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FRÅN DICKSONSGATAN
När detta skrivs 19 november snöar
det här i Göteborg. Annars har det under hösten varit regn och rusk, ömsom
småkallt och då och då överraskande
varmt. Det känns inte som om det är
någon ordning på vädret. Men som alltid ser vi fram emot en vit jul, men snö
har ju tyvärr varit en ovanlig företeelse
här i Västsverige under senare år.

Politiker kommer och går. Gick gjorde Anna
Kinberg Batra, Nya Moderaternas partiledare och kom gjorde Ulf Kristersson. Efter
att han tillträtt har Nya Moderaterna gått
starkt framåt i opinionsmätningarna, antagligen även beroende på att partiet intagit en
strängare syn i flykting- och invandringsfrågor. Detta har fått till följd att Sverigedemokraterna gått tillbaka i antalet sympatisörer.
Ekonomiskt går Sverige bra, börsen har
gått upp och arbetslösheten ner. Det byggs
mycket, men trots det är ännu bostadsbristen allvarlig. Priserna på bostadsrätter och
villor i de större städerna stiger dock inte på
samma sätt längre. Många anser att de inte
stiger alls – en förklaring är förslag om nya
amorteringskrav och ett ökat byggande av
nya bostadsrätter.
#metoo-rörelsen har skakat om delar av
det svenska etablissemanget. 456 kvinnliga
skådespelare har berättat om sexuella övergrepp de varit med om under sina karriärer.
Andra yrkesgrupper – inom TV och radio,
inom politiken, inom rättsväsendet med flera
– har vittnat om samma sak. Vi utomstående
är nog inte förvånade över att det händer och
har hänt, men omfattningen har överraskat
de flesta. Den tystnadskultur som råder tycks
ha möjliggjort övergreppen under alla år.
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Stipendiefonden för svensk utlandsungdom
Hos Stipendiefonden för svensk utlandsungdom finns möjligheter att söka pengar för
studier på en svensk utlandsskola (för elever
på grundskolenivå åk 6-9 samt gymnasienivå). Likaså finns möjligheten för en styrelse
vid en svensk skolförening som bedriver
kompletterande svenskundervisning att söka
ett belopp för bokinköp m.m. Tidigare har
ansökningstiden för detta varit i september,
men är numera 1 april. För mer information
om fonden – www.stipfond.se/stipendiefonden-for-utlandsungdom/
Hösten
Förutom lärarkonferenser på Gran Canaria,
i München och i Minsk så har höstens arbete bland annat bestått av utskick av bokpaket
till skolor och skolföreningar i utlandet, fortsatt bearbetning av de karolinska fångarnas
brev, kommunikation med Migrationsverket
rörande stipendiater, redigering av bidrag till
den kommande minnesmärkesboken, planering av framtida projekt och naturligtvis
en massa rutinarbete. Nu ser vi fram emot
en vit jul med tindrande barnaögon. Tyvärr
är det ju inte så att alla har en glädjefull jul,
men man kan ju ändå önska att alla har något att bli glada över.
Årsmötet 2018
Årsmötet 2018 kommer att vara i Västervik 26–27 maj. Sverigekontakts lokalförening i Västervik firar sitt 100-årsjubileum
i samband med detta och ett urval av alla
de aktiviteter och händelser som ägt rum i
lokalföreningens regi under alla dessa år ska
uppmärksammas. I Sverigekontakts marsnummer kommer mer information om årsmötet och kringarrangemang.

Sommarkursen 2018
Det kan tyckas tidigt att nämna sommarkursen i svenska 2018, men förfrågningar kommer från studenter redan nu. Kursen kommer som tidigare år att vara på Billströmska
folkhögskolan och datum är 23 juli till 11 augusti. Ansökningsformulär finns på vår hemsida www.sverigekontakt.se.
Medlemsavgifter 2018
Medlemsavgiften i Riksföreningen Sverigekontakt har under många år varit oförändrad
och är så även under år 2018. Ni har antagligen under många år noterat att Riksföreningen Sverigekontakt inte skickar ut några
inbetalningskort avseende medlemsavgiften.
Många av er i Sverige betalar antingen för
att ni kommer ihåg att betala eller för att er
lokalförening påminner er (150 kronor/år) –
betalning ska ske till bankgiro 420-5670.

Betalning från utlandet är krångligare – både
för skolor och för privatpersoner eftersom
det krävs uppgifter om bank, mottagare,
IBAN och BIC.
Bank: SEB
Mottagare: Riksföreningen Sverigekontakt
IBAN: SE33 5000 0000 0501 1119 3729
BIC: ESSESESS
Inför 2018 kommer vi att till skolföreningar
skicka ut en faktura eftersom flera skolor har
önskat det. Vill ni inte vänta på den så betala
300 kronor till ovan nämnt konto.
Vi tackar på förhand!
God jul och Gott nytt år
önskar vi er alla från oss alla!
Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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Omslag: Luciatåg vid Svenska
skolan i London 2016

Finland firar i år hundraårsjubileum som
autonom stat. Det var i samband med att
första världskriget gick mot sitt slut som
Finland för första gången någonsin blev fullständigt fristående från andra stater.
Sverige och Finland har mycket gemensamt. Dit hör det mesta av historien. Innan
Finland blev en egen oberoende stat för
hundra år sedan, var landet ett storfurstendöme inom det ryska tsarväldet sedan 1809.
Dessförinnan var det en del av Sverige, som
Dalarna, Närke, Hälsingland eller Uppland.
Därför är ännu idag Finland det enda
land i världen utanför Sveriges nuvarande
gränser som har svenska som ett av sina
officiella språk. Hur anmärkningsvärt detta
är kanske vi inte tänker på så mycket i vardagslag. Vi lägger mera märke till att debatten i Finland ibland ger uttryck för en viss
ovilja mot svenskundervisning i skolan.
Vi hör att det talas om tvångssvenska,
men många (de flesta?) svenskar i Sverige
är okunniga om vad som egentligen ligger
bakom. Säkert uppfattar vi att det också finns
folk i Finland som varmt pläderar för svenskans ställning i Finlands skolor och i andra
sammanhang. Framför allt vet vi att det finns
så kallade finlandssvenskar, som har svenska
som modersmål, och att de själva känner
sig trängda när deras språk trängs tillbaka.
Men de flesta av oss vet mycket litet om
själva problematiken, och vi följer knappast
uppmärksamt med i debatten i Finland,
bara när den ganska flyktigt refereras i
svenska medier. Har vi tur, är det då någon
kunnig journalist som förmår ge en kortfattad och pedagogisk sammanfattning av en
ganska invecklad situation. Om inte, förblir
vi ganska okunniga.
Här är inte rätta platsen för att råda bot
på okunnigheten. Men en liten påminnelse
är inte ur vägen. Okunskap beror ofta på
attityder, och dessa i sin tur tar sig många
andra uttryck också.
Skandinaver, dvs. danskar, norrmän och
svenskar, har vant sig vid att resa omkring
i Norden och kunna använda sina egna
språk varthän de kommer. Den situationen
håller på att ändras i grunden. Den har sin
utgångspunkt i det faktum att Danmark
och Sverige är gamla stormakter och att de
andra nordiska länderna ingått i någon av
de båda stormakternas sfärer. I århundraden var danska det gemensamma administrativa och kulturella språket i det danska
stormaktsväldet, svenska i det svenska.
Enstaka förståndiga makthavare på plats
förstod att det inte räckte att bara skrika
högre när språkförståelsen sviktade. I prak-

tiken hade man både tolkar och i viss mån
egna tillägnade språkkunskaper att ta till. Men
de officiella attityderna bestod. På sikt skulle
alla lära sig. Det var danskan och svenskan
som gällde principiellt, om också praktiken
tvingade fram alternativa lösningar i konkreta
situationer.
Danskar och svenskar har genom tiderna
blivit bortskämda på den här punkten. När vi
reser i Norden och inte blir förstådda, försöker
man gärna framhärda med sitt eget språk, ofta
under en ideologisk förevändning: nordismen.
Man kan höra sådant som att det är bedrövligt att vi skall behöva använda engelska när vi
talar med varandra i Norden. Detta sägs gärna
av nordbor som inte drömmer om att aktivt
lära sig finska eller isländska eller ens sätta sig
bättre in i ett annat skandinaviskt språk än det
egna.
Engelskan används alltmer. Finnar och
islänningar har närmast till den lösningen,
men även danskar och svenskar tar till engelska
vid minsta motstånd, ofta utan att något annat
först prövats. Människan vill förstå, och gör
man inte det famlar man efter andra lösningar.
Det finns mycket att säga om detta, men
låt oss bara dröja vid en fråga, nämligen det
gemensamma ansvaret. Hittills har ansvaret
för att språkförståelsen i Norden upprätthålls
fördelats mycket ojämnt.
På Island läggs det ner stora resurser – i
form av pengar och folks tid och engagemang
– på att behålla danskundervisningen i skolan
på en effektiv nivå. Detsamma gäller svenskundervisningen i Finland. För att en majoritet
av befolkningen i dessa länder skall finna det
lönt att fortsätta med det måste det finnas ett
tydligt incitament.
Det räcker inte med tillfredsställelsen i att
kunna kommunicera på ett visst språk. Det
finns så många språk, och man kan inte lära
sig dem alla.
Men förståelse är inte bara en rent språklig fråga. Samlevnad kräver viss förståelse på
ett djupare plan än att man bara hör vad den
andre säger och kan svara någorlunda redigt.
Det krävs kunskap om varandra och ett genuint intresse för varandras sak. Inget befrämjar
förståelsen mellan folk mer.
Finland är ett spännande land. Det finns
mängder av anledningar att lära sig mer om
det, även för svenskar. Vi önskar Finland all
lycka med jubileet och med
framtiden.
Varma hälsningar i höstmörkret
Bo Ralph
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Nätverkskonferens på

Gran Canaria
september 2017

Biskops-Arnö
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Fredagen den 22 september och lördagen den 23 september samlades de
svenska utlandsskolorna på SUFs årliga konferens. I år hade Gran Canaria
nöjet att bjuda in och 85 deltagare från
olika utlandsskolor deltog.

Fredagen började med ett besök på Svenska
skolan i San Agustin, en skola som startade
redan 1965 i Las Palmas och som funnits i
de nuvarande lokalerna sedan 1994. Rektor
Josefine Karlsson och skolans ordförande
Joel Green hälsade välkomna och eleverna
guidade besökarna genom skolan. Eleverna bjöd även på sång och förskolläraren
Marina tillsammans med skolans husband
sjöng bland annat en egenkomponerad
version av filmen Sällskapsresans signaturlåt ”Välkommen till våran ö”. Efter en
gemensam promenad till konferensanläggningen på hotell Gloria Palace samlades
alla deltagare på taket för ett gruppfoto
innan dagens föreläsningar drog igång.
Joel Green
höll inledningstal och berättade bland
annat kort om
Gran Canaria.
Fredagens föreläsare, Andreas
Jonsson, berättade om sitt
arbete med

mänskliga rättigheter och mobbingfrågor.
Andreas pratade även om attitydförändring och målsättning, hur vi kan göra skillnad och agera tillsammans och hur viktigt
det är att sluta att bara existera och att
börja att leva.
En av de viktiga sakerna när utlandsskolorna ses är att diskutera aktuella frågor med varandra och byta erfarenheter.
Detta skedde både spontant under fika och
middagar men även schemalagt i grupper
under fredagen och lördagen.
Efter konferensen åkte deltagarna på en
guidad tur till den berömda öknen i Maspalomas och en vacker utsiktsplats uppe
i bergen. Kvällen avslutades med typiska
kanariska tapas och grillat på restaurang
La Cabanita park.
Lördagen startade med att Per-Olov
Ottosson från Skolverket berättade om
aktuella händelser och informerade om
nya riktlinjer. Lars Bergman från Riksföreningen Sverigekontakt redogjorde sedan
om sin verksamhet och Annica Simonsson
Bergqvist representerade SUF och informerade om svensk utlandsundervisnings
förenings arbete.			
Lördagens föreläsare, Anna och Ola
Rosling från organisationen Gapminder,
inledde med att alla deltagarna fick göra
ett test och se hur mycket de visste om hur
delar av världen ser ut idag. Det visade
sig att gruppen (och de flesta andra vuxna
idag enligt gapminders tester gjorda över

hela välden på över 10 000 individer) inte
är uppdaterade på hur världen ser ut inom
vissa områden och baserar delar av sin
världsbild på gammal information. Genom
statistik och grafer fick deltagarna en uppdatering och efter att ha genomfört ett
prov även ett certifikat på vad de lärt sig.
För alla som vill göra testet finns det på
Gapminders hemsida www.gapminder.org.
Anna och Ola presenterade även sitt
nya projekt Dollarstreet. Dollarstreet är en
interaktiv sida där man kan se ingående
hur människor från olika länder bor och
på så sätt jämföra levnadsstandard. Gapminder har samlat in cirka 30 000 foton
från 264 familjer i 50 länder som bas för
jämförelse, ett arbete som kontinuerligt
fortsätter. Dollarstreet finns även den på
Gapminders hemsida.
Lördagen avslutades med en guidad tur
genom Meloneras och restaurangbesök på
Labrador i Montana La Data.
Under söndagen var rektorerna
inbjudna till rektorskonferens i Svenska
skolans lokaler. Alla rektorer hade en aktuell
fråga med sig som diskuterades i gruppen.
Det var mycket givande. Rektorerna startade även planeringen för nästa års nätverkskonferens samt Rektorskonferensen i
Lissabon våren 2018.
Text: Josefine Karlsson och Joel Green

Kraftverket Olidan
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Minsk

värd för årets Baltikumkonferens
Sara Kadefors

Årliga konferenser anordnade av Riksföreningen Sverigekontakt för svensklärare i utlandet är något svensklärare
alltid ser framemot för dessa tillfällen
innebär trevliga möten med kollegor,
nya bekantskaper, lärorika föreläsningar
och diskussioner.

Vanligtvis har Estland, Lettland och Litauen
turats om att vara värdland för sådana
konferenser, men hösten 2017 blev annorlunda i detta avseende. För första gången valdes Belarus som mötesplats för ett femtiotal
svensklärare från Estland, Lettland, Litauen,
Ryssland (Sankt Petersburg) och Ukraina.
Det var otroligt glädjande att vi alla kunde
samlas i Minsk. Dessutom kändes den
belarusiska huvudstaden som ett lyckat konferensställe eftersom några deltagare aldrig
hade varit i Minsk och andra hade avlägsna
minnen från sina tidigare Minskresor.
Traditionsenligt inleddes konferensen
på fredagskvällen med en mottagning på
Sveriges ambassad där Sveriges ambasssadör i Belarus Christina Johannesson och
ambassadens medarbetare välkomnade oss
med det trevliga minglet och den goda buffén. Hela lördagen och söndagsförmiddagen
spenderade vi i en stor ljus konferenssal på
det nyrenoverade hotellet Belarus som ligger i
centrala Minsk. Konferensarrangörerna höll
korta introduktionstal och sedan flöt det på
med olika föreläsningar. Det var en stor ära
att få besök av Sara Kadefors som fascinerande berättade om sitt författarskap. Lit-
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teraturexperterna Ann Boglind och
Anna Nordlund gav oss inblick i
Litteraturbankens fantastiska resurser samt berättade om modern ungdomslitteratur. Det var också nyttigt att få olika tips på hur man kan
arbeta med skönlitteratur på svensklektioner.
Trots att konferensen var i stort
sett ägnad åt litteratur var det också
intressant att få höra konferensdeltagarnas miniföreläsningar med
olika teman. Inte minst givande
var det med de traditionella workshoparna där lärarna kunde utbyta
sina erfarenheter.
Under rasterna vid en fika hade
deltagarna möjlighet att se en fin
fotoutställning ”Svenska i Vitryssland” som svenska amatörfotograferna Magnus och Jenny Lindgren
presenterade under konferensen.
Efter söndagslunchen kändes det
som att tiden bara flög iväg och det
var verkligen tråkigt att skiljas åt.
Men vi har förhoppningar om framtida konferenser även fortsättningsvis i Minsk och riktar ett enormt
tack till Riksföreningen Sverigekontakt och Svenska Institutet som möjliggör sådana ovärderliga möten för
oss, svensklärare i utlandet!
Text: Maria Sakovets
Centret för svenska studier i Minsk

Konferensdeltagare

Tjörntagen
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Mingel

SAMLING I MÜNCHEN
”Det är vår tur snart! Vi har inte
ordnat nätverkskonferensen på
jättelänge. Vi kan inte bara låta
andra föreningar ordna konferens,
vi måste göra det själva någon
gång också!”, säger en av lärarna
till mig.

Hon har rätt. Det är bara att sätta igång.
Jag anmäler vårt intresse till SUF. Till min
förvåning blir SUF inte omedelbart eld och
lågor. ”Jaha, OK, vi får se, vi ska diskutera
det i styrelsen”. Vi trodde att SUF behövde
söka med ljus och lykta efter arrangörer,
men så är det tydligen inte.
Och så åker delar av styrelsen till nätverkskonferensen i Zürich på studiebesök.
Där är allt perfekt. Att komma upp i den
klassen betyder mycket arbete. När vi kommit hem från Zürich bildar vi en nätverks8
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konferenskommitté som genast kavlar upp
ärmarna och börjar jobba, försöker i alla
fall. Vi har möten via Skype. De ägnas åt
att fråga varandra om vi hörs. Det gör vi
inte. Vi försöker ringa upp igen. Det blir
inte bättre. Efter ett par försök förmodar
vi att Microsoft inte vill att gratisvarianten
ska fungera. Vi byter till ett betalalternativ
(inte Skype).
Vi måste hitta lokaler: hotell, konferenslokal, mingel på fredag kväll, middag på
lördag kväll. Hotellet ska inte vara för dyrt,
ligga centralt och vara tillräckligt stort.
Det finns inte så många. Efter en hel del
letande hittar vi ett som är villigt att reservera 80 rum i förväg. Då har det gått flera
månader. Konferenslokal tar ännu mer tid.
Alla ställen vill ha en kopiös massa pengar
för att de ställer stolar på plats och ordnar
fika. Efter mycket förtvivlan förslår någon
att vi ska vara i vår skola. Det är ju en jät-

tebra idé! Då kan vi ordna allting själva, det
blir billigt och bra! Men hur ska deltagarna
komma dit från hotellet, det är ju långt?
Hyra buss blir för dyrt. De får åka kommunalt. Tur att det går en pendeltågslinje nästan från dörr till dörr.
Fina föreläsare ska vi ha. Det kommer
idéer från alla håll. Lärare och styrelsemedlemmar föreslår och kontaktar den ena efter
den andra. Jag ringer Skolverket. Där blir
alla förslag sågade. Vi ska ha Lina Rahm
Hallberg och Anna Telenius Bodin och så
är det inte mer med det.
När det är klart med föreläsarna kan
vi knåpa ihop ett program. Kommunikationsutskottet gör med förenade krafter en
hemsida och skriver inbjudningar. Det har
redan blivit maj månad. Men det är fortfarande mycket annat som måste fixas. I
Zürich hade de sponsorer. Ska vi ha det
också? Stefan trycker broschyrer och tar

Anna Telenius Bodin

kontakter. Vi måste fixa lunch och fika till
deltagarna. Hur fasen ska vi ordna kaffe till
hundra personer? Ska vi köpa tjugo kaffebryggare som sen aldrig kommer att användas mer? Be föräldrarna köra i skytteltrafik
med termosar verkar inte heller bra. Nej,
vi tar våra glöggvärmare, som vi använder
vid Lucia, värmer vatten i dem och så kör
vi med pulverkaffe. En del kommer säkert
att gnälla för att de inte får Gevalias mellanrost, men man kan inte få allt.
Sommarlovet i Bayern varar till mitten
av september. När skolan börjar igen är det
inte långt kvar. Sista anmälningsdatum var
i början av augusti, så att vi kunde avboka
hotellrummen utan att betala. Men det där
med sista anmälningsdatum är väl bara nåt
arrangörerna har hittat på, tycks många
tänka, och anmäler sig glatt långt senare.
Andra ändrar sig och avbokar. Några vill
dessutom bo i dubbelrum! Hotellgruppen
förhandlar med hotellet så att alla får vad
de vill ha. Men trots stora insatser från alla
som engagerar sig börjar undertecknad
känna hur nerverna spänns. Varför svarar
inte den där människan som ska komma
med lunchen om hon kan fixa veganmat?
Varför meddelar inte konsuln om han kommer och hälsar välkommen? Hur ska vi få

tag i en beamer? Men allt ordnar sig och
jag bestämmer mig för att inte beställa lugnande piller.
Två veckor innan undrar jag om det
var rätt beslut. En av lärarna säger att vi
borde ha lite underhållning, för det har
man alltid på konferenserna. SUF frågar
plötsligt om vi kan ordna videoinspelning.
Till råga på allt visar det sig att pendeltågen inte går under helgen. Hur ska vi fixa
allt detta? Det ordnar sig genom att föreläsarna säger nej till video, vägvisarna finner
att några pendeltåg trots allt går och Stefan
trycker upp allsångshäften. Dessutom ordnar han namnskyltar, påsar till deltagarna
och skickar ut det sista informationsmejlet.
Undertecknad kan avbeställa nervkliniken.
Till slut är det dags. Våra stora starka
norrlänningar bär stolar och bord hit och
dit, en massa föräldrar kommer med kakor
som fikakommittén dukar fram till fikabordet, välkomstkommittén tar hand om gästerna, vägvisarna visar vägen, ja allt verkar
konstigt nog fungera. Konsuln är faktiskt
på plats och hälsar välkommen, Anna Telenius Bodin berättar om hjärnan, dopamin
och motivation, Lina Rahm Hallberg för-

Lina Rahm Hallberg

medlar hållbara vägar in i läsning och skrivning och ingen klagar över att det inte finns
Gevalia mellanrost. Vi lottar ut gåvorna vi
fått av sponsorerna (men vi talar inte om att
alla lotter är vinstlotter). Några av deltagarna
har t.o.m. med presenter till oss! Det börjar
kännas ganska bra.
Då säger plötsligt Sverigekontakt och SUF
att de vill ha ett foto. Foto? Det har vi inte
tänkt på. Varför säger de det först nu? Men
det ordnar sig, för vårt allt-i-allo, Stefan, har
tagit med sin kamera.
Efterår pustar alla vi som jobbat med konferensen ut, klappar varandra på axlarna och
känner oss nöjda med att allt gått bra. Hela
26 medlemmar ur föreningen engagerade sig i
större eller mindre omfattning.
Vi önskar nästa års arrangör, skolan i Aten,
lycka till och tackar för ouzon vi fick. Den ska
vi se till att förtära under festliga former.
Text: Sune Montán
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ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Linnés

minnesmärken
Jag fick just för mig att söka bland
portomärken som har Linnés namn
tryckt, så jag letade efter Linné och
Linnaeus på minnesmärken. Efter
att jag hade funnit ett hundratal var
jag tvungen att lägga in en begränsning så att mängden var hanterbar.
Jag valde då märken med namn och
snäckmotiv. Snäckor är vanligtvis inte
det första man tänker på i samband
med Carl von Linné.

5.

3.
1.
Bild 1 Det första exemplet kommer från
Angola, som har denna kammussla som
motiv, det vetenskapliga namnet Lyropecten nodosus samt Linné. Tänk att hitta ett
namn på en smålänning i Angola.

Bild 5 Norr om Nya Kaledonien finner vi
Filippinerna (Pilipinas), och ett märke med
Linnés latinska namn, Linnaeus. Snäckan
är en Bursa Bubo-snäcka som ofta blir 20
– 25 cm stor.

