kan mäta på lite olika sätt
och ändå komma fram till ungefär samma
resultat. Holistiska bedömningar av elevers
behärskningsnivå sammanfaller ofta med
resultaten av mer ingående undersökningar
där man t.ex. intresserar sig för huruvida
en elev har lärt sig att på svenska placera
negationen på rätt ställe i en bisats. Jag och
en mycket erfaren kollega bedömde ett par
dagar svenskan hos utländska studenter

som ville klara det språktest som krävs för
att få läsa vid svenska universitet. Hon gick
på erfarenhet, jag prickade av en lång lista
på olika företeelser som skulle finnas på
plats. Precis som forskningen säger kom vi
alltid fram till samma resultat (fast det tog
längre tid för mig och mina listor). Egentligen är det inte så konstigt: utan vissa
språkliga verktyg kan man inte få det lite
mer komplexa sagt.
Men att komma ända fram är omöjligt.
Inte bara för att det kan vara svårt, utan
för att det inte finns någon slutpunkt. Det
finns alltid fler områden att läsa in sig på
och språket står inte heller still och väntar in inläraren, det förändras hela tiden.
Kinesiskan, och svenskan, är oändlig.
Men om jag ska kunna prata lite är det
nog dags att återvända till läroboken.

Text: Sofia Tingsell
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PLANER I

LÜTZEN
Som tidigare berättats i denna tidning
finns det planer på ett slagfältsmuseum
i Lützen, strax bredvid det kapell som
byggdes i början av 1900-talet och som
står nära den plats där Gustaf II Adolf
föll 1632.

Just nu pågår en tävling där ett tjugotal arkitektbyråer från ett flertal länder i Europa
kommer att ge sina förslag senast 21 juni.
En av byråerna är Gert Wingårdhs arkitektkontor i Göteborg. I slutet av juni kommer en jury att plocka ut några förslag
som inblandade arkitektbyråer får utveckla
vidare. För att museet så småningom ska bli
verklighet behövs förstås även ett positivt
besked från inblandade politiker. Pengarna
till byggnationen kommer främst från Tyskland och EU.
Stiftelsen Lützenfonden som är lierat
med Riksföreningen Sverigekontakt har
som uppgift att vårda och erinra om min-
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net. Dess styrelse gjorde i mitten av maj
ett besök i Lützen för att på plats stödja
planerna på en ny museibyggnad på minnesplatsen. Huvudattraktion i byggnaden
skulle bli det jordblock som innehåller den
massgrav som hittades för några år sedan
och som preparerats på olika sätt för att
kunna flyttas och undersökas. I massgraven
vilar 47 soldater.
Lützenfondens styrelse informerade
under resans första dag Sveriges ambassadör i Berlin, Per Thöresson, om planerna
i Lützen och han visade stort intresse för
projektet. Dagen därpå i Lützen hade ett
femtiotal personer hörsammat en inbjudan
till kaffe med kanelbullar och prinsesstårta
vid minnesplatsen. Styrelsens ordförande
Oscar Ekman hälsade välkommen och
verkställande ledamot Inger Schuberth
informerade om byggplanerna och om Stiftelsen Lützenfondens positiva inställning till
ett slagfältsmuseum. Gästerna samtalade

ivrigt i det sköna vädret och berömde bakverken från Victoriaförsamlingen i Berlin
som fraktats i kylväskor de tjugo milen till
Lützen.
Text: Lars Bergman

Foto: Marcus Marcetic

Foto: Johan Bävman

INFORMERAR

Vandringsutställningar från SI
Jämställdhet och funktionsvariationspolitik i Sverige är två områden som
ständigt väcker intresse internationellt.
Svenska institutet turnerar därför, sedan ett par år tillbaka, utställningarna
AccessAbility, Design for Dignity och
Swedish Dads runt om i världen.

AccessAbility är en fotoutställning. Fotografen Marcus Marcetic har fotograferat
14 svenskar med funktionsvariation. Alla
har dessutom blivit intervjuade. Fotona
och texterna ger en bild av hur det är att
leva med funktionsvariation i Sverige. Syftet med utställningen är att fokusera på det
individuella och inte göra generella beskriv-

ningar. Utställningen vill ge en sann bild
där det personliga kommer fram och där
värdigheten är central. Ute i världen där
utställningen visas erbjuder vi möjligheten
att göra en lokal fotoutställning. Det ökar
engagemanget från lokala funktionshindersorganisationer. I samband med utställningen arrangeras även konferenser och
workshoppar för att öka opinionsbildning
och skapa långsiktiga kontakter.
Design for Dignity är en utställning med
runt 25 svenska designprodukter som underlättar vardagslivet för personer med funktionsvariationshinder. Men produkterna har
även visat sig vara till stor nytta för många fler.
Behovet av hjälpmedel är stort. Man räknar

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

med att cirka 20 procent av befolkningen i ett
land har någon form av funktionsvariation.
Swedish Dads är en fotoutställning av
Johan Bävman. I utställningen finns bilder på
25 pappor som valt att stanna hemma med
sina barn inom ramen för den svenska föräldraförsäkringen. I dag har Sverige en av de
mest generösa föräldraförsäkringarna, högsta
andelen yrkesarbetande småbarnsmammor,
en hög nativitet och en ny generation pappor
för vilka det är en självklarhet att vara föräldralediga. Papporna tar i dag ut en dryg fjärdedel av föräldraförsäkringen. Sverige fortsätter
att föra en aktiv politik för att öka pappornas
uttag. Dels för att uppnå jämställdhet i ännu
högre grad, dels för att barn har rätt till båda
sina föräldrar.
Utställningen AccessAbility har visats i
ett 20-tal länder och Design for Dignity i 13
länder. SI planerar att turnera AccessAbility
även under 2018. Inom projektet har redan
nu över 250 fotograferingar gjorts. Vi har ett
viktigt material att visa och uppmärksamma!
Text: Sylvia Augustinsson, SI
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Ut i världen som

utlandsrektor
Nästan varje år utlyser någon av de svenska utlandsskolorna lediga rektorstjänster. Det är oftast föräldraföreningar som är
huvudmän och som sköter anställningen. Av de ca 20 rektorerna har några varit ute flera år och för andra är det första året.
Vi har intervjuat utlandsrektorer, två nya för att ta del av deras första intryck och två med år av utlandserfarenhet.
Sammanställt av Stefan Sandqvist, ordförande i Svensk Utlandsundervisnings Förening

Susanne Morgan, Lissabon
www.svenskaskolanlissabon.com
Vilken skola är du rektor på nu?
Svenska Skolan, Lissabon. Skolan ligger i Carcavelos på Estorilkusten mellan Lissabon och Cascais.
Skolan är inrymd i en stor villa i ett lugnt villaområde, fem minuters promenad från havet. Skolan
grundades 1957 och har idag drygt 60 barn, en tredubbling under de senaste tre åren. Vi erbjuder förskola, förskoleklass, åk 1–6 samt Sofia Distans.
Är det något i ditt nuvarande arbete som
skiljer sig från tidigare uppdrag i Sverige?
Här har jag mycket tätare kontakt med elever, personal och föräldrar. Jag har en bättre helhetsbild
över min verksamhet och ett nära samarbete med
alla! Det är korta beslutsvägar! Jag har större inflytande över verksamheten och budget.Som rektor
(och lärare) får jag lösa problem av alla olika slag
och ta mig an alla slags arbetsuppgifter! Det finns
inte samma ”back-up” som man är van vid i Sverige. Man måste vara otroligt flexibel och lösningsfokuserad när man jobbar här.
Finns det någon rolig episod du vill
berätta om?
Ingen speciell, det händer roliga saker hela tiden!
Ibland blir det lite tokigt när man inte kan språket
här... Vi skrattar mycket på vår skola och bjuder på
varandras misstag och dråpligheter.
Vad tycker du är bäst med att vara
utlandsrektor?
Atmosfären! Vi har en fantastiskt fin gemenskap på
vår lilla, personliga skola! Ett otroligt engagemang
hos alla medarbetare och härliga, spontana barn
samt positiva föräldrar.

Jag har förmånen att få lära känna en ny kultur
och ett nytt språk. Jag får träffa nya människor och
bygga upp helt nya nätverk, både professionellt och
privat, vilket är stimulerande och utmanande. Jag
har verkligen roligt på jobbet! Att sedan klimatet är
bättre här förgyller ju också tillvaron!
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Fredrik Ternander, Marbella

Vi skickade in foton och små filmer. Det var
mycket roligt, och det roligaste av allt var det
fina eleverna skrev om sin egen skola.

kunde komma på att måla. Efter en stund förstod vi att vi pratade om varandra och jag lärde
mig att måla på norska är att mäta på svenska.

Vad tycker du är bäst med att vara utlandsrektor?
Den positiva atmosfären. Alla som arbetar på
vår skola har valt detta som ett första alternativ bland många andra vilket gör att de känner sig utvalda. Det gäller även mig.

Vad tycker du är bäst med att vara
utlandsrektor?
Att jag arbetar mycket närmare verksamheten
och jag har fantastiska möten med barn och
elever varje dag. Det ger mycket energi att få ta
del av glädjen när någon har lärt sig något nytt.
Jag får uppleva ett nytt land och en ny kultur och
i och med det lär jag mig mycket om mig själv.

www.svenskaskolanmarbella.com
Vilken skola är du rektor på nu?
Vi är en liten engagerad skola för svensktalande barn i Marbella på Costa del Sol i
Spanien där det finns förskola från 3 år, förskoleklass och grundskola åk 1–6. Vi erbjuder
även kompletterande svenska för elever med
svenskanknytning som studerar på andra
skolor. Vår skola är trygg och trivsam och
vi arbetar åldersintegrerat och alla känner
varandra. Detta bidrar till att skapa en harmonisk miljö och en bra grund för ett positivt
skolarbete. Undervisningsgrupperna är små,
vilket gör att varje barn får den undervisning
och det stöd som just han eller hon behöver.
Språk är en viktig del av undervisningen och
spanska och engelska är levande i skolan
redan från förskolan.
Vår skola ligger i ett vackert naturområde
i Marbella nära Puerto Banús. Vi har en egen
trädgård med pool, tillgång till stora lekområden och en stor matsal. På området finns
även flera sportfaciliteter som barnen kan
använda på rasterna samt på fritids.
Svenska skolan Marbella följer Skolverkets
direktiv och undervisningen sker enligt svensk
läroplan. Skolan startades i september 2003
med 15 elever. I dagsläget går ca 140 barn/
elever på skolan och det finns kapacitet för
upp till 150 barn/elever.

Clara Björkhem, Maputo
www.skandskol.com
Vilken skola är du rektor på nu?
Jag arbetar som rektor vid den Skandinaviska
skolan i Maputo, Moçambique. Vi har en
förskola och en grundskola med undervisning
från förskoleklass till årskurs 9. Vi arbetar enligt de svenska läroplanerna och har barn och
elever från Danmark, Norge och Sverige. De
danska och norska barnen och eleverna från
Sverige får undervisning på sitt modersmål.

Är det något i ditt nuvarande arbete
som skiljer sig från tidigare uppdrag i
Sverige?
Mycket! En liten skola innebär att vi har möjlighet att se barnen varje dag, vi känner både
föräldrar och elever väl som man inte gör
på en större skola. Här undervisar jag som
rektor och är i mångt och mycket min egen
administratör.

Är det något i ditt nuvarande arbete
som skiljer sig från tidigare uppdrag i
Sverige?
Mitt arbete här är mer omväxlande och med
mycket mer och närmare kontakt med barn,
elever, föräldrar, lärare och personal. Jag
känner alla barn och elever på skolan väl
och har en fantastisk möjlighet att se hur de
utvecklas och får vara med och påverka deras
utveckling. Organisation av skolan är annorlunda. I Sverige har jag arbetat i en kommun
och här arbetar jag i en föräldrastyrd skola.
Problemen som uppkommer är av en helt
annan art än i Sverige och det är bara mitt
ansvar att lösa dem. I Sverige hade jag däremot stöd av personalavdelningen, ekonomiavdelningen, fastighetsavdelningen osv. Vädret utgör dessutom en stor skillnad. Det var
inte så ofta jag svettades på arbetet i Sverige.

Finns det någon rolig episod som
du vill berätta om?
Absolut, många... En var när jag och
5-6:orna skrev till Lilla aktuellt och deras
reportage ”Väldens bästa utlandsskola”. Alla
elever fick skriva till mig varför just vår skola
var det, sen sammanställde jag allas svar och
läste upp för klassen. Vi skickade in detta
för att bli en av de skolor de besökte. Tyvärr
fick vi svaret att de inte hade möjlighet att
besöka en skola i Spanien men att de skulle
uppmärksamma oss i sitt Instagramflöde.

