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FRÅN DICKSONSGATAN
Ja, så var då ännu en vinter till ända.
Åtminstone i kalendern. Nu förväntar
vi oss alla här i Sverige en underbar
vår och en varm och skön sommar.
Så tänker och hoppas vi varje år och
någon gång då och då händer det.
Och varför inte i år?

Det är val i höst. Det innebär många löften
från alla politiska håll. Det ser ut att bli ett
spännande val i september och vilka som
kommer att bilda regering är enligt de senaste opinionsundersökningarna helt ovisst.
Men mycket kan ju hända på ett halvår.
#metoo-rörelsen har fortsatt att visa på
sexuella övergrepp inom olika branscher.
Kvinnor i finansvärlden, i dataspelsbranschen,
på radio/tv, inom sjukvården med flera har
vittnat om oegentligheter. En annan sak
som dominerat medias intresse har varit
alla de gänguppgörelser med dödlig utgång
som ägt rum i Stockholm, Göteborg och
Malmö. Polisen har svårt att hinna med
både dessa brott och mindre allvarliga vardagsbrott som stölder och skadegörelse. Alla
politiska partier vill nu se fler poliser och
hårdare tag mot brottslingar.
Det finns förstås glädjeämnen i Sverige
också. Arbetslösheten är tämligen låg, industrin har högkonjunktur, de flesta människor
har det bra. Men som vi alla vet – bra kan
bli bättre.

en svensk lektorsverksamhet kom igång vid
universitet i Europa, men även universitet i
USA fick utsända svensklektorer. Idag sköts
lektorsverksamheten av Svenska institutet,
medan Sverigekontakt stöder undervisning
i svenska på andra nivåer runt om i världen.
Utöver stöd till svensklärare genomför Sverigekontakt ett antal projekt varav flera rör
Sveriges historia. Numera försöker Sverigekontakt hjälpa till inom vitt skilda områden,
men de har alla det gemensamt att de rör
Sverige och svenskheten i utlandet.

Riksföreningen 110 år
Riksföreningen Sverigekontakt bildades
1908. Då hette föreningen Riksföreningen
för Svenskhetens Bevarande i Utlandet.
Grundaren Vilhelm Lundström var professor i klassiska språk vid Göteborgs Högskola.
Denne eldsjäl var verksam inom många
områden, men Riksföreningen var något av
hans skötebarn. Han såg bland annat till att

Sommarkursen 2018
Alla ni svensklärare och andra i världen –
informera era svenskstudenter och andra
intresserade av svenska språket att Sverigekontakts sommarkurs i svenska äger rum 23
juli-11 augusti. På Billströmska folkhögskolan förstås. Anmälan sker till Sverigekontakt –
se vår hemsida www.sverigekontakt.se

Nordiskt samarbete
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skolförening som bedriver kompletterande
svenskundervisning att söka ett belopp till
föreningens verksamhet. Ansökan för läsåret 2018/2019 ska vara fonden tillhanda
senast 1 april 2018. För mer information
om fonden – www.stipfond.se/stipendiefonden-for-utlandsungdom/
Nordiskt samarbete
De nordiska ”systerorganisationerna”
Danes Worldwide, Finland-Samfundet,
Norwegians Worldwide, Svenskar i Världen och Sverigekontakt möttes i Helsingfors i slutet av januari för att diskutera gemensamma intressen. Dessa årliga möten
är informativa, inspirerande och framtidsinriktade och har under åren lett till
många förändringar för utlandsboende
nordbor. Vid sidan av de ständigt återkommande samtalen om föreningarnas
ekonomi, diskuterades i år möjligheten
att samarbeta runt språkcentra på några
platser utomlands.

Årsmöte
Årsmötet 2018 är i
Västervik 26 maj. Mer information om detta hittar du på sidan
4–5. Välkomna!

Till sist
Nu är det bara att vänta på att få gå barfota i gräset. Våren är snart här. Vi alla här
önskar er alla en härlig vår (eller höst om
ni är på södra halvklotet)!

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

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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Min spalt i förra numret av Sverigekontakt
avslutade jag med »Varma hälsningar i höstmörkret». Man behöver en del värme i det
svenska höstrusket. Det vet vi alla, och medvetandet om detta påverkar vårt beteende.
Över huvud taget är nog vi som växt
upp i Sverige präglade av årstidsväxlingarna på ett sätt som vi kanske inte riktigt
gör klart för oss dagligdags. Det är många
som omvittnat att det är tungt när höstregnet sätter in och det bara blir mörkare och
mörkare. Till en början kan hösten säkert
kännas uppfriskande, och lövfällningen bjuder ju ofta på vackra naturupplevelser, men
sedan kommer mörkret.
Även mörkret kan ha sin charm när hösten ännu befinner sig i början, men ganska snart får de flesta svenskar sitt lystmäte,
och det är en lättnad »när det vänder».
Detta sker i stort sett vid jultid. Då är det
av oberoende skäl för många en ljusets högtid, och vid tjugondedag jul, då Knut har
namnsdag, har man redan en känsla av att
det går mot ljusare tider. Knutarna börjar
lösas upp.
En dryg månad senare, som det är i
skrivande stund, är dagarna redan märkbart längre. Man vet att det mesta av den
verkliga vintern är kvar, men hoppet börjar
ändå spira så smått. Till och med småfåglarna hörs mera nu – de går ju efter ljuset,
inte temperaturen.
Många ser årstidsväxlingarna som en
tillgång. Den korta och inte alltid så pålitliga svenska sommaren hålls i ett förklarat
skimmer, just därför att det är en lång väntan innan den infinner sig. Det skulle inte
vara detsamma om det var sommar alltid,
finns det en del som säger.
I vilken utsträckning detta är ett sätt att
gjuta mod i själen på sig själv och andra,
kan väl inte avgöras. Att gå och vara ständigt förtvivlad över att det inte är sommarvärme, är ganska meningslöst för den som
bor i Sverige. Det är ju faktiskt inte särskilt
många dagar om året som man i så fall
skulle vara bekymmerslös.
Svenskar som inte bor i Sverige utan på
varmare breddgrader brukar stå ut ganska
bra med det. De framhåller inte nödvändigtvis lyckan i att ha en lång och mörk
höst följd av en lika lång vinter, låt vara att
det så småningom blir ljusare. När man
intalar sig att alla de svenska årstiderna är
en välsignelse, är detta nog rätt mycket en
inarbetad överlevnadsmekanism.
Det har nyss varit vinterolympiad. I
samband med sådana märks en del av våra
inlärda reflexer särskilt tydligt. Det är i

dessa sammanhang som vi räknar med att ha
en fördel av de svenska årstidsväxlingarna och
vårt ibland en aning bistra klimat.
Vi räknar med svenska medaljer i vinterns
idrottsgrenar och blir närmast kränkta när det
inte går så bra. Vi kan tåla att svenska skidåkare får stryk av norrmän och finnar – de
har ju i stort sett samma förhållanden som vi
– men vi vill inte se tjecker och polacker före
svenskarna i resultatlistan. Och absolut inte
spanjorer och italienare.
Detta är ganska ologiskt. Det finns många
spanjorer och italienare som har betydligt
grundligare vana vid snö än väldigt många
svenskar. Men med schabloner är det just så
– de är inte riktigt påverkbara med rationella
argument.
Vi är impregnerade med föreställningar
om vinterns härdande effekt och har tidigt lärt
oss jubla över snö och is. Många ännu levande
svenskar har sjungit Zacharias Topelius »Ack,
nu är det vinter» med liv och lust. Den fanns
med i L. Aug. Lundhs Illustrerad sångbok för
hem och småskola, som utkom 1898 och har
varit långlivad i skolans sångböcker.
»Ack, nu är det vinter,/och skidan hon
slinter/i bukter och finter,/går bra, går bra!/
Och knutarna spraka,/och medarna knaka,/
och isarna braka,/hurra, hurra!»
Vintervisorna är i allmänhet hurtfriska och
klämmiga: »6. Nej, skall man roligt/och muntert ha,/då skall man tumla/i drifvan bra. 7.
Då skall man stupa/och upp igen –/och den,
som skriker,/ja, stackars den! 8. Det härdar
kroppen,/gör kinden röd,/och ger smak åt/
vårt aftonbröd.» Denna uppbyggliga sekvens
finner man i samma sångbok.
Här har romantiska idéer om klimatets
betydelse för vår själs daning dröjt sig kvar.
Men hur nyttig den kalla och klara vintern
än är, finns det betydligt fler visor som hälsar
våren och hyllar sommaren. Svenskarna har
tydligen ett komplicerat förhållande till hösten
och vintern.
När den svenska skiddrottningen heter
Kalla är det ändå välfunnet. Hennes och de
andras – särskilt damernas – framgångar i OS
hjälper oss alla att lättare uthärda tills våren
och sommaren kommer.
»Om sommaren den gröna/på ängen vill
jag gå./Där blommar tusensköna/viol och
baldersbrå,/viol och baldersbrå.» Det är inte
svårt att instämma i Lennart Hellsings lovsång till
sommaren.
Håll ut – den kommer!
Bo Ralph
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Riksföreningens årsmöte 2018

i Västervik
Årsmöte lördagen 26 maj kl. 15.30
Årsmötet hålls på Västerviks Stadshotell, Storgatan 3, 593 30 Västervik.
På dagordningen står bl.a. följande punkter:
• Upprop av röstberättigade ombud och
fastställande av föredragningslistan.
• Behandling av inkomna motioner.
• Överstyrelsens verksamhetsberättelse, föreningens bokslut och revisorernas utlåtande.
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Val av ledamöter och suppleanter i över
styrelsen.
• Val av revisorer och revisorssuppleanter.
• Val av valberedning.
• Utlandsmedlemmarnas punkt.
Före årsmötet, preliminärt klockan 14.00,
kommer Överstyrelsen att samlas för ett styrelsemöte. Kallelse till detta möte skickas till
ledamöterna i slutet av april.

Årsmötesmiddagen

Middagen intas den 26 maj kl. 19.00 på
Stadshotellet. Vi börjar med ett glas mousserande vin. Därefter serveras en trerättersmeny inklusive dryck och kaffe.Med anledning av lokalföreningens 100-års-jubileum
bjuds det även på lätt underhållning av
Västerviks Flottans Män.
Pris: 550 kr per person.
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Program söndagen 27 maj

Söndagen inleds klockan 9:00 med en guidad stadspromenad genom de äldre delarna
av Västervik (medtag lämpliga skor). Därefter förflyttar vi oss på den fortsatt vackra
strandpromenaden till Kulbacken Café &
Restaurang för en kaffepaus med jubileumstårta vid 10:30-tiden. Önskas transport så
löser vi det med privata bilar. Klockan 11:00
besöker vi Västerviks Museum, som ligger
på Kulbacken, för en presentation av den
jubilerande Västerviksföreningen. Klockan
12:30 serveras sedan lunch på Kulbacken
Café & Restaurang.
Efter lunch följer guidad visning av utställningen Mars Makalös på museet samt möjlighet
att bese museiområdet och njuta av utsikten
från Unos torn. Västerviks gästhamn ligger
strax nedanför liksom även Björn Ulvaeus nybyggda Slottsholmen och Stegeholms slottsruin. Det hela avslutas senast 15:00.

Pris: 200 kronor inklusive stadspromenad,
kaffe och lunch.

Hotell

Vi har förhandsbokat ett antal enkel- och
dubbelrum den 25-27 maj på Västerviks
Stadshotell, Storgatan 3, tel. 0490-820 00.
Pris för enkelrum är 1.050 kr, dubbelrum
1.250 kr per natt.

Om du vill ta något av dessa rum i anspråk
ska du boka direkt till hotellet (ange Sverigekontakt) tel. 0490-820 00 snarast möjligt,

dock senast den 16 april.

Anmälan och information
Anmälan till årsmötet, middagen och sönda-

gens program ska ske senast den 16 april
(men gärna så fort som möjligt) per telefon
031-81 86 50 (Riksföreningens kansli) eller
med mejl till lars.bergman@sverigekontakt.se.
Kostnaden för årsmötesmiddagen 550 kr och
för söndagens stadspromenad, kaffepaus och
lunch 200 kr betalas direkt till Riksföreningens
bankgiro 420-5670. Har du en kostnad för hotellrum så betalar du även den till detta bankgiro.

Valärenden
Valärenden inför årsmötet anmäls till valberedningen – Aimée Delblanc 08- 32 45 75,
Gunnel Svensson 031-40 86 13 eller Kjell
Westerlund 0490-344 04.
Välkomna!
Text: Lars Bergman

Sjöstaden Västervik
– en historisk tillbakablick

Det första skriftliga belägget på Västervik som stad finns i ett donationsbrev, i vilket kung Magnus Ladulås år
1275 ger sin gård Åby, belägen i staden Västervik (nuvarande Gamleby),
till Linköpings stift.

Omkring 1360 bygger hertig Albrekt av
Mecklenburg en borg vid Gamlebyvikens
mynning, som fungerar som ett lås. Borganläggningen kallas under medeltiden för
Stäkeholm och är byggd efter förebilder i
Tyskland. Senare ändras stavningen till det
nuvarande Stegeholm.
Kring 1430 befaller kung Erik av Pommern stadsborna att flytta sin stad ned till
Stäkelöth vid vikens mynning. Eriks fogde
Lage Röd anvisade dem plats och man fick
också några års skattebefrielse för att påbörja byggnationen av nuvarande Sankta
Gertruds kyrka.
I mitten på 1400-talet anfaller danska
styrkor för första gången och troligtvis förstördes en stor del av staden, men inte borgen. Under resten av 1400-talet och början
av 1500-talet råkar både staden Västervik
och borgen ut för stridigheter mellan unionsanhängarna och Sture-partiet. År 1517
finns Johan Arendsson Ulv som fogde på
borgen då en dansk styrka anfaller och ödelägger både stad och borg. Västerviksborna
bygger upp sin stad kring Sankta Gertruds

kyrka, och man bryr sig inte heller om att
befästa den. Gustav Vasa ingriper ytterligare
en gång i stadens angelägenheter, nämligen
1548 då han befaller att ett kronovarv skall
byggas intill borgen. Under 1600-talet utvecklas varvsverksamheten under två holländare Christian Welshuisen och Paridon von
Horn. Under deras ledning byggdes bland
annat skeppen Perseus, Västerviks-pinassen
även kallad Makrillen, Riksäpplet, Västerviks
Leijon och Västerviks-draken. Västervikspinassen eller Makrillen, kan man än idag se som
votivskepp i Tyresö kyrka, där den varit upptagen i kyrkans inventarium sedan 1624.
I slutet av 1600-talet och början av
1700-talet stagnerar verksamheten i Västervik på grund av Karl XII:s krig. I Västervik
finns då bokförda omkring 1600 personer.
År 1800 finns i Västervik 2985 invånare.
Varvsverksamheten har en viss nedgång i
början av seklet, men här finns ändå fyra
varv, Slottsholmsvarvet, Stora Varvet, Hultmanska varvet och Altonavarvet. Västerviks
fjärrhandel ökar kraftigt och
mot slutet av 1800-talet är
Västervik landets fjärde stad
vad gäller utlandstonnage. 1846
läggs Slottsholmsvarvet ned efter
nästan 300 års verksamhet och
genom fusioner återstår under
1850-talet endast två varv, Förenade Stora- och Altonavarven

och De förenade södra varven. Då ångfartygen gör sitt intåg har Västervik inte mycket att
komma med. År 1878 läggs Södra varvet ned,
även Stora varvet har svårigheter men finns i
drift fram till 1917.
Efter Stora Varvets nedläggning 1917
uppstår ett nytt varvsbolag, Västerviks nya
varvsaktiebolag. Det förläggs till platsen, där
Västerviks värmeverk finns idag. Man köper
modern utrustning och skaffar eget bärgningsfartyg och dykare, men nybyggnadsverksamheten kom ändå inte igång. Huvuduppgiften blir istället reparationsarbeten.
Arbetet läggs ned 1932 men återupptas på
1940-talet. 1954 arrenderas varvet ut till
Oskarshamns varv. Det sista fartyget som sjösätts är ett minutläggningsfartyg åt marinen
1956. Skeppsbyggeriverksamheten i Västervik går i graven den 30 augusti 1958, då
varvsporten stängs för gott, 410 år efter det
första varvets start.
Originaltext Barbro Friberg,
bearbetat av Kjell Westerlund, Västervik
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ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Linnés

som minnesmärke
3.

Först och främst vill jag tacka för alla
brev som jag har fått efter den senaste
arikeln med Linnés alla musslor. Jag
blev själv förvånad över mängden från
världens alla hörn. För att fortsätta i
samma fotspår har jag plockat fram
minnesmärken under temat Linnés
fåglar. Hoppas att ni alla också uppskattar detta ämne. Men först ett lite
udda märke av Linné från Karibien,
ön Redonda.

1.
Bild 1 Det beskriver honom med orden
”Swedish botanist, founder of systematic botany”. Man har använt hans latinska
namn, Carl Linnaeus.
Bild 2 Vi börjar med fågelparaden i Mongoliet som är en stat belägen i det inre av
Asien. Där finns det milsvida öknar och
stäpper samt en pelikan på ett märke. Dessa
finns i västligaste Mongoliet.Det vetenskapliga namnet, Pelecanus onocrotalus,
bestämde Linné 1758. I vanligt tal säger vi
vit pelikan.

2.
6
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Bild 3 Vi reser vidare österut till Nordkorea, officiellt Demokratiska Folkrepubliken Korea, DPR. Vi finner där en fasan.
Fasan (Phasianus colchicus) beskrev Linné
1758 i Systema naturae. Denna hönsfågel
har spritt sig över klotet och förvildat sig.
Den finns förmodligen i det stängda DPR.
Bild 4 Vi åker söderut från Nordkorea till
Filippinerna (Pilipinas), och där finns en
näshornsfågel. Märket säger att Linnaeus
är personen som beskrev fågeln. Luzonnäshornsfågel har fått sitt namn efter den
största ön på Filippinerna. På ön Luzon
ligger bland annat huvudstaden Manila.

4.

5.

Bild 5 Vi lämnar Filippinerna och reser
västerut till Kampuchea. I Kampuchea har
man valt att använda det svenska namnet
på Linné.Vi ser en Clamator coromandus, på svenska säger vi rödvingad skatgök.
Denna lilla gökfågel flyttar från Kampuchea på vintern till Indonesien och Borneo.
Linné beskrev den rödvingade skatgöken
år 1766.
Bild 6 Vi åker vidare söderut till Melanesien i västra Stilla havet, till det franska territoriet Nya Kaledonien. Under 2019 skall
landet folkomrösta om de skall vara kvar
i Frankrike eller bli en självständig stat.
Märket med en tärna, franska franc, samt
Linné. Sterna fuscata eller sottärna har ett
högt läte och låter som ”ker-vacki-vack”.
Fågeln lär ha observeras i Sverige 1977 vid
två tillfällen.

6.

7.

9.
Bild 7 Vi reser vidare över Stilla Havet till
Brasilien. Landet är den femte största staten
i världen och har självklart Linné med på
sina märken. Här ser vi en liten gul tätting
på ett märke som trycktes 1978. Tättingar
är den största ordningen inom klassen fåglar. Saffransgulfink (Sicalis flaveola) lever i
det nordöstra hörnet av Brasilien. Ett trevligt märke med Linnaeus.
Bild 8 Vi fortsätter åt nordväst till Brittiska
Honduras. Namnet ändrades till Belize
1973 och 1981 blev Belize en självständig stat. Linné har här lämnat sitt avtryck
genom en bandad myrtörnskata (Thamnophilus doliatus). Myrfåglar är en familj
av tättingar som återfinns i subtropiska och
tropiska Central- och Sydamerika och som
beskrevs av Carl von Linnaeus 1764.

11.

10.
Bild 9 Nu styr vi åt öster, till Kuba och jag
skulle ganska enkelt kunna fylla hela denna
sida med märken därifrån. Jag har valt två
stycken och det första är på en liten kolibri.
Linné heter på Kuba ”Linneo”. Archilochus
colubrissom har det passande namnet rubinkolibri. Namnet kommer efter hannens hals
som är rubinröd. Fågeln är ungefär nio centimeter lång och väger tre gram. Dessa fåglar
livnär sig främst på nektar.
Bild 10 Ytterligare ett minnesmärke från
Kuba är det med indigofinken och Linneo.
Om ni ser denna fågel i Sverige rör det sig
i de allra flesta fall om förrymda burfåglar.
Indigofinken är en finkliknande fågel, 11,513 centimeter lång. Passerina cyanea, indigofinkens hanne har ett indigoblått huvud
och svart stjärt medan honan är brunfärgad.

