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FRÅN DICKSONSGATAN
Vilken fantastisk sommar! Från början
av maj till början av augusti hade vi här
i Sverige ett högtryck med temperaturer upp till 33 grader. Ingen nu levande
person har upplevt detta – i Sverige vill
säga. De flesta av oss tyckte det var
underbart, men tämligen många tyckte
det var för varmt. Lantbrukarna led förstås – betet till djuren räckte inte till och
vinterns foder torkade bort. Nödslakt
talades det om för att minska djurbeståndet och därmed behovet av foder i
vinter. En annan baksida av vädret var
de skogsbränder som härjade främst
i Norrland. Bevattningshelikoptrar och
-plan flögs in från flera EU-länder för att
hjälpa till med släckningen. Men flertalet av oss berördes inte nämnvärt av
detta då vi låg på badstränderna eller
simmade i det 25-gradiga havsvattnet.

Förutom vädret dominerades sommaren av
fotbolls-VM i Ryssland där Sverige mycket
överraskande gick till kvartsfinal, men där
förlorade mot England. Men kvartsfinal
innebär ju att endast åtta lag återstår och
Sverige var med bland dessa i ett VM –
vem hade trott det?
När ni läser detta är valen till riksdag,
kommuner och landsting avgjorda i Sverige. När jag skriver detta i mitten av augusti känns det som om det kan gå hur som
helst. Riksdagsvalet är förstås det som har

störst medialt intresse. Några partier måste
fokusera på att komma över fyraprocentspärren – gör de inte det ändrar det rejält
förutsättningarna för regeringsbildning
oavsett block. Tämligen klart är det dock
att Sverige får en minoritetsregering – om
inte de politiska blocken helt bryts ner och
upplöses.
Pris till
medarbetare
Eva Hedencrona,
som arbetar deltid på Sverigekontakts kontor, har
tilldelats Svenska
Akademiens
svensklärarpris
för sitt arbete på
Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg.
Priset instiftades
1987 och tilldelas lärare ”som genom sin
gärning har stimulerat intresset hos unga
människor för svenska språket och litteraturen”. Prisbeloppet är på 50 000 kronor,
men dessutom tilldelas den skola där läraren arbetar 30 000 kronor att användas till
att ”stärka svenskämnet och uppmuntra
elever och lärare på skolan”. Sverigekontakt
gratulerar Eva till det fantastiska priset och
vi hoppas att även lite skimmer faller på
Sverigekontakt.
Sommarkursen
Som vanligt var sommarkursen i svenska på Billströmska folkhögskolan
lyckad. Med bortåt 40 års
erfarenhet så vet skolan och
dess personal vad som krävs
i form av undervisning, utflykter, mat, fest, med mera.
Det är bara synd att varken
Svenska institutets kurser
eller Sverigekontakts kurs
uppmärksammas mer i media. Politiker och för Sverigebilden ansvariga tjänstemän borde också ta sig en
titt på sommarkurserna som
för många av deltagarna
innebär en början på eller
en förstärkning av ett livslångt positivt förhållande
till Sverige. Ibland kan det
närmast beskrivas som ett
kärleksförhållande.
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Sparreviken
Tack vare medel från de Ekmanska stiftelserna
fick 14 elever från den kompletterande svenskundervisningen i utlandet tillbringa en eller
två veckor på Sparrevikens lägergård helt eller
delvis utan kurskostnad. Tanken är att dessa
elever ska hamna i ett svenskt ”språkbad” då
de träffar barn boende i Sverige året runt.
Och så blir det också. Att få ha kul vid havet
under denna fantastiska sommar kan väl inte
vara annat än just kul. Det enda smolket i bägaren var grillförbudet på grund av eldfaran.
Höstens arbete
Under hösten arrangerar SUF (svensk Utlandsundervisnings Förening) tillsammans
med Skolverket och Svenska skolan i Colorado en konferens i Denver i USA 28-30 september för lärare och styrelseledamöter inom
den kompletterande svenskundervisningen i
Nordamerika. Några helger senare arrangerar Svenska skolan i Marbella tillsammans
med SUF och Skolverket konferens på den
spanska sydkusten 19-21 oktober för lärare
och styrelsefolk vid de svenska utlandsskolorna. Sverigekontakt är med och bidrar på
olika sätt vid båda tillfällena. Sverigekontakt
arrangerar tillsammans med Svenska institutet och Sveriges ambassad i Estland den
årliga ”Baltikumkonferensen” 12–14 oktober
– denna gång i Tallinn.
Utöver konferenserna blir det förstås
arbete med minnesmärkesboken, med karolinernas censurerade brev, med kartläggning av svenskundervisningen utomlands
och diverse annat. Dokumentationen av den
svenska dialekten i Gammalsvenskby pågår,
likaså det fantastiska arbetet vid svenskcentret i Minsk i Vitryssland.
Till sist
Det tycks inte bli mycket blåbär eller lingon i
år. Men nu när det börjat regna i Sverige igen
kanske det kommer en och annan svamp.
Men hösten är ju mer än promenader i skogen. När jag nu skrev den senaste meningen
så tänkte jag att den skulle följas av exempel
på andra aktiviteter under hösten, men jag
kom inte på några. Jo, man kanske kan gå på
kurs och lära sig något nytt. Det sägs ju att
det aldrig är för sent.
Hur som helst, vi alla här önskar
er alla en härlig höst!

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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Omslag: Akvarellmålning av en
grupp studenter vid svenskkursen
på Billströmska sommaren 2018

När detta skrivs är jag på väg till Island,
som jag har ett särskilt förhållande till
genom såväl mitt tidigare yrkesliv som mitt
privatliv. Det är nu bortåt femtio år sedan
jag första gången åkte till Island. Då var
det inte så vanligt att svenskar begav sig dit.
Turister for mest till varmare nejder.
Det är mycket som ändrat sig sedan dess.
Exempelvis är nästan alla ombord på planet till Keflavík turister, några från Norden
men annars företrädesvis från Mellaneuropa,
förbluffande många från Schweiz, av flaggorna på ryggsäckarna att döma. En del
amerikanare är på väg hem och tänker inte
lämna Keflavíks flygplats innan de far vidare
västerut.
Men ryggsäckarna var det. Nästan alla
turister som åker till Island är fältmässigt
klädda, som skulle de bestiga Mount Everest eller åtminstone gå Kungsleden. Ingen
har resväska eller vanliga kabinväskor, så
gott som alla har ryggsäck med regnöverdrag, ett bökigt bagage att lasta i hyllorna
ovanför sätena. Det verkar som om de flesta
skulle ut på polarexpedition.
De få islänningar som finns ombord förutom personalen är klädda som för vilken
arbetsdag som helst (detta gäller givetvis
personalen också). Så här års har man väl
valt lite lättare, sommaraktig utstyrsel, men
det är fler klänningar och kostymer än vandrarkängor. De vet att det kan regna när de
landat, men lite regn bekommer inte islänningar. Där anses det vara »gott veður» (dvs.
bra väder) om det inte regnar, haglar, snöar
och blåser halv storm samtidigt.
Det intressanta är att nästan alla turister stannar i trakten av Reykjavík, trots
avancerade goretex-kläder, överdragsbyxor, regncaper – och ser jag inte rentav
ett par pälsmössor. Följaktligen flockas de
– iförda hela sin överlevnadsutrustning och
knuffande sig fram med sina ryggsäckar – i
huvudstadens modeaffärer, på inneställen
och lyxrestauranger, som fördrev de bara
tiden i väntan på att komma ut på det stora
äventyret i vildmarken.
Den stunden brukar också komma till
slut, men då blir det i allmänhet en tillrättalagd guidad busstur till de vanliga
paradnumren i Reykjavíks omgivningar:
Þingvellir (den gamla tingsplatsen med sin
imponerande förkastningsspricka), Geysir
(som gett beteckningen till allt varmt vatten som sprutar upp ur marken), Gullfoss
(mäktigt vattenfall i jökelälven Hvítá), Hekla
(välkänd vulkan som bara väntar på att få
ett utbrott igen) osv. Is, eld, varmt och kallt
vatten. Romantik och spänning.

Längre österut längs sydkusten svarta stränder och märkliga klippformationer ute i
havet, ännu längre bort anar man Vatnajökull, fortfarande Europas största glaciär,
även om den minskar i omfång – det gör de
ju alla. I trakterna också vulkanen med det
omöjliga namnet, som under en tid lamslog
Europa för några år sedan.
Visst är Island storslaget även så, men företaget är fullt genomförbart i jeans och vanliga
bekväma skor. Man behöver inte ens jeep så
länge man håller sig till banade vägar.
Naturligtvis raljerar jag lite. Många som
kommer till Island är vana friluftsmänniskor,
inte så få söker sig på egen hand ut i den
vildare naturen. Egentligen skulle man nog
önska att fler valde de tillrättalagda turerna,
för Island är inte ofarligt.
Varje år skadar sig många illa i sina strävanden att få den bästa bilden. Med uppmärksamheten på kameran (eller telefonen) å
ena sidan, motivet å den andra, är det lätt att
ta ett steg bakåt eller åt sidan utan att se sig
för. Så skall man inte göra, när det här och
där bubblar upp 100-gradigt vatten ur marken och bildar små ångande pölar. Fler än en
har fått sitta med foten i en spann med kallt
vatten i bussen på väg tillbaka till hotellet och
sedan fått dras med svåra brännsår.
Inte heller skall man krypa för nära inpå
lunnefåglarna uppe på de utskjutande klipporna, fast dessa är förledande vackra. Längst
ut är marken perforerad av lunnarnas gångar,
och det är lätt att man får en ofrivillig lufttur.
Varje år omkommer det faktiskt människor,
som inte kan låta bli att gå för nära havsskummet som yr från de vilda kusterna och lockar
till selfies med ryggen mot det upprörda havet.
Rätt vad det är kommer en brottsjö kraftigare
än de tidigare, och en japan rapporteras saknad.
Vad har nu allt detta med Sverigekontakt
att göra? Jo, hur lockande Island än är för
turister, pågår det samtidigt ett intensivt vardagsliv där, som inte bara rör sig om turism
(även om den står för mycket av bnp). Många
islänningar har ett nära förhållande till Sverige och vice versa. Man läser danska i isländska skolor, men många talar också svenska.
Dem försöker vi stödja i deras försök att upprätthålla sin svenska.
Och lika spännande som vi tycker det är
att hålla kontakten med islänningarna, lika
gärna vill vi att de skall vara intresserade av
Sverige. Därvidlag har
Sverigekontakt en roll att
spela. Så vi tar nya tag efter
sommaren. God höst!
Bo Ralph
S V E R I G E K O N TA K T
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Årets studenter och lärare

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

sommarkurs på Tjörn
I strålande solsken genomfördes den internationella sommarkursen i svenska på Billströmska
folkhögskolan under tre veckor. Inte någonsin under de 40 år som kursen genomförts har väl
studenterna haft så bra väder och kunnat bada i 25-gradigt vatten vid olika stränder runt Tjörn.
38 studenter från 22 länder samlades en
måndag under senare delen av juli för att
lära sig mer svenska och få göra nedslag
i det svenska samhället på olika sätt. En
handfull av dem hade redan något tidigare
år deltagit och kom tillbaka för att uppleva
allt igen. Studenterna delades in i tre grupper utifrån förkunskaper. Oftast var det
fem lektioner varje dag och på kvällarna
visades ny svensk film. Naturvandringar
och bussrundtur på Tjörn blandades med
besök på Marstrand och i Göteborg; räkfest
med dans, midsommarfirande och allsång
upplevdes under dessa intensiva veckor. Inte
nog med det – författaren Jessica Schiefauer
kom på besök, likaså akademiledamoten Bo
Ralph som talade om svenska språket och
poeten Arne Johnsson informerade om

aktuell svensk litteratur. Ett lite speciellt
och mycket uppskattat inslag under kursen
är när studenterna i grupper om två-tre
en kväll gör besök hemma hos en svensk
familj. Speciellt och mycket ovanligt inslag
i en språkkurs.
I slutet av kursen fick deltagarna baka
svenska småkakor, måla akvarell och spela
kubb. Vad som uppskattades mest är svårt
att säga. Kakorna var i alla fall goda! Vid
avslutningsmiddagen avtackades lärarna
och övrig personal och flera av deltagarna
har nog skaffat både minnen och vänner
för livet.
Under dessa veckor på Billströmska
folkhögskolan hade även Svenska institutet
(SI) en sommarkurs med ca 40 deltagare
som alla studerar svenska vid utländska

universitet. Tillsammans med detta totalt
80-tal utländska studenter genomförde SI
även en kurs för universitetslärare i svenska
från olika länder. Så visst var det som vanligt kul på Tjörn!
Nästa år blir det sommarkurs igen! Är
du intresserad så hittar du information och
ansökningsformulär på Sverigekontakts
hemsida www.sverigekontakt.se.
Till sist följer här en liten dikt av kursdeltagaren Helen van der Reijden från
Nederländerna, som med den vill visa
hur mycket man språkmässigt kan uppnå
under kursen.
Text: Lars Bergman

Jag känner mig som en å
jag flytar genom åren
allt jag upplevde den sista våren
har säkrat sig själva i mitt blå
men där finns en stor älv av känslor
som jag vet så lite om
rädd fӧr att jag inte fӧrstår
vågar jag inte att leta efter dem
man kunde tycka
att fӧrsӧka att hitta sig själv i en
annan
är vägen till lycka
men vill man hitta sig själv
så måste man inte vara rädd fӧr att
dyka
man måste simma i sin egen älv
Helen van der Reijden
Läraren Johan Källén på språng i klassrummet

S V E R I G E K O N TA K T
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Intryck
från
Sverige
– en sommarkursstudent reflekterar
Sverige är ett land.
Sverige är ett stort land.
Sverige är ett stort och speciellt land.
Jag har haft turen att kunna besöka Sverige flera gånger och
även om jag kan inte alls hävda att jag blivit expert om detta
fängslande landet, jag tror att jag har klarat åtminstone nybörjarnivå eftersom:
1. Enligt min resehandbok har jag sett en tredjedel av de viktigaste sevärdheterna, från Vasaloppet och Stockholms Gamla stan till
Lunds domkyrka och Marstrand.
2. Enligt några böcker som handlar om Sveriges nuvarande
samhälle, har jag observerat några av Sveriges kulturella underligheter, från svårigheten man har att veta om man borde ta av
sig skorna när man går in i ett hus, till att förstå att ljudet som
svenskarna ALLTID gör, och som liknar ljudet när man går in i jättekallt vatten betyder ”JA”
3. Enligt min vän har jag besökt Sveriges tråkigaste stad; Eslöv.
Trots den här erfarenhet tror jag faktiskt att mitt bästa intryck från
livet i Sverige har kommit från de sista tre veckorna på Billströmska folkhögskolan. Vi har ingen liknande institution i England och
jag tror verkligen att det är nånting vi borde imitera hemma. Men
varför har min upplevelse varit så positiv? Även om lektionerna
var jättemotiverande och utflykterna var trevliga, tror jag framför
allt den viktigaste beståndsdelen av kursen har varit att bo, äta
och lära sig mycket från andra personer från många olika länder,
PÅ SVENSKA.
Nuförtiden är det så viktigt att vi lär känna och har vänner från
andra länder för att påminna oss om att i verkligheten är vi alla
människor som ”må leva”. Till exempel förra veckan vid räkfesten
fanns det ett band som spelade några svenska klassiker. Under
Roxettes sång ”The Look”, insåg jag att jag dansade med personer från Italien, India, Vitryssland, Ryssland och USA. Vissa personer vill att vi inte skulle kunna det, men vi alla delade det där
mänskliga och mysiga ögonblicket. Det var fint.
6

Text: Matthew Jones
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Kungen uppmärksammade
Västerviksföreningen
Sverigekontakts lokalförening i Västervik har tidigare i år uppmärksammats
då den firar sitt 100-årsjubileum.
Riksföreningen årsmöte hölls i maj i
Västervik bland annat. Men kulmen på
firandet ägde rum på Sveriges nationaldag 6 juni när lokalföreningen på
Skansen i Stockholm fick ta emot en
svensk fana av kung Carl XVI Gustaf
som ett bevis på det goda arbete den
utfört under alla dessa år.

pas på att fler yngre ska hitta föreningen
och vara med i det framtida arbetet. Västerviksföreningen riktar främst sin verksamhet mot länderna runt Östersjön där
många är intresserade av Sverige och av
svenska språket.