Finns det någon rolig episod som du
vill berätta om?
När jag först började på skolan kunde jag
inte så mycket norska och danska och då blev
det en del språkliga förvecklingar. Som när
en lärare från Norge berättade att de just nu
arbetade med att måla i matematiken. Jag
tänkte att det var bra att det arbetade konkret även i matematiken, men när de fortsatte
att måla även nästa vecka frågade jag vad
de målade och hon berättade att de målade
varandra, väggarna, bänkar, tavlan, ja allt de

Marina Rondeau, Paris
www.svenskaskolanparis.com
Vilken skola är du rektor på nu?
Jag är rektor på Svenska Skolan i Paris. På SSP
går barn från förskolan till gymnasiet. För- och
grundskolan håller till i centrala Paris och högstadiet och gymnasiet är inhysta i en fransk skola
i utkanten av Paris. Vi har små åldersblandade
grupper med ungefär 15 barn/elever i samma
grupp. Allt som allt har vi 120 barn/elever. Vi
ser en tendens att även helfranska familjer söker
sig till oss på förskolan för pedagogikens skull.
Jag arbetade tidigare som språklärare på skolan.
Är det något i ditt nuvarande arbete
som skiljer sig från tidigare uppdrag i
Sverige?
Jag flyttade ner till Paris när jag blev klar som
lärare och har därför aldrig arbetat i Sverige.
Finns det någon rolig episod som du vill
berätta om?
Det finns många roliga episoder särskilt när man
arbetar så nära personal och elever. En episod
jag kommer ihåg var när nästan hela skolan fick
löss och vi blev inte riktigt av med dem. Det slutade med att jag fick leka hårfrisör och en elev i
taget fick bli luskammad av mig på kontoret.
Vad tycker du är bäst med att vara
utlandsrektor?
Att man kommer all personal och alla barn/
elever så nära. Personalen är engagerad och
man upptäcker snabbt och lätt vad den enskilde
eleven behöver arbeta extra med. Jag tycker
också om närheten till klassrummen där jag ofta
vistas för att se hur lärarnas bemötande mot
barnen/eleverna är och också för att eleverna
och barnen ska känna att jag är en av personalen. Jag kan allas namn och barnen kommer
ofta in till mig på kontoret.
S V E R I G E K O N TA K T
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UTBLICK
RYSSLAND

Segerdagen
För ett år sen skulle jag anordna en
upptäcktsresa till Sverige för några
av mina studenter, för att de skulle
lära sig mer om Sveriges kultur och
historia. När vi höll på att diskutera
eventuella datum kom alla överens om
en sak: vi måste vara tillbaka till den
9 maj. Det är verkligen en helig dag för
de flesta ryssar. Det är Segerdagen.

Segerdagen firas till minne av andra världskrigets slut, då Tysklands ovillkorliga kapitulation undertecknades. Detta inträffade
strax utanför Berlin kl. 23:01 den 8 maj,
och då hade det redan hunnit bli en ny dag
i Moskva. Därför blir det en liten dissonans
mellan firanden i Europa och Ryssland: de
flesta länder har sin segerdag den 8 maj,
medan vi i Ryssland firar den 9 maj.
För många av oss här i Ryssland är denna
dag kanske viktigare än alla andra dagar och
helger. Viktigare än nyårsafton och påsk.
Viktigare än vissa personliga jubileer, såsom
bröllopsdagen eller födelsedagen. Detta
beror delvis på att enligt statistiken krävde
kriget över 28 miljoner liv bara i dåvarande
Sovjetunionen, medan det europeiska land
som förlorade flest personer under kriget var
Tyskland med sina drygt 4,6 miljoner. Det
påstås att varannan sovjetisk familj förlorade
någon nära släkting i samband med kriget,
och snart började segerdagen kallas ”en helg
med tårar i ögonen”.
Min familj har dock av någon anledning
inte drabbats lika mycket, även om mina
föräldrars släktingar deltog i det skrämmande kriget. Min mammas fasters man
satt till och med i koncentrationslägret
Buchenwald och jobbade på närliggande
fabriker. Som ”en vanlig fånge” blev han
skonad: som icke-jude var han uppenbarligen inte lika intressant att ta livet av, men
däremot testade man nya mediciner på
honom. När han direkt efter kriget gifte sig
förklarade han att han hade högst fem år
kvar att leva. Så hade man i alla fall sagt
på koncentrationslägret. Han dog 58 år
senare när han var lite över 80, och en av
hans lägerkompisar, som också fått dessa
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”magiska piller” som ämnade att sakta men
säkert döda testpersonerna klarade sig till
90. Den där generationen var förresten
verkligen unik: de som kämpade för Rysslands frihet och överlevde kriget levde ofta
rätt så länge – nästan längre än en genomsnittsryss.
Tyvärr är alla mina släktingar som fick
uppleva kriget borta idag, 72 år efter den
stora segern över fascismen. När kriget
nådde Ryssland 1941 fick alla som hunnit
bli 18 lämna sina hus för att kämpa. Männen gick oftast frivilligt: staten hade sett till
att avbilda fascister och nazister som världens största elände, så de unga pojkarna såg
verkligen fram emot att försvara sitt land
och kanske hjälpa sina grannar.
För flickor blev det mycket svårare. De
tvingades att anmäla sig till olika regementen så fort de fyllde 18. Enligt min släkting
blev hon och hennes tjejkompisar bjudna till
en viss militärmyndighet, där dörren bakom
dem låstes och officeraren beordrade dem att
ta fram papper och skriva en ”frivillig ansökan”, där de skulle nämna att deras önskan
och vilja att kämpa mot fienden var så stora
att de knappast kunde vänta att bli mottagna
som sömmerskor, kockar, sjuksköterskor – ja,
vad som helst, bara de fick vara med.
Det märkliga är att det där kriget som
förstörde både landet och människorna höll
på att bli helt bortglömt. Fram till 60-talet
var det förbjudet att tala om kriget. Segerdagen firades aldrig. Människor som under
kriget tappade armar och ben skickades
långt ifrån ”civilisationen” så att ingenting
kunde påminna om den eländiga tiden. De
stackare som fått uppleva koncentrationsläger och fångenskap fick inte anställas – de
ansågs vara förrädare som hamnat i andra
länder och förmodligen samarbetat på
något sätt med fienden. De övriga fick inte
berätta om krigets hemskheter. Varför inte?
Det får vi kanske aldrig veta. Staten såg till
att inga spår av det smutsiga förflutna skulle
finnas kvar och synas i det nya samhället som
höll på att byggas. Det nya Sovjet skulle bli
rent, fint och lyckligt. Det skulle bli ett land
utan ett skamfullt förflutet.

Allting ändrades på 60-talet. Då började
man för första gången se på veteranerna
som personer som faktiskt räddat sitt land.
Nu blev de hjältar. De började resa runt
landet och besöka olika skolor, där de skulle
hålla föreläsningar om sin tid under kriget.
Dock fick man fortfarande inte berätta om
allt man varit med om. Inga skrämmande
historier, ingen sanning – de fick bara
nämna att de deltagit i kriget, kanske befriat
någon stad eller by.
Mina föräldrar kommer fortfarande ihåg
hur dessa veteraner kom till deras skolor
för att säga ”jag hade turen att överleva”.
Ibland förekom också lite roliga berättelser
om deras krigsvardag.
Själv minns jag än idag hur vi åkte och
hälsade på mina föräldrars släktingar för att
tacka dem och ge dem en bukett nejlikor
på 9 maj – en traditionell present till våra
gamla veteraner, som fortfarande är aktuell på vissa platser där veteranerna samlas,
till exempel i Gorkijparken i Moskva. Om
vi började fråga dem om kriget så var det
alltid något positivt och roligt, vilket jag aldrig riktigt förstod: man lär sig att krig är det
värsta som kan hända, och här har vi helt
plötsligt personer som sitter och skämtar
om detta. Hur är det möjligt?
Först trodde jag att det berodde på ett slags
trauma, att hjärnan försökte tvinga bort dessa
otäcka bilder om död och det onda de fått
vara med om. ”Visst var vi rädda, visst såg
vi folk dö, men det är ju krig, det är klart att
man dör”, var något de sa väldigt ofta och
bytte genast tema. Jag tyckte det var lite pinsamt att försöka få mer information från dem.
Till och med koncentrationslägren var
något man inte ville gå in på detalj om. ”Vi
la märke till att vissa var borta, vi förstod att
de tagit några, ibland såg vi röken från krematoriet”. Väldigt lakoniskt. Väldigt ”intetsägande”, kändes det som. Nu när jag tänker efter så är jag mer benägen att tro att det
kanske inte var det omedvetna psykologiska
skyddet som förträngde allt det hemska,
utan snarare den väl inplanterade rädslan
från de första efterkrigsdecennierna, då man
inte fick tala om kriget – och när man ändå

fick göra det så skulle man utelämna det värsta. Än idag kan jag dock inte riktigt förstå
varför man inte ville låta dessa människor
dela med sig av sin erfarenhet. Hade man
kunnat öppet berätta om sina äkta känslor
skulle kanske människor varit mer respektfulla idag och inte tyckt att krig är något som
visas i en del filmer eller datorspel.
Det finns dock en viss positiv utveckling
nu för tiden som väcker en stark känsla av
stolthet hos många ryssar. Ett av de viktigaste stegen togs 2005, då brunorangea
Sankt Georgsband började delas ut helt
gratis på ryska gator. Syftet var just att
påminna om den stora segern och priset vi
fick betala för den. Denna aktion spred sig
världen runt, och idag kan man se sådana
band i många länder. För oss är det inte
bara en prydnadssak att dekorera sin väska
eller kavaj med, det är verkligen ett tecken
på att man känner till och kommer ihåg
landets historia och är stolt över sina släktingars insats. Så upplevs banden av de
flesta av mina bekanta. Sankt Georgsbandet introducerades för övrigt på 1800-talet
av Katarina den stora och används på den
högsta militära orden alltsedan dess.

En annan uppseendeväckande aktion tog
några journalister initiativ till, när de startade
folkrörelsen Det odödliga regementet. Den går ut
på att människor skapar stora affischer med
porträtt eller gamla fotografier av sina släktingar som deltog i andra världskriget och
tågar med dem genom staden på Segerdagen. Tittar man uppifrån ser man ett oändligt
hav – det är då man verkligen förstår som bäst
hur många som egentligen var inblandade
i kriget. Rörelsen blev populär, delvis tack
vare ryska utvandrare som än idag före-nas
i olika länder för att bidra med sina stora affischer. Så också i Stockholm, där man startar
vid ryska församlingen och efter mässan tågar
längs några gator på Södermalm.
Sedan länge finns det i Moskva två absoluta måsten som är förknippade med Segerdagen, nämligen pampiga kvällsfyrverkerier som kan ses i olika delar av staden och
den stora paraden på Röda torget. Det är
den som fragmentariskt visas på nyheterna
i andra länder och som av många utlänningar anses vara en uppvisning av den
ryska militära styrkan, som är avsedd att
avhålla utländska politiker från att eventuellt anfalla Ryssland. Detta stereotypa utta-