8.

Bild 11 Över Atlanten till Afrikas nordvästra kust och landet Mauretanien. På

12.

13.

märket står det klart och tydligt Linné och
Zosterops Maderaspatanus vilket också är en
tätting. Zosterops Maderaspatanus beskrevs
1766 av Linné och namnet som vi vanligtvis
använder är madagaskarglasögonfågel.
Bild 12 Vi beger oss nu till Europa för att
söka minnesmärken med fåglar och Linné.
Vi stannar i Ungern och ett märke med en
påfågel. Påfågel (Pavo cristatus) hör till de
största arterna bland hönsfåglarna och är
kraftigt byggd. Linné beskrev den år 1758 i
Systema naturae
Bild 13 Jag tycker att vi avslutar vår resa i
Nordkorea med en praktfull orre. En orre
(Lyrurus tetrix) har en kluven stjärt och
stora röda ögonbryn.
Text: Sven Vindelstam
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Kulturcentrum

Hanaholmen
i ny glans

8

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

Anna Uddenbergs konstverk Free Fall. Konstverket, som invigdes av statsministrarna Stefan Löfven och Juha Sipilä på Hanaholmen i oktober ifjol,
är Sveriges gåva till Finland med anledning av att Finland firade 100 år av
självständighet 2017.

Det hemtrevliga mötesrummet Frank är inrett med möbler och tyger skapade
av den österrikisk-svenska formgivaren Josef Frank.

Mötesrummen på Hanaholmen har fått namn efter svenska uppfinningar
som skiftnyckel, dynamit och ultraljud.

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland återinvigdes den 1 juni
2017 under högtidliga former. President Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio,
Drottning Margrethe II av Danmark, Konung Carl XVI Gustaf och Drottning
Silvia av Sverige, Konung Harald V och Drottning Sonja av Norge samt
Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson och hans maka Eliza Jean
Reid deltog vid återinvigningsceremonin.

Efter omfattande renoverings- och
ombyggnadsarbeten visar Hanaholmen
upp en nypolerad fasad och en moderniserad insida.

Hanaholmens kulturcentrum i Esbo strax
utanför Helsingfors slog för första gången
upp sina dörrar den 1 juni 1975. Efter öppningen genomgick kulturcentret smärre
renoveringar och ansiktslyftningar genom
åren, men den stora grundrenoveringen
saknades.
I början av 2000-talet blev det uppenbart att byggnaden krävde mera omfattande
åtgärder. Utrymmena och tekniken på insidan motsvarade inte moderna krav och
utsidan uppvisade ett allt större slitage efter
40 år av intensivt bruk.
I december 2005 körde renoveringsarbetet igång. Den gamla byggnaden reparerades och restaurerades och dessutom fick
Hanaholmen en helt ny våning. När programavdelningen, administrationen och
fonderna tidigare suttit inklämda i lediga
utrymmen runtom i huset, har de nu tillgång till nya kontorsutrymmen på fjärde
våningen, med utblick över havet och den
finska skärgården.
”Renoveringen gjorde Hanaholmen

ljusare och luftigare, utan några kompromisser gällande kulturcentrets arkitektoniska särart. Vi har varit måna om att vårda
det kulturarv från 70-talet som Hanaholmen representerar rent byggnadsmässigt
och att värna konsten som alltid intagit en
central roll här”, säger Hanaholmens VD
Gunvor Kronman
Entrén öppnades upp med stora fönster
mot gården och inreddes med bistro och
vinbar. Dessutom fick hotellrummen, restaurangen, möteslokalerna och kundutrymmena en rejäl ansiktslyftning. All renovering
gjordes med tanke på att husets form skulle
komplettera innehållet, att byggnaden skulle
fortsätta fungera som en mötesplats för
aktuella debatter och diskussioner.
”Nu när kontorsutrymmena flyttats till
den fjärde våningen har ingången med
sin foajé och nya vinbar blivit mera intressant och användbar. Eftersom hela centret
förvandlats till en bättre fungerande helhet kommer flera utomstående att besöka
Hanaholmen”, säger inredningsarkitekten
Jukka Halminen.
Jukka Halminen och hans designbyrå
KOKO3 har inrett drygt hälften av de
totalt 66 hotellrummen,
medan designKraftverket Olidan
duon Kivi och Tuuli Sotamaa har designat

möblerna i resten av rummen. Familjen
Sotamaa har överlag satt en stark prägel på
Hanaholmen genom åren. Yrjö Sotamaa
designade den ursprungliga inredningen
och nu har hans barn Tuuli och Kivi bidragit med egna skapelser.
Sverige syns i kulturcentret
Eftersom Hanaholmen är ett kulturcentrum
för såväl Sverige som Finland är också Sverige närvarande på många plan. Sverige
syns i konsten, som finns överallt i huset,
men också i inredningsdetaljerna.
Flera av hotell- och ett av mötesrummen
präglas av den österrikisk-svenska formgivaren Josef Frank. Alla konferensrum har
också namngetts efter svenska uppfinningar
som skiftnyckel, tetra och dynamit.
”Hanaholmens uppdrag är att förmedla
nyttan av finskt-svenskt samarbete samt
att stärka finländarnas tillhörighet till den
nordiska familjen. Det handlar om att skapa
ökad kunskap och förståelse för de båda
ländernas språk, kultur och samhällsliv.
I de nya, vackra utrymmena blir helhetsupplevelsen total, formen kompletterar och
stärker det viktiga innehållet”, konstaterar
Gunvor Kronman.
Text: Håkan Forsgård
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Svenskan i Finland
delar medborgarnas åsikter
En rapport sammanställd av tankesmedjan E2 och Magma visar att en
klar majoritet av finskspråkiga finländare förhåller sig allmänt positivt till
det svenska språket. Men åsikterna
hårdnar då man behandlar specifika
frågor, som till exempel den obligatoriska svenskan i skolorna.

Majoriteten av de finskspråkiga finländarna
betraktar svenskan som en fast del av det
finländska samhället och kulturen. Man
upplever också att svenskkunskaper är viktiga med tanke på de nordiska relationerna,
och majoriteten av medborgarna stöder
i princip också service på svenska. Men i
konkreta frågor delas de finskspråkiga grovt
taget i två läger.
Hälften av de finskspråkiga upplever till
exempel att de inte haft någon som helst
nytta av det svenska språket, och också kravet på att studera svenska möter motstånd.
Attityderna över hela linjen påverkas tydligt
av hur bra de egna svenskkunskaperna är,
och hur täta kontakterna till de svenskspråkiga är. Goda språkkunskaper och mångsidiga kontakter förstärker den positiva attityden. Den stereotypa uppfattningen om de
svenskspråkiga som ”bättre folk” är också
något mer sällsynt bland personer som
möter svenskspråkiga i sin vardag.
Attitydklimatet har förändrats
En jämförelse med tidigare undersökningar
visar att det inte skett några väsentliga förändringar i attityderna till svenskan och
de svenskspråkiga under de senaste åren
(2013–2017). Attitydklimatet har visserligen
10 S V E R I G E K O N TA K T

blivit skarpare, men det handlar alltså inte
enbart om att sannfinländarna med sin
kritiska inställning till svenskan kom i regeringsposition. Undersökning visar också, att
sannfinländarnas attityd till svenskan och
de svenskspråkiga enligt alla mätningar är
mer negativ än attityderna hos de andra
partiernas anhängare, inberäknat ”de blå”,
som lämnat sannfinländarna.
Förändringarna har till största delen skett
under en längre period. Jämfört med situationen för tio år sedan anser till exempel
allt färre att Finlands ledande politiker skall
behärska det svenska språket, och att tjänsteinnehavare skall behärska svenska. En svagare officiell ställning för svenskan har alltså
börjat få allt större social acceptans.
Generationsskillnader
Bland de äldre åldersgrupperna betraktas svenskan fortfarande som en väsentlig
del av det finska samhället och av landets
kultur. Bland de yngre åldersgrupperna är
detta tänkande inte längre någon självklarhet. En förklarande orsak kan vara de förändrade utbildningskraven. Från år 2005
har det varit frivilligt att skriva svenska i
studentexamen, och allt fler ungdomar, särskilt pojkar, låter bli. När kontakten till ett
språk försvagas blir också attityderna till
språket mer negativa. Så som också resultaten av undersökningen visar är det svararens språkkunskap som påverkar attityderna mest.
Det finns också ett klart samband mellan negativa attityder och få eller inga kontakter till svenskspråkiga finländare. Fyrtio
procent av de finskspråkiga finländarna har

inga som helst kontakter med svenskspråkiga eller det svenska språket.
Andra undersökningar har visat att det
svenska språket inte hör till de samhälleliga
sakfrågor som bekymrar finländarna mest,
trots att frågan nog delar åsikterna. Men
för de svenskspråkiga är språkfrågorna
däremot livsviktiga. Politiseringen av språkfrågan präglar uttryckligen de svenskspråkigas upplevelsevärld, men de finskspråkiga har svårt att känna igen denna oro.
Tvärtom tänker många, också i ljuset av
den här undersökningen, att de svenskspråkiga har det utmärkt ordnat, kanske till och
med allt för bra.
Umgänget måste förstärkas
De finskspråkiga bär också på förhållandevis mycket fördomar. Nästan hälften
av dem tänker, att de svenskspråkiga vill
hålla sig för sig själva och isolera sig från
den finskspråkiga befolkningen. Forskarna
föreslår mer umgänge för att råda bot på
detta, eftersom också personer med svagare språkkunskaper eller få svenskspråkiga
kontakter förhåller sig mycket positivt till
ett ökat umgänge över språkgränserna. En
stor del av de finskspråkiga skulle vilja lära
sig svenska bättre, och det finns ett stort
intresse för tvåspråkiga skolor. Om finskoch svenskpråkiga skulle ha mera att göra
med varandra kunde också intresset för att
lära sig språket öka. Skolorna kunde till en
början utöka sina försök med elevutbyte,
där finskspråkiga elever vistas i en svenskspråkig miljö och vice versa.
Text: Rabbe Sandelin

Utblick Finland

Från kalsongfylla till

#metoo
Jag lärde mig dabba för cirka två år
sedan i klassrummet och eleverna
tyckte att det var jätteroligt. Numera
skämtar eleverna om alternativa fakta
om de inte lyckats i provet. Dottern
kallar mig cringe om jag gör något
som hon tycker är pinsamt. Och
mamma håller på att döstäda även
om hon är helt frisk och endast 67
år gammal.

De svenska och de finska nyorden är till
stor del desamma, kan jag påstå efter att
ha bläddrat igenom nyordslistorna för
de senaste åren. Nyorden får en del uppmärksamhet i medierna och med hjälp av
listorna kan man enkelt få en överblick av
det som hänt under året. Några ord kommer säkert att försvinna men andra kan leva
kvar och även göra skillnad.

Ett fiffigt uttryck för ett fenomen kan göra
det lättare att diskutera saken. Ett bra
exempel på ett uttryck som fungerat som
ett väldigt kraftfullt verktyg är #metoo.
Kampanjen fyllde först de sociala medierna
och sedan de traditionella. Aldrig någonsin
har offren för sexuella trakasserier fått lika
mycket uppmärksamhet som nu eller kunnat vittna om sina erfarenheter i medierna
utan att skämmas. Skammen tycks åtminstone delvis ha tagits bort.
Att orden har kraft bevisar också pronomenet hen i svenskan. Även om vi i finskan
alltid haft ett könsneutralt pronomen för
tredje person, har samtalet om de transsexuellas rättigheter kommit igång och bemötandet av dessa människor blir förhoppningsvis lättare när folk fått mera kunskap
om dessa människor och svårigheter som
de möter.

Finlands eget bidrag till nyordslistan är kalsarikännit – kalsongfyllan som också fått en
egen emoji, en bild där två figurer, en flicka
och en pojke sitter i underkläder och dricker
alkohol. Efter att vi i åratal blivit kända för
sisun är det ju önskvärt att hitta på något
nytt. Men med all respekt vet jag inte om jag
vill bli känd för det här fenomenet. Hellre
skulle jag vilja lansera en term för den sköna
känslan efter bastu och vinterbad.
Vill du lära dig mer om oss finnar, gå in
på följande webbsida och bekanta dig med
finska emojier. https://finland.fi/emoji
Ps. Check out happiness.
Text: Johanna Savolainen

KALSARIKÄNNIT
The feeling when you are
going to get drunk home
alone in your underwear –
with no intention of going out.
A drink. At home. In your
underwear. And there is a
word for it.
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Vikingar

UTBLICK
RYSSLAND

i Kaliningradskaja oblast
”Neeej mina kära vänner, så här hälsar inte riktiga vikingar på varandra. Låt oss säga hej en gång till
– så att Oden hör oss och ger oss fint väder!” Ungefär så här hälsas turister välkomna av vikingaliknande guider på friluftsmuseet Gamla Sambia, som ligger på Kuriska näset i Kaliningradskaja oblast’.
När jag och min man skulle besöka Kuriska
näset – en 100 km lång och väldigt smal
landtunga av sand som anses vara en av
de viktigaste sevärdheterna i Kaliningradregionen – trodde jag inte att vi helt plötsligt skulle förflytta oss tillbaka i tiden för att
hamna mitt i vikingakulturen.
När man talar om vikingar i Ryssland
menar man oftast de norra trakterna, såsom
den gamla staden Novgorod eller sjön
Ladoga. Samtidigt känner alla ryssar till
begreppet ”vägen från varjagerna till grekerna” (en färdled som sammanband Skandinavien, Kievriket och Bysantiska riket med
hjälp av vattenvägar), men det är få som
någonsin funderar på hur det hela gick till.
De flesta vet bara att skeppen avgick från
någonstans i Norden och fortsatte genom
större floder och sjöar genom Ryssland på
väg söderut. Mindre stopp tänker man knappast på – och exakt så var det för mig när jag
för första gången kom till Kuriska näset.
Här, i en av Rysslands första nationalparker, har man öppnat flera etnografiska
museer. Ryska sagor, folktron, naturum,
hantverk blev en naturlig del av reservatet,
men till en av dess större attraktioner räknas idag just det kompakta friluftsmuseet
Gamla Sambia – så kallades nuvarande
Kaliningradregionen för ett par tusen år
sen. Vikingamuseet verkar ha skapats framför allt för barn, som här får prova på enkla
urgamla lekar, bågskytte, bearbetning av
bärnsten, vapentillverkning och en del
andra aktiviteter. Guider, iklädda typiska
vikingadräkter, leder besökarna genom en
spännande saga och låter dem hjälpa en viss
nordisk hjälte som var en av många som en
gång i tiden åkte förbi Kuriska näset.
Dåtidens Sambia, särskilt dess bärnstenskust, var en mycket attraktiv plats för
nordborna. Redan i slutet av 100-talet kom
jutarna från dagens Danmark hit med avsikt
att delta i bärnstenshandeln. Då handlade
det dock snarare om sporadiska besök, och
inte förrän 400-talet blev vikingarna per12 S V E R I G E K O N TA K T

manent bosatta här – fast vid den tiden som
rekryterade krigare och försvarare.
Kring år 650 grundades en viktig handelsplats Truso i dagens Polen, som nu är
känd som Janów vid sjön Drużno strax
utanför Elblag. Tittar man på kartan så ser
man att Truso inte riktigt låg i närheten
av Kuriska näset, men det var i alla fall till
denna multikulturella plats de första gotländska handelsmännen började flytta.
Enligt Wulfstans krönika från 880 tog de
senare med sig sina familjer för att bosätta
sig i typiska nordiska långhus. Ändå så
antas det att nordborna som kom hit inte
hade för avsikt att spendera hela sitt liv här,
utan kom hit mer som säsonghantverkare,
krigare eller köpmän. Så fort vikingatiden
var till ända försvann alla spår efter nordborna längs bärnstenskusten.
Det var just bärnsten som lockade de
första skandinaverna till denna region.
Truso förvandlades till en betydelsefull handelsplats, men vikingarna slutade aldrig att
leta efter nya passande ställen att bosätta
sig på, och Kuriska näset var egentligen ett
rätt så självklart val för vikingabosättningar
från 800-talet till 1000-talet.
Allra först kom Grobina som låg vid
norra delen av näset, idag på Litauens
mark. Grobina grundades av gotlänningar
i slutet av 600-talet eller början av 700talet och existerade i flera sekel. Det var
nämligen härifrån nordbornas tillgång till
de baltiska länderna (och delvis till vägen
från varjagerna till grekerna) kontrollerades. Till skillnad från de flesta liknande
bosättningar i norra Europa bestod Grobinas befolkning till 50 % av skandinaver och
till 50 % av kurier, som här fungerade som
ett slags försvarsstyrka som skulle skydda
lokala nordiska köpmän.
En liten utstickande udde, Kuriska
näset, var smal nog för att man skulle
kunna åka igenom den snabbt, och den
passade samtidigt utmärkt som ett övernattningsställe. Här fanns det tidigare många

vikar, bland annat viken Brokist, vars namn
härstammar från isländska och syftar på en
så kallad ”bro av kistor”, alltså en pontonbro. Den lär ha legat ungefär där den ryska
delen av nationalparken börjar idag, alltså
där landtungan börjar sticka ut så att det
skapas en mindre insjö. Det var precis vid
denna vik någon gång i början på 800-talet
som vikingabyn Kaup grundades av gotlänningar, som delvis kommit hit direkt från
sin hemö och delvis från det blomstrande
Truso. Härifrån skulle man kontrollera sjöhandeln, för det var just här som större och
mindre handelsskepp brukade passera.
Kaup hade en jättebra strategisk placering. Å ena sidan hade man närhet till viktiga handelsvägar och efterfrågade resurser
samt en lite försvårad tillgång till den existerande sjövägen, vilket gjorde det mer problematiskt att anfalla byn.
Å andra sidan låg Kaup vid kanten av
ursprungsfolkets areal, vilket bland annat
tillät byns befolkning att följa egna lagar
och regler. Nordborna höll fast vid sina
traditioner, men lokalbefolkningen var lika
envis och krävde att man levde efter deras
bestämmelser. Visst överseende och tolerans kunde dock visas ibland till mindre
grupper som bodde strax utanför lokalbefolkningens trakter.
Kaup, vilket precis som i ordet Köpenhamn betyder ”köping, handel”, skulle
redan från början bli en lager- och handelsplats, som så småningom blev en av
de största i hela Europa och blomstrade i
flera hundra år. Det var nämligen hit som
framför allt bärnsten hämtades (oftast på
landsvägar), och det var härifrån den
skulle transporteras vidare till Norden eller
Europa. Här började den berömda Bärnstensvägen. Här handlade köpmän saker
som sedan skulle säljas i hela Europa, och
det var här de brukade stanna några dagar
innan de skulle fortsätta ner längs Dnepr,
till Medelhavet.
Många forskare finner det oerhört

märkligt att både vikingar, preussare och
ursprungsfolket kurier trivdes bra ihop,
men förklaringen är nog rätt enkel. Medan
de flesta européer var kristna och begav
sig på förfärliga korståg var de tre etniska
grupperna här fortfarande hedniska. Med
tanke på relativt likt klimat dyrkade man
liknande gudar och firade liknande helger,
och dessutom var man intresserade av varandras varor: vikingarna drogs till guldliknande bärnstenar medan preussare och
kurier ville ha päls och vapen. Tillsammans
byggde de en större tullplats vid Brokist där
de krävde sin förtjänade del av alla utländska skepp som skulle åka förbi.
Man kan nog säga att Kaup på ett sätt
fortfarande lever kvar. Den spännande historien har inspirerat några volontärer att
anordna en årlig vikingafestival, som sedan
2016 hållits på olika platser i Kaliningrads län. När festivalen blev tillräckligt
stor bestämdes det även att återuppföra en
typisk vikingaborg, som också fick kallas för
Kaup men som ligger en bra bit ifrån den
ursprungliga byn. Än så länge har det inte
återskapats så många byggnader där, men
planer finns på att rekonstruera alla typer
av gamla hus och verkstäder som fanns
under vikingatiden.
Det äkta Kaup löper idag en hemsk
risk att helt försvinna: i dess närhet växer
nämligen ett nytt dagbrott för bärnstensutvidgning, som hotar hela trakten, för de
värdefulla föremålen som än så länge ligger
icke-utgrävda djupt i marken kan bli förlorade för alltid.
Brokist var den största men däremot
inte den enda viken genom Kuriska näset.
Ungefär i mitten av dess ryska del grundades i slutet av 900-talet en annan by, som
fick heta Korallen-Berge. Byn hade ingenting med koraller att göra, utan namnet härstammar från gammallitauiska
och betyder ”hövdingens berg”. Detta var
vikingarnas och kuriernas gemensamma
bas där man skulle lagra bärnsten, jaga för
att kunna förse skeppsbesättningar med
mat samt tillverka metallverktyg så att skeppen skulle kunna repareras. Dessutom
fungerade det som ett slags vandrarhem:
grunderna av ett av husen visar att byggna-