Riksföreningen Sverigekontakt vill härmed
utbringa ett stort GRATTIS till dess lokalförening i Västervik för den fantastiska
utmärkelsen och vi hurrar samtidigt för
hundraåringen.
Text: Lars Bergman

På plats i Stockholm för att ta emot fanan
var ordföranden Jorid Williamson, sekreteraren Sven Olof Nilsson och alltiallon Kjell
Westerlund. Tio organisationer från runt
om i Sverige samlades redan dagen innan
för repetition. När det sedan blev allvar på
nationaldagen inför stor publik och direktsänd tv gick allt utan mankemang. Kjell
Westerlund fick äran att ta emot fanan från
kungen. Efter att kungen sagt ”Vårda den
väl!” svarade de tre representanterna från
Västervik i korus ”Tack Ers Majestät!”
Föreningen är glad och tacksam för den
ära och uppmärksamhet som fanmottagningen har skapat. Sven Olof Nilsson hopSven Olof Nilsson, Jorid Williamson och Kjell Westerlund (fanbäraren) i vimlet på Skansen
S V E R I G E K O N TA K T
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Strålande
svenskdag
i Minsk
Sveriges ambassad i Vitryssland
arrangerade i månadsskiftet maj/
juni en Sverigevecka där både svensk
kultur och svenskt näringsliv visades upp. Det hela kulminerade under
Sverigedagen den 2 juni då det tycktes
som om hela Minsk hade gått man ur
huse i det vackra sommarvädret.

Det mest centrala i Minsk – gatorna runt
katedralen – var fyllda med ”svenska aktiviteter”. Där fanns ett tjugotal svenska företag som visade upp sina produkter på skilda
sätt. Invånarna i Minsk kunde ta del av
matlagning med hjälp av Elektroluxprodukter, sitta med i ”självkörande” Volvo, hugga
ved med produkter från Husqvarna, bygga
hyllor från Elfa, spela ishockeyspel från
Stiga, lyssna på Mamma Mu, se på barnteater, måla älgar, med mera, med mera.
Personal från Svenska centret berättade om
möjligheter att studera i Sverige och förstås
om kurserna på centret där ett hundratal
kursdeltagare läser svenska varje termin.
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För de som blev hungriga efter alla aktiviteter fanns möjligheten att i farten ta en korv
med bröd eller annan ”street food”.
På stora scenen strax bredvid katedralen
uppträdde under dagen Jay-Jay Johanson
som i Vitryssland tycktes mer känd än i
Sverige. Hans något Leonard Cohen-liknande röst och låtar applåderades livligt
av såväl gammal som ung. Senare på kvällen framträdde det vitryska bandet Akute
som enligt bandmedlemmarna själva är väl
kända i hemlandet. Och sist men inte minst
kom vid 22-tiden det som många väntat
på – Jenny från Ace of Base. Då var hela
den öppna platsen framför Stadshuset fyllt
av förväntansfulla Minskbor. Och de var
inte besvikna när de så småningom vandrade hem i det underbara sommarvädret.
Då först kunde ambassadpersonalen andas
ut efter att ha konstaterat att allt gått mer
än bra. Vädret bidrog förstås till det, men
organisationen runt omkring evenemanget
var väl förberedd. Och inte minst bidrog de
110 svenskstuderande volontärerna till suc-

cén. De kom från stadens två universitet där
svenska studeras samt från Svenska centret i
Minsk. De såg till att alla människor hittade
rätt, att allt skräp hamnade i rätt sopsorteringslåda, att flaggor och program delades ut,
etcetera.
Kvällen före Sverigedagen var inbjudna
gäster välkomnade till Sveriges ambassad
på mat och dryck. Det fantastiska vädret
gjorde att mottagningen kunde vara utomhus.
Ambassadör Christina Johannesson hälsade
välkommen och talade om traditionen runt
Sverigedagen i Minsk. Den har de senaste
åren vuxit till ett stort evenemang där framför
allt de svenska företagen har visat allt större
intresse. Hon passade på tillfället att tacka alla
som på olika sätt bidragit till eventet. Därefter
lät sig gästerna väl smaka av de svenska delikatesserna. Allt var gott, men här ska köttbullarna lyftas fram lite extra. De var utsökta!
Nu väntar Minskborna på nästa års Sverigedag. Det är jag säker på.
Text: Lars Bergman

Svenska delikatesser vid mottagningen på ambassaden

Älg- och dalahästmålning

Borgmästaren i Minsk och Sveriges ambassadör
Christina Johannesson inviger Sverigedagen

S V E R I G E K O N TA K T
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Augustikonferensen
i Stockholm UTÖKAD MED EN DAG
”Same prodecure every year”, så kan
man referera till den årliga augustikonferensen i Skolverkets lokaler i
Stockholm. 2018 kunde man lägga till
”but different” för konferensen som
brukar vara två dagar hade nu utökats
med ytterligare en dag enbart för pedagoger inom kompletterande svensk
undervisning. Denna extra dag och
den extra tid det innebär har länge
varit ett önskemål och nu var det dags
att förverkliga detta. Övriga deltagare,
det vill säga, lärare, skolledare och
styrelseledamöter från de svenska utlandsskolorna fick hålla till godo med
två dagar. Ett Stockholm med medelhavstemperaturer hade lockat runt
80 deltagare, som vanligt främst från
Europa men också från USA, Kanada
och Asien.

Organisatör var SUF – Svensk Utlandsundervisnings Förening – i samarbete med
Skolverket. Den inledande dagen fokuserade på textsamtal under ledning av Pia
Visén, postdoktor från Linnéuniversitetet.
Flera deltagare uttryckte att såväl föreläsning som workshop var både intressant och
mycket givande.
Onsdagen som var avsedd för samtliga
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deltagare inleddes med att Per-Olov Ottosson, konferensansvarig och tillika undervisningsråd på Skolverket hälsade välkommen. Stefan Sandqvist, ordförande i Svensk
Utlandsundervisnings Förening talade om
SUF och de möjligheter till hjälp och bidrag
svenska skolföreningar kan få genom dem.
Han uppmanade deltagarna att bekanta sig
med hemsidan och där få information om
det ekonomiska stöd och de stipendier som
går att söka.
Nästa föreläsare knöt an till temat från
förra årets konferens som var digitalisering
i skolan. Mattias Larsson, avdelningschef
för verksamhetsutveckling på Skolverket,
talade med utgångspunkt i att målet för
regeringen är att Sverige ska vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens
möjligheter. För detta ändamål har generaldirektören fastställt en strategi och en
utvecklingsplan som ska realiseras under
en femårsperiod fram till 2022. Rent konkret kommer det bland annat att innebära
att de nationella proven genomförs digitalt
2021. I linje med detta ska det komma ett
digitalt ansökningsförfarande för statsbidrag. Kristian Green, handläggare med
ansvar för e-tjänster gjorde en grundlig
genomgång av systemet och menade att det
blir både enkelt, snabbt och rättssäkert. För-

SUF:s avgående ordförande
Stefan Sandqvist

sta ansökningsomgång blir hösten 2019 och
det finns en supportsida vid behov av hjälp
www.skolverket.se/sokstatsbidrag.
Att svensk skola ska bli ledande inom
digital kompetens gick som en röd tråd
genom presentationen som hölls av undervisningsråden Jessica Pålsson från Skolutvecklingsenheten och Margareta Oscarsson, som bland annat arbetar med matematiklyftet. Den nationella strategin har tre
fokusområden som innebär att digital kompetens omfattar alla inom skolväsendet. Det
ska också finnas en likvärdig tillgång och
användning av digital utrustning och forskning kring digitaliseringens möjligheter
ska bedrivas. Varför är då digital kompe-

tens så viktigt? Svaret är att alla i allmänhet
och unga människor i synnerhet måste förstå hur digitaliseringen påverkar samhället,
måste kunna använda digitala hjälpmedel,
ha ett kritiskt förhållningssätt samt kunna
lösa problem och omsätta dessa i handling.
För detta ändamål har det gjorts revideringar
i vissa kurs- och ämnesplaner men inte i kunskapskraven, vilket måste vara en lättnad för
de flesta lärare. Skolverket strävar i princip
efter att alla ska få en adekvat digital kompetens så att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.
På Skolverkets hemsida finns olika s.k.
implementeringsinsatser som syftar till att
hjälpa skolorna och dess personal med digitaliseringen. Där finns bland annat kommentarmaterial samt stödmaterial på Skolverkets Lärportal som är avsett att användas
i kollegialt lärande. För er som är obekanta
med vad kollegialt lärande innebär, så är det
en arbetsgång där den enskilde läraren först
funderar på egen hand, därefter träffas man i
en mindre grupp, byter idéer och bestämmer
något som alla ska testa i sina klasser. Detta
genomförs och sedan ses man igen för att
diskutera hur det gick. Metoden kan verka
ganska enkel och inte särskilt innovativ men
man kan säkert i konstellationer som dessa
komma fram till roliga och nyttiga lektionsinslag. Dessutom kan arbetssättet appliceras på
alla stadier och inom samtliga ämnen.
Skolverket har också en kurs i programmering som gäller för alla lärare och den hittar
man på www.utbildingar.skolverket.se.
Programmering är nytt inom matematikämnet och inslaget har tillkommit för att barn
och ungdomar ska förstå att det är vi själva
som är ”nätet”, det är vi som styr, programmerar, tänker och tycker, alltså ingen högre
makt som bara finns därute i cyberspace.
Undervisningsråden visade på ett par kon-

kreta exempel på hur skolan kan använda
digitala hjälpmedel. Deltagarna fick bland
annat genom en film följa med till en klass
i årskurs 3. De hade efter modellen ”flippat
klassrum” fått reda på vad som skulle ske på
lektionen i idrott. När de väl kom omklädda
och klara visste alla vad som skulle göras
och inte nog med det. Barnen skulle filma
varandra och sedan utvärdera hur väl den
gymnastiska övningen fallit ut. Någonstans
inom ett antal deltagare fanns nog frågan
vad detta skulle vara bra för och hur ett
sådant inslag kunde främja kunskapsutveckling. Lärare och föräldrar kämpar med att
barn och ungdomar ska ha tider utan dator
– och helt parentetiskt kan man undra vilka
ungar som gillar att se sig själva försöka
göra kullerbyttor. Men det är fyra år kvar
till 2022. Oavsett av vad man tycker och
tänker är kunskapen om vad som sker inom
svensk skola viktig att ha. Gymnasiedelen
på vissa utlandsskolor tar t.ex. emot uppåt
60 nya elever från Sverige varje år och vissa
familjer flyttar tillbaka till Sverige och barnen hamnar igen på svensk skola.
Eftermiddagen ägnades år erfarenhetsutbyte mellan lärare och för skolledare informerade Skolinspektionen. Mellan varven
gick det också bra att besöka läromedelsutställningen där det fanns ett smörgåsbord
av litteratur som kanske kunde passa någon
lärare eller skola.
Torsdagen innehöll flera olika spår att
välja mellan, såväl med inriktning mot
pedagogik som rent praktiska frågor som
att arbeta utomlands. Agneta Kristensson
talade om storyline som redskap och BengtÅke Edwardsson gick igenom vad man bör
tänka på när man ingår i en styrelse.
Emmy Abrahamsson, författare, kåserade kring ämnet mitt liv som utlandssvensk under rubriken ”96 dagar tills vi

åker tillbaka till Sverige”. Därefter blev det
mer konkret i form av information kring
distansstudier.
Sammanfattningsvis kan man säga att
det var två eller tre matnyttiga dagar med
pedagogiska tips, information från Skolverket om skolsverige idag samt tips och råd
om bland annat olika former av studier.
Detta i kombination med en fin läromedelsutställning och den rika möjligheten att
mingla, träffas och nätverka gjorde att även
årets konferens måste betecknas som lyckad.
Text: Eva Hedencrona
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ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Linné
igen!
Denna gång börjar jag med att tacka
för all e-post med frågor om minnesmärkena, fast jag egentligen skulle
vilja få post med ett lämpligt frimärke... Den vanligaste frågan är: Om det
aldrig tar slut? Svaret är enkelt: Nej!
Det tar aldrig slut för det kommer nya
hela tiden.

Bild 1 Ett bra exempel
på ett nytt märke är från
innevarande år utgivet i
Ungern.Ingemar Bergman skulle blivit 100 år
2018 vilket uppmärksammas i Ungern.
Nästa fråga är den stående frågan från elever
som läser kompletterande
svenska. Frågan är: Finns det ”bara gamla
gubbar” på minnesmärkena? Svaret är: Ja
nästan! Om jag söker yngre personer finner jag uteslutande svenska idrottskvinnor
och framförallt svenska idrottsmän. Det
lär komma fler nu efter fotbolls-VM.
BILD 2. Jag har hittat en yngre svensk
som har haft framgångar ute i Europa.
Han vann ”Eurovision Song Contest”
2015. Tävlingen hölls i Wien och det österrikiska postverket gav ut ett märke med
portot 68 €-cent.
Måns Zelmerlöw var
Sveriges representant
med låten Hero, han
segrade och blev minnesmärke i Österrike.
Nu åter till den som
har lämnat åtskilliga
minnesmärken efter
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sig, Carl von Linné. Nu går vi ned under
vattenytan och ser vad vi finner för fiskar
på minnesmärkena.

BILD 3 I Belgien finner vi en drakfisk
som Linné gav det vetenskapliga namnet ”Pterois volitans”. Om ni stöter på
en drakfisk skall ni passa er för spetsarna
på fenstrålarna på drakfiskens ryggfena
eftersom de är giftiga.

BILD 4 Ett mindre känt land är ”Burjatien” som ligger vid Bajkalsjön i sydöstra
Ryssland. Landet fick sitt namn 1992 och
sin konstitution 1994. Linné gav namnet
Gobius till fisken 1758. I dagligt tal använder vi namnet smörbult för fisken som
ingår i släktet smörbultsfiskar. Fisken
kanske finns i Bajkalsjön?

BILD 5 En fisk som är utrotningshotad är
stören. Den europeiska stören ”Acipenser
sturio” återfinns endast i Garonne som
ligger i sydvästra Frankrike. Linné namngav fisken 1758 och i forna Jugoslavien
gavs ett märke ut med Linnés namn.
Den europeiska stören kan bli upptill 3,5
meter lång och 100 år gammal.

BILD 6 En fisk som smakar gott och som
är rolig att sportfiska är guldmakrill eller
mahi-mahi. Linné gav den det vetenskapliga namnet ”Coryphaena hippurus”.
På det kubanska minnesmärket står det
även ”Pesca deportiva” vilket man kan
översätta till sportfiske, fritidsfiske, guldmakrill med ”Linneo”.

10.

Bild 7 I Lettland finner vi ett minnesmärke som Linné gav det vetenskapliga
namnet ”Lampetra fluviatilis”. I dagligt
tal använder vi oss av namnet nejonöga.
Fisken som även fiskas i svenska älvar
smakar gott och är inte en hotad art i
Sverige.

BILD 8 & 9 Nästa
minnesmärke förekommer i två länder
med samma bild och samma ”Linnaeus
1766”. De båda grannländerna gav ut
minnesmärket 2007 och ändrade enbart
till sitt eget lands namn, Ukraina och
Moldavien. En ”Zingel zingel” är en art
som ingår i familjen abborrfiskar och man
finner den i alla större vattendrag och floder i Central- och Östeuropa. Den har ett
kraftigt underbett och är välsmakande.
BILD 10 Ett land i Afrika som gav ut
ett märke med Linné var Moçambique,
en gammal portugisisk koloni i sydöstra
Afrika. Tidigare, före 1975, var namnet
på landet Portugisiska Östafrika, och det
tillhör ett av världens fattigaste länder.
Linné namngav fisken 1758. Acanthurus
lineatus tillhör familjen kirurgfiskar och
den kan bli upp till 28 cm lång. Den finns
i östra Afrika och i Indiska oceanen.

BILD 12 När vi beger
oss till Filippinerna
finner vi en fisk som
Linné artbestämde
1758, en Zanclus
cornutus. Även den är en kirurgfisk och
dessa abborrartade fiskar finns i 6 familjer och 150 arter. I Afrika säger man att
denna vackra fisk kommer med glädje.
BILD 13 I Portugal finner vi ett minnesmärke
med Linneaus namn, en
”Coris julis” som även
kallas regnbågsfisk. Fisken är hermafrodit som
vanligtvis börjar som hona för att sedan bli
hane ju äldre den blir. Fisken är betydligt
vackrare i verkligheten än på minnesmärket.
BILD 14 Ett minnesmärke med en fisk som
påminner om fisken
Nemo är märket med
en ”Amphiprion polymnus” från Thailand. Just fisken Nemo var också en i släkten Amphiprion, men den namngavs ej av
Linné. Amphiprion polymnus ingår i släktet
Amphiprion och familjen Pomacentridae
som först beskrevs av Carl von Linné 1758.

