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FRÅN DICKSONSGATAN

Sommaren har varit tämligen bra 
– inte så mycket regn, men blåsigt 
och aldrig riktigt varmt. Några sköna 
kvällar har det inte varit, men de ljusa 
sommarkvällarna i Sverige är ändå lite 
magiska. Eftersom man vet att Sverige 
inte ligger vid Medelhavet så har man 
ju oftast realistiska idéer om hur vädret 
ska bli. Vissa somrar blir då till positiva 
överraskningar, så dock inte i år. 

En viss politisk turbulens har det varit i som-
mar. Hot om misstroendevotum mot reger-
ingsledamöter på grund av IT-skandalen på 
Transportstyrelsen bland annat. Och så mo-
deratledaren Anna Kindberg Batras avgång 
förstås. Flera riksdagspartier har låga opi-
nionssiffror och behöver hitta en fråga som 
berör en större allmänhet. När detta skrivs 
är de flesta tillbaka från semestrarna och det 
rapporteras om lärarbrist, sjuksköterskebrist, 
polisbrist, teknikerbrist, byggarbetarbrist, … 
Det tycks som om en mängd personer saknas 
i svenskt arbetsliv just nu. Arbetslösheten är 
dock fortfarande relativt hög – de arbetslösa 
har helt enkelt inte efterfrågad kompetens. 

Sommarkursen
Även vi på Riksföreningen Sverigekontakt 
har haft semester. Men den 24 juli startade 
sommarkursen i svenska på Billströmska 
folkhögskolan och det brukar bli startskot-
tet för höstens verksamhet. Intresserade och 
glada kursdeltagare fick tre intensiva veckor 
på Tjörn. Allt fungerade som vanligt väl 
tack vare fantastiska insatser av lärare och 
övrig personal. Förutom att tacka inblandad 
personal måste naturligtvis även kursdelta-
garna tackas. De ägnar tid och pengar åt att 
lära sig om Sverige och att tala och skriva 
svenska. Flera av dem fullkomligt älskar 
Sverige. Vad mer kan vårt land önska?

Sparreviken
Ett tiotal svensktalande barn och ungdomar 
som bor utomlands har i sommar tillbringat 
en vecka eller två på Sparrevikens lägerskola. 
Trots tämligen svalt och blåsigt väder har 
det enligt uppgift varit kul och spännande. 
Tanken är att när dessa ungdomar möter 
ungdomar som är bofasta i Sverige året 
runt så stärks deras svenska och tilltron till 
att använda svenska tillsammans med andra 
ökar. Arrangemanget stöds av de Ekmanska 
stiftelserna. Kontakta undertecknad om du 
vill veta mer inför nästa år. 

Migrationsverket
Under senare år har det blivit allt svårare att 
få visum till Sverige för de stipendiater som 
får en så kallad friplats på en folkhögskola 
under en termin. Detta har drabbat stipen-
diater både från Svenska institutet och från 
Sverigekontakt. Det har försvårats på flera 
sätt. För det första måste stipendiaten erhålla 
betydligt mer ”fickpengar” för sitt uppehälle 
(numera ca 5 000 kronor/månad mot för 
ett par år sedan ca hälften av den summan). 
Detta innebär bland annat att färre stipen-
diater kan utses då pengarna inte räcker till 
så många. För det andra måste stipendiaten 
visa på nyttan av svenskstudierna inför ett 
framtida arbete och för det tredje önskar 
Migrationsverket att man visar att studierna 
behöver bedrivas i Sverige! Dessutom tycks 
Migrationsverket mena att studier på en folk-
högskola bedrivs på en för låg nivå. 

Två ärenden där stipendiaterna fått 
avslag på sina visumansökningar har över-
klagats av Sverigekontakt. Besluten har 
dock inte ändrats. Det är min förhoppning 
att Svenska institutet och Sverigekontakt 
kan göra gemensam sak gentemot Migra-
tionsverket och få till stånd en förändring 
i synen på dessa studenter och deras stu-

dier. Studenterna önskar ju endast bli ännu 
bättre i svenska. Flera av dem kommer att 
i framtiden bli svensklärare, översättare, 
tolkar, etcetera. En del kommer att arbeta i 
Sverige, en del kommer att turista här. Men 
alla kommer att vara goda ambassadörer 
för Sverige. 

Gammalsvenskby
Gammalsvenskby ligger i nuvarande Ukrai-
na. Byns ursprungsbefolkning kom från Dagö 
i dagens Estland, som fram till 1721 var 
en del av Sverige och där det också talades 
svenska. Den ryska kejsarinnan Katarina II 
tvångsförflyttade cirka 1000 dagöbor till det 
som kallades Nya Ryssland där de utlovades 
ny och bördig mark. Endast en mindre del 
av dessa personer överlevde resan och de för-
sta åren i det nya området. Sedan dess har 
det funnits svensktalande invånare i Gam-
malsvenskby, men de blir allt färre. Sverige-
kontakt kommer under hösten att inleda ett 
projekt som syftar till att dokumentera den 
svenska dialekt som talats i Gammalsvenskby. 
I detta nummer finns en artikel av Alexander 
Mankov om svenskan i Gammalsvenskby.

Konferenser i höst
Under höstarna brukar vissa utlandskonfe-
renser förläggas, så även i år. 22–24 septem-
ber på Gran Canaria är det nätverkskonfe-
rens för de svenska utlandsskolorna, 13-15 
oktober i Minsk är det konferens för svensk-
lärare verksamma i de baltiska staterna, i 
Vitryssland och i viss mån i Ryssland samt 
20–22 oktober i München är det konferens 
för personal inom kompletterande svensk-
undervisning i Europa. Är det någon som 
skulle vilja delta i någon av dessa träffar 
och ännu inte blivit inbjuden så hör av er. 

Till sist
Vi här på Sverigekontakt är alltid intres-
serade av vad ni gör. När ni har någon spe-
ciell aktivitet på er skola eller i er förening, 
eller när något svenskrelaterat händer på 
din plats på jorden – hör av dig. Vi behöver 
alla få idéer och uppslag som vi kanske kan 
ta efter eller bara fascineras av. Ta några 
bilder och skriv några eller flera rader och 
berätta, så försöker vi ta in det i kommande 
nummer av tidningen.

Vi på Sverigekontakt 
önskar er alla en trevlig 
och skön höst!

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

Min förra text av detta slag avslutades på 
följande sätt: »Vi inom Sverigekontakt 
tackar för säsongen och önskar alla en väl-
görande sommar!»

Det var då vår eller försommar, hur 
man nu räknar, och hela sommaren, som 
man alltid är så förväntansfull inför, låg 
framför oss. Nu är det annorlunda. Man 
kan bara hoppas att den tillönskan om en 
välgörande sommar som utfärdades kom 
att stämma med verkligheten.

För nu har allting satt igång igen, och 
åtminstone för oss som huvudsakligen 
tillbringar vår vardag i Sverige stundar 
mörkare – och kallare – tider. Då kan det 
behövas ljusa och värmande minnen från 
sommaren.

För föreningen innebär sommarmåna-
derna inte ett långt oavbrutet uppehåll, 
utan det är ju faktiskt som vanligt en hel 
del som pågår då. Även om kontoret på 
Dicksonsgatan håller helstängt för spontana 
besök ett kortare tag, står det principiellt 
alltid öppet efter överenskommelse.

Det är inte så få som tar tillfället i akt att 
titta in och bland annat tar del av det tra-
ditionella bokbordet som står uppdukat. I 
föreningens regi pågår ju också de vid det 
här laget väl inarbetade sommarkurserna.

Dessa hade varit besvärliga att genom-
föra med så gott resultat som vi vant oss 
vid, om vi inte hade haft så skickliga med-
arrangörer, lärare och andra medarbetare 
av olika slag. Det är många inblandade och 
mycket engagemang nedlagt i detta.

Avgörande betydelse har naturligtvis 
också deltagarnas inställning och vilja att 
uträtta något, det som förr med en något 
bedagad beteckning kallades flit. Just flit 
frodas fortfarande bland våra intressenter, 
och det gör arbetet desto tacksammare och 
roligare när fliten lever hos dem.

Rapporter från de olika sommaraktivite-
terna brukar i omgångar inflyta i tidningen, 
så det behöver jag inte orda om här. Men 
jag tar tillfället i akt att från föreningens 
sida tacka alla som deltagit i olika kapaci-
teter. Det är allas samlade insatser som gör 
detta till ett så stort äventyr år efter år.

För många av våra medlemmar, näm-
ligen för dem som normalt tillbringar det 
mesta av året utanför Sveriges gränser, 
medför sommaren ofta att närkontakten 
med hemlandet återupprättas under några 
veckor. En del får nöja sig med att skicka 
hem barnen till mormor och farfar. Andra 

barn med föräldrar utomlands har sommar-
lov från sin svenska skola och får först nu 
möjlighet till mer intensivt umgänge med 
familjen.

Varianterna är många, men sommar-
månaderna är den korta tid då allt detta skall 
hända. Det kan då vara svårt för er som är 
utlandsbaserade att hinna återuppleva allt 
som ni uppfattar som typiskt svenskt, och 
som ni kanske längtat efter därute. En del av 
det ni minns har hunnit förändras eller för-
svinna helt och lämnar kanske en viss saknad 
eller besvikelse hos er hemvändande.

Så är det ju egentligen för oss alla. Saker 
och ting händer och sker, men är man oav-
brutet mitt uppe i det, lägger man inte lika 
mycket märke till förändringen när den 
inträffar. Det krävs ofta tidsperspektiv för att 
man skall notera det.

Detta drabbas den lättare av som bara 
ibland är mitt i skeendet på plats. En resa 
till hemlandet för den som är mycket borta 
innebär gärna en resa också i tiden. Man har 
ett minne av hur det var när man själv var på 
plats men kommer tillbaka utifrån och har 
också ett perspektiv utifrån. Då är det ofta en 
hel del som inte längre »stämmer».

Med luft emellan framstår förändring-
arna i tydligare relief. Kanske känner man 
en starkare saknad efter sådant som för-
svunnit utan att man insett att det höll på 
att hända. Man kan till och med känna sig 
lite lurad.

Då är det lätt att bli kritisk eller bara 
nostalgisk eller något annat mindre produk-
tivt. För man påverkar sällan utvecklingen 
med sina kommentarer när de kommer för 
sent, efter det att allting genomförts.

Ni skall veta att vi på Sverigekontakt  
alltid gör så gott vi kan. Vi kan i allmänhet 
inte göra något åt förändringar i samhäl-
let – eller ens i språket – men vi kan hjälpa 
till med att informera om det som händer. 
Det är bland annat i det avseendet som våra 
kurser kan hjälpa till.

Nu är sommarkurserna över, tillsammans 
med sommaren. Då återupptar vi vår vidare-
utbildning, som äger rum 
oavbrutet på olika håll i 
världen. Vi står gärna till 
förfogande efter förmåga. 
För oss är kontakt ledordet.
Och så suger vi på sensom-
marens sötma ett tag till.

Bo Ralph
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Slussarna i Trollhättan

Om svensklärarnas fortbildningskurs 
på Biskops-Arnö, i Uppsala och i Stock-
holm den 12–16 juni 2017 som arrang-
erades av Svensklärarna i Finland rf i 
samarbete med nätverket Svenska nu 
och Riksföreningen Sverigekontakt.

Tidigt på morgonen den 12 juni startade 
alla vi entusiaster, drygt 20 kvinnliga och 
en modig manlig svensklärare, vår resa 
mot Stockholms flygplats, Arlanda, där 
vi skulle mötas av kursarrangörerna, bl.a. 
Satu Pessi, ordförande för Svensklärarna 
i Finland rf, för att sedan samåka till det 
natursköna och ärorika Biskops-Arnö, som 
även kallas Nordens folkhögskola. 

Denna historiska plats har anor från 
1200-talet och ligger på en grön ö i Mäla-
ren på passligt avstånd från både Stock-
holm, Uppsala och Arlanda. På denna 
plats lär kungligheter och höga ämbets-
män inom Svenska kyrkan ha vistats under 
otaliga århundraden före oss och ännu i 
dag, sades det, kan man se medlemmar av 
svenska kungafamiljen rida med sina häs-
tar här i dessa natursköna trakter.

Alltså litet utanför och en aning avsides 
från det hektiska storstadslivet i Stock-
holm, skulle vår kurs om språk och kul-
tur hållas, så att var och en skulle ha en 
ypperlig chans att enbart koncentrera sig 
på att njuta av mångsidig svensk kultur och 
en bekväm samvaro. Både längre kurser 
och även sommarkurser, vilka båda ord-
nas i detta vackra natura 2000-område, är 
av bl.a. följande slag: musikkurser, kurser 
i konst och hantverk, kurser med temat 
”natur och odling”, skrivarkurser samt 
fotokurser. En sådan fotokurs samt en skri-
varkurs pågick samtidigt med vår ”mycket 
trevlig vistelse för själ och sinne” såsom det 
heter på Biskops-Arnös hemsida.

Väl framme möttes vi av resten av våra 
kursansvariga: Tiinaliisa Granholm från 
Svenska Nu, Teija Lehto från Laurea och 
Marjaana Halsas från Haaga-Helia. Efter 
att vi hade hittat till våra rum, togs vi om 
hand av den historieälskande Håkan Teg-
nestål, som bl.a. har hand om låtskrivarut-
bildningen på Biskops-Arnö. Han visade 
oss runt i de otroligt fina och minnesrika 
byggnaderna i området. Senare skulle han 

även agera som guide på vår utflykt till 
universitetsstaden Uppsala.

Som allra första programpunkt fick 
denna kultur- och språkälskande kvinno-
skara ta del av en synnerligen bred översikt 
över den aktuella svenska litteraturen som 
presenterades för oss av Arne Johnsson. 
Han lade framför oss en så helt otrolig hög 
av svenska böcker genom tiderna att man 
hade svårt att tro sina ögon. Ännu mer 
imponerade blev vi då han i tur och ord-
ning berättade några väsentliga punkter 
angående nästan alla av dessa böcker samt 
högläste för oss och vi förvandlades åter till 
småbarn vid läggdags.

Under den andra kursdagen på Biskops-
Arnö hade vi som inledning en workshop 
om exkursioner i undervisningen och pro-
jektstudier som leddes av Teija Lehto och 
Marjaana Halsas. De kunde dela med sig 
av sina värdefulla erfarenheter av exkur-
sioner med vuxenstuderande, vilka också 
kan vara värdefulla när man åker iväg med 
gymnasiestuderande och elever från grund-
skolan. Allt ska vara noggrant planerat och 
man ska alltid vara beredd på att ändra 
lite på sina planer, ifall det skulle behövas. 
Det viktigaste för oss utbildare är förstås 
att kunna se hur entusiasmerade och moti-
verade våra studerande blir när de får åka 
till det land vars språk de håller på att lära 
sig samt vilken motivationskick en sådan 
studieresa kan ge dem. Att märka att man 
klarar sig i den nya kulturen är något helt 
avgörande för en språkinlärare. 

Därefter fick vi lära känna en milstolpe 
för sverigefinnarna – Sveriges Radio och 
Sisuradio som möjliggjorde en inspirerande 
förmiddag för oss. I andan av Finland100 
år visade oss nyhetsredaktörerna Sini Teng 
vilken enorm roll Sisuradion och de finsk-
språkiga medierna har i sverigefinnarnas 
liv. Vi fick också höra om finskans ställning 
som ett av minoritetsspråken i Sverige.

PÅ JAKT 
efter språk och kultur 
– sedd från en ivrig kursdeltagares perspektiv

FINSKA SVENSKLÄRARE PÅ BISKOPS-ARNÖ

Biskops-Arnö
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 Kraftverket Olidan

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

Under en hälsning från Riksföreningen 
Sverigekontakt i Finland, framförd av Lars 
Bergman, fick vi bl.a. höra, vilka projekt 
föreningen har på gång i Finland samt 
på vilka punkter den kan stå oss lärare till 
tjänst t.ex. i form av stipendier. Hela tisdag 
eftermiddag fick vi ägna oss åt min person-
liga favoritkulturform – svensk film tillsam-
mans med Lars-Åke Smed som utöver den 
svenska filmens historia också presenterade 
populära genrer, aktuella filmer och aktivi-
teter kring dem. Vi fick se filmsnuttar från 
viktiga milstolpar i svensk film som åter 
idag är i uppsving i och med den nordiska 
deckarboomen och ”nordisk noir”.

En buss väntade på oss på morgonen 
av den tredje och samtidigt den sista kurs-
dagen som vi skulle tillbringa på Nordens 
Folkhögskola, Biskops-Arnö. Efter en kort 
stund anlände vi till det historiska Uppsala, 
universitetsstaden, som också många fin-
ländare känner till från sin egen studietid. 

Utflykten inleddes med ett besök på 
Celsiusskolan som är Sveriges största 
idrottsgymnasium, där vi möttes av en 
varm personal och färska kanelbullar. Som 
finländare blev jag kanske mest impone-
rad av hur allvarligt man satsade på att de 
nyinflyttade flyktingarna och invandrarna 
skulle integreras i det svenska samhället. 
Man hade anställt skolbiträden från alla 
respektive ursprungsländer, t.ex. från Irak, 
Bosnien och Afganistan. Antalet invand-
rare och flyktingar är ju i en helt annan 
skala i Sverige än i Finland och vi har 
mycket att lära oss av Sverige. Intressant 
för en lärare var det också att höra, hur 

man kan kombinera gymnasiestudier med 
en framgångsrik idrottskarriär.

Lunch fick vi äta på restaurang Mati-
kum i Engelska parken, där vi fick en 
känsla av campuslivet samtidigt som vi 
hörde om hur man kan undervisa precis 
anlända utlänningar i svenska från punkt 
noll, oftast utan något som helst gemen-
samt språk att tillgå. Efter ett gruppfoto 
på Slottsbacken, där man kan få se alla de 
viktigaste sevärdheterna i Uppsala, följde 
vi med på en guidad rundvandring med 
Håkan Tegnestål från Biskops-Arnö, vars 
införlivade berättelser och sanna historier 
från gångna tider väckte hela det soliga 
Uppsala till liv: vi kunde alla se fram-
för oss hur det hade varit förr. Vi besökte 
Domkyrkan, som än idag fungerar som 
huvudkyrka inom Svenska kyrkan, Skatt-
kammaren samt Anatomiska Teatern och 
Gustavianum, där självaste Carl von Linné 
en gång hade gått. Fikaträff hade vi på 
Institutionen för Nordiska Språk. Efter 
egen vandring på stan i Uppsala fick vårt 
besök ett värdigt slut i form av en middag 
på en av stadens populäraste restauranger.