den var tillräckligt stor för att inrymma alla
som kunde befinna sig på en större båt.
På den tiden låg byn precis vid stranden
(även om man kanske även idag tycker att
det inte är så långt till Östersjön: bredden
på näset varierar mellan 400 meter och 3,8
km), och öppet hav började bara ett dussintals meter från byn. Korallen-Berge var
befäst men saknade ändå vallar och vallgravar som var typiska för senare vikingabyar, vilket möjligen berodde på att själva
dynen som den låg på var relativt liten.
Det som fick plats här var ett långhus som
mätte 10x4 meter och uppenbarligen var en
bostad åt en hövding, en verkstad, en arsenal, en smedja, och några förrådsbyggnader.
Korallen-Berge upptäcktes av en slump:
forskarna hade länge trott att detta var
en vanlig begravningsplats påverkad av
erosion, så utgrävningarna år 1869 blev
en stor överraskning. Däremot fanns det
knappt pengar för att fortsätta undersöka
området, så sanddynen fick vänta på fenomenala upptäckter i ytterligare 131 år. Idag
påstås det att Korallen-Berge är den enda
helt nordiska bosättningen från vikingatiden i Kaliningrads län.
Tack vare bevarade skriftliga källor vet
man nu att den danska kungen Knut den
store, som regerade i början på 1000-talet,
hade för avsikt att förvandla sitt rike till
monopolist då det gällde östersjöhandeln.
Särskilt intresserad var han av bärnsten,
och det var denna vara han ville ha ensamrätt på. Därför började man uppföra flera
befästa bosättningar längs östersjökusten
och erövra de redan existerade borgarna,
bland annat förmodligen Kaup och Korallen-Berge. Knuts politik var dock inte
så populär hos de ursprungliga folken och
andra vikingahärdar: Korallen-Berge brann
ner minst två gånger, och allt visar på att
bränderna inte var någon tragisk olycka.
Den sista branden sammanföll i stort
sett med slutet på vikingatiden. Knuts
imperium hade fallit isär, och nordborna
hade tappat både intresse och resurser för
att kunna ta sig hela vägen hit. Dock fanns
det fortfarande större och mindre lokala
strider, och av allt att döma var det någon
sådan attack som avbröt byns blomstrande

era. Forskarna har till och med hittat ett
älgben med en runristad förbannelse –
kanske över den attackerande fienden.
Man ser att biten var avsiktligt kastad in i
elden för att, enligt den gamla tron, kunna
uppfyllas så fort som möjligt.
Tyvärr vet vi inte än varför
och vilka som anfallit den lilla
byn, men både den och Kaup
blev begravda för evigt i lågor.
Text: Julia Antonova
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Det handlar om att leva
Anteckningar om litteratur
”Natten gick och gryningen kom, och
de seglade ständigt” – så slutar andra
sången i Odysséen, i Ingvar Björkesons
översättning (Natur och Kultur 1995).
Odysseus son Telemachos letar efter
sin sedan länge försvunne fader och
för Telemachos blir det ett rastlöst jagande mot tiden och mot gudarna i en
av de stora och oerhört betydelseladdade berättelserna, som åter och åter
berättar om längtan, äventyr.

Jag sitter på bussen mellan Lindesberg och
Karlskoga för att komma till ett jobb. För
ett par veckor sedan skyndade jag genom
transithallen i Doha för att komma med
anslutningsflyget till Dhaka vars bagageutrymme lastades med inplastade resväskor
och bulliga plastkassar fyllda av resenärers behov och drömmar. Vi är en ständigt resande art: för födan, för flykten, för
erövringen, för rädslan, för kärleken. För
många tiotusentals år sedan kom vi alla
från några boplatser i Afrika. Det är som
att vi aldrig glömt de där ursprungliga
vandringarna, och det är som att inte heller
vårt berättande har glömt.
Medan jag skriver dyker nya och gamla
böcker och berättelser, som har resan som
tema, upp i sinnet. I Sara Mannheimers
roman Urskilja oss (Bonniers 2016) reser en
kvinna från Stockholm till Göteborg för
att träffa sin mor. De har ett komplicerat
förhållande och tågresan, som läsaren kan
följa timme för timme, station för station,
blir en färd inte endast genom Sverige utan
också genom tiden och livet. Berättelsen är
en uppgörelse med en hel epok, från sextiotalet till våra dagar, dess politik, kärlekssyn,
drömmar och mellan en dotter och en mor.
Om man så vill: en kvinnas odyssée där en
dotter är på väg att finna en mor på drift i
sitt liv.
I Raja Baharis roman Stiga sol, smälta is
(Norstedts 2017) far den unge palestiniern
Sayed genom Sverige och samplar ljud, samtal, musik för att få en bild av landets alla
sidor. I hans hem blickar två ansikten mot
varann från väggarna: Per Albin Hansson
och Yassir Arafat. De är två visionärer ur
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historien med drömmar om hem för sina
folk – Per Albin om folkhemmet och Arafat
om den självständiga staten – och i Sayeds
berättelse möter vi resan som en ännu mer
mångbottnad företeelse. Han vill verkligen
förstå det nya landet, och han vill förstå de
visioner som är hans arv. Resan är ett sätt
att samla intrycken och sedan reflektera.
Men vad är resan om inte dess motsats
finns? Odysseus vill finna ro. Hur ska det
gå till? Han får rådet att lägga en åra över
axeln och bege sig inåt landet, så långt att
de han möter inte känner till redskapet han
bär på. Då kan oron dämpas, bland dem
som inte känner havet kan han finna sitt liv.
Axel Lindéns Fårdagboken (Bonniers 2017)
ansluter avlägset till detta. En ung familj
håller får på sin gård och mannen för dagbok – korta, lakoniska anteckningar om
stängsling, avmaskning, klippning, slakt,
familj, om att fästa sig vid djuren och om
att tvingas göra sig av med dem – livets
gång på landsbygden.
Men även till det stillsamma livet kommer
bud om en större värld. Werner Aspenströms
delvis självbiografiska Bäcken (Bonniers
1958) är en samling berättelser om en lantlig
barndom i södra Dalarna. På den lilla gården
fanns (och finns fortfarande!) en bäck. Han
berättar:
Alltefter gled den samman med andra rännilar,
så att den vid mynningen hade en bredd av en och
en halv meter och inte mycket fattades för att den
skulle ha gjort skäl för benämningen ”liten å” eller
”åbäck”. Sjön var sammanbunden med andra sjöar
och en segelbar å, som genom 31 slussportar ledde
ned till Mälaren. Eftersom Mälaren via Saltsjön
och Östersjön står i förbindelse med Atlanten, kunde
en barkflaga som bäcksattes i sydvästra Dalarna
teoretiskt nå fram till Amerika.
Men gör vi inte de största resorna i vårt
inre, i de föreställningar vi har om andra
byar, städer, länder, världsdelar, rymder
… ? Om vi inte kunde föreställa oss detta,
kanske vi inte heller hade längtan eller förmågan att berätta. Den blinde Homeros
fick ihop de fantastiskt åskådliga äventyrsberättelserna som spände över alla dåtida
världar, mänskans och mytens.
Resan, den inre såväl som den yttre, har

dock ett slut. I Dante Alighieris Den gudomliga komedin genomlider Dante en livskris
och vandrar tillsammans med vägvisaren
Vergilius genom Helvetet, Skärselden och
Paradiset. En av litteraturens vackraste
avslutningar är när de två kommer upp
från Helvetets fasor:
/…/
och utan att bekymra oss om vila,
han före och jag efter, steg vi uppåt
tills i ett litet runt hål jag blev varse
en del av himlens skönhet; genom detta
trädde vi ut, och återsåg dess stjärnor.
(Översättning av Ingvar Björkeson, Natur och
Kultur 1983)
Och jag slår igen boken, bussen har kommit
till Karlskoga. Det är en morgon i februari,
ljuset återvänder och jag går den sista biten.

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

SVENSKAN I VALDEBATTEN
Det drar ihop sig till val I Sverige. Vanligen är valfrågorna par preference vård, skola och omsorg.
Men i år verkar ett annat område ha seglat upp på valhimlen: invandringen. Många partier vill bidra
till att öka integrationen mellan de som redan bor i Sverige och de som kommer nu. Och i det
sammanhanget har språket kommit att bli en valfråga.
Genom åren har minst ett par politiska
partier föreslagit att invandrade som vill få
svenskt medborgarskap ska klara ett språktest. Det senaste förslaget gällde också permanent uppehållstillstånd – då skulle man
få göra ett språktest som inte är riktigt lika
krävande som det som skulle gälla för medborgarskap.
Det här låter kanske inte så konstigt. Det
är ju utmärkt om invandrade får ett kvitto
på att de kan svenska och språket är viktigt för att få arbete i Sverige. Men är man
språkvetare blir man alltid lite förbryllad
när människor uttalar sig om att man ska
eller bör ”kunna” ett språk. Det gäller inte
alls bara i politiken. Det förekommer ofta
krav på att forskare ska ta fram underlag
som visar på relationen mellan en viss sak
(hur mycket elever lyssnar på svensk pop,
hur mycket elever läser, vad de läser, hur
mycket de får öva retorik eller nästan vad
som helst) och hur ”bra” de är på svenska.
Forskare får ofta kritik för att de krånglar till saker som rimligen inte är så svåra
att förstå. Det går väl att höra om nån kan
svenska, eller? En bekant till mig berättade
att hans fru hade en app som lärde henne
spanska och talade om hur många procent
flytande hon var efter sina mobilstudier.
Lätt och bra – hon kan spanska till 35%!
Men språkforskare är inte så lättsamma

i förhållandet till språket. Vad menas med
att kunna ett språk? Tala? Skriva? Och tala
vad? En dialekt som är nästan obegriplig
för de flesta i Sverige, men som är en svensk
dialekt? Får man bryta? I så fall på alla ljud
eller bara vissa? I vilka sammanhang ska
man kunna prata svenska? Ska man klara
av att prata med förskolepersonal om att
barnets overall är blöt? Ska man kunna
ringa Skatteverket och prata om olika typer
av avdrag? Ska man kunna tala om filosofi
och religion? Det finns så mycket att ta hänsyn till här. Ska man kunna allt det här och
lite till kanske för att ”kunna” svenska, så
kommer inte jag heller upp i några 100%.
Det finns fullt av situationer där mitt språk
inte riktigt passar in, där jag hade behövt
lära mig hur man ska prata.
Och så var det språktesterna: vad ska
man testa? Hur? Hur ska vi göra med människor som inte kan läsa på sina modersmål?
(Dessutom: Eftersom jag har varit samordnare för några språkprojekt blir jag lite darrig
vid tanken på hur detta rent praktiskt ska styras upp. Ska man ha speciella testcenter där
speciella testare arbetar? Vilka skulle kunna
bli certifierade språktestare? Det skulle krävas ganska mycket utbildning – det blir dyrt
det här, tänker administratören i mig.)
Olle Josephsson, professor emeritus i
svenska i Stockholm skriver i Språktidningen

att språktester knappast är en bra idé. Det
genomförs redan språktester för medborgarskap i många länder, och de är mycket
sällan sådana att man kan avgöra om nån
kan tillräckligt mycket av ett språk. I USA
får man t.ex. svara på frågor om några
glosor, som man har fått läsa på på förhand. Det är inte vad någon menar med
att ”kunna engelska”. Istället fyller testerna
en annan funktion, menar Josephson: de
har ett symbolvärde och poängterar engelskans ställning i det amerikanska samhället. De som har lärt sig de här glosorna blir
inte mer integrerade och inte heller kan de
använda testet som kvitto på att de ”kan”
engelska. Tommaso Milani, professor i flerspråkighetsforskning på Göteborgs universitet hänvisar till studier som istället visar att
de som gör såna här tester känner sig mindre integrerade – och mer exkluderade.
Men det vore utmärkt om fler lärde sig
svenska, naturligtvis. Nu tror de flesta språkvetare inte att vägen till det går via tester,
men väl genom mer undervisning, fler möjligheter till samtal med
svensktalande och bättre
kunskaper om språkinlärning. Jag hoppas på mer
språk i valdebatten.
Text: Sofia Tingsell
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INFORMERAR

LEARNING SWEDISH
nu även som app
Nybörjarkursen Learning Swedish, som
har funnits ett par år på webben, har nu
lanserats som gratis-app för både
Android och Iphone.

Appen innehåller den första delen av webbkursen, modul 1. Alla instruktioner till
övningarna är på engelska. När appen är
installerad, fungerar den även utan uppkoppling. Vill man efter appen gå vidare till
nästa steg, kan man fortsätta med webbkursen (learningswedish.se) där ytterligare två
moduler finns.
Learning Swedish består av ett omfattande självstudiematerial i tre moduler. I
kursmaterialet ingår förutom texter, ljudfiler,
övningsuppgifter och modultest en kortfattad grammatik, en uttalsdel med övningar
och ett fraslexikon med filmklipp. I kursen
får du följa utbytesstudenten Nathalie och
hennes vänner som läser svenska vid Uppsala universitet. Kursen riktar sig i första
hand till studenter eller till lite äldre elever.
De tre modulerna, tillsammans med
uttalsdelen, motsvarar nivå A2 enligt den
gemensamma europeiska referensramen för
språk (GERS). Vilken språknivå som uppnås
beror naturligtvis på hur mycket tid studenten lägger på sina studier och vilka möjlig-
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heter hen har att praktiskt använda språket.
Det finns också möjlighet att betala för
privat lärarstöd och följa en så kallad PLUSkurs. I PLUS-kurserna går studenterna igenom befintligt kursmaterial tillsammans med
en svensklärare. De får även fler övningsuppgifter, både muntliga och skriftliga, samt ett
intyg på att de följt kursen. De lärarledda
lektionerna sker med hjälp av videokonferensteknik.
Lite senare i år kommer en lärarhandledning till Learning Swedish som ger tips på
hur man kan jobba med kursen i blandade
lärmiljöer, dvs. ett stöd för lärare som vill
integrera onlinekursen Learning Swedish i
klassrumsundervisning. Lärarhandledningen
tas fram i ett projekt med deltagare från
KTH, Islands universitet, Aaltouniversitetet
och Svenska handelshögskolan i Helsingfors – Hanken. Projektet har fått stöd från
Nordplus.
Learning Swedish har utvecklats av
Svenska institutet i samarbete med svensklärare vid universitet i och utanför Sverige.
Välkommen att testa både appen och
webbkursen! Om du har frågor, kontakta
info@learningswedish.se.
Text: Eva Jernström, SI

d I hope
”I love its simpleness an
ded.”
more contents will be ad
”I’ll Finally be able to
understand Pewdiepie lol!”

Svenska institutet (SI) är en statlig
myndighet som verkar för att öka
omvärldens intresse och förtroende
för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur,
utbildning, vetenskap och näringsliv
främjar vi samarbete och långsiktiga
relationer med andra länder. SI har
det övergripande ansvaret för svenskundervisningen i utlandet, främst på
universitetsnivå. www.si.se

Välkommen till sommarkursen
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!

MER SVENSKA
Mer svenska är en välfylld lärobok på nybörjaroch mellannivå med texter, grammatik, övningar
och ordlistor. Bokens texter är inlästa och facit
finns till alla övningar. Perfekt för den ambitiöse
studenten eller läraren som söker matnyttiga
övningar i svenska som främmande språk!

Beställ ditt exemplar på
www.utbildningsstaden.se

Titel: Mer svenska, bok inkl. ljudfiler (2017)
Författare: Anders Olsson
Nivå: A1, A2, B1
Pris: 299 kr inkl moms (frakt tillkommer)
ISBN: 978-91-85461-67-7
Sidor: 240
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ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Spårbundet svenskt spår
i Astana
Framför järnvägsstationen i republiken
Kazakstans unga (sedan 1997) huvudstad Astana står ett välputsat och
nymålat ånglok, uppställt 2004 i samband med firandet av det kazakiska
järnvägssystemets 100-års jubileum.
En skylt med text på kazakiska, ryska
och engelska upplyser om att loket är
tillverkat på NOHAB i Trollhättan 1922.

Sovjetstatens grundare Vladimir Lenin identifierade 1920 två gigantiska projekt som
skulle föra Ryssland in i socialismen, elektrifiering av hela landet och återuppbyggnad
och utveckling av järnvägstransporterna.
Efter det kostsamma första världskriget och
ett ödeläggande inbördeskrig i landet låg
järnvägsnätet nu i ruiner. Av de cirka 25 000
ånglok som Tsarryssland förfogat över vid
krigets början 1914 återstod 1920 omkring
5 000. Tyskland hade under stridigheterna
bland annat erövrat 3 000 fungerande ryska
ånglok. Den ryska verkstadsindustrin var
sönderslagen och saknade resurser för ett så
omfattande produktionsprogram, och den
sovjetiska regimen var föremål för en blockad
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på grund av det sätt landet utträtt ur kriget.
Sverige blev ett av de första länderna att
inleda handelsförbindelser med Sovjetryssland, och fick i maj 1920 en gigantisk order
på 5 000 ånglok att levereras fram till 1925.
Beställningen gick till firman Nydqvist &
Holm (NOHAB) i Trollhättan. Under sin
föregående historia, från 1865 till 1912,
hade företaget totalt tillverkat 1 000 ånglok.
Nu fick man förbinda sig att inte ta några
andra order innan loken var levererade.
Ångloken skulle byggas för rysk spårvidd
(1 524 mm) efter en konstruktion från firman Hartmann i Luhansk från 1912 och
vägde 80,6 ton. Priset angavs i det första
kontraktet till 350 000 kronor/styck inklusive
fraktkostnader. På grund av den annorlunda
spårvidden måste loken levereras med fartyg.
Då det på många håll fanns allvarliga tvivel
på huruvida Lenins regim skulle överleva var
det endast kontant betalning som godtogs.
Sovjetisk valuta var inte gångbar utanför landet, så man tvingades utnyttja större delen
av den från tsaren övertagna guldreserven.
Guldtackorna hämtades sedermera med
svenska fartyg från hamnen i Tallinn.