Bild 3 Djibouti var ett franskt territorium
innan 1967, namnet var då Côte Française des Somalis. Även då fann vi Linnés
namn på minnesmärken från det landet.
Meleagrina Margaritifera som i dagligt tal
kort och gott är pärlmussla.

6.

4.
2.
Bild 2 I det östafrikanska landet Djibouti finner vi en Cribrarula cribraria som
Linné beskrev år 1758.
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Bild 4 Ett annat franskt territorium som
ligger ett hundratal mil öster om Australien är Nya Kaledonien (Franska Nouvelle-Calédonie). Här har Linné satt sitt
avtryck på märket med snäckan Lambis
scorpius. Lambis scorpius är en snäcka
som kan bli upp till 17 cm lång beskrevs
av Linné först av alla.

Bild 6 När vi ändå är här i västra Stilla
havet kan vi besöka Republiken Kina som
vi i dagligt tal känner till som Taiwan.
Här i Taiwan har man valt att avbilda en
Tibia fusus, Spindel Tibia som är en stor
art av havssnäckorna. Märket är prytt med
Linnés namn.

7.

8.
Bild 7 Ett kort besök i Thailand hinner vi
med. Vi finner Linné tillsammans med en
bläckfisk med skal, pärlbåtarna. Till skillnad från andra bläckfiskar har pärlbåtarna
ett yttre skal som är fyllt med luft och
genom detta kan de hålla sig svävande i
vattnet. Nautilus pompilius är en bläckfiskart som beskrevs av Carl von Linné 1758.
Den ingår i släktet Nautilus och familjen
pärlbåtar.
Bild 8 I Karibiska övärlden har Linné satt
sina spår för all framtid. En tropisk manet,
månmanet har beskrivits av Linné. Maneten blev märke på Kuba. Aurelia aurita, ett
nässeldjur som Linné beskrev 1758.
Bild 9 I gamla Brittiska Honduras numera
Belize har Linné satt sitt spår på ett märke
med Strombus gigas. En vacker snäcka
som väcker nyfikenhet.
Bild 10 Ett land som blev självständigt
1975 från Nederländerna var Suriname.

9.

11.

10.

Självklart var den svensk som har lämnat
flest minnesmärken efter sig (en vacker dag
kan jag nog styrka detta påstående) smålandsgrabben Carl von Linné. Tellina radiata är en musselart som beskrevs av Carl
von Linné 1758. Den ingår i släktet Tellina
och familjen Tellinidae.
Bild 11 Vi fortsätter rakt över södra Atlanten med ett stopp på den lilla brittiska ön
Ascension där vi hittar Linné.

Nodipecten nodosus är en kammussla som
har en bit av Linnés storhet.
Bild 12 Vi avslutar där vi började på den
afrikanska kontinenten. På Afrikas västkust
har République de Côte d’Ivoire, Elfenbenskusten, ett märke med en vanlig sjöstjärna, Asterias rubens, och Linnés latinska namn. Linneaus och en sjöstjärna.
Linnés avtryck med hans namn är alltid lika trevligt när man stöter på det ute
i världen. Jag valde att begränsa mig till

12.
några snäckor och andra vattenlevande
djur. Om man skulle vidga sig inom fauna
och flora med hans livsverk och namn blir
det i stort sett ändlöst med minnesmärken.
Text: Sven Vindelstam
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BEIRUT EXPRESS
LEVERERAR KULTURELL FUSION MELLAN SVERIGE OCH MELLANÖSTERNS PÄRLA, BEIRUT
Interkulturella möten och chansen att
uppleva nya kulturer har alltid fascinerat
mig och färgat allt jag satt mig för. Efter
att ha varit bosatt utomlands en längre
tid, först med studier och sedan arbete
med konst & design i London, hamnade
jag till sist i Beirut och blev förtjust! Precis som TV-profilen Anthony Bourdain
passionerat uttryckt så är Beirut ett
ställe som berör på djupet. Jag skulle
vilja säga att en utav anledningarna
är dess otroligt generösa och sociala
invånare, med inspirerande öppenhet
och fritt tänkande i mångt och mycket.
Dessutom är Beirut en tämligen pulserande kosmopolitisk stad som ingiver till
upplevelser och ständigt nya upptäckter.

Efter att ha bott i Beirut några år, så kändes
det naturligt att sätta igång initiativ som för
samman den växande skaran skandinaver
som bor här. Jag tycker det är viktigt att på ett
naturligt sätt hålla igång språk och kultur och
därav föddes idén om Beirut Scandi Club.
Det första evenemanget blev midsommarfirande på Silkesmuseet i Bsous med
dess vackra omgivning. Det var ett väldigt
välkommet och lyckat event med blomsterkransbindning, dans kring midsommarstången och svensk-libanesisk buffé som
alla bidrog till. Det föll sig sedan naturligt
att arrangera Luciafirande, vilket vi hade i
den stämningsfulla kryptan under St Josephs

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

kyrka i Monot. Nu har det blivit
tradition att fira dessa högtider
och vi fortsätter att erbjuda alla
möjligheten att få delta och uppleva och skapa fina minnen tillsammans med en unik SkandiLiba mix.
Förutom dessa traditionella
firanden har vi anordnat evenemang med fokus på skandinavisk samvaro på olika sätt.
Exempelvis så arrangerades
den första SUF-miniolympiaden för de skandinaviska barnen här. Vid
ett annat tillfälle bjöd vi på vår typiska
svenska fika och i samband med detta hade
vi ett jätte-lego lekhörn på IB skolan Wellspring Learning Community och sagostunder med svenska barnklassiker. Dessa
böcker var även översatta till arabiska
(vilka donerats av den svenska ambassaden
och generalkonsulatet) för att introducera
vårt rika barnlitteratursarv till libanesiska
barn. Tvåspråkiga aktiviteter kommer vi
att vilja fortsätta utveckla, genom till exempel teater, konst och kreativa aktiviteter.
Vi har successivt växt till en stor grupp
av skandinaver som medlemmar, vilket är
väldigt roligt! Dessutom har fantastiskt nog
andra landsmän inklusive libaneser fått upp
ögonen för vad vi gör och blivit intresserade
av vår kultur.
Vi har haft ett enormt stöd från IB-sko-

lan Wellspring Learning Community, som
gjort våra initiativ möjliga. De har backat
upp oss såväl finansiellt som varit öppna för
alla våra idéer, då de vill premiera interkulturellt och språkligt utbyte. Det är vi otroligt
tacksamma för. IB-programmet betonar vikten av att bibehålla och utveckla sitt modersmål när man bor i ett främmande land.
Nästa steg för mig är att sätta igång en
interkulturell plattform som lyfter det bästa
från båda världar och som främjar ett dynamiskt utbyte mellan Skandinavien och Libanon inom kultur, utbildning och näringsliv
med social innovation och miljömedvetenhet som förtecken. Möjligheten att få skapa
tillfällen till stimulerande utbyten som har
en positiv inverkan är något som ligger mig
varmt om hjärtat.
Text: Karin Sanner

INTERNATLIVET
ÖPPNAR EN VÄRLD
AV MÖJLIGHETER
• SSHL erbjuder utbildning i svensk grundskola och svenskt gymnasium.
Ekonomiprogrammet erbjuds även på engelska.
• Dessutom är SSHL en IB skola med Middle Years Programme från åk 7 och Diploma
Programme från åk 11.
• Skolan ligger i Sigtuna vid Mälarens strand med närhet till Arlanda flygplats och Stockholm.
• Eleverna bor och studerar i en naturskön, historisk och trygg miljö.
• SSHL har en stor erfarenhet av utlandssvenska ungdomar och svenska som modersmål är
inte ett krav för att börja på SSHL.

SO M MAR K U RS E R
BLI BÄTTRE PÅ SVENSKA

Intensiv språkträning

PROVBO
Det finns möjlighet att provbo på skolan och
uppleva internatlivet och skolan samtidigt. Välj
mellan särskilda provbotillfällen eller eller boka
in en tid som passar dig bäst.

Svenska traditioner
Utflykter till Stockholm
och Uppsala
SSHL .SE/SOMMARKURSER

14-17 FEBRUARI · 2018
11-14 APRIL · 2018
SSHL .SE/PROVBO
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Utblick Finland

Läs böcker
och lär dig att skriva
Det var någon som sade att de som är
födda på sjuttiotalet i Finland fortfarande kan skriva arbetsansökningar
men att de som är födda ett årtionde
senare inte kan göra det. Deras ansökningar är skrivna på ett så dåligt
språk att de knappt kan läsas.

Nyss hörde jag en kompis berätta att hennes kollega som jobbar inom kundbetjäningen inte kan skriva e-postmeddelanden
till kunder utan behöver hjälp med att formulera dem.
I yrkesskolan märker jag som lärare att
det är väldigt få elever som skriver längre
texter utan stora svårigheter. Några har
svårt att skriva även några enstaka rader.
Ibland är det så att eleven kan svara på
andra frågor i provet i svenska men kan
inte skriva en uppsats.
En typisk situation i skolan är också att
studerande frågar om innehållet i något

meddelande som läraren skickat. De kan
eller orkar inte läsa meddelandet även om
det bara är fråga om några rader utan vill
hellre höra budskapet sagt.
Skriv- och läskunnigheten går hand
i hand. De som inte läser kan inte heller skriva. Undersökningarna visar att var
åttonde femtonårig pojke i Finland slutar
grundskolan utan att kunna läsa. Var hamnar de här pojkarna?
Yrkesskolan måste idag ta emot alla
sökande så en del av pojkarna kommer till
oss. Alla ska få en utbildning och ingen ska
hamna utanför samhället. I och med detta
löfte tar yrkesskolan idag emot en allt mer
heterogen grupp ungdomar och bland dem
flera som har lässvårigheter eller andra
inlärningssvårigheter.
Samtidigt som den här heterogena skaran ungdomar tas in i yrkesskolor, genomförs den stora reformen inom yrkesutbildningen. Reformen är ett alltför positivt

namn för de besparingar som ska göras
inom de kommande åren. Vi får handskas
med oerhört allvarligare problem än med
bara några elever som inte kan läsa.
Regeringen har fattat beslut om att 190
miljoner euro ska sparas på yrkesutbildningen på andra stadiet. Det här innebär
att närstudierna vid yrkesskolorna minskar
och självstudierna ökar. Elevernas kompetens ska framöver påvisas via yrkesprov i
praktiska arbetslivssituationer.
Reformen minskar också andelen kurser
i språk det vill säga engelska och svenska.
Vi lärare är väldigt oroliga över den här
negativa utvecklingen och tycker att våra
utexaminerade yrkesskolelever inte längre
kan konkurrera om högskoleplatser med
dem som tagit studenten och läst mycket
mer språk.
Vi får bekämpa de negativa trenderna
och hitta på olika sätt att främja de språkliga färdigheterna hos ungdomarna vare sig
det gäller modersmålet eller de främmande
språken.
Även om vi lever i en allt mer digital
värld behövs läs- och skrivkunnighet för att
garantera demokratin och för att få folk till
olika arbeten.
Läsfärdigheterna utvecklas tidigt på lågstadiet. I en undersökning läste jag att läshastigheten når sin topp vid tioårsåldern.
Jag kan vara nöjd med min egen tioåring
som läser frivilligt och dessutom väldigt
snabbt jämfört med sina föräldrar.
Det finns olika knep att få barnen att
läsa. En finsk ungdomsförfattare skrev i en
kolumn att han har hängt upp två euros
mynt på en lina och barnen får plocka åt
sig ett mynt efter en läst bok. En vän till
mig låter sina pojkar, sju och tio år gamla,
ha lampan på en halv
timme längre i sängen.
Det finns ett enda
krav. De trettio minuterna ska ägnas åt att
läsa böcker.
Text: Johanna Savolainen
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Sverigepaket för högskolestuderande
på Hanaholmen
Seminariet Sverigepaket 2017 med
temat Framtiden samlade 150 deltagare till Hanaholmen – kulturcentrum
för Sverige och Finland den 6 november 2017. Den största delen av deltagarna var studerande vid högskolor
och universitet i Helsingforsregionen;
Språkcentrum vid Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Haaga-Helia
yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Laurea och Metropolia yrkeshögskola.

Seminariet arrangerades av Sverigekontakt
i Finland r.f., Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Svenska nu
i samarbete med de ovannämnda högskolorna och universiteten och Sveriges ambassad i Helsingfors med ekonomiskt stöd av
Riksföreningen Sverigekontakt i Sverige,
Svenska kulturfonden och Kulturfonden för
Sverige och Finland.
Seminariet Sverigepaket har ordnats i
ungefär 10 års tid i samma format. Syftet
med seminariet är att ge en möjlighet för
studerande vid finska högskolor och universitet att delta i ett seminarium på svenska
samt nätverka med andra högskolestuderande. Seminariedagen innehåller presentationer, grupparbete, paneldebatt med
publikfrågor samt tävlingar. Alla presentatörer och gruppledare kommer från Sverige.
Det är meningen att deltagarna ska uppmuntras att använda svenska språket samtidigt som de får ta del av ett aktuellt tema
som presenteras och som sedan diskuteras i
grupper, ledda av sverigesvenska utbytesstudenter. Deltagarna får också förhandsuppgifter inför seminariet.
Året Sverigepaket-seminarium ägde
rum den 6 november och då firas Svenska
dagen. Det var lite spänning i luften då studenterna med sina lärare började strömma
in i det nyrenoverade kulturcentrumet
Hanaholmen. – ”Hur ska jag klara mig på
svenska?” – ”Om jag inte förstår, eller om

jag inte kan delta i diskussionen…” Det var
många frågor och spänningsmoment hos
studenterna varav många deltog för första
gången i ett seminarium på svenska. Före
seminariedagen hade de haft möjlighet att
komma in i temat genom förhandsuppgifter som både lärare och studenter hade
tillgång till. Ord och fraser kunde övas med
hjälp av artiklar, diskussionsuppgifter, ordlistor och Quizlet-ordförrådsövningar på nätet
samt med olika aktiviteter i Facebook.
Seminariet öppnades av verkställande
direktör för Hanaholmen, Gunvor Kronman
som i sitt välkomsttal berättade om dagens
program och om firandet av Svenska dagen.
Därefter hälsade ordförande för Riksföringen
Sverigekontakt i Finland, Camilla Kåla, deltagarna välkomna och presenterade såväl Riksföreningen Sverigekontakts samt den egna
verksamheten. Nathalie Edman-Koskell, styrelsemedlem i Sverigekontakt i Finland, informerade om dagens praktiska arrangemang.
Press- och kulturrådet Jan Nyberg från Sveriges ambassad i Helsingfors imponerade på studenterna med att presentera sig själv på finska.
Press- och kulturrådet redogjorde för ambassadens aktuella nyheter och händelser genom
vilka syntes firandet av Finland 100 år. Konferencieren Henrik Hulden höll i trådarna och
såg till att deltagarna kunde följa seminarieprogrammet genom att förklara ord som kunde
var svåra för finskspråkiga studerande.
Sedan var det dags för seminariets föreläsare att ge sin syn på temat Framtiden. Den
första föreläsaren, frilansjournalist Martin
Appel tog oss på en tidsresa till framtidens
robotiserade värld; ”Hur förändrar robotiseringen vårt samhälle”. Vi fick genom många
praktiska exempel inblick i robotiseringen
som kommer att förändra vår vardag eller
som redan delvis har börjat. Den kommer
att underlätta vardagen, men innebär också
att en del nuvarande yrken kommer att försvinna och nya yrken kommer att uppstå.
Martin Appel fick de studerande att fundera

på vilka yrken det lönar sig att satsa på.
Professor Ebba Witt-Brattström målade upp
bilden om ”Ett feministiskt idealsamhälle
2030”. I sin tankeväckande föreläsning
behandlade Ebba Witt-Brattström feminism
och framtiden. Föreläsningen avslutades
med en dialog som hon läste upp. Dialogen kunde äga rum mellan en farmor och
ett barnbarn år 2030 då de blickar tillbaka
på år 2017 och tiden före det. Barnbarnet
förundrar sig över könsroller under de förgångna tiderna. Dialogen gjorde oss medvetna om könsrollerna som finns i dagens
samhälle och gav oss en uppfattning om hur
annorlunda det kunde vara i ett feministiskt
idealsamhälle 2030.
I seminariets sista anförande behandlades temat framtiden av designern Richard
Hylerstedt. Han visade på ett intressant sätt
hur det är ”Att översätta framtiden till nutiden i den offentliga sektorn”. Nyckelorden
inom den offentliga sektorn i framtiden är
tjänstedesign och samskapande. Det betyder att tjänster designas i den offentliga sektorn så att invånarna är mera involverade i
processen att utveckla den egna närmiljön.
Sedan var det studenternas tur att jobba
i grupper i mindre rum och förbereda frågor till Martin Appel, Ebba Witt-Brattström
och Richard Hylerstedt som skulle besvara
dem i paneldiskussionen. Spänningen
bland studenterna i början av seminariet
hade avtagit. Efter grupparbetet fick deltagarna i panelen besvara många kluriga
och väl genomtänkta frågor i en avslappnad stämning. I paneldiskussionen hördes
både allvarliga frågor och lättsammare som
utlöste skratt hos publiken.
Den innehållsrika seminariedagen avslutades med en filmvisning; Medan vi lever.
Efter att filmföreningen Walhalla rf hade
presenterat filmen, kunde deltagarna njuta
av seminariets avslutande kulturbit.
Text: Camilla Kåla

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

15

”TVÅNGSSVENSKANS”
UPPKOMST
Doktorsavhandling i Nordisk historia
vid Åbo Akademi Toinen kotimainen
toisen tasavallan Suomessa:
Ruotsin kieli pakolliseksi aineeksi
peruskouluun vuonna 1968 (Det andra
inhemska i den andra republikens Finland: Införandet av svenskan som obligatoriskt ämne i grundskolan 1968)
Janne Väistö disputerade fredagen den
1 september 2017 vid fakulteten för
humaniora, psykologi och teologi vid
Åbo Akademi. Opponent var docent
Markku Jokisipilä, Åbo universitet och
kustos var professor Nils Erik Villstrand,
Åbo Akademi.
Väistös forskning behandlar den samhällsrelevanta och aktuella frågan hur
och varför det svenska språket blev ett
obligatoriskt ämne i grundskolan, det
vill säga ”tvångssvenskans” uppkomst.
Janne Peter Väistö är född 24.8.1972 i
Göteborg, Sverige. Han avlade studentexamen 1997 vid gymnasiet Hermannin
lukio i Salo och politices magisterexamen vid Åbo universitet, 2012.
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I slutet av 1980-talet började frågan om
svenska språket att allt oftare aktualiseras i
den finska offentligheten. För språkfrågan
var Finskhetsförbundets verksamhet särskilt
viktig. På 1980-talet fick föreningen nya
medlemmar, varav många ville förändra
Finlands språkpolitik.
Årsmötet i februari 1988 valde professor Erkki Pihkala till ordförande, och hösten
samma år presenterade förbundet ett språkpolitiskt program i sex punkter. Den första
innehöll kravet att det svenska språket skulle
bli valbart ämne i grundskolan och gymnasiet.
I tidningspressen gavs Finskhetsförbundets språkpolitiska deklaration stort
utrymme. Språkfrågan blev aktuell också i
riksdagen. Finskhetsförbundets förslag blev
inledningen till debatten om den så kallade
”tvångssvenskan”.
Frågan om det svenska språkets ställning och svenskundervisning i skolan hade
förvisso varit aktuell ända sedan 1800-talet.
Mellan världskrigen förekom, utöver exempelvis den kända språktvisten kring Helsingfors universitet, krav på att slopa den obligatoriska svenskundervisningen i läroverken.
I riksdagen krävde särskilt ledamöter
från Agrarförbundet att den obligatoriska
svenskan skulle slopas och kravet skrevs
också 1932 in i förbundets partiprogram.
Agrarernas lagmotion förverkligades inte.
Det som hade avgörande betydelse var
det ansträngda läget i världspolitiken, som
tvingade Finland att söka stöd i det nordiska
samarbetet. Under den press från Sovjetunionen som Finland utsattes för ansågs det
omöjligt att fortsätta språktvisten.
Under decennierna efter andra världskriget väckte det svenska språkets situation
ibland diskussion, men den var mycket saklig,
utan känsloladdade överslag. Nästa gång den
svenska språkundervisningen blev föremål
för debatt i riksdagen var i samband med
grundskoldebatten åren 1967 och 1968.
Trots att skolexperter argumenterade för
bara ett språk, engelska, fattade riksdagen

med röster 137–24 beslut om att varje elev
skulle studera – utöver modersmål – två
obligatoriska språk i grundskolan, ett främmande språk och det andra inhemska språket, dvs. svenska. Som motiveringar framfördes landets tvåspråkighet, jämlikhet och
det nordiska samarbetet.
Det tyngst vägande argumentet var det
nordiska samarbetet. Svenska språket bevisade att Finland hörde till de nordiska länderna, det vill säga väst, vilket under det
kalla krigets tid var av stor betydelse. Kalla
krigets logik dikterade således den språkpolitiska inriktningen.
På 1970-talet började grundskolan införas i kommunerna, en process som fortsatte
fram till 1980-talet. Efter 1968 och beslutet
om svenskan i grundskolan följde återigen
en nästan 20 år lång lugn period, och det
förekom nästan inga kritiska diskussioner
om det svenska språkets ställning i Finland,
åtminstone inte i offentligheten. Pressen
hade tagit till sig tanken om språkfred.
Jag har i min avhandling undersökt frågan om den så kallade skolsvenskans uppkomst. Det handlar om varför och hur det
svenska språket blev ett obligatoriskt ämne
i grundskolan 1968. Undersökningen visar
att språkbeslutet inte var en intern skolfråga, och inte ens en dagspolitisk lösning,
vilket språkbeslutet är vida känt för i det allmänna historiemedvetandet. Språkbeslutet
var däremot ett konsekvent beslut som baserade sig på en långsiktig politisk linje i den
andra republikens Finland.
Orsaken till språkbeslutet kan spåras till
två olika utgångspunkter, nämligen dels de
politiska konstellationerna vid tidpunkten
för beslutet, dels de långsiktiga motiveringar
som betonade svenska språkets betydelse i
det finländska samhället.
Förutom de i sammanhanget obligatoriska hur och varför-frågorna har jag kunnat ta ett bredare grepp om det svenska
språkets ställning i Finland samt också granska grannstaternas – Sverige, Danmark,