Vi återvände ännu en gång till Biskops-
Arnö för en sista natt, eftersom vi följande 
morgon skulle åka vidare till den kungliga 
huvudstaden, Stockholm. Efter utcheck-
ningen fick vi avslutningsvis höra Mette 
Stiernstedt, Barbro Johansson, Anna Persson 
och Victoria Steen från SIFA, Stockholms 
Intensivsvenska för Akademiker berätta 
”Om nya sätt att undervisa nybörjare i 
svenska – Läsprojektet”. Efter lunchen trans-
porterades vi till Stockholm och checkade 

in på vårt hotell. På eftermiddagen åkte vi 
båt till Djurgården och fick en guidad tur 
på Abba museet, något som var en utom-
ordentlig upplevelse för oss alla äldre och 
yngre abbafans,  fast flera av oss besökte 
museet för tredje eller t.o.m. för fjärde 
gången. ”Smaklig måltid” fick vi önska var-
andra när vi njöt av middagen på Abba 
museets restaurang. Kvällen avslutades med 
en ledig kväll i Stockholm och många av oss 
tog tillfället i akt i likhet med Monica Zetter-
lunds sång:  ”Sakta vi gå genom stan”. 

På kursens sista morgon ordnades ett 
besök på Finlandsinstitut på Snickarbacken 
i Stockholm, där vi fick höra om verksam-
heten som förstås var starkt betonad av 
Finlands 100 års-jubileumsprogram. Sedan 
åkte vi vidare till Svenska institutet där vi 
fick ta del av hur man ger folk runtom i 
världen möjligheter och uppmuntrar till 
studier i svenska språket och svenska kultu-
ren. Som sista programpunkt fick vi höra 
och häpna kring det otroligt stora ”Pro-
jekt Slussen”och fick en presentation av 
Slussens ombyggnadsprojekt 2016–2025 
på Infolokalen på Stadsgården. Vi fick ta 
avsked av varandra på restaurang Gondo-
len uppe i skyn, där vi åtnjöt en smaklig 
lunch. Med massor av nya kontakter bland 
svensklärarna och bagaget fullt av språk 
och kultur kunde vi åka hem efter fem 
dagar av fullpackat program. Trötta och 
nöjda kan vi endast tacka arrangörerna för 
en fantastisk vecka i en fantastisk miljö! 

Text: Juha Pohja, svensklärare i Esbo
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För 40 år sedan startade Sverigekontakt 
en sommarkurs i svenska för utländska 
studenter. De första åren ägde den rum 
på Grebbestads folkhögskola, men kom 
ganska snart att hamna på Billströmska 
folkhögskolan på Tjörn. Där har den 
sedan dess frodats och närmare 1500 
svenskintresserade har under åren del-
tagit i de tre veckornas intensiva studier 
av svenska språket och fått en inblick i 
det svenska samhället.

Årets 34 kursdeltagare kom från ett 15-tal 
länder – de mest avlägsna från Kanada, 
Australien och Egypten.  De kommer av 
olika skäl – några vill flytta till Sverige för 
att arbeta här, några är allmänt intresse-
rade av språk, några har en partner som är 
svensk … För många är det ett stort även-
tyr att i vuxen ålder tillbringa tre veckor 
med totalt okända människor på en liten 
folkhögskola på en ö i Bohuslän en tim-
mes bussresa från Göteborg. De frågar sig 
säkert många gånger innan kursen startar 

hur det ska bli – vilka kläder ska jag ha med 
mig, hur mycket pengar måste jag ha, finns 
det affärer i närheten, kan jag använda min 
dator, etcetera. De flesta kursdeltagare delar 
dessutom rum med en annan student och 
den studenten är nästan aldrig från samma 
land – allt för att främja användningen 
av svenska språket.  Årets kurs blev lika 
framgångsrik som de tidigare 40. Efter tre 
veckors undervisning, studiebesök, svensk 
film och andra kulturyttringar och inte 
minst den fantastiska maten i Billströmskas 
restaurang är det mycket nöjda kursdelta-
gare som återvänder till sina hemländer. 
De har fått nya vänner och nya erfarenhe-
ter av och perspektiv på Sverige. Några av 
dem kommer att återvända till Tjörn och 
förhoppningsvis kommer flera av dem att 
i någon form komma tillbaka till Sverige – 
som turist eller som arbetstagare. 

Ett stort tack till kursens alla lärare och 
till all personal på Billströmska. Nästa år 
blir det sommarkurs i svenska igen. Då blir 
det återigen räkafton, ”Små grodorna”, 
fika, bad i havet och förstås – mer om det 
svenska språket. Vi ses då!

Här följer nu en berättelse från en av 
kursdeltagarna, Sascha Gehrung från Tysk-
land, där han ger en bild av vistelsen på 
Billströmska folkhögskolan. 

Text: Lars Bergman

Sommarkursen på Tjörn

 Traditionell midsommardans

Kursdeltagare
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Vi har strömmat från olika länder till 
Tjörn, en liten ö i Bohuslän, för att 
tillbringa tre veckor på Billströmska 
folkhögskolan och lära oss svenska.

Under vår vistelse på skolan sitter vi inte 
hela tiden i klassrummet och pluggar svensk 
grammatik, utan vi sitter ofta tillsammans 
i matsalen och får där en magnifik och 
omfattande bespisning. När man konstate-
rar att man återigen är i matsalen påminner 
det om känslan som huvudpersonen Hans 
Castorp hade i Thomas Manns roman ‘Der 
Zauberberg’ (‘Bergtagen’ på svenska).

Man kallar det ‘fikapaus’ här men ofta 
känns det som om fikan är det permanenta 
tillståndet och att undervisningen bara är 
korta avbrott av vårt liv i matsalen. Matsa-
len på Billströmska är inte endast en plats 
för att äta, här lär vi oss också att använda 
det svenska språket, vi lär känna varandra 
och andra kulturer. Här fick vi bland annat 
veta att man kan ha ett fullständigt samtal 
på finska med ett enda ord eller att det finns 
samma ord som betyder någonting helt 
annat på olika språk. Vanligtvis pratar vi 
svenska men för att förklara den egna kultu-
ren och det egna språket krävs det ibland att 
man citerar ord, ordformer eller ljud från 
sitt modersmål. I ett land där man ofta får ett 
svar på engelska när man har frågat något 
på svenska med brytning, är det en ovärder-
lig chans att ständigt få prata på svenska.  
Vi kan inte undervisa varandra i rikssvenska, 
för att lära oss standardsvenska är Billström-

Tjörntagen
skas språkexperter, våra lärare, ansvariga. 
Men genom att få regelbunden feedback 
från vår lärare blev vi inte bara bättre på 
att prata svenska, utan vi blev bättre på att 
hjälpa varandra med det svenska språket.

I romanen ‘Bergtagen’ beskrevs att för 
gästerna på sanatoriet i bergen går tiden 
annorlunda än för de andra ‘därnere’. På 
Billströmska delar vi likaledes in tiderna på 
vårt eget sätt.

Vi hoppar som små grodorna i början 
av augusti kring midsommarstången. Dess-
utom känns det för de ‘där ute’ kanske kon-
stigt att äta “middag” kort efter klockan 12, 
men inte för oss i vårt lilla skoluniversum. 
När man bor här en längre tid kommer 
man ibland inte omedelbart ihåg, vilken 
veckodag det är. Men man kan vara säker 
på att det inte är länge till nästa måltid och 
det är alltid dags för fika.

Utom språket har vi fått många nyttiga 
kunskaper. Vi har läst om követt på våra 
lektioner och använt kunskapen när vi vän-
tade tålmodigt varje dag flera gånger för 
att hämta de trevliga rätterna från borden i 
matsalen. Vi har lärt oss att anpassa oss till 
det svenska vädret och att för en hur kort väg 
som helst kan ett paraply vara ofrånkomlig. 
Vi har förbättrat vår förmåga att variera kall-
prat om vädret och vi blev bättre på att fly-
tande gnälla på vädret. Var och en har hittat 
sin favoritapp för att kolla på väderprogno-
sen; ändå ska vi klaga vid första bästa tillfälle 
på hur opålitliga alla prognoser är.
Vi fick lära oss om växter och deras namn 

på svenska, även om vi inte hade känt till 
deras beteckning på vårt modersmål. Vi 
lyssnade under lektioner på svenska klas-
siker som Cornelis Vreeswijk och Evert 
Taube, och kunde upptäcka att det också 
finns reggae på svenska, en blandning som 
kanske är lite oväntad för människor från 
andra länder.

Filmerna som visades många av kväl-
larna bekräftade fördomarna om att 
svenskar verkar ha en benägenhet till det 
mörka. Utan att göra en fullständig statis-
tik analys kändes det som om det fanns i 
genomsnitt fler skilsmässor, fler barn som 
har växt upp under krångliga omständig-
heter eller även varit utsatta för våld än 
man är van vid från andra filmer. Men vi 
fick också se få exempel som kunde intyga 
att svenskarna kan producera komedier. 
Roliga filmer är uppenbarligen lika säll-
synta i Sveriges filmvärld som rena solda-
gar på sommaren på Sveriges bästkust.

Om sanatoriet i ’Bergtagen’ skrevs att 
patienter som lämnar det och går tillbaka 
till sina vardagsliv ofta återvänder snart. Vi 
kom inte hit som patienter och vi lämnar 
inte Tjörn sjuka – bortsett från ett ökande 
beroende av kaffe – men man kan lita på att 
nästa år i augusti kommer några elever som 
har varit här i år att hoppa omkring maj-
stången igen.

Nu måste jag skynda mig och avslutar 
berättelsen, för det är dags för fika i matsalen.

Text: Sascha Gehrung

Sascha Gehrung
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Under några dagar i början av juni 
genomfördes ett par Sverigefrämjande 
informationsträffar i Kazakstans huvud-
stad Astana. Huvudansvarig för arrange-
mangen var Sveriges ambassad i Astana 
med ambassadör Christian Kamill i 
spetsen. 

Måndagen den 5 juni var vi svenskar inbjudna 
till Nationalbiblioteket i Astana för att infor-
mera och föreläsa om svenskrelaterat stoff av 
skilda slag. Christian Kamill tackade för möj-
ligheten att få komma till Nationalbiblioteket 
och talade därefter om Kazakstans och Sveriges 
gemensamma historia inför ett trettiotal åhö-
rare. Lars och Viveka Hansen från The IK 
Foundation informerade dels om Linnés lär-
junge Johan Peter Falcks arbete i Kazakstan, 
dels om den enorma mängd textilier från detta 
område som Viveka Hansen har dokumente-
rat i sin senaste bok Textilia Linnaeana.

Sverigekontakts ordförande Bo Ralph 
informerade om Svenska Akademiens arbete 
och då särskilt om valet av Nobelpristagaren i 
litteratur. Lars Bergman gav en bild av Sveri-
gekontakts arbete i olika länder.

Dagen därpå, som var Sveriges national-
dag, hade ett tjugotal honoratiores främst från 
kazakiska museer, bibliotek och universitet 
bjudits in till ett heldagsseminarium på hotell 
Grand Park Esil. Där fanns även deltagare 
från Kirgizistan. Programmet var snarlikt före-
gående dags program på Nationalbiblioteket 
med undantag av att Bo Ralph berättade om 
Sverigekontakts projekt ”De karolinska fång-
arnas cencurerade brev”. Utöver de svenska 
deltagarna talade sju kazakiska och kirgiziska 
föreläsare om sin verksamhet. Det allmänna 
intrycket var vid dagens slut att länderna har 
en del gemensamt. Framför allt bör vi veta 
mer om varandras samhällen, levnadsbetingel-
ser och förhoppningar. 

Kvällen avslutades med en mycket trevlig 
mottagning i ambassadör Christian Kamills 
residens. 

Text: Lars Bergman  

SVERIGE-
FRÄMJANDE 
I KAZAKSTAN

 (nationalbiblioteket måste med)

INTERNATLIVET ÖPPNAR  
EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER

SSHL.SE 

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket · Manfred Björkquists allé 8, 193 31 Sigtuna · Tel +46 8-592 571 00

P R O V B O

19 — 21 
22 — 25 
14 — 17 
11 — 14

OKTOBER
NOVEMBER
FEBRUARI
APRIL

SSHL är en mångkulturell mötesplats 
där du får möjlighet att umgås med 
människor från olika delar av världen.

Här kan du få undervisning på svenska 
eller engelska på SP, EK, NA eller IB. 

SSHL är en mångkulturell mötesplats 
där du får möjlighet att umgås med 
människor från olika delar av världen.

Här kan du få undervisning på svenska 
eller engelska på SP, EK, NA eller IB. 

Samling i Nationalmuseet. Längst till höger Sveriges 
ambassadör Christian Kamill

Nationalbiblioteket

Mottagning i ambassadörens residens
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För det stora flertalet av dem är svenskan 
ett levande språk som de använder i var-
dagen. Min avhandling handlar om några 
av de här eleverna och hur de använder 
svenskan och vilken roll den spelar i deras 
flerspråkighet. Avhandlingen heter Inflätat 
och överlappande. Språkanvändning bland svensk-
talande ungdomar i Europa.  Orden inflätat 
och överlappande anspelar på hur de olika 
språken i deras flerspråkighet hänger ihop. 

Fröet till avhandlingen såddes för drygt 
15 år sedan när jag med min familj flyttade 
till Genève. Flytten innebar också att jag 
bytte jobb, från min tjänst som lärare vid en 
skola i Stockholms innerstad, till en lärar-
tjänst vid en internationell skola i Genève. 
Jag gick in i utlandstjänsten med förespeg-
lingen att eleverna i Genève inte var spe-
ciellt olika eleverna i Stockholm, men det 
tog inte lång tid innan jag märkte att deras 
svenska skilde sig från mina svenska elevers 
svenska i Sverige. Till exempel kunde elev-

erna i Genève slänga om ordföljden, välja 
fel prepositioner och låna in och försvenska 
ord och uttryck från både franskan och eng-
elskan. De här språkliga skillnaderna väckte 
min nyfikenhet på vad som händer med 
svenskan när man bor utomlands, och jag 
började undersöka hur mina elever använde 
svenska språket i sin vardag.

De olika undersökningarna
Avhandlingen består av fyra olika studier 
och totalt deltar 143 ungdomar i åldrarna 
15–19 år. 
• De bor på 15 olika orter i 7 länder i 
 mellersta och södra Europa. 
•  De deltar i någon form av svensk under- 
 visning i utlandet på gymnasienivå och  
 går antingen på svenska utlandsskolor,  
 internationella skolor, Europaskolor eller  
 lokala nationella skolor och deltar då  
 i den kompletterande undervisningen i  
 svenska. 
•  De flesta kommer från familjer där  
 åtminstone en av föräldrarna har   
 svenska som modersmål. 
•  Alla är flerspråkiga och använder minst  
 två språk dagligen, varav svenska är ett  
 av språken. 

För att få en så bred bild som möjligt av 
hur ungdomarna använder sina språk 
gjorde jag undersökningarna på olika 
sätt. Samtliga har besvarat en enkät om 
sin språkanvändning och sin kontakt med 
Sverige och svensk kultur. En del av dessa 
ungdomar har sedan spelat in sin språk-
användning. De fick helt enkelt en inspel-
ningsutrustning som de hade på sig under 
några dagar och spelade in sig själva 
hemma, i skolan och på fritiden. Slutligen 
gjorde jag också intervjuer med de ungdo-
mar som spelade in sig själva där jag frå-
gade dem om varför de använde sina olika 
språk på det sätt inspelningarna visade.

Dynamisk flerspråkighet
Ett av de mest intressanta resultaten i 
avhandlingen är att ungdomarnas flersprå-
kighet är så pass dynamisk. De använder 
sina språk i olika situationer, av skilda orsa-
ker, för olika syften och med olika männ-
iskor. Bilden som framträder är att de ver-
kar ha en flerspråkig baslinje utifrån vilken 
de hanterar sin vardag och sina liv. De rör 
sig konstant mellan sina olika språk och de 
har en ständig beredskap för att använda 
dem. Ett tydligt exempel på denna rörlighet 
utgör Erics beskrivning av sin språkliga dag 
från intervjuerna. Eric har två svenska för-
äldrar, en engelsktalande flickvän, bor i ett 
fransktalande land och går i en skola med 
undervisning på svenska och engelska. 

Eric: ja jag vaknar å sen svarar jag lite på sms 
och sånt på engelska, kanske går jag ner och pratar 
svenska med mina föräldrar samtidigt som jag pratar 
med folk på mobilen på engelska och sen så åker jag 
till skolan och det händer att jag pratar franska på 
bussen om jag träffar någon, kommer till skolan och 
pratar mest engelska skulle jag tro, sen kommer jag 
hem åker och tränar pratar engelska och franska kom-
mer hem igen och pratar svenska och så under hela 
dagen pratar jag med folk på mobilen på engelska

Hur ungdomarna använder sina språk
För att försöka hitta mönster i ungdomar-
nas språkanvändning har jag fokuserat på 
tre sociala domäner som upptar en stor del 
av ungdomars liv i allmänhet, nämligen 
hemmet, umgänget med vänner och sko-
lan. Resultaten visar att i hemmet används 
föräldrarnas modersmål i stor utsträckning. 
I enkäten uppger ungdomarna att 85% av 
mammorna och 80% av papporna använ-
der sitt modersmål när de kommunicerar 
med dem. Det gäller inte bara när föräld-
rarna pratar med sina barn utan även när 
de kommunicerar i skrift, t.ex. meddelan-
den i form av handskrivna lappar, sms och 
sociala medier. Att föräldrarna använder 

AVHANDLING OM

SVENSKTALANDE 
ELEVER UTOMLANDS

Bland de ungefär 660 000 svenskar som bor utomlands deltar lite mer än 7000 barn och ungdomar i någon 
form av undervisning i svenska. Även om graden av anknytning till Sverige, svensk kultur och svenskt 
samhällsliv varierar hos de här eleverna har de det gemensamt att de är svensktalande. 
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sitt modersmål betyder däremot inte att hela 
familjen gör det, utan resultaten visar att det 
förekommer ett visst mått av språklig röra i 
hemmet. Flera av ungdomarna anger att de 
svarar föräldrarna på ett annat språk än vad 
föräldrarna tilltalar dem på, alternativt väx-
lar mellan olika språk. Det är heller inte givet 
att syskonen konsekvent använder ett språk 
eller ens föräldrarnas modersmål i kommu-
nikationen sinsemellan. Till exempel kan sys-
konen använda engelska emellan sig medan 
föräldrarna t.ex. har svenska och spanska 
som modersmål. Sammantaget är det bara 
i en femtedel av familjerna som alla familje-
medlemmar konsekvent pratar samma språk 
med varandra. För att komplicera språkan-
vändningen i hemmet ytterligare så visar 
inspelningarna också att ungdomarna ofta 
har sina kompisar, eller pojk- eller flickvän-
ner hemma och att de inte alltid är svenskta-
lande vilket gör att ytterligare ett språk kom-
mer in i hemmet. Vännerna behöver inte 
ens nödvändigtvis vara fysiskt närvarande i 
hemmet utan samtalet sker ofta över inter-
net. På en inspelning sitter t.ex. en av ungdo-
marna och gör sina läxor på svenska medan 
han pratar engelska över datorn med en 
kompis. Slutligen förekommer det också på 
inspelningarna att även om familjen pratar 
ett språk med varandra pratar alla ett annat 
språk med husdjuren. 