I takt med att Sovjetryssland kom att accepteras i väst och upptas i den internationella
gemenskapen (framför allt efter en stor konferens om ekonomiskt samarbete i Genua
1922 och ett samverkansavtal med Tyskland
i Rapallo samma år) avtog ryssarnas intresse
av att fullfölja kontraktet, som var dyrt.
Redan på sommaren 1922 annullerade den
sovjetiska sidan kontraktet, reducerade volymen till 500 lok, och krävde ett lägre pris.
De 500 loken levererades dock, och
bidrog sedan till den industriella utvecklingen i Sovjetunionen. Loket som idag står
uppställt i Astana tillfördes redan 1933 den
så kallade Turk-Sib-järnvägen, som förband
den transsibiriska stambanan med områdena i det sovjetiska Centralasien. Under
kriget användes loket för att understödja de
sovjetiska ansträngningarna vid fronten.
När Sovjetunionen så upplöstes i december 1991 och den forna kazakiska sovjetrepubliken blev en självständig stat hamnade
det svenskbyggda loket där, och påminner
alltså idag om tidiga industriella kontakter
mellan Sverige och sovjetstaten.
Text: Bengt Eriksson, översättare
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Ett smakprov på

DE KAROLINSKA FÅNGARNAS
CENSURERADE BREV
Exempel 1: brev från 1710

Författare till brevet från 1710 är kaptenen vid Livgardet Libert Rosenstierna
(1679–1732). Han gav sig ut i kriget 18 år
gammal direkt efter studier vid Uppsala
universitet. Han deltog i praktiskt taget
alla större slag under stora nordiska kriget:
landstigningen på Seland (1700), slaget vid
Düna (slaget vid Riga) (1701), fälttåget i
Polen (Kliszów 1702 och Thorn 1703);
slagen vid Holowczyn (1708) och vid Poltava (1709), där han också togs till fånga
tillsammans med tusentals landsmän.
Ett antal gynnsamma omständigheter,
bland annat ansträngningar från förnäma
anförvanter (Rosentierna/Rosenstjerna
var en svensk adelsätt med en adlig och
friherrlig gren med nummer 172 respektive
179 i Riddarhuset) gjorde att han kunde
återvända till Sverige redan 1715 i samband med en utväxling mot en rysk fånge.
Trots de svåra skador han ådragit sig
i strid och prövningarna i fångenskapen
kom Rosenstierna att fortsätta sin tjänstgöring och sedan han befordrats till generalmajor ledde han Hallands regemente
fram till sin död 1732.
Text: Galina Sjebaldina
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sielf intet kunde se migh till goda, all hans
Equipage som drängar blef af fienden
bortagit, som dätt dock alles wår ändalycht ähre war han lyckeligare än wy alla y
dätt wår herre ey lembnade honom y dätWällborne Fruu alldrakiäreste Fru Moor
ta olyckelige tillståndet, som wy nu måste
Min alldrakiäreste Fru Mors angenehma
wistas uthe, iag hade den ähran att upoch mycket kiärkomna bref daterat sandwachta min fru Moor med mitt skrifwande
broo d. 13 juni sistled. blef mig i dagh tilld 20 sistledne septemb. med H Secreter
bracht hwilket migh af alt hiärta fängnade
Sederhielm som iag och fӧrmodar lärer
serdeles som iagh på en så long tydh ey
wähl komma fram, wår y iag och anmodahaft dän lyckan att bekomma några bref
de min fru Moor om en wäхell, wilket iag
som och att iagh finner min frumoor wara
ey skolat giort där iag kunnat commendewyd ett hälsosampt wällmågo; dätt iag och
ra mina ringa peningar som iag tillfӧrende
ӧnskar stadigt må continuera som altydh
lånt åth några af mina cammerater men
min stӧrsta fägnad skall wara, iag finner
nu så olyckel. att iag ey kan få domb
af min fru mors bref att berättas hemma
prompt betallta och som iag wähl weth
dätt Sahl. Bror gustaff skulle lefwa, och
min fruMoors många uthgifter desta(?) lymin frumor nu befaller migh där om gifwa
der(?), skall iag ännu y dätt längsta
underrättelse, hwilket iagh longt fӧr dätta
(Л.50) drӧya som iagh kan och weth
har raporterat; mina fӧrra bref att han d 4
någon uthwegh, men der nӧden skulle
july 1709 sedan wy blewe fångna blef af
twinga migh ber iag ӧdmiukel min fruMoor
sin blessur dӧdh och straxtt begrafwen af
Honorerar prompt min wexell, som iag elnågra officer af sama regemente
liest kan här hafwa stor olägenhet, Bror
(Л.49 об.) som migh där sedermehra
Oloff skall iagh draga den fӧrsorgh fӧre
berättade, som iag då dätt tillstånd war att
Фонд 96 оп.1 1710 год № 3
Письмо 7
(Л.49)

så länge iag kan och han som min skylldighet fordrar, och ähr han ännu uthi staden
nisnanovodnor, och skall iag wydh fӧrsta
lägenheet iag får avestera honom min fruMoors wållstånd, Morbror Clas mår wäll
och iag lewerera straxt hans bref, Bror Velam (?)oht? ber hälsa, ähr och här y Stahn
Näst hällsningh till alla godhe wänner som
bekanta och min ӧdmuka recommendation uthi min fruMoors wanliga graasstädhe
och) altydh w(?)ewer???
Min alldrakiäraste FruMoors lydigaste
soon och ӧdmukiste tiänare
L.Rosenstierna
Mouskow d 23 Septemb. 1710
(Л.50 об.) PS De karar min fruMor efterfrågar (w?)et iag ny om de lefwa e(?) intet,
allenast Drängen Erick och Zakris har iag
hoos migh ännu och wähl M(???) fruMor
ähr så gunstigh och snart skrifwer.
На конверте:
Madame Margaretha Rosenstrale
celte Upsala, jangbro Moskow
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Exempel 2: brev från 1711

Brevet från 1711 är skrivet av Erik Finelius (1679–1745). Finelius var årsbarn med
Rosenstierna, men hans militära bana var
blygsammare. När han tas till fånga, vilket
sker vid Perevolotjna 1709, är han premiärfänrik vid Helsinge regemente. Hans öde blir
mer typiskt för majoriteten av de karolinska
fångarna, då han hamnar i sibirisk förvisning
och blir kvar där ända fram till dess att fredsavtalet i Nystad ingås (1721). Efter att han
återkommit till hemlandet 1722 återgick han
till sitt hemregemente, där han fortsatte sin
tjänstgöring och nådde kaptens grad.
Innehållet i brevet är mycket intressant,
då det ger oss ytterligare information om
fångarnas belägenhet. Brevskrivaren berättar om vägen till Sibirien, om ankomsten
till Tobolsk den 7 december 1711, och han
nämner namnen på de som fanns vid hans
sida och de som fick i uppdrag att sörja för
krigsfångarna.
Intressant med brevet är också dess
adressat, översten Gideon von Fock (1668–
1723). Kommen ur en icke adlig estländsk
familj tog han tjänst vid den svenska
armén redan vid 16 års ålder och deltog
i Karl XI:s nederländska krig. Han stred
aktivt under stora nordiska kriget, blev
1708 överste vid Helsinge regemente, och
togs 1709 till fånga vid Poltava. Efter att
han återvänt till hemlandet 1722 introducerades han på Riddarhuset och utnämndes till generallöjtnant.
Det är uppenbart att han 1711 tillhörde
den grupp högre svenska officerare som
befann sig i Moskva (och hölls fången på
Valaamklostrets Iverska gästhus) och kontrollerade hur fångarna ur hans regemente
behandlades, eftersom även andra fångar,
inte bara nämnde Erik Finelius, skrev brev
till honom.
Tyvärr finns inga bilder bevarade av
själva Iverska gästhuset. Men man känner
till att det låg granne med den så kallade
Ambassadgården (vid den gata som idag
heter Iljinka), där man inhyste utländska
delegationer. Deltagare i ett antal olika
sådana delegationer ritade ofta av gården,
se bilden.
Text: Galina Sjebaldina
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Фонд 96 оп.1 1711 год № 5
Письмо 10
(Л.55) Hӧghwellborne Hr Ӧfwerste Hӧg(h)
gunstige Herre
Den skar intet hӧgre, ähn att denna min
skryfwelsse Hӧghwelborne Hr Ӧfwerste
wydh hällsosampt tillståndh träffa måt�te, och att iag än een gång finge den
lyckan att upwachta min Nådhgunstige
Hr Ӧfwerste på ett ӧnskeligare ställe.
Här med will iag min Nådhgunstige Hr
Ӧfwerste fӧrnimma låta, dhet iag tillyka med dhe andre af Vologda Columnen blefwo med Strussar d 26 sidstledne
Aprill brachte från Den orten, och kommo
effter stoort beswär genom ӧckner och
andre Swåtheeter d 6 Augusty till Sollekamsky dherast wy blefwo inqwarterade
i een bondeby, sedermehra d 9 Novembr
fӧrdes wy dher ifrån och kommo d 17 till
Werkaturio, dherest iag bytte mig till een
annan Column och kom
(55 об.) d 7 Dcember till Tobolsky dherest wy blefwo inqvarterade i gode Qwarteer, och han dher fӧr mig Hr lieutenant
Klingenberg och Hr Regements Lastoren
Saalner af Hӧghwelborne Hr Ӧfwerstens
Regemente, inga Columner äro ähn wydare in i landet brachte, uthan här är wähl
700 Officerare till sammans, fӧruthan een
dhel gemena dher ibland 3ne Hellsing och
kan min Nådhgunstige Hr Ӧfwerste alldrig täncka, hwad fӧr iämmne här ibland
oss är, om Subsistance så wähl som om
kläder, och nu har wy fӧrmått hoos desse
landsens fӧrnemsste, i dhet dhe ansedt

wår Ӓländigheet, att få afskika 2ne Hr
Oficerare till Måskou wår nӧdh hӧga Generalitetet att fӧrebringa, på dhet att wy
på något sätt, må blifwa hulpne Alt fӧrden
skull flyr iag så wähl som dhe 2ne åfwannembdne till wår Nådhige Hr Ӧfwerste, att
wy på något sätt må kunna blifwa hulpne
uthur dhen nӧdh och Siäla wåda som wy
äro råkade uthi, om intet landtlӧhnen än
intet skulle wara ӧfwerkommen från Swerige, så lefwa wy ändå i dhen fӧrhoppning
att wår Nådhgunstige Hr Ӧfwerste effter sin fӧrra wahnlighet icke låter någon
nӧdhlydande ohullpen ifrån sigh gå, ty i
detta måhl fӧrlåte wy oss allena till Gudh
och Hr Ӧfwerste som hielpa kan. Och är
Hr Corporal Baron Rolamb af Drabanterne
och Hr Ryttmestare Stakellberg af Meyerfeltskien af åss dher
(Л.56) till uthwahlde, hwilket dhe och
sielfwa bewilliat, hwarmedh iag nest
tienst Ӧdhmiukeligs Hällssnings, Ӧnskne
Hӧgswelborne Hr Ӧfwersten en godh Juhl
och sedermera ett frӧgdefult gådt nytt Åhr
(med???) all sielfӧnskelig åstunda(re), och
att wy snart måte ärnå dhen ӧnskeliga
fryden här med iag mig Recommenderar
som Hӧg(h)welborne Hr Ӧfwerstens
Tobolsky d 21December A.1711
Allre Ӧdhmiukaste Erik Finelius
(56 об.) На конверте:
Monsieur Gideon von Fock
E Collonel infanteri de Le Roi Magiste
Svede
Lette Muscou
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Gammalsvenskby
Att studera en svensk dialekt i Ukraina
Här fortsätter en serie artiklar om Gammalsvenskby, den svenska språkön i Ukraina. I föregående nummer av
Sverigekontakt berättades om projektet som handlar om Gammalsvenskby och dess dialekt och några dialekttexter anfördes. I denna artikel ska Alexander Mankov berätta mer om hur studien av dialekten sker.
När vi börjar studera ett främmande språk,
måste vi först och främst lära oss nya ord
— ju fler desto bättre, — men i början lär
vi oss självklart de ord som betecknar vad
vi har att göra med varje dag och det som
är nödvändigt för att prata om vardagliga
ämnen. De här ämnena kan naturligtvis vara mycket olikartade, men i alla fall
måste vi behärska ett visst grundläggande
ordförråd. Det omfattar beteckningar på
människor (’man’, ’kvinna’, ’person’, ’far’,
mor’, föräldrar’, ’make’, ’maka’, ’son’, ’dotter’, ’barn’), beteckningar på kroppsdelar,
på omgivande föremål och överhuvudtaget
på det som utgör vår dagliga miljö (’hus’,
’rum’, ’bord’, ’stol’, ’säng’, ’kläder’, ’bok’,
’stad’, ’by’, ’gata’, ’väg’...), beteckningar
på det som finns i världen (’himmel’, ’sol’,
’måne’, ’regn’, ’snö’, ’vatten’, ’eld’...),
beteckningar på vanliga handlingar, tillständ och processer (’vara’, ’ha’, ’leva/bo’,
’gå’, ’veta’, ’säga’, ’ta’, ’ge’, ’vill’, ’kan’...),
beteckningar på vissa egenskaper och kännetecken (’ny’, ’gammal’, ’stor’, ’liten’,
’ofta’, ’sällan’, ’mycket’, ’lite’...). Vi bör veta
hur man uttrycker (både i tal och skrift)
sådana begrepp som ’och’, ’men’, ’ja’, ’nej’,
måste veta uttryck för ’i’, ’in’, ’inne’ m.m.,
’på’, ’framför’, ’efter’ osv. Slutligen bör
vi minnas hur man säger t.ex. ’jag’, ’du’,
’han’, ’hon’, ’det’, ’min’, ’din’, ’den här’,
’den där’, ’här’, ’där’. De här listorna kan
man lätt fortsätta med. Att kunna isolerade
ordformer är bättre än ingenting, men den
här kunskapen är inte tillräcklig för att föra
ett normalt samtal. Att veta vad ’man’,
’hus’ eller ’går’ heter i ett visst språk är inte
tillräckligt; man bör veta hur man säger
’män’, ’tre hus’, ’gick’ och ’ska gå’. Det är
också otillräckligt att veta hur ett ord som
’ny’ låter och skrivs, man bör veta hur man
säger t.ex. ’ny bok’, ’nytt hus’. Från lingvistisk synpunkt, bör man veta hur grammatiska betydelser uttrycks och överhuvudta24 S V E R I G E K O N TA K T

get vilka grammatiska betydelser som finns
i ett visst språk. I stort sett måste vi kunna
ordformer och exakta betydelser hos var
och en av dessa former. Det kan avsevärt
öka den information som vi vill ha. Till
exempel, vi måste minnas hur man säger
’en katt’, ’den här katten’, ’många katter’,
’de här katterna’, men även närbesläktade
språk — som t.ex. svenska och isländska
— kan skiljas åt mycket starkt när det gäller vad exakt vi måste minnas i detta avseende. När vi behärskar orden från de ovannämnda sfärerna och kommer ihåg deras
former (idealt alla former, men i början
bara de som anses vara mest användbara),
kommer vi att skapa en ganska betydande
bas för vårt språkbehärskande. Men igen,
för att umgås på ett normalt sätt är det
inte tillräckligt att veta hur man säger ’den
här stad’. Man bör också kunna säga till.
exempel ’jag bor i den här staden’, ’jag bor
inte i den här staden’, ’vilken stad bor du
i?’ På det viset måste vi kunna bilda satser
eller, om man använder en lingvistisk term,
behärska syntaktiska regler. Vid detta stadium kommer vi att veta nästan allt som
är nörvändigt för daglig kommunikation.
Ser vi bara till det livsviktiga kan vi lära oss
vilka ord och fraser man bör eller inte bör
använda i vissa vanliga situationer, t.ex.vid
ett första möte, vid avsked eller vid tilltal
– med andra ord språkpragmatik. Självklart skiljer sig olika språk mycket starkt i
avseende på omfånget av information som
man måste behärska och i avseende på hur
denna information fördelas på olika nivåer
och segment av språket. Engelskan är
mycket enkel när det gäller substantiviska
ordformer, men har ytterst komlicerat artikelbruk. Persiskan har en tämligen enkel
morfologi men är komplicerad när det gäller skriften. Här spelar vårt modersmål
en avgörande roll: för talare av tyska eller
svenska verkar det engelska artikelbruket

kanske inte vara så otroligt invecklat som
for talare av ryska, och talare av arabiska
kommer inte att ha stora problem med den
persiska skriften.
I stort sett, de ändamål som nämnts
ovan har även en lingvist som sysslar med
ett obeskrivet språk. Därför att språk i olika
språkfamiljer skiljer sig betydligt i sin uppbyggnad, är scheman för deras studier
också olika, men om vi talar om indoeuropeiska språk, till vilka Gammalsvenskbydialekten hör, ska en ungefärlig ordningsföljd
på inlärningsskedet vara så här: lära in de
oftast förekommande orden och samtidigt
bekanta sig med uttalet; utreda de viktigaste
böjningsmönstren; fastställa huvudregler av
satsstruktur. Men när man har som ändamål att studera och beskriva ett obeskrivet
språk eller dialekt, kan det uppstå en rad
specifika problem som inte uppstår när man
sysslar med »vanliga» språk. För det första,
är det frånvaron av läro- och ordböcker.
För det andra, kan det vara så att vi måste
skapa ett skriftsystem för det språk som
vi studerar. I denna artikel skulle jag vilja
berätta hur de här två problemen löstes i
fallet Gammalsvenskbydialekten. I följande
artiklar kommer jag att beskriva hur studiet
av grammatiken i denna dialekt skedde.
Företrädarna
Trots att det rör sig om ett obeskrivet
språk, har det här språket på olika figurerat i publikationer och dokument. Språket
kanske har några besläktade språk eller
dialekter som har studerats och beskrivits tidigare. Teoretiskt sett kan det finnas
helt isolerade språk i världen (d.v.s. sådana
språk som inte ingår i någon språkfamilj
och vilka, på grund av detta, inte har några
kända besläktade språk), alltså sådana som
fortfarande inte är kända för lingvister och
aldrig har studerats eller dokumenterats. I
detta ytterst extrema fall kan den lingvist

Anton Karlgren

som upptäcker ett sådant språk liknas vid
en Robinson som landsatts på en obebodd
ö och är tvungen att skapa sig hela hushållet från början. Ön Sentinel i Bengaliska
viken utgör kanske det mest lysande exemplet i detta sammanhang. Den hör till Andamanska ögruppen och är bebodd av ett folk
som är ytterst aggressivt mot främmande
och avstår från kontakt med den yttre världen; ett sådant folk blir isolerat. Att finna
ett isolerat språk som aldrig har studerats
skulle naturligtvis vara en framstående lingvistisk, och inte bara lingvistisk, upptäckt.
Men när det gäller indoeuropeiska språk
och dialekter är en sådan situation omöjlig, och lingvisten kan tyvärr inte hamna i
en roll av den fullständiga Robinson. Snarast kommer han eller hon att syssla med
ett språk eller en språkvarietet som tidigare
har berörts åtminstone i liten grad i någon
studie, men vars nutida skick inte har fått
en detaljerad beskrivning (men även att
finna ett sådant språk vore en betydande
upptäckt). Precis sådan är situationen med
dialekten i Gammalsvenskby: innan min
första resa till byn 2004 hade dialekten
varit objekt för en veteskaplig studie två
gånger, nämligen 1881 och 1905‒1906.
Men den nuvarande dialektstrukturen
har inte varit ett tema för en systematisk
beskrivning.
Banbrytare i undersökning av dialekten
är den framstående finländske dialektologen Herman Vendell (1853‒1907). Han
besökte byn sommaren 1881 och samlade
ett enormt lexikaliskt material där för »Ordbok öfver estländsksvenska dialekterna»
(Helsingfors, 1886; utgiven tillsammans
med A.O. Freudenthal). Denna ordbok
är fortfarande den enda publicerade källa

för dialektens ordförråd. Omfattningen av
Vendells arbete är mycket stort. Han samlade material inte bara i Gammalsvenskby,
utan även i alla andra platser där estlandssvenska dialekter fanns; ordmaterialet
insamlat i Gammalsvenskby ingår i Ordboken vid sidan av materialet från Nuckö,
Dagö, Stora och Lilla Rågöarna, Runö,
Ormsö och Vippal.
Nästa forskare som studerade dialekten var Anton Karlgren (1882‒1973). Han
kom till Gammalsvenskby på vintern 1905
(han var bara 23 år gammal då) och gjorde
en kort men mycket noggrann och innehållsrik beskrivning av dialekten: »Gammalsvenskby: uttal och böjning i Gammalsvenskbymålet» (32 sidor lång). Senare
lämnade han sina nordiska studier och gick
över till slavistik och journalistik (han var
professor i slavistik vid Köpenhamns universitet). Karlgrens artikel om dialekten
blev utgiven i tidskriften »Svenska landsmål
och svenskt folkliv» många år efteråt, 1953,
av Nils Tiberg, vid den tiden den ledande
experten i estlandssvenska dialekter. Karlgren beskrev dialektens uttal och gav ganska detaljerade tabeller med böjningsmönster. Några regler av formernas förekomst
(t.ex. artiklarna, perfekt vs. preteritum)
anförs emellertid inte. Trots dess korthet,
underlättade Karlgrens artikel mitt arbete
mycket, fast den nutida dialektens grammatik är långt från att vara identisk med Karlgrens beskrivning (vilket ju är förståeligt
då det mellan vära studier ligger en period
av mer än ett hundra år). Karlgren gjörde
också en översikt av byns historia och dåvarande livsförhållanden: »Gammalsvenskby:
land ock folk», som gick ut i samma tidskrift 1924.
Det bör anmärkas att Freudenthal-Vendells »Ordbok» möttes av ytterst skarp kritik från svenska språkforskare. Jag ska inte
gå in i detaljer av denna kritik här eftersom
det måste bli ett tema för en separat studie.
Det kan möjligen finnas fall när kritiken
mot Vendell inte är helt rättvis. Karlgren
påstår att Vendell ibland betecknar det
korta i-ljudet med ė, vilket är »oriktigt».
Det finns dock exempel i den nutida dialekten när ’i’ verkligen får ett säreget uttal och
blir mer öppet. Det gäller sådana ord som
riŋŋ ’ring’, risse ’ryssja’, riss ’ryss’ (i Nucködialekten heter detta ord ress!), Risslant
’Ryssland’, rist ’rista’, skrill-skūar ’skridskor’,
och slaviska lånord som dinne ’melon’, kriss
’råtta’. Det bör anmärkas att när det gäller substantiv är Ordbokens brist den ofullständiga morfologiska beskrivningen: bara
pluralform anges fastän den morfologiska
klassifikationen kräver att bestämd form
singular också anges. I estlandssvenska dialekter kan den bestämda artikeln i singular
ha olika former hos substantiv av samma

genus. Till exempel, räcker det inte att
anföra bara obestämd singular och plural
för sådana maskulina substantiv som fisk,
bakk (’backe’) – fiskar, bakkar eller sådana
feminina substantiv som iks (’yxa’), skifl
(’skyffel’) – iksar, skiflar. Man måste också
ange bestämd form singular: fisken, bakkan och ikse, skifla. Det är nödvändigt eftersom ändelserna -en, -an och -e, -a hos dessa
substantiv är oforutsägbara, och, strängt
talat, man kan inte säga på förhand när -en
och -an läggs till hos maskulina substantiv
och -e och -a hos feminina. I mina intervjuer har jag jämfört större delen av Vendells Ordbok med uppgifter från tre kunniga dialekttalare. Om ett ord som Vendell
anför är bekant för talarna, stämmer de
former som de anger överens med Orbokens former i de flesta fall. Om fonetiska
och morfologiska avvikelser förekommer, är
det bara i enstaka fall som de inte kan förklaras genom lingvistiska regelbundenheter
och kan därför betraktas som möjliga felaktigheter av ett eller annat slag. En ojämförligt viktigare omständighet är ett mycket
betydande antal ord som inte är bekanta
för dagens dialekttalare. I den nutida dialekten finns t.ex. inte orden aw/å ’å’ (den
heter träske) och äi ’ö’ (den heter hoḷm).
Ytterligare exempel på ord som anförs av
Vendell och inte känns igen av mina meddelare: ambit ’ämbete’, ánd ’anka; tamand’
(bara ordet paṭṭ förekommer), bisasua ’kvalm
före åskväder’, bisė ’blixt’, én ’örn’ (den
heter späriŋ), galin ’galen’ (bara dummär
används i denna betydelse), haλ ’hassel’, keλ
’kittel’ (bara grīt används), rόlindər ’rolig’.
Det finns tiotals sådana exempel. Emellertid måste man ta med i beräkningen att
Vendells material var samlat 1881, och att