BILD 15 Vi avslutar i Vietnam, landet med ca 100
miljoner invånare
och många minnesmärken som
bär Linnés namn.
En av världens vanligaste odlade fiskarter
är Cyprinus carpio, eller som vi i dagligt
tal benämner karp. Fisken härstammar
från Sydostasien och finns över hela vårt
klot. Karpen går i dvala på botten om
vattentemperaturen understiger 8 grader.
Den sötvattenslevande karpen uppdelas i
2000 arter med 200 släkten.
BILD 16–20 Avslutningsvis tar jag ytterligare karpar från Vietnam, en liten kavalkad i färg och rogivande fart. Carassius
auratus fick sitt vetenskapliga namn 1758
av Carl von Linné, som en sötvattensfisk under familjen karpar. Namnet som
vi använder är kort och gott ”guldfisk”.
Dessa små fiskar kom redan för 1000
år sedan till Kina för att odlas till att bli
prydnadsfiskar i dammar och akvarier.
Se och njut av minnesmärken från Vietnam som bär Linnaeus namn.
Text: Sven Vindelstam

BILD 11 Moçambique har
givit ut märken med Linnés namn förkortat på sitt
eget sätt. Landet valde att
förkorta Linnaeus, Linné till
enbart ”Lin”. Platax pinnatus är en fisk i underfamiljen kirurgfiskar och tillhör spadfiskarten.
Synd bara att förkorta till LIN.
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Det handlar om att leva
Anteckningar om litteratur
”Vreden, gudinna, besjung som brann hos
Peliden Achillevs /…/” lyder första raden
i Iliadens första sång (tolkning Ingvar Björkeson, Natur och Kultur 1999). Homeros,
söker stöd bland gudarna för att kunna
berätta, ja han ber gudinnan själv att
sjunga om de händelser som är Trojanska
kriget. Den gudomliga inspirationen ska
komma över skalden och i honom väcka
förmågan till att dikta.
Inspirationen är en hemlighetsfull kraft,
underbar att känna, och gäckande, och
jobbig när den saknas. Människan har alltid förundrats över sin egen förmåga till att
uppfinna det som inte är men som ändå
är – konst, musik, berättelser, allt som
inte begränsas till redogörelser för ”sanningen”, som är något annat. I våra sinnen
rör sig saker vi inte vet varifrån de kommer.
På Homeros tid tänkte man att eftersom
gudarna styrde över allt annat, så varför
kan inte jag som poet också vara instrument för detta hemlighetsfulla?
En mera sentida poet, Gunnar Ekelöf
skrev såhär i sviten ”Tag och skriv”, i diktsamlingen Färjesång (1941):
Det finns ingen annan styrka än inre styrka
och den kommer utifrån,
från det gåtfulla något som rör sig där uppe,
/…/
Det finns ingen annan svaghet än inre svaghet
och den kommer utifrån,
från det gåtfulla något som rör sig där nere,
gestaltskiftande, mörkt böljande,
hotfullt, magnetiskt.
Du känner hur starka armar brottas!
Då är det kraften som brottas, inte du!
Varmed brottas kraften? Sannerligen, du är inte mer
än en valplats!
/…/

Här lutar han sig över själens brunnskant
för att skönja vad som finns där i mörkret.
Han talar inte om gudomligheter men om
kraftfulla rörelser, det där du gör i din skrift,
det som gör den särskild, som ger den liv.
Hösten 1976 köpte jag en av de starkaste
skivorna som står i min omfångsrika samling
– Patti Smiths debutalbum Horses. Kraften i
hennes musik, texter och röst har bestått och
jag blev inte förvånad när hon publicerade
diktsamlingar och prosaböcker, som Just Kids
(2010) och M Train (2015). Hennes senaste
bok, Hängiven (Brombergs, i översättning av
Peter Samuelsson) kom i våras.
Den är egentligen tre berättelser. En
om hur hon själv reser från New York till
Frankrike för att deltaga i hennes franska
förlags evenemang kring hennes författarskap, och om hennes starka förhållande
till litteratur och läsning. Den andra handlar om en ung estnisk kvinna som alltid
har drömt om att bli konståkare. Och den
tredje, som är den som allt rör sig om,
berättar om inspiration.
Boken börjar såhär:
Inspirationen är en nyckfull storhet, en musa som
överfaller vid dygnets mest förborgade timma.
Pilarna skjuts av och man märker inte ens att man
är träffad, att en svärm av osammanhängande
katalysatorer hemligen har sammanlänkats och
blivit en helt egen ordning, en slags obotlig sjukdom – en febrig inbillning – något både oheligt och
gudomligt.
Här är hela boken – den gåtfulla inspirationen, det till synes obegränsat kaotiska inflödet av intryck och läsefrukter, vilka till slut
länkas samman till helheter och som blir
en berättelse inuti en berättelse. Hängiven är
komponerad som kinesiska askar, var och
en passar in i den andra, de speglar varann,
ger och tar från varann. Hon skriver:
Oftast ligger den alkemi under vilken en dikt eller
ett litterärt verk har skapats gömd i verket självt,
om den inte rent av ligger inpräntad.
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Patti Smith är inte forskare med krav på
vetenskapligt språk. Liksom Ekelöf låter
hon ämnet gestalta sig självt, diktens och
konstens språk används till att tala om skapandet, så som hennes gestalt Eugenia gör
med skridskoåkningen:
Eugenia fortsatte att åka ute på isen /…/. Hon
hade egna mål. Ett axelhopp med fyra varvs rotation, eller varför inte fem? I hennes inre dikt var
det tanken på det omöjliga som härskade. Att göra
vad ingen annan gjort, att återuppfinna rummet, att
framkalla tårar.
”Att återuppfinna rummet”: det är vad
som görs i dikten och berättelsen. Och var
tanken på dessa rum kommer från, var ritningarna till konstruktionerna funnits fortsätter att vara gåtor. Deras har inga svar, de
är själva vackra, gäckande gåtor, vilka i sin
tur föder nya …

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

Varför duger inte min gamla

SKOLGRAMMATIK?
Om nya grammatiska termer i svenskan
”Varför duger inte min gamla svenska
grammatik längre?” Det är en fråga
jag ofta får av äldre personer som läst
svenska i skolan för trettio år sedan
eller mer. ”Vi fick lära oss att det hette
imperfekt, predikatsfyllnad och ackusativ- eller dativobjekt, men nu säger
ni inte så längre.”

Och det är alldeles sant att de grammatiska
beteckningarna har ändrats i de svenska
grammatikböckerna. Imperfekt kallas
numer oftare för preteritum, predikatsfyllnaden har blivit till predikativ och ackusativoch dativobjekten heter direkt och indirekt
objekt.
Det är ingen överdriven reformiver som
ligger bakom den nya terminologin. Den är
inte gripen ur luften och de nya termerna
betecknar bättre vad det faktiskt handlar om. Anledningen till att vi inte använder imperfekt för förfluten tid (gick, sprang,
hoppade) i svenskan är att termen i många
andra språk betecknar att handlingen var
pågående i förfluten till, till skillnad från
avslutad i förfluten tid. I t.ex. franska och
spanska gör man skillnad på om någon
satt och åt (det är imperfekt) eller om någon
åt upp middagen (det ett annat tempus). I
svenskan gör vi inte någon sådan skillnad,
eller snarare, vi kan visst göra en sådan
skillnad, men det gör vi med hjälp av småord, som jag just gjorde ovan; vi gör skillnaden mellan att sitta och äta och att äta upp.
Men några särskilda böjningsformer tar vi
inte till. Alltså har vi inte två skilda tempus
för avslutade och oavslutade handlingar i
förfluten tid och då är det bra att beteckna
detta enda tempus för förfluten tid med en
term som inte för tankarna till den franska
eller spanska skillnaden. Därför talar vi nu
om preteritum, som helt enkelt betyder ”det
förgångna”.
Predikatsfyllnaderna (Det som betecknar något som kommer efter vara, bliva,
heta, kallas, minns ni?) har ersatts av predikativer. Det finns något missvisande med

”fyllnaden” i ordet predikatsfyllnad. Alla vanliga objekt fyller ju också i en betydelse. I
meningen Han äter potatis förtydligar ju potatis vad han äter, utan att det är en predikatsfyllnad. Det finns fler argument för termen
predikativ. I meningar som Husen är röda har
vi alltid sagt att röda är predikatsfyllnad. Det
vet vi för att verbet vara är inblandat (formen är). Vi kan också konstatera att röda
böjs efter subjektet, i plural. I meningar som
De målar alla husen röda böjs också röda efter
huvudordet. Här har vi aldrig talat om predikatsfyllnad, för det finns inget vara, bliva,
heta, kallas i meningen. Men det är bra om

de två olika röda, som beter sig på samma
sätt i de här båda meningarna, kan betecknas med samma grammatiska term. Och då
kommer predikativen till vår undsättning.
Objekten då, varför kunde inte de få heta
ackusativobjekt och dativobjekt? Anledningen till
att dessa termer byttes ut i svenskan är att de
så tydligt knyter an till terminologi som har
att göra med kasusböjning. I många språk
böjs ord i kasus, d.v.s. de får olika ändelser
om de är subjekt, om de är objekt, om de
används som instrument eller rör sig i olika
riktningar. En del språk har väldigt många
kasus. Svenskan hade fyra, men de är borta
sedan många århundraden. Direkt och indirekt objekt istället för ackusativobjekt och
dativobjekt undviker kasustanken och säger
något om relationen mellan det som händer
och det eller de som ingår i händelsen.
I Jag köper glass till ungarna är glassen det som
påverkas direkt, det är så att säga glassen
vi manipulerar i första hand; den tas ur en
frysbox i affären, bärs hem och läggs i vår
egen frys, medan ungarna påverkas sekundärt, de är mottagare av eller orsak till den
inhandlade glassen.
Så visst har vi nya termer och det på
goda grunder. Men grammatiken har inte
förändrats. Svenskans kod ser likadan ut
idag som för trettio eller fyrtio eller femtio
år sedan, även om vi använder nya ord för
att beskriva den. Man måste inte lära sig de
nya grammatiktermerna heller, om man inte
jobbar i branschen. Det går alldeles utmärkt
att fortsätta att använda de gamla termerna
när man analyserar sin svenska. Verktygen
är ju desamma. Om vi ska mäta något spelar det ingen roll och vi kallar ett redskap för
tumstock eller mätmoj eller viklinjal, så länge
alla inblandade förstår
vad som avses. Vi kommer fortfarande att
komma fram till samma
siffra när vi väl mäter.
Text: Sofia Tingsell
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Alexandra Schwarz klappar en älg på Moose Garden

INFORMERAR

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

Svenska institutets sommarkurser 2018
Svenska institutet har sedan 60-talet
arrangerat kurser i svenska språket
och kulturen för de som studerar
svenska vid universitet i utlandet och
2018 har inte varit något undantag.
Kurserna är ofta inledningen till en livslång relation med Sverige. De har genom åren blivit något av en institution
med en blandning av praktisk språkundervisning, möten med svensk kultur
och svenska traditioner samt framför
allt ett rejält språkbad i svenska.

Sommarkurserna är detta år ett samarrangemang mellan Svenska institutet och Axevalla,
Hola, Malungs folkhögskolor samt på Billströmska folkhögskolan på Tjörn. De har
genomförts i juli och augusti och har lockat
totalt 160 stipendiater från mer än 100 universitet i 35 olika länder. Kursdeltagarna
har studerat svenska i ett år eller mer och
söktrycket till kurserna är mycket högt.
Solen har skinit över kurserna och det råder
ingen tvekan om att deltagarna har varit
mycket nöjda. Merparten av lärarna på
kurserna är verksamma eller f.d. svensklärare från universitet utanför Sverige. I år
arbetade bl.a. svensklärare från universitet
i Frankrike, Ryssland, Tyskland, Spanien,
Ukraina, Lettland och Kina på de fyra sommarkurserna. Flera av lärarna har arbetat
med sommarkurserna i många år.
I Hola besöks bl.a. Höga kusten och

Häxmuseet som minner om häxprocesserna
vilka var särskilt intensiva just där. Där
avnjuts även norrländsk afton med surströmming som en kulinarisk höjdpunkt. En av
deltagarna på kursen i Hola är Jan Borowski
som under läsåret studerar vid Ateneum i
Gdansk. Han säger att det är första gången
han är ensam utomlands och att han var lite
nervös innan han kom till kursen över att
enbart kommunicera på svenska i tre veckor.
Jan förklarar att han talar mer svenska här
än han någonsin gjort i Polen och att han
uppskattar språkpolisfunktionen, alltså att
lärare och studenter håller koll på varandras
förmåga att hålla sig till svenska som enda
kommunikationsspråk. Han uppskattar relationen mellan lärare och student vilken mer
påminner om den mellan kompisar där alla
är du och förnamn med varandra. På frågan
vad som är svårast svarar Jan att det blir att
säga hej då. På Hola studerar också Alexandra Schwarz som är lärarstuderande vid
Wiens universitet. Hon är intresserad av att
arbeta som lärare i Sverige. Hon har varit
mycket i Sverige och blev intresserad av det
svenska språket när hon började jämföra
olika germanska språk. Hon uppskattar att
lärarna på sommarkursen pratar på samma
sätt som de pratar med vilken svensk som
helst och alltså inte gör sig till för att tala
anpassad lätt svenska, utan att de istället förklarar om det uppstår frågor. Hon känner
sig också nöjd med att hon under kursens
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gång för första gången någonsin har läst en hel
roman på svenska, Håkan Nessers Kim Novak
badade aldrig i Genesarets sjö.
Kursen i Malung har litterär inriktning och
alla deltagare skriver egna noveller och intervjuar svenska författare. De får prova på att
tälja dalahästar i Nusnäs, besöka Mora och
Värmland. Chiara Trojaro från Neapel prisar
kursen och säger att den är krävande. Varje dag
har kursdeltagarna mycket att göra. De jobbar
tillsammans i grupp och måste prata svenska
varje dag utan att tänka efter alltför mycket.
Agneta Kempe arbetar som lektor i svenska
vid Masarykuniversitetet i Brno och undervisar
på kursen för artonde året i rad. Hon förklarar
att det finns en pedagogisk tanke med att deltagarna tvingas samtala med varandra och att
det är meningen att kursdeltagarna skall dela
med sig till varandra så att kommunikationen
blir personlig. I Malung deltar också Ante Sicic
från Kroatien som säger att sommarkursen har
varit den bästa upplevelsen i hela hans liv. Det är
första gången han är utomlands och han menar
att kursen ger honom möjligheten att uppleva
Sverige inifrån. Han uppfattar kursen som svår
men poängterar att det är någonting positivt.
Irina Tomilina från Jekaterinburg i Ryssland
sätter stort värde på att hon lär sig mycket om
kulturen och om svenska traditioner under kursens gång. Årets nöjda kursdeltagare bådar gott
inför sommarkurserna 2019.
Text: Viktor Hennius, SI

Lektorskonferens utanför Stockholm
Ett sjuttiotal utlandslektorer i svenska
samlades på Skåvsjöholms konferensanläggning norr om Stockholm 23-25
augusti. Där möttes både nya och
erfarna lektorer och just det är ett av
konferensens syften.