Norge samt Sovjetunionen – roll och åtgärder med anledning av beslutsprocessen om
skolspråket i Finland. Detta blev möjligt
genom att fokusera på särskilda aktörer i
forskningen.
I den tvärsnittsanalys jag gjort uppmärksammar jag också hur andra stater influerade skolspråkbeslutet i Finland. Undersökningen visar att man kan hitta spår av
olika försök att påverka språkbeslutet från
de nordiska ländernas sida. Framför allt den
nordiska pressens argumentation visar att
den finländska grundskolans språklösning
var viktig för samtliga nordiska länder.
Argumenteringen gick ut på att Finland
skulle avskäras från det nordiska samarbetet
om det svenska språket inte blev obligatoriskt
ämne i grundskolan. Förutom den nordiska
pressen, följde det svenska utrikesdepartementet (UD) via ambassaden i Helsingfors
noggrant beslutsprocessen om språken i den
nya grundskolan. På uppmaning av ambassaden höll UD den svenska pressen informerad om vändningarna i diskussionen om
obligatoriskt skolspråk, något som gjorde den
svenska staten till en aktör i beslutsprocessen.
Det kan därmed hävdas att grundskolans
språkbeslut var ett uttryck för en medveten
identitetspolitik som syftade till att definiera
Finlands politiska position under kalla kriget.
Svenskan som Finlands andra nationalspråk
bar vittnesbörd om att Finland var ett av de
nordiska länderna – att landet hörde till väst
och delade västerländska kulturella värden.
Den förändrade världspolitiska situationen har under hela självständighetsperioden gett avtryck i skolans språkundervisning. Mellan världskrigen hade tyskan en
stark ställning såväl i gymnasiet som i den
vetenskapliga världen. Omedelbart efter

andra världskriget fick den nya geopolitiska situationen genomslagskraft i språkundervisningen: regeringen ville minska på
undervisningen i tyska inom läroverken och
i stället utöka det ryska språket. Detta lyckades inte. I stället ökade undervisningen i det
engelska språket kontinuerligt under efterkrigsdecennierna.
Utöver undervisningen i främmande
språk har ståndpunktstagandena i frågan
om undervisningen i det andra inhemska
språket – svenska – varierat under decenniernas gång. Efter Finskhetsförbundets
kampanj kring ”tvångssvenskan” i slutet av
1980-talet har dragkampen om svenskundervisningen gång på gång aktualiserats,
och på 2000-talet har den kopplats till globaliseringens utmaningar.
Många olika organisationer har med
hänvisning till internationaliseringen krävt
att utvidga språkurvalet. Kravet fick ett
konkret uttryck när riksdagen 2004 röstade
för studentexamensreformen, som slopade
svenskan som obligatoriskt ämne i studentexamen. Även detta reflekterade den politiska situationen i världen i stort. I början av
2000-talet var relationen mellan öst och väst
stabil. I Finland sågs nu Ryssland som en
möjlighet, inte som ett hot. Inom skolvärlden gav detta, särskilt i östra Finland, utslag
i kraven på att ersätta det svenska språket
med ryska. Den nya situationen påverkade
också i förhållandet till de nordiska länderna, där somliga menade att globaliseringen och EU hade ”kört över” Norden.
Men under våren 2014 förändrades situationen dramatiskt till följd av händelserna
i Ukraina. Ryssland blev ett hot (återigen)
och blickarna riktades igen mot de nordiska
länderna och särskilt Sverige. Detta åter-

speglas i en förändrad retorik från politikernas sida och i pressen.
Man kan befogat fråga sig: kan en ny osäkerhetens tid i världspolitiken medföra att
Finland igen närmar sig de nordiska länderna? Åtminstone just nu finns det tecken
som tyder på detta. En bra fråga för dagen
är huruvida det nordiska samarbetet fortsättningsvis kräver att det svenska språket betonas
på samma sätt som var fallet i den andra
republikens Finland. Här måste man väga in
Internet och den dominerande position det
engelska språket numera har som faktorer som
säkerligen kommer att påverka språkfrågan.
Nu då Finland fyller 100 år som självständig stat är vi redan långt från den andra
republiken politiska konstellationer. Finland
är medlem i Europeiska unionen, och därmed utan tvivel en del av västvärlden. Därför
är det inte nödvändigt på samma sätt som
under det kalla kriget att bevisa att landet hör
till västvärlden. Finland är odiskutabelt också
en del av de nordiska länderna. Men, vilken
betydelse det svenska språket får i framtiden
inom det nordiska samarbetet vet vi inte.
Sedan andra millenniets globaliseringsboom mattats av ser det ut som att näringslivet har uppmärksammat det svenska
språket som en nyckel till den nordiska
marknaden. Knappast blir det så att det
svenska språket i Finland kommer att förlora all betydelse. Svenskan behövs som
praktiskt kommunikationsverktyg i Finland och också i Norden. Men, jag tror att
vi i Finland fortsättningsvis också behöver
svenskan för att bejaka vår gemensamma
nordiska identitet. Upphör vi att vara nordbor utan gemensamma språk?
Text: Janne Väistö
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Hur Moni Nilssons
böcker för barn blev

UTBLICK
RYSSLAND

böcker för vuxna
Jag har länge funderat på vad som är bäst, att ”censurera” barnböcker och se till att barnlitteratur uppfyller
krav på ett välutvecklat språk, våldsfritt innehåll och positiv avslutning eller att låta författarna skriva från
hjärtat, använda de vuxnas ordförråd och beskriva hemska och deprimerande händelser och problem?
Själv växte jag upp med enkla böcker där
det goda vann över det onda, sjukdomar
och död fanns inte (förutom kanske som
icke-känslomässig bakgrund) och barn i
böckerna levde ett liv fullt av lek och glädje.
Allt löste sig alltid. Problem försvann. En
saga gav en känsla av frid.
Jag hade en lycklig barndom, och jag
minns att kännedom om exempelvis hur
barn blir till kom så småningom av sig själv,
utan att man behövde fråga eller läsa om det.
Dagens barnlitteratur – i alla fall i Norden – är annorlunda. Det finns nästan inte
längre skillnad mellan barn och vuxna.
Barnen läser om livets mörkaste sidor, om
mord och våld, precis som vuxna skulle
göra. De bearbetar sorgen av påhittade
figurer och tvingas att inse att Snövit och
Askungen är osannolika historier.
Det är den 9:e november. Det börjar bli
mörkt utanför, men det är den andra soliga
dagen i rad i det gråa höstmoskva, som
inte sett solsken på ett par veckor nu. Kanske hade vädret något på känn när solen
äntligen tittat ut för att hälsa den kända
svenska barnboksförfattaren Moni NilssonBrännström välkommen. Hennes humor
och ironi, glada humör och spridning av
optimism var precis vad man behövde i den
oändligt trista vardagen som novembermånaden innebär.
Hon satt där i stolen, helt avslappnad,
och pratade om Tsatsiki, hur och varför han
blev till – och nämnde att när hon skapade
honom så kunde hon förstås aldrig tro att
hon skulle komma till Ryssland och berätta
hans historia för den ryska publiken.
När Moni säger det så förstår hon nog
inte riktigt att hennes resa till Moskva verkligen var ett stort frågetecken. Och problemet är just hennes mest berömda figur, den
lille pojken Tsatsiki. Monis fem böcker har
hittills varit översatta till ryska, och redan
den första ansågs vara ganska provokativ
och väckte stora diskussioner i samhället.
En del blev upp över öronen förälskade
i pojken med ett så märkligt namn (eller
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snarare i hans mamma), medan de flesta
ägnade sig åt kritik och missnöje.
Det är framför allt två saker den ryska
publiken hakade upp sig på: öppenheten
och ordförrådet, som i och för sig också har
att göra med öppenhet. I Ryssland är man
väldigt noggrann med att skilja på litteratur
för barn och vuxna. För några år sedan fick
vi en speciell gradering som måste stämplas
på varje bok som ges ut. 0+, 6+, 12+, 16+
och 18+ – dessa är symbolerna som bör stå
på alla böcker, förutom vetenskaplig litteratur, ordböcker samt läroböcker godkända
av Rysslands utbildningsdepartement. Markeringen baseras på fyra kriterier: förekomsten av våldsscener, sexbeskrivningar,
svordomar och berättelser om alkohol eller
droger. Man tittar på hur många samt hur
detaljerade och ”propagandistiska” sådana
beskrivningar är. Tar man den kända Askungen så kan man konstatera att flickans
mammas död nämns i förbifarten, mera
som bakgrund till själva historien. Vi får
knappt veta hur många bekymmer Askungen och hennes pappa fick vara med
om, hur stark deras sorg var, hur de över
huvud taget lyckades att överleva den tragiska episoden. Senare lär vi oss hur elaka
de nya syskonen och styvmodern var, men
till slut blev allt bra: de onda fick sitt straff
och den goda och snälla tjejen fick sitt
pris. En sådan bok skulle med all sannolikhet stämplas med 0+: rollerna är tydliga,
karaktärerna är enkla och genomskinliga.
Däremot har min egen reseguide över
Amsterdam blivit åldersmärkt med 16+,
för där var jag tvungen att nämna de välkända coffeeshops. Det fanns förstås ingen
agitation till att gå och prova lättare narkotika, men i och med att i princip vem som
helst kunde gå in och köpa en dos ledde till
att boken blev så att säga ”förbjuden” att
säljas till ungdomar.
Monis böcker handlar om en liten pojke,
hans känslor och problem, som är så typiska
för barn som befinner sig i mer eller mindre
samma ålder, alltså mellan 7 och 11 år. Dock

har några av dessa spännande berättelser
markerats med 16+ i Ryssland, för den där
öppna attityden som man pratar med om
sådana vardagliga saker som nakenhet, sex,
familjerelationer, alkoholism eller förälskelse
är inte så välkommen i Ryssland. Böcker bör
lära oss bara det goda, ”det naiva”: att splittrade familjer någon gång kan återförenas,
att man aldrig dör – och gör man det så går
det fort och smärtfritt, att något mirakel kan
få en elak person att förvandlas till en snäll
och trevlig människa...
Allt detta för att det verkliga livet är
så överfyllt med orättvisa och barn får så
mycket negativ och delvis vuxen information från TV och nätet, att de behöver en
mysig sagovärld där de kan drömma om
prinsar och prinsessor, modiga riddare och
hedersord – någonting de förmodligen aldrig kommer att uppleva under sin uppväxt
och i sitt framtida liv. Det är underförstått,
att ”det hårda livet” kan de ryska barnen se
och uppleva ändå – det räcker oftast med
att titta på sin egen eller sina kompisars
eller grannars familjer.
Det är just därför det alltid är så svårt
att översätta nordiska författare till ryska:
de väljer ju att visa livet precis som det är,
utan att försköna det och anpassa sig till
barnets omogna psyke. Utgivare, redaktörer och översättare måste vara väldigt noggranna med de böcker som i andra länder
kanske accepteras utan större problem: här
måste vissa scener utelämnas eller bearbetas, ”oanständiga” ord bytas eller tas bort.
Självklart är det ändå upp till föräldrarna
att köpa böcker, och även om det står 16+
på den så kan de vuxna bestämma att låta
sitt barn bli uppslukad av en specifik bok.
I slutändan är markeringarna bara en slags
rekommendation, men denna rekommendation visar hur stor skillnad det finns mellan ryssarna och nordborna.
Här i Ryssland skulle det aldrig godkännas att visa (eller ens skapa) ett tv-program med bajskorven Kajs och kisstrålen
Biss. Även om barn kanske skulle tycka

det är jättekul (för ärligt talat så pratar de
om och skrattar åt exakt samma saker som
svenska barn) så skulle inte deras föräldrar
uppskatta en show där sådana vardagliga
och pinsamma företeelser diskuteras och
skämtas om. Detta anses vara alldeles för
”låg humor” med brist på högre värden
och moral som man åtminstone i teori bör
sträva efter. Barnen ska uppfostras i den
goda andan och sublima tankar, de bör lära
sig att sätta värde på det andligt upphöjda,
såsom barnlitteratur av hög kvalitet, vilket
här betyder ”litteratur som inte refererar till
det kroppsliga”. Det betyder dock inte att
det inte går att hitta exempelvis böcker om
hur kroppen fungerar – men dessa klassas
då som vetenskapliga som inte förvandlar
de naturliga processerna till något roligt.
Det där med huvudmålet formulerat
som ”produktivt lärande” har faktiskt skapat andra tendenser inom barnlitteratur,
nämligen läroböcker i många vetenskapliga
ämnen med innehållet anpassat för barn.
Här menar jag inte bara att informationen
är lättläst, utan snarare att böckerna är till
för att användas som läroböcker i form av
någon saga. Barn i 6-årsåldern förväntas
bekanta sig med ekonomi, kemi, astronomi
eller fysik genom en pedagogiskt skriven
saga, där huvudfiguren hamnar i massa
spännande äventyr i vilka denne lär sig hur
omvärlden fungerar.
Ett bra exempel kan vara en barnbok med en märklig titel, Sagan om hur
Ivan räddade hela kungariket. Det är en
30-sidors långt poem som lär barnen om
bankväsendet och förklarar olika för- och
nackdelar med bankkort, lån, ränta, budgetförande, sparande och så vidare. Ungefär som den välkända serien om Spara och
Slösa i Sverige, som dock inte begränsar sig
till sparandets värde, utan genom en sammanhängande historia och roliga uppgifter
hjälper barn att förstå grundläggande principer bakom den moderna finansvärlden.
Tänk er liknande ”läroböcker” för sju- eller
tioåringar om programmering, juridik och
inte minst filosofi!
Tilläggas kan att det på sistone börjat
förekomma böcker ämnade åt föräldrarna,
som bör lära sig att kommunicera med sina
egna barn. Problemet är ju känt jorden runt:
mammor och pappor är så upptagna med
sitt jobb, sitt privatliv och inte minst Facebook att de enkelt glömmer hur man bör
umgås med familjen. Det handlar ju inte om
att ge ynglingen en platta för att få en lugn
stund hemma. Och inte heller om att ta ut
barnet på en promenad där barnet får sköta
sig självt medan föräldern sitter och snackar
med en kompis eller granne. Nej, barn
behöver uppmärksamhet och förklaringar,
men de vuxna har tyvärr knappt tid, ork
eller hittar rätta ord för att lära barnen den

värdefulla konsten
att kommunicera.
Just därför har
några bokförlag i Ryssland gett sig ut på det
nya fältet och bestämt sig
att istället för trista undersökningar som tråkigt påpekar vikten av att prata med de
yngsta i familjen bjuda på färdiga lösningar: bilderböcker med
öppna frågor som kan starta en
livlig diskussion och skapa en bättre
relation, förtroende och kontakt mellan olika generationer.
Barn och tonåringar gillar förstås
böcker där de kan känna igen sig. Första
förälskelsen, första kyssen, första besvikelsen, första sorgen och allvarliga sjukdomar
och sedan upptäckten att livet fortsätter, att
man ändå klarar allting, att andra har det
förmodligen ännu värre – det är vad nordisk barnlitteratur verkar ha störst fokus på.
Naiva sagor med relativt enkelt innehåll
och betoning på moraliska principer, traditionella konservativa värderingar samt
introduktion till huvudämnena genom en
saga är något som ofta prioriteras i Ryssland. Det gemensamma för våra så olika
kulturer och uppfattningar om hur barnlitteratur bör vara är nog att vi fortfarande
tror på att böcker är den
viktigaste nyckeln till livets
besvärligaste frågor.
Text: Julia Antonova
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Det handlar om att leva
Anteckningar om litteratur

När vi färdas kommer tankarna, när vi
är på väg bort blir minnen och allt vi har
omkring oss synliga och påträngande.

Jag har läst en road movie där resan går
genom själens landskap och i en böljande
engelsk landsbygd med småvägar, manshöga häckar och idylliska byar. Det är 1956
och världen efter kriget förändras snabbt
medan det gamla lever kvar i rester, plötsliga blänk från välhållna läderdetaljer, silversaker i ett hushåll, sätt att uttrycka sig,
en sugande känsla av längtan efter något
igenkännbart.
Vägen och resan är en av litteraturens
mest givande scener och dramaturgiska
grepp. Människan i rörelse är stark och
handlingskraftig men också sårbar och
åtkomlig för inre demoner, tänk på Homeros, Dante.
I Karin Boyes dikt ”I rörelse” ur Härdarna
(1927) står det: ”Nog finns det mål och
mening i vår färd -/men det är vägen, som
är mödan värd.” Dikten ger ord åt rastlösheten, säger att rörelsen är livet, att människan blir till i den, ty stillastående och
bofasthet är döden, motsatser till fantasi
och känslostormar.
Resan är också den stund då vi får tid
till eftertanke. Minnen sköljer över en, du
sitter vid ett kupéfönster på tåget, eller kör
bil under långa timmar och finner dig gradvis sjunka in i det egna medvetandet. Eller
du kommer i samtal med främlingar och
ödet knuffar dig i nya riktningar.
2017 års nobelpristagare heter Kazuo
Ishiguro. Han föddes 1954 i Nagasaki i
Japan och familjen flyttade till England när
han var fem. Han har ett omfattande författarskap bakom sig, med framför allt romaner och noveller och har blivit uppmärksammad med stora och prestigefyllda priser.
I hans mest kända roman, Återstoden av dagen
(1989, på svenska 1990, 2017 översättning av Annika Preis. Filmad 1993, med
Anthony Hopkins i huvudrollen) möter
läsaren butlern Stevens. Det är han som,
när han 1956 får några dagars ledighet, ger
sig ut i sin arbetsgivares gamla och mycket
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vackra Ford. Målet är en liten ort där godsets tidigare hushållerska, Miss Kenton bor.
Hon är gift sedan länge och heter nu Mrs
Benn men inom sig kallar Stevens henne
vid det gamla namnet.
Stevens är ytterligt korrekt, han vill
gärna betraktas som en av ”de stora” i sin
yrkeskår. Det är diskreta män, lojala och
beredda att uppoffra sig till det yttersta
för arbetsgivaren, de kan alla skrivna och
oskrivna regler, alla nästintill omöjliga ornament i de sociala konventionernas nätverk.
Och när de brister går världen sönder. Kärleken, döden, ett benhårt socialt regelverk
och klasstruktur – om något av dessa svajar
finns inget att förlita sig på, människan blir
oändligt ensam. Vi har sett en västanfläkt
av det i teveserien Downton Abbey. Graham
Swifts roman Mödrarnas söndag (2016, på
svenska 2017 i översättning av Hans-Jacob
Nilsson) berättar också den en historia om
klass och kärlek och gränsöverskridanden.
Men Ishiguro tar det några steg till. Han
är helt kompromisslös gentemot sina karaktärer, han låter dem gå sina öden till mötes
utan hänsyn till om vi läsare vill ha lyckliga
slut eller ej. Stevens skriver ned sina upplevelser, tankar, minnen vid slutet av varje
resdag och i detta pussel av små händelser
reser sig bilden av ett liv, ett samhälle och
en epok. Det är ett liv som för en utomstående verkar nästintill obegripligt med sina
krav på behärskning, och en epok och dess
klassmässiga yttringar som verkar lika obegripliga och politiskt och socialt naiva.
Hur åstadkommer Ishiguro detta?
Han visar upp en stark förmåga till både
inlevelse och distans – som en filmkamera
som sakta stryker tätt intill en kropp, ett
klädesplagg, ett ting och i detta förmedlar lika delar varm sensualism och kyligt
betraktande. Stevens får själv ta oss med
ned i sitt helvete. Fastän han själv inte tror
det är hans resa likt Karin Boyes sitt eget
mål och den går genom ett själsligt landskap som till en början verkar ymnigt och
rikt men som till slut blir Det Öde Landet,
kärlekslöst och kargt.
I våra ögon blir han förödd och tillintet-

gjord, i sina egna är han en Don Quixote
som i sin livslögn inte ser att han slåss mot
väderkvarnar. Hans tragedi, en tragedi som
har likheter med de lätt absurt sorgliga personerna i Ishiguros senaste bok, novellsamlingen Nocturner (Wahlström & Widstrand,
översättning Rose-Marie Nielsen) utsätts
för. Så nej, Kazuo Ishiguro väjer inte, vill vi
läsa måste vi följa med.
Är det vad som kännetecknar en nobelpristagare? Kanske det.
Att ha tillägnat sig ett konstnärskap bygger just på detta att varken texten eller dess
författare väjer. Det är att bygga ett universum, ett som kan likna andra men som
styrs av egna lagar. De är varken ädlare
eller skitigare, högre eller lägre – men
andra. Ibland liknar de livet självt.

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

MER
Vad det gäller språk och människor
så är det normala, om vi med normal
menar vanlig, att vara en flerspråkig
människa. Det vet alla läsare av denna
tidning; ni bor oftast utanför Sverige
och talar något annat språk i vardagen
och därtill svenska, antingen för att ni
har svenska som ert första språk, eller
för att ni har lärt er svenska senare.
Ni undervisar kanske i ytterligare ett
språk. Ni växlar mellan språk när ni
talar med era föräldrar, era gamla vänner från skolan, era affärsbekanta i en
annan del av välden. Ni köper mat på
ett språk och skypar med barnbarnen
på ett annat. På nattduksbordet en
roman på ett tredje.

För er och för alla andra flerspråkiga är de
många språken en resurs. Det är de som
möjliggör kontakterna som ni och andra
flerspråkiga vill eller behöver ha i era liv.
Konstigt nog är det ganska svårt att förklara det här för många människor i Sverige.
Ibland säger man att det beror på att Sverige
är så språkligt homogent. Men det stämmer
inte riktigt. För det första finns det sedan
mycket lång tid inhemska minoriteter i Sverige som talar andra språk: finska, jiddisch,
meänkieli, romska eller samiska. Det finns
människor som talar svenskt teckenspråk.
Det finns, och har alltid funnits, många
invandrade personer som talar ett eller
flera andra språk. Dessutom har det förekommit utbyten av kultur, varor och tjänster. Det har talats latin när saker rört kyrka
eller utbildning. För handel har de språk
som möjliggjort handel används. Människor är ganska pragmatiska.
Ändå finns det en uppfattning om att
svenskan är det enda språket, i stort sett,
i Sverige. Och inte nog med det: det finns
ganska många som hör av sig till mig och
frågar om de andra språken inte på något
sätt utgör en risk. Är det inte farligt för barn
att prata flera språk tidigt? Lär man sig verkligen svenska om man läser sitt modersmål i
skolan? Påverkas inte svenskan av alla andra
språk? Kan vi förlora den helt?

SPRÅK
Nej, det är inte farligt för barn att tala flera
språk samtidigt. Det ger dem en möjlighet
att tala med fler människor. Det är till glädje
för dem, men i framtiden också till glädje
för företag och samhälle genom de ökade
möjligheter till kulturutbyte och handel med
andra människor som det ger.
Och ja, man lär sig svenska även om man
under någon timme i veckan läser persiska,
arabiska eller kinesiska. Faktum är att mycket
tyder på att man lär sig svenska och andra
skolämnen bättre om man får utveckla sitt
första språk samtidigt. De koncept och den
förståelse för världen som man har byggt upp
på sitt modersmål kan överföras till svenska
och då går inlärningen av svenska snabbare
– och dessutom hänger man lättare med i
skolans andra ämnen. Det är egentligen inte
konstigt. Den som kan prata om något svårt
på ett språk kan inte nödvändigtvis göra det
på ett annat språk, men att försöka blir lättare om man redan har klätt de komplicerade
förhållandena i något slags språkdräkt.
Påverkas inte svenskan då? Jo, svenskan
påverkas av de andra språken runt den, precis
som av allt annat som händer. Om svenskan
inte alls förändras med den värld som vi
lever i blir den inte heller mycket att ha.
Vi måste ju kunna prata om den värld vi
har runt oss nu. Då behövs nya ord. Men
svenskan tar inte mycket intryck idag, inte
alls i den utsträckning som hon gjorde när
alla tyska ord, prefix och ändelser lånades
in för sådär 500 år sedan. Nu för tiden tillkommer ett lånord här och ett där.
Det betyder i sin tur att vi inte löper risk
att förlora svenskan. Hon är ganska immun.