Herman Vendell
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det är mer än 120 års tidsintervall mellan
våra intervjuer. I Vendells tid var dialekten ett dominerande kommunikationsmedium för dess talare medan för de nutida
talarna har den redan under många år
inte varit det. Om man tar hänsyn till de
ogynnsamma förhållanden som dialekten
var i under 1900-talet, verkar skillnaderna
mellan Vendells material och det nutida
ordförrådet vara naturliga. De nackdelar
som antagligen finns i hans Ordbok vägs
upp av hans roll som banbrytare och av
det enorma omfånget av hans arbete, vilket
dessutom genomfördes av bara en person
och inom en jämförelsevis kort tid. Man
kan även inte undgå att lägga märke till
att »Ordbok över Nuckömålet» av Gideon
Danell (Nuckömål var den största estlandssvenska dialekten) utkom först 1951, dvs.
ca. 50 år efter att Danell började sina studier, och Karlgrens ordsamling blev inte
publicerad alls.

alfabetet. Det utarbetades 1878 av den
svenske dialektologen och slavisten Johan
August Lundell för fonetisk transkription av
svenska dialekter. De flesta av dess symboler är naturligtvis tagna från latinska alfabetet, men det finns många symboler som
skiljer sig på ett eller annat sätt både från
det latinska alfabetet och det Internationella fonetiska alfabetet. Landsmålsafabetet återspeglar uttal mycket noggrant och
används fortfarande i svensk dialektologi.
Men det är förknippat med två svårigheter:
för det första, är det avsett för professionella språkvetare, kräver speciellt inlärande
(på grund av talrika specifika tecken) och
är ganska svårt för en icke-specialist. För
det andra, för att använda landsmålsalfabetet måste man installera ett typsnitt, vilket
försvårar arbete med artiklar och publikationsprocessen; t.ex. för att arbeta på en
uppsats på olika datorer, får vi installera det
här typsnittet på var och en av dem.

Skriftsystemet
Att utarbeta ett skriftsystem för ett språk är
ett spännande projekt! I själva verket behöver vi naturligtvis inte skapa någon helt ny
skrifttyp och utforma nya bokstäver, vilket
var fallet med t.ex. Mesrop Masjtots som
skapade ett alfabet för armeniskan och
Kyrillos och Methodios som var skapare till
det slaviska alfabetet. I början ska vi kanske
använda det vanliga latinska alfabetet eller
det Internationella fonetiska alfabetet. Det
är ändå möjligt att åtskilliga bokstavskombinationer och symboler kommer att införas, vilket också är mycket spännande! När
det gäller Gammalsvenskby, har åtminstone
tre skriftsystem varit i bruk hos dialektens
forskare (se tabellerna sid 27):

3. Stavning som är likt standandardsvenskans. Det används i nyare arbeten, t.ex. i
Nils Tibergs, Edvin Lagmans och Herbert
Lagmans böcker.

1. System utarbetat av Vendell som
används i »Ordbok över estländsksvenska
dialekterna». Det är baserat på de svenska
och isländska alfabeten med tillskott av
många specifika bokstäver. Från isländskan
stammar á, é, í, ó, ú, ð, från svenskan å, ä,
ö. De specifika symbolerna är d, t, s, n, l,
λ, ṙ, ə, ė, ü, æ, ø m.m. (det går inte så lätt att
anföra dem alla eftersom några av dem
kräver installation av ett speciellt typsnitt).
Exempelvis, ser ordet ’blod’ hos Vendell
ut så här: bló. Andra exempel: dá ’dag’, dé
’död’, búk ’buk’, ræv ’räv’, væd ’värld’, hás
’hals’, bost ’borste’; se tabellerna där Vendells symboler jämförs med andra skriftsystem.
2. Stavning med det så kallade landsmålsalfabetet används av Anton Karlgren. Vendell använder det också i sin »Ordbok över
de östsvenska dialekterna» (1904‒1907).
Landsmålsafabetet är en svensk motsvarighet av det Internationella fonetiska
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I min studie av den nutida dialekten uppstod en fråga om vilket skriftsystem som
är bäst att använda. Under mina första tre
resor till byn 2004‒2007 använde jag det
Internationella fonetiska alfabetet. Men allt
eftersom materialet blev större bestämde
jag mig att avstå från att skriva ned alla texter i form av fonetisk transkription. I övergången till det nya skriftsystemet utgick jag
från följande kriterier:
A. Alla bokstäver måste vara entydiga,
d.v.s. i vårt system får det inte förekomma
fall när samma bokstav betecknar olika ljud
och, tvärtom, samma ljud betecknas med
olika bokstäver.
B. Vårt system bör inte kräva någon betydlig inlärning; det är önskvärt att det är
enkelt och intuitivt begripligt, inte bara för
lingvister utan även för personer som inte
har lingvistisk bakgrund, t.o.m. för byns
invånare.
C. Vårt system bör inte avbryta kontinuiteten som finns i denna sfär och väcka alltför
stor förvåning hos kolleger.
D. Systemet bör inte kräva installation av
ett specifikt typsnitt på en dator och måste
inte vålla tekniska problem i publikationsprocessen.
Slutligen fanns det ett förhållande till att
ta hänsyn till: systemet skulle inte behöva
vara orienterat uteslutande på den svenska

läsekretsen. Faktum är att bybornas avkomlingar inte bara finns i Sverige utan även i
t.ex. Kanada. Dessutom, i själva byn kan inte
alla invånare bra svenska. På grund av det
måste skriftsystemet ta hänsyn till dem som
inte behärskar svensk stavning. Bland annat
därför avstod jag från att beteckna den vokal
som finns i orden flod, tro med bokstaven o.
Men självklart hade jag inte som avsikt att
uppfinna något helt nytt därför att det redan
fanns ett utmärkt skriftsystem i arbeten av N.
Tiberg, H. Lagman och E. Lagman. Jag har
bara förändrat det lite med de ovannämnda
kriterierna i beräkningen.
I standardsvenskan är betonad stavelse
alltid lång. dvs. den innehåller antingen en
lång vokal eller lång konsonant/konsonantgrupp. Den svenska stavningen återspeglar
denna regel ganska noggrant. I ordet glas har
vi ett långt a (det framgår av det att a-et följs
av bara ett s); däremot i glass finns ett kort
a, vilket man kan klart förstå tack vare konsonantens fördubbling.1 I Gammalsvenskby
är korthet och längd inte alltid förutsägbara, d.v.s det finns inte någon enkel regel
i detta avseende och det förekomer många
ord där den betonade stavelsen är kort, t.ex.
finu ‘fena’, froka ‘lukt’, fädär ‘fjäder’, homar
‘hammare’, hära ‘hare’, kuma ‘komma’, küda
‘ko’, roka ‘simma; bada’, räken ‘räkna’, sugär
‘socker’, sunukunu ‘sonhustru’ m.m., och
även i orden ja ‘jag’, tö ‘du’, he ‘det’, ve ‘vi’, ne
‘ni’, nö ‘nu’. Å andra sidan, finns det många
ord med lång betonad stavelse: dūtär ‘dotter’, hāvär ‘havre’, rǟven ‘regn’, vāvär ‘vagn’,
vīdje ‘vidja’ och många andra. Följaktligen
behöver vi beteckna vokalernas längd med
ett längdtecken (det heter makron). Om det
inte finns ett längdtecken över en bokstav, är
vokalen kort. Konsonanternas längd uttrycks
med fördubbling: kamm ‘kam’, tummär ‘tom’
(även tummt ‘tomt’!). Två ytterlgare principer
av vårt stavningssystem är:
• Ett och samma ljud måste inte betecknas
med två eller tre olika bokstäver (däremot en
fördubbling av samma konsonantbokstav til�låtes: det är nödvändigt för att beteckna konsonantlängd);
• Mångfalden av specifika symboler och
diakritiker (tecken som placeras ovan eller
under en bokstav) måste vara minimalt.
I svenskan i sådana ord som bord, kort, kvarn,
fors hörs i det mest vanliga uttalet ett konsonantljud (en varietet av d, t, n, s) som beteck1 I själva verket finns det ganska många tvetydiga
fall; t.ex. i man (’mansperson’) uttalas ett kort a
men långt n (en mer »logisk» stavning skulle vara
mann — som vi stavar det här ordet i dialekten),
däremot man (på häst) har långt a och kort n. Sådana undantag är emellertid inte tillräckligt talrika
för att störa basprincipen.
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Vokaltecken som har använts för dialekten i olika skriftsystem.

nas av kombination av två olika bokstäver.
De här konsonanterna finns också i dialekten; jag betecknar dem med ḍ, ṭ, ṇ, ṣ. Om
dessa konsonanter är långa, fördubblas
bokstäverna. Bokstaven ḷ används för ett
ljud av annat slag, det så kallade »tjocka»
l-et (tungspetsen viks högt till gommen,
sedan sänks den ner snabbt och vidrör alveolerna lätt). Ett visst problem var förknippat med bokstäverna o, u, ü och deras långa
motsvarigheter ō, ū, ǖ. Vi kunde ha följt den
standardsvenska stavningen och betecknat
dessa vokaler i dialekten med o, u, å, d.v.s.
beteckna [u] som о, [o] som å, och den
vokalen som liknar sv. u i hus, hund som u.
Det skulle vara helt naturligt för svenska
läsare, men lite egendomligt för de som inte
är bekanta med svensk ortografi. Av denna
anledning bestämde jag mig att skriva u för
[u], o för [o] och ü för vokalen i hus, hund.
Vendell använder ü för samma vokal, så ü
har förekommit i traditionen och är inte en
helt ny uppfinning (dess långa motsvarighet
är ú hos Vendell, vilket utgör en viss inkonsekvens). Bokstäverna ä och ö i dialekten
betecknar samma vokaler som i svenskan.
Alltså, om man bortser från bokstäverna ä,
ö, ü, längdbeteckningen och betoningstecknet (som är nödvändigt ibland), är punkt
under bokstäverna det enda diakritiska
tecken som används, och den enda symbol som inte finns i det latinska alfabetet är
ŋ, den används för samma konsonant som
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sv. ng. Emellertid var
t
jag tvungen att göra ett
t
viktigt undantag från
v
principen »ett ljud = en
w
bokstav». I sådana diaz
lektord som djǖr ’djur’,
—
vīdje ’vidja’, gjūḍ ’gjorde’,
sjānd ’sedan’, sjūn ’person’ (= sv. hjon), sjäksa ’sex’,
sjäksta ’sexton’, sjȫḷ ’själ’,
tjānd ’bort’, tjöḷge ’tälja’ hörs inte samma
konsonanter som i standardsvenskan, utan
»mjuka» (palataliserade) d, g, n, s, t. Jag
betecknar dem med två olika bokstäver: d
+ j osv.; det skapar en tvetydighet men är
kanske bekvämare än att införa ett speciellt
diakritiskt tecken.
Slutligen, för att illustrera det ovansagda
låt oss anföra ett fragment ur en vacker
berättelse på dialekten som återges med
vårt stavningssystem; berättelsen handlar
om Melitta Prasolovas barndom då hon
och hennes föräldrar bodde i Sverige i slutet
på 1920-talet:
Üte Stokholm hāv ve äin stjǖ alä́ina näst
būnden, tēr vār än stīg, trappar de gō inn ot stjǖ.
Üte han gōḍen vār äitt stuṭṭ stall, han būnden hāv
stūr äikjar, o küdnar hāv-en. O tēr vār äitt stuṭṭ trǟ
mä dülljar, dülle-trǟ. Ve bruka lägge upp vōr hattar po trǟ... o läik mä bollen. Mama möḷka küdna,
papa bruka kēr ot lande, o ja kēḍ mä papa. O mä
grannas pīka bruka ve gō lāŋs mä vēgen o pḷukk
bḷummar. Hon vār än mindäre som ja, ve tū äina

—
¬
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Konsonanttecken för dialekten i olika skriftsystem.

āra üte hōnde o gī o pḷukka bḷummar vär vēgen, o
läift mä bollen. Hon häit Anna. Hon vār äin svänsk.
Üte han gōḍen, änt lāmft fron vor stjǖ, tēr prässa dom
ollju, raps
»I Stockholm hade vi en egen stuga hos
en bonde, där var en stig, trappor att gå in
i stugan. I gården var ett stort stall, den där
bonden hade hästar, och kor hade han. Och
där var ett stort träd med päron, päronträd.
Vi brukade lägga upp våra hattar på trädet...
och lekte med boll. Mamma mjölkade korna,
pappa brukade köra till landet, och jag körde
med pappa. O med grannens dotter brukade
vi gå längs vägen och plockade blommor.
Hon var ännu mindre än jag, vi tog varandra
i hand och gick och plockade blommor längs
vägen och lekte med bollen. Hon hette Anna.
Hon var svenska. I den där gården, inte långt
från vår stuga, där pressade man olja, raps».
Text: Alexander Mankov
St. Tikhons University for the Humanities;
National Research University “Higher School of
Economics”, Moskva
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Semantiska fält III:

politiska symboler
RÖDGRÖN RÖRA OCH VITSIPPSBACKE, ELEFANTER OCH ÅSNOR, VÄDERSTRECK OCH HÖJDSKILLNADER
Underlättas förståelsen och kategoriseringen av tillvaron om vi tänker i
bilder och symboler, positioner och
färger, blommor och djur?

Fantasifullheten vad gäller synlighet, igenkänning och semiotiska signaler i det offentliga rummet är överväldigande och avstampen sker ofta i flora och fauna, färger, fanor,
grafik och geometri, stjärnor och facklor.
Det finns många områden där naturen får
låna ut symboldjur, växter, fiskar, fåglar –
varje landskap i Sverige har sina, men faktiskt har varje land på jorden sina naturnationalsymboler. De kan vara skyddsvärda
som pandor och tigrar, kopplade till frekvens inom visst områdes gränser, fåglar och
fiskar, kameler, hästar och svanar, ibland
antydd fabelsymbolik: modiga lejon, listiga
rävar, ståtliga örnar, starka björnar, blida
duvor, sköna gaseller och stundom mytiska
gestalter, enhörningar, dubbelsvansade
lejon, Fågel Fenix, dramatiska drakar.
Men Sverige är bäst på blommor.
Tack, Carl von Linné.
Sedan 70-talet har de politiska partierna i Sverige uttryckt sin identitet med en
blomma – det började med den socialdemokratiska s.k. Erlanderrosen 1969 som så
småningom förvandlades till en stiliserad
ros, röd förstås, rättvisemärkt. Rosen är en
symbol som även har internationell spridning – t.ex för SPD i Tyskland. Röd var
även den nejlika som Vänsterpartiet under
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en period använde, förhoppningsvis inte
genmanipulerad som de flesta snittnejlikor,
men kanske associerad till Röda Nejlikans
djärvhet under franska revolutionen.
De blågult nationellt färgade ogräsen blåklint och maskros fick sina roller hos Folkpartiet och Miljöpartiet medan Die Grünen valde den ståtligare solrosen. Vitsippan,
vårens utbredda glädje, med sitt enorma
underjordiska rotsystem, togs om hand av
KD, medan SD lade vantarna på den fridlysta, blida, nigande-i-backarna-blåsippan.
Man kan fundera över kopplingen. Centerpartiets vitklöver är jordbruksnära, ätbar, och
antyder en chans till turgivande fyrväppling.
Några partier har lämnat blomsymboliken och övergått till delvis grafiska bokstavsmarkörer – L, M och V. Hade gärna läst de
beslutsprotokollen!
Blommornas färger är delvis kopplade
till den politiska färgskalan som täcker
regnbågen och lite till; från det svarta och
bruna som signalerar anarki, fascism, ortodoxi och ultrakonservatism, till de olika
blåa nyanserna från höger till nyliberalism.
Grönt är jordnära och ekologiskt engagerat,
men också islams heliga färg och republiken Irlands. Rött för socialdemokrati och
socialism, rosa för F!, lila för Piratpartiet.
Gult var liberalt under en tid, men det är ju
också en pestvarningsfärg. De vita var den
borgerliga sidan i finska inbördeskriget.
Orange en holländsk färg och Ukrainas
och Junilistans. Det riktigt besvärliga blir ju

i detta sammanhang allianser och bindestreckspositioner; vilka färger och blommor
betecknar socialliberalism, kulturkonservatism, betongsocial-demokrati, särartsfeminism, femstjärnerörelsen, Macrons parti?
En annan visuell konkretion, en rumslig, ger höger-vänsterskalan, bitvis parallell
med färgskalan från svart till rött, ett arv från
franska revolutionens nationalförsamling och
de olika gruppernas placering i den amfiteater man använde som möteslokal. De radikala grupperna satt till vänster högst upp,
bildande Berget, de som ville behålla det
gamla samhället till höger. Påtagligt är att
EU-parlamentets grupper sitter på samma
sätt; Europeiska enade vänstern, Progressiva
förbundet, De gröna, Liberaler, Folkpartiet,
Europeiska konservativa, Frihet och direktdemokrati och Grupplösa.
USA har en specialfaunavariant: Åsnan
som mascot för Demokratiska partiet och
Elefanten för Republikanerna. Åsnan – envis
och orubblig – härstammar från Andrew
Jackson kampanj redan 1828 medan elefanten – värdig och stark – blev offentlig symbol
1880 för Republikanerna, men hade använts
redan av Abraham Lincoln.
Val i höst; vi lär enligt uppgift få vara
rädda om vår blomsteräng och vara medvetna
om både hovdjur, rovdjur
och trollfabriker.
Text: Ulla Berglindh

TRÄFFA

AITANA

Mitt namn är Aitana Jacobsen Murillo,
jag är 17 år gammal och jag studerar
svenska, nivå C1 på Institut Nordic i Barcelona, en nordisk språkskola. Man kan
studera svenska, norska, danska, finska
och isländska där.
Jag är svensk och har två modersmål.
Jag kommer från Skåne men jag flyttade
till Barcelona för 12 år sedan. Jag började
på Svenska skolan i Barcelona när jag var 5
år gammal i gruppen Leka & Lära. Barngruppen startade 1995. Sedan fortsatte
jag i Svenska skolan-kompletterande, som
har bidrag från Skolverket i Sverige sedan
1986. Lektionerna är en gång i veckan.  
Jag studerar svenska därför att det är
mitt ”fadersmål” och min mamma är från
Spanien. Jag har familj och släkt i Sverige
och jag behöver kunna bra svenska för att
prata med dem, eller för att kommunicera
med andra människor där, för att skaffa
vänner där och för att inte glömma alla
mina svenska traditioner som är så viktiga
för mig.
På Institut Nòrdic lär vi oss inte bara
grammatik. Våra lärare för oss in på
svensk litteratur, kultur och alla svenska
traditioner. Jag var till exempel Barcelonas
Lucia för några år sedan! Att lära mig bra
svenska har varit jättekul för jag har alltid
rest ensam till Sverige och det har varit
lättare genom att jag kan språket.
Jag studerar sista året på gymnasiet
nu. Nästa år ska jag börja på universitetet och det ska bli jätteintressant att studera där i Lund kanske eller att göra en
Erasmus eller nånting utomlands. Jag

saknar Sverige väldigt mycket för det är
helt annorlunda än Spanien. I Barcelona
är livet mer stressigt än i Sverige, människor springer för att göra allt och livet är
mer aktivt, och några gånger är det inte
bra alls. Men i Barcelona har jag allt som
jag vill ha, så jag är jättelycklig här.
På min fritid brukar jag träffa mina
kompisar och göra saker med dem. Jag
har en jättetrevlig grupp av kompisar
och vi är nästan alltid tillsammans. Vi är
många från min gamla skola som känner varandra sedan jag kom från Sverige.
Det finns många aktiviteter som man kan
göra och många platser att se i Barcelona.
Vanligt är att besöka den otroligt vackra
kyrkan Sagrada Familia, Park Güell, Las
Ramblas och Plaza Cataluña... Det är
omöjligt att ha tråkigt här, man har alltid
saker att göra!
En speciell aktivitet som jag
gör är att jag spelar fiol och det
är en sak som jag älskar. Jag
spelar i en orkester i Esplugues,
en förort till Barcelona. Det
är jätteroligt och där har jag
skaffat många vänner som har
samma intressen som jag.
Människor här är väldigt
snälla, men som i alla länder finns det många typer av
folk och språk. Här i Barce-

lona, som ligger i Katalonien, finns det
två officiella språk, spanska och katalanska. Jag pratar både spanska och katalanska, men jag pratar bara katalanska i
skolan därför att i min familj har vi alltid
pratat spanska hemma. Jag pratar också
ganska bra engelska, men bara i skolan
eller när jag flyger utomlands. Jag kommunicerar med alla på spanska utom
med min svenska farmor och pappa.
Med mamma pratar jag svenska någon
gång. En sak som är rolig är att om jag
är någonstans med min mamma och
vi inte vill att folk ska förstå vad vi pratar
om, då talar vi svenska, det är kul!
Jag vill tacka Dea Marie Mansten jättemycket för allt stöd med min svenska.
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SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Svenska –
tolv poäng!