lande har jag hört rätt många gånger, och
ärligt talat har varken jag eller mina kompisar och släktingar någonsin sett på paraden
i detta perspektiv.
För många av oss är paraden ytterligare en påminnelse om kriget. Det var från
Röda torget många marscherade iväg till
fronten för att aldrig återvända. Det är nog
denna känsla man fortfarande har – vi här
ser på paraden som på ett slags uppvisning
av ett försvar, inte en ny teknik att använda
vid egen attack.
Vissa utlänningar påstår att vi här i Ryssland är mycket präglade av propaganda.
Må så vara. Men personligen tycker jag att
den propaganda som inte låter oss glömma
hemskheter, den propaganda som syftar till att
bevara minnet av äkta hjältar och våra egna
släktingar, den propagandan bör finnas i alla
länder. Det historiska minnet, även om det är
förvrängt av staten, media
och subjektiva personliga
berättelser, bör leva kvar
och förvandla oss till bättre
människor.
Text: Julia Antonova
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Svenska krigsfångar
i Ryssland
DEL 3: 1709–1721
Om vi återgår till omständigheterna kring
de svenska krigsfångarnas vistelse i Ryssland1 är det nödvändigt att vi har en klar
uppfattning av vad fångenskap över huvud
taget innebär. Den är en stressituation, som
kan beskrivas som en tvångsmässig förflyttning av en person från en för honom bekant
civilisatorisk, social och kulturell miljö till
en annan, som inte bara kan skilja sig från
hans vanliga miljö utan också visa sig vara
helt annorlunda, både obekant och skrämmande. Det är svårt att överleva under
sådana omständigheter, om man inte finner
styrkan att anpassa sig till den nya verkligheten. Karolinernas förvärvsverksamhet i
fångenskapen, som vi berättat om tidigare,
blev en av de vanligaste mekanismerna för
en sådan anpassning till omständigheterna
under en mångårig fångenskap.
Det är uppenbart att det fanns en mängd
faktorer som påverkade fångarnas situation.
En sådan var relationerna mellan fångarna
och lokalbefolkningen. Detta allra helst
som – till skillnad från förhållandena under
senare krig, då fångarna hölls isolerade, till
exempel i särskilda koncentrationsläger –
karolinerna inkvarterades i omedelbar närhet av lokalbefolkningen, ofta i samma hus.
Det är lätt att föreställa sig reaktionen hos
en husägare när han fick beskedet att det i
hans relativt lilla stuga, som bestod av ett
rum avdelat av en rysk ugn, förutom hans
egen familj (och den bestod i genomsnitt av
5-6 personer) även skulle bo mellan 2 och 4
”nemtjiner” (”tyskar”)2. I de ryska stugorna
höll man dessutom även boskap och fjäderfä
inomhus under den kalla årstiden, framför
allt i det ryska Norrland och i Sibirien.
Språkbarriären som fanns mellan de
förvisade fångarna och lokalbefolkningen
bidrog bara till att öka spänningarna. Det
är ingen slump att de fåtaliga fångar som
kunde eller rent av i viss mån behärskade
ryskan, kunde höja sig ur den stora massan,
eftersom just de fångarna blev mellanhänder mellan de lokala myndigheterna och
lokalbefolkningen å ena sidan, och övriga
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fångar å den andra. Deras status bland fångarna (och ofta även deras materiella ställning) blev bättre, eftersom deras landsmäns
liv och hälsa ofta var beroende av just deras
medverkan. Sekreteraren vid greve Carl
Pipers fältkansli Joachim Ditmer arbetade
när han befann sig i Moskva med att förarbeta suppliker från chefen för Fältkommissariatet till de ryska myndigheterna, och efter
sin förvisning till Sibirien blev han sekreterare hos den sibiriske guvernören Matvej
Gagarin. På den posten kunde han sedan
göra mycket nytta för sina olycksbröder.
Även här behöver vi göra ett litet förbehåll. Det ovan sagda gäller i första hand för
de tusentals karoliner som hölls fångna på
orter långt borta från huvudstäderna och
från hamn- och handelsstäder. I städer som
Moskva, Sankt Petersburg, Archangelsk,
Vologda och några till var invånarna förstås vana vid utlänningar, som visserligen
levde lokalt isolerade, men som ändå sedan
länge blivit ett vanligt inslag i de städernas vardagsliv. Här kunde fångarna hoppas på hjälp och stöd, om inte från någon
landsman, så kanske från en utlänning som
talade samma språk.

Den tyska stadsdelen i Moskva.

Historien om överste Anders Appelgrens
misslyckade flyktförsök bekräftar mycket
väl det sagda. Han togs till fånga vid Perevolotjna, och en tid senare befann han sig
tillsammans med andra förvisade i Uppståndelseklostret i staden Uglitj. Där fick
han besvär med ögonen och skickades till

Moskva för behandling. Översten inkvarterades i den tyska stadsdelen under bevakning av 7 man. Det hindrade emellertid
inte honom från att rymma tillsammans
med sin tjänare natten till den 11 november 1715. Myndigheterna inledde en utredning och det framkom att han fått hjälp av
utlänningar, såväl andra fångar som fria
män. Bland annat utpekades löjtnanten
Ridderfelt, som gått i god för att Appelgren inte skulle försöka fly under vistelsen i
Moskva, och en pastor Lindberg. En Johan
Rytov som ”mot kvittens” bodde hos furst
Sergej Golitsyn, hade fört honom till byn
Troitskoje, där han överlämnat honom till
den svenske trädgårdsmästaren Johan Gordejev. Men sedan sprack deras planer: det
slogs larm på godset, alla inblandade greps
och fördes till ett kansli (departement). Det
är intressant att notera att Appelgren under
förhören insisterade på att han själv inte
gjort någonting, att alltihop var tjänarens
påhitt, som druckit manskapet under bordet
med öl och sedan låst och spikat igen dörren. Ingen trodde dock på översten och han
straffades.
Historien om kapten Lanströms och
löjtnant Enbergs flykt skiljer sig föga från
föregående. Båda fördes 1715 till Moskva
för en utredning kring tidigare flyktförsök
från Kostroma (kaptenen 1713 och löjtnanten 1714). Myndigheternas sorglösa lättsinne, där man lämnade fångarna i stort
sett utan bevakning, ledde till att de på nytt
försökte fly. En majdag 1715 begav de sig
under överinseende av en soldat till stadsdelen Kitaj-gorod efter bröd och försvann
där utan att vakten märkte något. I förhör
uppgav vakten att de sannolikt ”begivit sig
till Jauza-porten till en viss svensk, som de
tidigare gått på mässa till”. Flyktingarna
påträffades aldrig, vakten fick spöstraff och
tsar Peter utfärdade ett antal dekret med
vilkas hjälp myndigheterna än en gång försökte få kontroll över fångarnas kontakter
med invånarna i den tyska stadsdelen och
begränsa karolinernas möjligheter att uppe-

hålla sig i Moskva.
En inte liten, utan snarare en betydande
roll i anpassningen till levnadsförhållandena i fångenskap spelade skillnaderna i
social och kulturell världsuppfattning, i första hand i fråga om vardagslivet. Om detta
skriver karolinerna mycket i sina dagböcker
och memoarer och ger ingående beskrivningar av ryssarnas barbari och brist på kultur, där de lever i trångboddhet och smuts
och tillber ”bilder utav trä och beläten”.
Samtidigt uttryckte lokalbefolkningen i sina
klagomål till de lokala myndigheterna att
man inte kunde tolerera fångarnas uppträdande, till exempel deras alltför otvungna
inställning till ryska kvinnor.
På det hela taget orsakade närheten
mellan fångarna och de lokala invånarna
ganska mycket spänning och tid till annan
kom det till konfrontationer. De var inte
så många som man skulle ha förväntat sig,
särskilt om man tar hänsyn till att förhållandena i samband med den påtvingade
samlevnaden var svåra inte bara för fångarna själva utan även i inte mindre grad
för lokalbefolkningen som tvingades dela
bostad med fångarna, göra vakttjänst och
leverera extra livsmedel o.s.v. Den mest
kända historien är den som inträffade i
Tobolsk på våren 1712, då ett antal svenska
fångar dödades och sårades. Det året inträffade i staden ett antal större bränder som
förstörde nästan 2/3 av alla hus, och det
behövdes därför bara en mindre provokation från ett antal oidentifierade personer
för att vända lokalbefolkningens ilska mot
de stackars fångarna genom att anklaga
dem för att ha anlagt bränderna.
Det kan vara värt att notera att de ryska

myndigheterna då och då vidtog åtgärder
för att försöka utreda den typen av händelser, och det hände till och med att man
straffade de skyldiga.
Anpassningen gick olika intensivt för
olika grupper av fångar. De karoliner som
förvisades till Sibirien började med tiden,
med undantag för de meniga soldater
som sattes att arbeta på bruk och fabriker,
åtnjuta ett visst mått av frihet, vilket gav
dem möjlighet att organisera kolonins inre
liv, till exempel bygga en skola och ett sjukhus i Tobolsk, och vidga sina kontakter med
lokalinvånarna. Processen kom att stimulera framväxten av nya beteendemodeller
och sökandet efter nya kommunikationskanaler, och följden blev att en passiv anpassning förvandlades till en mer aktiv sådan.
Några av fångarna försökte hitta lämpliga
former för hur de skulle uppfatta och tolka
den omgivande verkligheten. Följden blev
till exempel att de kom att skriva dagböcker
och memoarer som är helt unika i fråga om
sitt innehåll.
En av faktorerna som bidrog till att de
svenska fångarna lyckades bevara sin identitet var att det bland dem fanns ”egna”
kvinnor. Den karolinska armén hade alltid
innehållit många kvinnor, hustrur, systrar,
änkor, tjänarinnor, marketenterskor och
andra. Och trots att vissa förnäma fångar
upprördes över att ”grevar och baroner
för att överleva tvingas gifta sig med finska
fruntimmer”, kan det inte förnekas att detta
i betydande grad bidrog till att minska den
psykologiska spänningen bland fångarna.
Vi känner till ett antal fall av blandäktenskap,
där majoriteten dock fick ett tragiskt slut.
De ryska hustrurna och barnen som föd-

des i äktenskapen fick inte följa sina makar
till Sverige efter fredsavtalet, då de i enlighet med en förordning från Heliga synoden
fortfarande var att betrakta som ortodoxa.
Mycket i fångarnas situation, framför
allt för dem som befann sig i förvisning
djupt inne i Ryssland, kom att bero på deras
relation till de lokala myndigheterna. Just
myndigheternas agerande kunde i betydande grad mildra eller förvärra karolinernas umbäranden. Och ju längre bort
förvisningsorten låg från Fältkommissariatets överinseende, desto sårbarare var
fångarna. I det fallet kom mycket att bero
av hur ansvarsfullt företrädarna för den
lokala administration såg på sina åligganden, där ett var att organisera underhållet
av fångarna så att det inte innebar fara för
deras hälsa. Ibland kunde den lokala administrationen i fruktan för tsar Peters vrede
rapportera om fångarnas utsatta belägenhet och be om omedelbara åtgärder. Viceguvernören i Kazan Kudrjavtsev skickade
till exempel på sommaren 1717 ett brev
till tsarens sekreterare Makarov om att de
honom anförtrodda karolinerna var sjuka.
Bland annat led generalmajor Carl Gustaf
Roos3 av hosta och kände tryck över bröstet,
medan generalmajor Hugo Johan Hamilton var sjuk i skörbjugg, led av ”värk i skelettet” samt uppvisade ”svarta fläckar uppå
kroppen av dåligt blod”. Major Uber hade
”mörkblå fläckar uppå händer och fötter,
Axel led av skörbjugg i munnen och trenne
tänder har fallit ut”. Resultatet blev att en
utländsk läkare kallades till de sjuka.
Inte desto mindre påträffar man relativt
ofta i karolinernas dagböcker och i supplikerna från Fältkommissariatet klagomål på