I skolan dominerar inte helt oväntat 
undervisningsspråket, och majoriteten av 
ungdomarna anger att de tycker det är lättast 
att läsa och skriva på undervisningsspråket, 
samt använda det i skolrelaterade färdighe-
ter som t.ex. argumentera och debattera. De 
använder också helst undervisningsspråket 
för att diskutera skolan och skolämnen. Vad 
det gäller umgänget med vänner anger de 
flesta av ungdomarna att de använder olika 
språk, och att de oftast anpassar sitt språk 
efter den de kommunicerar med, och inte 
efter vad de pratar om, både i verkliga livet 
och över internet. Ett undantag utgörs dock 
av sportaktiviteter på fritiden, som de flesta 
av dem gör på landets språk. 

För att summera visar resultaten att det 
språk som ungdomarna har sin huvudsak-
liga undervisning på blir ett starkt språk i 
deras liv. Med andra ord behöver svenskan 
inte vara det starkaste eller mest använda 
språket för flerspråkiga utlandssvenska 
ungdomar. Men, å andra sidan visar resul-
taten att det inte är givet att det starkaste 
eller mest använda språket är det som ung-
domarna helst använder om de kan välja, 
eller det språk de identifierar sig med. Även 
om svenskan för många av deltagarna inte 
är det språk de använder oftast och mest så 
menar många att det är ett språk de iden-
tifierar sig med. Vidare tyder resultaten på 
att föräldrarna spelar en betydande roll 
för att hålla svenskan levande. Att föräld-

rarna använder (mer eller mindre) svenskan 
i hemmet och att familjen åker till Sverige 
(låt vara olika ofta) i kombination med att 
ungdomarna deltar i någon form av under-
visning i eller på svenska (ofta initierat av 
föräldrarna) framstår som starkt bidragande 
orsaker till att svenskan förblir ett levande 
språk för dessa flerspråkiga ungdomar. 

Principer för språkval
I den sista av avhandlingens studier foku-
serade jag på att undersöka om det ver-
kade finnas några övergripande principer 
för hur ungdomarna valde språk. Allt kan 
de ju inte välja. Till exempel har de ju det 
undervisningsspråk de har. Men hamnar de 
i en situation där språket inte är givet visar 
resultaten att de väljer enligt principen om 
inkludering och, vad jag har valt att kalla, 
principen om minsta möjliga gemensamma 
nämnare. Det framstår som viktigt för dem 
att alla ska kunna bli inkluderade i samta-
let. Ett exempel på detta är Eric och hans 
flickvän. Erics mamma vill att han ska prata 
engelska även med henne (mamman) när 
flickvännen är där så att flickvännen förstår.

Eric: det väl ofta därför jag pratar engelska med 
min mamma när vi bara pratar mellan oss men 
de e mest för att hon vill att jag ska prata engelska 
med henne [mamman] när hon [flickvännen] e där 
så att de e väl mest de
Marie: men du de kanske är en korkad fråga på 
ett sätt men varför vill din mamma att du ska prata 
engelska när din flickvän är där
Eric: jag vet inte hon vill väl att hon [flickvännen] 
ska känna sig mä typ jag vet inte riktigt

Ett annat exempel utgör Mauds pappa. 
Mauds båda föräldrar har svenska som 
modersmål och är det ingen annan där 
pratar familjen oftast svenska. I Mauds 
familj kan alla också prata engelska, och 
alla utom pappan kan franska. Som Maud 
beskriver språkvalet om någon icke-svensk-
talande person kommer hem till familjen så 
väljer man engelska om pappan är där för 
att han ska kunna inkluderas i samtalet.

Maud: då byter alla till engelska fast i min familj 
så är det så att vi pratar franska också förutom min 
pappa så då blir det så att om jag tar hem någon 
oavsett om det är någon som talar franska eller eng-
elska så pratar vi engelska för att han [pappan] 
kan inte prata franska så

Det här exemplet med Mauds pappa illus-
trerar också principen om minsta möjliga 
gemensamma nämnare i språkvalet. Denna 
princip kan beskrivas i termer av att när 
ungdomarna väljer att använda ett visst 
språk så tar de med i beräkningen dels vilka 
språk som samtalsdeltagarna har gemen-
samt, dels vilket av dessa språk de å ena 

sidan själva känner sig mest bekväma med 
att använda, och å andra sidan de eller 
den som de pratar med känner sig mest 
bekväma med, och sedan väljer de det språk 
där alla kan mötas. Med andra ord rättar de 
sig inte enbart efter de andra eller utgår helt 
från sig själva utan valet vilar på en gemen-
samhetstanke, vilket språk som utgör sam-
talsdeltagarnas minsta möjliga gemensamma 
nämnare. Denna princip förefaller vila på en 
ganska rationell och pragmatisk grund, sna-
rare än ett ideologiskt perspektiv, dvs.  
syftet är att få samtalet att flyta på så smärt-
fritt som möjligt, utan störande moment. 
Detta tankesätt illustreras ganska tydligt i 
följande utdrag från intervjun med Robin.

Robin: så om jag ska prata med min italienska 
kompis Luca som jag brukar prata franska med 
hela tiden för han e bäst på franska och jag kan 
inte italienska
Marie: jaha
Robin: å han kan mer franska än engelska så då 
väljer jag franska med honom
Marie: okej äh och liksom orsaken till att du gör det
Robin: de flyter på bättre om liksom personen man 
pratar med förstår direkt va man säger så flyter  
liksom samtalet på bättre 

När jag började undervisa i Genève före-
ställde jag mig eleverna som svenskar i för-
skingringen, men jag lärde mig snabbt att så 
enkelt var det inte. De här eleverna är mer än 
så. De har erfarenheter från flera länder och 
kulturer och framför allt är de flerspråkiga, 
vilket är en tillgång även om det kanske inte 
alltid är en tillgång som är så lätt att hand-
skas med. Avhandlingen visar att ungdo-
marnas flerspråkighet är komplex, men å 
andra sidan visar den också att flerspråkig-
heten på många sätt är en relativt okompli-
cerad och självklar del i ungdomarnas liv. 
Ett utdrag från intervjun med Stella som 
illustrerar detta får avsluta den här artikeln.

Marie: ah okej men du hur skulle du vilja säga att 
flerspråkigheten är en del av din identitet 
Stella: eh asså jag vet inte riktigt jag har lite svårt 
att förstå just den frågan för det känns liksom gan-
ska självklart att jag kan flera 
språk och om jag inte hade kun-
nat flera språk hade jag liksom 
inte varit jag utan då hade jag 
antagligen varit väldigt annor-
lunda och väldigt liksom ja

Namnen på de intervjuade ung-
domarna är fingerade. Avhand-
lingen finns att ladda ner på  
http://hdl.handlenet/2077/51349
Om du har några frågor om den 
här artikeln eller min avhandling 
får du gärna mejla mig på 
marie.rydenvald@svenska.gu.se

Text: Marie Rydenvald
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INFORMERAR

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ver-
kar 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 svenskundervisning-
en i utlandet, främst på universitetsnivå. www.si.se

Svenska institutet har sedan 60-talet 
arrangerat kurser i svenska språket 
och kulturen för de som studerar 
svenska vid universitet i utlandet.  
Kurserna är mycket populära och 
innebär för huvuddelen av deltagarna 
det första besöket i Sverige. Kurserna 
har inte sällan lett till en livslång rela-
tion med Sverige. De har genom åren 
blivit något av en institution med en 
blandning av praktisk språkundervis-
ning, möten med svensk kultur och 
svenska traditioner samt framför allt 
ett rejält språkbad i svenska.  

Årets sommarkurser har arrangerats i sam-
arbete mellan Svenska institutet och Axe-
valla, Hola, Malungs folkhögskola samt 
Billströmska folkhögskolan. De har genom-
förts i juli och augusti och har lockat totalt 
160 stipendiater från drygt 100 universi-
tet i 35 olika länder. För att kunna delta i 
kurserna måste studenterna ha studerat 
svenska i minst ett år och antalet sökande 
överstiger vida det antal som faktiskt antas. 

Kurserna har ett intensivt och fullmatat 
schema under de flesta av dygnets vakna 
timmar och har tydlig lokal karaktär. Under 
kursen på Hola besöks bland annat Höga 

kusten och häxmuseet som minner om häx-
processerna vilka var särskilt intensiva just 
där. Där avnjuts även norrländsk afton med 
surströmming som en kulinarisk höjdpunkt. 
Kursen i Malung har litterär inriktning 
och alla deltagare skriver egna noveller och 
intervjuar svenska författare. De får prova 
på att tälja dalahästar i Nusnäs, besöka 
Mora och Värmland. Under kurserna på 
Axevalla och Billströmska folkhögskolan 
besöks bland annat Göteborg och på båda 
kurserna firas det midsommar i augusti.

Även om årets kurser inte bjudit på det 
skönaste sommarvädret varje dag har det 
inte varit något fel på entusiasmen bland 
deltagarna. Jacob Armas som studerar 
konsthistoria och svenska vid University of  
Oregon i USA säger att kursen har varit 
mycket givande och att den väsentligt har 
förbättrat hans muntliga svenska och hör-
förståelse. Evelyn Osvath, som studerar 
arkitektur och svenska vid Bauhaus-Uni-
versität i Weimar i Tyskland, menar att 
hennes uttal påtagligt har utvecklats under 
kursens gång, vilket hon har bevis för 
genom de inspelningar som gjorts vid kurs-
start och som sedan jämförts med inspel-
ningar senare under kursen. Hon ser kur-
sen som en god start på den utbytestermin 
på arkitekturskolan vid Lunds universitet 
som hon skall påbörja till hösten. Lärarkå-
ren på kurserna består av verksamma och 
f.d. svensklärare från universitet runt om 
i världen. I år arbetade svensklärare från 
universitet i Ryssland, Tyskland, Spanien, 
Ukraina, Lettland och Bulgarien på de 
fyra sommarkurserna. Många av lärarna 
har arbetat med sommarkurserna i många 
år. Agneta Kempe som arbetar som lek-
tor i svenska vid Masarykuniversitetet i 
Brno gjorde i år sin 17:e sommarkurs på 
Malungs folkhögskola. Redan innan årets 
kurser avslutas börjar många se fram emot 
nästa års sommarkurser.

Text: Viktor Hennius, SI

2017SVENSKA INSTITUTETS 

sommarkurser

Dalahästtillverkning vid Malungs folkhögskola
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Student vid Höga kusten
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Sverige i 
Söderhavet
Min barndomsbild av Söderhavet präglades, 
som för många andra i min generation, av 
Thor Heyerdahl och Kon-Tiki, etnografen 
Bengt Danielsson, Villervalle i Söderhavet, 
Pippi Långstrump i Söderhavet och Yngve 
Stoors Söderhavsmusik i melodiradion. 
Idag kännetecknas Söderhavet av stora 
kontraster. 
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Paradisöar? Javisst, men också en region 
som drabbas hårt av klimatförändring-
arna. Flera önationers själva existens står 
på spel. Varm och vänlig befolkning? Själv-
klart, men det finns också en mörk baksida 
med ett utbrett våld mot kvinnor och barn. 
Små nationer? Visserligen till landytan, 
men Kiribati har en ekonomisk zon på 3,5 
miljoner kvadratkilometer. Från dess östra 
till dess västra gräns är det 4500 kilometer. 
Avstånden i regionen är stora. Från min 
hemstad Canberra till Perth, Auckland res-
pektive Tarawa i Kiribati är det ungefärli-
gen samma avstånd som från Stockholm till 
Baku, Istanbul respektive Dubai.

Sveriges ambassad i Canberra täcker 
Australien och Nya Zeeland samt nio öna-
tioner i Stillahavsregionen: Fiji, Kiribati, 
Nauru, Papua Nya Guinea, Salomonöarna, 
Samoa, Tonga, Tuvalu och Vanuatu. Sve-
rige har sex honorärkonsulat i Stillahavsre-
gionen som alla har en viktig uppgift. Det 
gäller inte minst i samband med de natur-
katastrofer i form av cykloner och jordbäv-
ningar som regelbundet drabbar regionen. 
Våra honorärkonsulat finns i Papua Nya 
Guinea, Fiji, Salomonöarna, Vanuatu, 
Samoa och Tonga.

Under de senaste åren har Sveriges 
engagemang och närvaro i regionen ökat 
markant och jag har personligen ägnat 
mycket tid åt önationerna. Att få vara en 
del i Sveriges breda kontaktskapande med 
regionen och i vissa fall kunna etablera 
helt nya förbindelser är ett privilegium 
och det har gjort djupa intryck på mig. 
Jag känner varmt för människorna och 
kulturen. Sverige har nu en sann Stilla-

havsambassad i Canberra. 
Sida har på uppdrag av regeringen nyli-

gen lanserat en strategi för det regionala 
utvecklingssamarbetet i Asien, vilken för 
första gången även inkluderar Stillahavsre-
gionen. Den har en särskild inriktning på 
miljö, klimat och stärkt motståndskraft mot 
naturkatastrofer. I samma anda stod Sverige 
och Fiji som medarrangörer av FNs havs-
konferens i New York i juni i år med upp-
skattningsvis 6000 delegater. De små öna-
tionernas utsatta läge uppmärksammades 
särskilt och konferensen var framgångsrik.

Det var känslosamt, högtidligt och histo-
riskt när jag som förste svenske ambassadör 
presenterade mina kreditivbrev i Tuvalu 
och Nauru och man flaggade svenskt.

Den värme och gästfrihet man möts 
av i regionen är överväldigande. Utma-

ningarna likaså. De lågt liggande atollna-
tionerna drabbas hårt av tidvattenvågor som 
sveper tvärs över den smala landtungan och 
cyklonerna sveper bort det mesta. Regeringen 
i Kiribati förbereder sin befolkning på att stora 
delar av önationen kan komma att försvinna 
med höjningen av havsnivån. Landet har köpt 
mark av den anglikanska kyrkan i Fiji för att i 
en framtid kunna flytta en del av befolkningen. 
Man har lanserat projektet ”Migration with 
Dignity”, där man genom utbildning och 
stipendier förbereder sina ungdomar på att 
lämna Kiribati. 

Mina resor i regionen är alltid omtumlande 
och vissa möten gör särskilt djupa intryck. 
Jag har besökt skolor på temat ”Med Pippi 
i Söderhavet” för att fira hennes 70-årsdag. 
Hon är en utmärkt förebild för såväl flickor 
som pojkar. Mina presentationer inleddes med 

att beskriva Pippi men övergick 
därefter till en beskrivning och en 
frågestund om barns rättigheter. 
Det var tyst och uppmärksamt i 
rummet när vi kom in på detta alltid 
lika aktuella tema. Besöket hos elev-
erna i Veiuto Primary i Suva, Fiji är 
ett bra exempel. Det var en djupt 
uppmärksam klass som lyssnade till 
presentationen, efteråt var stäm-
ningen en helt annan som framgår 
av fotografiet.

Med Pippi i klassrummet på Fiji.

I Nauru South Tarawa – huvudstad i Kiribati
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En annan stark upplevelse var besöket på 
Buk Bilong Pikinini, en organisation som 
driver 17 bibliotek i Papua Nya Guinea, 
där nära hälften av barnen aldrig lär sig 
läsa. Biblioteken etableras i anslutning till 
marknadsplatser. Vi möttes av Janice och 
Joy, två flickor i 6-årsåldern. I biblioteket 
välkomnades vi med en hakka-wanigela 
dans. En mamma beskrev vikten av att 
kunna erbjuda barn en trygg och säker 
miljö, det berörde vår delegation djupt.

Närmast ser jag fram emot att få leda en 
svensk näringslivsdelegation till regionen, 
den första någonsin.

Ett antal svenskar har på olika sätt gjort 
avtryck i Söderhavet alltsedan 1700-talet 
och minnet av dessa lever vidare. Utan att 
göra anspråk på att vara uttömmande vill 
jag nämna nio personer.

Det första, självklara namnet är natur-
vetenskapsmannen och världsomseglaren 
Daniel Solander (1733–1782), om vilken 
det skrivits mycket. ”Nature’s Argonaut, 
Daniel Solander 1733–1782” av Edward 
Duyker är ett omfattande verk som rekom-
menderas. Piteåsonen Solander, som var 
en av Linnés lärjungar och Sveriges förste 
världsomseglare deltog ombord på HMB 
Endeavour under befäl av kapten James 
Cook för att utforska Söderhavet under 
åren 1768–1771. Solander samlade in sam-
mantaget 17000 plantor och har gjort stora 
avtryck som botaniker i Australien och 
Nya Zeeland. Flera platser är uppkallade 
efter honom, bl.a. Cape Solander i Austra-
lien och Solander Islands i Nya Zeeland. 
Inom kort inviger vi en Solanderträdgård 
på ambassadområdet i samarbete med 
den botaniska trädgården i Canberra, med 
användande av arter som dokumentera-
des av Solander. Trädgården ska självklart 
stå öppen för ambassadens besökare och vi 

planerar att använda den som en plattform 
för att regelbundet högtidlighålla minnet av 
Solander och för att främja kontakter inom 
det botaniska området. 

Den ende svensk i denna uppräkning 
som aldrig besökte Söderhavet men som 
ändå förtjänar ett omnämnande är geo-
grafen Daniel Djurberg (1744–1834). Han 
var en produktiv författare av geografiska 
referensverk och i slutet på 1770-talet hade 
turen kommit till Polynesien. Nya Holland, 
nuvarande Australien, kom av Djurberg att 
benämnas Ulimaroa. Namnet återfanns på 
svenska och andra nordeuropeiska kartor 
under flera decennier i slutet av 1700-talet 
och början av 1800-talet. Ulimaroa uppfat-
tades vara Maoris namn på kontinenten. 
Det har i modern tid visat sig vara ett miss-
förstånd, antagligen avsåg Maori det som 
idag är Nya Kaledonien. Djurberg före-
drog dock att använda namnet Ulimaroa 
framför Nya Holland, detta av flera skäl: 
det låglänta Holland påminde inte om den 
nya kontinenten, som dessutom antagligen 
var geologiskt äldre. Djurberg menade, och 
får här anses ha varit långt före sin tid: ”…
vad tjänar det till att efterapa europeiska 

namn på länder som ligger i en annan världs-
del då man finner skickligare...” Någon större 
spridning kan inte namnet Ulimaroa sägas ha 
fått, Carl Jonas Love Almqvist använde dock 
denna benämning i novellen Parjumouf  – Saga 
ifrån Nya Holland från 1817. I vår matsal 
hänger en karta från 1818 där båda benäm-
ningarna, Ulimaroa och Nya Holland används. 