Det finns så mycket text på svenska, så
många talare av svenska, så mycket verksamhet på svenska som är beroende av
– svenska. Det finns förstås vissa verksamheter, där svenskan ställning är lite svagare.
Inom vissa kunskapsområden – på Handelshögskolan och i invandrarföreningar t.ex.
– talas det om saker som få längre, om ens
någonsin, har kunnat tala på svenska om:
benchmarking (som jag inte riktigt vet vad
det är, det är något med att jämföra prestanda och prestationer inom företagande)
och govend (som jag inte heller riktigt vet
vad det är, det är en sorts kurdisk ringdans)
t.ex. Men de områdena är fortfarande isolerade öar. Man kommer mycket långt med
svenska överallt i Sverige. Därför är det bra
om alla i Sverige kan svenska.
Det är också väldigt bra om människor
utanför Sverige kan svenska. Det tycker de
flesta jag talar med och man brukar tala
om t.ex. handelsfördelar. Jag talade med en
gammal exilsvensk som efter 40 år i Frankrike återvänt till Göteborg. Hennes barn
hade också kommit tillbaka till Sverige och
det var möjligt mycket tack vare att de alltid talat svenska hemma i Paris. Hennes
slutsats var att man ska vara noga med att
tala svenska oavsett var man bor. Det låter
bra. Men jag skulle vilja
bredda resonemanget
lite. Man ska vara noga
med att tillvarata alla
språk man har oavsett
var man bor.
Text: Sofia Tingsell
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SVENSKAN I LJUBLJANA
Mita Gustinčič Pahor undervisar i
svenska sedan 2003 vid universitetet i
Ljubljana där hon själv lärde sig språket.
Här berättar hon om studenterna, undervisningen och hur det hela började.

Hur kommer det sig att du började undervisa i svenska?
– Jag hade faktiskt aldrig tänkt att jag
skulle bli lärare, än mindre svensklärare. Jag
ville studera arkitektur men kom inte in på
utbildningen, så jag började läsa engelska
i stället. Då anade jag inte att jag en dag
skulle undervisa i ett så ”exotiskt” språk som
svenska och översätta svensk skönlitteratur.
Språk har alltid varit mitt favoritämne
i skolan. Redan under uppväxttiden var
jag omgiven av två språk – slovenska, mitt
modersmål, men också italienska, som är
officiellt minoritetsspråk i det område jag
kommer ifrån.
Under mina studier i engelska på universitetet valde jag att läsa två tillvalsämnen:
nederländska och svenska. Att läsa två germanska språk samtidigt var kanske inte den
bästa idén, så jag fortsatte bara med svenska,
som jag blev väldigt förtjust i. Språket väckte
också mitt intresse för själva landet, den
svenska kulturen och det svenska samhället.
Förutom att läsa svenska på mitt universitet fick jag, med hjälp av Svenska institutet och min svensklärare, möjlighet att läsa
svenska i Uppsala. Det var en oförglömlig
tid, både när det gäller själva studierna och
när det gäller studentlivet, som är så speciellt just i Uppsala med sina nationer, studentbaler med mera.
När jag avslutade mina studier visade
det sig att man behövde en svensklärare på
samma universitet där jag hade läst och jag
blev erbjuden tjänsten. Jag tvekade inte en
sekund. Jag var säker på att jag bara ville
jobba med svenskan. Så jag, som inte skulle
bli lärare, blev just det och trivs jättebra
med det än i dag.
Hur ser en vanlig arbetsvecka ut?
– I år undervisar jag bara två grupper
svenskstuderande och alla mina timmar
pressas ihop till två dagar i veckan. De
dagar som jag inte undervisar, planerar

jag lektionerna och förbereder extramaterial. Det tar ganska mycket tid att leta upp
texter och klipp från internet, från vilka
jag gör olika övningar. Men det är något
som jag tycker är roligt. På så sätt håller
jag mig också ajour med vad som händer
i Sverige. En del av mitt arbete innebär
också att skriva vetenskapliga artiklar och
fackartiklar. Jag har bland annat skrivit om
mottagandet av August Strindbergs pjäs
Fröken Julie i Slovenien, om den slovenska översättningen av Selma Lagerlöfs Nils
Holgerssons underbara resa genom Sverige
och om vilka svårigheter slovenska inlärare
av svenska har med ordföljd.

Dessa studenter brukar vanligtvis studera
något annat språk, översättning eller något
annat ämne inom humaniora. De flesta
läser svenska eftersom kursen är en del av
deras program. Därför försöker jag väcka
deras intresse för Sverige. Hos några lyckas
jag, hos andra inte, men jag tror att det är
helt naturligt att det är så. Bara en liten del
av studenterna kommer till kursen med ett
klart mål framför sig, till exempel att åka på
Erasmusutbyte till Sverige eller att bli översättare från svenska eller att lära sig svenska
för att kunna läsa svensk litteratur på originalspråket eller för att kunna förstå texterna
som deras favoritband sjunger.

Är det någon särskild bild av Sverige
som du gärna lyfter fram i din undervisning?
– Öppenhet, tolerans, jämställdhet, en
generell tillit till den svenska staten, svenskarnas relation till naturen.

Finns det något roligt ni gjort som du
vill berätta om?
– Jag minns gärna den tid då vi hade
en teatergrupp som framförde pjäser på
svenska. Det var inte allvarliga pjäser utan
kända sagor som vi gjorde om till små,
humoristiska stycken, till exempel Näktergalen av H. C. Andersen eller Snövit och
de fyra dvärgarna. I maj 2010 åkte vi på
studieresa till Stockholm. Höjdpunkterna
var vårt besök på Svenska institutet, en
föreläsning på Stockholms universitet och
besöket i vikingastaden Birka. Det är också
alltid roligt och trevligt att fira lucia.

Har du varit med om något spännande
i din roll som svensklärare?
– Som svensklärare har jag varit med på
tillställningar som jag annars aldrig hade
blivit bjuden till, till exempel svenska
kungaparets statsbesök år 2003, ett möte
med Riksdagens talman Björn von Sydow
och hans delegation för drygt tio år sedan,
ett möte med representater från Svenskt
Näringsliv och svenska ambassadens olika
arrangemang. Som svensklärare har jag blivit kontaktad av slovenska förlag och fått
chansen att översätta svensk litteratur till
slovenska. I samband med det har jag fått
träffa några kända svenska poeter och författare och gjort en intervju med Per Olov
Enquist. För inte så länge sedan fick jag till
och med tolka vid ett polisförhör.
Vilka är dina studenter? Hur många är
de och varför läser de svenska?
– Jag har runt 40 studenter. De flesta av
dem läser tyska som huvudämne. Eftersom
de bara läser tyska eller germanistik, som
det kallas här, så måste de välja ett till germanskt språk – antingen svenska eller nederländska – som de läser som biämne. Men
kursen är öppen för andra studenter också.

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för
att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom
strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning,
vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga
relationer med andra länder. SI har det övergripande ansvaret
för svenskundervisningen i utlandet, främst på universitetsnivå.
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Vilka är dina största utmaningar som
svensklärare?
– Att uppmuntra studenterna till kritiskt
tänkande, att hitta en balans mellan en bra
arbetsanda och hög arbetsmoral å ena
sidan och en avslappnad stämning som
gynnar diskussioner och utbyte av idéer
och tankar å andra sidan. Jag vill inte vara
en distanserad och auktoritär lärare (jag
tror inte att jag är det heller) utan en samarbetspartner som hjälper studenterna på
vägen till det svenska språket.
Vad gör du när du inte undervisar?
– Jag tycker om att översätta. Jag har haft
tur och förmånen att kunna översätta bland
andra Tomas Tranströmer, Ann Jäderlund,
Marie Silkeberg, Gunnar Harding, Jenny
Tunedal, Hanna Nordenhök, Pär Hansson,
Ida Linde, Per Olov Enquist, Sara Stridsberg,
Jonas Hassen Khemiri, Mats Kolmisoppi,
Liza Marklund, Jens Lapidus och Pernilla
Stalfelt.
En viktig del av mitt liv är också musiken.
Jag har spelat fiol och viola i en kammarorkester och för två år sedan kom jag i kontakt

Mita Gustincic Pahor (längst till vänster) med studenter

med nyckelharpan. Jag fick upp ögonen
för nyckelharpan redan för 20 år sedan då
den nämndes i min lärobok. Innan dess
kände jag inte till den. Jag tänkte: tänk
om jag skulle kunna spela på den. Det verkade vara ett intressant stråkinstrument
och tanken på att kunna spela nyckelharpa
fascinerade mig. Dessutom tyckte jag väldigt mycket om instrumentets klang. Men
med tiden glömde jag det hela. För två år
sedan kom min önskan tillbaka och den
här gången gjorde jag något åt det. Jag
anmälde mig till en sommarkurs i nyckelharpa på Eric Sahlström Institutet i uppländska Tobo. Först då insåg jag hur stort
och populärt nyckelharpa och folkmusik
var i Sverige. Det var som om en ny värld
öppnade sig för mig och jag har blivit mer

och mer intresserad av svensk folkmusik.
Nu har jag en egen nyckelharpa, som jag
spelar hemma.
I mån av tid är jag också aktiv i Slovensksvenska föreningen i Ljubljana, vars mål är
att forska om tidigare respektive fördjupa
nuvarande kontakter mellan Slovenien och
Sverige samt försöka skapa nya. Vi anordnar också traditionella firanden, såsom
midsommar och lucia och bjuder in svenska
föreläsare.
Mina studenter tycker om: röda stugor
med vita knutar, fika, svenska filmer, svensk
mat, svensk kladdkaka, IKEA, Spotify, att
lyssna på musik och fika med vänner, att
resa till Sverige.

Mina studenters favoritord på svenska:
sjuksköterska, inredning, mjuk, stol, lagom,
fika, Fjällstorm, Stockholm, Malmö, lycka till,
älskling.
Mina studenters svenska favoritböcker:
Eva Susso: Kärleksexperimentet, Astrid Lindgren:
Pippi Långstrump, Mumin-böckerna, Majgull
Axelsson: Aprilhäxan, Jonas Hassen Khemiri: Allt
jag inte minns, Stieg Larsson: Män som hatar kvinnor, Jonas Jonasson: Hundraåringen ..., Tomas
Tranströmer, Läroboken Rivstart.
Svenska artister som mina studenter
gärna lyssnar på: Avicii, Zara Larsson,
ABBA, Ace of Base, Cornelis Vreeswijk,
Mando Diao, Sabaton, Amon Amarth, Swedish House Maffia, Icona Pop, Robyn, Måns
Zelmerlöw, Loreen, Roxette, September, Basshunter, youtubaren Pewdiepie.

Nya spännande
böcker från Sverige!

209kr
Hans Rosling
Hur jag lärde mig förstå världen

185kr
Martina Haag
Livet går så fort.
Och så långsamt.

189kr
Mikael Niemi
Koka björn

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.

195kr
Niklas Ekstedt & Henrik Ennart
Happy food : Om hur mat och lycka
hänger ihop
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Student vid Höga kusten

Berättelser från
Gammalsvenskby
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Sverigekontakt fortsätter att publicera material om Gammalsvenskby, den svenska språkön i Ukraina.
Gammalsvenskbydialekten är ett tema för Alexander Mankovs vetenskapliga projekt. I föregående nummer av Sverigekontakt berättade han om dialekten och sina vistelser i byn. Föreliggande artikel presenterar dialektprov med svensk översättning.

De berättelser som anförs nedan är inspelade från tre dialekttalare: Anna Lyutko
(född Sigalet), Lidia Utas och Melitta Prasolova (född Portje). De handlar om händelser
från 1930- och 1940-talen. Jag inspelade
dem under mina resor till byn och översatte dem med hjälp av dialekttalarna. Jag
har inte bearbetat berättelserna stilistiskt
därför att jag tyckte det var mer värdefullt
att bevara den muntliga dialektstilen. Här
publiceras bara korta fragment ur mina
inspelningar. En detaljerad lingvistisk publikation av dialektberättelser är ett ärende för
den närmaste framtiden.
Angående stavningen som jag har utarbetat för dialekten bör anmärkas följande:
ā, ē, ī, ō, ū, ǟ, ȫ, ǖ betecknar långa vokaler; ā
uttalas på samma sätt som svenskt a i hand
(men är långt); ō och o uttalas alltid som å i
år, fått; ū och u som o i bo, bott; med ǖ och
ü betecknas vokaler som uttalas som u i hus,
hund, fast den korta u-vokalen i dialekten är
öppnare och uttalas med framskjutna läppar. Med ḍ, ṭ, ṇ betecknas samma ljud som
svenska rd, rt, rn; ṣ betecknar en konsonant
som liknar tyskt sch i Fisch; ḷ är »tjockt» l
(tungspetsen viks högt till gommen, sedan
sänks den ner snabbt och vidrör alveolerna
en gång); ŋ uttalas som ng i sång; x uttalas
som tysk ach-Laut; p, t, k är oaspirerade; gj, sj,
tj uttalas alltid som g + j, s + j, t + j och aldrig
som i rikssvenskan. Det finns ingen tonaccent
i dialekten; med ˈ betecknas frasbetoning.

som-dom tū ˈboṭṭ männe. Äin goŋ fī mamma sī
papa üte Berislav. Tom satt e källare, tom slū-dom
hōle, iŋa än nāḷ hāv-dom änt po fiŋrenda o iŋa äin
tann, o papa sā, än-dom fī tjǖ-fämm ōr häldär
skilt-dom bḷī skjüte. O han sā: »Lät-dom skjǖt xjȫḷ
oss». O ivär tjǖ-fämm ōr skrīva ve tit ot Moskva, so
fī ve vita än-dom sköüt ˈxjȫḷ-dom.
Det var sjunde oktober, 1937. Det var
Oktoberrevolutionens årsdag, sjunde oktober. Vi sov redan, jag och min syster Marta,
hon var åtta år och jag sex. Och de tog bort
min pappa på natten till fängelset. Den natten tog de bort sjutton män och en kvinna,
och på morgonen kom polisen från staden
till min mamma, så att hon skulle gå ner
till kyrkan att festa. Men det var då inte en
kyrka mer, det var en klubb där man dansade och spelade, men min mamma gick
inte dit. Och de sa: »Du går dit, där din
man är, och barnen till barnhem». Och
hon gick inte ner, dit där man hade årsdagsfesten. De kom inte bara till min mamma,
utan till alla kvinnor som de tog männen
ifrån. En gång fick mamma se pappa i
Berislav (huvudstad av regionen där Gammalsvenskby är belägen). De satt i källaren,
man slog dem hårt, inte en nagel hade de
på fingrarna och inte en tand, och pappa sa
att de skulle få tjugofem år [att sitta i fängelse] eller skulle bli nerskjutna. Och han sa:
»Låt dem skjuta ner oss». Och efter tjugofem år skrev vi dit till Moskva, så fick vi veta
att man sköt ner dem.

Anna Lyutko om året 1937
He var sjǖande oktōbär, äit tjǖzn nī hundra trättisjǖande ōre. He vār oktōbr-fästn, sjǖande oktōbr. Ve
sō räi, ja o min sistär Maṭṭa, hon var ott ōr, o ja
sjäksa. O tom tū ˈboṭṭ min papa umm nōte ot dopre.
Hon nōte tū-dom ˈboṭṭ sjütta männär o äin käliŋ,
o kom näst min mamma um monnan polīse fron
stāen, än-on skilt gō ˈnēr de hōld höḷg üte kirkja,
män he vār to änt kirkja, he vār räi klub, tēr dansadom o spǟla, män mamma gī änt ˈnēr. O dom sā:
»Tö gōr titt, kon tin mann jär, o bōna ot bōn-hǖse».
O hon gī änt ˈnēr, tēr kon-dom hāv höḷg-dāen. Tom
komm änt bara näst min mamma, näst all käliŋar

Lidia Utas om krigstiden och
vistelsen i Komi
To tīske jaga ˈǖt os, häila bīana var tummar, o gi
änt iŋa äit sjūn tēr, än-e var grimmt de gō po gatna,
o iŋa än hund gū änt. Tīske satt ˈpo de bitaḷ före
hunda, före he slū foḷke ˈxjȫḷ hunda. Män min papa
sā: »Han tjēnd ot me so mike som-en lēvd, o höṣ
de slō ˈxjȫḷ-en?» O tīske tū voṭṭ mannfoḷk öte SS,
än dom änt skült kuna gäva se öte plen. O tom tū
ännan ot SS, o bait krī gav-dom ōt-n tī ōr de site
öte dopäre. Tīske satt ˈpō de grāv okópar o vilt ˈō
tōa Anna. Tom vilt fäṣt tōa Maṭṭa, män hon
hāv göḷasjǖka, so tū dom-on änt, Maṭṭa,

o so skilt Anna fō gō öte hänaṣ ställ. Soṣsom-on
var ǟn uŋ so hōle, so tū-dom sänn äin pīk fron
prästn ˈboṭṭ öte ställe Anna, o Anna bḷäi sänn mä
prästn. He vār öte Pōln. Han bīn, han häit Horlebrunn. Tīske tū min papa o Anna Portjes sistra
o Maria Härmanṣa, o tom bḷäi sjǖkar bait he, o
min papa bḷäi dēär räi öte Komi ASSR. Papa bḷäi
dēär sjǖande fäbruar, o Annases sistra Maṭṭa bḷäi
fjöṭṭande, hon dū ive äin vigu. Trettiande januar var
papa fjörete ōr, o um sjǖande fäbruar bḷäi-en dēär,
fjörete ōṣ gamḷan vār-en. Bait krī öte Koväl var-e
alle väṣt, ve bḷäi unde bār himmen. Annas murmur… mäjeḍäil… bḷäi tēr dē.
Då tyskarna jagade ut oss, hela byar var
tomma och inte en människa gick där, så att
det var förskräckligt att gå på gatorna, och
inte en hund skällde. Tyskarna befallde att
man skulle betala för hundar, därför slog
man hundarna ihjäl. Men min pappa sa:
“Han tjänade mig så mycket när han levde,
och hur kan jag då slå ihjäl honom?” Och
tyskarna tog vårt manfolk till SS, så att de
inte skulle ge sig till fånga. Och de tog en
till SS, och efter kriget fick han tio år att
sitta i fängelse. Tyskarna befallde att gräva
skyttegravar och ville också ta Anna Sigalet.
Först ville de ta Marta, men hon hade gulsot, så tog de inte henne, och Anna skulle få
gå i stället. Efterson hon var så mycket ung,
tog de sedan bort en flicka från prästen i stället för Anna, och Anna stannade sedan med
prästen [som tjänstepiga]. Det var i Polen.
Den där byn hette Horlebrunn. Tyskarna
tog min pappa och Anna Portjes syster och
Maria Hermann, och de blev sjuka efter det,
och min pappa dog redan i Komi. Pappa dog
den sjunde februari, och Annas syster Marta
den fjortonde, hon dog efter en vecka. Den
trettonde januari blev pappa fyrtio år gammal, och den sjunde februari dog han, han
var fyrtio år gammal... Efter kriget var det
allra värst i Kovel, vi var under bara himlen
där. Annas mormor, kanske, dog där.
***
Mama fēd po vǟgen, to ve kēḍ ot Tīskland. Tēr,
som-on fēd, pólaka gāv äin täkke, hon som-dom
täfft äiken ˈfast. Äiken darrar ˈō. Papa gjūḍ
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Melitta Prasolova

ˈupp äin butk ive vāväṇ, kibítk, gjūḍ-ṇ som äit tāk
po vāväṇ. Tēr satt mama o min sistär María o
Andréas brūäṇ. Maria jär fron trette-sjǖande ōre, o
Andreas — fjöretīande ōre. Mama vār fron toḷft ōre,
papa fron sēt ōre, o ja — trette-trē ōre. A gamma
vār räi ott hundra otete-sjǖande ōre. He vār fjöretefämmt ōre, to-dom jāga ˈǖt oss fron Pōln. He vār
um vintäṇ, bait tjǖande januar. Januar-mōn, bait
tjǖande, o ja kumär änt e hōne, tjǖ-äinande häldär
tjǖ-tfōande. Gammases fälsedāen jär tjǖ-äinande
januar. Fäṣt, före he, än mama äntǟn fēd po vǟgen,
so lō ve all trī po vāväṇ, ja, Maria o Andreas, o
so snīd-e, täkkja snīd-e ˈfast. Tēr kunt-dom skoka
ˈtjānd snjūen, o ōtär täfft ˈfast oss, än ve änt ska bḷī
vōtar fron snjūen. Soṣṣsom ve jära-do täföre varmar, so lēndär snjūen... Hon fēd än poike, o han
bḷäi mä līv. To ve kēḍ fron Pōln po vǟgen, so tom
sā ott oss, kott de kēr. Tēr gī papa de mäld ˈan se, o
komm än gamḷan tīska mann, o han gräit, han lill
som mama fēd. So frōa-en: »Ko, äit lītet bōn grōtär
näst jār?» So sā gamma: »Ja, po vǟgen fēdest he, he
bōne». »Ko, — säiä-ṇ, — po vēgen fēdest-e o po
vēgen bḷīär-e o dett, gōr-e ō färlōra». Soṣṣ skēdd-e.
Gamḷan mä stoka, kimpatär. He vār räi fjörete-sjēt
ōre, üte Komi, so bḷäi-n dēär.
Mamma födde på vägen, då vi körde till
Tyskland. Där hon födde, polacker gav oss
ett täcke, det som man använder att täcka
fast en häst. Hästen darrar ju också. Pappa
gjorde ett skärmtak över vagnen. Där satt
mamma och min syster Maria och Andreasbror. Maria är från året 1937 och Andreas
från året 1940. Mamma var från 1912,
pappa från 1907, och jag 1933. Och mormor var född 1887. Det var året 1945 då de
jagade ut oss från Polen. Det var på vintern,
26 S V E R I G E K O N TA K T

efter den tjugonde januari. Januari-månad,
efter den tjugonde, och jag kommer inte
ihåg, den tjugoförsta eller tjugoandra. Mormors födelsedag är den tjugoförsta januari.
Först, före det att mamma födde på vägen,
så låg vi alla tre på vagnen: jag, Maria och
Anders, och det snöade, det snöade fast
täcket. Där kunde de skaka bort snön, och
täcka fast oss igen, så att vi inte blir våta
av snön. Därför att vi är i alla fall varma,
så smälter snön... Hon födde en pojke, och
han blev vid liv. Då vi körde från Polen på
vagnen, sade man till oss vart att köra. Där
gick pappa att registrera sig, och där gick en
gammal tysk man, och han grät, den lille
som mamma födde. Så frågade han: »Vad,
ett litet barn gråter hos er?» Så sa mormor: »Ja, på vägen föddes han, det barnet».
»Vad, — säger han, — på vägen föddes han,
och på vägen kommer han att dö, han också
kommer att vara förlorad». Så skedde det.
En gammal man med en käpp, med puckelrygg. Det var redan året 1947, i Komi, då
han dog.
***
Ve kēḍ fron Aikena ända ot vōr Kortkeros, mä
slǟana kēḍ-dom oss, tfo hundra kilómätra. Täta vār
üte jánuar-mōn, ja kann änt säi kofär tṣisló än-e
vār, kunnt vara fämmt häldär sjēt. Han vār vist han
ēveṣt po täss baráka som ve vār. Han fī vist vara
fron milítse ˈǖt, före än-en hāv lǖa pō se, mä nōat po
lǖa. Slǟana komm de tōa foḷk, a mä slüft kallt villtdo iŋen änt kēr, so byrja-en kast kástrülla ˈtjānd
fron grītüen. Han spännt bäina ütär kvaṭána o stū
o kīka se o sā: »Ne jära vāndar de kēr po Stalin».