Ovan: Kazan.
Till vänster: Sibiriens huvudstad Tobolsk.
Här låg guvernören Gagarins residens och
här vistades några hundra karolinska fångar.
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att vissa officiella företrädare inte uppfyller
sina tjänsteåligganden särskilt samvetsgrant.
Historien om den svenska fångenskapen i
Ryssland uppvisar emellertid också motsatta
exempel.
Det är omöjligt att skildra de svenska
krigsfångarnas vistelse i Ryssland utan att
nämna namnet furst Matvej Petrovitj Gagarin. Hans första möten med karolinska
fångar inträffade med all sannolikhet 1703–
1704, under en period då han ledde arbetet
med att bygga Vysjnevolotska kanalen, som
skulle förbinda Östersjön med Kaspiska och
Svarta havet. 1706 utsåg tsaren Gagarin till
chef för Sibirienkansliet med titeln ”generalpresident och domare över de sibiriska
provinserna”, samt till chef för Livrustkammaren och 1707 dessutom till kommendant
i Moskva. Det var då han fick i uppgift att
inkvartera och utöva tillsyn över de karolinska fångarna. Och efter att Gagarin i
december 1708 blev guvernör för det ofantliga Sibirien blev kontakterna reguljära.
Arten av relation som utvecklades mellan guvernören och de karolinska fångarna
orsakar fortfarande långt ifrån få diskussioner. Även karolinerna själva hade olika
inställning till guvernören. Greve Carl Piper
skrev till exempel i ett av sina brev till honom
att furstens namn ”för evigt kommer att
ihågkommas i Sverige”. Samtidigt anklagade den kände fången, upphovsmannen
till en karta och författare till en vetenskaplig beskrivning av Sibirien, kapten Philip
Johan Tabbert-Strahlenberg, efter återkomsten till hemlandet fursten för att han
”ville förvandla Sibirien till ett eget kungadöme och försökte sätta upp egna styrkor
av de svenska fångarna”4. Några talar om
furstens europeiska liberalism och humanism, andra om vinningslystnad och förskingring. Ingen har dock någonsin förnekat det faktum att den sibiriske guvernören
furst Gagarin kom att spela en viktig roll i
de svenska krigsfångarnas liv.
Under de allra svåraste åren av karolinernas vistelse i Sibirien gav furst Gagarin dem pengar till ved och läkemedel. I
samband med större helgdagar fick karolinerna bröd och vin. Det förekommer ofta
omnämnanden av den sibiriske guvernörens
hjälp i de svenska krigsfångarnas memoarer.
Löjtnanten Anders Pihlström skildrar furstens högtidliga ankomst till Tobolsk den 9
oktober 1712 och noterar att han tog emot
en delegation svenska officerare direkt på
kajen och lovade dem bistånd. Han till24 S V E R I G E K O N TA K T

delade dem också inom kort 142 daler. I
några av memoarerna omnämns historien
om en anonym persons välgörenhet i form
av 500 gulddukater som överlämnades till
de svenska fångarna via pastor Larius den
22 februari 1717. Fångarna var eniga om
att det var hjälp från furst Gagarin.
I samband med de periodiskt återkommande inspektionsresor som guvernören
gjorde till olika städer i Sibirien kunde karolinerna vända sig direkt till honom med sina
problem, och några av dem kunde lösas
positivt på plats. Ganska ofta tog Gagarin
med sig fångar på sina resor till Moskva
och Sankt Petersburg. Kapten Krebs, som
anlände till Moskva ingående i furstens svit,
lyckades till exempel i staden återfinna sin
familj. Gagarin tillät åldermännen att 2–3
gånger per år resa till Moskva för att hämta
pengar och korrespondens, vilket gjorde att
fångarna betydligt snabbare kunde ta emot
försändelserna.
Eftersom han levde i viss isolering från
societetslivet hade furst Gagarin gärna
kontakt med representanter för de svenska
kolonierna i de sibiriska städerna, bland
annat med överste Arvid Kaulbars, ålderman för fångkolonin i Tobolsk. Den vänskapliga relation som utvecklades dem
emellan bidrog till att fångarna fick tillstånd
att bygga en kyrka och en skola i Tobolsk.
Han närvarade som hedersgäst när skolan
invigdes i november 1713 och i samband
med de första examina. När ett stort antal
officerare skulle förvisas till Tomsk uppkom idén att även flytta skolan dit. Gagarin
gjorde då stora ansträngningar för att övertala kapten Curt Fredrik von Wreech, som
var rektor för skolan, att bli kvar i Tobolsk.
Inte sällan bjöd Gagarin in högre officerare
till middag i sitt hem, till exempel fanns de
med på guvernörens dotters namnsdag den
19 mars 1713.
Allt som karolinerna lyckades åstadkomma under åren i fångenskap och som
(med all rätt) var föremål för deras stolthet,
kunde genomföras bara med den sibiriske
guvernörens vetskap och med hans gillande. Redan nämnde kapten Strahlenberg,
som uttryckte sig så fientligt om Gagarin,
hade knappast fått möjlighet att så fritt resa
omkring i Sibirien under en annan guvernör. Matvej Gagarin var dessutom en god
människokännare och valde omsorgsfullt
ut de personer som han kom att umgås
närmare med och som kunde vara till
nytta eller av intresse. Han omgav sig med

svenska översättare, konstnärer, musiker
eller helt enkelt upplysta personer. Det nära
umgänget med utlänningar skulle senare
komma att vara till nackdel för honom, då
det blev grund för de förvånansvärt seglivade tankarna på Gagarins hemliga separatism.
Furst Gagarins lysande och rika liv framkallade inte bara avund utan väckte också
upprepade gånger kontrollmyndigheternas
uppmärksamhet. En rättslig utredning som
inleddes i januari 1718 slutade med att man
formulerade 30 åtalspunkter, där några
av punkterna kopplade samman den nu i
onåd sig befinnande fursten och de karolinska fångarna. Särskilt farligt för fursten
var anklagelsen om förskingring av 30 000
rubel av statliga medel avsedda för svenskarna. Efter en mångårig utredning hängdes
han den 16 mars 1721 i närvaro av tsaren
och dennes närmaste medarbetare och ett
stort antal åskådare under fönstren till Justitiekollegiet i Sankt Petersburg. Tsarens
vrede var så stark att alla bilder av fursten
förstördes och det blev strängt förbjudet att
nämna hans namn vid hovet.
Freden
Den 30 augusti 1721 undertecknade befullmäktigade företrädare för Ryssland och Sverige ett fredsavtal i den lilla svenska staden
Nystad5. I punkt 14 av avtalet förklarades
att fångarna på båda sidor skulle friges och
uppräknades viktigare villkor för hur de
skulle släppas och principerna för hur deras
återresa till hemlandet skulle arrangeras.
I Ryssland trädde alla punkter i Nystadsfreden i kraft efter att den ratificerats den
9 september 1721. Men fångarna, såväl i
Ryssland som i Sverige, tvingades beväpna
sig med visst tålamod: myndigheterna i
de två länderna utarbetade och stadfäste
skyndsamt tillägg och preciseringar till de
konkreta artiklarna i avtalet. Efter ett rådslag med senatorer beordrade till exempel
Peter I den 16 oktober 1721 att
• den som antagit den ortodoxa tron och
avlagt trohetsed inte skulle tillåtas resa hem;
• den som i fångenskap gift sig med en rysk
undersåte men inte övergått till den orto
doxa tron, skulle tillåtas resa hem på 1–2
år, och om personen inte återvände skulle
hustrurna anses vara skilda från sina män;
• alla som inte trätt i privat tjänst skulle til
låtas resa hem;
• de ryssar som försöker hålla kvar svenskar
och hindra deras frigivning skulle straffas.

All denna tillkommande aktivitet hade att
göra med konkreta omständigheter kring
fångarnas vistelse, och innebar också vissa
problem som de hade att tackla i samband
med att de skulle resa hem. Befullmäktigade
ombud kontrollerade noga att alla villkor
i fredsuppgörelsen uppfylldes helt och hållet. Fältkommissariatets verksamhet kom i
det här skedet att ledas av det extraordinära
sändebudet baron Herman Cedercreutz.
I praktiken var det sonen till den före detta
svenske residenten Tomas Knipercrona
(med samma för- och efternamn som sin
far) som åtog sig större delen av det praktiska arbetet. Konkreta frågor som rörde
avresan från förvisningsorten handlades av
åldermännen. Till exempel var det korpral
Bror Rålamb som sysslade med de meniga
fångarnas återresa från Sibirien, medan
ryttmästaren Georg Stiernhoff handlade
officerarna.
Rutinerna kring avresan var ganska väl
organiserad och ganska likartad i Ryssland
och Sverige. På de orter där fångarna vistades satte de lokala myndigheterna eller
fångarna själva ihop grupper, och förteckningarna över grupperna överlämnades
till ansvariga instanser. På grundval av förteckningarna tilldelades nödvändigt antal
transportmedel och pengar för resan samt
inleddes proceduren för att upprätta nödvändiga handlingar. De så sammansatta
grupperna avreste efter erhållen order till
huvudstäderna Sankt Petersburg och Stockholm, fast inte bara dit. Särskilt under de
första månaderna efter att freden ingåtts
och när strömmen av återvändande var stor
kunde karolinerna få frigivningsdokument
även i Moskva. I Sverige var även guvernörerna i de baltiska områdena befullmäktigade att utfärda frigivningsdokument till
ryska fångar. En obligatorisk procedur som
gällde alla fångar var en kontroll att fången
uppfyllde villkoren för en frigivning. Om
man inte upptäckte någon anledning att
kvarhålla fången fick han sitt utresepass och
kunde avresa till hemlandet.
Hela processen tog ganska lång tid,
eftersom det i varje skede kunde uppkomma svårigheter av såväl objektiva som
subjektiva orsaker. Vi ska uppehålla oss
mer i detalj vid några av dessa. Den första objektiva orsaken var att vissa av krigsfångarnas förvisningsorter låg mycket långt
borta. Karolinerna i Sibirien fick till exempel kännedom om att fredsavtalet slutits
först efter ett antal månader: i Solevytje-

godsk offentliggjordes plakatet med villkoren i fredsavtalet den 5 oktober 1721, i
Solikamsk den 27 oktober, och i Tobolsk
först den 5 november. Men det faktum att
man fick denna efterlängtade nyhet betydde
inte att fångarna omedelbart kunde lämna
sin förvisningsort; man måste först invänta
ytterligare beslut från centrala och lokala
myndigheter. Först den 20 december 1721
undertecknade den nye sibiriske guvernören Alexej Tjerkasskij ett dekret om hur
karolinerna skulle sändas iväg hem och hur
mycket pengar och hur många hästar de
skulle tilldelas för resan.
De första att avresa mot hemlandet var
officerarna och deras familjer. Trots att det
inte fanns någon officiell uppdelning av
grupperna i officerare och meniga så var
det sannolikt så att officerarnas friare ställning i förvisningen kom att spela viss roll.
Återresan för huvuddelen av de meniga
fångarna kom att dra ut i många långa år
och åtföljas av stora svårigheter. På de orter
där åldermännen i förväg sörjt för att sammanställa listor över meniga och underofficerare bland karolinerna lyckades man
undvika problem. Korpralen Bror Rålamb
sammanställde till exempel redan 1720 en
förteckning över de fångar som arbetade på
metallbruken söder om Verchoturje. Den
förutseende åtgärden bidrog till att de utan
fördröjning kunde avresa hemåt. Lika lyckad
blev återresan till hemlandet för de meniga
fångar som arbetade med att bygga den nya
ryska huvudstaden Sankt Petersburg. Ändå
blev det så att större delen av de meniga
och civila fångarna kom att återvända hem
senare än sina chefer. Det märks tydligt på
hur man i regeringsinstanserna handlade
deras suppliker om utbetalningar för de år
som de tillbragt i fångenskap. Huvuddelen
av de svenska fångarna återvände hem i slutet av 1721 och under 1722.
De svenska och ryska myndigheterna
ägnade mycket tid åt att överenskomma de
organisatoriska frågorna. Särskilt hårda var
diskussionerna om stödet med pengar. Efter
långa konsultationer tog man följande ordning som utgångspunkt: pengar för resan
till Moskva och Sankt Petersburg avsätts av
den ryska kronan, medan den svenska regeringen står för alla övriga kostnader.
Så fort karolinerna inlett sin förflyttning
från förvisningsorterna stod det emellertid
klart att de led katastrofal brist på pengar.
En del av officerarna hade egna medel
eller kunde låna på vägen, men för de