Den mest mytomspunne svensken i Söderha-
vet får sägas vara Charlie Savage (? –1813), vars 
namn kan ha varit Kalle Svensson. Såvitt jag vet 
skrivs det på två böcker om honom. En artikel 
i Fiji Times 2015, The Story of  Kalle Svensson 
aka Charlie Savage,  gav en möjlig sammanfatt-
ning av hans våldsamma liv i Söderhavet. 
Mycket är höljt i dunkel, men han ska ha seg-
lat ut från Sydney till Tonga och anlänt till Fiji 
ombord på briggen Eliza 1808. Skeppet gick 
på grund och Charlie ska ha räddat sig upp på 
land med spanska dollars och handeldvapen. 
Det var startpunkten till flera år av våldsamma 
strider, där Charlie blir en fruktad skytt. Han 
lär sig det lokala språket, blir far till flera barn 
och får en ställning som ”Koroi ni Vuinivalu”, 
motsvarande ”Warrior of  the Commander in 
Chief ”. I september 1813 omringades Savage 
och en grupp män på en klippa, Dillon’s Rock. 
Savage ska ha förlitat sig på sin respekterade och 
fruktade ställning, även inom konkurrerande 
stammar, och lämnade klippan för att under-
handla. Med sig ska han ha haft en kines som 
omedelbart slogs ihjäl. Charlie lär ha dränkts 

på plats och därefter ätits upp under en ritu-
ell ceremoni. Charlies kranium lär ha sparats 
för ceremoniellt bruk. Ett våldsamt liv fick ett 
inte oväntat slut. Sexton år senare publicerades 
en bild från striden på klippan, Dillon’s Rock, 
i Voyages aux Iles de la Mer du Sud en 1827 
et 1828, et Relation de la Découverte du Sort 
de La Pérouse som har tryckts i flera versioner, 
varav en hänger i vår matsal. 
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I Nya Zeeland har Charles E Nelson/Carl 
Esaias Nilsson (1829–1909) fått uppmärk-
samhet, inte minst genom boken A White 
Tohunga – The Biography of  a Remarkable 
Navigator, Entrepreneur and Humanitarian av 
Peggy och Gunnar Kullberg. Carl föddes i 
Lund, där hans far var professor i zoologi 
och arkeologi. Föräldrarna strävade efter 
att ge Carl en gedigen akademisk grund 
och utöver skolstudierna fick han privat-
undervisning i engelska, tyska, franska och 
hebreiska. Han lärde sig senare i livet hela 
sjutton språk. Under många år levde Carl 
ett äventyrligt liv till sjöss, där han utvecklade 
sitt intresse för språk och etnologi. Han blev 
särskilt fascinerad av Söderhavet och då sär-
skilt av Maoribefolkningens ursprung. 1860 
gav han upp sitt sjöfarande liv och bosatte sig 
i Nya Zeeland, där han gifte sig och fick barn 
med Isabella Stanaway, vars mor var Maori, 
med en viss ställning i samhället. Charles 
Edwin Nelson, som han nu kallade sig, fick 
ett betydande ekonomiskt stöd av sin far vil-
ket möjliggjorde för Charles att dokumentera 
det lokala språket, mellan 2000 och 3000 nya 
ord identifierades. Charles och hans hustru 
var pionjärer i att utveckla turistnäringen i 
Nya Zeeland. 1892 blev han direktör för det 
nya Geyser Hotel i Rotorua på Nordön, där 
han i egenskap av ”White Tohunga”, mot-
svarande präst, fick stort stöd av Maori. När 
Charlie gick bort 1909 publicerades en döds-
runa i New Zealand Times, där det konsta-
terades att han ”…will be remembered as 
perhaps the foremost Maori Scholar of  his 
days. He published no books, and he wrote 
no articles for publication except in the form 
of  occasional letters… Every Maori and 
Polynesian student in New Zealand looked at 
Tare (Tare motsvarar Charlie på maori) as a 
useful mentor in Maori expressions, usages, 
history and folklore… nearly every promi-
nent contributor to the (Polynesian) Society’s 
Journal has, at some time, come to him for 
assistance in problems of  the Maori”. Char-
les Nelson är begravd på Pukekohe Hill 
Cementary i Auckland.

Conrad Cedercrantz (1854–1932), notarie 
vid Svea hovrätt, blev 1890 av Oscar II utsedd 
till Chief  Justice i Samoa som då befann sig i 
en turbulent tid mellan rivaliserande Storbri-
tannien, Tyskland och Förenta staterna. Stor-
makterna hade kontaktat Oscar II för att 
be honom utse en svensk till denna centrala 
befattning. Enligt svenskt biografiskt lexi-
kon hos riksarkivet anlände Cedercrantz till 
Apia med två svenska medhjälpare i decem-
ber 1890. Han hälsades med salut, kava-
drickande och frambärande av kokos- och 
taranötter, grisar och kycklingar. Det var en 
utmanande uppgift att skapa reda och balan-
sera mellan olika intressen. Genom brev från 
den stridbare Robert Louis Stevenson, som 
bosatt sig med sin familj i huvudstaden Apia, 
har eftervärlden fått en inblick i utmaning-

arna. I boken ”Robert Louis Stevenson and 
the Colonial Imagination” av Ann C. Coley 
framgår att Stevenson skrev ett antal mot 
Cedercrantz kritiska inlägg i The Times. I 
ett brev från september 1891 uttrycker Ste-
venson sin frustration: ”Now for politics… 
Cedercrantz, whom I specially like as a man, 
has done nearly nothing…” I ett senare brev 
beskrev Stevenson de märkliga situationer 
som kunde uppstå i relationen med Ceder-
crantz: “Hard to imagine any position more 
ridiculous; a week before he (Cedercrantz) 
had been trying to rake evidence against 
me… that very morning, I had been writing 
(a) most villainous attack upon him for The 
Times; and we meet and smile, and – damn 
it! like each other.” Efter att de två herrarna 
hade dansat en kadrilj tillsammans kommen-
terade Stevenson att Cedercrantz “…has the 
charm of  a funnily-pretty girl”. Svenskt bio-
grafiskt lexikon beskrev Cedercrantz gärning. 
”Mycket uträttades sålunda för ordnandet av 
rättsväsendet och förvaltningen, liksom för 
reformerandet av jordäganderättsförhållan-
dena och tullväsendet… Med infödingarna 
kom C. väl överens… å andra sidan synes 
hans principfasthet ha stått hindrande i vägen 
för vissa intressen, och klagomål uteblevo ej, 
särskilt från amerikanskt håll.” Cedercrantz 
lämnade Samoa efter tre år. En läsvärd arti-
kel om hans liv publicerades på hans 50-års-
dag i Hvar 8 dag, årgång 6 1904/05, med 
bilder från residenset i Apia och från en pro-
menad i Samoa.

Tillsammans med sin far, bördig från 
Orust, byggde John Maynard Hedstrom 
(1872–1951) upp ett stort handelshus i Fiji 
med förgreningar i regionen, baserat på 
handeln med kopra. Släktföreningen Kåröd-
Hede har beskrivit hans gärning: ” Maynard 
Hedstrom tar aktiv del i det offentliga livet i 
den brittiska kronkolonin, något som inga-
lunda skadar hans affärer. Han är ledamot 
av Fijis lagstiftande församling, och exeku-
tiva råd. Vidare är han president för Suvas 
handelskammare och 1924 företräder han 
Fiji som brittisk High Commissioner vid 
imperieutställningen i London 1924. Han 
uppehöll kontakten med Sverige som konsul 
och var ombud för Lavalföretaget Separa-
tor. För sina tjänster åt Storbritannien adla-
des han till knight 1922 och blev sålunda Sir 
Maynard. Från Sverige hade han tidigare 
erhållit Nordstjärneorden.”

Den första affärsfastigheten för Morris 
Hedstrom uppfördes i dåvarande huvud-
staden Levuka 1878 och är nu ett museum. 
Företaget Morris Hedstrom heter nu MH, 
med flera varuhus och gallerior i Fiji. Det 
är lika inarbetat som varumärket Åhléns 
i Sverige och ägs numera av en Malaysia-
baserad företagsgrupp. Vi planerar att 
under 2018 högtidlighålla 150-årsjubileet 
av Morris Hedstrom. Familjens vackra resi-
dens i huvudstaden Suva såldes och utgör 

nu residens åt Australiens High Commis-
sioner som mycket generöst har inbjudit mig 
och representanter från släkten Hedström.

Kung Kalle av Kurrekurreduttön – en 
resa i Efraim Långstrumps fotspår publice-
rades av Joakim Langer 2002. Boken blev 
omskriven då Carl E Pettersson (1875–1937) 
beskrevs vara Astrid Lindgrens inspira-
tionskälla till Pippi Långstrumps pappa. 
Pettersson förliste i nuvarande Papua Nya 
Guinea 1904 och startade en kopraplan-
tage och gifte sig senare med dottern till en 
lokal hövding. Pettersson sades vara mycket 
stark och gjorde sig en betydande förmö-
genhet. Svenska tidningar skrev om honom 
på 1930-talet och Astrid Lindgren kan då 
ha tagit intryck. Cirkeln var på något sätt 
sluten när jag besökte det lokala barnbib-
lioteket i huvudstaden Port Moresby för att 
överlämna bokgåvor och för att läsa högt ur 
Pippi Långstrump för barnen, något jag gjort 
i hela regionen.

Överlämnandet av mina kreditivbrev i 
Samoa genomfördes i residenset hos dåva-
rande Head of  State, Tui Atua Tupua Tama-
sese Efi. Det var ett känslosamt ögonblick 
eftersom han härstammar från den svensk-
ättlade Nelsonfamiljen, en av de mest infly-
telserika familjerna i Samoa. Vår dotter hade 
Sveriges nationaldräkt på sig vid ceremonin, 
vilket berörde vår värd djupt. Hans morfars 
far var August Nilsson, född i torpet Sandvik i 
Ödängla, Mönsterås i Kalmar län. Hans son 
Olaf  Frederick Nelson (1883-1944) var den 
främste självständighetskämpen i Samoa, 
som med svenskt medborgarskap reste till 
Nationernas Förbund i Genève för att få 
internationellt stöd. På ett legendariskt foto-
grafi med Olaf  Frederick Nelson taget på 
1930-talet utanför det dåvarande parlamen-
tet i Apia syns tydligt en hissad svensk flagga. 
Fotografiet finns på The Museum of  Samoa. 
Forskaren Patricia O’Brien har nyligen publi-
cerat ett omfattande verk om Olaf  Frederick 
Nelson, Tautai: Sāmoa, World History, and 
the Life of  Ta’isi O. F. Nelson.

Sist men inte minst bör förstås Bengt 
Danielsson (1921–97) särskilt omnämnas i 
listan över svenskar som gjort avtryck i regi-
onen. Han var etnograf, författare, museidi-
rektör, svensk konsul och starkt aktiv i pro-
testerna mot Frankrikes kärnvapenprov. Han 
deltog i expeditionen med Kon-Tiki 1947 
och bosatte sig med sin fru i Franska Polyne-
sien. Hans gärning och minnet av honom och 
hans familj är i allra högsta grad levande. 
Familjen ligger begravd på Östra Tollstads 
kyrkogård i Östergötland.  

Text: Pär Ahlberger
Ambassadör i Canberra (Australien), 
Wellington (Nya Zeeland), Suva (Fiji), 
Port Moresby (Papua Nya Guinea), Port 
Vila (Vanuatu), Södra Tarawa (Kiribati), 
Apia (Samoa), Honiara (Salomonöarna), 
Nuku’alofa (Tonga), Yaren (Nauru) och 
Funafuti (Tuvalu) 
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

Det var några år sedan. Jag såg den 
lilla boken i ett antikvariatsfönster i 
Stockholm. Snygg, lockande, ganska 
dyr för att vara i ett antikvariat – men 
det var som när du ser ett klädes-
plagg eller något annat i skylten, 
något som berättar för dig att just du 
är den rätte ägaren.

Boken var Vattenspegel. En bok om Venedig av 
Joseph Brodsky (Wahlström & Widstrand 
1992, utökad nyutgåva 2016 på Bokförlaget 
Faethon) i översättning från engelskan av 
Bengt Jangfeldt. Boken jag köpte är mycket 
vacker, omslaget visar en av 1700-talskonst-
nären Canalettos målningar, Utsikt över 
Canal Grande. Joseph Brodsky (1940–1996) 
var poet, född i Ryssland men under senare 
delen av sitt liv bosatt i USA. 1987 erhöll 
han Nobelpriset i litteratur.

Venedig, liksom Amsterdam och Stock-
holm, speglar sig i vatten. De blänkande 
ytorna mellan husen ger och får ljus som 
gör staden svävande på ett alldeles säreget 
sätt och det är som att också ljuden av steg 
och samtal förändras av vattnet.

I slutet av 1980-talet fick Brodsky i upp-
drag att skriva en bok om staden av en ita-
liensk organisation, som har till syfte att 
rädda Venedig undan förstörelse. Det blev 
en kärleksförklaring till staden, särskilt hur 
den uppenbarar sig i november – fukten, 
den råa kylan, människorna som verkligen 
bor där, stadens liksom kurande men ändå 
stolta liv. Under turistsäsongen är det för-
stås svårt att komma nära den sidan av sta-
den. Möjligen kan det ske vid promenader 
i mera undanskymda gränder, där det är 
glest mellan souvenirbutikerna men desto 
mer bostäder, små bagerier, ett och annat 
kafé, ett tryckeri för visitkort …

Vattenspegel är en berättelse om staden, 
ett porträtt av en nästan sönderälskad, sli-
ten och erfaren stad. Ankomsten – har du 

kommit till Venedig med tåg, stigit ut på 
stationstrappan med Canal Grande fram-
för dig, så glömmer du aldrig den synen – 
berättar han om såhär:

Båtens långsamma färd genom natten var som 
en sammanhängande tankes resa genom det under-
medvetna. På båda sidor, knädjupt i becksvart vat-
ten, stod enorma snidade kistor av mörka palazzi 
fyllda med ofattbara rikedomar – förmodligen 
guld att döma av den matta gula elektriska glöd 
som emellanåt trängde ut genom sprickor i fönster-
luckorna. Den allmänna känslan var mytologisk, 
kyklopisk för att vara exakt: jag hade trätt in i den 
oändlighet som jag sett från trappan på il stazione 
och rörde mig nu bland dess inbyggare, längs en hop 
slumrande kykloper som vilade lugnt tillbakalutade 
i det svarta vattnet och då och då lyfte ett ögonlock 
för att sedans stänga det igen.

Skildringen är på en gång drömsk och 
realistisk. Det är samtidigt en skildring 
av staden som den är, och en berättelse 
om intryck, om författare och konstnärer, 
möten, och en universell inblick i skapandets 
verkstad. Joseph Brodsky var en världsförfat-
tare och världsmedborgare, och han rör sig 
med lätthet i tanken över hela jorden.
Platsens poesi är ett begrepp, ett sätt att defi-
niera en viss sorts litteratur.

Vad är det?
I en recension i Dagens Nyheter från 1995 
av Göran Printz-Påhlsons essäsamling När 
jag var prins utav Arkadien skriver Åsa Beckman: 
platsens poesi. Den skiljer sig från traditionell 
naturlyrik och hembygdspoesi genom att inte vara 
uteslutande nostalgisk. Ofta beskriver den hur 
poeten återvänder, kanske enbart i minnet, till sin 
barndomstrakt och undersöker vad som präglat 
honom - släkt och barndom, javisst, men också 
politik och historia, landskap, språk, myter. Poeten 
förvandlar trakten till en subjektiv och imaginär 
plats.(Dagens Nyheter 20 oktober 1995)

Det är just vad Joseph Brodsky gör i  
Vattenspegel, han ”förvandlar trakten till en 
subjektiv och imaginär plats”. Jag reser till 
Venedig, ser med mina egna turistögon 
men också med hans, hans intryck lagras 
in i mig och blandas med mina, han skriver 
om sig själv och sin plats – och om mig och 
mitt. Venedig blir en spelplats inte endast 
för sina egna dramer men också för vad 
som sker i mitt inre.

En plats är en plats i sin egen rätt men 
den kan också, i en konstnärs händer, för-
vandlas till något utöver detta. Då blir den 
en angelägenhet inte endast för kroppens 
förnimmelser och behov utan även för den 
mera svåråtkomliga själen.

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
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När jag gick på gymnasiet sommar-
jobbade jag som glassförsäljare i en 
liten kiosk. Det var ett fint jobb. Kios-
ken stod precis i hamninloppet i Göte-
borg, så jag såg ut över havet hela 
sommaren. På regniga dagar hann 
jag läsa en del och så träffade jag folk 
från hela världen. Det var ett utmärkt 
tillfälle att motionera skolengelskan, 
skolfranskan och skoltyskan, och 
även om samtalen mest handlade om 
antal glasskulor, tillgängliga smaker 
och kostnaden för detta, så hände det 
att jag också fick rekommendera ett 
favoritfik, berätta något om ”svensk 
kultur” eller småprata om väder och 
vind. Jag är förresten fortfarande fin 
på att göra runda, snygga glasskulor.

Kanske var arbetet något understimulerade 
ändå, för jag började snabbt gissa vilka 
glassmaker olika typer av människor skulle 
komma att välja redan innan de kommit 
fram till kön. Det visade sig vara ganska 
förutsägbart utifrån ålder, klädsel och lite 
andra ledtrådar. På samma sätt började jag 
försöka avgöra vilken nationalitet en kund 
hade så snart hen närmade sig och kunde 
på så sätt förbereda mig på lämpligt språk. 
Amerikan på semester? Engelska. Tysk 
utbytesstuderande? Svenska. Tysk familj? 
Då fick det bli tyska eller engelska, ju yngre 
föräldrar desto troligare att engelska skulle 
fungera. Äldre tyskt par? Tyska. Norrmän? 
Svenska. Husbil? Fransmän eller italienare, 
svårt med språk här, franska kunde funka, 
eller så fick jag montera ner glassmenyn ur 
fönstret och peka och gestikulera ihop med 
husbilsföraren.

Under de här somrarna missbedömde 
jag naturligtvis människor både vad gällde 
preferenser i glassmak och nationalitet. En 
dag kom en man fram, som jag bedömde 
som fransktalande och jag var så inställd 
på det att jag inte förstod vad han sade när 
han kom fram till luckan för att beställa. 

Jag fick fråga, först på franska, sedan på 
engelska, innan jag insåg att det den här 
personen talade, det var gammal vanlig 
skånska. Jag minns ännu skammen när jag 
insåg att jag hade dragit så många förhas-
tade slutsatser och haft så många förutfat-
tade meningar om den här mannen och 
vad som skulle kunna tänkas komma ur 
hans mun att jag inte förstod honom när 
han talade mitt eget modersmål. I samma 
ögonblick gick det också upp för mig hur 
människor som av olika skäl inte ser ut som 
majoritetsbefolkningen, eller kanske som 
en stereotyp av sin nations befolkning, hela 
tiden måste mötas av förvånade blickar, 
övertydligt och långsamt tal, idéer om 
okunskap kring vissa ämnen.