Han mado vār drükkendär, än-en kunt gära täta
allt. Umm-en a hāve allar hāve e hǖe, so änt
a hāve-e gjūḍ. Tom gammöḷ satt, krimpa ˈhūp
se, kvār famillja, drū ˈhūp se, fron kōldhäite, jǟ-ḍo
frostn stūran, üte barák vār-e do kallt. Tēr vā-ḍär
inn-troppat füllt mä foḷk üte barak. Iŋen villt änt
kēr so lāmft. Fī ve gō de kēr. Tom komm-do ˈō mä
bīlar ätt foḷk, tom-do tū foḷk som jära stūrar, som
kuna arbet, a mä bōnar villt-dom änt tōa-dom. To
bḷäi ve ōtär mä bōna de kēr mä slǟana. Soṣṣ kēḍ ve
sänn. Han mado fröüs so hōle, tän poike som mama
fēd po vǟgen, han inkja se soṣṣ äit gamäṭ sjūn. Üte
hǖse som-dom säi “Hǖs kolxóznikov”, tēr bḷäi ve
ive nōte, före äikja fō-do ˈō kvīlas o jäta. O han vār
räi tēr som dēär. Tēr vā-ḍär än jēndär ǖ, o so ve
vā-ḍo änt aläina, vār ǟn foḷk. Tom gī o pḷukka terinn äin brǟa ˈtjānd, o hogg ˈsundär-on, o tjēnt ˈunde
han ǖen, o to-e bḷäi varmt, komm-en ˈtjȫ-ṣe. A to
ve räi vā-ṭēr po ställe, so bḷäi-en dēär... to komm ve
tittot, fäṣt utṣástok. Papa, han vār po ana utṣástok,
a ve vār po fäṣt. Komm papa, so slǟpa dom ˈǖt-n
ot gragōḍ̣ṇ, papa o mama, o grāva ˈnē-ṇ. O sänn,
tät ve gī de gära grāve, so hitt ve änt pō hon grāve.
Mado vā-ṣo nǟr mut vǟgen, än-dom kēḍ mä slǟana
ot Kortkeros, so ma-dom-do slǟpa ˈǖt he koṣṣe mä
slǟan. He koṣṣe kunt ˈō fall ˈumm, to-e lēntest upp,
han snjūen o jūḍe. No, hitt änt pō-e. Hans namm
vār Jöhannes. Mamases brūäṇ häit ˈō Jöhannes.
Vi körde från Ajkino ända till våra Kortkeros [en by och en stad i Komirepubliken],
på slädar körde man oss, tvåhundra kilometer. Detta var i januari månad, jag kan
inte säga vad för datum det var, det kunde
vara den femte eller den sjunde. Han var
visst den överste över de baracker som vi
var i. Han borde visst vara från polisen,

därför att han hade en skärmmössa på sig,
med något på mössan. Slädar kom att ta
folk, och i sådant kallt väder ville ju ingen
köra, så började han kasta bort kastruller
från spisen. Han ställde sig bredbent och
stod och gungade och sa: »Ni är vana vid
att köra mot Stalin». Han borde vara berusad, så gjorde han allt detta. Om han inte
hade varit galen, så skulle han inte ha gjort
det. De gamla satt, trängde ihop sig, varje
familj, drog sig ihop av kölden, det är ju
stark frost, i baracken var det då kallt. Det
var fullproppat med folk i baracken. Ingen
ville köra så långt. Vi fick gå och köra. De
kom då också med bilar efter folket, de tog
då folket som var vuxna, som kan arbeta,
men barn ville de inte ta. Då blev vi kvar
med barn att köra på slädarna. Så körde
vi sedan. Han kanske frös sä mycket, den
pojke som mamma födde på vägen, han
ömkade sig såsom en gammal människa.
I ett hus som de kallade »Kolchosarbetarnas hus», där stannade vi övernatt, därför att hästarna måste ju också vila och
äta. Och han var redan nästan som död.
Där var det en järnugn, och vi var då inte
allena, det var folk där. De gick och plockade av ett bräde och högg det sönder, och
tände under den där ugnen. Och då blev
det varmt, kom han till sig [dvs. han kvicknade till ett tag]. Men då vi var redan
framme, so dog han... då vi kom dit, till
vårt distrikt. Pappa, han var på det andra
distriktet, och vi var på det första. Pappa
kom, och de bar ut honom till gravgården,
pappa och mamma, och grävde ner honom.
Och sedan, när vi gick att göra en grav, så
hittade vi inte den platsen. Kanske var den
så nära vägen att man körde på slädar till
Kortkeros, så kunde man släpa ut det där
korset med slädar. Det korset kunde också
ha fallit, då det smälte, snön och jorden. Så
hittade de inte det. Hans namn var Johannes, mammas bror hette också Johannes.
Melitta Prasolova om vistelsen i Komirepubliken efter kriget
Min sistäṣ mann fe gō de grāv okópar e Tīskland
o so kom-en änt häim. O hon var aläina mä tjǖ
bōnar, o so kēḍ-dom oss ot Sävär, to ve komm häim.
Tēr var kallt, fjörete-fämm o fämmte grādar. Ve fe
arbet e skūen, ja o min tfō sistrar. Allt jäta som ja
hāv, he bḷäi allt früset, ja fe stupp ˈinn-e ot barmen.
He var brē mä ägg po-sträidd o sugär ive-sträidd.
No, ve fe sōg e skūen trǟna. Min sistär hon hogg
gräina ˈtjānd, hon var hon älst. Hon var fron toḷft
ōre, o ja var fron tjǖ-sēt ōre, o min ār sistra, hon
var fron aṭetande ōre. O so gi ve häim um kvēldn,
um trīa bḷäi-e räi märft. O so gi-on po vēgen, to
ve gi häim, o fröüs ˈboṭṭ o foll ˈnēr. Ja kom titt, so
kunt-on änt mäiär toḷa o tū änt ipetar öüana. So fe
ja skrī o rūpa: »Maria, Maria», hon kunt änt säi
iŋatiŋ. Hon trē sistra, Ämma, bār iksana o sōga, so
fe ja tōa ˈupp-on po riggen o bära-on tī kilómätär

po snjūen, snjū ot knē. Ja bār-on o bār-on, so vār
ja träitt, satt ja ˈnēr-on o rūpa o rūpa, hon tū änt
öüana ipetar, hon var boṭṭ-früse. O so birja he snī,
än ve änt sō kott de gō, all trē sistrar. A tärhäim hāv
allar bōnar. So kom min brūär mut oss mä slǟan. O
han rūpa oss o skrīa, o ve rūpa ō o skrīa, so kom ve
de hūp oss, lād ˈupp-on po slǟan o bār ˈō ot barák.
To kom ve ˈinn ot barák, lād ˈupp-on po nare, o min
mamma tū ˈinn stuṭṭ fāt mä min Maria-bilka. O
so kḷēd-dom ˈō hon o gnäi-dom-on mä snjū. Ivär än
brāk tū-on ipet öüana, о lēvd-on ǟn hēr. Hon bḷäi
dē otte-ottande ōre. Hänaṣ dūtär, Astrid ― hon
var trätta ōr ― gi ätt brē ot būe, o to-dom tū ipet
dänna, so valtra-dom ˈnēr hon, hon foll ˈnēr o tom
trampa po-on, o trē dāen bḷäi-on dē. Ive trī-dakks
tī bḷäi-on dē. Ja kḷēd ˈpo-on min rokk, o gjūḍ krans
ot-on o ṣlājär o grāva ˈnēr-on som äin brǖ. Täta
vār fjörete-sēt ōre, um hēste. O papa bḷäi dēär sēt
jánuar, um vintäṇ.
Min papa var e Tīskland, han arbeta o söüma
skūar, han var skū-makar. Ve kom ˈupp ot Sävär
fjörete-fämmt ōre, toḷft däsämbär, he var kallt, fjörete-fämm grādar, mike snjū. Han hāv asma. He
var hōle kallt. Kēḍ-dom oss ot fabriken mä slǟan mä
äikja, o han gi bait slǟan. He var snjū, um kvēlden
sū-en änt, han bḷäi bḷīndär fron snjūen. Ja kūka väliŋ
o han sō änt de jäta. Ja gāv ot-n spōn, än-en ska jäta,
han sā: »Ja sīär änt». O anan dāen um sundan so
vilt-en hōa än bita brē mä smēr, o ja gī häila dāen üte
bīen de kēp-e. O ja kom um kvēlden, o papa var räi
dēär. Ja o min brūär o min svēgäṣk o min sistäṣmann
vе soḷe grāva nēṇ. Han var fämmti-sjǖ ōr.
Min systers man fick gå att gräva skyttegravar i Tyskland och kom inte tillbaka.
Hon blev ensam med två barn. Man körde
oss till Norden (för »Norden» kallar dialekttalarna Komirepubliken i Ryssland) då vi
kom hem [dvs. till Ryssland efter kriget].
Där var det kallt, fyrtiofem och femtio grader. Vi fick arbeta i skogen, jag och mina
två systrar. All mat som jag hade blev frusen, jag fick stoppa ner den i barmen. Det
var bröd med ägg och överstrött socker. Så,
vi fick såga träd i skogen. Min syster, hon
huggade grenar bort, hon var den äldsta.
Hon var född 1912, och jag var född 1926,
och min andra syster, hon var född 1918.
Och vi gick hem på kvällen, vid tre-tiden
blev det redan mörkt. Och hon gick på stigen då vi gick hem och frös bort och föll
ner. Jag kom dit, och hon kunde inte tala
och öppnade inte ögonen. Så fick jag skrika
och ropa »Maria, Maria», och hon kunde
säga ingenting. Den tredje systern, Emma,
bar yxorna och sågarna, så fick jag ta upp
henne på ryggen och bära henne tre kilometer i snö, snön upp till knäna. Jag bar
henne och bar henne, jag var trött, satte
jag ner henne och ropade och ropade, hon
öppnade inte ögonen, hon var bortfrusen.
Och det började snöa, så att vi inte såg
vart att gå, alla tre systrar. Och hemma
hade alla barn. Min bror kom mot oss med
en släde. Och han ropade och skrek, och

vi ropade också och skrek, så kom vi ihop,
lade henne upp på släden och bar av till
baracken. Då vi kom in till baracken, lade vi
henne upp på sängen, och min mamma med
tant Maria tog in ett stort fat. Och de klädde
av henne och gned henne med snö. Efter en
stund öppnade hon ögonen, och blev hon vid
liv och levde även här (dvs. kom tillbaka till
Gammalsvenskby och bodde där). Hon dog
1988. Hennes dotter, Astrid – hon var tretton år gammal – gick att köpa bröd i boden,
och när dörren till affären öppnades och folket som hade väntat utanför tryckte på, föll
hon ner och människomassan trampade på
henne och efter tre dagar dog hon. Efter tre
dagars tid dog hon. Jag klädde på henne min
klänning och gjorde en krans för henne och
en slöja och begravde hon som en brud. Det
var året 1947, på hösten. Och pappa dog
den sjunde januari, på vintern.
Min pappa var i Tyskland, han arbetade
och gjorde skor, han var skomakare. Vi kom
upp till »Norden» (dvs. till Komi) år 1945,
den tolfte december, det var kallt, fyrtiofem
grader, mycket snö. Han var astmatiker. Det
var väldigt kallt. De körde oss med hästvagnar till en fabrik, och han gick bakom släden.
Det snöade, och till kvällen kunde han inte
se, han blev blind av snön. Jag kokade soppa
och han kunde inte se för att äta. Jag gav
honom sked så att han kunde äta, han sa:
»Jag ser inte». Och dagen efter, på söndag,
ville han ha en bit bröd med smör, jag gick
hela dagen om byn för att köpa det. Och när
jag kom på kvällen, var pappa redan död. Jag
och min bror och min svägerska och min systers man, vi själva begravde honom. Han var
femtisju år gammal.
Text: Alexander Mankov
St Tikhons humanistiska universitet
Higher School of Economics, Moskva
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Var i hela världen låg

Ulimaroa?
I Sverigekontakt nr 3 2017, ”Sverige i
Söderhavet”, nämnde jag den svenske
geografen Daniel Djurberg och hans
centrala betydelse för att sprida namnet
Ulimaroa. Det handlar om en fantastisk
resa av ett maoriord från Nya Zeeland
till Sverige för ca 240 år sedan. Från
slutet av 1700-talet till början av
1800-talet använde man sig i Sverige
av Ulimaroa som benämning för Nya
Holland, dagens Australien. Historien
är i stort sett bortglömd, men förtjänar
att uppmärksammas.

Först en kort beskrivning av Daniel Djurberg, eftersom hans personlighet och hans
dåtida inflytande utgjorde centrala faktorer
när namnet Ulimaroa fick en omfattande
spridning i Sverige.
Djurberg, född 1744 och avliden 1834,
hade ett utomordentligt stort genomslag på
undervisningen i geografi i slutet av 1700talet och början på 1800-talet. Lägg därtill
hans originella användande av geografiska
namn. Grunden var lagd för att nya geografiska benämningar skulle få stor spridning i Sverige. I Biographiskt Lexikon öfver
namnkunnige svenska män (1838) beskrivs:
”Djurbergs namn är införlifvadt med den
offentliga och enskilda uppfostran från omkring år
1780 till början af detta århundrade, ty under
denna tid nyttjades både af yngre och äldre i vårt
fosterland inga andra geographiska läroböcker än
hans. Betraktar man dessa från Jordkunskapens
nuvarande ståndpunkt, så kan man väl icke tillerkänna dem något särdeles värde, emedam i dem
knappt finnes någon aning om en vetenskaplig idee.
Betraktade åter ur en historisk synpunkt, stodo de,
den tid de först utkommo, någorlunda i jemnbredd
med sin tid, och vida öfver de läroböcker, som förut
varit nyttjade i Sverige.”
I Nordisk Familjebok (1880) beskrivs:
”Djurbergs läroböcker, hvilka under senare delen
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av 18:de och början av 19:de årh. voro snart sagdt
de enda geografiska arbeten, som användes i våra
skolor, stodo vida öfver de läroböcker, som förut
nyttjats. Med afseende på språket utmärka de sig
genom en nyckfull originalitet, uppenbarande sig bl.
a. i godtyckliga eller obekanta namns införande till
beteckning af bekanta föremål.”
Historien tog sin början med ett samtal
i Doubtless Bay, Nya Zeeland i december
1769. James Cook, Joseph Banks och vår
egen Daniel Solander hade anlänt med
skeppet Endeavour. De mötte maoribefolkningen och ett samtal med tolk dokumenterades: ”…we inquired farther, if they knew
of any country besides their own: they answered,
that they never had visited any other, but that their
ancestors had told them, that to the N.W. by N.

or N.N.W, there was a country of great extent,
called Ulimaroa, to which some people had sailed in a very large canoe; that only part of them
returned, and reported, that after a passage of a
month they had seen a country where the people eat
hogs.” Denna historia kom att ifrågasättas
av tolken eftersom det inte kunde stämma
att dessa maori hade kommit tomhänta
tillbaka, utan grisar: ”And have you no hoggs
among you? Said Tupia. -No. -And did your ancestors bring none back with them? -No. -You must be
a parcel of Liars then, said he, and your story a
great lye for your ancestors would never have been
such fools as to come back without them.”
Seglatsen fortsatte längs Nya Zeelands kust och ett par månader senare
nådde Endeavour fram till Queen Charlotte Sound/Tõtaranui. I ett samtal ska en
äldre maori ha sagt, genom tolk: ”…that his
ancestors had told him there had once come to this
place a small vessel, from a distant country, called Ulimaroa, in which were four men, who, upon
their coming on shore, were all killed: upon being
asked where this distant land lay, he pointed to the
northward. Of Ulimaroa we had heard something
before, from the people about the bay of Islands,
who said that their ancestors had visited it…”.
Citaten är hämtade från ”Where in the
World is Ulimaroa” publicerad av dr Jan
Tent och dr Paul Geraghty i The Journal of
Pacific History, vol 47, no 1, mars 2012. I
forskningsrapporten framgår att tolkningen
av samtalen sannolikt var felaktig och att
Ulimaroa med en modern maoristavning
snarare skulle skrivas Rimaroa och ha refererat till ön Grande Terre i dagens Nya
Kaledonien. Grisar kan mycket väl ha funnits där innan Cooks ankomst och maoribefolkningens beskrivning kan därför ha varit
korrekt. Ett inledande missförstånd med
andra ord, vilket fördes vidare till Europa.
Namnet Ulimaroa kom i tryck tre år
senare, i Hawkesworth’s uppteckning från

Cooks första resa. Dock utan att specificera vad namnet avsåg. Djurberg fångade
upp Ulimaroa och använde det för första
gången i en svensk geografisk text 1776.
Fyra år senare publicerades den första
svenska kartan där namnet på nuvarande
Australien angavs vara Ulimaroa. Djurberg
blev då sannolikt den förste att förknippa
Hawkesworth’s Ulimaroa med Nya Holland. Daniel Djurberg beskriver i Underrättelse om en påbegynt skole-atlas för
ungdomen i riket, (1880) sina skäl för att
använda namnet: ”Grunden til namnet härrörer af den namnkunnige Capitaine Cooks berättelse, hvilken då han befann sig vid norra Kusten
af Zeeland, och frågade Inbyggarne därstädes om
de kände något annat Land, pekade de åt Nordväst, eller i det väderstrek, som detta Land är
beläget från Nya Zeeland, och kallade det samma
Ulimaroa, som på Svenska betyder det stora Röda
Landet. Detta Namn har jag trodt vara skickligare,
än Namnet Nya Holland, hvarmed det beteknas på
Gamla Cartor, hvilket namn är så mycket olämpligare, som detta Land är högländt och ej af vatn
översvämmat, som Holland i Europa. De är således vifst icke nyare eller yngre, utan snarare äldre
än Europeiska Holland. Utomdels hvad tjänar det
til at efterapa Europeiska Namn på Länder som

ligga i en annan Wärldsdel; då man finner skickligare.” Ett år senare, i ”Cosmografie samt beskrifning om jorden i allmänhet”, förklarade Djurberg:
”Detta namn (Ulimaroa, min anmärkning) har jag
tyckt mig bör behålla, såsom givit åt detta Land
utaf dess Grannar; och emedan det jämvel är skickligare än Nya Holland.”
Rolf du Rietz publicerade en uppsats i
ämnet, ”Daniel Djurbergs namn på Australien” i Ymer 1961 där det konstaterades
att Ulimaroa omkring 1800 var en mycket
vanlig benämning på Australien i Sverige
och att Djurberg inte för ett ögonblick
skulle ha betvivlat att ”grannarne” (maori)
avsåg den australiska kontinenten eller
åtminstone en del av denna.
Du Rietz konstaterar avslutningsvis att
”Det är egentligen ganska underligt, att namnet ej
fick en ännu vidare spridning, än vad som blev fallet…Namnet Ulimaroa på Australien skulle ej ha
varit orimligare än vad namnet Amerika är på den
nya världen. Lyckan (eller olyckan?) i fallet Ulimaroa var väl snarast, att Djurberg ej skrev sina
böcker på ett världsspråk…”
Namnet Ulimaroa användes för sista
gången i geografisk litteratur 1837. Det
lever delvis kvar som namn på en byggnad i Melbourne och som en liten plats i

Queensland. I övrigt är den fascinerande
historien i stort sett bortglömd när ett
maorinamn, om än missförstått, för cirka
240 år sedan kom att få stor spridning i
Sverige.
Text: Pär Ahlberger
Sveriges ambassadör i Australien – ”Ulimaroa”,
Nya Zeeland och Stilla havsregionen
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Att leva som svensk

i Hong Kong
Kronjuvelen i det brittiska kolonialväldet har Hong Kong kallats. Namnet
betyder ”fragrant harbour” och härrör
från doften av rökelse. Hong Kong är
onekligen en fascinerande plats som
fler och fler svenskar upptäcker. Numera finns det en direktlinje med SAS
från Stockholm till Hong Kong vilket
gör det betydligt smidigare att resa hit.
Hong Kong är fortfarande annorlunda
mot Kina trots att kontrollen övergick
till kineserna år 1997.

Vi är ca 2 000 svenskar som bor i Hong
Kong just nu, siffran är osäker eftersom alla
inte anmäler sig till konsulatet och några
bara bor här i ett par månader. Studenter
vid svenska universitet nappar på möjligheten att studera en eller två terminer i utbytesprogram som erbjuds, vilket är en strålande möjlighet att upptäcka en intressant
del av Asien. De flesta som jobbar utskickade för olika företag blir vanligtvis kvar i
Hong Kong 2–4 år och flyttar sedan vidare
någon annanstans eller tillbaka till Sverige.
Att leva som svensk i Hong Kong är
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ganska lätt. Allt finns att köpa i affärerna
om du får hemlängtan och blir sugen på
saltlakrits, sill, snus eller annat. Boendet
håller hög standard men priserna gör att
man oftast bor betydligt mindre än hemma
i Sverige. Hong Kong har en utmärkt infrastruktur och man tar sig enkelt runt lokalt
med ett kort som heter Octopus. Kortet
laddar man med pengar och använder som
betalningsmedel på tunnelbana, tåg, buss,
spårvagn, båt, inträde på diverse olika ställen, inköp på 7Eleven m m. Hong Kong är
rent och snyggt, man behöver inte känna
sig orolig när man går ute på kvälls- och
nattetid. Människor uppför sig civiliserat
och respektfullt mot varandra trots (eller
tack vare?) att det är mycket trångt överallt.
Hong Kong erbjuder en spännande tillvaro med både västerländsk och asiatisk
kultur. Det finns intressanta museer, fantastiska restauranger med ett matutbud från
hela världen, många shoppingmöjligheter
från billigt krafs till lyxvaror. Dessutom
finns det mycket roligt att se och göra som
turist så det är en tacksam plats att besöka,
man har garanterat inte tråkigt.

Klimatet
Klimatet kan vara en utmaning, det är
varmt och fuktigt större delen av året vilket
gör att man gärna vistas i luftkonditionerade utrymmen under den värsta perioden.
Tyfonsäsong råder mellan juni och oktober
då det både kan komma enorma regnskurar och ett antal tyfoner i varierande styrka.
Regnskurarna graderas efter hur mycket
vatten som faller enligt en skala: gult regn
(>30 mm i timmen), rött regn (>50mm i
timmen) och svart regn (>70mm i timmen).
När det är rött regn stänger skolor och vissa
företag. När det är varning för svart regn
ombeds alla att hålla sig inomhus. Folk är
dock vana vid dessa naturens krafter och
förstår att respektera varningar. Myndigheterna varnar befolkningen via olika kanaler hela tiden och det finns en utmärkt
väderapp MyObservatory som vi följer i
stort sett dagligen för att ha koll på temperatur, luftfuktighet och annalkande oväder.
Prisnivån
Många undrar över prisnivån i Hong Kong
och ja, det är svindlande höga priser på
boendet så väldigt få människor äger sina
lägenheter eller hus, de flesta hyr. Man får
tränga ihop sig helt enkelt, men som brukligt i varmare länder vistas man mycket
utomhus, eller inomhus, på allmänna platser. Framför allt har Hong Kong en enorm
mängd shoppingcenter som alla är luftkonditionerade, så det är många som spenderar
tiden utanför jobbet och hemmet på dessa
svala platser. Att shoppa och gå på restaurang är varken dyrare eller billigare än i Sverige, det beror mest på vart man går, det
finns alla prisklasser. I Hong Kong är fördelen att priserna varierar från en mycket låg
nivå på ett litet gatukök till återigen svindlande höga priser på en lyxkrog men eftersom utbudet är enormt finns det något för
alla plånböcker.