flesta fångar blev resan hem en svår prövning. Förutom de naturliga svårigheter som
berodde på att de skulle tillryggalägga en
många mil lång väg uppkom det också svårigheter av subjektiv art på vägen. Fångarna klagade ofta på lokala myndigheter
och lokalbefolkning som vägrade tillhandahålla hästar och på så sätt försökte ta mutor.
Karolinerna klagade också över att lokalinvånare gömde sina livsmedel och på konstlad väg försökte driva upp priserna. Fältkommissariatet uttryckte flera gånger sin
oro över godtycket från vakternas sida, som
genomförde ändlösa visiteringar av karolinernas fattiga tillhörigheter, vilket hotade
att ta ifrån dem deras sista ägodelar. Det
är ingen slump att dödligheten bland fångarna stiger under den här perioden. Baron
Cedercreutz tvingades upprepade gånger
vända sig till de ryska myndigheterna för att
försöka rätta till situationen.
Det skulle emellertid visa sig att det inte
var mindre problem som väntade fångarna
i samband med att de väntade på sina utresehandlingar. Inte bara de ryska myndigheterna utan även den svenska regeringen
hade svårt att hantera den enorma strömmen av återvändande karoliner. Pengarna
som kom från Stockholm var för lite, och
väntan på resehandlingarna kunde dra ut
på tiden i veckor.
Att vistas i huvudstäderna var mycket
kostsamt. Fångarna själva noterade i sina
dagböcker att en bostad i huvudstaden vid
den här tiden kostade mellan 60 kopek och
1 rubel i månaden, till mat gick det åt 3–4
kopek om dagen, och man måste ju dessutom köpa kläder, mediciner och andra nödvändiga ting. Det var många utlänningar som
kunde observera det bedrövliga tillstånd som
karolinerna som tvingades stanna i Moskva
eller Sankt Petersburg i månader befann sig
i. Kammarjunker Friedrich Bergholz skrev i
sin dagbok: ”de drev alla omkring som vilsegångna får, i ett sådant uselt tillstånd att det
icke går att beskriva … Fattiga gamla officerare, som gjort sitt fosterland sådana tjänster,
och ödelagt sin hälsa, med svårighet tagit
sig hit från avlägsna provinser, såsom Astrachan, Sibirien, o.s.v., och på vägen gjort
av med allt som de hade, måste nu vänta
ytterligare veckor, ibland till och med månader, för att erhålla de för dem nödvändiga
passen, allt detta bara för att det inte finns
någon som sörjer för dem … man tager
dem snarare för fattiga än för officerare”.
I ett försök att på något sätt förbättra situaS V E R I G E K O N TA K T
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tionen ville Kungliga rådet till och med
avsätta den nödvändiga summan av den
kompensation som Ryssland skulle betala
till Sverige enligt villkoren i freden i Nystad6, men beslutet drog ut på tiden. Följden blev att Cedercreutz och Knipercrona
betydligt överskred de tilldelade anslagen
och lånade pengar av köpmän och bankirer. Det var utlänningar som kom till hjälp,
till exempel hertigen av Holstein7, som inte
bara delade ut pengar utan även ganska
ofta bjöd fångar på middag i sitt hem. Till
och med tsar Peter skänkte några gånger
kläder och mindre summor pengar till sina
forna fiender.
De ryska myndigheterna gick, särskilt de
första månaderna efter att fångarna börjat avresa hem, omsorgsfullt igenom varje
karolins ”dossier”. De var bland annat
intresserade av huruvida fången ändrat religiös tro eller trätt i rysk tjänst. Under några
veckor hämtade tjänstemännen in uppgifter
från förvisningsorten. Efter att man gått igenom allt underlag fattades beslut om att låta
fången resa hem eller kvarhålla honom. Vid
en positiv utgång av ärendet fick den före
detta fången sitt pass hos polisen och kunde
resa hem.
Ett ofta förekommande skäl till att avresan till hemlandet försenades var skulder.
Men efter att de ryska myndigheterna med
tiden stött på ett så stort antal gäldenärer
som inte genast kunde göra sig skuldfria
mildrade man betydligt den ursprungliga
bestämmelsen. Från och med mitten av september 1722 ser man allt oftare en notering
på handlingarna som lyder: ”icke återkräva
några pengar, tillåta resa till hemlandet”.
Det krävdes extra uppmärksamhet från
myndigheternas sida när frågan uppkom
om återresa för fångar som avtjänat straff
för något brott. Ryttmästare Georg Stiernhoff tvingades till exempel betala böter för
sådana som ägnat sig åt olaga brännvinsbränning. Tomas Knipercrona tog aktiv del
i kapten Carl Gustaf Güntherfeldts och fänrik Malcolm Sinclairs öde. De hade suttit i
fängelse för mordet på en svensk desertör
som trätt i rysk tjänst. Extra ansträngningar
fordrades också vid frigivning av ryska
fångar ur svenska fängelser.
Processen för att frige karoliner som vid
olika tidpunkter trätt i rysk tjänst och avlagt
trohetsed var inte helt enkel. Tsar Peter
utgav under hela kriget vid ett flertal tillfällen dekret där svenska fångar erbjöds att
träda i rysk tjänst. De garanterades då en
lön som var högre än för samma grad bland
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Peter den Store

Voronezj, på vars varv den ryska krigsflottan byggdes med deltagande av svenska krigsfångar.

ryssarna och andra förmåner. De som inte
uthärdade svårigheterna i fångenskap och
antog sådana erbjudanden var inte många
under hela kriget, och det rörde sig huvudsakligen om icke infödda svenskar. Ofta
hade inträdet i rysk tjänst att göra med en
önskan att undkomma ett straff för någon
förbrytelse.
Den 21 oktober 1721 antogs ett tsarens
dekret som förband fångar som trätt i civil
eller annan tjänst att ”arbeta av fastställda
år”. De ryska myndigheterna hade intresse
av att de blev kvar i Ryssland, och man
lovade nya privilegier. När det stod klart
att antalet villiga inte var så stort som man
skulle önska så började myndigheterna att
på konstlad väg fördröja frigivningen för
denna kategori karoliner. Källorna vittnar om att soldaterna och officerarna i tre
tyska dragonregementen som genast efter
tillfångatagandet vid Perevolotjna övergick
i rysk tjänst nu hamnade i en särskilt svår
situation. 1721 hade de tjänstgjort vid garnisonen i Astrachan, som aktivt utvecklade
den ryska framskjutna posteringen vid den
södra gränsen, samt i Kazan och Tiumen.
I ett försök att ta sig ut ur Ryssland lämnade
de den 15 juni 1722 via Tomas Knipercrona
en inlaga till de svenska myndigheterna om
att de ”inträtt i rysk tjänst på grund av sitt
tunga öde och icke hava åsamkat Sverige
någon skada utan huvudsakligen krigat med
kalmucker”. Därefter följde ett otal framställningar från företrädare för Fältkommissariatet och Kungliga rådet till de ryska
myndigheterna, men de gav under lång tid

inga positiva resultat. Till slut började man
låta dessa fångar återvända hem, men det
gick mycket långsamt; i slutet av 1725 var
det fortfarande cirka 500 dragoner som
väntade på sin frigivning.
Särskilt mycket ansträngningar krävdes
från de svenska myndigheternas sida för
att återfå de militära och civila fångar som
befann sig i privat ägo, och de var ganska
många. Trots att det i tilläggen till freden i
Nystad med hot om vite beordrades att dessa
krigsfångar skulle friges, så var det uppenbart
att deras ägare inte gjorde sig någon brådska
med detta. Det behövdes ytterligare order.
En av de första var ett senatsdekret från den
11 februari 1723 med rubriken ”Om återsändande till Sverige av fångar som lever
hos godsägare”. Dokumentet föregicks av
upprepade klagomål från baron Herman
Cedercreutz på att vissa godsägare i sina
försök att behålla fångarna utsatte dem
för tvångsdop ”efter att freden ingåtts”.
Svenska fångar fanns för övrigt praktiskt
taget hos varje adlig familj, även hos den
högsta aristokratin. Exemplen talar för sig
själva. Furst Mensjikov fråntog sju musiker
deras pass, då de var i ”partikulär tjänst”;
adelsmannen Sinjavin frigav två familjer,
”men gav inga pengar eller brev för resan”.
Greve Apraksin ”beordrade att 40 man
skulle drivas 700 (!) verst8 och pryglas med
piska”. Brotten mot avtalet var så uppenbara att de hotade att framkalla missnöje i
Sverige.
I ett försök att minska spänningen
skärpte den ryska myndigheterna den

6 mars 1732 privatpersoners ansvar för
undanhållande av karoliner: ”icke döpta
skola friges under hot om berövande av fast
och rörlig egendom”. Åtgärden fick dock
ingen märkbar effekt, vilket rapporterades i
ett memorial från svenska företrädare daterat den 25 april. Efter att ha gått igenom
inlagan fattade senaten beslut om att en
noggrann utredning skulle genomföras, som
dock gav föga resultat: de flesta godsägare
lyckades bevisa att fångarna antagit den
ortodoxa tron långt tidigare och att de levde
hos dem av fri vilja.
Det ryska sändebudet i Stockholm
Michail Bestuzjev skrev den 18 november
till Sankt Petersburg att svenska ministrar
visade sitt missnöje med anledning av att
de ryska myndigheternas otillräckliga verksamhet med att frige krigsfångarna. Såväl
senaten som Peter själv tog ytterst allvarligt på underrättelsen, och den 20 januari
1724 utkom ett dekret från Hans Kejserliga
Höghet om frigivning av alla kategorier
av fångar utom de som befann sig i tjänst.
Beslutet gällde inte fångar som övergått till
den ortodoxa tron, om det inte kunde bevisas att de tvingats till detta med våld och

efter undertecknandet av fredsfördraget.
Hur många problem som än uppstod i
samband med de fångna karolinernas återresa till hemlandet så fortsatte processen.
En del av dem föredrog när de väl kommit hem att försöka glömma fångenskapens
fasor och ägna sig åt att bygga upp ett hushåll som förötts av kriget. Men några av
dem greppade pennan och skrev ner allt det
som hänt dem i fångenskapen och beskrev
naturen och de folk som befolkade det
skrämmande och stora landet Ryssland.

1 De två första delarna av artikeln finns att läsa i
tidigare nummer av Sverigekontakt.

Text: Galina Sjebaldina
Översättning: Bengt Eriksson

5 Staden hette Nystad som svensk. Den blev
senare finsk och heter idag Uusikaupunki.

2 Av ryskans ”nemoj” (stum), det vill säga en
person som talade ett annat språk, en person från
Västeuropa.
3 Generalmajorens hälsa visade sig senare vara så
undergrävd att han inte klarade återresan hem utan
avled 1722 i Åbo.
4 Strahlenberg hade särskild anledning för sin ofördelaktiga inställning till fursten. Han blev mycket
förnärmad på Gagarin, som inte bara betalade
dåligt för den karta som Strahlenberg sammanställt, utan också förbjöd honom att göra ytterligare
sådana ritningar.

6 Enligt fredsvillkoren från Nystad skulle Ryssland betala ersättning för de förlorade baltiska
provinserna uppgående till 2 miljoner jefimok (d.v.s.
daler).
7 Hertigen av Holsteins stora intresse förklaras av
hans aldrig förverkligade men helt legitima anspråk
på den svenska tronen som systerson till Karl XII.
Hans son, Karl Peter Ulrik, blivande rysk kejsare
som Peter III, var samtidigt barnbarn till Peter I och
systersonson till Karl XII.
8 1 verst är lika med 1 067 meter.

Karta Strahlenberg
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ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Nordisk prägel i Polatsk
Polatsk är den äldsta staden i Vitryssland med en väldigt rik historia.
Under århundraden har många folk
och länder spelat en viktig roll i stadens liv. Norden var inget undantag
och lämnade en märkbar prägel på
Polatsks historia.

Polatsk som brukade kallas Palteskia kommer ofta upp i de isländska sagorna. Det
äldsta litteraturverket som nämner Polatsk
och hittills behållits är Jordbeskrivning I
(den sista kvarten av 1100-talet). Polatsk
beskrevs också i Danernas bedrifter av
Saxo Grammaticus, den kungliga sagan
Eymundar þáttr hrings och Kristningssagan. I alla verk är stadens namn oförändrat: Pal[l]teskia. Bara Orvar Odds saga ger
en något annorlunda version, nämligen
Pallteskiuborg.
Bland slaviska krönikor nämndes Polatsk
för första gången i Nestorskrönikan under
år 862. Den säger att Rurik tog makten och
förlänade åt sina män olika städer – en fick
Belozersk, en fick Polatsk... En av vikingarnas viktigaste färdvägar i österled gick
från Östersjön in i Rigabukten och vidare
längs Västdzvinafloden (Daugavafloden).
Där fanns staden Polatsk, strategiskt belägen. Tämligen snart blev Polatsk med det
omkringliggande området ett självständigt
furstendöme.

I slutet av 900-talet regerade varjagerna
Rahvalod (Ragnvald) och hans dotter Rahnieda (Ragnhed) i Polatsk. De tycks komma
från Sverige.
Var kan man hitta nordisk prägel i
Polatsk?
1. I mitten av Skarynatorget i staden finns
Frantsysk Skarynas staty. Frantsysk Skaryna föddes ca 1482 i Polatsk och var den
första vitryska boktryckaren; filosof, humanist, författare, social aktivist, forskare och
läkare. Han var översättare och förläggare
av den vitryska upplagan av Bibeln på urbelarusiska (den 6. augusti 1517). Detta år
firar vi en stor händelse – 500 år av vitryskt
boktryckande! Förmodligen fick Frantsysk
Skaryna den första utbildningen i Polatsk.
Sedan studerade han i Vilnia, Krakow,
Prag, Padua och doktorerade i filosofi och
medicin. I Padua nämndes Skaryna som
sekreterare till kung Hans av Datsia, förmodligen Danmark. I Danmark kunde Skaryna
också ha fått medicinsk utbildning före sin
examen i Padua. Francisk Skaryna anses
vara en av de mest framstående historiska
personerna i Vitrysslands historia.