Man kan nämligen inte se på en män-
niska vilket språk hon talar. I synnerhet inte 
i en globaliserad värld. En god vän till mig 
har en dotter som är adopterad. Dottern är 
född i Kina. I somras lekte jag med denna 
flicka i pool i Italien. Flickan var entusias-
tisk, hoppade, klättrade i och ur vattnet, 
och babblade hela tiden för sig själv, som 
många treåringar gör: ”Jag går i, jag går ur 
igen, ojoj, jag går i, hopphopp”. På pool-
kanten satt en äldre italiensk kvinna och 
vaktade sitt lekande barnbarn och betrak-
tade den svensktalande flickan med ett stort 
leende. 

– Vad du pratar lilla barn, sade damen. 
Ett helt annat språk. Completamente 
diverso.

Av någon anledning tyckte jag att jag 
behövde ställa saker till rätta i det här läget 
och förklarade:

– Parla svedese. (Det här är ungefär all 
italienska jag kan.)

Damen skrattade till. Nejnej. Barnet 
pratade inte svedese, det såg man ju. Hon 
pratade cinese.

Och eftersom mina italienskakunskaper 
inte sträcker sig så långt fick jag släppa alla 
idéer om att undervisa min medmänniska 
vid poolkanten om möjligheten att en män-

Bra, 
bien, bene, hao

niska kan se ut att ha ett visst ursprung med 
att man aldrig bör dra slutsatser om vilka 
erfarenheter och vilket språk det innebär att 
den människan har med sig. 

Språk är intressant på det sättet: det går 
alltid att lära sig språk som tillhör ett kul-
turellt eller geografiskt område som ligger 
långt från det där man själv har hamnat. 
Varje gång jag påminns om det blir jag 
glad. Det gör att världen inte är så förut-
sägbar, utan rymmer många fler möjlig-
heter. Man kan välja blåbärsglass även om 
man har svarta glasögonbågar, som vanligen 
tyder på att man kommer att välja kaffe- 
smak eller något med 
bitter choklad. Och 
man kan prata svenska 
även om man ser fransk 
ut, eller kinesisk. Det är 
bra, bien, bene, hao.

Text: Sofia Tingsell
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Själva Kaliningrad ligger i regionen som 
heter Kaliningradskaja oblast (”oblast” bety-
der ”område”). Detta område är faktiskt inte 
så stort: från väst till öst är det bara 20 mil 
och från norr till söder drygt 10. Sitt namn 
fick regionens huvudstad för inte så länge 
sen: år 1946 blev det gamla Königsberg 
kallat Kaliningrad efter den nyss avlidne 
sovjetiske ledaren Michail Kalinin. Det tidi-
gare namnet, Königsberg, har en tydlig tysk 
klang och betyder helt enkelt ”kungsberg”. 
Det finns dock teorier som påstår att det var 
tack vare de täta kontakterna med viking-
arna, som lokalbefolkningen en gång hade, 
som staden fick sitt ursprungliga namn, som 
senare förtyskades lite grand.

Det vi känner till idag är att Kaliningrad 
har funnits ända sedan 1200-talet, då en 
borg grundades här av Tyska Orden. Tyska 
Orden bestod för övrigt av riddare som var 
ansvariga för kristnandet av denna del av 
Europa, och för att öka sina chanser bör-
jade de grunda befästningar runt omkring 
i de nuvarande Baltiska staterna. Det var 
dessa riddare som faktiskt döpte delar av 
dagens Polen, Tyskland och Kaliningrads-
kaja oblast till Preussen för att markera att 
de äntligen hade lyckats att införa kristen-
domen i området som hade förblivit hed-
niskt näst längst i Europa.

Med åren blev Preussen större och star-
kare, nya borgar och kyrkor byggdes över-
allt, och spåren av den gamla kulturen kan 
fortfarande ses i Kaliningradskaja oblast. 
Tänk dig det svenska Sigtuna, fast i lite 
större omfattning – då får du en exakt upp-
fattning om hur detta ryska området ser ut. 
Gamla ruiner dyker upp överallt; på varje 
mil kan man stöta på en förfallen kyrka eller 
före detta borg. De flesta dateras till 1200–
1300-talen och är dekorerade med typiska 
romber av svart tegel på fasaden – ett tydligt 
tecken på att de grundades av Tyska Orden.

Det märkligaste med dem är dock att 
alla dessa byggnader hade stått helt orörda 

KALININGRADSKAJA  
OBLAST RUINER I BÄRNSTENARNAS GLANS

och intakta åtminstone fram till andra 
världskriget, då en del förstördes under 
bombningarna, medan andra öden blev 
riktigt tragiska. Preussen hade varit en del 
av Tyskland, som ju var Rysslands fiende 
under kriget. När kriget var slut och Preus-
sen delades mellan Sovjetunionen och 
Polen, tyckte ryssarna inte att det som 
någonsin skapats av tyskarna var värt att 
bevara. Det som fortfarande fanns kvar 
skulle antingen användas som bostäder för 
sovjetiska familjer eller stå orört och för-
falla. Efter upplösningen av Sovjet blev allt 
ännu värre: familjerna fick flytta ut, och de 
gamla borgarna och kyrkorna lämnades åt 
naturens mäktiga krafter – samt åt männis-
kornas giriga natur. Hundratals människor 
kom till borgarna som var byggda av den 
dyrbara tegelstenen: de såg helt plötsligt sin 
chans till gratis tillgång av bra byggmaterial.

Så hände exempelvis med den tyska bor-
gen Brandenburg: den överlevde i stort sett 
kriget och sovjetiska tiden, men blev målet 
för bybornas nattliga attacker, då lokalbe-
folkningen började vallfärda dit med skott-
kärror för att köra ut tegelstenarna. På bara 
några få månader försvann i princip två tre-
våningsflyglar – men däremot fick många 
hus i den närliggande byn häftiga väggar 
och massiva murar kring tomterna. Idag 
försöker volontärer att återuppbygga dessa 
två flyglar, och enligt planen ska allt stå fär-
digt om tre år.

Något liknande kan man också upp-
leva på många större och mindre platser i 
hela området. År 2018 ska Ryssland vara 
värd för VM i fotboll, så nu håller man på 
att försköna de gamla fasaderna. I själva 
Kaliningrad ser man hur de trista grå fem-
våningshusen från sovjettiden återfår sitt 
smäckra 1800-tals utseende – dock bara 
till det yttre. Den som kommer till Kalinin-
grad om ett år kommer att imponeras av en 
stilig stad med graciös tysk arkitektur och 
kommer aldrig att tro att bakom det hela 

ligger halvförfallna portar och lägenheter. 
Detsamma gäller mindre städer i området – 
framför allt kurorter vid Östersjön.

Kurorterna är förresten väldigt attraktiva 
här – och detta tack vare Kaliningradskaja 
oblasts största sevärdhet, bärnstenar. Områ-
det anses innehålla upp till 90 % av världens 
fyndigheter av bärnsten, och det mesta går 
att relativt enkelt fiska ut efter större höst- 
och vinterstormar i närheten av sommar-
orten Jantarnyj, vilket bokstavligen bety-
der ”bärnstensbyn”. Hit kom bland annat 
vikingarna som fängslade av stenarnas skön-
het och likhet med guld: det gav nordborna 
en bra möjlighet att föra vidare byteshandel 
samt använda den så kallade solstenen i sina 
nya smycken. Lokalbefolkningen brydde sig 
samtidigt inte så mycket om denna dyrbara 
vara – så var det åtminstone tidigare: för 
dem var det en ganska vanlig sten som gick 
att hitta längs hela kusten och som därför 
saknade något större värde.

Idag har allting förändrats. Efter en 
större storm kan man skåda upp till 500 
bärnstensfångare, som både i torr- och 
våtdräkter vandrar runt på jakt efter alg-
klumpar, där bärnstenar (som annars finns 
på sjöbottnen) brukar fastna och flyta i 
land. Dykningskurser som är tillgängliga i 
Kaliningradskaja oblast är otroligt populära 
bland just bärnstensfångare: har man riktig 
tur så kan man få upp till något kilo fångst 
– enorma pengar med tanke på att en bärn-
stensbit som väger mer än ett hekto kostar 
kring 1500 dollar. Sådana stenar är förstås 
verkligen sällsynta; oftast får man nöja sig 
med nagelstora stenar.

Egentligen är bärnstensplockare och 
-dykare olagliga. Världens enda företag som 
officiellt får utvinna och sälja bärnsten lig-
ger i Jantarnyj, som årligen får nästan 116 
ton bärnsten. Dessa säljs för det mesta till 
Kina, där priserna blir högre för varje dag 
som går (under de senaste åren har priserna 
sjudubblats). På hemmaplan tillverkas det 

UTBLICK 

RYSSLAND

Solnedgången vid Rysslands västligaste punkt… En timmes resa bort från Litauen och Polen… Plockandet 
av medeltida guld – bärnsten… En märklig blandning av tysk gotik och renässans och sovjetiska ”bostads-
lådor”… Städer med två namn… Vilda ängar och för inte så länge sen stängda och hemligstämplade marin-
baser… Allt detta får man uppleva i närheten av staden Kaliningrad.
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olika typer av smycken och souvenirfigu-
rer, såsom katter och båtar, medan skickliga 
hantverkare försöker skapa tavlor, statyer 
och skrin av olika storlekar. Vissa föredrar 
kända motiv: på Kaliningrads bärnstens-
museum kan många svenskar till sin stora 
förvåning upptäcka en storslagen kopia av 
Vasaskeppet, där inte bara seglen och stom-
men, utan också de minsta skulpturerna 
är gjorda av bärnsten av olika färgnyanser. 
Annars är det tavlan ”Rus” som med sin 
storlek på 276x156 cm och med 2984 bärn-

stensbitar fått mest uppmärksamhet som 
världens största bärnstensmosaik.

Kaliningradskaja oblast är så mycket 
mer än bara gamla tyska ruiner och värde-
fulla bärnstensbitar… Det är också de gröna 
ängar som aldrig brukats av människor. Det 
är bortglömda äppel- och päronträdgårdar 
mitt ute i ingenstans. Det är tusentals pom-
pösa tvåhundraåriga alléer planterade längs 
vägarna för att ge marscherande soldater 
skydd från regn och sol. Det är storkkolonier 
som flyttade dit från Tyskland och Polen där 

tillgången till deras naturliga föda försvann 
med etablering av modernt jordbruk. Men 
framför allt är det en oändlig källa av spän-
nande historia av flera länder, kulturer och 
traditioner som möts och vävs i Rysslands 
västligaste punkt som förblev 
otillgänglig inte bara för utlän-
ningar, utan också för de flesta 
ryssar fram till 2000-talet… 
Visst väcker det nyfikenhet?

Text: Julia Antonova

 Återskapad bebyggelse i Kaliningrad

Vasaskeppet av bärnsten Ruiner av Brandenburgs borg, grundad av Tyska Orden i mitten av 1300-talet
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Utblick Finland

Kunde vi cykla  
i stället?
Har du cyklat till jobbet igen? frågar 
kollegorna mig om det regnar, snöar 
eller annars är lite besvärligt väder. Ja, 
jag har cyklat igen för det är mitt sätt 
att komma till jobbet. Och det är ju 
bara fyra kilometer. Och jag har dubb-
däck, kläder för alla väder och så klart 
har jag hjälm på huvudet. Och ja, visst 
kan det vara lite skrämmande när det 
är mycket halt men jag tar det lugnt 
och har inte fallit omkull, ännu…

Jag tror inte att de här frågorna ställs till 
cyklister i till exempel Amsterdam eller 
Köpenhamn. Där cyklar folk och det är 
helt naturligt. De senaste dagarna har vi i 
Finland fått läsa i tidningarna att cyklister 
förorsakar trängsel i centrala Köpenhamn 
för antalet cyklister växer jämnt. Vilket 
positivt problem anser jag! Köpenhamn är 
känt för att ha lyckats med att främja cyk-
landet. Jag fick själv uppleva de fina cykel-
lederna i sommar.

Danmark är platt och klimatet är milt så 
det är enkelt att cykla året om. Cykeltra-
fiken har arrangerats så att det är väldigt 
enkelt att komma fram och följa trafikreg-
lerna. Det finns egna trafikljus för cyklis-
ter och alla räcker ut handen när de ska 
svänga eller höjer den upp när de ska 
stanna. Först trodde jag att jag som turist 
inte skulle klara mig att cykla bland dans-
karna men jag hade fel. Dessutom kan man 
i Köpenhamn ta med cykeln i bussen och 
på metron om det behövs.

I Finland tycks det finnas ett tråkigt mot-
satsförhållande mellan bilister och cyklister. 
Bilister tycker att cyklister inte följer några 
regler och tvärtom. Det som är dumt är 
att t.ex. här i Åbo tvingas cyklisterna ofta 
in bland bilarna för cykelleden kan vara 
endast ett kvarter lång och ta sedan slut 
helt plötsligt. Och här och där måste man 
gå över gatan för att cykelleden fortsätter 
på andra sidan vägen. Det blir ofta långa 

omvägar för cyklister medan bilisterna kan 
ta de korta och raka vägarna. Så länge 
vi inte har ordentliga cykelleder, gemen-
samma regler eller bra vägskyltar, är det 
väldigt svårt att börja cykla i stan och för 
turister är det nästan omöjligt. 

Att köra egen bil tycks ännu vara starkt 
statushöjande bland finländarna, speciellt 
bland unga. Att cykla passar för hipsters, 
De Gröna, lantisar eller dem som inte har 
råd med bil. I Åbo planeras en torgpar-
kering som ska byggas under salutorget i 
centrum för företagarna och handelsmän-
nen tycker att handeln i centrum dör ut 
ifall konsumenterna inte kan parkera bilen 
strax utanför butikerna. Därtill har det igen 
börjat talas om att det skulle behövas spår-
vagnstrafik i Åbo. Det finns bara enstaka 
svaga röster för cyklande.

Jag hoppas på en ny cykelkultur med 
så enkla regler för cyklister att alla kan 
följa dem. Vi kunde lära oss mycket av den 
danska cykelkulturen och satsa på en miljö-
vänligare framtid och det här kunde vi göra 
i Finland eller varför inte i hela Norden? 
Med cykel tar man sig fram lätt och snabbt, 
i centrum till och med snabbare än med 
bilen. Cykeln är avsevärt billigare än bilen 
och cyklande passar nästan alla. Cykeln 
kan lätt och gratis parkeras 
och det behövs inte heller 
några dyra spår. Dessutom 
är det aldrig för sent att 
börja cykla!

Text: Johanna Savolainen
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Utblick Finland

Vi vaknade cirka klockan 8 och gick till 
flaggstängerna. Där hissade vi flaggorna 
och gjorde en liten aktivitet. Sen gick vi till 
storstugan och åt frukost med våra back-
lag. Efter frukosten hade vi siesta. Då spe-
lade jag fotboll med några andra kompisar. 
Efter siestan ringde klockan och alla sprang 
till flaggstängerna där fick vi reda på om vi 
skulle segla eller ha backlagsaktivitet. Med 
backlaget gjorde man många aktiviteter, 
såsom olika lekar, badade eller seglade. Vi 

En dag på Sparreviken

NYA SPÄNNANDE
BÖCKER FRÅN SVERIGE!

GÅ IN PÅ BOKUS.COM OCH VÄLJ BLAND ÖVER 10 MILJONER TITLAR TILL YTTERST LÅGA PRISER.
DÄR FRAMGÅR DET ÄVEN VILKA LÄNDER VI LEVERERAR TILL.

DAVID LAGERCRANTZ 
Mannen som sökte sin skugga 

Millennium 5

SARA BÄCKMO 
Skillnadens skörd

Mat från trädgården året om

MIA CLASE 
LINA NERTBY AURELL 

Food Pharmacy – kokboken

JAN GUILLOU 
1968

209 kr 197 kr 195 kr 195 kr

seglade Laser Bahia eller Bug och ibland 
kapsejsade man men det var bara kul. På 
kvällarna brukade vi mysa medan ledarna 
läste högt ur en bok. 

Något jag kommer minnas är hur mycket 
jag krängde när jag seglade och hur jag sov 
under bar himmel på backlagshajken.

Jag har bott i Asien i hela mitt liv. Under 
lägret på Sparre fick jag många nya kom-
pisar och fick möjlighet att prata mycket 
svenska med ledarna och med glin. Jag vill 

tacka Riksföreningen Sverigekontakt för 
bidraget som gjorde det möjligt för mig att 
åka till Sparreviken.

Text: Isak Gunnestrand
Ett backlag är 8-10 barn som bor i samma stuga. 

”
Ledarna samlas Isak Gunnestrand mellan två kompisar
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Gammalsvenskby   
DEN SVENSKA SPRÅKÖN I UKRAINA

 Kungaparet på besök 2008. Foto: Tage Brolin

Byns centrum
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Gammalsvenskby är belägen i Ukraina, i 
Cherson-regionen, vid stranden av Dnjepr. 
Dess nutida ukrainska namn är Zmi-
jivka (»Ormby»). Ursprungligen hette byn 
helt enkelt Svensk koloni (ry. Шведская 
колония). I slutet av 1700-talet grundades i 
närheten en tysk bosättning Schlangendorf  
(från Schlange ’orm’, på grund av ormars 
överflöd i ängar vid Dnjepr). Tyskarna kall-
lade den svenska byn Altschwedendorf. 
Den blev Alt- kanske därför att svenskarna 
var de första nybyggarna i dessa trakter. 
Gammalsvenskby, tillsammans med det 
ryska Starosjvedskoje, är en översättning 
av det här tyska namnet. I ryska urkunder 
och publikationer av 1800-talet heter byn 
antingen Altschwedendorf  eller Starosjved-
skoje. Dialektens nutida talare kallar den 
vanligen Gamaḷsvänskbī (man kan också 
höra uttalet Gamöḷ-; ḷ betecknar »tjockt l»), 
vilket också är en översättning av det gamla 
tyska namnet. Under den sovjetiska perio-
den blev Gammalvenskby och Schlang-
endorf  en enad by som fick det ukrainska 
namnet Zmijivka.