Språk och kultur
Det lokala språket i Hong Kong och hela
Pärlflodsdeltat runt Guangzhou (tidigare
Canton) är kantonesiska. Språket, eller dialekten som det anses vara, pratas av ca 60
miljoner människor. Kunskapen i engelska
är högst varierande, det finns t.ex. taxichaufförer som inte pratar ett ord engelska
och det finns politiker och affärsmän som
är helt flytande. Kunskapen i mandarin är
på uppgång, fler och fler jobb kräver kunskap i mandarin. Skillnaden mellan kantonesiska och mandarin är så pass stor att
vi som inte pratar något av språken ändå
kan höra skillnad. Kantonesiskan anses
vara svårare för västerlänningar att lära sig
eftersom den har 9 tonlägen medan mandarin bara har 4.
Hong Kongs befolkning har förstås
påverkats mycket av den engelska administrationen och kulturen under 150 års tid
men man håller fast vid sina kinesiska traditioner och är vidskeplig lite till mans. I
Hong Kong firas det kinesiska nyåret med
pompa och ståt, de klart viktigaste helgdagarna på hela året. Västerländsk jul är
också populär, i alla fall i shoppingcentra
med dekorationer, jultomte och julklappar. Julmaten och julens budskap är man

inte så intresserad av. Övriga helger som är
viktiga i Hong Kong är gravsopardagarna,
en på hösten och en på våren, då man gör
snyggt vid sina förfäders gravar, äter en
BBQ-picknick och eldar pengar eller prylar
av papper som ska gynna de avlidna förfäderna i livet på andra sidan. Lantern festival
är den första dagen på det nya året med
fullmåne och den firas med lampor i rödorange färger, apelsiner och middag med
nära och kära. Hong Kongs egen ”nationaldag” är den 1 juli och kallas för Hong
Kong SA. (Special Administrative Region)
Establishment Day, då vajar den egna flaggan på fler ställen än vanligt och man har
ett stort fyrverkeri. Den andra nationaldagen, dvs Kinas nationaldag den 1 oktober,
firas också och det förstås med ett ännu
större fyrverkeri. På hösten i september
firas Moon festival med moon cakes och traditionen säger att man ska dela kakan i lika
många delar som antalet familjemedlemmar vid bordet. Dragon boat festival infaller
i juni och då hålls det roddtävlingar i låga
och långa båtar med upp till 22 personer i
varje lagbåt som ror i takt med en trumslagare som sitter längst fram. Färgstarkt och
spännande att titta på.

(bild på Hong Kong från Peaken) (bild på en sed
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Svenska skolan
i Hong Kong
Svenska skolan i Hong Kong är en
förening som startades av några föräldrar 1984. Skolan bedriver kompletterande undervisning i svenska för
barn i åldrarna 6–14 år. För närvarande
finns det 56 barn i skolan utspridda på
3 platser; södra Hong Kong-ön, Discovery Bay och Sai Kung.

I skolan får barnen lära sig svenskt språkbruk, grammatik, traditioner och historia.
Det undervisas om den svenska naturen,
landskap, vilda djur, den svenska allemansrätten, om städer, författare, kungar, tomtar och troll. Man övar sommarsånger till
terminsavslutningar och Lucia. Man lär sig
om semlor, järnåldern och vikingar.
På svenska skolan får barnen träffa kamrater som pratar svenska, de får kommunicera och känna tillhörighet med andra om
Sverige som de har gemensamt – en unik
historia, fascinerande traditioner och ett

Möjlighet att läsa
svenska på The
University of Hong
Kong (HKU)
Lektor Kristina Tolinsson Ting har
undervisat över 1.000 Hong Kongstudenter i svenska sedan år 2000. Det
svenska programmet instiftades dock
redan 1995 på anrika The University of
Hong Kong som är Hong Kongs äldsta
universitet och ligger vackert uppe på
höjden på Hong Kong-ön.

The University of Hong Kong grundades
1912, huvudbyggnaden är byggd i Edwardiansk barock-stil och huset var en donation
av Sir Hormusjee N. Mody, en framgångsrik indisk handelsman (parsi). Språkinstitutionen på HKU erbjuder för närvarande
kurser i följande språk: arabiska, franska,
tyska, grekiska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska, spanska, svenska och thailändska utöver engelska förstås.
Svenska är vackert, exotiskt och
intressant
Sverige och svenska språket ses som exotiskt och intressant, det svenska musikundret och våra filmer uppskattas och gene32 S V E R I G E K O N TA K T

fantastiskt rikt språk!
Det är inte så lätt att hålla svenskan
levande och utveckla sitt ordförråd när
man på heltid går i en skola där man talar
andra språk hela dagarna.
Svenska skolans nuvarande ordförande
Lisa Boldt Christmas är synnerligen aktiv
och försöker ta reda på alla möjligheter till
stöd för verksamheten. Hong Kongs baksida
är de höga hyrorna för bostäder, företag och
skolor. När andra svenska skolor utomlands
ibland kan få låna lokaler för sin undervisning så måste svenska skolan i Hong Kong
betala marknadshyra för sina lokaler och det
är kännbart för verksamheten.
En annan utmaning för Hong Kong jämfört med andra platser är att många familjer
bara stannar 2–4 år och sen flyttar de. Detta
gör att antalet barn och tillgången på engagerade föräldrar och tänkbara lärare är svårt
att planera för och överblicka.
Det är också stora nivåskillnader i kunskap bland barnen. En del barn är uppvuxna i Sverige medan andra barn kanske
bara har en förälder som är svensk och
bara besökt Sverige på sommaren någon

rerar engagemang. Kunskap i svenska
språket, svensk kultur och traditioner är
spännande. Studenterna på HKU tycker
att svenska är vackert, de gillar svensk
musik och svensk film. De vill förstå musiktexterna och vad som egentligen sägs i filmerna. Det ger dem även en wow-faktor
inför sina kamrater att kunna imponera med
kunskaper i t ex nordisk mytologi, jämlikhet, pappaledighet, Nobelpriset, Lucia och
midsommar. Samt att de plötsligt förstår
att namnen på IKEAs produkter betyder
någonting!
Sverige betyder också vackert och rent
landskap, grön innovationsförmåga, vackra
traditioner och sprudlande kreativitet när
det gäller teknik och design, vilket lockar
många att vilja lära sig mer.
Studenternas huvudinriktningar är t.ex.
juridik eller arbetsrätt, biomedicin, IT, arkitektur och de gör ett tillval med svenska
som bi-ämne, s.k. minor, för att det kryddar
deras utbildning och inriktning på ett positivt sätt när de söker sina framtida jobb.
Varje år studerar ett 100-tal studenter kurser i svenska på HKU. De vill kunna stoltsera med något annorlunda, som särskiljer dem vid jobbintervjuer. Något som ger
dem kunskap om hur kultur och samhälle
fungerar i ett progressivt land i Europa, ett
land de associerar till musik, film, kul spelprodukter, exotiska traditioner samt stora,

gång. Målet för några barn kan därför vara att
över huvud taget våga prata svenska. Möjligheten till socialt umgänge och en stunds
fristad och stressfri miljö som inbjuder till att
få leka och tänka på svenska ska inte heller
underskattas.
Det är samtidigt en utmaning att stimulera
barnen som kommer direkt från Sverige och
redan har gått delar av sin skolgång i hemlandet. Här gör Malin Moberg, nytillsatt huvudlärare som arbetar med en modersmålsgrupp,
ett viktigt jobb. Tills nyligen arbetade hon
som högstadielärare i Linköping och har därmed full kunskap om vad som förväntas av
barnen om de skulle flytta tillbaka till Sverige.
www.svenskaskolan.hk
svenskaskolanhongkong@hotmail.com

kända internationella företag som är attraktiva arbetsgivare. Visst känns det hedrande
att Sverige och det svenska språket kan bidra
med sådana positiva bieffekter?
www.swedish.hku.hk
tolin@hku.hk

Text: Ingrid Reinli, chefredaktör och
skribent för Bulletinen
(liten bild på Ingrid)

Antal år i Hong Kong: 3 år
Bor: på Hong Kong-ön
Bulletinen, en svenskspråkig tidning som getts
ut kontinuerligt i 36 år till
svenskkolonin. Tidningen
innehåller diverse artiklar
Faktaruta
och information från de svenska
Reinli,
chefredaktör o
organisationerna däriblandIngrid
svenska
skolan.
Antal år i Hong Kong: 3 år
Den utkommer med 6 nummer/år.
bulletinenhk@gmail.com Bor: på Hong Kong-ön
Bulletinen, en svenskspråkig
www.bulletinenhongkong.com
Tidningen innehåller diverse
däribland svenska skolan. D
bulletinenhk@gmail.com

Utställning på slottet

Kransnedläggning vid minnesstenen

Sjätte november
i Lützen
Den sjätte november 2017 var en kall
men strålande dag i Lützen. Dimman
kom först dagen därpå. Det var 385 år
sedan det blodiga slaget stod här på
fälten, en strid som de båda härförarna,
Gustav II Adolf och Albrecht von Wallenstein, hoppades skulle bli avgörande. Men det blev den inte. Kungen föll,
Wallenstein mördades två år senare
och kriget fortsatte i ytterligare ett och
ett halvt decennium.

Vad gör man i Lützen en sådan dag? Man
börjar med en gudstjänst i den lilla kyrkan i byn Meuchen. (Det var dit kungens
döda kropp fördes efter slaget.) Kyrkan var
fullsatt, trots att det var en måndag. Maria
Scharffenberg, kyrkoherde i den svenska
församlingen i Berlin kom med många församlingsmedlemmar. Kontakterna med
Lützen är lika gamla som det svenska kapellet på slagfältet, närmare bestämt 110 år.
Sedan länge är det också tradition att Sverige, Finland och Estland (delar i Gustav
II Adolfs Sverige) representeras av respektive ambassad. Superintendenten i Leipzig
predikade, vi bad för fred och samlade in

pengar till Homs i Syrien. Där har en tysk
evangelisk hjälporganisation, uppkallad
efter Gustav II Adolf, just byggt upp en förstörd kyrka, den enda intakta i det angränsande ruinlandskapet, som även katolska och
muslimska grannar har tillgång till.
Förmiddagen fortsattes med en musikandakt i det svenska kapellet. Underbar
sång av kantorn, kyrkorådets ordförande
och en professionell sångerska från Berlin. Den lokala kyrkokören bidrog som
vanligt, och under ledning av sin duktiga
musiklärarinna visade pigga elever från
Lützens Gustav Adolf skola vad de kunde.
Avslutningsvis stämde alla in i en kraftfull
kanon. Inga trevande eller osäkra röster i
”Dona nobis pacem”. Akustiken i kapellet
är utmärkt.
Som vanligt följde kransnedläggning vid
minnesstenen innan alla for in till borgmästarens mottagning på rådhuset. Där blev
det trångt och gemytligt värre. Före den traditionella samlingen i Roter Löwe hann jag
visa de tillresta svenskarna utställningen på
slottet om Luthers lära i Sachsen och Sverige. Det blev en snabb genomgång innan
alla ilade vidare till intressanta samtal, fan-

tastiska tårtor och gott kaffe – det vill säga
allt det som hör en ekumenisk eftermiddag
i Lützen till. Det är alltid lika inspirerande.
Förra året talade jag med filmproducenten
Alexander Thies som vill göra film om Gustav Adolfs liv. I år fick jag nya detaljer av
Fritz-Gerald Schröder, allmänt kallad Kennedy, om DDR-verkligheten i Lützen.
I salen på Roter Löwe visades modellen av det nya museum som planeras för
de namnlösa soldater, vars ben i nästan
fyra hundra år legat 60 centimeter under
jordytan ute på fältet innan slagfältsarkeologerna upptäckte dem 2011. Kanske står
den nya byggnaden med en presentation
av de senaste forskningsresultaten färdig om
några år och kan komplettera det ”campus”
som idag består av minnesstenen, Gustav
Adolf kapellet och de svenska trähusen med
vårt lilla museum.
Text: Inger Schuberth, Stiftelsen Lützenfonden
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Sysal i Fruntimmersföreningens flickskola 1927

Flickskolan

– i tiden, från tiden, genom tiden. På tiden?
EN – FRAMFÖRALLT – GÖTEBORGSK ODYSSÉ
Det var en gång en skolform som
hette flickskola. För femtio år sen fick
den stryka på foten när parallellskolesystemet övergavs för att ersättas
med grundskola och en ny modell av
gymnasieskolan.

Ingenting togs egentligen tillvara av en samlad hundrafemtioårig pedagogisk erfarenhet,
en speciell lärarutbildning, reformpedagogiskt tänkande, humanistisk bildning.
Vi börjar från början: samhälleligt,
strukturerat överförande av kunskap från en
generation till nästa är ständigt debatterat,
justerat, styrt av de för tillfället rådande
tankemönstren.
Ofta är dessa tankemönster genderrelaterade – pojkar och flickor förväntades/
förväntas (?) lära sig olika saker, ämnen,
nivåer. Skolan som system var länge styrt av
kyrkans kunskapskrav och samhällets behov
av präster, administratörer och militärmakt.
De spröda, ömtåliga och lättrörliga flickorna
ansågs inte kunna ta till sig hårt formaliserade studier i matematik, logik, latin – istället ingick i en god uppfostran sömnad, klaverspel, franska, lite skrivning och räkning.
Detta levererades ibland i flickpensioner.
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Men det fanns tidiga initiativ av annat
slag - en första flickskola i Falun 1621, en
andra i Västerås 1632, grundad av Johannes Rudbeckius. Allt flera flickpensioner.
Och så ett genombrott 1787 med Evangeliska Brödraförsamlingen skola i Göteborg,
Societets-skolan – där även pojkar kunde
gå, i parallella klasser. Man insåg att även
flickor behövde bildning, ämnesbredd, kulturkunskap, hushållsekonomi. Askersund
kom sedan, 1813 – och så den riktigt långvariga Fruntimmersföreningens flickskola
i Göteborg från 1815. En rask utbyggnad
skedde i de flesta städer. 1870 fanns det 100
flickskolor och Göteborg var flickskoletätast;
Kjellbergska, Mathilda Halls skola, Nya Elementar, Majorna, Vasa, Samskolan, Sigrid
Rudebecks skola. Alla låg centralt. Alla fick
så småningom egna arkitektritade hus, som
fortfarande är funktionsdugliga i bitvis nya
roller – alla utom det vackra skolhuset på
hörnet av Södra vägen och Kristinelundsgatan som brutalt och onödigt revs till förmån
för ett parkeringshus i betong 1967. Alla
var konstnärligt utsmyckade i enlighet med
tidens syn på skolhus, som bäst kan belysas
med ett citat av Erik Gustaf Geijer:
”Under barn-och ungdomsåren borde männis-

kan omgivas av allt det sköna, som mänsklighetens
välgörare, de största konstnärerna, skapat. Näst den
högstes tempel, vet jag inga byggnader, där ädelhet,
värdighet, skönhet äro anständigare än i dem, som
helgats åt offentliga undervisningen”.
Den fysiska omgivningens uppfostringspotential var väsentlig: det byggdes vackra
folkskolor på landet och stora pampiga skolborgar i städerna. Man anlitade tidens bästa
arkitekter: Östberg, Asplund, Bjerke, Lilienberg. För Kjellbergska och Nya Elementar var det Adrian Pettersson. Och därtill
konstnärer som Anders Zorn, Bruno Liljefors, Carl Larsson. I Nya Elementarhuset,
numera Tyska skolan, finns det finaste kvar:
Carl Larssons trapphusmålningar med kvinnohistoriskt tema, målade av CL och nio
gesäller en intensiv sommar, och med Pontus Fürstenberg som mecenat. I Kjellbergskas aula fanns ett antal takmålningar med
samma tema, utförda av Gunnar Ström,
som även smyckade biografer och kyrkor.
Och på väggarna hängde kopior av Böcklin,
Rembrandt och Velásquez.
De flesta flickskolorna grundades av och
leddes av kvinnor, som på olika vägar skaffat sig utbildning, några utomlands, några
i det Högre Lärarinneseminarium, (HLS)

Kjellbergska flickskolan

som startade i Stockholm 1861. Cecilia
Fryxell, Mathilda Hall och Therese Kamp
studerade i Tyskland, Schweiz och Holland,
Sigrid Rudebeck på HLS – där för övrigt
många andra namnkunniga tagit examen;
Anna Sandström, Selma Lagerlöf, AnnaMaria Roos (hon som skrev Sörgården och
I Önnemo), Jeanna Oterdahl. En manlig
grundare är tydlig: Jonas Kjellberg, vars testamente möjliggjorde Kjellbergska flickskolans
start 1835. Men det fanns många andra privata donatorer och tillskyndare som stödde
med lån och lokaler.
I Göteborg fanns också ett seminarium
som var knutet till Kjellbergska. Under dess
verksamma period mellan 1908–1932 utbildades där 457 lärarinnor på akademisk nivå,
med övningsskola i huset, i nära samarbete
med högskolan och dess ämnesföreträdare.
Så var t.ex Sverigekontakts grundare, professor Vilhelm Lundström seminariets inspektor.
Flickskolan första pedagogiska intentioner var att flickebarnet skulle beredas
till en ”kunnig, sedig och väl utbildad samhällsmenniska, god maka och from husmoder” och häri ingick en mängd nyttigheter:
språk och vetenskaper, prydliga fruntimmersslöjder, musik, teckning. engelska, tyska,
franska var självklara. Det är fortfarande
den religiöst-romantiska bilden av kvinnan
som är tankemönstret. Pojkskolorna, läro-

verken, hade i sin månghundraåriga tradition understrukit hierarkier, strikta former,
disciplin. Flickorna skulle tränas i social
samvaro och behagfull livsstil. Grammatik,
dispositionsteckning, systematisering, formler, ställdes mot känsla, fantasi, talövningar,
litteraturläsning, vardagens kemi och fysik.
Man hade dock bestämda kursplaner och
moderna metoder. Givetvis närmare sig
traditionerna varandra under resans gång;
flickskolorna gick från privat till kommunalt, realskolorna öppnades för flickor, men
det är märkligt att så lite togs tillvara av den
goda – och strikta – reformpedagogiken in i
60-talets grundskolereform.
Det pågår sedan decennier en segdragen
politisk debatt om skola och lärarutbildning
och de organisatoriska och innehållsmässiga reformerna har duggat tätt. Pinsamma
PISA-resultat, obegripliga betygssystem,
oavslutade studier, pojkarnas allt sämre
resultat, diagnoser med olika bokstavskombinationer, de verbala övergreppen i sociala
medier, den socio-ekonomiska ojämlikheten
i storstädernas skolor.
Det vore kanske läge att snegla lite på
den gamla flickskolans arbetssätt, storlek,
mål, kursplaner.
Och dessutom – fast det är nog alldeles
åt skogen icke-pk i en tid där politiker talar
om att lagstifta mot genderuppdelning i

något som helst ämne – kunde man testa att
ha pojkar och flickor i olika skolor under högstadieperioden.
Flickskolan – på tiden igen?
Text: Ulla Berglindh
Läs vidare:
Heckscher, Ebba: Några drag ur
den svenska flickskolans historia.
Stockholm 1914
Fevrell, Valter: Kungl. Högre Lärarinneseminariet in
memoriam. Uppsala 1943
Hedin, Edit: Göteborgs flickskolor. Lund 1967
Jos Person, Helena (red): Kjellbergare. Om en flickskola. Göteborg 2010
Jos Person, Helena: Flickors fostran och bildning –
ett kall. Göteborg 2017
Kullgren, Thyra: Stiftelsen Kjellbergska flickskolan
1835-1935. Supplement 1936-1956. Göteborg 1956
Kyle, Gunhild: Svensk flickskola under 1800-talet.
Göteborg 1972.
Schånberg, Ingela: De dubbla budskapen. Lund 2004.
Ullman, Annika: Stiftarinnegenerationen. Lund 2004

litteraturbanken har den klassiska svenska julen!
litteraturbanken.se har öppet dygnet
runt, alla dagar, och förser dig med julstämning
oavsett var i världen du befinner dig. Läs vår
antologi julklappsboken, som inleds med
Harriet Löwenhielms ”Advent, Advent” och
avslutas med en julafton på Mårbacka, signerad
Selma Lagerlöf. Vårt ljudarkiv erbjuder
redaktionens inläsningar ur julklappsboken,
samt vår julklassiker ”Tomten”, inläst av
Horace Engdahl – och mycket mer.
Dessutom står hela vårt bibliotek öppet, och
erbjuder klassikerläsning som varar över både
helgerna och den efterföljande vardagen. Gör
julen till en läsjul med litteraturbanken.se!
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SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Forskningsprocesser
med flera språk
Dagens samhälle är flerspråkigare än någonsin. Teknikens framsteg innebär att det varken är svårt eller speciellt tidskrävande
att ta sig från ett land till ett annat. Du kan även prata med en person på andra sidan jordklotet i stort sett när du vill – gratis
och med rörlig bild via internet. Ni måste bara ha ett språk gemensamt. Ortsobundenhet för kommunikation är något som återspeglas även i dagens forskning. Ett forskningsprojekt i dagens globaliserade samhälle kan inkludera många olika språk. Detta
är ämnet i ”Samtal om flerspråkighet” idag.

Ett forskningsprojekt i dagens globaliserade
samhälle kan alltså inkludera många olika
språk. Det kan vara personer som pratar
olika språk, i personliga samtal, intervjuer,
observationer eller mejlkontakt. Även referenslitteraturen kan vara på olika språk.
Vidare har engelska etablerat sig som ett
överbryggande språk inom internationell
forskning och ofta skrivs det på det språket.
Som exempel vill jag här ge exempel från
min avhandling, som jag skriver vid en tysk
högskola och som nu är inne i slutfasen. För
den studien genomförde jag klassrumsobservationer i olika klassrum, i Tyskland, Sverige
och Chile, där antingen tyska eller svenska
var undervisningsspråk. Jag genomförde
även intervjuer med lärarna – på tyska eller
på svenska. I Chile fanns dessutom spanska i
omgivningen, så även en del spanska ord flöt
in i forskningsprocessen. Själva avhandlingen
skriver jag på engelska, så alla citat samt
mycket från referenslitteraturen måste översättas. Forskningsmetoden är kvalitativ, vilket
innebär att man försöker återge en förståelse
av den sociala verkligheten och inriktningen
är mer mot ord istället för siffror.
Hur göra?
Som ni ser ingår i alla fall fyra språk i min
avhandling. Hur går man då tillväga med
språken i vetenskapliga studier kan man ju
fråga sig. Jag gjorde det i alla fall när jag
började med avhandlingen. Jag är utbildad
översättare med många års erfarenhet av
översättningar och korrekturläsning. Detta
bidrog förmodligen till att jag inte drog mig
för uppgiften med de olika språken, även
om detta är ett enpersonsprojekt.
Förekomsten av flera språk i en forskningsprocess har för närvarande inte någon
framträdande roll inom forskarutbildningar
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eller textböcker om forskningsmetoder, även
om just språk och kommunikation utgör
grundstenarna i kvalitativ forskning. Forskningsprocessen och resultaten är oftast presenterade som om alla inblandade personer i processen skulle kunna alla respektive
språk (Temple and Young, 2004). Endast det
senare decenniet har detta börjat ändra på
sig i någon större utsträckning (Martin-Jones
and Martin, 2016). Mitt sökande efter redan
förekommande metoder eller strategier för
detta gick alltså bet och jag fick lägga ihop
mitt eget pussel om hur det skulle gå till.
Fältarbetet
Vid själva fältarbetet kan alltså flera språk
ingå och här kan man gå tillväga på olika
sätt, beroende på vilka språk som forskaren/na kan. I min studie ingår som nämnts
fyra språk, språk som jag själv kan. Svenska
var det första språket jag växte upp med,
sedan kom engelska och spanska till via lekkamrater och senare skolan och där även
tyskan. Nu bor jag i en tysk omgivning, med
spanska och svenska i hemmet och engelska i olika media som TV eller litteratur.
För mig var alltså just själva förståelsen av
språken inte någon större utmaning. Vad
jag dock märkte var att de tyska lärarna var
mer medvetna om min flerspråkighet än de
svenska lärarna, eftersom de visste att jag
kom från ett annat land och att jag pratade
fler språk. I Sverige pratade jag på svenska
med lärarna och mina andra språk var då
inte lika starkt framhävda.
Om det är deltagarna i studien som pratar olika språk och forskaren/na inte förstår
alla språk, så bör man ta med andra personer som kan de inblandade språken, tolkar som är med i själva kommunikationen
eller översättare som översätter i efterhand.