2. Staden har ett unikt minnesmärke för
Polatsk anses vara Europas mittpunkt. Det
är ett symboliskt monument i form av ett
jordklot. Och det ligger mitt på den breda

Francisk Skarynas aveny som går genom
staden. Enligt andra uträkningar ligger
Europas mittpunkt 48 kilometer sydväst om
Polatsk, nära en sjö som kallas Sjo. Det är
anmärkningsvärt att namnet på sjön låter
som det svenska ordet sjö!
3. Utanför Sofiakatedralen som började
uppföras av Polatsk furste Usiaslau Trollkarlen mellan 1044 och 1066 står det ett flyttblock i röd granit med ett snidat kors och
en kristen 1100-talsinskription (Gud, hjälp
din tjänare Barys), en av de sju så kallade
Barysstenarna som stod i mellersta Daugavadalen. Blocket, en slags slavisk motsvarighet till nordiska runstenar, har ursprungligen legat i flodbädden. Man tror att denna
inskrift tillhör Polatsk furste Barys som
beställde korset i stenblocken, särskilt vördade av hedningar.
4. En mark på Daugavaflodens strand mittemot Sofiakatedralen vilken tidigare var en
ö är knuten till en isländsk predikant och
missionär Torvald Kodransson som levde
under den andra delen av 900-talet.
Torvald färdades i många länder och
fick namnet den vittfarne. I Saxland fick
han kristet dop av biskopen Fredrik och
senare inbjöd Torvald honom att komma
och missionera på Island. Men Torvald var
illa sedd på Island och lämnade ön snart.
Som botgöring for han
till Jerusalem, där han
fick tjänst hos kejsaren i Konstantinopel.
Senare utsågs Torvald
till ståthållare över de
slaviska länderna. Slutligen 986 grundade
han ett kloster helgat
åt Johannes döparen i
Polatsk där han avled,
okänt vilket år. Tyvärr
kvarstod klostret inte
och forskarna kan inte
hitta dess plats.
5. Byggnaden av den
före detta lutherska kyrkan, där hembygdsmuseet ligger idag, byggdes
1888. Museet ligger

Frantsysk Skaryna. Gravyr från 1519.
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Torvald Kodransson. Fresk på en kyrka i Rasony.

nära de viktigaste sevärdheterna i Polatsk:
Jesuitkollegiet, franciskanerklostret, museet
för boktryckande och Epiphanykatedralen. Bland utställningsföremålen förknippade med Norden kan man ge akt på ett
svärd från 900-talet av den franske mästaren Ulfberht – ett typiskt vapen för de
svenska vikingarna. I Polatsk hittades också
bronsspetsar till svärdslidor med typiska
nordiska mönster och bilder av fåglar, förgyllda kvinnosmycken och myntskatter från
900- och 1000-talen. Det mest enastående
utställningsföremålet är en vriden guldsignetring från 1000-talets Gotland.
6. Jesuithögskolan i Polatsk grundades
under regeringstiden av Stefan Batory på
1500-talet. Traditionellt var Polatsk en
ortodox stad men 1579 efter kriget mot
Ryssland förändrades situationen. För
att sprida katolicismen i Storhertigdömet
Litauen, vände kungen sig till jesuitpräster
och bad dem att etablera ett kloster och ett
kollegium i Polatsk. 1580 invigdes kollegiet.
Från denna tid förvandlades Polatsk till ett
stort europeiskt religiöst utbildningscentrum. Förutom religiösa ämnen, undervisades även sekulära ämnen: retorik, språk,
musik och antik litteratur. På 1600-talet
fanns ett bibliotek, en konsthall, ett apotek, ett sjukhus, en teater och ett tryckeri i
kollegiet. På 1700-talet efter förbudet mot
jesuitorden i Europa, blev Polatsk jesuithuvudstad. År 1812 förvandlades Polatsk
jesuithögskola till akademi och blev det
första universitetet i Vitryssland. Men 1820
stängdes akademin och jesuiterna utvisades till Västeuropa. På 1800-talet blev det
militärskola av jesuitkollegiet. Under sovjettiden fungerade byggnaden som militärsjukhus. Sedan 2005 tillhör byggnaden
Polatsk statliga universitet. Det finns även
ett svenskcenter på universitetet och man
undervisar i svenska här!
Polatsk har många anknytningar till de
flesta nordiska länder. Välkommen till vår
underbara stad!

Sofiakatedralen

Text och bilder: Yauhen Papakul
Informationskällor:
1. https://news.tut.by/culture/502596.html om
Frantsysk Skaryna
2. Kotljarchuk, Andrej. Svenskar i vitrysk historia
och kultur. – Vilnius. Institut för Vitrysslandsstudier,
2007. – 328 s.
3. Historiska Nyheter. Olga & Ingegerd –
Vikingafurstinnor i öst, 2004–2005. – 56 s.

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

29

Jesuitkollegiet

Vestkustens kontor
1908-1928

Hemlandstoner
och bindestrecksidentitet
VESTKUSTEN PÅ VÄSTKUSTEN
Numera är vi ett klick från hemmanyheter och bortakultur via alla tänkbara
medier varhelst vi befinner oss på
detta blåa klot. Det var annorlunda förr.
Och förr var inte så väldigt länge sen.

Bland de 1,3 miljoner svenskar som emigrerade till USA mellan 1850-1930 uppstod
mellan 600–1000 svenska tidningar; lokala,
religiösa, politiska, regionala. Dagstidningar,
veckotidningar och tidskrifter. Bara den tyskspråkiga emigrantgruppen gav ut fler på den
mångspråkiga dåtida tidningsmarknaden.
Centrum för utgivningen var Chicago men
viktiga utgivningsorter var också Seattle, San
Francisco, Austin, New York, Minneapolis.
1910 var den totala upplagan för svensk-amerikansk press över 660 000 exemplar. Namnen var ofta nostalgiska och beslutsamt framtidsmarkerande på samma gång: Hemlandet,
Svenska Amerikanaren, Svenska Tribunen,

Skandinavia, Vårt land, Gamla och nya hemlandet, Prärieblomman. En finns kvar, i New
York – Nordstjernan. På engelska.
Men den virtuella världen har lagrat
fler; av de 300 största som finns på Kungliga Biblioteket, har 25 under åren 2006–08
digitaliserats på initiativ av nordamerikaforskaren Dag Blanck i ett samarbete mellan
ett antal svensk-amerikanska organisationer
och med bidrag av bland andra Riksbanken,
Wallenbergsstiftelserna, och Barbro Oshers
Pro Suecia Foundation. Urvalet har gjorts
utifrån geografisk spridning och olika perspektiv. KB hade även tidigt haft ett samarbete med tidningen Hemlandets grundare,
Tufve Nilsson Hasselquist, som prenumererade på så många tidningar han kunde och
sände dessa löpande till Sverige.
Behovet av kontakt med och nyheter
från hemlandet, informationer om det nya
landet, bevarandet av modersmålet, färdig-

heten i det nya språket, frågan om identitet
och grupptillhörigheten var detsamma för
de svenska emigranterna då som det är för
invandrare och flyktingar nu. Läskunnigheten bland de svenska emigranterna var hög,
och det fanns en stor potentiell och intresserad läsekrets. Vid sidan av predikstolarna var
medierna informatörer och sammanhållare.
Ett gott exempel på långvarigheten, flexibiliteten, engagemanget är Vestkusten, den
näst sista regionala tidningen och en av de

Lena Sivik, Bridget Strömberg-Brink och Barbro Osher
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äldsta, grundad 1887, under Grover Clevelands första presidentperiod, och utgiven
ända fram till 2007 då den uppgick i Nordstjernan. 120 år är en imponerande livstid
för en tidning av detta slag. Den representerade det växande svensk-amerikanska
samhället i Kalifornien och redaktionsansvaret var ofta familjelångvarigt. Tidningens
upphovsman, den hette då Ebenezer, var
en Johannes Telleen från Halland, utbildad
präst i Augustanaseminariet. Hans efterträdare Alrik Spencer fann på namnet Vestkusten innan han lämnade över till fotografen
och journalisten Ernst Skarstedt som kvalitetshöjde tidningen litterärt och professionellt. Och så kom Alexander Ohlson – utbildad tidningsman – och förblev redaktör i
ett halvt sekel, fram till 1952. Tidningens
historia under denna period var inte utan
dramatik – den stora jordbävningen och
branden i San Francisco 1906 var den största
katastrofen, redaktionen totalförstördes,
men man lyckades rädda prenumerationslistan och utkom efter bara en vecka med ett
informationsnummer. En mindre katastrof
var svårigheten med å, ä och ö för det tillfälliga tryckeriet. Hela familjen var involverad
i produktionen i de olika vackra centrala
byggnader där tidningen framställdes; Sharon Street, Church Street. Efter Alexander
Ohlssons död övertogs ansvaret av hans son
Hugo, som 1964 sålde tidningen till journalisten Karin Persson. När den trycktekniska
eran med offset och datorsättning ändrade

förutsättningarna ingrep många prenumeranter i Bay Area och en stöttande vänförening bildades, som i åratal med hjälp av
fundraising höll tidningen vid liv.
Tidningen räddas till slut, 1991, av
Barbro Osher, och nu startar Vestkustens
nutidshistoria med en mycket aktiv trojka:
Barbro Osher med sina kontakter – inte
minst SWEA – och sin officiella ställning
som honorärgeneralkonsul i San Francisco,
Lena Sivik som erfaren organisatör, ekonom och marknadsansvarig och Bridget
Stromberg-Brink som skrivande redaktör
och designer. De var ett resande team som
täckte intressesfären för hela svenskkolonin
från södra Kalifornien till Bay Area.
Jag har läst igenom många årgångar,
samlade på Riksarkivet i Göteborg, och är
imponerad över bredden och snabbheten i
rapporteringen; nyheter från Sverige, sport,
kultur, ekonomi, vasalopp och kungahus,
aktiebörs och pensionsfonder, tunnelbygge
och folkhögskolekurser. Därtill alla svenskaktiviteter i området – och de var mångahanda – konserter, utställningar, möten,
föreningsliv, företagsetableringar, midsommarfirande i Sveadal. Man hade ofta en
inlånad ledartext från Westmanlands Läns
tidning, ibland omfattande featuretexter, alltid en aktuell, personlig, ställningstagande
krönika av Barbro Osher. Specialnummer
om Nobelprisen, i synnerhet till 100-årsjubileet, speciella julnummer. Gästskribenter;
återkommande var Åke Sandler, professor

vid California State University, son till
Richard Sandler, minister med olika ansvarsområden under 20-och 30-talen.
Tidningen var en kulturgärning, man
utgav 26 nummer om året med en omfattning av 18-24 sidor, man skrev på både
svenska och engelska och den hade läsare
från hela USA, enskilda och företag. Inte
minst viktiga var andra- och tredjegenerationen som målgrupp. Genom hela sin
utgivning speglar den inte bara det lokala
livet, utan även världshistorien, sedd från
båda sidor Atlanten.
2007 tog det slut – men dessförinnan
hade redaktionen sett till att Vestkusten lever
kvar i form av ett unikt mikrofilmsarkiv i San
Francisco Public Library, överlämnat vid en
ceremoni 2008 där en tredjegenerations
Olsson, Ted, var medarrangör. Det är ett
arkiv som – förutom det rent mediehistoriska
– är viktigt för ”ethnic heritage” i Kalifornien,
såväl som för släktforskare. Det är ett av de få
tidningsarkiv i världen som
på detta sätt är åtkomligt i
sin helhet.

Text: Ulla Berglindh
Texten baserad bl a på tidningsstudier på Riksarkivet
i Gbg, en historik om Vestkusten av Muriel Nelson
Beroza, hennes bok Golden Gate Swedes (2000),
artiklar av Erica Olsen och Ulla Reilly, texter ur SWEAmagasinet, Henrik Tallgrens avhandling svensk-amerikaner i Kalifornien (2000), samtal med Lena Sivik.
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SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Myter

om flerspråkighet
Det finns alltid många myter om olika saker och ting, saker som man ”vet” är
sanna. Dessa myter styr sedan ofta hur vi agerar. Även om flerspråkighet finns det
många myter och dessa brukar poppa upp lite nu och då. Speciellt föräldrar till
flerspråkiga barn har kontakt med detta och det kan vara saker som ”vårt barns
lärare säger att vi inte ska prata vårt modersmål med barnet, utan omgivningens
språk”, ”mitt barn är sen med talet, omgivningen säger att det beror på flerspråkigheten”. Det är dock oftast okunskap som leder till sådana uttalanden. Därför tar
vi här upp några av de vanligaste myterna kring flerspråkigheten, speciellt kring
barns flerspråkighet.