Byn grundades 1782 av inflyttade från 
Dagö (est. Hiiumaa), som på den tiden 
hörde till Ryssland. Deras modersmål var 
Dagödialekten som är en av de estlands-
svenska dialekterna. På 1700-talet var dessa 
trakter i nuvarande Ukraina glest bebyggda, 
och Katarina den Storas regering gjorde 
försök att bebygga dem, framför allt med 
utlänningar. Svenskarnas inflyttning från 
Dagö var en del av den här processen. 
Antal utländska kolonister i Novorossija 
(»Nyryssland», så kallades de här områ-
dena då) var mycket stort, och de flesta 
var tyskar. 1838 fanns endast i Cherson-
regionen  39 tyska kolonier. Vid mitten av 
1800-talet var denna region ett multinatio-
nellt område, vilket man kan se i statistiska 
uppgifter om den icke-ryska befolkningen 
av denna region 1852: »moldaver 75 000, 
tyskar 31 700, judar 22 424, bulgarer 11 
132, greker 3 500, zigenare 2 516, armenier 
1 990, polacker 850, karaimer 446, serber 
436, svenskar 168; totalt 150 162». Antal 
svenskar i Ryska imperiet 1852 var 11 470 
personer, och i Rysslands södra gubernijer 
var antalet tyskar med några svenskar och 
schweizare 13 162 personer.

Antal inflyttade från Dagö var ca. 1000 

och med all sannolikhet var byns svenska 
befolkning aldrig större än 1000 personer. 
Livsförhållanden på den nya platsen var 
hårda och ovanliga, och under de första 
åren minskades kolonisternas antal fruk-
tansvärt snabbt. 1800 var byns befolkning 
bara 160 personer, men senare, under 
1800-talet, normaliserades livet i byn och 
1917 var svenskarnas antal 718.

I Ryssland är det inte lätt att förvåna 
med berättelser om repressioner och 
olyckor, men Gammalsvenskbys historia 
under 1900-talet är definitivt någonting för-
krossande. Man kan säga att byns svenskar 
utsattes för alla eländen, som ägde rum efter 
den ryska revolutionen 1917. 1929 lyckades 
de få tillåtelse att flytta till Sverige, men 1931 
kom några av dem tillbaka.

Under andra världskriget var byns 
svenska befolkning flyttad bort till Tyskland 
som Volksdeutsche. Efter kriget kom några 
av svenskarna direkt till byn, men en del 
deporterades till Komi-republiken i Ryss-
land. Vistelsen där var lyckligen inte så lång 
som den kunde ha varit tack vare en svensk 
ingenjör som fick veta om orättigheten mot 
svenskarna och hjälpte dem få frihet och gå 
tillbaka till byn. Det var 1947, efter cirka 
två år i Tyskland och två år i Komi-republi-
ken. Efter alla dessa händelser var det nor-
mala levnadssättet i byn förstört. 

Under mina resor till byn har jag spelat in 
dialektberättelser om händelser från 1930- 
och 1940-talet. De är mycket gripande, och 
vid sidan av språkvetenskaplig betydelse är 
de också av historiskt värde. En av de mest 
slående är Lidia Utas berättelse om svensk-
arnas bortförande till Tyskland. Tyskarna, 
när de drog sig tillbaka i krigets slut, förde 
svenskarna med sig. Man retirerade i en 
sådan brådska att, enligt Lidia Utas, männ-
iskor kom in i tomma hus och såg mat som 
stod kokande på spisar lämnade av de som 
var där dessförinnan. I ett hus låg det på 
sängen under ett lakan en död kropp som 
man inte hunnit att begrava. Man skyndade 
sig eftersom ryska stödtrupper var mycket 
nära, på en eller två kilometers avständ, så 
att man kunde höra ryskt tal bakom sig. En 
förkrossande scen ur den här berättelsen 
är en övergång över Oder över en redan 
minerad bro som var beredd för explosion 
(som Lidia Utas sade, »hela bron var snodd 

i brandrör»  när de gick över den). Famil-
jen Utas var den sista av de svenska famil-
jerna som gick över bron. Direkt efter detta 
var den sprängd i luften tillsammans med 
människor, hästar och vagnar som inte hade 
hunnit gå över den...

Postrevolutiomära händelser påverkade 
också byns svenska dialekt som nu är nära 
utdöende. De svenskar som överlevde 1930- 
och 1940-talen har inte överfört sitt språk 
till sina barn och barnbarn, d.v.s. de pratade 
dialekt endast bland sig själva och aldrig 
med barnen, och det gjordes helt medve-
tet. Söndringen i språkkontinuiteten skedde 
efter 1950-talet. Barn som föddes i svenska 
familjer under 1950-, 60- och 70-talen kan 
inte tala dialekt alls och följaktligen kan de 
inte vara lingsvistiska meddelare.  

Nuförtiden är byns befokning ca. 2000 
personer, men av dessa är det mycket få 
som kan den gamla svenska dialekten. Byn 
är fortfarande relativt svårtillgänglig och 
avlägsen. I Sverige har man skrivit ganska 
mycket om Gammalsvenskbys historia (vil-
ket dock inte är fallet med byns dialekt!), 
från journalistiska reportage till vetenskap-
liga böcker. I detta sammanhang bör man 
först och främst omnämna böcker av Jörgen 
Hedman, som är banbrytare i historiska 
studier om svenskar i Ukraina. Andra vik-
tiga bidrag är Andrej Kotljarchuks bok In 
the Forge of  Stalin: Swedish Colonists of  Ukraine 
in Totalitarian Experiments of  the Twentieth Cen-
tury (Stockholm, 2014) och artikelsamlingen 
The Lost Swedish Tribe: Reapproaching the his-
tory of  Gammalsvenskby in Ukraine (Söder-
törns högskola, 2014). Mycket verksam är 
föreningen av de släktingar till de svenskar 
som emigrerade till Sverige 1929 (http://
wp.svenskbyborna.se/). En historisk hän-
delse ägde rum 2008, när Sveriges kung 
Karl XVI Gustav och drottning Silvia kom 
på besök till byn.

Hotade och obeskrivna språk
Ett av den moderna lingvistikens aktuella 
uppdrag är att beskriva de språk vilkas till-
varo är hotad. Ett hotat språk är ett språk 
där antalet talare närmar sig noll. Det kan 
vara förknippat antingen med talarnas död 
eller med en övergång till ett annat språk. 
Som resultat blir språkets användningssfä-
rer smalare och smalare, och slutligen kan 

Gammalsvenskby, som uppstod i slutet av 1700-talet som en svensk koloni i Ukraina, är mycket intressant 
i ett språkligt avseende eftersom där fortfarande bevaras en svensk dialekt, den enda levande nordiska 
dialekten i territoriet av f.d. Sovjetunionen. Alexander Mankov, lingvist från Moskva, har gjort tio studie-
resor till byn med avsikt att beskriva byns svenska dialekt och berättar om sitt projekt.  
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ingen bruka det i något kontext. Om man 
försöker ge en kortfattad karakteristik av 
den nutida världens spåksituation så är det 
helt enkelt en exempellös katastrof. Denna 
katastrof  innebär en snabb minskning av 
antalet talade språk och den är exempellös 
därför att den drabbar hela världen. Men 
till skillnad från andra katastrofer, är för-
svinnandet av språk inte sarskilt påfallande 
och väcker heller inte stor uppmärksam-
het, inte ens från språkvetare. Det här för-
svinnandet har naturligtvis ägt rum i alla 
perioder av mänsklighetens historia, men 
nu utbreder sig denna epidemi till alla kon-
tinenter och inte endast till någon olycklig 
region. En särskild tragedi händer när ett 
språk inte bara försvinner, utan försvinner 
obeskrivet, d.v.s. spårlöst och för evigt. För-
svinnandet av talade språk innebär i syn-
nerhet en förlust av ett av lingvistikens vik-
tigaste studieobjekt. Studium av obeskrivna 
och outforskade språk och dialekter utgör 
följaktligen ett av de viktigaste målen för 
lingvistik under dagens omständigheter. En 
lista över talade språk består nu av 6 909 
stycken (enligt Cambridge Handbook of  
Endangered Languages, 2011). Problemet 
är det att balansen mellan det här anta-
let språk och jordens befolkning är ytterst 
oproportionell: i dag talar fler än hälften 
av människorna på jorden något av de 20 
största språken. Enligt den brittiske ling-
visten David Crystals beräkning, talar 96% 
av jordens befolkning 4% av de spark som 
finns. Således, talar bara 4% av männis-
korna de övriga 96% av språken, och det är 
högst tvivelaktigt att detta antal människor 
växer eller kommer att växa i framtiden.     

Europa är en kontinent med den lägsta 
språkmångfalden: här befinner sig bara 3% 
av världens språk, därför skulle det förefalla 
som om det inte skulle finnas obeskrivna 
språk och dialekter där. Men även i Europa 
har vi lyckats att upptäcka ett språk vars 
nutida struktur inte var studerat: det är dia-
lekten i Gammalsvenskby. Vad kan man 
vänta sig i regioner med en hög språkkon-
centration?   

Studier över små och hotade språk 
genomfördes under hela 1900-talet, men 
detta område hade inte väckt någon sär-
skild uppmärksamhet förrän på 1990-talet. 
Man lyckades slå larm 1992, när i den 
amerikanska tidskriften Language utkom 
en kollektivartikel Endangered languages. 
I artikeln gavs välgrundade argument att 
mot slutet av 2000-talet skulle 90% av 
talade språk ha dött ut. Enligt David Crys-
tals mer »optimistiska» prognos blir mer 
än hälften av världens talade språk utdöda 
under detta århundrade. De mest skarp-
synta språkvetarna har sedan länge varit 
medvetna om den här katastrofen. Den 
framstående australiske lingvisten Ric-

hard Dixon skriver i boken The Rise and 
Fall of  Languages (Cambridge, 1997): ”The 
most important task of  linguistics today – 
indeed, the only really important task – is 
to get out in the field and describe langu-
ages, while this can still be done”. 

Fastän det inte finns någon entydlig 
prognos angående små språk och att man 
kan visa exempel på deras bevarande och 
återupplevande, är en förminskning i antal 
talade språk en klar tendens. Ur lingvistisk 
synpunkt kommer framtidens värld att vara 
mer och mer monoton och i detta avseende 
primitiv. Emellertid kan den här processen 
om inte stoppas, så åtminstone bromsas upp. 
Om ett visst litet språk talas av åtskilliga 
familjer och det finns barn som talar det 
som modersmål och verkligen använder det 
i sina dagliga samtal, har det här språket 
ett hopp om överlevnad. Ett språk kan bli 
bevarat bara genom talarnas aktiva intresse, 
vördnad och kärlek för sina rötter. I alla fall, 
behövs arbete med att dokumentera (d.v.s. 
samla in det faktiska språkmaterialet) och 
studera små och hotade språk. Dessa stu-
dier brukar omfatta följande steg: resor 
till platser där man talar små och hotade 
språk; intervjuer med dess talare med avsikt 
att genomföra en ordentlig och detaljerad 
insamling av det faktiska materialet när det 
gäller fonetik, morfologi, syntax och ordför-
råd; sammanställning av grammatikor och 
ordböcker och dess publikation, både som 
böcker och på internet. Detaljerade gram-
matikor och ordböcker är kanske av största 
värde eftersom de skapar en systematiserad 
bild av ett språk, bevarar det för framtida 
studier och kan utgöra grund för språkets 
återupplevande. Som vår erfarenhet av ling-
vistiskt fältarbete visar, kan sådana beskriv-
ningar framläggas bara som resultat av täm-
ligen långvariga projekt och flera (inte en 
eller två!) studieresor.     

Man kan tänka sig att en beskrivning av 
ett okänt språk, vilket desto värre är dömt 
till försvinnande, är ett intressant men allt-
för exotiskt, smalt och därvid strävsamt 
ärende som inte så mycket bidrar till allmän 
språkvetenskap. Fallet är faktiskt helt annor-
lunda. Studium av föga obeskrivna språk är 
precis det som den nutida allmänna språk-
vetenskapen, framför allt lingvistisk typo-
logi, behöver. Outforskade språk och dia-
lekter kan ge material som antingen ändrar 
eller betydande korrigerar vår föreställning 
om vad som är möjligt i människans språk 
(se konkreta exempel och diskussion i t.ex. 
N. Palosaari, L. Campbell. Structural Aspects 
of  Language Endangerment, i The Cambridge 
Handbook of  Endangered Languages). 
Därför kan man utan stor överdrift säga att 
den moderna lingvistikens utveckling och 
berikande är förknippade med studier över 
outforskade språk och dialekter. Dessutom, 

som den nederländske lingvisten Frederik 
Kortlandt har påpekat, är försvinnandet av 
ett språk inte en mindre tragisk företeelse 
än försvinnandet av biologiska arter, och 
behöver samma uppmärksamhet från sam-
hällets sida.

 
Projektets historia och syfte
2004 organiserade Södertörns högskola 
det internationella nätverket »Gammal-
svenskby: den svenska kolonin i Ukraina». 
Nätverkets vetenskapliga ledare var Pro-
fessor David Gaunt. Förslaget att delta i 
nätverkets arbete fick jag från Tamara Tor-
stendahl-Salytjeva, chefen vid rysk-svenska 
studiecentret vid det ryska statliga huma-
nistiska universitetet i Moskva. Första resan 
till Ukraina med avsikt att samla material 
om byn ägde rum i oktober samma år. 
Innan vi åkte till själva byn, hade vi besökt 
Odessa och tittat igenom och kopierat alla 
publikationer i bibliotek – framför allt ryska 
urkunder från 1800-talet – som omnämner 
Gammalsvenskby och svenskar i Ukraina. 
Från Odessa åkte vi till Cherson, där resans 
deltagare fortsatte arkivarbetet, och jag 
reste till Zmijivka-Gammalsvenskby. På 
den tiden kände jag absolut ingen i byn, 
och det fanns inga planer för min ankomst 
dit. En solig och varm höstmorgon var jag 
framme, vände mig till byns förvaltnings-
kontor och frågade om det levde svenskar i 
byn eller åtminstone några som talar eller 
förstår svenska — även detta var inte helt 
klart vid den tidpunkten! Man svarade att 
ja, det fanns, och rekommenderade mig att 
prata med en viss Gustav Annas, vars hus 
var nära kontoret. Jag knackade på por-
ten, en äldre man öppnade den, och jag 
börjada prata svenska med honom. Han 
svarade inte på svenska, utan på ett gan-
ska olikt språk, som bara avlägset liknade 
svenska. Meddetsamma förstod jag att ett 
mirakel hade hänt och att jag pratade med 
en talare av ett outforskat språk. Gustav 
Annas var alltså den första personen av vil-
ken jag fick höra dialekttal. En av de för-
sta frågorna var om en boendeplats i byn. 
Gustav rekommenderade mig att vända 
mig till Lilja Malmas, som förser byns besö-
kare och turister med boende. Jag gick dit, 
pratade med Lilja och hennes man Roman, 
och boendefrågan klarades upp. Här skulle 
jag än en gång vilja tacka Lilja och Roman 
för deras gästfrihet och de idealiska vistel-
seförhållanden som jag njöt av under alla 
mina resor från 2004 till 2013.

Under den första resan blev det klart att 
dialekten hade bevarats som ett språksys-
tem och dess upphittande är en betydande 
upptäckt för lingvistik. Sedan dess har mitt 
syfte varit att samla material och lägga fram 
dialektens detaljerade beskrivning. I olik-
het med byns historia, visste man ingenting 



27SVERIGEKONTAKT

om dialekten: bevaras den fortfarande? hur 
ser dess grammatik ut? vem exakt talar den? 
Inga systematiska studier över dialekten 
hade genomförts från början av 1900-talet 
till vårt arbetes början 2004. Därför fanns 
det praktiskt taget inga upplysningar om den 
nutida dialekten. Mitt första mål var att hitta 
och välja de dialekttalare som kunde bli 
informanter. Informanternas roll i ett out-
forskat språks beskrivning är lika viktig som 
lingvistens roll. Om ett språk inte är stude-
rat och det inte finns några texter skrivna 
på språket, är självklart den enda omedel-
bara källan till våra kunskaper om språket 
dess talare, och om vi inte har åtminstone 
en kunnig meddelare, kommer vi inte att 
skapa en bra språkbeskrivning eftersom vi 
helt enkelt inte kan ta reda på dess gram-
matik. Framför allt, måste talaren och fors-
karen förstå varandra, d.v.s. det måste fin-
nas ett språk som de båda mer eller mindre 
förstår (annars blir arbetet alltför långsamt 
och komplicerat). En bra informant bör inte 
vara för pratsam eller, tvärtom, för häm-
mad. Han eller hon bör inte ha någon defekt 
på talapparaten som förvanskar artikula-
tionen och uttalet. Vidare, bör de ha tid för 
umgänget: i genomsnitt varade mina inter-
vjuer ca. två timmar. De bör vara ganska 
tålmodiga och villiga att besvara talrika frå-
gor. De bör förstå vad man vill från dem och 
svara precis på de frågor som man ställer. Vid 
forskningens initiala stadium är det bättre att 
välja de talare vilkas språk är mest stabilt när 
det gäller fonetik och grammatik och kän-
netecknas av det rikaste ordförrådet (sådana 
talare kallas flytande eller konservativa). 
Problemet är att talare av sådana språk som 
Gammalsvenskbydialekten inte är homo-
gena när det gäller hur flytande de kan tala 
och hur stabil och konsekvent deras språk-
struktur är. Dessutom är det mycket viktigt 

att Gammalsvenskbydialekten kännetecknas 
av en betydande variation på alla nivåer. Olikt 
ett standardspråk är den inte fixerat av språk-
normer (variation är en företeelse när t.ex. 
samma grammatiska betydelse uttrycks hos 
samma ord med olika ändelser utan någon 
påtaglig regelbundenhet). I vår dialekt präg-
lar sig den språkliga »konservatismen» i bl.a. 
en låg grad av variation och i förutsägbar och 
konsekvent användning av de flesta ordfor-
mer. Variationen är i själva verket en mycket 
viktig företeelse som behöver noggranna stu-
dier, men om vi inte i början har konservativa 
talare, kommer vi att gå vilse bland alla de 
möjliga formerna och kommer inte att kunna 
dokumentera en basgrammatik.   

Omständigheterna runt den nutida dia-
lektens tillvaro är mycket  olika de stan-
dardspråk som vi är vana vid. Exempelvis, 
de människor som vi vanligen umgås med 
varje dag och som har svenskan eller rys-
kan som modersmål talar mer eller mindre 
på samma sätt som vi gör, d.v.s. det finns 
inga betydande skillnader när det gäller 
språkstruktur (det finns regionala språkva-
rianter, men nu kan vi bortse från dessa). 
I Gammalsvenskby är situationen helt 
annorlunda i det att olika talare har olika 
grammatiska system. Samma gäller foneti-
ken och ordförrådet. Det finns två huvud-
grupper av talare: flytande och mindre 
flytande (de senare heter semi-talare, semi-
speakers). Denna indelning är orsakad av 
den omständighet att de ena talarna hade 
dialekten som modersmål i barn- och tidig 
ungdom (det är just de som är flytande) och 
de andra hade tyska som modersmål, och 
det var först senare som de lärde sig den 
svenska dialekten under muntligt umgänge 
med dess talare. Det finns ytterligare en 
viktig omständighet: när man befinner sig 
i Sverige, är man omgiven av svenskta-

lande, vilket betyder att talare av sådana 
språk som svenska eller ryska befinner sig i 
en språklig kontinuitet. I Gammalsvenskby 
befinner sig dagens dialekttalare inte i en 
kontinuitet. De är omgivna av en främ-
mande språkmiljö  (ukrainsk och rysk), är 
»öar» i  den och bildar inte ett »fastland».