Nya lektorer behöver veta och känna att de
ingår i ett större sammanhang – ett sammanhang där det ledande ordet är Sverigefrämjande. Ofta verkar dessa lektorer ensamma
eller med några få kollegor där arbetet med
studenter i svenska visserligen i högsta grad är
stimulerande, men alla behöver utbyte med
andra lärare. Förutom tips från kolleger från

världens alla hörn fick deltagarna bland
annat lyssna till litteraturkritikern Ingrid
Elam som berättade om svensk litteratur
från 2017 samt till professorn i svenska
Olle Josephson som gav en överblick över
politikens språk.
På lördagen ägnades tiden åt Ingmar
Bergman och hans betydelse och inflytande. Till allt detta kom förstås god mat
och dryck, trevlig samvaro och för de som
så önskade en simtur i Östersjöns tämligen
varma vatten. Efter tre lärorika dagar lämnade deltagarna Skåvsjöholm för att så småningom verka som ambassadörer för Sverige genom att först och främst undervisa i

svenska språket och om Sverige, men även
genom att baka lussebullar, genomföra luciatåg, dansa ”Små grodorna” och annat som vi
förknippar med svensk kultur.
Och nästa år i augusti kan alla berätta
hur de haft det under läsåret – mycket slit
förstås men också mycket roligt.
Text: Lars Bergman
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Ambulerande
präst i Afrika
Ofta höjs ett och annat ögonbryn när jag nämner ovan nämnda tjänstetitel. De flesta brukar förknippa prästens
ansvarsområde till en församling eller en specifik kyrka. En kontinent kan ju tyckas vara lite i överkant. Trots att
ansvaret är avgränsat till ett antal länder i östra och södra Afrika är ”pastoratet” gigantiskt – från Addis Abeba i
norr till Kapstaden i söder. För många år sedan arbetade jag som församlingspräst i Haga församling i Göteborg, till ytan Sveriges minsta församling. När jag nu reser runt i Afrika kan jag le åt jämförelsen.
Upprinnelsen till denna mobila prästtjänst,
och ytterligare två tjänster; ambulerande
präst i Asien och ambulerande präst i Latinamerika, var att man inom Svenska kyrkan i
utlandet såg behovet av att ha resande präster som kunde verka på platser där det inte
fanns några fasta församlingar. Det grundläggande uppdraget handlar om att följa
svensken utomlands och där kunna erbjuda
samma tjänster som Svenska kyrkan gör i
Sverige. Svenska kyrkan har idag utlandsförsamlingar i drygt 40 städer, många av dessa
finns på platser där svenskar lever, verkar
och turistar. I takt med att alltfler svenskar
väljer att bosätta sig utomlands samt att
de reser till mer avlägsna destinationer har
även Svenska kyrkans verksamhet kommit
att förändras. Den ambulerande verksamheten kan ses som ett sådant exempel.
Själv har jag nu arbetat snart åtta år inom
Svenska kyrkan i utlandet, först i Sydostasien
och därefter i Belgien/Luxemburg och nu
sedan ett år tillbaka i Afrika. Under dessa år
har jag fått förmånen att bekanta mig med
ett sätt att vara kyrka som på många sätt
skiljer sig från traditionell församlingsverksamhet i Sverige. Utmärkande för många
Svenska kyrkor utomlands är att de blir
mötesplatser. Trösklarna är s a s inte bara
låga utan också nötta. Till kyrkan kommer
människor för att vara i gemenskap, både
i gudstjänst såväl som över en kaffe. Livet
delas, både i sorg och glädje, ibland högtidligt och rituellt men kanske ännu oftare vardagligt kring någon gemensam syssla.
Något som är påtagligt i dessa kyrkor
och församlingar är att alla bär tillsammans. Ofta finns bara några få anställda,
resurser i form av lokaler och ekonomi är
relativt begränsade och på de flesta platser
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bärs verksamheten av insamlade medel.
I mångt och mycket har därför utlandskyrkans församlingar sedan länge burits av ett
gemensamt frivilligt engagemang. Ur detta
har den starka ”vi”-känslan sprungit fram.
Under åren som verksam präst i denna
utlandskyrka har jag på många sätt fått
erfara hur speciellt det är med en kyrka som
söker sig till där människor är, som inte förväntar sig att det räcker med att öppna kyrkportarna. Ytterligare ett steg i denna riktning
är dessa ambulerande prästtjänster. Här finns
ingen utsmyckad byggnad, ingen församling
med flera anställda, inte heller någon större
ekonomi utan endast en kringresande präst.
Självklart blir också denna tjänst beroende
av att andra bär tillsammans.
Att vara kyrka utan församling
De grundläggande uppgifterna för de
ambulerande prästerna skiljer sig inte från
andra präster; det handlar om att fira gudstjänst, förrätta dop, vigsel och begravning,
göra hembesök, sjuk- och fängelsebesök
samt erbjuda samtalsstöd/själavård. Det
som däremot skiljer sig är formerna för hur
dessa uppgifter sker. Ofta lånas kyrkor av
lokala församlingar, när det behövs ersättning för elektricitet eller till inlånad musiker
tas en kollekt upp. På platser där det inte
finns kyrkorum att tillgå firas gudstjänst i
privat trädgård, på hotell eller ute i det fria.
När det gäller dop och vigsel/välsignelse
är det endast fantasin som sätter gränser
för val av plats. Ofta är det anhöriga och
bekanta som bidrar med att vara vaktmästare, musiker och textläsare.
Till hjälp för att hitta fram till svenska
nätverk i de olika länderna finns goda och
viktiga samarbetsparter. Ambassaderna

och konsulaten är en bra informationskanal
till att nå ut till svenskar som vistas i landet,
många gånger arbetar präst och den konsulära
personalen nära då svenskar drabbas och på
flera platser ingår den ambulerande prästen
i ambassadernas krisberedskapsplan. I vissa
fall kan också residensen användas som gudstjänstlokal.
I Nairobi och i Maputo finns svenska skolor
som jag försöker besöka regelbundet. I Sydafrika, Etiopien och Tanzania finns dessutom
skolföreningar som veckovis erbjuder svenskundervisning. Också dessa har jag försökt att
prioritera då skolor och föreningar blir naturliga mötesplatser för både barn och föräldrar.
Också lärare och skolpersonal är viktiga kontaktpersoner. Hos barnen, som ofta inte själva
valt utlandstillvaron, finns många tankar och
frågor, inte minst om tro och religion. Jämfört
med i Sverige är tro och religion i de flesta
afrikanska länder en självklar del i både samhälle och i människors liv.
Andra kontaktytor som också varit användbara är olika svenskföreningar, företagarföreningar, SWEA, researrangörer m.m.
Ytterligare sätt att komma i kontakt med
svenskar är genom social media. I många länder finns olika Facebookgrupper dit svenskar
vänder sig med olika frågor och funderingar.
Här sprids även information om events och
diverse sammankomster. Ofta är det slående
hur svenskar inom dessa grupper tar hand
om varandra och ger stöd och hjälp när det
behövs. För mig som inte har en fast församling har dessa grupper erbjudit en ovärderlig
kontaktyta.
Stort pastorat med nära möten
Ända sedan jag började min tjänst som präst
för 20 år sedan har jag förundrats över hur

Ingeborg Ivén

ofta och hur självklart man får hamna in
i människors liv och vardag. Väldigt snart
efter att den första kontakten är knuten kan
det hända att man sitter runt ett middagsbord inbegripen i ett samtal om livets stora
frågor. Inte minst i denna tjänst har jag fått
uppleva att prästen fortfarande har en särställning hos människor när det gäller til�lit och öppenhet, verkligen en tacksam och
vacker gåva som kommer med yrket.
Trots ett geografiskt omfattande område
är det trots allt dessa nära möten som fyller denna tjänst med innehåll. Att ta del
av människors livsberättelser innebär ofta
också samtal om livstydning, om medgång
och motgång och om vad som fyller livet
med mening och mål. Många gånger är
det fascinerande berättelser som vittnar om
stort mod, som den om Ingeborg Ivén:
Ingeborg Ivén åkte till Kenya efter pensionen. Nu är hon 88 år gammal och brinner fortfarande för skolgång och undervisning. På besök i hennes lilla hus i en liten
by ute på den kenyanska landsbygden får
jag under en stund följa med i hennes fascinerande livshistoria. Efter tidig pensionering från en lärartjänst på skolan i Småland ställde sig Ingeborg frågan om vad som
skulle ske härnäst. Med knäppta händer blev
det också till en bön – vad vill du Gud med
mitt liv? Svaret hon fick var kanske inte det
hon förväntat, och heller inte önskat. Guds
uppmaning till henne var klar och tydlig
– sälj allt du äger och ägna ditt liv till att
hjälpa de som inget har.
Motvilligt, och efter en tid av begrundan,
tog Ingeborg mod till sig och beslöt att hörsamma Guds vilja. Ägodelar och hus såldes
och plötsligt stod Ingeborg beredd att lämna
det sammanhang som varit hennes under en
lång tid. I hemförsamlingen utanför Eksjö
hade det under en tid pågått ett arbete med
att stödja lokala projekt i Kenya, vilket innebar att Ingeborg bestämde sig för att det var
dit hennes livsresa skulle fortsätta. Året var
1992 och hon var då 63 år. När jag möter
Ingeborg har hon hunnit bli 88. I över 20
år har hon utan ersättning undervisat barn
runtomkring i Kenya, de sista åren har dock
synsvårigheter hindrat henne. Men hon har

också hjälpt och stöttat barn och familjer i
deras rätt att få del av undervisning och skolgång. I det lilla huset möter jag också Boniface.
Han var 6 år gammal då han första gången
mötte Ingeborg. Det är hon som lärt honom
engelska. Han berättar att han nyligen fyllt 30
och numera bor i grannbyn. Nästan varje dag
besöker han Ingeborg och hjälper henne med
inköp och andra vardagsbestyr. Rullatorn har
han lyckats köpa billigt från sjukhuset. De
oändliga valv som finns i människors inre, och
som ibland delas när människor möts, det är ur
dessa berättelser som vi också kan få en glimt av
det gudomliga.
Den osynliga växten
Oundvikligt ställs frågan om nytta och
avtryck i en tjänst som är så svår att utvärdera. Visserligen kan statistik vara till hjälp
för att visa på antalet gudstjänster, deltagare,
doptillfällen etc., men att till att fullo se spåren av den ambulerande verksamheten är
svårt, ibland får också besöken ringar på
vattnet som empirin inte rår över.
Under årets påskresa hade jag, förutom
med de sedvanliga gudstjänstattiraljerna,
också fyllt min resväska med påskgodis, påskpynt och böcker till barnen. Med mig hade
jag även ett antal videkvistar. Dessa kvistar
kom jag sedan att ge bort vid hembesök och
sjukbesök i Sydafrika och i Moçambique.
En dryg månad senare när jag återvänt
till Sverige fick jag epost från några av de
som tagit emot dessa till synes torra kvistar.
Omedvetna om varandra kunde de berätta
att de satt kvistarna i vatten och att de nu
börjat bilda rötter. Planen var att plantera
dem i trädgården så att de kunde bli ett synligt tecken på kyrkans närvaro i väntan på
nästa besök.
Under min fortsatta resa i detta vidsträckta
område vittnar denna berättelse om en
gudomlig närvaro som ger näring åt det osynliga, likt kraften som ges åter när vi vilar, eller
växtverkan som tar plats under jorden och
till slut ger kraft åt det synliga. Kort och gott;
det är med Guds hjälp och i gemenskap med
människor som denna tjänst förverkligas.

Gudstjänst i hotellträdgård i Nairobi

Text: Gudmund Erling
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Gudmund Erling i arbete.

Dialekten i Gammalsvenskby
– ytterligare ett steg att beskriva ett språk
I april 2018 satte Riksföreningen Sverigekontakt i gång ett projekt för dokumentering och beskrivning av
dialekten i Gammalsvenskby, den märkliga svenska språkvarietet som talas i södra Ukraina av ett litet antal
äldre personer vars förfäder kom från Dagö (Hiiumaa) 1782. I denna artikel berättar Alexander Mankov om
adjektiv i dialekten; det var tema för hans föredrag vid Den elfte nordiska dialektologkonferensen i Reykjavik
21 augusti 2018.
Innan jag börjar min redovisning om
adjektiv bör det anmärkas att ett viktigt
drag hos substantiv i dialekten är att de fördelas mellan tre genus; det är en av de mest
iögonfallande skillnaderna från standardsvenskan där bara två grammatiska genus
finns. Genus har varit »laddat» i substantiv
sedan mycket gamla tider, det är mycket
äldre än till exempel fornsvenska och alla
runinskrifter; det fanns i de äldsta germanska språken, och inte bara germanska utan
alla indoeuropeiska, t.o.m. sanskrit. Och
just på grund av dess förhistoriska karaktär
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är dess ursprung oklart och hemlighetsfullt.
Det betyder att i många fall förstår vi inte
(även lingvister förstår inte!) den princip
som bestämmer varför t.ex. ordet blad är
ett-ord, men grenen som bladet sitter på är
en-ord. Om vi utför en språkhistorisk studie ska vi kanske få fram en partiell förklaring för en del substantiv. Det är välbekant
att t.ex. beteckningar på män är maskulina
medan kvinnobeteckningar är feminina,
och ord för träd i sådana språk som sanskrit
och latin är maskulina eller feminina men
beteckningar på frukter är neutrala (’träd’

låter ungefärligt vrksah i sanskrit, ’frukt’ låter
phalam; ändelserna -ah och -am visar att ordet
är maskulint resp. neutralt). Trots sådana
regelbundenheter finns många undantag,
t.ex. i fornengelskan är ordet för gift kvinna
neutralt (wīf). Men alla dessa regelbundenheter och undantag är inte så principiella jämfört med det faktum att vi inte vet varför genus
överhuvudtaget uppkom.
I alla fall spelar genus en mycket viktig roll för
substantiv och adjektiv. Adjektivet i dialekten har också former av maskulint, feminint
och neutralt genus, men adjektivets genus är

inte en självständig kategori, d.v.s. det är
inte »laddat» och förblir detsamma utan
beror på genuset hos det substantiv som
adjektivet hör till. I dialekten säger man till
exempel än fāḷan poike ’en snygg pojke’, än
gamḷan mann ’en gammal man’ men äin fāḷ pīk
’en snygg tjej’, äin gammöḷ käliŋ ’en gammal
kvinna’ (pīk och käliŋ är vanliga ord för tjej
och kvinna). Låt mig anföra några andra
färgstarka exempel på adjektiv i maskulinum: fülldär mōn ’fullmåne’, armär üte gezí[ç]te
’mager i ansiktet’, han bḷīär sjǖkär ’han kommer att vara sjuk’, knīven jär bōḷan ’kniven är
trubbig’, stīgen jär brantatär ’stigen är brant’,
gōḍṇ jär räi häildär sundär-brütestär ’hela staketet är sönderbrutet’, räiken jär bäskär ’röken
är besk’, han mado snāṭ bḷī dēär ’han kanske
dör snart’ (»blir död»; märk att man säger
bara så om människor och aldrig använder
själva verbet »dö», det används uteslutande
om djur, t.ex. grīsn dū ˈō ’grisen har dött’),
han jär stukkande döüär ’han är stendöv’, Nēpär
var fast-früsndär ’Dnjepr var fastfrusen’, han
jär brā fäilaftndär ’han är bra tokig’, lät-n vara
färbánnatär, han Nūḍen ’låt den vara förbannad, den där Norden’ (Norden här är inte
Skandinavien utan Komi-republiken i Ryssland där svenskbybor vistades efter andra
världskriget), färr vār Neppär änt slikär bräiär
’tidigare var Dnjepr inte så bred’, sürestn
jär dīran ’kvargen är dyr’, han drakk se drukkendär ’han har druckit sig berusad’, lukken
jär giftatär ’spindeln är giftig’, än lilldär lukk
’en liten spindel’, koman jär so lītn ’rummet
är så litet’ (adjektivet ’liten’ har parallellfor-

merna lītn, lilldär, lītär i maskulinum) sürestn
bḷīär göḷandär ’kvargen blir gul’, än gülldär riŋ
’en guldring’, vēgen jär hāḷan ’vägen är hal’,
vǟgen vār mǖldatär ’vägen var dammig’, han
vār än fāḷan, höüär mann ’han var en snygg,
storväxt man’, täsn vintäṇ vār hōle kōldär ’den
här vintern var mycket kall’, makken jär soḷe
ljǖs-grēndär ’skalbaggen är själv ljusgrön’,
himmen jär möḷendär ’himmeln är mulen’, han
jär räddär ˈō me ’han är rädd för mig’, riggōḍṇ
jär räindär ’trädgården är ren (d.v.s. det är
inget ogräs där)’.
Exempel på femininum: äin mülke brǖ
’en murken brud’ (om en dum kärring), äin
jēn dänn ’en dörr av järn’, hon jǟr so bḷäiksat,
hon mado vara sjǖk, a hon ār, hon jär slīk frisk
o rē-ansüftat ’hon är så blek, hon kan vara
sjuk, men den andra, hon är så frisk och
rödkindad’, ja fōr ˈō slīp hakka, än-on jär kvass,
hon jär räi bōḷ ’jag får också slipa hackan
så att den är vass, den är redan trubbig’,
hon svāḍe jär skēn djǖp ’den där dalsänkan är
tämligen djup’, hon jär dommḷat ’hon är yr i
huvudet’, hon jär soḷe döü ’hon är döv själv’,
hon jär änt fāḷ, arm üte gezíchtе ’hon är inte
vacker, hon är mager i ansiktet’, hon gitsar,
än-on jär frisk häila liffs-tīn ’hon tycker att
hon är frisk hela livet’, trǟske jär fast-fröse ’ån
är helt frusen’, hēna jär fäit ’hönan är fet’,
hon jär haḷv-kḷappa ’hon är halvtokig’ (d.v.s.
dum), hon jär ˈō slik, haḷv-sküte ’hon är också
sådan, halvskjuten (tokig, konstig i beteendet)’, hon jär kḷūk ’hon är klok’, näsa jǟr kvassspitsat ’näsan är vasspetsad’, ikse gehēṣ vara
kvass ’yxan behöver vara vass’, skifla jär rostat