Myt 1: Flerspråkighet är ett kognitivt undantagstillstånd, något
ovanligt
I dagens Europa tenderar vi att se det som
normalt att bara tala ett språk, att tala
flera språk ses ofta som något ovanligt. Om
man ser över hela världen, är det dock fler
människor som talar flera språk än de som
talar bara ett språk. Bara i Sverige finns
det ca 1,5 miljoner personer (av ca 10 miljoner totalt) med svenska som andraspråk
(som har börjat tala svenska senare i livet)
och som då även kan minst ett annat språk.
EUROSTAT anger att det inom EU 2012
bodde 47,3 miljoner personer utanför det
land som de föddes i (total befolkning EU
ca 500 miljoner)1. I genomsnitt är ca 10 %
av befolkningen i alla EU-länder inte födda
i det land som de bor i. Detta tal stiger stadigt i och med att det är lättare att byta land
nuförtiden än tidigare. Internationellt sett
uppskattade FN 2005 att det fanns 191 miljoner migranter (personer som bor i ett land
där de inte föddes)2. Dessa siffror är dock
inte exakta, utan mer en uppskattning, eftersom många personer inte finns i statistiken.
Man tenderar även ofta att se flerspråkiga som ”mer intelligenta”. Det finns idag
inga empiriska bevis för att flerspråkiga personer skulle vara mer intelligenta än enspråkiga personer. Däremot har man kunnat
bevisa att flerspråkiga personer ofta utnyttjar sin kognitiva (tankemässiga) kapacitet på
andra sätt. Flerspråkiga barn har ofta lättare att acceptera att saker och ting kan ha
olika namn på olika språk.
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Myt 2: Man behärskar antingen
ett språk perfekt eller flera språk
otillräckligt
Hur man behärskar ett språk skiljer sig åt
från person till person. En forskare inom
språkvetenskap t.ex. har ett annat förhållande till språket än en person som i sitt
dagliga liv och arbete inte behöver skriva
speciellt mycket, även om dagens samhälle
ofta kräver mer och mer att man skriver.
Vi skulle ändå säga att dessa personer
behärskar språket fullt ut. Att tala om ”halvspråkighet” är alltså ett felaktigt uttryck.
Man måste komma i kontakt med ord inom
olika områden för att behärska dem och det
tar tid att lära sig alla ord på flera olika språk.
Dessutom är det viktigt att komma ihåg att de
olika språken hos en person interagerar tillsammans, de är inte separata system.
Myt 3: Det är förvirrande för barn
att lära sig flera språk
Många tror att vår hjärna bara kan lära sig
ett språk åt gången och att man därför bör
koncentrera sig på ett språk i taget. I tidiga
studier om flerspråkighet visades på betydande kognitiva (tankemässiga) nackdelar
förknippade med flerspråkig uppväxt. Dessa
studier visade emellertid stora brister i vilka
metoder som hade använts (t.ex. prövades
flerspråkiga barn endast på ett språk) och
senare har man kunnat bevisa att resultaten
inte var sanningsenliga3. Men myten lever
kvar. Många senare studier visar på kognitiva fördelar för flerspråkiga personer. De
personerna brukar t.ex. kunna lösa problem
på ovanliga sätt. Det har även visat sig att
flerspråkighet försenar demens.

Myt 4: Språk ska hållas isär – att
blanda dem är att inte kunna ”riktigt”
Föreställningen om en flerspråkig person är
ofta att hen kan alla sina språk precis lika bra
på alla möjliga områden. Detta är en omöjlighet. Vi vet väl själva att man inte är lika bra
på alla områden, hur många känner sig t.ex.
hemma med medicinska termer förutom de
som arbetar med det? Flerspråkiga använder
sina olika språk i olika sammanhang och språken utvecklas sällan helt likartat eller parallellt.
Kodväxling (code switching) ses ofta som något
enbart negativt, men då bör man tänka på att
det ger flerspråkiga en möjlighet att utnyttja
sina språk fullt ut. Om man inte kommer på
ett ord på ett språk, så kan man använda ett
annat ord (Som redan sagts ovan: språken hos
en flerspråkig person arbetar tillsammans.
Myt 5: Barn lär sig språk snabbt, som
”svampar” och de får språk ”gratis”
Även om barn lär sig språk relativt snabbt, är
det ingenting som de får gratis. Det är tidskrävande och ansträngande även för dem.
Även föräldrar och andra vuxna i deras närhet måste lägga ner mycket jobb på barnens
språkinlärning om man vill upprätthålla flerspråkigheten. Men visst har barn vissa fördelar. Deras hjärna och talorgan är flexiblare
än när man kommer upp i åren och de kan
ofta tillägna sig ett brytningsfritt uttal snabbt,
vilket bara det brukar göra att omgivningen
anser att man pratar ett språk ”perfekt”.
Myt 6: Föräldrarna ska prata omgivningens språk med sina barn
Ofta får personer som bor i annat land än
deras eget höra att de bör tala omgivningens
språk med sina barn, d.v.s. en inflyttad person i
Sverige bör prata svenska med sina barn o.s.v.
Detta är en av de mest svårnackade myterna
och nog en av dem som har orsakat mest skada
under tiderna. Man gör inte barnet en tjänst
om man talar ett språk med det som man inte
behärskar helt, snarare en björntjänst. Det är
bättre att man pratar sitt modersmål för att barnet ska få autentisk och komplex input på det
språket. Dessutom undergrävs inte föräldrarnas
auktoritet gentemot barnet om föräldern pratar på sitt modersmål och inte måste ”rättas”
av barnet. Sedan bör man naturligtvis se till att
barnet får input på omgivningens språk för att
inte barnet ska hamna efter i det språket.
Myt 7: Ett flerspråkigt barn som har
språkstörningar (t.ex. stamning)
kommer att sluta ha det om det bara
behöver tala ett språk
Om ett barn har språkstörningar, så finns de
på alla barnets språk och det löser sig inte
genom att man ”tar bort” språk från barnet.
Som förälder till ett flerspråkigt barn får man
ibland det rådet av ”välmenande” logopeder,
som ofta inte har utbildning i flerspråkighet.

Däremot är det viktigt att barnet får riktigt
stöd på alla språk och om det har en språkstörning, även hjälp med det.
Myt 8: Barn börjar tala senare om
de växer upp med flera språk.
Barn som växer upp med flera språk börjar inte tala senare. Om ett barn börjar tala
senare beror det på faktorer som inte har
med flerspråkigheten att göra. Senare kan
det hända att barnets språk inte utvecklas
i samma takt som enspråkiga barns språk,
men det beror på att barnet har fler språk
att arbeta med och mindre tid (input) med
vart och ett av språken.
Text: Monica Bravo Granström
Mer om flerspråkighet finns att läsa i min bok ”I
love svenska” (Isaberg förlag 2013). Programmet
”Didaktorn” (UR) tar även upp myter här: https://
urskola.se/Produkter/192658-Didaktorn-Myter-omflersprakighet. Vidare finns det en översikt om myter om man vill ha dessa till hands, dels på svenska
http://www.srat.se/globalassets/logopederna/
dokument/material/flersprak-myt-o-fakta2.pdf eller
i originalet på engelska: http://www.theholablog.
com/category/language-development/bilingualism/
Referenser:
1 Eurostat (Europeiska kommissionen) Demography report 2010. http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/cache/ITY_OFFPUB/KE-ET-10-001/EN/KE-ET10-001-EN.PDF
2 FN:s generalsekreterares rapport (2005). Internationell migration och utveckling. http://www.fn.se/
Documents/FNrapporter/Migrationsrapp.pdf

Vi lotsar dig
säkert i hamn.
I alla väder.

3 Lindberg, I. (2002). Myter om tvåspråkighet.
Språkvård 4, 2002. Språkrådet. http://www.sprakradet.se/servlet/GetDoc?meta_id=2228

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

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

Monica Bravo Granström är doktorand vid
lärarhögskolan PH Weingarten i södra Tyskland
med arbetsämnet ”Läsförståelse i flerspråkiga
miljöer”.
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Vovvinho
– den brasiliansk-svenska lilla hunden
På bilden ler hon bekymmersfritt. Men han tycks titta bort.
Vad tänker han på? Framtiden,
då han kommer att läggas undan och packas ner? Den dag
då han inte längre är Vovvinho
– den brasiliansk-svenska lilla
hunden.
En gång var han bara en i raden av tygdjur
som stod vakt kring vår dotter Sophies spjälsäng. Hur det därför gick till när han tog
sig över spjälorna, letade sig ner i bädden
och lade sig just invid hennes hjärta för att
aldrig mer gå därifrån, det vet vi inte. Kan
det ha varit på grund av den långa halsen,
den som gjorde att han ibland misstogs för
en giraff då han förströdde sig ute i staden
tillsammans med matte, den som gjorde
honom alldeles extra passlig att krama?
Att ha blivit utvald framför grodan, lemuren och elefanten har förvisso haft sitt pris.
Små barn upptäcker världen genom att
tugga på den – gosedjur är inget undantag.
Sedan han adopterades för tre år sedan
har Vovvinho genomgått flerfaldiga tygoperationer. Den mjuka kroppen har stelnat
avsevärt och den blårutiga originalfärgen
gör sig idag bara fläckvis påmind genom
rosa och blommigt.
Han är vårt barns bästa vän.
Idag biter Sophie inte längre på sin hund,
men nu som förr är han den självklara
medföljaren när tillvaron ropar på lite
extra trygghet – det må gälla sovdags eller
skrämmande svenska barnprogram om en
pojke vars
pappa blir såihåg
arg närförsta
han gjort
”Jag
kommer
något hyss att hela Ipaden skakar där den
dagen
på mini en
nya
skola
står i ett vardagsrum
lägenhet
i Brasipå
det där
liensMallorca,
största stad: Eeeeeemil!
Och när vår
dotter blevnär
sjuk och
liktsåg
sin lillaalla
spräckpirret
jag
liga vän själv var tvungen att genomgå en
nya ansikten.”
operation var det bara Vovvinho som fick
Filip
följaSvensson
med in i operationssalen, alltmedan
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mamma och pappa stannade utanför med
knappt något mer än
oron att hålla intill
bröstet.
Vovvinho? Ja,
vi kanske skulle
säga något om namnet. Första delen är från
svenskans vovve, men
-inho kommer från portugisiskan. Någonstans i
varven i besöken hos mormor och morfar sköts nämligen suffixet för ”liten” till,
motsvarande formen ”lill-” i
svenskan, såsom i Lill-Babs eller
Lillemor. Användningen av -inho
uttrycker ofta ömhet och intimitet: det blir mindre och det kommer
närmare. En del känner också kanske
till det från diverse brasilianska fotbollsspelare som alltså fått lill-någonting
som smeknamn: Ronaldo har blivit
Ronaldinho, Robson Robinho. Och
Vovven – Vovvinho.
Genom att bli mindre blev han större.
I det identitetsskapande som det innebär att
tillägna sig ett språk får vår dotter och hennes lillasyster Anna en unik erfarenhet av
svenskt-brasilianskt/portugisiskt. Midsommar samsas med karneval, Små grodorna
slår följe med Sapo Cururú och på skärmen
visas ömsom Bolibompa ömsom O Show da
Luna. Vovvinho förkroppsligar denna blandning. Det brasilianska är mer allnärvarande
– i samhälle, familj och förskola – men Sverige finns där som en andra grundton. Jag
hoppas att det förblir så. Att inte se sina barn
kunna ens språk och känna en naturlig koppling till ens land skulle vara ett slags sorg.
Kanske något föräldrar som invandrat till
Sverige kan identifiera sig med.
Var hör man då hemma när man har
två kulturer? Lite grann i båda?

Eller ingenstans? Frågor om vem man är
och var man har sitt hem hör fortfarande
framtiden till för våra döttrar som fyller ett
i augusti samt fyra i november. Men om
dessa frågor skulle komma pockande i tonåren eller första vuxenåldern ska de veta att
en gång har de funnit ett hem just i detta
flerkulturella, i en miljö som inte bara är
det ena eller det andra, utan både och. Om
inte annat finns det ett litet spräckligt gosedjur som gärna påminner dem om det. För
säkert uppskattar han en kram den dagen
om några år då han lämnat sin post vid
dotterns hjärta och efter avslutad tjänst ligger och vilar under sitt lapptäcke i någon
låda bland övriga barndomsminnen – tilltygad, men trofast som en gammal hund.
Text: David Ringbäck, svensklärare, Sao Paulo, Brasilien

Läsutmaningen
Under fem års tid har svenska elever i
svenska utlandsskolor utmanat varandra och sig själva i den kanske mest
värdefulla tävlingsgren man kan tänka
sig – läsning. Tävlingsgren...? Jo, vi
grep det halmstrået för att se om det
kunde locka ytterligare en skara till
framsteg inom läsning och nu alltså,
fem år senare är vi oändligt glada för
att vi vågade prova.