Intresset för svenska är stort i Tyskland. I antal besökare i Sverige ligger tyskar i topp endast efter norrmän: 30 miljoner övernattningar blev det för tyskarna i Sverige under 2016. Många av dessa tyskar vill lära sig svenska för att lära känna det svenska
samhället bättre. Över hela världen undervisas det svenska på ca 200 universitetsinstitutioner, varav i Tyskland på 55 universitet. Förutom svenskan på universiteten finns det även kvällskurser på t.ex. Volkshochschule. Här beskriver Tobias Weigold, 28
år och boende vid Bodensjön, hur han kom i kontakt med svenskan och hur han håller igång språket.

Hej! Jag heter Tobias och jag kommer från
Tyskland där jag arbetar som lärare. I den
här texten vill jag argumentera lite om varför jag började plugga svenska, eftersom
jag tycker att det är ovanligt för någon från
Tyskland. I mitt land lär sig människor
engelska så klart, franska, kanske ryska eller
spanska, men inte svenska. Varför ska vi?
För mig började allt i 2011 på Eurovision Song Contest i Düsseldorf, när jag
träffade en kille från Sverige, Joel, som
bodde i Södertälje. Då kunde jag inte tala
svenska nästan alls (utom ”Hej” eller några
andra ord från mina besök hos IKEA), så
vi pratade på engelska. Joel berättade om
sitt land och visade mig foton, och det var
då jag blev intresserad av svenska. Efter
Eurovision-tävlingen behöll vi kontakten
via Facebook, och skrev då och då.
2013 var det äntligen dags att för första
gången resa till Sverige. Jag träffade Joel
igen i Stockholm och jag blev bokstavligen
kär i staden. Jag förstod inte svenska, men
språket lät sympatiskt och på något sätt
liknande tyska. Det första ordet han lärde
mig var ”ficklampa” – mycket användbart,
jag vet!
Efter semestern sökte jag efter möjligheter att lära mig svenska i Konstanz,
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den tyska stad där jag studerade, men jag
hittade ingenting. Under tiden träffade
jag mer och mer svenskar, huvudsakligen på Melodifestivalen i Malmö (2013)
och Köpenhamn (2014), så kontakten
med svensk kultur ökade. Många av mina
svenska vänner berättade om Melodifestivalen, så jag bestämde mig för att titta på
den. Och jag älskade sändningen. Tyvärr
förstod jag knappast någonting, fastän jag
kunde talen från ett till tolv.
På mitt universitet finns det ett
”Sprachlehrinstitut”, en institution som
erbjuder språkkurser. Engelska, franska,
spanska, italienska, turkiska, även bosniska
och arabiska, men inte svenska, inte ens
danska eller andra språk från Skandinavien.
Jag blev ledsen och skrev ett mejl till institutets chef, för nu ville jag verkligen lära mig
svenska. Han svarade att de söker lärare för
svenska, men det var svårt att hinna någon.
I oktober 2014 var det äntligen dags, för
första gången fanns det två språkkurser i
svenska, och båda var fulla med studenter
(ca 30 på varje kurs). Jag kommer ihåg att
Malin, vår lärare, frågade varför vi ville lära
oss svenska. Många svarade att Sverige
verkar vara ett bra land, att de skulle vilja
studera i Sverige och jag sa för att bättre

förstå SVT:s Melodifestivalen. Ingen av de
andra kursdeltagarna kände till ”Mello”,
men Malin log. Det var början av min
svenskkurs.
Jag gick på totalt fem svenskkurser och
en kurs på Volkhochschule och åkte till
Sverige flera gånger sen. För mig är Sverige ett underbart land med många sevärdigheter, ett vackert landskap och snälla
människor. Jag håller kontakten med mina
svenska vänner och nu kan vi också prata
på svenska. Hela min lägenhet är svensk
(tack IKEA) och full av souvenirer från
Skandinavien: Dalahästar, svenska flaggor
och ett norskt troll. För mig är svenska också
användbar för mina resor till Finland och
Norge. En gång när min vän Manuel (också
en tysk som har läst svenska med mig) och
jag var på Nordkap (Norge), träffade vi en
norrman som vi började prata med. Han
såg att vi hade en svensk bil med oss, så han
trodde att vi var svenskar. Han talade norska
och vi talade svenska och det fungerade. Det
var en stor upplevelse för oss. När han frågade oss var vi kom ifrån, blev han mycket
förvånad när vi sa ”Tyskland”.
I Tyskland är det svårt att se program
från Sverige, men jag försöker att följa
Melodifestivalen varje år, och jag tittar

Över jul 2017/18 tillbringade mina vänner och jag en vecka i finska Lappland.
Det kan låta lite tokigt, men Manuel och jag älskar Sverige så mycket att vi
(och två andra vänner) åkte över en timme i bilen, bara för att åka till Sverige.
Vi besökte Pajala, gick till ICA, körde tillbaka och tog det här kortet på finsksvenska gränsen. Minus 20 grader.

också på andra sändningar eller läser svenska
tidningar online. Jag reser även till Sverige
och det är liksom att komma hem igen och jag
kan föreställa mig att utvandra till Sverige en
dag. Sverige – tolv poäng i mitt hjärta!

Vi lotsar dig
säkert i hamn.
I alla väder.

Text: Tobias Weigold, tobias.weigold@web.de

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

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

Monica Bravo Granström är doktorand vid lärarhögskolan
PH Weingarten i södra Tyskland med arbetsämnet ”Läsförståelse i flerspråkiga miljöer”.
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SUF-VM

Tävlingen som sträcker sig över hela världen
Solen står högt på himlen i Maputo.
Arenans heta mark bränner under våra
fötter medas vi värmer upp inför SUFVM. I år har vi ännu en gång tagit oss till
den arena, som för bara några år sedan
nästan var omöjlig att springa på.

umgås med varandra. Det är ett bra sätt att
stärka gemenskapen bland eleverna på skolan.
”Det bästa minnet jag har från SUFVM är när jag blev intervjuad av Lilla
Aktuellt för att jag hade vunnit guldmedalj i
längdhopp.”
En del elever som är nyinflyttade berätVi står på skolgården, alla har precis fått sina tar att friidrottsdagarna i Sverige är annorgröna Skandskoltröjor, årets färg på de tradi- lunda från här. De flesta tävlade inomhus
tionella t-shirtarna som delas ut till personal
och Felicia, 14 år, berättar att hon tävlade
och elever varje år. Om en timme ska vi gå
i lag med blandade åldrar, men att hon i
bort till den nyligen iordninggjorda stadion,
SUF-VM bara tävlar mot jämnåriga barn.
några kvarter från skolan. Under flera veckor Hon berättar även att det var fler grenar
har vi använt idrottslektionerna för att träna än de fem i SUF-VM men att tävlingen här
till SUF-VM. På en av dessa lektioner har vi är mycket roligare. ”Här känns det ju som
redan kastat tennisboll och resultaten är ner- en riktig, internationell tävling eftersom att
skrivna. På dagens schema står det längdhopp jag tävlar mot andra som jag inte känner”
samt 60-meter. Skolans egen ramsa ekar på
tillägger hon samtidigt som hon tittar mot
Maputos gator samtidigt som vi går mot are- himlen, precis som om hon kunde se alla
nan. Väl framme vid stadion värmer vi upp barn hon tävlar mot.
genom att följa en av våra lärares instrukNär vår skola deltar i SUF-VM delar
tioner. Efter det delar vi upp oss i två grup- vi upp tävlingarna på två dagar. Det är vi
per, förskolan och skolan. När alla elever har tvungna att göra eftersom det blir mycket
sprungit 60-meter får även lärarna springa.
varmt vid lunchtid. Det är en extra utmaDet är väldigt uppskattat av barnen som
ning för förskolebarnen som i år, för andra
intensivt hejar på.
gången, får vara med och tävla. De allra
Den Skandinaviska Skolan i Maputo har
yngsta barnen på förskolan följer inte med,
väldigt få elever och om vi bara skulle tävla
men alla andra barn mellan 4–16 år är
mot varandra, skulle det inte vara särskilt roligt. med och deltar. En nyhet för i år är att
Därför är SUF-VM en bra möjlighet för eleväven de vuxna på skolan får vara med och
erna att både tävla mot andra elever i världen tävla i en enskild klass.
och samtidigt komma bort från skolans vanliga
Vi står just nu bredvid vår rektor, Clara.
rutiner och ut i Maputo. En annan sak som
När hon kom hit för sju år sedan, var banan
eleverna tycker om med SUF-VM är att de får helt förstörd. Underlaget som eleverna bruträffa de andra barnen som går på skolan och
kade springa på var som vågor på vattnet,
Mallorca
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Maputo

bokstavligt talat. Hålen på marken gjorde det
svårt att springa och det hände ibland att barn
ramlade på grund av underlaget. Nu har banan
renoverats och den är i klass med idrottsarenor
i Sverige. Clara har noterat att stadion efter
renoveringen har blivit dyrare att hyra, men
även svårare att boka eftersom Moçambiques
elitfriidrottare numera tränar där.
På tävlingsdag två är det dags för höjdhopp
samt 400 meter. Flera elever berättar för oss att
båda grenarna är utmattande men roliga. Erik,
11 år, säger att favoriten är just 400 meter då
en inte behöver springa särskilt fort.
Vi på högstadiet ska strax börja vårt lopp.
Med oss har vi vår mentor som har i uppgift att vara en så kallad ”hare” för att vi ska
få lite draghjälp. Efter ett spännande lopp är
det fruktpaus och om en stund är det dags för
höjdhopp. Alla elever har sin egen teknik, vissa
floppar, andra hoppar. Skämt åsido, när alla
har hoppat klart går vi gemensamt tillbaka till
skolan för en välförtjänad lunch.
När tävlingen är slut skickar skolan in alla
resultat till SUF kommittén, som i sin tur räknar ihop vem som har vunnit. Efter ett par
månader kan skolan ibland få medaljer skickade
hit. De delas ut till de av oss som vunnit vid
vår morgonsamling.
Några månader har nu passerat sedan våra
dagar på arenan och det är måndag. Medaljerna har hittat hit och vi är i full gång med
utdelningen. Tyvärr fick vi två inga medaljer
men vår kompis fick en. Hon tittar på oss med
tindrade ögon och ett brett leende och säger att
hon hoppas på vinst även nästa år.
Text: Felicia Anttila & Jacob Björkhem

Barcelona, Sant Cugat

Nya spännande
böcker från Sverige!

189kr
Maria Borelius
Hälsorevolutionen – vägen till
en antiinﬂammatorisk livsstil

189kr
Bob Hansson
Tankar för dagen – manual för
ett snällare liv

189kr
Anna Jansson
Kvinnan på bänken

169kr
Annette Haaland
Pastor Viveka och Glada änkan

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.
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Viveca och
Camilla Sten
besöker gymnaiseskolorna Lycée
Buffon och Lycée Colbert i Paris

Solen har inte visat sig många minuter
denna januari månad, vattnet i Seinefloden stiger och till och med svämmar
över i förorterna utanför Paris. En sällsynt fullmåne träder fram den 1:a
februari 2018 och just den dagen
anländer Viveca och Camilla Sten och
besöker gymnasieskolorna Lycée
Buffon och Lycée Colbert i Paris.

Anledningen till detta besök är att tala om
miljön, närmare bestämt föroreningen,
faran, som präglar Östersjön just nu och
presentera senaste boken «Djupgraven»,
en ungdomsbok som utspelar sig i svenska
skärgården.
I dessa två gymnasium undervisas
svenska: tre nivåer, nybörjare, mellangrupper och avancerade elever. En undervisning
som existerat sedan 1945. Franska staten
bidrar till detta och eleverna kan tenta i
svenska till franska «Baccalauréat» som 1:a,
2:a eller 3:e språk och varje år skriver ett
60-tal elever in sig på dessa kurser.
Men syftet var att även träffa franska
skolungdomar och en bredare publik.
På torsdagen när alla gymnasieleleverna
väl installerat sig i sal Colbert och efter en
kort presentation av rektorn börjar föreläsningen med mor och dotter Viveca och
Camilla Sten.
Salen är fylld med ett sextiotal elever,
två klasser, samt elever som studerar
svenska.
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Föreläsningen äger rum på engelska och
tillsammans med projektorn som visar
omslagsbilden på boken «Djupgraven» och
dess innehåll med illustrationer om vänskap, utanförskap som uppstår i tonåren,
förloppet, intrigen i historien lyckas författarna genast att fånga elevernas uppmärksamhet. Bilder på olika väsen, vättar älvor
och tomtar som också är ett tema i boken
strömmar förbi för att sedan övergå till bilder av svenska skärgården och Östersjön,
vattnet, hur det såg ut för några år sedan
och som det kan se ut i dagens läge när föroreningen är som värst.
Föreläsningen kommer även att handla
om svårigheten att skriva och hur man skriver en bok tillsammans. Både Camilla och
Viveca har skrivit böcker, men aldrig ihop.
Så kom idén att skriva en ungdomsbok tillsammans. Det var inte givet att de direkt
kunde finna den rätta historien, förloppet,
och det kändes inte riktigt inspirerande i
början, de gick och drog på projektet och
hittade olika anledningar för att skjuta upp
mötena. Det tog många veckor innan de
riktigt kände att «här har vi berättelsen»!
Och det var en dag när de var på bokmässan i Göteborg, framför en trave av fantasyböcker som det gick upp ett ljus! Sedan bar
det iväg men till en annan process, den ena
skriver manuset och ger det sedan till den
andra som skriver om och ändrar, vilket
inte heller var så självklart. Allt som den
ena hade skrivit och lagt ned hela sin själ i

blev struket, ändrat och omslipat och så var
det bara att fortsätta och kämpa på. Närr
de sedan kom fram till en «story» och det
blev dags att skicka manuset till bokförlaget, blev det förlagets tur att stryka och korrigera. Många «hon höjer på ögonbrynen»,
«han rycker på axlarna» «hon gnuggar
händerna» ströks till exempel. Författarna
hade i genomsnitt gått igenom boken ungefär ett tjugotal gånger innan den till slut
blev tryckt. Skrivandet mellan mor och dotter var inte heller en självklarhet och även
detta en utmaning.
Camilla och Vivekas duo med förklaringar hur hela förloppet gick till ingav
både hopp och styrka att med mycket
arbete, disciplin och envishet är allt möjligt,
mottot är att aldrig ge upp.
Gällande miljön blev alla medvetna om
att giftiga ämnen har dumpats i Östersjön
efter andra världskriget och det handlar om
ton och lika många som det finns öar i skärgården alltså: 35 tusen ! Det finns nio länder runt Östersjön och alla är kanske inte
lika angelägna som Sverige att respektera
naturen. Vi fick också veta att Danmarks
yta representerar lika mycket som är förstört
i Östersjön, det vill säga är livlöst.
Sedan fick alla goda råd och tips för att
värna om vår omgivning, på vår nivå. Först
och främst att spara på vattnet, duscha
snabbt och snålt, stänga av droppande
kranar, fylla diskmaskinen ordentligt. Bli
vegetarian en gång i veckan! Och Camilla

anförtrodde att hon hellre köpte kläder
«second hand» istället för att handla i affärer, eftersom det går åt flera liter vatten för
att till exempel tillverka ett par jeans.
Eleverna hade förberett många frågor och mycket hade redans nämnts när
det var dags att komma till just frågor. De
ställde ändå frågan om fisken i Östersjön
är ätbar? Vad regeringen i Sverige gör åt
detta ? Och om människor som badar i
Östersjön vet hur pass förorenat det är?
En flicka frågade Camilla hur hon kunde
både skriva och studera samtidigt eftersom
hon läser psykologi i Uppsala.
Nästa dag på fredagen på lycée Buffon
kom runt hundra elever till sal Benoît.
Gymnasieeleverna som var i femtonårsåldern, rycktes genast med som på Lycée
Colbert när föreläsningen rullade igång
med samma bilder och presentation.
Detta möte kom väl till pass nu när vissa
gymnasieelever har kommit till det stadiet då
de ska välja vilken bana de ska ta för att studera vidare.Viveca och Camilla ingav både

hopp och styrka. För att inte
tala om mor- och dotterrelationen som många upplever
– trots olikheter och konflikter
kan man hitta tillbaka till varandra och även arbeta ihop.
Eleverna förstod och fick
ännu en gång upp ögonen för
hur pass allvarligt och illa till
vår planet ligger och att nu
är det upp till dem att rätta
till vad föräldrar och tidigare
generationer har bidragit till.
Idag snöar det i Paris och
jag uppskattade dedikationen i boken «Djupgraven» till
min trettonåriga dotter som
löd «Till Elisa för alla behöver lite magi» av Camilla och
Viveka Sten.
Text: Gabrielle Rozsaffy
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Luciafirandet
och välgörenhet
i Riga, Lettland
som Carolas Himlen i min famn och Sofia
Karlssons version av Gläns över sjö och strand.
Studenterna från Lettlands universitet läste
Viktor Rydbergs dikt Tomten och studenterna från Kulturakademin uppträdde med
pjäsen som handlade om ljuset och ljusets
både fysiska och filosofiska betydelse. Pjäsens handling utspelade sig i Borås den
23 december på ett postkontor där några
I år var det extra speciellt då luciafirandet
brevbärare fikade och läste brev som varvar en drivkraft för välgörenhetskampanjen ken hade några mottagare eller avsändare
som heter Ljuset i mitt hjärta. Under några och som annars skulle slängas. Alla brev
veckors tid kunde studenterna, lektorer och berättade olika historier som på ett eller
alla andra som är verksamma vid akademin annat sätt handlade om ljuset och dess
ge böcker, kläder, pennor, hygienartiklar och betydelse i en människans liv.
olika andra saker som skulle skänkas till ett
Senare under veckan fick studenterna
behandlingshem och ett barnhem i Riga.
uppträda med samma program på behandKampanjen avslutades med Luciakonserlingshemmet och barnhemmet samt skänka
ten på Kulturakademin den 13 december.
saker och träffa de personer som bor på de
Studenterna både från Kulturakademin och här institutionerna.
Lettlands universitet sjöng luciasånger och
Vårdhemmet som besöktes heter Ezerjullåtar, läste dikter samt uppträdde med en krasti och där bor 400 personer med allliten pjäs om ljuset både på svenska och let- varliga psykiska sjukdomar i olika åldrar
tiska. Pjäsen hade studenterna själva skrivit och barnhemmet heter Vita och där bor
under terminens gång.
cirka 30 barn. De yngsta barnen som bor
Konsertprogrammet bestod av både tra- där är 6 år gamla, medan de äldsta är 17
ditionella låtar som Natten går tunga fjät och
år gamla. Alla som bor på de här instiStaffansvisan och lite mer moderna sånger
tutionerna behöver hjälp men inte bara i
Luciafirandet har alltid varit en viktig
del av undervisningsprocessen för de
svenskstuderande vid Lettlands Kulturakademi. Det är inte bara språket
som studenterna får möjligheten att
använda praktiskt utan de får också
möjligheten att lära känna en viktig del
av den svenska kulturen.
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form av materiella saker utan också i form
av interaktion. Just därför var det så viktigt
att både uppträda där med sångerna och
få prata, leka och umgås med personerna.
Det är särskilt inför julen man saknar
mänsklig värme och närhet som mest.
Både Luciakonserten och välgörenhetskampanjen var mycket givande för personerna som besöktes på institutionerna

och de svenskstuderande och vi skulle vilja
tacka Riksföreningen Sverigekontakt, Sveriges ambassad i Lettland och Förbundet
Lettland – Sverige för stödet. Vi får hoppas
att vi kan fortsätta med liknande aktiviteter
även nästa år.
Det finns ungefär 1500 barn som bor på
barnhem i hela Lettland just nu. I år har
man börjat diskutera om barnens rätt att

växa upp i en familj och om att man borde
avskaffa alla barnhem i Lettland samt öka
stödet till fosterfamiljer. Nästa år planerar
vi organisera Luciafirandet och välgörenhetskampanjen med fokus på just den här
frågan.
Text: Signe Kazāka
svensk lektor vid Lettlands Kulturakademi