’skyffeln är rostig’.
Och adjektiv i neutral form: äit bräitt
bōnd ’ett brett band’, käte jär änt bḷöütt kūkast,
he jär rott ’köttet har inte kokats mjukt, det
är rått’, hǖe jär bāṭ ’huvudet är bart (skalligt)’, möḷk bḷäi sjüṭṭ ’mjölken blev sur’, möḷke
jär diṭṭ ’mjölken är dyr’, kḷē jär bḷummat ’klädet är blommigt’, he jär bässt, upp-kūkat gräss
’det är beskt, uppkokat gräs’ (om en dryck
med johannesört), to-e gäṣṣ, he vīne, he jär
böḷmat ’när det jäser, det där vinet, är det
grumligt’, he jär daggat um monnan ’det är
daggigt om morgonen’, käte rüttnast ˈǖt, nö
hār-on äit slüft djǖft ärr po bäine ’köttet hade
ruttnat bort, nu har hon ett sådant djupt
ärr på benet’, brē, to-e jär äntǟn ǖt-bokat, so he
jär däiat, kḷättat ’bröd, då det ännu inte är
utbakat, så det är degigt, kletigt’.
Alla dessa exempel är tagna ur en ordbok över dialekten som jag nu arbetar på;
jag anför så många exempel därför att de
flesta har aldrig publicerats förut och jag
tror att de – åtminstone i en liten grad –
återspeglar dialekttalarnas sätt att uttrycka
sig. Dessutom, kan jag inte neka mig nöjet
att gå igenom materialet en gång till eftersom dialekten låter så livlig och spännande.
Singular och plural hos adjektiv
Som man kan se från de anförda exemplen står substantiven och adjektiven där
alltid i singular. Det är därför att det finns
en restriktion för adjektivets genus i dialekten, nämligen det uttrycks endast i singular. I plural finns det ingen skillnad mellan
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maskulinum, femininum och neutrum och
adjektivet har alltid samma form: gamöḷ
dōar ’gamla dagar’ (d.v.s. gammal ålder),
gamöḷ käliŋar ’gamla kvinnor’, gamöḷ kḷēnar
’gamla tyg’; formen gamaḷ förekommer vid
sidan av gamöḷ, men den är en rent fonetisk
variant som inget har att göra med genus.
Frånvaron av genusskillnaden i plural är ett
exempel på inkonsekvens och asymmetri
som ofta påträffas i naturliga språk. Men
det ser ut som en inkonsekvens bara från
en synpunkt av språksystemets nutida skick
(eller, använder man en speciell term, ’i
synkroni’). Men språk har natrurligtvis inte
bara ett nutida skick, utan även en historia
bakom sig (’diakroni’), och många inkonsekvenser kan lätt förklaras om man vänder sig till språkhistorien. Alltså, vill man
veta inte bara »vad» och »hur» utan även
»varför», behöver man oundvikligt studera
språkhistorien och kunna jämföra språk.
När adjektivet i plural står framför sitt
substantiv (i lingvistiska termer heter det
»adjektivets attributiva ställning»), har det
ingen ändelse. Denna form av adjektivet
sammanfaller med dess stam, d.v.s. den form
av ordet som blir kvar när man tagit bort
framför- eller efterställda element. Att förstå
vad stammen är hos vart och ett adjektiv är
viktigt därför att den visar vad som händer
när ändelserna läggs till adjektivet. Alla tre
formerna av adjektiv är kända för oss inte
alltid därför att någon av formerna har förekommit i intervjuerna med dialektens talare.
Emellertid, många adjektiv var anförda i
alla tre former, och i de fall när någon form
saknas, kan den bli förutsagd eftersom den
med sannolikhet bildas på samma sätt som
hos de adjektiv som har förekommit i alla
tre former. Låt oss ta ett vanligt adjektiv och
jämföra dess tre huvudformer: varmär (mask.)
– varm (fem.) – varmt (neut.) Man ser att den
feminina formen är kortast. Om vi jämför
femininum med maskulinum och neutrum,
ska vi se att i maskulinum använder man
oftast ändelsen -är (mera sällan -an, t.ex.
vakran ’vacker’, fāḷan ’snygg’) och i neutrum
-t. Det är märkligt att femininum inte använder någon speciell ändelse: det här fallet
heter i lingvistiska sammanhang nolländelse
därför att ändelsens frånvaro är lika betydelsefull som dess närvaro. Härav bör man inte
dra några vidare slutsatser om att feminint
genus är bättre eller sämre än maskulint och
neutrum eller om att den feminina formen
är mera »primär». I själva verket är femininum inte primärt alls eftersom adjektiv i det
förflutna hade en speciell ändelse i femininum också, men till följd av rent strukturella
orsaker (först och främst fonetiska) har den
försvunnit. I den nutida dialekten sammanfaller femininum med stammen. En annan
form som inte får någon ändelse är plural,
i det fall när adjektivet står framför sitt substantiv. På så sätt sammanfaller former av
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femininum och attributiv plural i dialekten
(vilket betyder att femininum inte skiljs åt i
singular och plural).

tenmelonerna på fältet, de går sedan förlorade, de ruttnar bort’.

Adjektivets starka och svaga form
Hittills har vi sett att adjektivformen i dialekten »reagerar» på genus hos det substantiv som adjektivet hör till och substantivets
numerus (singular, plural). Det finns en
ytterligare faktor som påverkar adjektivformen, nämligen substantivets bestämdhet.
Adjektivets form förändras beroende på om
det hör till ett bestämt eller obestämt substantiv eller står efter demonstrativa och
possessiva pronomen. Samma företeelse
har vi i standardsvenska. Den form som
adjektivet får framför det obestämda substantivet heter stark, framför det bestämda
svag. Regler för användningen av stark och
svag form är i det väsentliga samma som
i standardsvenskan. Huvudregeln är den
att den starka formen inte kan användas
om substantivet är bestämt. Den andra
regeln i dialekten är att den svaga formen
aldrig förekommer i plural där adjektiv får
ändelsen -ar. Härav framgår att skillnaden
mellan stark och svag form bara gäller i
attributiv ställning. Man kan inte säga i dialekten tom rokka jära varm (endast varmar).
Det finns emellertid vissa detaljer som
skiljer dialekten från standardsvenskan. I
svenskan i det vanliga fallet måste en fras
med svag form av adjektiv + bestämt substantiv få ett speciellt småord, den fristående bestämda artikeln. Själva det här
ordet betyder ingenting, det har ingen betydelse utan en funktion, nämligen att bilda
fraser »adjektiv + bestämt substantiv»: den
varma klänningen. Sådana ord kallas hjälpord
(ett liknande exempel är engelskans do, does,
did i where do you live?; den enda roll hos do
här är att »hjälpa» att bilda frågande och
nekande satser). Dialekten skiljer sig från
standardspråket i det att den fristående
artikelns närvaro är inte så strängt obligatorisk. Exempel med den fristående artikeln:
Rott fḷäsk jär skarft de bīt, a he ō-sjȫe
fḷäske jär bḷöütare ’Rått fläsk är hårt att bita,
men det kokade fläsket är mjukare’.
Ja hann ˈǟn roka me före, än he häit vatne
bḷäi allt ’Jag hann även bada innan det heta
vattnet tog slut’.
Kott säte tom vaska käraldna? ’Vart att
lägga de tvättade kärilen?’ (d.v.s. disken).
He vār äit stuṭṭ vädär-ild, o bröüt snaṭṭ ˈō all
trǟnar, tom uŋŋ trǟna ’Det var en stor
storm och den bröt nästan alla träd, de
unga träden’.
Exempel utan den fristående artikeln
(de är faktiskt mycket färre):
Gässe fḷöü ˈboṭṭ räi ot varm lande ’Gässen
har redan flugit bort till varma landet’.
Svaṭṭ krōkana, tom hakk kāvna ˈsundär
po bastan, han gō-ṣänn färlṓra, han rütnas ˈboṭṭ
’De svarta kråkorna, de hackar sönder vat-

Adjektivets plats i satsen
I dialekten finns en intressant företeelse
som saknas i standardsvenskan: adjektivets
form i plural är olika beroende på vilken
plats adjektivet har i satsen. Om adjektivet står framför sitt substantiv får det, som
redan sagt, ingen ändelse (varm dōar ’varma
dagar’, varm rokkar ’varma klänningar’).
Men om det står efter substantivet i sådana
satser som »de här dagarna är varma» får
det ändelsen -ar: man säger i dialekten täss
dōana jära varmar, tom rokka jära varmar. I standardsvenskan lägger man till ändelsen -a i
båda fall, d.v.s. standardsvenskans adjektiv
reagerar inte på sin syntaktiska plats, men
en liknande skillnad förekommer i grannspråk, t.ex. i tyska och ryska.
Adjektivets böjning
Med tanke på alla de former som behandlats ovan ser vi att till skillnad från ett
sådant språk som engelska, där adjektiv alltid har en och samma form, har dialektens
adjektiv en hel rad former. Engelskans fall
är inte det mest vanliga, fast det finns liknande språk i detta avseende: adjektiv böjs
inte i bl.a. persiska (om man bortser från
komparationsgrader). Men mer vanligt är
just närvaro av olika böjningsformer hos
adjektiv; skillnaden är bara i deras kvantitet. Det finns sådana språk som sanskrit där
adjektiv har bokstavligen tiotals former (vill
man vara precis, 31 icke-sammanfallande
former hos ett typiskt adjektiv) och, å andra
sidan, vår dialekt med inte så stort antal
former. En fullständig lista över samma
ords former kallas i lingvistik »paradigm»
(från grekiskt paradeigma, bokstavligen ’det
som visas; exempel’; man använder dem
för att visa ett exempel på hur ord ändrar
sig). Lingvister har alltsedan forntiden älskat att sammanställa sådana listor. Men syftet är i själva verket inte en lista för listans
eller artikelns skull (fast det verkligen finns
en viss skönhet i en lista; samma känsla
för listor uttrycks i boken »The Infinity of
Lists» av den berömde italienske författaren
Umberto Eco), utan en utredning av det
som är möjligt i verkligheten (i föreliggande
fall i språket), och vilka lagar den rättar sig
efter. Dialektens grundparadigm för adjektiv består, som man kan se från det ovansagda, av följande former: 1) maskulinum
singular (varmär, fāḷan), 2) femininum singular (varm, fāḷ), 3) neutrum singular (varmt,
faṭṭ), 4) attributiv plural (varm, fāḷ) och 5)
icke-attributiv plural (varmar, fāḷar), 6) svag
form (varm, fāḷ). Saken är förenklad genom
att vissa former sammanfaller, nämligen
femininum, attributiv plural, svag form.
Om vi alltså vill reducera vår lista till ett

minimum, ska den bestå av fyra former.
Men det finns en komplikation: former
med samma grammatiska betydelse kan
bildas på olika sätt, t.ex. varm-är och vakran. Båda dessa former är maskulina, deras
grammatiska betydelse är identisk, men
dess uttryck är helt olikt, därför att hos
det första adjektivet uttrycks maskulinum
med -är, hos det andra med -an. Det är
ett exempel på överflöd, ett annat kännetecken i mänskligt språk där samma sak
ofta uttrycks på olika sätt. För att göra en
bra språkbeskrivning måste man ta med
i beräkningen alla typer av formbildning
utan undantag. Vanligen utgör det en betydande del i forskningsprocessen, i synnerhet när den handlar om språk som har
böjliga ord. I mina intervjuer har det förekommit fler än 200 adjektiv. Jag har gjort
en lista över dem och sett att det finns tre
huvudtyper när det gäller grundformerna,
nämligen maskulinum, femininum, neutrum (andra former är lätt avledda).
Typ 1: varmär, nīär ’ny’.
Typ 2: dīran ’dyr’, fāḷan.
Typ 3: likḷendär ’lycklig’, rostndär ’rostig’,
nakondär ’naken’.
Hur sker fördelningen mellan typerna
ut och vad beror den på? På vilket sätt
exakt böjs adjektiv, d.v.s. hur bildar dialekten deras former? För att besvara detta, bör
vi gruppera adjektiv och göra en lista över
varje typ. Det har exempelvis blivit klart
att om adjektivets stam (man vet den från
femininum) slutar på vilken konsonant som
helst utom r och ḷ används den maskulina
ändelsen -är. Däremot, om stammen slutar på r och ḷ blir ändelsen -an. Ändelserna
-är och -an är alltså ömsesidigt uteslutande
(står i komplementär distribution om man
använder en speciell term). Adjektivet
»varm» kan inte vara varman i maskulinum
och »snygg» kan aldrig vara fāḷär. Det är
bl.a. därför att det finns en allmän tendens
i språket att undvika en kedja av liknande
ljud, formen fāḷan är följaktligen att föredra framför fāḷär eftersom ljuden ḷ och n
är längre bort från varandra än ḷ och r (i
språkvetenskap kallas det dissimilation).
Det gemensamma hos den första och
andra typen är att stammar i de här adjektiven består av bara en stavelse. Det finns
adjektiv med flerstaviga stammar (de slutar alltid på en obetonad vokal), och dessa
utgör den tredje typen. Det är märkligt
att alla dessa regelbundenheter är mycket
stränga i dialekten och det finns nästan
ingen variation mellan typerna 1, 2 och 3.
Man kan också observera några specifika regler. En av dessa är att om stammen
slutar på n, nn, ll inskjuts konsonanten d
framför ändelsen -är. »Full» heter fülldär,
och »grön» grēndär. Det är också en sträng
regel: man kan inte säga grēnär eller füllär.
Samma d läggs till adjektiv och particip

med suffixet -en-: »berusad» heter drukkendär. Ett liknande fall är ordet för »fingrar»:
fiŋrendar. Inskott av detta d sker inte tillfälligtvis. Det är en fonetiskt företeelse som
finns inte bara i dialekten eller i fornsvenska utan även i t.ex. gammalgrekiska (där
ordet för man låter ungefärligt aner i nominativ men andros i genitiv). Det finns även
en speciell term för sådana inskottsljud,
svarabhakti, som är tagen från sanskrit (den
betyder bokstavligen »delning med vokal»
och ursprungligen betecknade en vokal
som »delade» en svårt uttalad konsonantgrupp).
Vi har alltså fyra ändelsevarianter i maskulinum: -är, -där, -ndär, -an (varmär, grēndär,
likḷendär, fāḷan). Femininum har aldrig någon
specifik ändelse. Neutrum har fem ändelsevarianter: -t, -ṭ, -tt, -ṭṭ och nolländelse:
varmt, bāṭ (’bart’), bḷott (’blått’), faṭṭ (’snyggt’),
brant. Neutrum är en märklig form i det
att vid den neutrala ändelsens tillskott sker
ganska många förändringar i stammen.
Lingvistiskt talat är neutrum en position
av formernas maximala mångfald. På den
andra platsen i detta avseende står maskulinum. Och i femininum händer ingenting,
därför att ändelserna saknas där. En av
våra huvudfrågor var, som sagt, hur adjektivets former bildas (frågan om formernas
bildning är en av de viktigaste frågorna i
lingvistik, och i vår språkbeskrivning måste
vi först och främst reda ut just den frågan). I vår dialekt beror hela mångfalden
av adjektivformer på en enda faktor: stammens typ, nämligen stammens sista ljud.
För att få fram en detaljerad beskrivning
bör vi följaktligen utgå från positionen av
den maximala differentieringen, d.v.s. neutrum, och gruppera adjektiv beroende på
vilken form de får i neutrum. Detta gäller i synnerhet adjektiv av Typ 1, där neutrala formtyper är särskilt talrika. Vårt
syfte på detta stadium är att beskriva vad
som händer med stammen vid tillskottet
av den neutrala ändelsen. I några fall händer det ingenting och stammen förvandlas
inte, men i de flesta fall sker vissa fonetiska
modifikationer. Det som äger rum med
ord och inom ord vid tillägg av vissa element kallas sandhi, vilket är en ytterligare
allmänt spridd lingvistisk term från sanskrit
där sandhi-företeelser är speciellt talrika;
ordet sandhih eller samdhih (med betoning på
i i sanskrit) betyder ’förbindelse’.
Adjektivets komparation
De adjektivformer i dialekten som behandlats hittills är förknippade med substantiv,
de är, så att säga, substantivets återspegling hos adjektiv. Men adjektiv har en sfär i
grammatiken där det är oberoende av substantiv och uttrycker sina egna adjektiviska
tecken, nämligen ökningen i den kvalitet
som adjektivet betecknar (det finns spe-

cifika former bara för ökningen men inte
för minskningen, vilket är kanske ett annat
exempel på språkets asymmetri). Komparationsformer bildas med ändelserna -are och
-ast, t.ex. tunndär ’tunn’ – tunnare – tunnast,
dīran ’dyr’ – dīrare – dīrast. Flerstaviga adjektiv använder orden mäiäre, mäst: likḷendär –
mäiäre likḷendär – mäst likḷendär. Vissa adjektiv har former med oregelbundenheter
av olika slag: bra – bätrare – bätrast, gamḷan
– äld(ä)re – älst (gamḷare, gamḷast också förekommer), lītn – mind(ä)re – minst, lōgär – lēgre
– lēkst, stūran – stēre – stēṣt, tjokkär – tjäkkre –
tjäkkst, uŋŋär – iŋŋre – iŋŋst. Ekvivalenten till
konjunktionen »än» är i dialekten som: Tom
jära ǟn gūare som sǖran gürk ’De (marinerade
rödbetor) är godare än sur gurka’.
Nu har vi vidrört många punkter som
är viktiga för adjektiv: vilka böjningsformer de har, med vilka regelbundenheter
de bildas, hur de används i satsen, hur
komparationen ser ut. Naturligtvis finns
det fortfarande många frågor att ställa och
svara på och vi hoppas att göra det under
vårt pågående arbete. Slutligen skulle jag
vilja betona att all information ovan har
erhållits tack vare mina meddelare i byn
och deras tålamod, välvilja och strävan att
behålla och föra vidare sitt språk. De flesta
ord och exempel kommer från intervjuer
med Anna Lyutko, Melitta Prasolova och
Lidia Utas. Jag ska aldrig glömma dem.
Anmärkning om stavningen
Det finns ingen etablerad stavning för dialekten. Alla forskare som skrev om den och
anförde exempel använde sina egna stavningssystem. Jag har förklarat mina stavningsprinciper i detalj i Sverigekontakt,
№ 1 (2018). Det viktigaste är följande.
Bokstäverna ā, ē, ī, ō, ū, ǟ, ȫ, ǖ betecknar
långa vokaler; ā uttalas på samma sätt som
svenskt a i hand (men är långt); ō och o uttalas alltid som å i år, fått; ū och u som o i
bo, bott; med ǖ och ü betecknas vokaler
som uttalas som u i hus, hund, fast den korta
u-vokalen i dialekten är öppnare och uttalas
med framskjutna läppar. Med ḍ, ṭ, ṇ betecknas samma ljud som svenska rd, rt, rn; ṣ
betecknar en konsonant som liknar tyskt sch
i Fisch; ḷ är »tjockt» l (tungspetsen viks högt
till gommen, sedan sänks den ner snabbt
och vidrör alveolerna en gång); ŋ uttalas
som ng i sång; x uttalas som tysk ach-Laut;
p, t, k är oaspirerade; gj, sj, tj uttalas alltid
som g + j, s + j, t + j och aldrig som i standardspråket. Det finns ingen tonaccent i
dialekten; med ˈ betecknas frasbetoning.
Text och foton: Alexander Mankov
Riksföreningen Sverigekontakt;
Göteborgs universitet
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Altaj