Det går att tävla i läsning, men framför allt,
det går att få fler elever att grotta ner sig i
all tänkbar spännande litteratur om man
gör det i en slags tävlingsform. Ju fler minuter som läses desto större chans till vinst
– hur lätt som helst. Att vi sen kopplade
in pedagogens ovärderliga roll i det hela
och utvidgade tävlandet till att även innehålla moment i form av läsförståelse gjorde
ju förstås att tävlingen fick ytterligare en
dimension och en värdefull bonus.
Antalet tävlande skolor är nu uppe i 40
och är utspridda i alla våra världsdelar och
följaktligen en stor mängd länder, dock inte
Sverige. De får klara sig själva. Denna tävling är helt inriktad på alla andra svenska
elever, varav vissa inte möter så mycket
svensk litteratur och där denna tävling därmed kanske har sitt största syfte och sin
högsta vinst. Det är alltså enbart svensk
skönlitteratur som anses som godkänd litteratur och vars lästa minutrar under två
veckor som räknas. Utifrån de foton och
kommentarer vi årligen får in så läses
böcker på allehanda spännande platser, i
skolan och hemmet, men även på stränder,
i gungan, under bordet, i skuggan av olivträdet, vid poolen.
Eleverna tävlar i tre olika tävlingsklas-

ser uppdelade på årskurserna F–1, 2–3
och 4–9 och med svenska heltidsskolor och
svenskkompletterande undervisning som
två skilda delar. Lärare och föräldrar som
pushar, räknar minutrar, lockar fram boksamtal och peppar till nya boklån är förstås
en avgörande faktor vars värde knappast
går att mäta.
Stort tack till alla ni som gör detta och
som därmed ser till att alla är vinnare,
långt fler än de fyra som i varje tävlingsklass vinner presentkort på Adlibris. Tack
även till alla pedagoger och arbete med läsförståelse i klassrummet, där våra välkända
läsfixare fått ta plats och där samtal kring
de litterära världar elever fått besöka är av
sådan vikt att allt därefter blir näst intill
viktlöst. Värdet av att vara en god läsare
kan aldrig överskattas och hur man når dit
spelar ju självklart ingen roll.
Vi har valt att skapa en tävling där
elever utmanar varandra och därmed även
sig själva. Om detta grepp bara har inspirerat en elev till att hitta glädjen i bokläsning hade vårt syfte varit nått, nu lyckas vi
fånga mångdubbelt så vem kan annat göra
än att glädjas och visa tacksamhet till våra
sponsorer – Riksföreningen Sverigekontakt
och Svensk Utlandsundervisnings Förening, SUF.
Läsutmaningen 2017 är över, men
om ni vill ses vi igen nästa vår. Håll utkik
i denna tidning eller på vår Facebooksida
Världens läsutmaning som visar upp mängder
med exempel på vad som gjorts ute i
världen. Glad sommar till er alla!

Lottis och Tommy Isaksson,
Svenska skolan Teneriffa

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

35

30 september – 15 oktober
Alla skolor som är anslutna till SUF (Svensk Utlandsundervisnings Förening)
och elever som studerar via Sofia Distans eller Hermods är välkomna att delta.
Alla elever till och med gymnasiet kan vara med och tävla i följande flick- och pojkklasser;
4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-16 och 17-19 år och då gäller den ålder man har i år 2017.

Tävlingen består av följande 5 grenar

löpning 60 och 400 meter, längdhopp, höjdhopp och kast med tennisboll.
Detta betyder att jättemånga kan vara med och tävla och det spelar ingen roll om eleverna går på en stor
eller en liten skola, en skola med heldagsundervisning eller kompletterande svenskundervisning eller i
vilken världsdel ni befinner er. Ju fler som är med och tävlar desto roligare blir det! Förra året var det 2.048
elever från 50 skolor i 5 världsdelar har kämpat om 231 guld-, silver- och bronsmedaljer.
Skolorna väljer själva tävlingsdag/ar och tävlingen pågår mellan den 30:e september och 15:e oktober.
Man behöver alltså inte göra alla tävlingsgrenar på en och samma dag. Vilka tävlingsgrenar man vill delta
i bestämmer skolorna också själva. Är det lovdagar eller annat som stökar till det under denna tid, kan
man få dispens att genomföra tävlingen innan eller efter. Detta måste beviljas av tävlingsledningen.
När tävlingen är avslutad mailas resultaten till oss och vi gör en sammanställning och korar medaljörerna.
Alla elever som deltar får diplom, som ni på skolorna skriver ut. Guld-, silver- och bronsmedaljer och
diplom till dessa skickar vi ut efter tävlingen. Liksom förra året ska samtliga resultat föras in i ett enda
dokument, allt för att det ska bli enklare och gå lite snabbare. Vi skickar även ut resultatlistor som ni kan
använda när ni skriver in resultaten under själva tävlingen. Har ni frågor hör ni av er till oss via mail.

Anmäl er till suf-vm@live.se så skickar vi mer information, regler och blanketter.
Vi som håller i trådarna för tävlingen är
Bosse Jonsson, från hemmaplan i Bergkvara och Peter Palm, från Svenska Skolan i London.

Sponsor
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RECENSION

Rivstart A1–A2
Tidigt i vår fick jag i min brevlåda alla
svensklärarnas nuvarande Bibel – Paulas
Levy Scherrers och Karl Lindemalms textbok Rivstart A1+ A2, som är en del av hela
studiematerialet i grundkursen i svenska som
främmande språk. Oj, vad jag tycker om det
populära läromedlet, men skulle jag kunna
använda det i min undervisning?
Textboken är verkligen modern, ett
grundligt studiematerial som innehåller ett
brett sortiment – allt från presentationer till
insikt om arbetslivet, massmedier – tillsammans 20 mycket omfattande teman. Dessa
består av texter, övningar, hörövningar, samt
ett grammatiskt fokus i varje avsnitt. Men
jag skulle villja påpeka att materialet har en
snabb progression och är tänkt för de studievana och välmotiverade eleverna. Jag vill
därför lägga till att lärarna själva kan passa
på att sakta ner och skapa lite extramaterial
för att ge möjlighet för studenterna att fördjupa sig i dessa teman. Annars är risken
ganska stor att studenterna kan få problem
med att strukturera sina studier. Men detta

är baserat på min egen åsikt om hur ett
språk måste läras in – innan man lägger
till nya kunskaper måste grunden vara rätt.
Så jag tror att arbete med ett tema måste
få ta flera lektioner innan man är redo att
gå vidare. Ibland blir man förvånad när
man ser att ett avsnitt om möbler och hemmet är nästan det sista som tas upp, efter
ganska komplicerade teman som arbetsliv
med arbetsintervjuer och texter om Sveriges ekonomi, historia... Så tänk på att det
måste gå bra att byta turordning på dessa
teman. De inlästa texterna kan ibland ha
ett väldigt högt tempo, mycket högre tempo
än en ”vanlig” svensk skulle ha i verkligheten. Läraren kan då gärna lugna ner sina
studenter och berätta att det är helt naturligt att de inte förstår allt som sägs.
Har du Rivstart behöver du inte köpa
andra läroböcker, för detta är ett omfattande material med många övningar, texter, hörövningar, tester, samt extramaterial
på webben. Jag skulle använda detta som
ett grundmaterial i min undervisning samt

utarbeta lite extra material för att vara
säker på att mina studenter har förstått
varje tema, vilket ger grammatisk förståelse och ett större ordförråd. I Lettland
använder nästan alla lärare som undervisar
i svenska, på alla slags utbildningsinstitutioner från kvällskurser till universitet, det
här läromedlet. Några som grundmaterial,
några som ett bra extra stöd i sin undervisning. Jag kan hålla med andra lärare
som tycker att böckerna Rivstart är som en
Bibel för de som jobbar med svenska som
främmande språk.
Text: Ieva Krümina, Lettland

CEREMONI
I BISJKEK
På Nationalbiblioteket i huvudstaden
Bisjkek i Kirgizistan överlämnades en bokgåva från Riksföreningen Sverigekontakt
av Sveriges ambassadör i Kazakhstan,
Christian Kamill. Gåvan var mycket
uppskattad bland de inbjudna gästerna.
Efter ceremonin spelade nationalfilharmonikerna verk av Stenhammar och
Peterson-Berger.
Text: Lars Bergman

Christian Kamill med chefen för Nationalbiblioteket i Bisjkek
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Nutidsorientering
Följde du med vad som hände i Sverige våren 2017?
1. Vem fick årets ALMA-pris, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
2017?
A. Johan Ungene
B. Wolf Erlbruch
C. Bob Dylan
2. SCA har varit i en del blåsväder.
Men vad står SCA för?
A. Svenska Cellulosa Aktiebolaget
B. Swedish Center Association
C. Swedish Cell Association

10. En svensk regissör, Rubem Östlund,
fick ta emot Guldpalmen vid filmfestivalen i Cannes. Vad heter hans film?
A. The Box
B. The Square
C. The Container
11. Vilken växt är detta?
A. Vitsippa
B. Vit anemon
C. Magnolia

3. Det svenska kungaparet får ytterligare ett barnbarn till hösten 2017.
Vilket par väntar barn?
A. Sofia och Carl Philip
B. Madeleine och Chris
C. Victoria och Daniel
15. På våren säljer många barn majblommor. Vem hjälper organisationen
Majblomman?
A. De bekämpar barnfattigdom.
B. De stödjer kvinnor.
C. De hjälper barn med problem i skolan.

4. I april 2017 ägde ett förfärligt terrordåd rum i Sverige. I vilken stad?
A. Malmö
B. Göteborg
C. Stockholm
5. Vilket lag blev svenska mästare i
ishockey 2017?
A. Brynäs
B. HV71
C. Frölunda
6. Under våren 2017 hade filmen
Sameblod, som behandlar samernas
situation, premiär. Samiska är ett av
Sveriges fem minoritetsspråk. Vilka är
de övriga fyra?
A. Finska, engelska, tyska och jiddisch
B. Meänkieii, finska, romani chib, jiddisch
C. Engelska, finska, romani chib, tyska
7. Vilket var Sveriges näst största
politiska parti i maj 2017?
A. Moderaterna
B. Sverigedemokraterna
C. Liberalerna
8. En känd svensk författare tillika
medlem av Svenska Akademien gick
nyligen bort. Vem var det?
A. Lars Forsell
B. Torgny Lindgren
C. Gösta Ekman
9. Vad heter Camilla Läckbergs senaste
roman?
A. Häxan
B. Häxblod
C. Magi

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

12. Vilka tre personer är svenska
kläddesigners?
A. Ida Sjöstedt, Filippa Knutsson,
Anna Holtblad
B. Ida Sjöstedt, Therese Alshammar,
Dagmar
C. Therese Sjögran, Filippa Knutsson,
Anna Holtberg

Lösning till nutidsorienteringen nr 1, 2017
var: 1A, 2B, 3C, 4B, 5A, 6B, 7A, 8C, 9A,
10C, 11B, 12C, 13A, 14B, 15A
Pristagare:
Doris Koerber, Tyskland
Kati Kuivalainen, Finland
Satu Huuhka, Finland
GRATTIS!

13. Vilka tre är svenska bildkonstnärer?
A. Anders Zorn, Claes von Sydow,
Carl Larsson
B. Ernst Billgren, Ola Billgren,
Helene Billgren
C. Anders Zorn, Prins Eugen,
Sven Melander
14. Vem representerade Sverige i
Eurovision Song Contest?
A. Måns Zelmerlöw
B. Nano
C. Robin Bengtsson
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SISTA SIDAN

UTBILDNING I
PERFEKT BALANS
SKOLA – INTERNAT – FRITID
MÅLINRIKTADE STUDIER
UNIVERSITY COUNSELING
LÄRARLEDD LÄXHJÄLP
TRYGGT BOENDE
KONFIRMATIONSLÄGER
LUNDSBERG SPORTCAMP

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