Öva svenska 1
– Språkträning för nyanlända ungdomar av Margaretha Svensson
Som förlaget själva säger är detta en läromedelsserie för nyanlända elever som
möter svenska språket för första gången.
Öva svenska möjliggör för eleverna att arbeta
på egen hand och är ett material för klassrum i ständig förändring.
Läromedlet har en långsam progression och är anpassat för tonåringar i årskurserna 7–9. För mer vuxna elever skulle
materialet helt enkelt vara för tråkigt. De
är redo att jobba med övningar som är mer
komplicerade, med större utmaningar och
med en snabbare progression.
Materialet tar avstamp i alfabetet och
bygger därefter upp elevens språk genom
ord och frasövningar. Det stora antalet
detaljrika illustrationer hjälper till med att
konkretisera innehållet.
Den tydliga progressionen, repetitioner,
den överskådliga layouten samt detaljrika
illustrationer gör denna bok riktigt bra för
tonåringar. Boken är anpassad för A1-nivå
och är inte så omfattande med bara 78
sidor, med utvalda inlästa övningar och ljud

som finns tillgängligt kostnadsfritt på
nok.se/ovasvenska. Efter arbetet med materialet ska eleven ha grundläggande ordkunskap inom områden som skola, familj,
vecka, mat och dryck, siffror, klockan, känslor, vädret, årstider och månader samt kroppen. Förutom detta lär man sig personliga
och possessiva pronomen, verb, satsbyggnad, artiklar, substantivets alla former och
de vanligaste adjektiven.
Jag skulle använda detta material om
jag skulle undervisa yngre tonåringar, för
då skulle jag vara säker på att de skulle
lära sig att förstå språket utan stress och de
skulle på ett roligt sätt lära sig även knepiga
moment. Jag har alltid påstått att en stor
del av inlärningsresultatet beror på elevernas känsla att de kan hantera uppgiften och
att de tycker att det är roligt
med språket. Och så blir
det om man använder Öva
svenska 1!

RECENSION

Text: Ieva Krumina
Svensklärare i Lettland
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Överstyrelsens
årsberättelse för 2017
Årsmötet 2017 hölls lördagen den 13 maj
på Hotell Scandic Crown i Göteborg. I årsmötet deltog ett 30-tal medlemmar.

nilla Lönnbratt och Claes Holmberg till
revisorssuppleanter.

Konstituerande sammanträde
Vid överstyrelsens konstituerande sammanträde utsågs Ulla Berglindh till vice
ordförande, och Gustaf Hultbom åtog sig
att fortsätta som skattmästare. Ett arbetsutskott valdes som bland annat ska skriva
under de stiftelser som administreras av
Riksföreningen Sverigekontakt. OrdföranOrdinarie ledamöter 			den Bo Ralph, Ulla Berglindh och Gustaf
Hultbom valdes som arbetsutskott.
Sex av sju ordinarie ledamöter i överstyÖverstyrelsen har under året sammanrelsen hade tackat ja till fortsatt uppdrag.
trätt fyra gånger. Monika Wirkkala från
Sune Johansson hade tackat nej och
Svenska institutet har ständig närvarorätt
valberedningen föreslog Mårten Frankby
vid överstyrelsens sammanträden.
att ersätta honom. Årsmötet antog detta
förslag och övriga ledamöter omvaldes.
Kansli
Ledamöter: Bo Ralph (ordförande), Ulla
Föreningens kansli på Dicksonsgatan 6
Berglindh, Mårten Frankby, Sonja Gräns,
har under verksamhetsåret letts av geneGustaf Hultbom, Raija Hämelin, Charlotta
ralsekreteraren Lars Bergman, som har
Johansson och Erik Magnusson-Petzell.
varit anställd på heltid. Peter Höglund
(50 % tjänst) och Eva Hedencrona (40 %
tjänst) fortsatte på sina tjänster. EkonomiSuppleanter
hanteringen har skötts av Christina JoneDe tre suppleanterna hade accepterat
brant på konsultbasis.
fortsatt uppdrag och omvaldes.
Kansliets lokaler på Dicksonsgatan 6 –
som ägs av Stiftelsen Riksföreningens för
Suppleanter: Angela Falkengren, Roger
svenskhetens bevarande i utlandet donaPalmqvist och Jorid Williamson.
tionsfonder – är i gott skick. Under 2017
har endast mindre reparationsarbeten geValberedning
Valberedningen hade bestått av Kjell Wes- nomförts i fastigheten. Till detta kommer
terlund, Gunnel Svensson och Aimée Del- att markiser har bytts ut och belysning har
installerats på fastighetens baksida.
blanc. De var samtliga villiga att fortsätta.
Sedan flera år tillbaka hyrs lägenheten på
Årsmötet fastslog valberedningen.
plan 3 ut och så skedde även under 2017.
Likaså hyrdes garaget på baksidan ut.
Revisorer
Möjligheten att hyra ut det så kallade konÅrsmötet omvalde Klas Björnsson och
ferensrummet på plan 1 användes vid ett
Lars Olof Jonasson till revisorer samt GuÅrsmötet
Överstyrelsens verksamhetsberättelse
diskuterades, bokslutet godkändes och
överstyrelsen beviljades ansvarsfrihet. Det
informerades kort om årsredovisningen.
Budget för 2017 och 2018 godkändes.

antal tillfällen under året.
Föreningens medlemstidning har utkommit med fyra nummer under året och har en
medelupplaga på 2 200 ex. Nummer 1-3
har omfattat 40 sidor per nummer medan nummer 4 hade 52 sidor. Layouthjälp,
tryckning och inplastning har ombesörjts av
företaget TreGraf. Distributionen i Sverige
togs om hand av Postnord; till utlandet – dit
ca 2/3 av tidningarna går – av Asendia.
Bokbeställningar från skolenheter runt
om i världen har vidarebefordrats, dels till
Bokus internetbokhandel, dels till olika
bokförlag. Allt färre skolor utomlands använder sig av Sverigekontakt vid bokbeställningar då det oftast blir lika fördelaktigt
att göra beställningen på egen hand via en
nätbokhandel.

Ekonomi
Under 2016 har värdet på föreningens och
samförvaltande stiftelsers värdepapper
och likvida medel ökat från ca 36,7 miljoner kronor till 39,2 miljoner. SEB:s förvaltning av föreningens tillgångar har lett till
att föreningen fått en avkastning på ca 1,4
miljoner. I statligt stöd från Utrikesdepartementet (via Svenska institutet) erhölls
850 000 kronor. Ansökningar om medel från
Oscar Ekmans Stiftelse för Sverige i Utlandet beviljades med 300 000 kronor, vilket
medgav att både nya och redan beprövade
aktiviteter i enlighet med föreningens målsättningar kunde genomföras. Från Torsten
Söderbergs stiftelse erhölls ett bidrag på
461 000 kronor för projektet De karolinska
fångarnas censurerade brev. Ett bidrag från
Svenska Akademien om 100 000 kronor avsedda för stipendier till utländska studenters studier vid svenska folkhögskolor har
mottagits.
Svenska utlandsskolor
• Under året har 34 paket med barn- och
ungdomsböcker sänts ut. Dessa bredvid
läsningsböcker har valts ut i samråd med
sakkunnig personal och många har köpts
in i anslutning till vårens bokrea. Dessut
om har böcker kunnat köpas till synnerligen
låga priser direkt från olika bokförlag.
• Som vanligt har föreningen erbjudit be
sökande svensklärare från olika länder att
komma till Dicksonsgatan och välja ut
och ta med sig svenska böcker från den
samling som regelbundet fylls på.
• Sverigekontakt deltog i den årliga som
markonferensen för svenska utlandsskolor
i Stockholm 3-4 augusti.
• Sverigekontakt har delfinansierat en
lärarkonferens på Gran Canaria 22-		
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23 september. I konferensen deltog ett
knappt 100-tal lärare från 14 av de 		
svenska utlandsskolorna.

Svenskundervisning världen över
Blandade aktiviteter
• Sverigekontakt har distribuerat Svenska
Akademiens ordlista (SAOL) till ett antal
vuxenlärare i svenska utomlands som är
registrerade som medlemmar i föreningen.
SAOL har även skickats till deltagarna
i Riksföreningen Sverigekontakts och
Svenska institutets sommarkurser. Vissa
svenska utlandsskolor har också erhållit
ordlistan.
• De mer än 700 vuxenlärarna i svenska i
utlandet som är registrerade hos Sverigekontakt fick under våren ett bokutskick.
Det var Ulla Berglindhs bok ”Strukturer,
symboler, signaler”.
• Den årliga lärarkonferensen i Baltikum
genomfördes under 2017 i Minsk i
Vitryssland 13-15 oktober. Detta var
som tidigare år ett samarrangemang
med Svenska institutet. Ett 60-tal lärare
från Estland. Lettland, Litauen, Vitryssland,
Ukraina och Ryssland närvarade.
• De cirka 150 skolföreningarna runtom
i världen som bedriver ”Kompletterande
svenska” fick alla ett bokpaket med
barn- och ungdomslitteratur till sina
bibliotek. Dessa skolföreningar har
ungefär 5000 elever tillsammans.
• 3–5 mars arrangerades i Canberra,
Australien, en konferens för lärare inom
den kompletterande svenskundervisningen i Oceanien och från delar av Asien.
Deltagarna, ett 60-tal, kom från Australien, Nya Zeeland, Japan, Hong Kong
och Malaysia. Konferensen delfinansierades av Sverigekontakt.
• Vid konferensen för lärare inom den
kompletterande svenskundervisningen
i Europa som ägde rum i München 20–
22 oktober delfinansierade Sverigekontakt innehållet. Närmare 100 lärare deltog.
Konferensen för kompletterande 		
svenskundervisning och undervisning i
svenska för vuxna i Nordamerika i San
Francisco 24-26 februari finansierades
helt av Sverigekontakt. Förutom själva
konferenskostnaderna skänkte även

Sverigekontakt svensk skönlitteratur till
deltagarna, framför allt barn- och ungdomslitteratur.
• Sverigekontakt deltog i en lärarkonferens
i Haag i Nederländerna – arrangerad av
Sveriges ambassad – den 27 januari.
Deltagarna var cirka 25 aktiva svensklärare i olika skolformer i Nederländerna.

• På Biskops-Arnö genomfördes vecka 24
en lärarkonferens för ett 20-tal svensklärare från Finland. Konferensen arrangerades i samarbete med Svensklärarna i
Finland rf.
• I november stöttade Sverigekontakt ett
årligt återkommande arrangemang på
Hanaholmen i Finland – Sverigepaket
2017 – som vänder sig till svenskstuderande på universitet och högskolor i
Helsingforsområdet.

Sommarkurs i svenska
Som tidigare år anordnades en internationell avgiftsbelagd sommarkurs i svenska
tillsammans med Billströmska folkhögskolan på Tjörn under tre veckor i början av
augusti. Årets grupp bestod av 34 personer från 20 länder. Många europeiska länder var representerade. De mest långväga
deltagarna kom från Australien, Egypten,
Kanada och USA. Deltagarna indelades i
tre grupper efter förkunskaper i svenska.
14 deltagare hade reducerad avgift på
grund av svag betalningsförmåga. Studenterna besökte även Sverigekontakts kontor
på Dicksonsgatan där de fick ta böcker
från bokbordet.
Utvärderingen vid kursens slut visade att
studenterna liksom tidigare år var mycket
nöjda med undervisning och kringarrangemang.
Stipendier
• Sverigekontakt har fortsatt att administrera
ett program med så kallade friplatser vid
svenska folkhögskolor. Under vårter mi
nen studerade sålunda en person från
Ryssland, en från Vitryssland, en från
Rumänien och en från Gambia med stipendier från Sverigekontakt på följande
folkhögskolor: Kyrkerud, Åsa, Tärna och
Billströmska. Under höstterminen studerade en person från Ryssland, två från
Vitryssland och en från Rumänien på
dessa folkhögskolor: Kyrkerud, Billströmska, Åsa och Tärna. Under året har det
varit stora problem med uppehållstillstånd från Migrationsverket för stipendiater
som kommer från länder utanför EU.
Samtliga stipendiater har inbjudits till
Göteborg för att bland annat lära känna
staden och träffa Sverigekontakts personal.
• Sverigekontakt delade även ut stipendier
till 10 svenska barn som bor utomlands
för deltagande i sommarläger på Sparre-

Utöver ovanstående insatser har ett 20-tal
kulturaktiviteter vid skolor och skolföreningar i utlandet fått ekonomiskt stöd, till
exempel i Chile, Island, Australien, Frankrike och USA. Aktiviteterna har varit av
skilda slag såsom författar- och barnteaterbesök från Sverige, skolutflykter, köroch musikalverksamhet mm.
Olika internationella läroanstalter runtom i världen utnyttjar kansliets service att
skaffa fram och sända läromedel i svenska
till låga priser. Lärare som besökt föreningen i Göteborg har haft tillgång till det bokbord som under sommaren står uppdukat
på föreningens kansli.
Stöd till Svenska folkhögskolan i Estland har fortsatt att utgå under året. Större
delen av dessa medel har kommit från de
Ekmanska stiftelserna.
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viken på Västkusten. Största delen av
kostnaderna för detta täcktes av externa
medel.

Större engagemang och projekt
Centret för internationella studier i Minsk,
Belarus
Riksföreningen Sverigekontakt har fortsatt
att ha huvudmannaskapet för ”Centre for
International Studies” i Minsk, Belarus, i
vilket ”Centre for Swedish Studies” ingår.
Centret startade 2002 och har idag främst
studenter som läser franska och svenska,
men även holländska, finska, danska och
norska studeras. Det svenska centret ligger centralt i Minsk och är en samlingspunkt för intresserade av nordiska språk i
allmänhet och svenska i synnerhet. Centret finansieras dels av elevavgifter, dels
av bidrag från inblandade länder. Centrets
chef Nastassia Maiskaya har under året
varit föräldraledig och tjänsten har upprätthållits av Maria Sakovets.
Ett besök har i oktober gjorts av generalsekreteraren. Det åligger Sverigekontakt att se till att verksamheten bedrivs så
attraktivt och professionellt som möjligt
och inte minst underlätta för ledning och
lärare så att verksamheten kan fortsätta
på samma trivsamma och effektiva sätt
som tidigare.
Ett fotoreportage om svenskundervisningen i Vitryssland genomfördes 2016 och
har under 2017 visats på ett flertal platser
främst i Västsverige, men även vid Svenska institutet i Stockholm samt i samband
med en svensklärarkonferens i Minsk. Utställningen har belyst intresset för Sverige
och svenska språket i Vitryssland.

Svenska minnesmärken i utlandet
Under året har arbetet avseende svenska
minnesmärken utomlands – materiella
och immateriella – fortsatt. Det totala antalet i december var 1 604. En kalender
för 2018 med minnesmärken har tagits
fram. Föreningen avser att under flera år
framöver kartlägga, lyfta fram, beskriva och
informera om de insamlade minnesmärkena. Arbetet ska synliggöras på föreningens hemsida. Projektet stöds av Oscar
och Maria Ekmans Donationsfond. Under
2017 har arbetet fortsatt med att ta fram
en ”coffee table book” vars syfte är att
lite närmre belysa ett urval av de svenska
minnesmärken som på sitt sätt visar spår
av svenskar och svenskhet i utlandet.
De karolinska fångarnas censurerade brev
Under året fortsatte ett projekt som initierats tidigare av Sveriges ambassad i
Moskva 2014. Det gällde de ca 23 000
svenska krigsfångar som efter Karl XII:s
nederlag vid Poltava och Perevolotjna fördes först till Moskva och senare till olika
städer i Sibirien. Dessa svenskar kom att
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stanna i Ryssland fram till freden i Nystad
1721. Flera av dessa fångar skrev brev
till Sverige och ett tämligen stort antal
av breven kom aldrig fram. Samma öde
rönte brev från Sverige till Ryssland. De
brev som återstår finns idag i ett antal
arkiv i Ryssland och de flesta av dem
har inte undersökts av forskare, vare sig
språkligt eller innehållsligt. I början av maj
besökte ordföranden och generalsekreteraren Moskva för att informera sig om
hur arbetet fortskrider. De ryska forskarna
har under året transkriberat brev skrivna
på svenska. Brev författade på tyska har
också börjat att bearbetas. Arbetet löper
enligt plan och ska fortsätta under åren
framöver. Även personal från Sveriges
ambassad informerades om projektets
fortskridande.
Svenskan i Gammalsvenskby, Ukraina
Det har tidigare varit känt att de svensktalande i Gammalsvenskby blir allt färre och
att de alla om några år kommer att vara
borta. En svensktalande rysk forskare,
Alexander Mankov, har under ett antal
år gjort ett tiotal besök i byn och har då
dokumenterat den svenska som används
av denna grupp. Sverigekontakt beslöt
under 2017 att stödja Alexander Mankovs
forskning med ett stipendium under en
period av två år. I ett samarbete mellan
Göteborgs universitet och Sverigekontakt
har han därför bjudits in som gästforskare
med start i april 2018. Tanken är att han
ska dokumentera uttal, grammatik och
ordförråd i den svenska dialekt som används i Gammalsvenskby.
Andra, mindre omfattande aktiviteter
• I slutet av januari arrangerades ett 		
nordiskt möte på kansliet där föreningens
systerorganisationer i Sverige, Norge,
Danmark och Finland samlades under
två dagar och diskuterade gemensamma
frågor.
• I januari genomfördes ett kvällsmingel i
föreningens lokaler med inbjudna framför allt från Göteborgs universitet. Tanken
var att informera om Sverigekontakts
verksamhet, men även om Svenska
institutets lektorsverksamhet i utlandet.
• Sverigekontakt deltog i konferensen för
utlandssvenskar i Stockholm 22–23
augusti, arrangerad av föreningen 		
Svenskar i Världen.
• Sverigekontakt har med olika priser stött
den numera återkommande ”Läsutmaningen”, som innebär att svenska skolenheter i utlandet tävlar i att läsa barnoch ungdomslitteratur.
• Generalsekreteraren sitter med i Svenska
institutets svenskundervisningsnämnd,
som bland annat utser utlandslektorer i
svenska vid ett antal utländska universitet.
Han deltog även 17 augusti i SI:s lektorskonferens på Skårsjöholms konfe-

rensanläggning utanför Stockholm.
• Ordföranden och generalsekreteraren
deltog 5-7 juni i ett Sverigefrämjande
arrangerat av Sveriges ambassad i
Astana i Kazakstan. Program genomför
des både i Nationalbiblioteket och i
Nationalmuseet, samt vid en svenskdag
på ett centralt beläget hotell.
• I november träffade ordföranden och
generalsekreteraren vid ett möte i 		
Stockholm Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning. Mötet avhandlade
huruvida det skulle vara möjligt att
införa svenska som ämne i de små
skolorna på öarna i de gamla svenskbygderna.