UTBLICK
RYSSLAND

en plats som får en att förändras
Bergstoppar på över 4000 meter. Rysslands fjärde djupaste sjö. Fyra klimatzoner. Oändlig stäpp och
nomader, som fortfarande flyttar från plats till plats efter sina hästar och dricker airag, eller kumys
– en lätt alkoholhaltig dryck gjord på hästmjölk. Lyxiga hotell med panoramafönster i rum av ceder
Vi började planera vår sommar-resa till Altaj
redan på hösten: efterfrågan i regionen är
stor, och vill man få tag på bättre boende bör
man vara ute i god tid. Vi är inga flitiga fjällvandrare och därför intresserade av relativt
komfortabla boenden med sådana bekvämligheter som egen toalett och dusch samt tillgång till restauranger eller närhet till butiker.
Ändå så ville man försöka utforska de
mindre turistiska ställena, så därför skulle vi
spendera två nätter på en enklare camping,
belägen i en vacker dal bredvid ett mindre
vattenfall. Då visste vi ändå inte att duschvatten skulle komma direkt från vattenfallet
och inte värmas upp alls. Och att ”gemensam
toalett” var av en typisk asiatisk typ: utan sits.
De som kommer till sådana platser är på jakt
efter vildmarken och vill nöja sig med bastu
och ett dopp i en iskall fjällflod – för så levde
man uppenbarligen för flera tusen år sedan…
Altaj är en fjällregion i Ryssland som
gränsar till Kazakstan, Mongoliet och Kina.
Det är faktiskt en del av södra Sibirien, så
temperaturerna här är verkligen extrema,
både då det gäller värme och kyla. I slutet
av juli 2017 fick man faktiskt uppleva allt
mellan +5 och +35 grader på bara 50 km
avstånd.
Större delen av området består av nationalparker och än så länge outforskade platser,
mytomspunna och fyllda med gåtfulla fynd
såsom icke-daterade kungagravar, grottor,
megaliter och stensättningar. De sistnämnda
anses ofta vara så kallade ”styrkeplatser”, dit
många generationer av lokalbefolkningen har
vallfärdat på jakt efter mer energi och andliga
krafter. Många av sådana platser har tidigare
varit ställen där olika gamla riter utfördes och
därmed stämplats som heliga.
Altajs huvudåder är Tjujskij Trakt, som
idag räknas som en av världens mest pittoreska sträckor, och 2014 utsågs den som sådan
av tidningen National Geographic. Vägen
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slingrar sig förbi höga berg, klättrar upp till
2000 meter och mynnar sedan ut till stäpp
för att till slut bli en del av en stor asiatisk
motorväg. Tjujskij Trakt är den bäst underhållna vägen i regionen – och egentligen
en av få som faktiskt existerar. Tar man en
mindre led så finns det risk att man hamnar
mitt ute i ingenstans – vägar tenderar att bli
mindre och mindre bilanpassade – eller rent
av abrupt försvinna helt och hållet. En gång
gjorde vår guide ett djärvt försök att bara
köra ut på stäppen med permafrost – vi siktade mot stenar som bara var synliga genom
kikare, på jakt efter oupptäckta hällristningar.
Historiskt sett uppstod Tjujskij Trakt på
1600-talet, då altajerna anslöt sig till Ryssland och ryska köpmän började etablera
handeln med Asien. På vissa ställen liknade
vägen snarare en smal stig, så handelsmännen var tvungna att gå fram till den trängsta
platsen och lägga sin mössa där för att markera att man kommer. Mötande karavaner
skulle då stå och vänta på sin tur. Mössorna
fungerade alltså som primitiva trafikljus.
Först i början av 1900-talet förvandlades
sträckan till en farbar väg, delvis med hjälp
av politiska fångar. Tack vare en av dem tillkom också en av regionens största sevärdheter – Tjemals vattenkraftverk, som byggdes
1935 på initiativ av en grupp ingenjörer
som avtjänade sitt fängelsestraff i Sibirien
och insåg möjligheter och potential av regionens alla fjällfloder…
Man brukar säga att urbefolkningen av
Altaj består av så kallade altajer – kring
70 000 personer som talar sitt eget språk
och snarare ser ut som asiater än slaver.
Det är svårt att säga när de första altajerna
dök upp; lyssnar man på dem så verkar det
som om de alltid funnits där. En hel del hällristningar tolkar de som avbildning av egna
kulter och seder, medan forskare är mer kritiska. Det är nämligen så att vid en av klip-

porna, som är täckt av liknande ristningar, står
en urgammal stenfigur med ett tydligt hugget
ansikte, vars drag på inget sätt påminner om
asiater. Lokalbefolkningen undviker att visa
denna plats för turister, men man hittar dit
ändå. Det sägs att stenfiguren visar ingen annan
än en skyt – en representant för ett gammalt
folk som för övrigt bebodde dagens Ukraina
och Krimhalvön men delvis fanns i Altajregionen mellan 700-talet före Kristus och 300-talet
efter Kristus…
Hällristningar i Altajregionen är förresten
aldrig rödmålade. Hittills har man inte ens
hittat rött pigment i klipporna, men på vissa
ställen finns det faktiskt inget behov av det.
Bergarten är ljusare inuti, vilket leder till att
djupt inristade figurer blir synliga ändå. Motivet skiljer sig markant från svenskt: här finns
det inga båtar alls, och det oftast förekommande djuret är bocken med så gigantiska
horn att det ser exakt ut som den svenska julbocken. Lika ofta ser man jaktscener, vilket
kanske inte är så förvånande, men i Altaj är
det hjortar man jagar. Den största skillnaden
mellan hjort och bock är sättet att rita horn
på: hjortar har raka sådana många med små
streck på dem, medan bockar har pampiga
stora avrundade horn.
Hjorten är för övrigt något av ett heligt
djur i Altajregionen. Det är dock inte så att
man gör allt för att skydda den; istället föder
man upp ett slags kronhjortar som här kal�las för maraler för deras horns skull. Hornen
skärs av medan de fortfarande växer och därmed är relativt mjuka och fyllda med blod som
används inom medicin.
Något som är rätt populärt i Altaj och som
nu börjar vinna mer och mer intresse i andra
länder som Kanada och Australien är bad i
kokta hjorthorn. Efter att man skurit av de
växande hornen lägger man de in i en speciell vätska och kokar; därefter häller man den
färdigkokta ”buljongen” i ett badkar där man

Marsliknande landskap bildas av polymetallmalmer.

Ingång Pillau
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Motsvarigheter till gejsersjön i Altajregionen finns bara i Yellowstone nationapark.

sedan får ligga och slappna av i trettiograders vatten i cirka en kvart. Denna procedur bör upprepas ungefär tio gånger för att
en starkare effekt ska kunna nås. Några av
Rysslands mest framstående politiker brukar åka till Altaj någon gång per år för att
genomgå denna ritual och ”förnya” sin
kropp. Bland annat ryktas det till exempel
om att självaste utrikesminister Sergej Lavrov och Rysslands president Vladimir Putin
är återkommande badgäster…
Gåtor och oförklarliga saker hänger med
vart man än åker. Vad sägs exempelvis om
ett märkligt djur som vi döpte till vampyrbambi? Det är ett mindre rådjur som saknar
horn – men i stället kan skryta med underbart långa utstickande huggtänder? Djuret
är sällsynt och det är förbjudet att jaga det,
men det finns att se uppstoppade exemplar
på regionens huvudmuseum. Detta mystiska djur heter myskhjort och förekommer
i Himalaya och vissa bergsregioner i Korea,
Kina, Sibirien, Kazakstan och Mongoliet.
Sina hörntänder använder myskhjorten för
att slåss med – precis som vanliga hjortar
och renar som har sina horn till hjälp.
Den unika naturen av Altaj återspeglas inte bara i floran och faunan. Bland de
märkligaste sevärdheterna finns en liten
gejsersjö som upptäcktes för inte så länge
sen – bara i början på 2000-talet. Sjön är
relativt liten – endast 30 meter i diameter
och cirka två meter djup, men den lockar
allt fler turister tack vare sitt kristallblåa
vatten med en botten täckt av kritvita cirklar, formade av underjordiska källor som

puttar ut den gömda leran som sakta men
säkert bildar egendomliga mönster på sjöns
vackra botten. Liknande sjöar är typiska för
Yellowstone nationalpark men här, på Altaj,
är bergarten delvis betydligt äldre, och delvis
av en annan typ som egentligen inte bör leda
till bildning av sådana vattensamlingar…
En bit bort ligger ett annat naturfenomen
– Kyzyl-Tjin, mer känt som Altajs Mars.
Enligt vissa har denna del av Altaj upptäckts
av en slump – och inte för så länge sen –
även om ordet ”kyzyl-tjin” faktiskt betyder
”röd ravin” på det lokala turkspråket.
Men hur gick det till, åtminstone om
man väljer att tro på en spännande historia? Det påstås att någon fotograf reste runt
med sin supermoderna kamera där bilderna
blev väldigt tydliga och bra. Efter att han
kommit hem och börjat titta på sina kort
lite noggrannare upptäckte han något konstigt i bakgrunden. Han förstorade en av
sina bilder och plötsligt såg han att borta vid
horisonten fanns det en liten fläck med alla
möjliga röda nyanser. Nyfiken och förvånad
bestämde han sig för att återvända till Altaj
och undersöka det udda området. Så upptäcktes det lokala Mars – ett pittoreskt landskap av hårt pressad lera som är färgad
i mörkrött, grönt, gult och vitt.
Vind och regn har format de urgamla
bergen till märkliga dalar och raviner, där
jorden förvandlas till marsiansk öken med
stora sprickor i när det är som varmast.
Mars-effekten kan förklaras rätt enkelt: här
råder hög koncentration av polymetallmalmer – alltså, mineraler som innehåller

Nomadernas liv har knappt ändrats under årens gång: de vandrar efter sina hästar
och lever i sina tält. Ett nyare inslag är dock bilar som hjälper nomader att transportera sina saker.

massvis med olika kemiska element, varav
de viktigaste är bly och zink. Än så länge
är antalet turister här fortfarande relativt
litet, vilket ger oss en fantastisk möjlighet att
uppleva det ödsliga landskapet i dess vilda
skönhet. Att sitta och drömma sig bort där,
att föreställa sig som en äkta pionjär som
utforskar den okända planeten – det är vad
man får när man kommer till Altaj.
Men Altaj är så mycket mer än bara den
vackra vilda naturen. Det är människor.
Ursprungsbefolkningen – eller altajer – är
ett intressant folkslag att bekanta sig med.
Den kristna tron har försökt att etablera sig
här, och prästerna var rätt säkra på att de
lyckats med detta, men de äkta altajerna
lever fortfarande kvar med sina gamla seder
och riter. De går till schamaner och knyter
vita och ljusblåa band på sina heliga platser. De struntar i efternamn (som för övrigt
tillkom under sovjettiden) och fortsätter att
använda sina ”ättnamn” – och på så sätt
undviker de inavel. De kan sina rötter och
sin historia, eftersom skriftspråk knappt funnits här – före sovjettiden hade de länge levt
på muntliga berättelser. Det kanske är därför de lyckats bevara sin kultur och natur
så tilldragande att man börjar längta tillbaka så fort man lämnat Altaj? En resa till
Altaj är alltid en filosofisk resa som får en att
börja tänka i annorlunda
banor och se på saker
från ett nytt perspektiv…
Text: Julia Antonova

I Altajregionen finns en hel del megaliter. Här ser man halvförstörd motsvarighet till
Englands Stonehenge. Sådana platser är allmänt kända som Altajs ”styrkeplatser”.

Långt ifrån alla hällristningar i Altajregionen
har blivit kartlagda, men de som finns har
bockar och hjortar som huvudmotiv.
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Skyterna var ett av Altajs ursprungliga folkslag, men till skillnad
från altajerna tillhörde
de europeisk ras. De
saknade skrift men
lämnade skulpturer
som var förknippade
med vissa ritter.

Sommarlägret i Sparreviken

”

När jag först kom till Sparreviken var jag
nervös eftersom jag aldrig hade varit där
förut. Sedan började jag träffa nya vänner
och allt blev bättre. Vi lekte lekar för att
lära känna varandra. De första dagarna
gick väldigt långsamt men sedan var allt
jättekul och det gick jättesnabbt. Vi blev jagade av pirater och fick fly genom fönstret
in till skogen. Vi hoppade från en klippa. I
början vågade jag inte men jag hoppade
till sist. Vi hajkade en natt ute i skogen
och det var kul men det var jätteljust och
vi sov alla väldigt lite. Det var också lite
obekvämt (det var fullt med rötter och
kottar). Jag tyckte att det var synd att
det var eldförbud och vi kunde inte elda.
Det var en annan dag där vi blev väckta
med en godnattsaga. Det var en bakoch- framdag. Vi skulle ta på oss kläderna
bak och fram och vi skulle gå baklänges.
Nästan varje dag hade vi havspass. Jag
valde ”kanot och vildmark”. Det var jättekul även om det var svårt när det blåste
mycket. Vi klättrade och vi vandrade ute
i skogen. Maten var jättegod, speciellt
hamburgaren.
Tack till Riksföreningen Sverigekontakt
för att ni hjälpte mig att njuta av Sparreviken med alla mina nya vänner.
Petra Alarcón (13 år)

Jag har varit på ”Stora sommarlägret” i
Sparreviken. Jag trodde att jag aldrig skulle klara av att vara 12 dagar med personer
som jag inte kände och dessutom att vara
utan telefon.
Första dagen var det lite konstigt för
jag kände ingen men efter några lekar
kunde jag alla namnen i mitt backlag
”Vinga”. Jag blev kompis med tre pojkar
som redan kände varandra men jag kom
in ganska snabbt i deras grupp. Jag valde
kanot och vildmark, men jag seglade på
bak- och framdagen. Jag tyckte det var
mycket roligare att segla än att paddla. En
sak som var bra var maten. Det var jättegod mat varje dag.
Den enda saken som jag inte gillade på
lägret var att det inte fanns duschar och
att man inte fick volta på studsmattan.
Jag skulle ha velat elda när vi hajkade
men det var eldförbud i år. Jag skulle också
ha velat paddla till en 12 meter klippa som
var lite långt ut.
En annan sak som var riktigt kul var när
de öppnade markan. Där får man köpa
godis, chipspåsar, glass... De öppnade 3
dagar på hela lägret.
Jag tyckte att lägret var lite för kort till
och med.
Det var snällt av Riksföreningen Sverigekontakt att ge mig ett bidrag för att vara
på Sparreviken.
Mattias Alarcón (15 år)
S V E R I G E K O N TA K T

27

Svenska världsartisten och operasångaren Nina Stemme är Årets svensk i världen.

Tonsäker Sverigeambassadör
Årets svensk i världen
De senaste åren har prestigefulla
priser regnat ner över svenska operasångaren Nina Stemme. Det förtar
inte glädjen över att nu bli den 31 i
raden att få utmärkelsen Årets svensk
i världen.