Min huvudinformant i början var Anna 
Semjonovna Lyutko (född Sigalet). Det 
år tack vare henne som jag tog mina för-
sta steg i dokumenteringen av dialekten. 
Lite senare började jag också samarbeta 
med Lidia Andreevna Utas och Melitta 
Fridrikhovna Prasolova (född Portje). De 
flesta exempel och texter har jag fått från 
Lidia Utas. Hon hade en unik och förvå-
nansvärd minnesförmåga: som hon själv 
sade, några av de ord och ordformer som 
hon gav i intervjuer, hörde eller använde 
hon sista gången för mer än ett halvt sekel 
sedan. Under intervjuernas lopp började 
Lidia Utas själv ange ord som inte hade 
antecknats förut, ange exempelfraser och 
utpeka oriktigheter och brister i materialet. 
Gradvis blev hon en aktiv deltagare i en 
studie över sitt eget språk. När det var nöd-
vändigt, upprepade hon ord och meningar 
långsamt och mycket tydligt, vilket gjorde 
det möjligt att noggrant spela in och skriva 
ned dem. Överhuvudtaget, blev dialektens 
beskrivning möjlig tack vare talarnas sam-
arbete och engagemang.

Huvudmålet med materialets insam-
lande i fältförhållanden är att förse språk-
beskrivningen med det omfång och den 
kvalitet som är tillräckliga. Under mina 
första resor försökte jag att skriva ned och 
spela in så många ord som möjligt och för-
sökte lära in dialektens fonetik. Så små-
ningom samlades material också för morfo-
login: jag fastställde alla deklinationstyper, 
och för de flesta böjda ord klarlades böj-

Melitta Prasalova Lidia Utas
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ningsmönster. Alternativa former som upp-
står därvid är en helt normal och naturlig 
företeelse; de skrevs ned med noggrannhet. 
Jag tycker att språkforskaren inte bör kon-
struera onaturnigt stränga böjningsmönster 
och ordfogningar och påtvinga dialekten 
den »riktighet» och »regelbundenhet» som 
standardspråk har.   

En språk- eller dialektbeskrivning vilken 
ser ut som böjningtabeller, en ordlista och 
några texter är självklart bättre än ingen-
ting, men en sådan beskrivning utgör bara 
ett första steg. Jag minns att en av de äldsta 
dialekttalarna, Anna Portje, bekymrade 
sig för att jag bara skrev ned isolerade ord 
men inte så många berättelser. Jag var fullt 
medveten om nödvändigheten av texter, 
och så småningom flyttade tonvikten just 
till detta. Syftet var att förse varje ord med 
användningskontext, och – som ideal – för 
varje ordform. Under de sista resorna har 
jag spelat in  många berättelser, framför 
allt om gamla tider. Resultatet bildade en 
ganska lång text som omfattar perioden 
från 1920-talets slut (de tidigaste minnena) 
till mitten av 1950-talet. Nu förbereder jag 
dessa berättelser för publikation.

Eftersom det inte finns några systema-
tiska beskrivningar av den nutida dialekten, 
är frågan om det faktiska materialets tro-
värdighet särskilt viktig. Hur kan man göra 
intervjuerna innehållsrikare och effektivare 
med avsikt att skaffa primärmaterial som 
ska vara tillräkligt med avseende på både 
dess kvalitet och omfång? För det första, 
försökte jag att skaffa former åtminstone 
från två meddelare. De fall när en form är 
angiven av endast en meddelare omnämns 
detta speciellt i mina artiklar. För det 
andra, allt material som skaffades under 
varje resa kontrollerades och gicks igenom 

flera gånger under följande resor. Det gäl-
ler alla former utan undantag, däribland 
allmänt spridda och frekventa (t.ex. sådana 
substantiv som fisk, fisken, fiskar, fiska). Följ-
den av den här metoden är en möjlighet 
att klarlägga inte bara regelbundenheter i 
böjningen, utan även variationsmönster. På 
det viset har exempelvis  variationsregler 
fastställts för sådana substantiv som svänsk 
’svensk’. Det har följande parallellformer i 
plural: svänskär och svänskar, och i bestämd 
plural svänske, svänska, svänskana. Ordet bigg-
jar ’byggare’ har i plural biggjar vid sidan av 
biggjarär, i best. pl. biggjare och biggjarena. Det 
handlar inte om marginella företeelser som 
man lätt kan bortse från. Fri variation vid 
sidan av regelbundenhet utgör ett grundläg-
gande drag av dialektens grammatik. Om 
en viss form är känd från föregående fors-
kares arbeten (d.v.s. Herman Vendells och 
Anton Karlgrens) eller är belagda i besläk-
tade dialekter men inte har förekommit i 
intervjuerna, hämtas den självklart inte till 
den nutida dialektens material och tas inte 
med i  grammatiken och ordboken. Å andra 
sidan, tycker jag inte att man behöver ställa 
sig hyperkritisk mot informanterna därför 
att de former som verkar vara tvivelaktiga 
kan förklaras genom dialektens genuina regel-
bundenheter. Låt oss anföra två exempel. 

Formen skē ’skodon som man tog på 
sig i slaskigt väder’, vilken, såvitt jag vet, 
inte har några motsvarigheter i standard-
svenskan, är faktiskt inte en förvrängd form 
av substantivet skū ‘sko’, som man kunde 
tänka sig vid första blick. Den är besläk-
tad med isl. skæði, fär. skøði ’sko av läder’; 
jfr. i dialekten substantivet kḷē ‘kläde’ med 
samma fonetiska förvandlingar. 

Ordet jåkk ’kärr’ har förekommit endast 
i intervjuer med Lidia Utas (t.ex. Mälitta 

tåḷa, än-ån var gå̄ande ätt kljokvo o bröut 
girm se ute he jåkke, än-ån äffnast kåmm 
ūt se från tḗrfrån ’Melitta pratade om att 
hon gick plocka tranbär och föll ned i 
»jåkke» så att hon knappt tog sig ut däri-
från’) och är okänt för andra talare. Detta 
ord – jokk (jåkk), -en, -ar ’fjällbäck’ – före-
kommer i svenskan som provinsialism 
och går tillbaka till det samiska ordet jokk 
’forsande vattendrag’. Det trängde sig in till 
dialekten förstås inte från samiskan, utan 
från komi, också ett finskt-ugriskt språk. 
Det togs upp av Lidia Utas under hennes 
vistelse i Gulag i Komi-republiken. 

En studie av ett outforskat språk kan 
liknas vid segling i ett gränslöst hav, och 
intervjuer är som att kasta fisknät som tar 
med sig dyrbarheter varje gång. Emellertid 
fanns i intervjuer hållna under mina sista 
resor inte så mycket ny information och 
upptäckter som förut. Det ger oss skäl att 
hoppas att det inte finns principiella bris-
ter i det insamlade materialet och att det är 
tillräckligt för dialektens ingående beskriv-
ning. Huvudsyftet nu är att bearbeta, sor-
tera och publicera det skaffade materialet. 

Överhuvudtaget är Gammalsvenskby 
utomordentligt intressant på grund av den 
svenska dialektens bevarande. De studiere-
sultat som finns nu är överraskande och,  
låt oss saga, sensationella. En levande  
nordisk dialekt har blivit upptäckt (på 
Cherson-regionens stäpper!), en studie 
som – förhoppningsvis – kommer att bidra 
inte bara till nordisk, utan även till allmän 
språkvetenskap.  

Text: Alexander Mankov,
lektor vid rysk-svenska studiecentret,  
Ryska statliga humanistiska universitetet, Moskva
mankov2017@gmail.com

Den svenska kyrkanMinnesmonument
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Jan Eliasson född 17 september 1940 
i Göteborg är en svensk diplomat 
och politiker. Jan Eliasson är en av 
vårt lands främsta diplomater med 
ett mycket gott renommé över hela 
världen. Jan är född och uppvuxen i 
stadsdelen Kålltorp i Göteborg.

Han har i sin diplomatiska gärning under 
långa tider varit bosatt i både New-York 
och Washington DC. Vasa Orden har 
utsett Jan Eliasson för de fantastiska insatser 
han gjort och fortsätter att göra för att få en 
fredligare värld. Han har under långa tider 
varit bosatt i USA och representerat både 
Sverige och USA.

Jan Eliasson studerade på Hvitfeldtska 
gymnasiet och var utbytesstudent i Indiana 
åren 1957–1958. Han har avlagt civil-
ekonomexamen på Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet. Han har också 
genomgått reservofficersutbildning i flottan.

1965 anställdes Jan vid utrikesdepar-
tementet och han har som UD-anställd 
tjänstgjort i flera länder.

Åren 1980–1986 deltog Eliasson som 
Olof  Palmes rådgivare i FN:s medlarupp-
drag i kriget mellan Iran och Irak. Från 
1988 till 1992 tjänstgjorde han som Sveri-
ges FN-ambassadör i New York, där han 
bland annat fungerade som generalsekrete-
rarens personlige representant i Iran–Irak-
konflikten. 

Eliasson var 1992–1994 undergeneral-
sekreterare i FN och chef  för den nyinrät-
tade avdelningen för humanitär hjälp. Åren 
1994–2000 var han kabinettssekreterare 
vid UD.

2000–2005 verkade Jan Eliasson som 
Sveriges ambassadör i USA. I juni 2005 
valdes han som förste svensk till ordförande 
för FN:s generalförsamling på ett mandat 
som löpte ut i september 2006.

I december 2006 utsågs Eliasson till För-
enta nationernas generalsekreterares sär-
skilda sändebud i Darfur i Sudan, ett upp-
drag han innehade till juni 2008.

Jan Eliasson utsågs i juli 2012 till vice gene-
ralsekreterare i FN. Det tvååriga mandatet 
förlängdes sommaren 2014 och avslutades i 
december 2016 då Jan med hustru Kerstin 
återvände hem till Sverige.

Vasa Orden av Amerika är mycket stolt 
över att utnämna Jan Eliasson till Årets 
Svensk-Amerikan 2017. Han har gjort 
stora insatser för både Sverige och Ame-
rika. Han är också väl känd för sina stora 
humanitära insatser i världen. 

Jan Eliasson har fått många internatio-
nellt hedrande utmärkelser.

2016 fick han motta Regeringens belö-
ningsmedalj Illis Quorum 18:e storleken 
med motivering: Regeringen har valt att 
tilldela Jan Eliasson Illis Quorum av 18:e 
storleken för hans livslånga och oförtrött-
liga arbete i fredens och de mellanstatliga 
relationernas tjänst, både som företrädare 
för Sverige och som representant för För-
enta nationerna. 

Firandet av Jan Eliasson skedde i Filip-
stad och Karlstad lördagen den 5 augusti.

Vasa Orden av Amerika har årligen sedan 
1960 utnämnt en Årets Svensk-Ameri-
kan för att uppmärksamma den svenska 
utvandringen till Nordamerika. Utmärkel-
sen kan även ges till en svensk som verkat i 
USA/Kanada och gjort fina insatser som 
bevarar och påminner om de starka band 
som finns mellan våra länder. 57 personer 
har fått utmärkelsen. De representerar ett 
brett spektrum av kompetens och talang, 
kvinnor likaväl som män. Mottagare av 
hedersutmärkelsen de senaste åren: 
2008 Barbro Osher, generalkonsul, 2009 
Anne-Charlotte Hanes Harvey, dramapro-
fessor, 2010 John E. Norton, statsvetare/
historiker, 2011 Kerstin Lane, museichef, 
2012 Ingvar Wikström, entreprenör för 
svensk matkultur, 2013 Martina Arfwid-
son VD Face Stockholm, 2014 C. Fred 
Bergsten, ekonom, 2015 Emily Tepe, artist, 
2016 Nils Lofgren, musiker. 

För Årets Svensk-Amerikankommitté
Catherine Bringselius Nilsson

Årets 
Svensk-Amerikan 

2017
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I början av augusti varje år äger den 
så kallade augustikonferensen rum i 
Skolverkets lokaler i Stockholm. Den 
vänder sig till lärare och skolledare på 
de svenska utlandsskolorna och till 
verksamma inom den kompletterande 
svenskundervisningen. 

I år hade konferensen lockat runt 100 dela-
tagare, främst från Europa med också från 
Australien, USA och Asien. Organisatör är 
SUF – Svensk Utlandsundervisnings Fören-
ing – i samarbete med Skolverket. Med del-
tagare från olika stadier, olika skolformer och 
med olika uppdrag kan det vara svårt hitta 
ett program som passar alla. Den svårigheten 
hade SUF och Skolverket hanterat mycket 
bra i år eftersom det sammanhållande temat 
var skolans digitalisering och hur man med-
vetet kan använda digitala hjälpmedel.

Första talare var Kjell Hedwall, avdel-
ningschef  på Skolverket, och han redo-
visade under rubriken Aktuella skolfrågor 
– skolkommissionens slutbetänkande och analys 
av svensk skola idag. Där framkommer bland 
annat att det finns en skolsegregation, en 

AUGUSTIKONFERENSEN I STOCKHOLM   

Fokus på digitalisering
svag nationell styrning, bristande förut-
sättningar att utvecklas professionellt inom 
lärarkåren samt att det är problem med 
studieron. Detta kan kanske inledningsvis 
upplevas som mindre intressant när man 
arbetar med undervisning utomlands, men 
kunskapen om vad som sker inom svensk 
skola är viktig att ha. Gymnasiedelen på 
respektive utlandsskola tar t.ex. emot uppåt 
60 nya elever från Sverige varje år och vissa 
familjer flyttar tillbaka till Sverige och bar-
nen hamnar igen på svensk skola. 

Skolkommissionen slutbetänkande krä-
ver att kvaliteten i undervisningen höjs och 
dessutom poängterar man att just undervis-
ning är skolans kärnuppgift. Några av de 
nationella skolutvecklingsinsatser som lyftes 
fram var att det ska finnas ett aktivt skol-
val och en ökad nationell styrning. När det 
kommer till fortbildning betonas kollegialt 
lärande, det vill säga att man lär av varan-
dra inom kollegiet.

Och här hoppade plötsligt Peter Fred-
riksson in – Skolverkets nya generaldirektör 
– och presenterade sig. Han är i grunden 
lärare, vilket ju alltid är sympatiskt och det 

epitet passade även in på honom. Glad och 
energisk talade han om sina mål och visioner 
med det nya uppdraget.  

Efter hans presentation och efter de tidigare 
femton minuterna av aktuella skolfrågor var det 
nu undervisningsråd Peter Karlbergs tur och 
hans föredrag hade rubriken Skolans digitalisering. 
Det övergripande målet och visionen för 2022 är 
att alla elever utvecklar en adekvat digital kompe-
tens så att resultaten förbättras och verksamheten 
effektiviseras. Peter Karlberg gjorde det tydligt 
att digitala verktyg ska användas när de fungerar 
och att de inte är ett självändamål. Gemensamt 
för alla skolformer är skolans uppdrag att stärka 
elevens digitala kompetens och innovativa för-
måga för att de ska vara bättre förberedda för ett 
liv i ett teknikorienterat arbets- och samhällsliv. 
Vissa kurs- och ämnesplaner har också fått en del-
vis annan skrivning med mer fokus på digitalise-
ring. Det gäller svenskämnet men kanske i större 
grad matematik där programmering får en ny 
betydelse. Peter Karlberg poängterade att det 
är viktigt att eleverna förstår att det är ”vi” som 
är internet och att det är ”vi” som programme-
rar och ligger bakom det innehåll man tar del av, 
bland annat på sociala medier.

SUFs styrelse Anna Tebelius Bodin
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På Skolverkets hemsida finns olika så kall-
lade implementeringsinsatser som syftar 
till att hjälpa skolorna och dess personal 
med att arbeta med digitalisering. Det 
finns också en lärportal med fokus på olika 
ämnesområden inom skolan. Eftersom kol-
legialt lärande betonas lyfte Karlberg fram 
att man kan arbeta i små grupper och dis-
kutera olika möjliga lektionsupplägg som 
knyter an till digitalisering. Arbetsgången 
skulle då vara att den enskilde läraren först 
funderade på egen hand, därefter träffas 
man i en mindre grupp, byter idéer och 
bestämmer något som alla ska testa i sina 
klasser. Detta genomförs och sedan ses man 
igen för att diskutera hur det gick. Meto-
den kan verka ganska enkel och inte sär-
skilt innovativ, men man kan säkert komma 
fram till roliga och nyttiga lektionsinslag. 
Dessutom kan arbetssättet appliceras på 
alla stadier och inom samtliga ämnen.

Anna Tebelius Bodin tog sedan över och 
rubriken för hennes föreläsning var Hjärnan och 
medvetet användande av digitala hjälpmedel. Hur får 
man då elever att lära fortare och mer effek-
tivt? Jo, i den bakre delen av hjärnan tar vi in 
all input men det är i den främre delen som 
tänkandet och uttryckandet sker. För att vi 
ska använda eller omsätta det vi tar in i form 
av information måste det finnas en drivkraft. 
Den drivkraften är enligt Tebelius Bodin 
dopamin vars funktion framförallt är kopp-

lad till processer i centrala nervsystemet. Dop-
aminet ska helst vara i lagom dos och faktorer 
som driver upp det är känslan av självständig-
het och att man är del av något större, interak-
tivitet med andra, att man ser sin egen utveck-
ling samt att man förstår varför man gör vissa 
saker. Samtliga nyckelord är egentligen del av 
alla lärares vardag och intentioner.

Lunchen följdes av olika forum för erfa-
renhetsutbyte – kompletterande svenska satt 
för sig, rektorer på en annan plats, gymna-
sielärare på en tredje och så vidare. Detta 
inslag är med största sannolikhet mycket 
viktigt för lärare som arbetar utomlands 
med få kollegor och som gärna vill höra hur 
andra gör. 

I anslutning till föreläsningssalarna fanns 
ett rum med läromedel. I år saknades en del 
material för svenska som andraspråk vilket 
var en brist. Men å andra sidan kan man 
få mycket hjälp och tips av personal från de 
olika förlagen.

Fredagen innehöll bland annat informa-
tion om TISUS-prov, och om digitala verktyg 
som hjälpmedel i klassrummet. För de som 
ville kunde man också få information från 
Hermods AB och från Sofia Distans som 
båda ägnar sig åt distansutbildning.