Forskningsprojektet
Göteborgs-Emigranten.
Per Clemensson och Ewert Arwidsson har
haft ett antal arbetsmöten och vid behov
haft telefonkontakt.
De utåtriktade fysiska aktiviteterna har
bedrivits tillsammans med GöteborgsRegionens Släktforskares verksamhet.
Bokföringen har skötts av Riksföreningen
Sverigekontakts kansli.
Inger Clemensson har tjänstgjort som
sekreterare, skött leveranserna av skivor
och böcker och gjort utskrifter för projektet. Under året har ett stort antal emigrantbrev besvarats. 150 CD har producerats 2017 och 235 har sålts. Återstår 115
skivor i lager.
Göteborgs-Emigranten har en styrelseplats i Föreningen EmiWeb. Under året har
Ewert Arwidsson valts in i styrelsen och
Per Clemensson gått ner till suppleant.
Den lokala aktiviteten Släktforskningens dagar arrangerades 18 och 19 mars
på Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg.
Detta är ett samarbete mellan Arkiv Digital, DIS-Väst, Göteborgs-Emigranten,
GöteborgsRegionens Släktforskare och
Studieförbundet Vuxenskolan. En monter för information och försäljning av CD,
böcker m.m. bemannades för GöteborgsEmigrantens räkning av Ewert Arwidsson,
Anita Fyhr, Lars-Göran Johansson och
Johan Larsson.
De nationella Släktforskardagarna anordnades i Halmstad den 26 och 27 augusti. Ewert Arwidsson deltog för GöteborgsEmigrantens räkning i EmiWebs monter.
Under våren och under hösten har anordnats kurser i emigrantforskning tillsammans med GöteborgsRegionens Släktforskare. Kurserna var på 4 x 3 timmar
och hölls av Ewert Arwidsson. Den tryckta
arbetshandboken med åhörarkopior har
använts i detta sammanhang.
Arbetet med forskningsrapporten
Göteborgs-Emigranten 8 pågår. Det har
på grund av sjukdom blivit försenat men
boken beräknas kunna lämnas till tryckning
under 2018.
Göteborgs-Emigranten abonnerar på

ning och fick även tillfälle att träffa gamla
samarbetspartner.
Kapellet har även detta år använts för
bröllop, konserter och Lützenskolans årsavslutning.
Olle Hjortzbergs altartavla har renoverats
med hjälp av insamlade medel.

den amerikanska militärdatabasen Fold3
och den likaledes amerikanska tidningsdatabasen Newspapers.com. Tillgång till
databaserna Ancestry, SVAR och EmiWeb
erhålls till våra forskare genom vår medverkan i EmiWeb-samarbetet.

Stiftelsen Lützenfonden
Styrelse
Ordförande: civilekonom Oscar Ekman,
Sturefors.
Ledamöter: fil. lic. Sune Johansson,
Hindås, och prof. Thomas Magnusson,
Göteborg. Suppleanter: prof. Hain Rebas
och Riksföreningen Sverigekontakts generalsekreterare fil.kand. Lars Bergman,
båda Göteborg.
Sekreterare och verkställande ledamot:
Dr. phil. Inger Schuberth, Wachtberg.
Den 4 december utsågs Hain Rebas att
efterträda Sune Johansson som ledamot
och fil. kand. Karin Rydén Thomas, Berlin,
utsågs till suppleant.
Protokollförda möten har hållits den
22 februari, 16 maj, 8 september och
7 december.
Verksamhet
Sekreteraren har tillsammans med Lützens borgmästare lett två möten med
Kapellstiftelsens styrelse i Lützen: den
14 mars och den 5 september.
Renoveringen av utställningen i det
svenska museet har slutförts och en ny
ingångsskylt har satts upp. Minnesplatsen
har haft 8 000 besökare under året.
Sekreteraren deltog under våren i en
arbetsgrupp som förberedde den internationella arkitekttävlingen för en ny museibyggnad på minnesplatsen och i juni
deltog hon i juryn. Det vinnande förslaget
tar stor hänsyn till den redan existerande
ensemblen med järnmonument, kapell
och svenska trähus.
I maj reste styrelsen till Berlin och informerade den svenske ambassadören Per
Thöresson om museiplanerna i Lützen.
Efter ett besök hos svenska Victoriaförsamlingen fortsattes resan till Lützen för
samtal med borgmästare och ledamöter i
kommunstyrelsen. Styrelsen framförde sin
positiva syn på minnesplatsens utvidg-

Vetenskapligt
Tillsammans med förre borgmästaren i
Lützen, Maik Reichel, ledde sekreteraren
mötet med den vetenskapliga referensgrupp som träffades i Lützen den 1-2
september för att diskutera den framtida
utformningen av museerna.
I samarbete med Museum Lützen
arrangerades en specialutställning om
”Luthers lära i Sachsen och Sverige”.
Forskningsarbetet inför ett vetenskapligt kollokvium i Lützen den 6-8 juni 2018
har påbörjats. Kollokviet är ett samarrangemang med Museum Lützen och det
Tyska Historiska Institutet i Warszawa.
Den 6 november i Lützen 2017
Det svenska kapellets 110-årsdag firades
med en uppskattad musikandakt. Sveriges, Finlands och Estlands ambassader
var representerade och många medlemmar i Victoriaförsamlingen och i Brandenburgs Gustav-Adolf-förening deltog. Som
vanligt hölls gudstjänst i Meuchen och
efter musikandakten följde kransnedläggning vid minnesstenen. Borgmästaren
bjöd på lunch på rådhuset och därefter
samlades flera hundra personer till livliga samtal vid kaffe och tårtor i salen på
värdshuset ”Roter Löwe”.

Lokalföreningarna
Följande rapporter har inkommit från
lokalföreningarna:
Lokalföreningen Stockholm
Två protokollförda sammanträden har
genomförts 1 februari och 28 februari.
Årsmötet hölls den 16 maj. Ulla Berglindh
var kvällens talare över ämnet Fem betydelsefulla personer vid Riksföreningens
tillblivelse 1908. Ett uppskattat föredrag
om hur Riksföreningen för svenskhetens
bevarande i utlandet startade. Årets julfest ställdes in på grund av för få anmälningar. Vid Riksföreningens årsmöte i
Göteborg representerades föreningen av
Sonja Gräns och Minna Gräns.
Stockholms lokalförening har som
tidigare stöttat S:t Mikaels församling,
Aibolands museum, Nuckö gymnasium
med tidningen ”Populär Historia”. I S:t
Mikaels församling i Tallinn har volontärverksamhet genomförts under sommaren
Lokalföreningen har haft ett nära samarbete med Estlandssvenska kulturföreningen SOV samt med Internationella klubben i Stockholm.

Lokalföreningen i Helsingfors
Sverigekontakt i Finland rf:s syfte är att i
Finland bedriva svensk verksamhet, att
utveckla vänortskontakten med Sverige,
att i Sverige sprida kännedom om det
svenska i Finland samt att i Finland informera om Riksföreningens världsomspännande verksamhet. Föreningen vill kort och
gott främja det svenska språket och kulturen genom sin existens och verksamhet.
Under året 2017 har föreningen genomfört de två årliga projekten Bokprojektet
samt Sverigepaket. På våren genomfördes bokprojektet i samarbete med bokförlaget Schildts & Söderströms och med
understöd av Svenska kulturfonden. Sti-

pendieböcker skickades då ut till nyblivna
studenter runt om i Finland. Stipendieboken delas ut till en eller två studenter
vid landets alla finska gymnasieskolor för
att uppmuntra och belöna dem som med
goda vitsord studerat svenska språket.
Stipendieboken 2017 var Maresi av Maria
Turtschaninoff.
Sverigepaket, som anordnades på hösten,
erbjöd huvudstadsregionens finskspråkiga
universitets- och högskolestuderande ett
seminarium kring temat Framtiden. Talarna
Martin Appel, Ebba Witt-Brattström och
Richard Hylerstedt presenterade temat
från sina respektive områden; Hur förändrar robotiseringen vårt samhälle; Ett
idealiskt feministiskt samhälle 2030; Att
översätta framtiden till nutiden i den offentliga sektorn.
Under året har styrelsen för Sverigekontakt i Finland rf sammanträtt vid tre
möten, samt vid några mindre arbetsoch planeringsmöten.
Lokalföreningen på Åland
Målsättningen för Allsvensk samling r.f.
är att samla alla ålänningar kring gemensamma ideal, språk och kultur i landskapet Åland. Man verkar som en lokalförening av Riksföreningen Sverigekontakt.
Föreningen har ca 70 medlemmar, och
medlemsavgiften har varit 15 euro. Ett par
styrelsemöten har hållits under året.
Årsmötet hölls den 18 april i Fotografiska
museet då 20 medlemmar deltog. Sång
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och musik/visor framfördes av Eivor Lindström och Erik Lindholm. Stig Dreijer höll
ett föredrag om Åland på 1700-talet.
I mitten av maj reste åtta medlemmar till
Göteborg och deltog i Sverigekontakts
årsmöte. Utöver det mer officiella programmet runt årsmötet besöktes även
Sverigekontakts kontor där deltagarna
togs emot av generalsekreteraren Lars
Bergman.
I juni besöktes ”Bastöbaronen” Anders
Hedenberg i Finström, som berättade
om Bastö Gård samt gav en guidad tur i
huset.
I september besöktes Borgboda med
en guidad tur vid Idas stuga. Efteråt blev
det kaffe, smörgås och kaka.
I december avslutades året med en julbuffe och lite underhållning i Fotografiska
museet. Olle Strömberg berättade och
visade bilder från resan till Göteborg. Stig
Dreijer berättade också om ”Ålänningarnas
fotspår i Stockholm under seklernas gång”.
Lokalföreningen i Göteborg
Fyra sammanträden har hållits under året
och ett årsmöte. Föreningens framtid har
varit en återkommande diskussionspunkt.
Det är fortsatt svårt att intressera nya
medlemmar och antalet medlemmar som
besöker de olika aktiviteterna minskar
stadigt.
Olika samarbeten har prövats och genomförts, till exempel tillsammans med
Finsk-svenska föreningen och föreningen
Norden som på grund av Finlands 100
årsjubileum har haft ett gediget utbud av
föreläsningar och andra aktiviteter som lokalföreningens medlemmar haft tillgång till.
Föreningen har ekonomiskt stöttat två
av Riksföreningens stipendiater som studerat på folkhögskola.
Två föreläsningar har ägt rum under
året. Professor Bo Ralph, ordförande i
Riksföreningen, föreläste i samband med
årsmötet över ämnet ”Med svenskan
genom tiden”. I oktober föreläste Erik
Magnusson Petzell, akademiforskare vid
Institutet för språk och folkminnen och
ledamot av Riksföreningens styrelse om
”Göteborgskan innan den fanns”.
Näst sista torsdagen i november ägde
sedvanlig Thanksgiving-middag rum i Göteborgstandläkarnas konferenslokal. Ett
mycket uppskattat evenemang med god
kalkon och alla tillbehör. Medlemmarna
bjuder med egna gäster och Riksföreningens stipendiater deltar också och berättar
om sina erfarenheter av sin vistelse på
respektive folkhögskola och berättar på
utmärkt svenska varför de kommit att intressera sig för det svenska språket.
Lucia-och julfest firades den 9 december
på Dicksonsgatan 6 med stort och välsjungande Luciatåg. Jullotteri med fina
vinster och stort julkaffe följde.
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Lokalföreningen i Malmö-Lund
Föreningen har haft två allmänna möten
under våren, varav ett årsmöte. Det kallades till ytterligare ett möte som fick inställas på grund av för få anmälda. Föreningens styrelse, tre ordinarie ledamöter och
en suppleant, har haft fyra protokollförda
möten under året.
Vårens andra möte var årsmöte. Före
årsmötet underhöll Gösta Petersen med
sång och dragspel.
På årsmötet togs det väntade beslutet
att lägga ner Riksföreningens lokalförening i Malmö-Lund.
Vårens tredje möte, och lokalföreningens sista, blev ”Ut i det Blå”. Färden gick
söderut och lunchen intogs på Havsnära
i Höllviken med underbar utsikt över bron
mot Köpenhamn. Därefter gick färden till
Strandbaden i Falsterbo, där man har en
permanent flyttfågelutställning i anslutning
till fågelstationen på näset. Utflykten avslutades med tal samt kaffe och tårtbuffé.
Lokalföreningen i Västervik
Årsmötet hölls på Västerviks Stadshotell
den 17 maj. Förutom årsmötesförhandlingarna tog vi upp frågor om Västerviksavdelningens framtida inriktning, medlemsvård och verksamhet.
Medlemmarna uttryckte intresse av att
vi skulle fortsätta med öppna styrelsemöten. Vid dessa kan medlemmarna delta i
diskussioner som föregår styrelsebeslut.
Vår goda ekonomi ger förutsättningar
för att genomföra åtgärder som stärker
svenska språkets ställning i utlandet.
Medlemmarna var mycket positiva till
att lokalföreningens hundraårsjubileum
skulle manifesteras på något sätt. Bland
annat har vi besökt Föreningsarkivet och
där funnit intressant material kring föreningens historia och vår störste donator
Knut Broström. Anteckningar och tidigare
artikel om honom har hittats och tjänat
som underlag för en artikel i decembernumret 2017 av Sverigekontakt.
Aktuella aktiviteter:
• Estland: Aibolands museum i Hapsal har
även i år fått bidrag. Museet dokumenterar och bevarar svensk kultur. Området
hade tidigare en stor andel svensktalande.
Intresset för vårt språk finns kvar. På
gymnasiet ges undervisning i svenska.
Vi fortsätter våra årliga bidrag till återuppbyggnaden av kapell på Rågöarna.

• Finland: Vår förening har sedan 1930talet lämnat årliga bidrag till Hyvinge
svenska skolas bibliotek. Genom att vi
bidrar med cirka 40 böcker varje år, får
eleverna kunskap om dagens skönlitterära diskussion i Sverige. Vår lokalförening har besökt skolan många gånger,
senast år 2015. Tillsammans med Riksföreningen finansierar vi årligen stipendier
till två finska elever med goda teoretiska
kunskaper i svenska. Eleverna får öva
sig att tala svenska på sommarkursen
vid Billströmska folkhögskolan på Tjörn.
• Ukraina: Intresset för att lära sig svenska
är fortfarande stort i Gammalsvenskby.
Vi lämnar bidrag till undervisningen i
form av undervisningsmaterial.
• Stipendium i Västervik: Vårt försök att
få gymnasieungdomar intresserade av
att skriva ett projektarbete och då få
möjlighet att erhålla ett stipendium har
tyvärr ej gett resultat. Vi hoppas kunna
återuppta arbetet med detta i framtiden.
Vid ett styrelsemöte under hösten beslöts att försöka få Riksårsmötet förlagt
till Västervik. Beslut har därefter fattats av
Överstyrelsen att Riksårsmötet i maj 2018
skall förläggas till Västervik. Arbetet runt
årsmötet har påbörjats.

Till sist
En redovisning av årets hela verksamhet kan aldrig bli fullständigt rättvisande.
Ovanstående bör ändå ge en god bild av
vad som förekommit. Att döma av reaktionerna från avnämarna har föreningens
insatser också varit uppskattade. Tack i
olika former kommer ständigt till kansliet.
Den direkta kontakten med dem föreningen är satt att tjäna är mycket stimulerande.
Det är också den beredvillighet att bistå föreningen i dess arbete som många
visar. Medlemmarnas engagemang är en
förutsättning för att verksamheten skall
kunna bedrivas väl, men det är märkbart
hur intresserade många andra också är.
Denna attityd bildar en avgörande grund
för arbetet och skapar dessutom ekonomiska förutsättningar för att de intentioner
som föds också ska kunna förverkligas.
Överstyrelsen vill därför gärna tacka alla
medlemmar, samarbetspartner, medelsbeviljande instanser och andra tillskyndare
som på olika sätt bidragit till ännu ett framgångsrikt år och hoppas på fortsatt gott
samarbete.
Göteborg i februari 2018
Bo Ralph		
ordförande

Lars Bergman
generalsekreterare

Nutidsorientering
Följde du med vad som hände i Sverige vintern 2017/2018?
1. Jerringpriset delas varje år ut till
en framstående idrottsman/kvinna.
Vem vann för sina prestationer under
2017?
A. Peter Fredriksson
B. Sarah Sjöström
C. Henrik Stensson
2. Vad heter galan som prisar musikaliska insatser?
A. Guldbaggen
B. Grammisgalan
C. P3-galan
3. 2018 är det 100 år sedan Ingmar
Bergman föddes. Hur många Oscar
har han vunnit?
A. 1
B. 3
C. 5
4. En folkkär skådespelare gick ur
tiden i början av januari. Vem?
A. Michael Nyqvist
B. Björn Granath
C. Johannes Brost
5. Vilken svensk film nominerades
till en Oscar för bästa icke-engelskspråkiga film?
A. The Square
B. Turist
C. The Nile Hilton Incident
6. En djurpark i Sverige har hamnat i
blåsväder eftersom man avlivat fullt
friska lejonungar. Vilken är djurparken?
A. Kolmårdens djurpark
B. Borås djurpark
C. Nordens Ark
7. Från den 1 februari 2018 har
regeringen infört ett bidrag på max
10 000 kronor för att påskynda en
bättre miljö. Vad gäller bidraget?
A. Rabatt på elcykel
B. Rabatt på elbil
C. Bidrag till kollektivtrafikåkande
8. ”Serieotrogen” är ett nyord i
svenskan? Vad betyder det?
A. Man smygtittar i förväg på alla
avsnitt i en tv-serie man ska se med
sin partner
B. Man är otrogen med flera stycken
samtidigt
C. Man kan inte låta bli att vara otrogen
utan det upprepar sig

9. First Aid Kit är en populär duo.
Vilka består bandet av?
A. Kusinerna Ida och Moa Lundström
B. Systrarna Johanna och Klara
Söderberg
C. Kompisarna Fiona och Rebecca

15. Hanna Öberg tog en sensationell
guldmedalj vid vinter-OS i Sydkorea. I
vad?
A. Slalom
B. Skidskytte
C. Skeleton

10. Vem är Sveriges nya rikspolischef?
A. Dan Eliasson
B. Carina Persson
C. Anders Thornberg
11. IKEAs grundare Ingvar Kamprad
avled i januari 91 år gammal. Vad står
IKEA för?
A. Ingvar Kamprad Enskild Affär
B. Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd
C. Ingvar Kamprad Eget Almhult
12. En ny lista med Sverige populäraste namn på nyfödda barn har kommit. Vilka ligger i topp?
A. Alice och William
B. Alicia och Oscar
C. Olivia och Liam
13. Vilka som får Polarpriset 2018 offentliggjordes i februari. Vilka var de?
A. Elton John och The Afghanistan
National Institute of Music
B. Lady Gaga och The Afghanistan
National Institute of Music
C. Metallica och The Afghanistan
National Institute of Music
14. Det blev vissa framgångar för
Sverige i vinter-OS i Sydkorea. Hur
många guld tog Sverige?
A. 2
B. 4
C. 7

Skicka de rätta svaren till Sverigekontakt, Box 53066, 40014 Göteborg senast
15 maj. Du kan också mejla svaren till
lars.bergman@sverigekontakt.se. Bokpris till de tre först öppnade rätta svaren.
Lösning till nutidsorienteringen nr 4,
2017 var: 1C, 2B, 3A, 4B, 5A, 6C, 7A,
8A, 9A, 10C, 11A, 12B, 13B, 14A, 15C
Pristagare:
Brigitte Weissbrodt, Tyskland
Christina Brune, Tyskland
Manuela Roldan, Tyskland
GRATTIS!
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bba Borgelin first discovered Lundsberg boarding school at Gymnasiemässan in
Stockholm – Sweden’s largest high school fair – in the fall of 2016. Less than a year later
she enrolled at the school and is now studying economics with the ambition of becoming an
entrepreneur. Ebba is devoted to her studies, but whenever she has an hour to spare, she is
practising on the rowing machine. Her goal is to take a place in the school’s rowing team
and nobody will be surprised if she succeeds!

Sweden’s foremost and oldest
boarding school – founded in 1896.

SISTA SIDAN

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