– Få saker gör en så stolt och glad som att
få en utmärkelse ”hemifrån”, från Sverige
alltså, säger hon.
”Nina Stemme är den svenska sopransångerskan som tagit världen med storm.
Hon har skildrats som världens bästa sångerska och dramatiska sopran sedan Birgit
Nilsson.”
Så inleds juryns motivering till valet av
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världsartisten och den dramatiska sopranen
Nina Stemme som mottagare av utmärkelsen Årets svensk i världen 2018. Att hon
är ett självklart val understryks av alla de
priser hon kammat hem under sin karriär
– bland annat har hon utsetts till världens
bästa sångare inte mindre än tre gånger,
av olika juryar, hon är svensk hovsångerska
och österrikisk Kammersängerin, och så
vidare och så vidare. Senare i höst emottar hon också Birgit Nilsson-priset ur Hans
Majestät Konungens hand vid en ceremoni
i Stockholm.
Att ljuset på denna superba konstnär
och artist också spiller över på hennes hemland Sverige går inte att förneka. Vid sidan

om att synas och att stärka varumärket Sverige som ett land som fostrar fantastiska sångare, blir Nina Stemme själv en ambassadör
för några av de drag vi gärna förknippar med
det svenska kulturarvet. För framgångarna
har inte kommit gratis.
– Jag har slitit hårt hela vägen. Jag har
arbetat så mycket för min framgång. Och jag
arbetar hårt varje dag, berättar Nina Stemme
under föreningen Svenskar i världens lunch
där hon tar emot priset. Hon fortsätter:
– När vi repeterar in en opera jobbar vi
sex timmar om dagen, sex dagar i veckan.
Just nu blir det sju dagar i veckan inför
Ringen på Covent Garden i London. Vid
sidan av det måste jag också hinna värma

upp kroppen och rösten, prova peruk och
kostym och allt annat.
Hon beskriver operaföreställningarna
som maratonlopp. En av hennes paradnummer de senaste åren, Tristan och Isolde, är
fem timmar lång. Ringensviten är totalt 15
timmar på scen. I jämförelse är en annan av
paradrollerna, Elektra, ett 800-meterslopp
på bara två timmars scentid.
– Non stop utan paus, och jag står på
scenen hela föreställningen, säger hon.
Nina Stemme framstår som en mycket
genomtänkt person när det kommer till
yrkeslivet. Hon slog igenom redan i början på 1990-talet när hon 1993 vann Placido Domingos nyinstiftade operatävling
Operalia och samma år var finalist i BBC
Cardiff singer of the World. Placeringarna
gav mycket uppmärksamhet och möjligheter som ”stjärna i vardande”, men Nina
Stemme valde att inte hoppa på erbjudandena utan att ta det i sin egen takt.
– Jag fortsatte enligt min plan och skapade mig ett namn på operan i Göteborg,
för att sedan ge mig ut i världen.
– I och med det dog intresset för mig
i Sverige, då skrevs inte många rader om
mig här. Och jag behövde det lugnet då,
det gav mig tid att hämta kraft och mod,

att bygga upp familjen, hitta nya idéer och
för att utveckla mina roller till dem jag
sjunger nu, berättar Nina Stemme.
Hon tog jobb på operan i Köln, för att
fyra år senare säga upp sig och börja frilansa.
– Med tiden har framgången utomlands
gett mig mer uppmärksamhet och frihet att
välja operahus och vem jag ska arbeta med
– en viss maktposition, säger hon.
Hennes svenska bakgrund har inte gett
henne några roller, säger hon, även om
svenska operasångare, musiker, komponister
och andra har ett högt anseende utomlands.
– Däremot tror jag att flera av de egenskaper som karaktäriserar mitt sätt att
arbeta och ta mig an nya utmaningar,
såsom öppenhet, jordbundenhet och en stor
arbetsvilja, har sin grund i det svenska samhällsklimatet och de möjligheter som jag
har fått här, säger hon.
Att hon får utmärkelsen Årets svensk i
världen tror hon hänger samman med att
hon är en väldigt bra representant för landet utomlands.
– Man blir en sorts ambassadör för Sverige, en spjutspets inom den smala konstarten opera. Och jag är på toppen av mitt
artisteri nu, med allt vad det innebär av
uppmärksamhet, inflytande och möjligheter.

Och idag har det svenska ointresse som
kanske fanns för Nina Stemme när hon
började karriären utomlands förbytts till sin
motsats. Där kunde Sverige och svenskar
agera lite annorlunda, tycker hon.
– Bristen på uppmärksamhet har känts
tråkig. Det har funnits tider när man känt
sig lite bortglömd, när man som bäst
behövt stöd. Då man behövde känna att
det finns folk som ser dig, som stöttar dig,
säger Nina Stemme.
Över huvud taget går utlandssvenskarnas insats för att marknadsföra Sverige
ofta förbi onoterat i hemlandet, något hon
tycker är tråkigt.
– Men så känns det verkligen inte idag:
tack Svenskar i världen för denna fantastiskt fina och uppmuntrande utmärkelse,
som bidrar ytterligare till min stora glädje
över att vara svensk.
Text: Per Torberger

Finstämt när
Svenskar i
världen firade 80
I augusti firade föreningen Svenskar i
Världen, alla utlandssvenskars förening, 80 årsjubileum. Bland gratulanterna fanns Carl Bildt, Jan Eliasson
och medlemmar som flugit in från hela
världen för att delta i firandet.

Firandet inleddes med seminariet ”Sverige
i världen och världen i Sverige” där deltagarna fick ta del av Carl Bildts perspektiv
på Europa och världen och fick en något
ljusare bild av världen av Gapminders Ola
Rosling. De fick också nya tankar kring FNs
utvecklingsmål under en diskussion mellan

Tidigare stats- och utrikesministern Carl Bildt var en av talarna när Svenskar i världen höll ett välbesökt jubileumsseminarium.

bland annat Reach for Changes vd Sofia
Breitholtz och tidigare FN-ambassadören
Jan Eliasson.
Efter årsmöte på Grand Hôtel avslutades firandet med utdelningen av utmärkelsen Årets svensk i världen till Nina Stemme
under lunchen, där inte mindre än sju tidi-

gare mottagare av utmärkelsen också deltog.
Svenskar i världen vill uppmana alla
utlandssvenskar att göra sin röst hörd i årets
riksdagsval! Besök vår valsida, www.sviv.se/
val-2018/, för att få veta hur du går till väga.
Text: Per Torberger:

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

29

Bild: Karl Nordlund

NORDEN

– ett geografiskt begrepp, ett mentalt tillstånd,
ett projekt över tid och rum?

Kan Kalmarunionens drottning Margareta, historikern Gunnar Wetterberg och hotellmagnaten
Petter Stordalen ha rätt? Vore det bra med en nordisk union?
Vi har varit ihop och isär sedan istiden:
Danmark, Norge, Island, Sverige, Finland,
denna nordliga del av den flikiga halvö
på den asiatiska kontinenten som heter
Europa. Unioner, frihetskrig, ständiga återköp av Älvsborgs fästning, östra och västra
rikshalvor, självständighetssträvanden, landskapserövringar, kolonialism, samarbete,
personalunioner, gemensamhetsorganisationer, skandinavism och rådsmöten, vandringar över isen och brobyggen har kantat
vårt gemensamma liv.
Och vad omfattar denna väderstrecksangivelse norröver egentligen: Färöarna, Åland,
Grönland ingår förstås, men kanske även
Shetland, Orkneyöarna, Hebriderna? Estland-Lettland-Litauen, södra östersjökusten?
Östersjön som nordiskt innanhav. Kolahalvön
– nja. Tolkiens sagovärld – kanske det.
Familjen har just haft en samnordisk
barnbarnssommar – ett har norsk pappa,
fyra isländsk. De har en norsk morfarsmorfar, en mormorsmormor från f.d. danskt
landskap… så där håller det på, och går vi
längre tillbaka - det gör man gärna på Island
– hamnar vi hos Snorre Sturlasson, Magnus
Lagaböter och GångeRolf. Det ligger oss
nära tills hands att tänka på och prata om
språk, mentalitet, historia, klimat, årstider,
ljus och mörker, likheter och olikheter. (Att
gå på tur är helt ok, att äta rökt lammskalle
och surhaj tar emot lite i början).
Gunnar Wetterberg gav för ett tiotal år
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sen ut den lilla boken Förbundsstaten Norden,
där han pläderade för just detta. Han baserade sina argument på alla gemensamheter: historia, språknärheten, kultur, öppen
arbetsmarknad, passunion, utbildningslikheter, samverkan via Nordiska Rådet,
Nordiska ministerrådet, Föreningen Norden, men lyfte också fram de samnordiska
intressena i det allt viktigare engagemanget
kring klimat, energifrågor och miljö. Ett
nordiskt egenintresse skulle kunna vara en
viktigare ekonomisk roll i vår globaliserade
värld: med 26–27 miljoner invånare skulle
en gemensam nordisk BNP väga tungt.
Samverkan kring försvar och samhällsskydd har tagits upp till diskussion av dåvarande utrikesministern och diplomaten
Thorvald Stoltenberg och han har även
fokuserat på nordkalotten och Barentsregionen, ett av våra gemensamma landområden, så som även Sameland, Sápmi, är.
Norden som ekonomisk-politisk maktfaktor, är det ett viktigt argument för en
tänkt förbundsstat; en starkare nordisk röst i
och på EU/Säkerhetsrådet /internationella
arenor. Världens tionde största ekonomi?
Världens femtionde största språkområde?
Eller viktigare, att vi tillsammans skulle
kunna utveckla och nyttiggöra en slags
nordisk mentalitet av mjuka värderingar,
jämställdhet, transparans, ansvar, folkrörelser, föreningsvana, konsensuslösningar,
arbetsmoral, välfärdsstatstänk. Lagomhet.

Kort sagt en samhällsmodell som många
sett på i positiv anda – under kriget på Balkan på 90-talet talades det t.ex. ofta om
Skandinavien som samhällelig förebild.
De internationella insatserna med nordiska medlare i konflikter och krig, såväl
som ett stort ansvar inom FN-arbetet är
påtagligt: Trygve Lie, Dag Hammarskjöld,
Jan Eliasson, Jan Egeland, Erik Solheim,
Martti Ahtisaari har gjort fantastiska och
konstruktiva insatser. ”Det förhandlande
folket” är ett begrepp som historikern Eva
Österberg myntat.
Utbildning, forskning, gemensamma kulturutmärkelser är också väsentliga arenor,
med pågående samverkan, men med utvecklingspotential. Nordplus finns, och Fnus, ungdomsavdelningen för Föreningen Norden.
Det är med stor glädje som jag länge
medverkat i ett skolutbytesprojekt med högstadieungdomar från de göteborgska vänorterna: Åbo, Århus, Bergen. Ansvarig är en av
mina f.d. studenter som skrev sitt examensarbete om vad de respektive nordiska länderna
har i sina styrdokument om språk och litteraturstudier i ”nordiska”. Här finns mycket att
förbättra, även inom lärarutbildningen.
Medieutbudet borde också ses över. Det
är ganska lätt att få tag i svensk litteratur i
en norsk eller dansk bokhandel, nästan helt
omöjligt med norsk eller dansk i Sverige.
Fast de nordiska deckarna översätts raskt!
I Danmark och Norge kan man se svensk

TV – inte många har motsvarande tillgång
hos oss. TV-program som Skavlan, Skam
och Bron bryter möjligen det motstånd
som funnits sen 70-talet på en nordisk TVsatellit och de regler som finns för respektive länders kanaler. Man skulle tycka att
det samnordiska mediaägandet, Bonniers,
Schibsted, Sanoma, skulle underlätta. En
nordisk medieöversikt och forskning finns
dock i Nordicom, placerad vid Göteborgs
universitet.
Vill man ha plats för möten är de nordiska kulturhusen alldeles speciella, inte
minst arkitektoniskt: det Alvar Aaltobyggda
Norræna húsi∂ i Reykjavik, det nyrenoverade Hanaholmen i Helsingfors, Voksenåsen med den svindlande vackra utsikten i
Oslo, slottet Schaeffergården i Köpenhamn,
Nor∂urlandahúsi∂ i Torshamn. De nordiska
folkhögskolorna Biskops Arnö och Kungälv.
Nationalstaten som begrepp är en ganska sen företeelse, postwestfalisk, med politisk tyngd under 1800-talet, baserad på
enhetlighet hos befolkning, i kultur och
språk. I vår interkulturella, internationella
värld känns begreppet något obsolet, i vissa
fall politiskt farligt. Kanske är det en bra

tankelek att fundera vidare på en tätare
administrativ gemenskap i Norden, med
mer resurser och en större famn mot resten
av världen.
Ett flaggförslag finns redan: Erik av
Pommerns Kalmarunionsflagga var gul med
rött kors. Inte jättesnyggt,
men man vänjer sig kanske, som med lammskalle.
Text Ulla Berglindh

Nya spännande
böcker från Sverige!

259kr
Peder Fredricson
& Lisen Lindahl
Peder Fredricson

189kr
Jan Guillou
De som dödar drömmar
sover aldrig

195kr
Jonas Gardell
Till minne av en
villkorslös kärlek

209kr
Zeina Mourtada
Zeinas kitchen
Recept från Mellanöstern

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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SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Flerspråkighet med hjälp av

digitala verktyg
Den ”digitala revolutionen” är nog det som har förändrat allas våra liv mest under de senaste åren. Att Internet och digitala
verktyg har underlättat för språkinlärningen är det nog ingen som tvivlar på. Men ibland kanske man inte har koll på vilka digitala
verktyg som finns och hur man kan använda dem till att lära sig eller bibehålla språk. Jag som skriver är projektledare på en
lärarhögskola i södra Tyskland och i mitt projekt arbetar vi mycket med digitala verktyg och erbjuder även fjärr-/distansundervisning, i ett ”blended learning” format. Detta innebär några få träffar hos oss på högskolan, den större delen av undervisningen
sker online. Det finns dock många digitala alternativ även utanför formell undervisning och några av dem tas upp här.

Språk är nödvändigt för kommunikation
med andra människor, såväl privat som professionellt. Genom att kunna olika språk
kan man få kontakt med många olika personer samt även få olika perspektiv på olika
saker. Men språk är ingen färskvara brukar
jag säga och detta är det viktigt att tänka
på. Om man inte använder ett språk, så fly-
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ter det efter ett tag inte som det brukade.
Som utvandrad svensk som har bott i olika
länder under längre tid, kan jag tänka tillbaka på hur det brukade vara innan Internet fanns. Det var svårt att överhuvudtaget
komma i kontakt med andra språk eller personer på platser längre bort: det var dyrt
och omständligt. Jag kommer ihåg hur jag

brukade köpa med mig tidningar när jag
började vara i Spanien för ca 25 år sedan
och senare läsa dem om och om igen. Detta
förändrades i och med Internet. Nu kan jag
googla på något, t.ex. en tidnings namn, och
på några millisekunder läsa tidningen på
nätet, på datorn, surfplattan eller mobilen.
Närsomhelst. Om jag vill lära mig ett nytt

Har du erfarenhet av flerspråkighet?
språk kan jag höra sånger på det språket på
YouTube eller Spotify. Eller varför inte låna
en ljudbok? Själv är jag överlycklig över att
jag alltid har med mig ordböcker i mobilen, det sparar mycket släpande på böcker.
Många använder sig av olika appar, som
t.ex. Duolingo när de lär sig språk. Dessa
hjälper nog mest i början när man lär sig ett
språk, inte för fördjupade kunskaper.
Tlllgång till digitala verktyg boostar
språket
För mig som utlandssvensk ger Internet
alltså tillgång till olika digitala verktyg som
jag kan använda mig av, både till att lära
mig det nya språket där jag bor, men även
för att hålla kontakt med svenskan. Just det
senare kan vara svårare än vad man tror.
Utifrån tre områden har jag därför nedan
listat upp några saker som man kan göra
om man vill hålla kontakt med svenskan.
Man kan själv fundera över hur viktigt det
är för en själv med svenskan, och på vilken
nivå man vill bibehålla den. Vill man kunna
förstå eller vill man även kunna utrycka sig
skriftligt? Dessa saker kan du naturligtvis
även använda till andra språk, men då med
andra digitala verktyg.
Förstå: Förmågan att förstå ett språk är
det som utvecklas snabbast och som man
förlorar sist av de tre områden som jag tar
upp. Det finns många resurser på nätet.
Vilka intressen har du, finns det något program som intresserar dig speciellt mycket?
Man kan läsa en svensk dagstidning på nätet
regelmässigt (man kan även prenumenera).
Sveriges Radio (SR) är en guldgruva med
något för alla inriktningar, allt från enstaka
program till återkommande serier. Utbudet av TV-program (SVT Play t.ex. eller
de andra kanalernas online utbud) är väldigt stort det med, även om det kostnadsfria
utbudet på SR är svårt att toppa. En annan
resurs är olika podcaster, även här finns det
en väldigt stort utbud. Sök på podcast och
ditt eget intresse.
Tala: Att hålla uppe talspråket brukar inte
vara så svårt, för man har ofta kontakt med
någon muntligt, men bor man långt bort
från andra svenskar och inte har så många
personer som man håller regelmässig kontakt
med kan det bli svårare. Program som Skype
eller Hangout gör det lätt att prata med personer var de än är på jordklotet, även med
video. Man kan även gå från att själv lyssna
på podcaster, till att starta en egen! Det
behöver inte vara så avancerat. Du behöver
en dator och en mikrofon, i vissa fall kan det
gå med mobilen (beroende på vilken mobil
du har och vilken kvalitet du vill ha). Verktyg som Audacity och Audition är kostnadsfria programvaror för ljudinspelning som du
hittar på nätet. Du kan publicera t.ex. via
Soundcloud. Annars kan du även spara dem
till dig själv eller din familj, utan att publi-

cera, som en slags dagbok.
Skriva: Förmågan att skriva på ett språk
blir man däremot av med ganska så snabbt,
speciellt om det är lite mer formellt språk.
Skriv mejl till dina släktingar och vänner,
skriv en dagbok (det finns appar till det med
t.ex. Diaro) och spara till dina barn, eller
kanske starta en blogg (kan göras enkelt
via t.ex. Wordpress). Om du vill jobba med
olika språk kan du använda dig av de tidigare nämnda ordböckerna eller använda
dig av online lexikon. En del sidor, som
Linguee eller DeepL kan hjälpa dig att
översätta texter och på så sätt jobba upp
din flerspråkighet. Du kanske vill skriva
något tillsammans med någon som sitter i
ett annat hörn av världen? Inga problem, ni
kan arbeta på ett dokument i Google Drive
samtidigt.
Som du ser finns det många olika sätt
som du kan främja din flerspråkighet och
dina kunskaper på olika språk på, utan alltför mycket jobb. Härligt eller hur? Förutom
de saker som jag har nämnt finns det en
uppsjö av resurser, det är bara att utforska
nätet. I inforutan här bredvid finns några
fler länkar som kan ge ideer till vad just du
behöver.
Text: Monica Bravo Granström