Forskningen kan dock vara av en känslig
natur och fler personer närvarande kan
påverka situationerna som det forskas om.
Dessutom blir det dyrt att ta med andra personer och sådana resurser finns oftast inte i
forskningsprojekt, eftersom det inte funderas på detta med språket och den praktiska
aspekten. Ofta brukar det därför blir så att
forskare får försöka hitta personer som de
känner som kan de aktuella språken och
som på så sätt kan hjälpa en, kanske att läsa
en artikel som är relevant för forskningen,
men som man inte förstår. Att använda sig
av Google Translate är inte ett alternativ
mer än för en grundläggande förståelse av
texter, eftersom kvalitén på det översatta inte
är speciellt hög. Som verktyg för att översätta olika texter som sedan ska användas i
publikationer är det inte att rekommendera.
Aspekter kring analysen
Förutom den rent praktiska frågan om hur
forskningen ska utföras, tillkommer dock
även frågor kring den analytiska delen. Hur
kan man ta med meningen, essensen, i uttalanden och skeenden, och återspegla det
som sades och skedde på ett tydligt sätt?
Även om det ofta finns ord som kan direktöversättas, så finns det även många ord
utan direktöversättning i andra språk. Från
svenskan brukar ofta t.ex. ordet ”lagom” tas
som exempel. Ett kort, frevekent använt ord
som speglar ett svenskt sätt att närma sig
världen. Ett ord kan även ha olika betydelser
och kontexten i det uttalade måste tas med.
En kulturspecifisk förklaring kan behövas.
Försök själv att hitta en översättning av det
till de språk du kan, det är nog inte så lätt.
I denna mer teoretiska aspekt av forskningsprojektet stötte jag på större problem
än kring de praktiska aspekterna. Först

skulle det inspelade materialet transkriberas
(d.v.s. skrivas ner). Redan detta innebär ju en
tolkningsprocess. Man ska tyda vad personerna säger, vilket ibland kan vara svårt p.g.a.
exempelvis bakgrundsljud. Vad ska man ta
med? Talspråk eller ska man ”översätta” i en
mer skriftlig variant? Ska man ta med lokala
begrepp? Detta kan vara svårt att förstå för
personer som inte är från den orten samt även
möjliggöra en identifikation av var det uttalade
sägs eller vem som har sagt det (vilket oftast
inte är önskat i forskning). Ibland kan man i sitt
eget huvud ”höra” ett ord, även om ett annat
ord sägs. Man får gå igenom materialet många
gånger, vilket naturligvis är tidskrävande. Jag
upptäckte i dessa genomgångar att jag även
i svenskan inte alltid hörde vad som sades på
en gång. Jag kunde t.ex. skriva ner ”före” när
ordet ”innan” uttalades. Därför fick en person
till (per språk) gå igenom mina transkriptioner.
Speciellt mycket tid fick jag lägga ner på det
tyska materialet, som jag fick gå igenom fler
gånger för att vara säker på vad som sades.
När översätta vad - och hur?
Dessutom tillkom frågan om när jag skulle
översätta vad. Jag gjorde så att jag jobbade
med originaltexterna så länge som möjligt
och översatte först senare i processen, när det
behövdes i slutfasen av skrivandet. Och var
mina kunskaper i de olika språken bra nog?
Jag anammar ett dynamiskt perspektiv på flerspråkigheten, vilket innebär en förståelse för
det komplexa i en individs olika språk. Jag har
dock själv upplevt frustration i eftersträvandet
av så bra språkkunskaper som möjligt. Som
utbildad språkvetare och tidigare översättare
vill man ogärna göra språkliga fel. Inga konstiga böjningar, inga sliriga ordval. Men jag
har fått sänka ribban för detta; språk är något
statiskt, en färskvara som utvecklas utifrån ens
egna erfarenheter, utifrån olika situationer.
Därför vet jag att den engelska som jag skriver
i avhandlingen inte är ”native-like” utan det är
mitt språk, min tolkning av engelskan. Mina
språk skapas och interagerar inom mig och det
som kommer ut är unikt för mig. Sedan måste
man naturligtvis försöka uppnå att även andra
personer förstår en, men detta språket måste
inte vara ”perfekt”.
Många timmar blir det ...
Utifrån detta har jag försökt hitta en nivå på
översättningarna som återger det sagda i ett
språk som ligger relativt nära talspråket, men
utan lokala varianter. Detta kan innebära
många timmars sökande efter de passande
orden samt diskussioner med olika personer.
En översättning är en anpassning av de språkliga strukturerna och ibland även kortare til�lägg för att beskriva situationen och ge mer
information om detta. Ofta kände jag att min
engelska inte räckte till, även om jag med åren
som gick (avhandlingar sträcker sig ju över
flertalet år, i mitt fall i nästan fyra år) övade
upp min engelska och kände att jag blev säk-

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

rare och säkrare och hittade orden lättare.
I slutänden får en person med engelska som
förstaspråk gå igenom allt material.
Språk i forskningsprocessen – mer framträdande i framtiden?
Som ni ser är denna process allt annat än
enkel och jag tror även att betydelsen av
den framgår. Därför vill jag trycka på detta
och jag hoppas på att forskningsprocesser
med flera språk blir mer uppmärksammade
i framtiden och att en tydligare metodologi
utarbetas. Resultatet av min forskning kommer du förmodligen att kunna läsa någon
gång i slutet av nästa år.

Om du själv har erfarenheter av forskning
där flera språk är inblandade eller vill veta
mera är du välkommen att höra av dig till
mig: contact@monicabg.com
Text: Monica Bravo Granström
Lista på hur man säger forskning på olika språk:
www.indifferentlanguages.com/words/research
References
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säkert i hamn.
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till en bred expertis och unika
kunskaper inom hela stiftelseområdet.
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Institutioner & Stiftelser
031-62 25 16
stiftelser.goteborg@seb.se
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Västerviks lokalförening firar

100-års jubileum 2018
År 1918 inträffade två märkliga händelser i Västerviks kulturhistoria. Två
föreningar höll konstituerande sammanträden på Stadshotellet varvid i båda
fallen till ordförande valdes konsul Uno
Steinholtz. Den 9 januari bildades Västerviks lokalavdelning av Riksföreningen
för svenskhetens bevarande i utlandet
och den 26 februari konstituerades
Tjustbygdens kulturhistoriska förening.

Att Västervik finns kvar som lokalförening
idag har vi delvis vår donator, svenskamerikanen och lantmätaren från Gamleby, Knut
Broström att tacka för. Hans pengar, som
tack vare god förvaltning har växt under
åren, ger oss fortsatt möjlighet att ge våra
bidrag till Gammalsvenskby i Ukraina, till
Lilla Rågö och Aibomuséet i Haapsalu i Estland samt till Hyvinge skola i Finland och till
stipendiater på Billströmska Folkhögskolan
på Tjörn. Många ideella krafter har under
årens lopp fått verksamheten att fortleva.
Tidigare har i Sverigekontakt
omnämnts Broströms manuskript ”Från
mina år i Chile” och ”Fyra somrar på Elds38 S V E R I G E K O N TA K T

landet 1908–1912”. Dessa förvaras i Riksföreningens arkiv i Göteborg och utgörs av
fyra handskrivna volymer på tillsammans
drygt 1000 sidor. Anteckningarna är gjorda
under tiden 1917–1921 och omfattar Broströms tid i Chile från ankomsten i oktober
1907 till hemresan i april 1920. Diverse
tidningsklipp, foton och mindre kartskisser
kompletterar framställningen.
Noteringarna är gjorda med stor noggrannhet och har en imponerande detaljrikedom. Saklighet blandas med starkt
känslomässiga uttalanden om världshändelser och människor. Som tidsdokument
från denna föga kända del av världen är
de värdefulla och även som ren underhållningslektyr förtjänar de ett högt betyg. Det
märks att Knut Broström levde för sin tid
ett ytterst spännande och unikt liv.
Här kommer utdrag skrivna av Knut
Broströms egen hand, först donationen från
1935;
”Till Lokalföreningen i Västervik av ”Riksföreningen f. svenskh. bev. i utlandet” skall överlämnas ettusen (1000) kronor att bilda en fond
“Broströmsfonden” vars avkastning skall användas

till ändamål som föreningen varje år bestämmer,
men föreningen måste förbinda sig att efter förmåga
i såväl tal som skrift bedriva upplysningsverksamhet i Tjustbygden angående ”svenskamerikanare”
som fått ett sådant vanrykte ibland befolkningen i
Tjustbygden och i synnerhet i Gamleby socken. Propagera för att de återvändande landsmännen icke
äro banditer som äro vana vid att hantera revolvrar
och den råa styrkan ty de äro fullt ut lika hederliga
människor som tjustborna i övrigt. Varest de bygga
och bo i utlandet hava de därstädes ett godt rykte
om sig att vara laglydiga medborgare. Propagera för
att de bliva mottagna med förtroende och vänlighet
och att de inte högre önska än att få bo i lugn och
fred med sina grannar i ett för dem så efterlängtat
fädernesland.”
Helt klart hade inte Knut Broström det
lätt, det är uppenbart att han själv kände sig
som en sådan missaktad ”svenskamerikanare”. Att han kommit på kant med gamlebyborna, bland vilka han levde ett tiotal
år sedan han återvänt till Sverige, det framgår i skilda kvarlämnade dokument. Mest
anmärkningsvärt är dock hans efterlämnade
dagböcker med sin lättsamma humor, här
följer blandade utdrag med originaltext;

Då jag i october 1908 vann inträde i chilenska
kartverket blef jag beordrad att medfölja en expedition till Eldslandet. Deltagarna voro, förutom
undertecknad, två chilenska ingeniörer jämte 24
peoner (=drängar). Vi medföljde från Valparaiso en
engelsk ångare och efter fyra dagars angenäm färd
kom ögruppen ”Las Evangelistas” i sikte. Dessa
klippöar ligga långt ut i hafsbandet strax norr om
inloppet till Magallanes sund västerifrån räknat.
I Punta Arenas gjordes uppköp af lifsmedel och
andra nödvändighetsvaror för vår expedition, beräknad att räcka i fem månader. Så voro vi färdiga
och gingo med en liten kustångare till Eldslandet.
Ombord å båten påträffade jag den första svensken
under min resa, styrman Mattson. Det var genom
tatueringarna å hans händer, som jag ”upptäckte”
honom. Han omtalade, att det fanns ett tiotal
svenskar bosatta i Punta Arenas. Detta hade jag
också starkt misstänkt, ty svensk punsch fanns till
salu litet öfverallt i staden och af mina föregående
iakttagelser i Buenos Aires och Santiago hade jag
kommit till den öfvertygelsen, att hvarhelst det finnes svenskar, där finnes också punsch och vänder
man om satsen så gäller den äfven- ledes.
Den första söndagen vi voro i Porvenir skulle
vi bevista högmässan. Vi började med att på morgonen aflägga ett besök hemma hos prästen, som
naturligtvis var katolik och nyss utsänd direkt från
Rom. Det var en ung och gemytlig italienare och vi
blefvo de bästa vänner. Han bjöd oss nu på pilsner.
Den ena helan efter den andra och själf föregick
han med godt exempel. Lagret tog snart slut, men
det gjorde ingenting, ty vi hade släckt vår törst riktigt ordentligt. Hvad pilsner ändå är godt! Emellertid nalkades tiden för mässan och vi begåfvo oss
alltså till kyrkan. Väl inkomna började poliskommendanten, som var med i vårt sällskap, att hicka,
så att han måste begifva sig ut igen! (Ack den pilsnern!) Nu steg prästen fram och höll en synnerligen
liffull predikan. Bl a hade han sett helgonabilden
på altaret gifva tecken ifrån sig och äfven jag tyckte
mig se någonting däråt (Ack den pilsnern!).
Oavsett om Broström blev populär eller
inte bland gamlebyborna så finns det klara
belägg i testamentet för att Broström var
filantrop. Han anslår medel till inköp av
skodon till barn från jordbruksarbetarhem i
en annan Tjustsocken som han har anknytning till och Hesselby sanatorium får kvarlåtenskap som passar sjukhuset. Tänkvärt
är dock att den ende nära vän vi funnit
omnämnd är rektor Bernard Hegardt vid
Gamleby Folkhögskola som var väl etablerad samt av adlig börd. År 1952 erhåller
därtill Västerviks lokalförening ytterligare
medel från Broströms arvedel genom en
fastighetsförsäljning.
En kvarlevande släkting till Broström
bekräftar också de goda sidorna hos

honom: ”Han var egentligen en fin människa, men ensam. Han levde ett enstöringsliv och ville inte ha några besök. När
han återvände från Sydamerika i början på
1920-talet, var han märkt av sjukdom och
kunde därför inte ha något arbete i Sverige.”

När han dog 1934 var han endast 51 år
gammal.

Text: Kjell Westerlund
Västerviks lokalförening

Ett foto taget i Punta Arenas 1908. Knut Broström är nummer tre från vänster. Två av de övriga är guvernören över Eldslandet och polischefen, båda omnämnda i skildringen. Vem som är vem framgår dock inte.
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Jag är född och uppväxt i Malaga i södra
Spanien, med andra ord är jag en svensk
spanjorska. Trots att jag aldrig bott i Sverige eller har någon direkt koppling förutom släkt så identifierar jag mig som
svensk. Hemma pratar vi svenska, mina
vänner är svenska och jag går på en svensk
skola, närmare bestämt Svenska Skolan
Costa del Sol. Det är en svensk utlandsskola med 250 elever från dagis till tredje
året av gymnasiet. Skolan startades 1969
och har sedan dess drivits av en förening
som består av föräldrar, målsmän eller lagliga företrädare för eleverna. Dess uppgift
är att bedriva undervisning för förskola,
grundskola, gymnasieskola och kompletterande svenskundervisning. Skolan har
godkännande från både Svenska Skolverket och Junta de Andalucía att bedriva
undervisning, vilket innebär att eleverna
kan examineras enligt både svenska och
spanska skolsystemet. Föreningens beslutande organ är föreningsstämman och
styrelsen och det hålls två stämmor per
år bland annat för att fastställa budget.
Under styrelsen befinner sig skolledningen
som består av en föreningschef, rektor och
directora técnica som har hand om att
samordna spanskundervisningen.
Spanskundervisningen är en stor del
av Svenska Skolan i Fuengirola och man
börjar med det i tidig ålder. Redan på förskolan börjar man lära sig spanska och

det är obligatorisk spanskundervisning
tre gånger i veckan fram till sista året på
gymnasiet. Den spanskan jag har lärt mig
är mycket tack vare skolan men även de
eftermiddagsaktiviteter som jag hållt på
med, jag har bland annat gått på dans och
håller nu på med crossfit. Eftersom jag går
på en svensk skola och har svenska vänner
så pratar jag inte lika bra spanska som om
jag hade gått i spansk skola men eftersom
jag är född och uppväxt här så är jag i
princip flytande i spanska. På grund av att
jag har läst så pass mycket spanska som jag
har så har jag möjlighet att få mina betyg
översatta till spanska betyg och på så sätt
kunna söka in till spanskt universitet. För
tillfället har jag inga konkreta framtidsplaner, jag vill plugga vidare på universitet,
helst i Sverige, men jag vet inte vad jag vill
plugga för något så jag tänker ta runt ett år
där jag reser och försöker komma på vad
jag vill göra efter gymnasiet.
Jag går nu mitt sista år på skolan och
eftersom det är en så pass liten skola så
finns det endast tre program att välja mellan på gymnasiet; naturvetenskapsprogrammet, samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet. När jag skulle välja
program var valet självklart. Jag har alltid varit mer intresserad av NO-ämnena
än SO-ämnena och valde därför att gå
naturvetenskapsprogrammet. Mitt favoritämne är biologi och jag tycker det är
intressant hur kroppen fungerar och allt

som den kan göra. Jag får ofta frågan om
hur det känns att ha gått på samma skola
under hela min skolgång. I Sverige är ju
det vanliga att man byter skola när man
byter stadium. Eftersom det är en så pass
liten skola så känner alla varandra och
man har även en annorlunda relation till
lärarna och övrig skolpersonal. För nya
elever kan det kännas konstigt att förskoleelever och gymnasieelever går på samma
skola men för mig är det en självklarhet.
Någonting som är både bra och dåligt med
skolan är att det på gymnasiet finns möjlighet att vara gäststudent. Att vara gäststudent innebär att man kommer hit i ett
år och bor i en spansk värdfamilj och går
på Svenska Skolan. Det är jätteroligt att
lära känna så många nya människor och
man får verkligen vänner för livet, det jobbiga kommer sedan när de ska åka hem
och man måste säga hejdå. Samtidigt som
det är jättesorgligt så är det ändå bra för
man lär sig att ta vara på tiden medan
dom är här.
Eftersom jag aldrig har bott i Sverige så
kan jag inte riktigt sätta fingret på några
konkreta skillnader mellan Sverige och
Spanien, men den största skillnaden jag
märker av är tiderna.
I Spanien så är dygnet mycket senare
än i Sverige, man äter lunch vid två, affärerna är öppna till nio på kvällarna och
klockan 12 på natten kan man fortfarande
se barnfamiljer som går på strandpromenaden. Detta är en stor omställning för
någon som flyttar hit från Sverige medan
det för mig är en självklarhet. En annan
skillnad som kanske är mer tydlig är klimatet, medan de i Sverige i genomsnitt har
70 soldagar per år har vi här på solkusten
drygt 300 soldagar per år. Detta gör det
inte bara till ett populärt turistmål utan det
är även en av anledningarna till att jag älskar att vara svensk spanjorksa i Spanien.
Text: Ebba Fritzell
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Motiverande

samtal
i Paris

Svenska Skolan i Paris hade glädjen
att ta emot Eva Hydén lördagen den
18 november. Skolans personal hade
en kompetensutvecklingsdag med Eva
och vi fick lära oss många användbara
metoder i svåra samtal med barn,
elever, föräldrar och andra vuxna.

Eva Hydén är i botten pedagog med över
tjugo års erfarenhet av undervisning. Hon
har arbetat med såväl barn, ungdomar som
vuxna. På socionomprogrammet, Linnéuniversitetet, Kalmar, undervisar hon i
motiverande samtal.
Eva deltar kontinuerligt i nationella,
nordiska och internationella MI- sammanhang. Hon är sedan 2008 medlem i det
internationella nätverket, MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers.
Eva beskriver Motivarande samtal, MI
så här: ”Motiverande samtal, MI, är ett
förhållningssätt och en samtalsstil som syftar till att väcka till liv och förstärka personens egen motivation till förändring. Det är

ett sätt att närma sig en annan människa i
ett samtal om förändring utan att gå över
integritetssfären, utan att kränka. Det är en
samtalsstil där du bygger relation och allians som i sin tur ger dig mandat att tala om
det som är svårt. Personen behöver inte gå
i försvar utan kan istället, med vägledning,
i lugn och ro utforska sina intressen, sin
vilja och sin förmåga.
MI lägger stor vikt vid det empatiska,
samarbetande förhållningssättet och utgår
från att individen själv har de inre resurser som behövs för att komma vidare och
förändras”.
Eva varvade föreläsningen med fakta
och övningar. Vi fick också titta på några
filmer där vi bl.a. såg hur Eva vägledde en
elev genom att få eleven själv att komma på
konstruktiva lösningar. Vi fick träna på olika
metoder att vägleda och vi upptäckte själva
effekten av MI-metoden. Vi förstod hur viktigt det är att samtalsledaren möter personen där den befinner sig och utgår därifrån.
Hur viktigt det är att lära sig lyssna och att

använda sig av strategier för att stimulera personens prat om förändring och förstärka det som
leder i en positiv riktning.
En intressant övning vi fick göra gick ut
på att vi satt i par, en var samtalsledare och
den andra berättaren. Berättaren berättar om
något han/hon tänkt på att ändra i sitt liv,
men är ambivalent till. Samtalsledaren fick
dessa direktiv:
• Tala om att det är viktigt att göra en förändring
• Ge skälen varför det är viktigt
• Tala om hur du tycker han/hon kan göra
Berättaren utvärderar och kommer fram till
att detta inte var ett sätt som bygger på til�lit. Berättaren kände sig irriterad och samtalet
ledde inte till någon lösning. Nu fick vi göra
denna övning igen och nu skulle samtalsledaren istället använda dessa metoder:
• Samtalsledaren lyssnar engagerande när
berättaren pratar
• Samtalsledaren sammanfattar med egna ord
• Samtalsledaren ställer öppna frågor, lyssnar
och berättar tillbaka med egna ord (reflektioner, sammanfattningar)
• Samtalsledaren erbjuder och ber om lov:
– Jag vet en del saker som har hjälpt andra
… vill du att jag berättar?
• Samtalsledaren avslutar med att fråga:
– Vad tänker du nu? Hur kommer du att
göra?
• Samtalsledaren sammanfattar
Berättaren känner sig nu lyssnad på och får
höra genom samtalsledarens sammanfattningar sina egna meningar. Denna teknik ger
stor effekt!
Eva poängterar och illustrerar med denna
bild hur viktigt det är med ett samarbete mellan samtalsledaren och berättaren.
Vi, skolans personal, rekommenderar verkligen Eva Hydén och hennes föreläsning!
Intressanta hemsidor om MI:
www.folkhalsomyndigheten.se/motiverande
www.motivationalinterview.org
www.miutbildning.nu
Förslag på några böcker:
Motiverande samtal – Att hjälpa människor till förändring, Miller/Rollnick, Natur & Kultur
Motiverande samtal – Att hjälpa en människa till
förändring på hennes egna villkor, Barth/Näsholm,
Studentlitteratur
Motiverande samtal – praktisk handbok för skolan,
Barbro Holm Ivarsson, Gothia
Motiverande samtal – MI med tonåringar och unga
vuxna, Naar-King/ Suarez, Studentlitteratur
Text: Marina Rondeau
Rektor på Svenska Skolan i Paris

Marina Rondeau och Eva Hydén

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

41

Åland och Birkas
Det var en gång en estnisk tjej som
hette Janne Kütimaa. Tjejen hade bott
på Åland ett flertal år, blev förtjust
i öarna och fick tankar att skriva
om sina erfarenheter om det fjärran
liggande landet mellan Finland och
Sverige. Tankarna blev formade i en
bok som i sin tur blev en succé i Estland. Boken heter ”Minu Ahvenamaa”
(”Mitt Åland”) och kom ut 2016.