Text: Eva Hedencrona

PS. För en mer initierad bild av konferensen,  
se Lena Normén-Youngers text på SMUL:s blogg. 
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Helena Bross är en välkänd och 
populär svensk barnförfattare, mest 
känd för sina lättlästa men engage-
rande berättelser. Tack vare sponsring 
från Riksföreningen Sverigekontakt, 
Svenska Distans samt Svenska Kul-
turföreningen i Vancouver, har Helena 
och hennes man Samuel hittat fram 
hela den långa vägen till Vancouver 
på Nordamerikas västkust. En grå 
majdag dyker paret upp för att besöka 
Svenska skolan i Vancouver, och för 
att berätta för våra elever om varför 
hon skriver, hur hon började att skriva 
och vad hennes böcker handlar om. 

Elever på vår skola känner till Helenas 
böcker väl. Biblioteket har en rad titlar som 
alla är författade av henne, även om de flesta 
alltid är utlånade. Nya böcker om Klass 1b 
och Axel och Omar är alltid de som försvin-
ner först bland de yngre barnen. Helenas 
förkärlek för att skriva med versaler gör det 

Helena Bross 
besöker Svenska skolan i Vancouver

enkelt för barn som är på väg att knäcka 
eller precis har knäckt läskoden. 

På Svenska skolan i Vancouver kämpar 
en del barn med svenskan, speciellt med att 
lära sig läsa och skriva svenska, eftersom 
svenskan utomlands är ett minoritetsspråk 
som inte alltid får tillräckligt med näring för 
att växa sig starkt. Helenas berättelse om 
hur hon hade svårt att lära sig att läsa och 
skriva slår därför an en klang hos många av 
barnen som lyssnar på hennes berättelser. 
Hon talar med låg och jämn röst. Efter ett 
tag lyssnar barnen trollbundna, och de som 
har satt sig längst bak i klassrummet flyttar 
sig närmare och lutar sig mot Helena, för att 
inte missa något hon säger.

Helena berättar om sin första skola i  
Vällingby, och om hur det fanns ett litet 
glashus på taket av skolan som hon började 
i. Helena trodde som liten att rektorn satt 
där och tittade ut på skolgården för att se 
om barnen gjorde bus. Samtidigt ritar hon 
ett hus med ett torn, och förklarar för bar-

nen hur rädd hon var för rektorn. 
Helenas berättelse fortsätter med en 

skildring av olika aspekter av hennes skriv-
svårigheter och om hur opedagogisk 
omvärlden kunde vara i 50-talets Sverige, 
även på ett lågstadium. Hon berättar att 
läraren brukade göra ett stort rött kors över 
text som hon hade skrivit och kunde till och 
med riva ut sidorna i boken. I åk 3 vände 
det och Helena fick äntligen en speciellt 
intresserad lärare som lärde henne att läsa 
och skriva i en liten specialklass. Läraren 
använda drama i undervisningen, vilket fick 
Helena att skriva sin första historia, en pjäs, 
som hjälpte henne att förstå att hon kunde 
hitta på sina egna historier. Pjäsen fick 
Helena att längta efter skrivandet istället för 
att undvika det. 

Helena visar en inplastad bok för våra 
elever som de alla undersöker intresserat. 
Storbacka-mysteriet är Helenas första bok, 
en handskriven sådan med 91 sidor som 
Helena skrev när hon var 11–12 år. Boken 
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Helenas tipsar om följande bokserier, 
som du kan läsa mer om på hennes 
hemsida www.helenabross.se:
Klass 1b (lättläst)
Lätt att öva (arbetsböcker till klass 1b)
Axel & Omar (lättläst)
Svartskogens hemligheter (kapitel-
böcker)
Kusin-böckerna (kapitelböcker)

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

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

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

följer med Helena på hennes författarbesök 
och är en härlig återblick till Helenas barn-
dom. En kommentar av Helenas kompis 
Gunilla, som tyckte att boken var bra, fick 
Helena att fundera över att bli författare 
redan när hon hade skrivit den.

Helena avslutar sitt samtal med barnen 
med att läsa lite från olika böcker som hon 
har skrivit. Som gåva till skolan har hon 
med sig böcker från andra serier som hon 
har skrivit, men som våra elever inte kän-
ner till. Högen av böcker blir mindre och 
mindre när barnen snabbt och med stor iver 
lägger beslag på dem. Helenas författarbe-
sök verkar redan ha lett till en ökad läslust 
bland våra elever.

Tack, säger vi på Svenska skolan i Van-
couver till Helena Bross samt de organisa-
tioner och företag som har sponsrat besöket: 
Riksföreningen Sveriegkontakt, Svenska 
Distans och Svenska Kulturföreningen i 
Vancouver.

Text: Lena Normén-Younger
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Kom igen Lindegren och Ekelöf, Frostenson 
och Jäderlund, Apollinaire, Erik Beckman 
och Bengt Emil Johnson – här har vi den 
nya generationens uttrycksformer!

Djärva metaforer, överraskande bilder, 
konkretionsvirtuositet, surrealistiska sam-
mansättningar. Tematisk variation, nyska-
pande vändningar. Syntaxuppror och 
språklek. Feministisk medvetenhet. Miss-
tänksamhet mot materialism. Årstiderna 
virvlar förbi. Ungdomens styrka och fram-
åtblickande. 

Vad allt kan inte två kusiner i 10-årsål-
dern få till med hjälp av magnetord på kyl-
skåpet i sommarhuset. De läser och nickar 
instämmande även denna sommar. 

Text: Ulla Berglindh

Om barn är nära har vi tur
Två äventyr och lite till
Inte stark men nästan fri

Med ångest ska jag fråga
Grubblar och funderar över illusion
Älskar du en miljon pengar?

Semester mjuk till vit och kall
Man tänker löjlig fram
Måste ha tack

Vår man är en våg 
slut på vilja
ful men seg
mun som rum

Märklig plast njuter ord
Ett lagom sätt
Lita på kvinna

Vilar bild fast skugga 
öppen hand var att komma
viskning under naken ironi
unik ung kunskap

jag har en sol som tvekar
hon är sommar och han är höst
ibland var speciell

och flicka utan tystnad
att se er resa i regn
en mäktig energidröm
jag vill vara utmärkt vacker

familj rik av element
sak gråter tycker skräp
min vän hör
min trottoar är galen

varför kyss en modig kärlek
första form kort mot svar vemod
poesi längtar söt honung

Elvira och Ragnhild 
sommaren 2016

Kylskåpsmodernism
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Svenska institutet genomförde sitt år-
liga lärarmöte 17–19 augusti på konfe-
rensgården Skåvsjöholm i närheten av 
Waxholm norr om Stockholm. Ett 70-tal 
deltagare från ett flertal kontinenter när-
varade i det blandade sommarvädret.

Dessa årliga möten har flera syften. Ett är 
förstås att träffas och utbyta erfarenheter 
och få förståelse för att man ingår i en större 
enhet – en enhet där alla har som uppgift 
att undervisa i svenska språket och att infor-
mera om svensk kultur och svenskt samhälle. 
De nya lektorerna har förstås mest glädje av 
mötet då det är många frågor man kan ställa 
sig som nyrekryterad. 

I det mångfacetterade programmet fanns 
föreläsare som professorn Mikael Parkvall, 
chefredaktören Patrik Hadenius och förfat-
taren Johannes Anyuru. Dessutom bidrog ett 
flertal av deltagarna i programmet med sina 
erfarenheter.

Det går inte att nog tacka vad denna 
grupp gör för Sverige utomlands. Tusentals 
utländska studenter ägnar sig åt Sverige och 

SI på Skåvsjöholm
svenska språket och de i sin tur berättar för 
släkt och vänner om landet i norr. En del 
kommer att arbeta i Sverige, många kom-
mer att turista i vårt land, en del blir över-
sättare, etcetera, och alla sprider en bild av 

Sverige som ofta är mer positiv än den vi 
själva har. Kan man önska mer?

Text: Lars Bergman  
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Om det finns barn i familjen är det särskilt 
viktigt att tänka på att barnen får en rejäl 
dos svenska under dessa resor. De får nya 
ord och nya upplevelser på svenska. Kom-
pisar hjälper dem med svenskan på ett sätt 
som går så naturligt, utan att de tänker på 
det. Förutom att all TV, böcker och musik 
är på svenska är även det mesta runtom-
kring dem på svenska, skyltar, reklam, osv.
Vi var nyligen hemma i Sverige och då pas-
sade vi på att göra många saker som vi bara 
brukar göra i Sverige. Vi var ute på landet 
och använde oss av lie och räfsa. Vad är det 
för saker och hur använder man dem? Jag 
visste ju vad det är på svenska och hur man 
använder dem, men hur är det på tyska, 
mitt nuvarande ”hemspråk”? Bra tillfälle för 
reflektioner kring språket!

Hur det går till med att fiska vet man för-
modligen, men vad heter sakerna man använ-
der sig av? Fiskespö med lina och på kroken 

Semester 
eller språkresa?

kommer masken. Och vad heter de olika fis-
karna? Jättebra för t.ex. mina barn som i sin 
vardag har svenskan från mig och spanska 
från sin pappa, men där omgivningen använ-
der tyskan. Och bra repetitioner för mig!

Det finns så många ord som man tar för 
givet, men som ändå måste nötas in och 
sådant tar tid. Därför är sådana här besök 
för oss med utlandssvenska barn guld värda. 
Inte bara ordförrådet utökas, utan även per-
spektiv vidgas.

Jag brukar även ta bilder på det vi gör 
för att senare återknyta i samtal med bar-
nen. ”Men visst var det roligt när vi var 
på Skansen/Junibacken/Vasamuseet och 
gjorde/såg …” eller var man nu var. Och 
inför nästa resa kan man titta på bilderna 
igen och planera vad man ska göra. Dessa 
samtal är viktiga för att barnen inte bara 
ska få det passiva ordförrådet utan även 
kunna tala om saker och ting själva.

Flerspråkiga barn brukar även få ganska så 
mycket uppmärksamhet när personer som 
träffar dem inser att svenskan inte är deras 
”vanliga” språk utan att de bor i ett annat 
land och faktiskt pratar två språk till. Härligt 
(och viktigt) för självförtroendet!

Så även om min man ibland stönar över 
att vi ”måste” åka till Sverige varje år kommer 
jag att fortsätta insistera. Och det är ju även så 
att dessa Sverigeresor inte är bra bara för bar-
nens svenska, utan de ger även mig som vuxen 
mycket: samtal med nära och kära, läsa böcker 
på svenska i massor, äta den saknade svenska 
maten. Även om man då inte hinner med 
resan till det där eftertraktade turistmålet som 
är på ropet just nu är det verkligen värt det. 

Så nästa gång du får frågan vad du gjorde 
i sommar: om du var i Sverige, säg att du var 
på språkresa!

Text: Monica Bravo Granström

På sommaren åker många utlandssvenskar ”hem” till Sverige. Vädret kanske inte alltid är det bästa, men det är nog inte i för-
sta hand för vädret som man reser till Sverige. Det brukar bli mycket som ska göras under kort tid – träffa släktingarna, frossa 
i svenska rätter, kanelbullar och chokladbollar, lördagsgodis, hela ”Sverige-kittet”. Biblioteksbesök. Det kanske blir en tid i 
huvudstaden Stockholm och där Skansen, Vasamuseet och – barnens favorit – Junibacken. Allt detta är språkstimulerande på 
ett otvunget sätt, vilket man kanske inte tänker på.

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Renoveringsarbeten på Rågöarna
Arbetena går vidare bland annat med stöd av Sverigekontakt.

Lilla Rågö kapell Stora Rågö kapell
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Svenska kammaren

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 faktabeto-
nat eller mer kåserande, kortare eller längre, och man kan få redigeringshjälp om 
det behövs. Man kan även skriva om sig själv, sina barn eller barnbarn, eller man 
kan presentera en skola, klubb eller region där flerspråkigheten frodas. Det är ju 
det som är viktigt här: att lyfta fram nyttan och glädjen av att kunna flera språk 
och språkliga varieteter. Det är viktigt att uppmuntra barn och unga människor att 
skaffa sig en så bred språklig repertoar som möjligt. Då öppnas med ens många 
dörrar. Hör av dig till Monica Bravo Granström: contact@monicabg.com om du vill 
skriva något.

Monica Bravo Granström är doktorand vid lärarhögskolan PH Weingarten i södra 
Tyskland med arbetsämnet ”Läsförståelse i flerspråkiga miljöer”.  
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Jag har haft en riktigt trevlig eftermiddag 
med tonsatta pedagogiska sångtexter, 
alla väl anslutna till den europeiska 
språkskalan och Swedexnivåer från A1 
till B2. Den teoretiska utgångspunkten är 
språkinlärning med alla sinnen; rörelse, 
gester, ögon och öron, beröring, rytm, 
musik. Suggestopedi och neurodidaktik. 
Glädje och deltagande.

Sjung med! Lär Dig svenska med sång är ännu ett 
läromedel för svenskstuderande i Tyskland. 
Jag har tidigare presenterat och skrivit om 
Margareta Paulssons Välkommen!-serie som 
utkom mellan 2006–2010 och Smultronstäl-
let, en translingvistisk lärobok för barn och 
ungdom av Nicoline Kühn och Beate Eckert 
från 2012. 

Denna gång är det Inger Mustelin  
som står för textboken och tillsammans  
med Guido Jäger för musiken som finns  
på en nedladdningsbar gratis ljudfil  
(www.hej-schwedischkurse.com) som kom-
pletterar boken – som också går att beställa  
på denna hemsida.

Sjung med! 
Få fart! 

RECENSION

De tänkta användarna är både barn och 
vuxna, nybörjare såväl som B1-B2-nivåare. 
Varje sångtext, tjugo stycken, har ett tema, 
en nivåmarkering och ett grammatiskt och 
fonetiskt fokus. Man ansluter väl till svenska 
traditioner, seder och bruk såväl som sång-
liga; snapsvisor, årstider, helger, allsång, 
den svenska körtraditionen.

De grammatiska strukturer som trä-
nas är bland annat verbformer, ordföljd, 
adverb, frågeord, possessivpronomina, 
bestämd och obestämd form – och uttal 
och prosodi. 

Och det är kanske just här som musik 
och sång hjälper till allra bäst och boken är 
som allra viktigast. Rätt uttal och satsme-
lodi är ju erkänt knepigt att få till.

Det finns en hel del vetenskapliga under-
sökningar gjorda kring språkinlärning och 
musik (flera berör sfi och svenska som 
andraspråk); examensarbeten inom lärar-
utbildningen vid olika universitet och 
högskolor. Vid GU har t.ex. Katharina 
Dahlbäck skrivit några texter om musik 
och språk i samverkan. En klassiker är Ulf  

Jederlunds Musik och språk, ett vidgat perspektiv 
på barns språk-utveckling och lärande.

Textboken Sjung med! kompletteras väl 
med en metodbok med aktiva övningar:  
Få fart! Lär ut svenska med rörelse och sång av 
Louise Mårtensson Mussweiler som i 
många år samarbetat med Inger Mustelin 
kring kurser i Nordtyskland och kultur-
resor till Sverige. I metodboken får lära-
ren instruktioner och idéer för arbetet 
med sångerna, innehållet och formerna. 
Övningarna utvecklar och utvidgar texter-
nas möjligheter på ett roligt och inspire-
rande sätt.

Jag ska definitivt använda några av 
sångerna och idéerna på höstens kurser för 
våra Erasmusstudenter på universitetet – 
böckerna funkar alltså med stor sannolik- 
het även worldwide. 

Text: Ulla Berglindh
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Nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige sommaren 2017?

1. En svensk idrottsprofil har speciellt 
utmärkt sig under sommaren med 
flera guldmedaljer och världsrekord. 
Vem?
A. Sarah Sjöström
B. Lovisa Lindh
C. Melwin Holm

2. En före detta minister har varit i 
rejält blåsväder efter en fest i skärgår-
den. Vem?
A. Göran Persson
B. Fredrik Reinfeldt
C. Anders Borg

3. Sverige tog ett silver i VM i friidrott. 
Vem stod för den bragden?
A. Meraf Bahta på 1500 meter
B. Daniel Ståhl i diskus
C. Angelica Bengtsson i stavhopp

4. En stor och mycket uppskattad 
skådespelare avled i juni. Vem?
A. Gösta Ekman
B. Michael Nyqvist
C. Björn Granath

5. Vilket lag blev det svenska damla-
get i fotboll utslaget av efter grupp-
spelet i EM?
A. Danmark
B. Nederländerna
C. Tyskland

6. Vem blev årets svensk-amerikan?
A. Pia Sundhage
B. Jan Eliasson
C. Per Gessle

7. Vad innebar den s.k. IT-skandalen 
på Transportstyrelsen?
A. Någon hackade regeringens datorer.
B. Sekretessbelagda uppgifter läckte 
ut.
C. En tjänsteman sålde Transport-
myndighetens datorer till privat-
personer.

8. Allsång på Skansen är ett popu-
lärt inslag i sommarens Sverige. Vem 
ledde allsången i år?
A. Måns Zelmerlöw
B. Lotta Engberg
C. Sanna Nielsen

9. Vem har skrivit texten till Idas som-
marvisa?
A. Astrid Tegnér
B. Astrid Lindgren
C. Astrid Taube

10. I år fyllde en folkkär person 40 
år och firades ordentligt den 14 juli. 
Vem?
A. Kronprinsessan Victoria
B. Charlotte Perrelli
C. Camilla Läckberg

11.  Alliansen ville väcka en misstroen-
deförklaring mot regeringen. Vad ville 
alliansen?
A. Avsätta tre ministrar i regeringen
B. Avsätta regeringen
C. Avsätta statsministern

12. Vilka var svenskarnas populäraste 
semestermål under sommaren 2017?
A. Kanarieöarna och Grekland
B. Thailand
C. Mallorca och Kreta

13. Vilka tre är populära svenska 
turistmål?
A. Liseberg, Gröna Lund, Sveg
B. Liseberg, Falun, Gekås
C. Liseberg, Gekås, Stockholm

14. Vilken fågel är detta (se nedan)?
A. Blåmes
B. Domherre
C. Gulsparv

15. Ett populärt sommarprogram på 
radion är
A. Sommar
B. Sommar i P1
C. Sommarminnen

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

Lösning till nutidsorienteringen nr 2, 
2017 var: 1B, 2A, 3A, 4C, 5B, 6B, 7B, 
8B, 9A, 10B, 11C, 12A, 13B, 14C, 
15A 

Pristagare:
Päivi Mattila, Finland
Cornelia Juckert, Tyskland
Marjatta Öörni, Finland

GRATTIS!
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SISTA SIDAN

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

tradition – style – education

Sweden’s foremost and oldest boarding school, founded 
in 1896, offers a modern pedagogical approach based on 

a more than 100 years old tradition. 
Our beautiful campus and surroundings provide the 
ultimateexperienceforayoungpersontofulfillhisor

her outermost visions and dreams.