Janne var medlem i Svensklärarföreningen
i Estland och vi övriga föreningsmedlemmar blev också nyfikna på de tusen öarna
som lär ge frid. Gjort som sagt: ”Vi åker
dit, till Åland!” blev det bestämt. Vi blev
17 resenärer, både förenings- och familjemedlemmar, vänner. Ett trevligt och smidigt gäng att resa med. Öarna blev besökta
mellan 7 och 10 augusti 2017.
Oj, vad vi såg mycket under denna
korta period! Tre olika guider visade oss
det underbara sagoriket - Linda Englund
guidade oss i Mariehamn, Bosse Ahlnäs
visade oss runt på fasta Åland och Janne
Kütimaa lät oss bekanta med Kökar och
Källskär. Som ett körsbär på tårtan fick
vi chansen att besöka Sveriges Generalkonsulat, där konsuln Olof Ehrenkrona
gav ett bra överblick över livet i öriket. Att
gästa grundskolan på Kökar fick vi också
trots skollovet. Det var härligt hur mycket
utrymme och ljus de hade i klassrummena
och vilken utsikt! Jag skulle inte tacka nej
att få studera där om jag var ett barn.
Man kan väl skriva mycket fakta om
Åland, om landets historia, kultur, språk,
politik mm, men faktumen kan kära läsare
studera själv. För mig var det intressant
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att man hade allting två på Åland – två
tidningar, två banker, två rederier, två
brandkårer mm. Orsaken är klar – tvåheten håller upp kämpandan och viljan att
tränga sig vidare. Det bästa vid det hela är
att ålänningarna lär kämpa som en man i
farans stunder.
Det var också facinerande att höra om
ålänningarnas affärssinne. Vi hörde många
roliga och fiffiga historier om det. Några av
dem är hur man började med chips- och
plastindustrin i öriket. Spännande!
För det tredje vill jag nämna, att resans
yttersta mål tilltalade mig mest – Källskärskannan. Kan ni föreställa er mjuka, varma,
vita klippor? Vilken lyx! Som på SPA. Och
detta på ön där det varken finns vatten eller
elektricitet. Jag undrar inte varför friherre
Göran Åkerhielm skapade sitt jordiska
paradis där.
Ålandsresan var säkert min sommars
höjdpunkt – bra och roligt sällskap, underbara guider, ett fint resemål, trevliga, vänliga lokala människor, mycket att se och
erfara på en kort tid. Jag rekommenderar
stället högt. Dessutom kan man fritt tala
svenska där, även om öriket i vissa frågor
(t ex utrikespolitik) styrs av Finland.
Veckan efter ålandsresan hade föreningen sitt första sommarläger genom
tiderna. Lägret varade 14 – 18.08.2017
och stöddes av Europas Socialfond, Sveriges Ambassad i Tallinn, Riksföreningen
Sverigekontakt och den Estniska Staten.
Vi är tacksamma till dessa instutioner. På
lägret pratade Ülle Türk från Tartu Universitet om olika språksundervisningsmetoder i grundskolor, Maarja Gawley från
VHK (Gamla Stans Utblidningskollegium/

Vanalinna Hariduskolleegium) presenterade
oss Sister Mary´s metod, som var mycket
energifull och inspirerande. Veikko Kõrv
från Nuckö Grundskola lärde oss viktiga
kunskap i IT. Lägrets riktiga höjdare var
möjlighet att själv producera tilläggsmaterial för läromedlet ”Fördel”, åk 4-6, vilket vi
sedan delade sinsemellan i Google Drive.
I tillägg till det viktiga lärandet hade vi
utflykter på Nuckö områdena dvs de gamla
kustsvenskarnas områden. Vi besökte Hapsal
och Ilon Wiklands museum (Ilons Sagoland).
Svensklärare bekantade sig med Aibolands
museum och seglade därifrån tillbaka till
Österby hamn med Runö jala Vikan. På
kvällarna tittade vi på svenska filmer som
väckte livliga diskussioner. Jag tyckte att lägret var toppenbra. Vi lärde oss mycket och
det gav en bra start att börja skolan. Mina
elever är lyckliga över förnyelserna i undervisningen. Och för eleverna jobbar vi ju. Så
att det är värt om lärare har möjlighet att
träna sig lite extra inför skolstarten.
Vad är sambandet mellan Åland och
Birkas? Jo, båda ställena är en aning sagolika. Åland på det viset att det är ju ett tricks
att klara sig så väl i omständigheterna som
ett örike i Östersjön har att erbjuda. I Birkas förverkligades våra sagolika drömmar
om ett läger för svensklärare. Gemensamt är
också det svenska språket. Man kan fritt tala
svenska på Åland, samt lära sig svenska på
Nuckö Gymnasiet i Birkas. För det tredje har
ställena var sin egen flagga. För det fjärde
ligger båda platserna fjärran från storstäders
stress. Lugnet kan man hitta där.
Text: Kai Sommer. Styrelseledamot i Svensklärarföreningen i Estland

Medvind

för svenskt språkbo i Hapsal, Estland
Ordet språkbo kommer från det
engelska begreppet ‘language nest’.
Begreppet kommer från Nya Zeeland
där man har revitaliserat maori-språket sedan 1980-talet. Med språkbo
avses en pedagogisk metod som
syftar till att gjuta nytt liv i utrotningshotade eller undanträngda och hotade
språk. Svenskan är inte hotad i globalt
hänseende men svenskan är hotad i
Estland. Idén med denna språkbo-pedagogik är att man endast talar minoritetsspråket till barnen. Den primära
målgruppen är barn i dagisåldern.

Vi har sedan juni 2017 ordnat evenemang
och en barnklubb på svenska för den estlandssvenska minoriteten i Hapsal. Jag
har i egenskap av projektledare engagerat
den rikssvenska konstnären Katarina Norling som för tillfället ordnar en workshop
två gånger i månaden på Ilon Wiklands
museum i Hapsal. Katarinas verkstäder
kretsar denna höst kring Östersjön. Barnen lär sig med konstens och lekens hjälp
svensk vokabulär som anknyter till vårt

gemensamma innanhav (Östersjön kallas
för övrigt för Västersjön på estniska).
Vår finansiering sträcker sig endast till
årsskiftet och klubbens framtid nästa år är
oviss. Vår förhoppning är att vi i förlängningen kunde grunda en svensk dagisgrupp
inom ramen för ett existerande dagis i
Hapsal. Den lokala chefen som svarar för
undervisningsverket (daghem och skolor)
har ställt sig positiv till upplägget förutsatt
att det finns en efterfrågan på dylik service. Vårt språkbo har denna sommar och
höst gästats av mer än 170 personer, främst
barnfamiljer.
Arbetet med att revitalisera den estlandssvenska kulturen och det svenska språket
i Hapsal med omnejd denna sommar har
utfallit väl. Trollkarlen Robert Jägerhorn och
barnmusikbandet Arne Alligator lockade
över etthundra personer till Ilons sagoland
på Skolgatan i Hapsal i juni och juli. Evenemangen har även uppmärksammats av den
lokala dagstidningen Lääne Elu i tre olika
omgångar. Museet har även haft celebert
besök då Sveriges ambassadör Anders Ljunggren och hans fru Barbro Allardt-Ljunggren

gästade Arne Alligators konsert i juli.
Verksamheten backas upp ekonomiskt
av Familjen Lerches understödsfond, Sveriges ambassad i Estland, Rickul-Nuckö
hembygdsförening och företaget Motströms Ab.
”Uppslutningen har överträffat våra
förväntningar. Publiken har varit en blandning av barnfamiljer med estlandssvenskt,
finlandssvenskt eller rikssvenskt påbrå som
vill upprätthålla kontakten till det svenska
språket”, berättar den finlandssvenske initiativtagaren Mikael Sjövall.
Språkbo-verksamheten fortsatte i september med Katarina Norling som ansvarig
pedagog och koordinator. Norling är konstnär och bosatt i Reval. Den svenska barnklubben kommer att träffas med två veckors
intervaller under hösten och vintern.
”Ifall det visar sig att det finns en social
beställning på denna typ av verksamhet så
kommer vi att utreda ifall vi kan starta en
svensk dagisgrupp på orten, tillägger Sjövall.
Text: Mikael Sjövall

Arne Alligator
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Hepolaskolan i Kemi
till Stadsöskolan i Luleå
Det var en solig, men kall novembermorgon när eleverna i sjunde klass
i Hepolaskolan började sitt länge
väntade studiebesök med buss till
vänstaden Luleå med syfte att besöka
Stadsöskolan i Gammelstad där.

Efter två timmars resa var vi redan framme
i Stadsöskolan och kunde se rektor Yvonne
Larsson vid skolans ingång ivrigt vänta på
oss alla. Hon bad oss att komma till lärarrummet där personalen vänligt hade lagat
en god frukost till oss och efter en presentation av eleverna i skolrådet tog de oss på
en guidad rundtur i skolan och lät oss följa
olika lektioner i små grupper och gruppindelningen hade vi gjort i förhand under
förmiddagen.
Det var mycket intressant att kunna följa
lektioner t.ex. i spanska, franska, hushållsekonomi och textilslöjd och våra elever
tyckte särskilt mycket om lektionerna i idrott
i skolans sporthall. Enligt rektorn har Gammelstads stadsdel och Stadsöskolan långa
traditioner just i basket och volleyboll och
skolan har också en simhall till sitt förfogande. Även om Stadsöskolan har ett stort
antal elever – 450 – nuförtiden i klasserna
4–9, berättade rektorn att de kommer att
renovera skolan så att det ska finnas plats för
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årsklasser från 1 till 9 i framtiden.
Våra finska elever tyckte att de svenska
eleverna var sociala och vänliga, de kom
och började diskutera med dem även i
korridorerna och stämningen var verkligen mycket bra hela tiden. Hepolaskolans
elever berättade även följande dag att de
skulle vilja resa dit på nytt och vara i kontakt med Stadsöskolans svenska elever även
i framtiden, vilket man nu försöker ordna
på bästa möjliga sätt.
Efter skolbesöket fortsatte vi med buss
till Luleå centrum till Kulturens hus, där
jag hade beställt en rejäl lunch med husmanskost och eleverna kunde beundra den
vackra vyn över Luleå centrum och Luleälven från fjärde våningen. Samtidigt kunde

de välja sin egen lunch vid buffetbordet.
Efter en timmes lunchpaus fortsatte vi
till Teknikens hus och även där fick vi en
grundlig guidad tur så att våra elever skulle
kunna bekanta sig med alla de tekniska
apparater och maskiner som man har där
från hela Norrbottens område. Eleverna
började även använda svenska frivilligt på
caféet och i butiken efter att ha haft så fina
erfarenheter med Sverige och svenskarna.
Under hemresan var alla eleverna i bussen mycket nöjda med detta studiebesök
och tyckte att den här resan hade varit värd
de pengar som Sverigekontakt och PohjolaNorden hade gett till dem för detta syfte.
Text: Seija Kangas, lektor i svenska

Julbak
i Brisbane, Australien

Svenska skolan i Brisbane har idag 45
anmälda elever. Varje lördag samlas svenska
barn på Torrens University som bidrar med
lokalerna. Här delas barnen in i tre klasser
och under två timmar undervisar fyra entusiastiska lärare i svenska. Varje vecka har
lektionerna ett specifikt tema och i november har barnen lärt sig om jultraditioner och
seder genom tiderna.

Vi bjöd in föräldrar och barn till den danska
klubben i Newstead, Brisbane en lördag i
slutet av november och där bakade vi pepparkakor och gjorde julpyssel medan vi
övade infor det kommande luciafirandet.
Dagen var en stor succé Tack Sverigekontakt för bidraget till pysseldagen.
Text: Sara Rydahl-Kim
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VIKINGAR
I DENVER
En vacker lördag i maj samlades närmare 90
elever och familjemedlemmar från Svenska
Skolan Colorado för att besöka den fantasktiska
utställningen om vikingar som ställdes ut på Denver Museum of Nature and Science under våren
och sommaren.

Vikingarna är kanske mest kända som brutala rövare.
Det finns många bilder och berättelser som handlar om
hur de reste runt i världen och skrämde livet ur folk med
sina hornprydda hjälmar. Det är dock inte den sanna
historien om vikingarna. Genom denna utställning fick
vi istället lära oss mer om vilka vikingarna verkligen var
och hur de levde. Det visades många spännande föremål och vi lärde oss om livet i en vikingaby, deras tro och
begravningar, smycken och handel.
Svenska Skolan Colorado bedriver inte bara undervisning i svenska språket. Eleverna lär sig också om kultur, traditioner, geografi och historia. Besöket på museet
var ett utmärkt tillfälle att visa eleverna mer om vår
svenska historia på ett roligt sätt.
Utställningen, som är en vandingsutställning, är
samanställd av Historiska Museet i Stockholm. Barnen
uppsakattade nog mest de ”levande vikingarna” som
var där och berättade om sina liv. Vilka karaktärer! En
annan favorit bland barnen var de föremål man kunde
få känna på och hålla i. Barnen fick bland annat prova
vikingakläder och lyfta ett riktigt tungt vikingasvärd.
Många elever tyckte också att spökskeppet var väldigt spännande. När man hittar vikingaskepp finns
oftast inte plankorna kvar, bara spikarna och bultarna.
Efter att ha registrerat exakt var varje spik fanns hade
ett skepp ”byggts ihop” genom att hänga varje spik i ett
snöre. Detta såg onekligen mycket spöklikt ut.
Ett annat sätt att engagera barnen var genom de
olika aktiviteterna som fanns på touch screens. Bland
annat kunde man använda en stor skärm och göra en
utgrävning av ett skepp medan man samtidigt lärde sig
om det. På en annan skärm kunde man testa sina kunskaper om vikingarna.
På slutet av utställningen kunde man göra en egen
hjälm, utan horn, som man fick ta med hem.
Alla lärde sig säkerligen något nytt om vikingarna,
vilka de var och hur de levde sina liv.   
Ett stort tack till Sverigekontakt för att ni hjälpte till
och gjorde denna utflykt möjlig för vår skola!
Text: Yvonne Casey och Sara Rydahl-Kim,
Svenska Skolan Colorado

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

Glädje över nya böcker
i Rhein-Neckar

Sommarkurs i svenska 2018
Riksföreningen Sverigekontakt anordnar sommarkurs i svenska på Billströmska
folkhögskolan även 2018. Kursen börjar måndag 23 juli och avslutas lördag 11
augusti. Mer information på vår hemsida www.sverigekontakt.se – under rubriken Kurser och stipendier. Du anmäler dig senast 30 maj. Tänk på att antalet
platser är begränsat och att kursen kan bli fullbelagd. Anmäl dig i tid!
Välkommen till Sverige sommaren 2018!
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RIKSFÖRENINGEN SVERIGEKONTAKT

MEDLEMSAVGIFTER 2018
För medlemmar med bankkonto i Sverige:
Betala till bankgiro 420-5670
(Mottagare: Riksföreningen Sverigekontakt)
Enskild medlem: 150 kronor
Makar gemensamt: 200 kronor
Medlemmar i utlandet – privatpersoner, svenska skolor,
skolor med kompletterande svenskundervisning med flera
– med bankkonto i utlandet:
Följande uppgifter behövs för betalning från utlandet:
Mottagare: Riksföreningen Sverigekontakt
Bank: SEB (Kungsportsavenyn 20, Göteborg)
IBAN: SE33 5000 0000 0501 1119 3729
BIC: ESSESESS
Enskild medlem: 150 kronor
Makar gemensamt: 200 kronor
Svenska utlandsskolor, samt skolor med
kompletterande svenska: 300 kronor
Jag vill be er alla att betala så snart tillfälle ges. Förutom
att det stärker föreningens ekonomi så underlättar det våra
administrativa rutiner. Ett stort tack på förhand!
Lars Bergman, generalsekreterare

Sommarläger i
Bohuslän för barn
och ungdomar
inforuta Sparreviken (se sidan 27 i nr 1, 2015)

Lägergården Sparreviken drivs av KFUK-KFUM och
ordnar sommarläger för barn och ungdomar i åldrarna 9–16 år med aktiviteter som segling, paddling,
lekar med mera.
Riksföreningen Sverigekontakt bjuder på kursavgiften för ett
antal barn som läser kompletterande svenska i utlandet. Meningen är att dessa ungdomars svenska ska tränas i umgänget med andra som bor i Sverige.
Gå till hemsidan www.sparreviken.kfum.se och sök en passande kurs – du finner kurserna under ”Läger”. Blir ansökan
beviljad av Sparreviken vänder du dig till Sverigekontakt (Lars
Bergman) med en önskan om att få kursavgiften betald. Du
ska bifoga ett intyg från läraren i kompletterande svenska.
Välkommen med din ansökan senast 15 maj.
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Mål 1
Mål 1 av Anette Althen, Kerstin Ballardini, Sune Stjärnlöf och Åke Viberg har nu gett ut den 4:e upplagan av
läromedlet som är ämnat för nybörjare i sfi och består
av en lärobok, en övningsbok, en lärarhandleding samt
webbövningar. Mål 1 är anpassat för nybörjare, alltså
kurs A och B.

Om man jämför med de tidigare upplagorna har den fjärde
verkligen moderniserats, med nutida information, bilder, dialoger och också kortfilmer som erbjuds som extramaterial.
Vad tycker jag om detta läromedel? Jo, jag skulle säga att det
verkligen är ett riktigt bra och omfattande läromedel. Läroboken har en bra progression och en tydlig struktur som hjälper
studenterna att gradvis bygga upp sitt språk. Jag skulle gärna
använda det. Varför?

RECENSION

Boken har bra tempo och grammatiken följer en strikt progression. Det finns en mängd möjligheter att öva både grammatik, ordkunskap, läs- och hörförståelse och det finns också
övningar i prosodi. Bokens alla tio kapitel täcker de teman
man behöver kunna och känna till på A- och B-kursen.
Dessa teman tar upp de olika texttyper som berättande och
beskrivande texter, faktatexter och dialoger. Dessutom finns
inslag som studenterna behöver träna på för att klara vardagen: blanketter, sms, mejl, annonser, kvitton, diagram och
enkla tabeller. Efter varje text finns det listor med nya ord
där alla långa ljud är markerade med streck, så eleverna kan
både med hjälp av dessa listor och webbmaterialet träna
uttal. Böckerna och webbmaterialet är modernt, lätt att
navigera i, det är färgglatt med många bilder och ett illustrativt material som gör att materialet är roligt att använda. Alla
texter är inlästa, webbövningarna är självrättande med bild och ljud och det finns också
flera kortfilmer om vardagliga situationer.
Det finns också möjligheter att diskutera och
prata. Det finns frågor som hjälper eleven att
komma igång med ett samtal, bilder som kan
användas vid diskussioner och i slutet av varje
kapitel finns ett bildtema, som är tänkt som
hjälpmedel för fria samtal.
Jag är verkligen glad att jag har fått se dessa
böcker och fått bekanta mig med dem. Jag
ska absolut använda dem och vill också uppmuntra er att kika på ett provexemplar som
finns till slutet av höstterminen 2017 på nätet
www.nok.se/mal
Lycka till med ert jobb!
Text: Ieva Krumina,
svensklärare i Lettland
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RECENSION

Mer
svenska
Författare: Anders Olsson
Förlag: Utbildningsstaden AB
Nivåer: A1, A2 och B1
ISBN: 978-91-85461-67-7

Mer svenska är en bok för nybörjar- och
mellannivå med texter, grammatik, övningar
och ordlistor. Bokens texter finns inlästa och
nås via en länk.
Boken består av två delar. Den första
delen är en sammanhängande berättelse i 20
kapitel om några studenter i Göteborg. Texterna börjar från grunden med presentation
och handlar sedan om till exempel familj,
studier, fritid och planer för framtiden. Ofta
träffas huvudpersonerna på något kafé,
där de sitter och pratar. Till varje text finns
övningar och grammatik.
Den andra delen innehåller mer grammatik och fler övningar. Här finns också systematiska listor över till exempel substantiv,
verb och adjektiv. Också prepositioner, pronomen, tidsuttryck och ordföljd har egna
kapitel. Sist i boken finns en avdelning med
bland annat räkneord, lite geografi, lite Sverigefakta, blandade övningar samt facit till
alla övningar.
Bokens 240 sidor är välfyllda. De underlättar för en arbetstyngd lärare då texter
och övningar är många och de möjliggör
självstudier för ambitiösa studenter som
vill skynda på. Det känns som om detta är
en bok som kommer att bli väl använd av
studenterna och inte som i många andra
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fall måste kompletteras med ytterligare
övningar. Det är en bok utan bilder och
det är förstås ett medvetet val. Författaren har velat få in så mycket som möjligt
på de sidor han har till sitt förfogande och
räknar med att de som arbetar med boken
är vuxna nog att klara sig utan illustrationer som lättar upp. Men visst hade bilder
underlättat förståelsen i vissa sammanhang
och kunnat vara ett pedagogiskt verktyg.
Boken är ett genuint hantverk av en
erfaren lärare i svenska som främmande
språk. Författaren vet var svenskans svårigheter finns. Han vet också att många av de
studenter som läser svenska i utlandet inte
har ett överflöd av pengar – det är kanske
skälet till att det är en allt-i-ett-bok med ett
överkomligt pris.
Text: Lars Bergman

Nutidsorientering
Följde du med vad som hände i Sverige hösten 2017?
Bild: Mitt kök, Exrpressen

1. Sverige fick en ny liten prins i
slutet av augusti. Vad heter han?
A. Carl Bertil Sebastian
B. Carl Walther Alexander
C. Gabriel Carl Walther
2. Vem fick Svenska Akademiens
nobelpris i litteratur?
A. Joyce Carol Oates
B. Kazuo Ishiguro
C. Haruki Murakami
3. Vem vann Allsvenskan i fotboll för
damer 2017?
A. Linköping FC
B. Malmö FF
C. AIK
4. Nya Moderaterna har fått en ny
partiledare. Vem är det?
A. Anna Kinberg Batra
B. Ulf Kristersson
C. Mikael Odenberg
5. Vilken svensk storbank beslöt att
flytta sitt huvudkontor till Finland?
A. Nordea
B. Swedbank
C. SEB
6. Svensk Handel har utsett Årets
julklapp 2017. Vad blev det?
A. Skäggtrimmern
B. Ljudboken
C. Elcykeln
7. Svenska Akademien har under
hösten fått en ny ledamot. Vad heter
hon?
A. Jayne Svenungsson
B. Ebba Witt Brattström
C. Agneta Pleijel

8. Augustpriset är ett årligt svenskt
litteraturpris. Vilken författare fick
priset för bästa roman 2017?
A. Johannes Anyuru
B. Jörgen Gassilewski
C. Klas Östergren
9. Sverige och Italien spelade i
november två matcher för att kvalificera sig till VM i fotboll i Ryssland.
Vad blev det sammanlagda resultatet?
A. Sverige – Italien 1-0
B. Sverige – Italien 0-1
C. Sverige – Italien 2-0
10. Traditionen Halloween har nu
kommit till Sverige för att stanna.
När firas den?
A. 1 november
B. 30 oktober
C. 31 oktober
11. I november hölls ett EU-toppmöte
i Sverige. På vilken ö var mötet?
A. Hisingen
B. Gotland
C. Värmdö
12. David Lagercrantz har nu kommit
ut med sin andra bok i Milleniumserien. Vad heter den?
A. Flickan som lekte med elden
B. Mannen som sökte sin skugga
C. Det som inte dödar oss
13. Rikard Wolff avled i november.
Vem var han?
A. Sveriges försvarsminister
B. Skådespelare och sångare
C. Barnboksförfattare

14. Vad är detta?
A. en klenätt
B. en mandelform
C. en saffranskaka
15. #MeToo-rörelsen har varit mycket
omtalad under hösten. Vad är #MeToo?
A. Flyktingars berättelser om sina
tidigare liv
B. HBTQ-personer talar ut om fördomar
C. Kvinnor berättar om sexuella trakasserier på arbetsplatser
Skicka de rätta svaren till Sverigekontakt, Box 53066, 40014 Göteborg senast
15 februari 2018. Du kan också mejla
svaren till lars.bergman@sverigekontakt.
se. Bokpris till de tre först öppnade rätta
svaren.
Lösning till nutidsorienteringen nr 3,
2017 var: 1A, 2C, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B,
8C, 9B, 10A, 11A, 12C, 13C, 14B, 15B.
Pristagare:
Carolin Pettersson, Spanien
Margrith Fjällman, Schweiz
Marina Panten, Tyskland
GRATTIS!
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Sweden’s foremost and oldest
boarding school – founded in 1896.

SISTA SIDAN

O

ne of the reasons why Moa Sundström
wanted to study at a Swedish school – although
she’s been living in France for many years now –
was the possibility to reconnect with Sweden and
the Swedish language. At renowned Lundsberg
boarding school in Värmland she found exactly
what she was looking for – a place to live, study the
language and practice her singing at the same time.

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