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

Det finns en hel del länkar om digitala verktyg,
främst för språkinlärning i formella inlärningssammanhäng, som i skolan. Dessa kan dock även användas utanför skolan. Fundera på vad du behöver
och hur du kan använda dem!
Digitala verktyg för språkutveckling (Wikiversity) https://sv.wikiversity.org/wiki/Digitala_
verktyg_f%C3%B6r_spr%C3%A5kutveckling
Digitala verktyg (Patricia Diaz) http://www.patriciadiaz.se/lanksamlingar/digitala-verktyg/
Digitale Tools (Akademie fuer wissenschaftliche
Weiterbildung der PH Weingarten) – en sammanställning på tyska från mitt jobb https://view.genial.
ly/5aef65fec69df35e9929f264/tools-fur-digitaleslehren-and-l

Vi lotsar dig
säkert i hamn.
I alla väder.
Hos Sveriges största och äldsta
stiftelseförvaltare är du i goda
händer. Som kund får du tillgång
till en bred expertis och unika
kunskaper inom hela stiftelseområdet.
Kontakta oss på
Institutioner & Stiftelser
031-62 25 16
stiftelser.goteborg@seb.se
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Sverigetävling i Estland
Det finns ungefär 400 elever i de estniska
gymnasieskolorna som studerar svenska
som huvud- eller tillvalsämne. Skolorna ligger över hela Estland och eleverna har inte
många möjligheter att träffas. Under åren
har det funnits olika träffar men de senaste
åren har Estlands svensklärarförening ordnat varje år så kallade ämnestävlingar för
eleverna. Tävlingarna har haft olika teman
för att eleverna skulle lära känna Sverige på
olika sätt. Det har varit teman som kända
svenskar, relationer mellan Estland och Sverige, svensk musik osv. Vi försöker också
hitta olika ställen så att eleverna kan besöka
nya platser. Ifjol ordnades tävlingen i Tartu
universitet och i år vistades vi på Tallinns
universitet.
Det här året var temat svensk geografi
och landkännedom. Deltagarna hade kommit från fem skolor. Eftersom elevernas
språkliga nivå är mycket olika finns frågorna
alltid på båda språken – svenska och estniska. Viktigare än att visa hur mycket man
kan språket är att eleverna lär sig något nytt
om Sverige. Här kommer några tankar från
eleverna.

Tallinns Tyska Gymnasium
”Vi blev nöjda med evenemanget. Frågorna
var spännande och utbildande. Våra favoritfrågor var om idrott och musik. Det
var lite problem med teknik som gjorde
tävlingen långsam. Efter tävlingen kunde
vi bekanta oss med universitetet. Det var
mycket spännande att dansa svenska
danser, lyssna på svensk folkmusik och
äkta svenska. Vi tackar för det trevliga
arrangemanget.”
Hanna Maria Laaspere, Katarina Sieglinde
Schultz, Mihkel Annus (studerat svenska
som tillvalsämne 1,5 år)
Pärnu Sütevaka Humanitargymnasium
”Ämnestävlingen var mycket intressant
och speciellt roligt var att det inte räknades hur väl man kunde svenska utan hur
mycket vi visste om självaste landet. Fast
även roligare än tävlingen själv var aktiviteter som följde efter, t ex dans.”
Eliise Talts (studerat svenska i 4 månader)
”Det svenska språkets ämnestävling var
en behaglig erfarenhet för mig. Genom
den intressanta tävlingen lärde jag känna
det svenska riket och fick veta många
intressanta fakta. Människor som jag träffade i tävlingen var mycket trevliga. Dessutom lärde vi oss teamarbete och vi hade
det också roligt.”
Gerlin Kass (studerat svenska i 4 månader)
Gustav Adolfgymnasiet
”På en fredag gick jag och min klasskompis till ämnestävlingen i svenska landskap
och vi fick fjärde plats. Ämnestävlingen
var mycket intressant. Efter tävlingen

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

introducerade en svensk musiker oss
svensk musik och svenska danser. Vi
dansade svenska folkdanser och sjöng
svenska folksånger med Erik Ask-Upmark. Det var mycket roligt! Jag tyckte
att det var intressant och annorlunda.”
Pille-Riin Kornak, Maarja Reino (studerat
svenska i 6 månader som huvudämne)
”Det var mycket roiligt att få veta mer
om svensk geografi och saker som är
förknippade med det före tävlingen.
Tävlingen själv var intressant och viktig
också. Emotioner var nästan alltid i himlen och eleverna blev jätteglada när de
svarade rätt och besvikna när de svarade
fel. Musikern från Sverige tyckte att det är
mycket konstigt att vi läser sådana saker
i Estland men det hjälper att veta hur vårt
grannland fungerar och vad speciellt och
intressant har de haft i sin historia. Det var
även roligare att dansa svenska folkdanser efter tävlingen och att få veta mer om
olika dialekter och musikinstrument från
Sverige. Jag hoppas att nästa gång har vi
svensk mat också på tävlingen.”
Erik Mandel (studerat svenska i 1,5 år som
huvudämne)

Varje år försöker vi hitta något tilläggsprogram. I år besökte folkmusikern Erik
Ask-Upmark eleverna och lärde danser
och sånger. Det skulle inte vara möjligt
utan stöd från Sverigekontakt och Sveriges
ambassad i Tallinn som Estlands svensklärarförening är mycket tacksam för.
Text: Eva-Tiina Põlluste

TRÄFFA

MAURO
Till att börja med är det alltid artigt att presentera sig för att bättre kunna starta ett
samtal med någon – även om samtalet i
fråga bara är virtuellt. Löper man inte risk
att dömas som en banal individ? Kanske
det, men det är oerhört normalt för en gammalmodig man som jag att vara formell.
Mitt namn är Mauro och ödet bestämde att
jag föddes i ett prunkande land, vars form
liknar en stövel. Min stad ligger precis vid
klacken till stöveln. Bari är ett litet, ganska
pittoreskt – fast trafikerat – ställe, vars invånare kan för det mesta bara italienska. Dessutom, när det handlar om både svenska och
svenskar är de okända och alltför avlägsen.
Jag torde påstå att jag inte har sett en svensk
i Bari i hela mitt liv. Ändå blev jag kär i
språket och min passion kunde blomma
tack vare nätet mina böcker: de kan förkorta
avstånden mellan två folk, två kulturer, två
olika världsåskådningar.
I Italien finns det bara några få personer
som ägnar antingen sitt liv eller sin lediga
tid åt att fördjupa svenska: en stor majoritet
gör det för att skaffa ett lönsammare arbete
och förbättra sina livsvillkor. Jag gör det
därför att nöje och glädje är viktigare än ett
ekonomiskt avtal.
Jag utesluter dock inte att jag kan jobba
på ett företag eller samarbeta på ett universitet som tolk eller översättare: däremot när
man känner sig inspirerad kan man bygga
solidare samband med ens kollegor eller
arbetsgivare och bli en pålitlig referenspunkt
inom företaget. Hur som helst, jag började
studera svenska och det hände händelsevis: en vacker dag var jag sjukskriven och
glodde på teve – sällan brukar jag sitta framför teven för att vila lite – när plötsligt den
visade ”Scener ur ett äktenskap”. Scenen
när Johan avslöjar sitt förhållande med en
yngre kvinna till sin hustru Marianne fångade min uppmärksamhet. Det tog mig bara
tre dagar för att köpa en DVD och äntligen
titta på filmen. Och den här gången var det
på svenska! Jag märkte svenskans himmelska
melodi, det fanns något obegripligt fascinerande i detta och jag blev sugen på att upptäcka orsakerna. En enkel handbok hjälpte
mig besvara min fråga: på svenska uppbär

ord huvudtryck och bitryck och det är precis därför det låter så musikalt. Det förklarar också varför en stor mängd svenskar lär
vara naturligt begåvade när det gäller musik:
de sjunger medan de pratar och jag förmodar att de är medvetna om sin förmåga.
Handboken var nyttig men inte tillräcklig:
jag behövde flera ord för att fylla i min tystnad och uttrycka mina känslor. Min avsikt
från början var att kunna översätta en viktig
del av mina tankar på svenska. Varje gång
man lär sig ett främmande språk måste man
lämna alla fördomar, svälja ens stolthet och
vara nyfiken och ödmjuk: språklärningen
är en långsam och inte så lätt process, och
man ska vara motiverad och beredd att
hantera vad som helst misslyckande med
ironi. Framsteg höjer i takt med vår utbild-

ning: ju mer man kan sätta in orden i ett
riktigt sammanhang desto bättre kan man
se, höra, smaka lukta röra, tänka och prata
på ett annat språk. Barnen gör så här hela
tiden, när de skaffar sig en kompis och leker
med honom. Vi är på sätt och vis alla barn
som är självupptagna i början men så småningom kan vi bli av med vår egocentrum
för att samarbeta och tillgodose vårt behov
av kultur och solidaritet. Det är rimligt att
anta att språklärningen är ett utmärkt sätt
för att försöka veta, träffa, dela, förstå varandras inre världar och upptäcka nya livsstilar. Vi tillhör inte skilda världar men vi har
ett gemensamt ursprung och våra skillnader
liknar världens brokiga färger. Vi doftar som
blommor när västanvinden blåser.
Efter ett och ett halvt års tankearbete och
en oförglömlig kurs vid Billströmska folkhögskolan har jag lärt mig att fylla i min tystnad
med ljud som snart blir vokaler, konsonanter och ord som dansar tillsammans i ett tal.
Naturligtvis fortsätter jag att göra många fel;
icke desto mindre växer min medvetande i
takt med min utbildning, och mina upplevelser vidgar mina horisonter och detta är
det bästa jag kunde begära.
Mauro Cassano		
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Författaren
Malin Stehn
besöker Monaco-Beausoleil
Det är en varm kväll i juni. I vårt
klassrum blandas lukten av målarfärg med svett och kanelbullar.
Vi har besök av en svensk författare
som heter Malin Stehn och har just
avslutat vår workshop. De yngre barnen är på väg hem med varsin bok
som Malin skrivit en hälsning i. Nu
ska hon berätta mer om sitt jobb
och sina böcker för oss som går i
collège och lycée.
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Vi har förberett många intervjufrågor och
innan besöket hade vi också läst en av
Malins böcker, Spökskrivaren. Det är en
spännande bok som handlar om tonårskillen Casper och hans pappa, som är en känd
författare. Pappan har skrivkramp (bra ord
att kunna!) så han åker till en sommarstuga i
skogen för att få lugn och ro, trots att det är
höst. Casper måste följa med och oväntade
saker händer. Boken var spännande men lite
svår ibland. Då fick vår lärare förklara. Den
gjorde oss även mer nyfikna på hur det är att
vara författare. Alexandra börjar intervjun.
Varför blev du författare? Jobbar du
bara som författare eller har du ett annat jobb?
Jag ville bli författare redan när jag var liten.
Jag gjorde små böcker hemma och i skolan skrev jag också så mycket jag kunde. Jag
jobbade extra på en tidning och skrev om
musik. På universitetet läste jag litteraturvetenskap och en del andra kurser. Jag började jobba på ett bokförlag men efter ganska
många år där bestämde jag mig för att prova
att skriva en egen bok. Den kom ut 2006.
Vad heter din första bok?
Den heter Mallgrodor och gitarrgudar och
handlar om fyra tjejer som startar ett rockband.
Hur många olika böcker har du skrivit?
undrar Maya
38 böcker för barn och unga och två för
vuxna.
Gör du ofta författarbesök?
Ja, jag besöker ganska många skolor varje
år och även idrottsföreningar.
Gillar du sport?
Ja, jag älskar fotboll! Det är därför flera av
mina böcker handlar om fotboll.
Spelar du fotboll själv?
Nej, men jag tycker om att springa.
India undrar nu var Malin bor och var hon
är född och hon berättar att hon bor utanför Malmö i södra Sverige, men är född i
Boden, i norra Sverige.
Har du familj?
Ja, jag har en man och en son och en dotter. De är i tonåren.
Är det ensamt att vara författare?
Ja, det är ett ganska ensamt jobb. Man har
ju ingen medarbetare när man skriver, men
när texten är klar skickar jag den till ett
bokförlag och där finns redaktörer och förläggare som läser och pratar med mig om
texten. Sedan varvar jag ensamma skrivperioder med författarbesök i skolor och då
träffar jag ju jättemånga elever, lärare och
läsare. Det är perfekt!
Var sitter du när du skriver?
Jag sitter (fast står mest) hemma vid mitt
skrivbord. Men jag gillar också att skriva på
kafé eller på tåg.

Hur lång tid tar det att skriva en bok?
frågar Alexandra
Det beror på hur lång boken är. En bok
med lite text för mindre barn kanske tar ett
par veckor att skriva medan arbetet med
en ungdomsbok kan pågå i över ett år. Det
är svårt att räkna ut eftersom jag oftast inte
skriver de dagar som jag är ute och pratar
om mina böcker eller håller skrivarverkstäder på skolor och bibliotek.
Hur många timmar varje dag sitter du
och jobbar?
Det varierar. Även om jag är författare kan
jag inte bara skriva böcker - jag svarar till
exempel på på mejl och planerar och åker
på skolbesök. Att skriva tre sidor per dag är
okej, fem sidor är jättebra och åtta sidor –
då är jag supernöjd.

Daniel och Annika kan tyvärr inte komma
till lektionen och ställa sina frågor, men
eftersom vi förberett frågorna skriftligt i förväg kan andra läsa upp dem så att Malin
kan svara ändå:
Vilken favoritbok har du?
Om jag ska välja en så väljer jag Pippi
Långstrump av Astrid Lindgren. Pippi är
världens coolaste huvudperson.
Hur hittar du historierna – hur får du
dina idéer?
Genom att läsa andras böcker, se på film, läsa
tidningsartiklar, se på nyheter och genom att
lyssna på folk runtomkring mig. Det kan vara
mina barn eller vänner som berättar något
– eller så tjuvlyssnar jag på någon som sitter
på bussen. Jag tjuvlyssnar alltid när jag är ute
på stan! Min egen barndom och tonårstid är
också en stor källa till inspiration. Inte specifika händelser men sådant jag tyckte var kul,
otäckt eller spännande.
Får du skrivkramp ibland, som pappan i

Spökskrivaren? Vad gör du, i så fall?
Jag får skrivkramp ibland – men aldrig så
länge som pappan i Spökskrivaren. När jag
får skrivkramp tar jag en promenad, läser en
bok, pratar med min man eller ringer en kollega. Många författare vill inte prata om ett
pågående projekt men jag är precis tvärtom:
jag måste prata om det jag skriver för att
komma vidare!
Vad händer när man har skrivit klart en
berättelse?
Då skickar man den till ett bokförlag. Där
finns det folk (redaktörer, förläggare) som
läser texten och om de gillar berättelsen så
kanske de vill göra en bok! Då ordnar de med
layout, omslag, tryck och marknadsföring.
Kan man tjäna mycket pengar på att
skriva böcker?
Man kan tjäna massor av pengar – ett exempel är J K Rowling som skrivit böckerna om
Harry Potter. Men för att bli rik på sitt författarskap måste man sälja enormt många
böcker. Jag är inte rik men känner mig oerhört lyckligt lottad som ändå kan försörja mig
på att göra det jag älskar: nämligen att skriva.

Klockan närmar sig åtta på kvällen och vi
måste avsluta. India läser sin sista fråga:
Vilken är den bästa boken du har skrivit,
tycker du?
Jag kan inte välja en! Jag gillar alla mina
böcker – de är som mina bebisar och det
vore taskigt att välja ut en enda. Men det är
ju alltid kul med nya böcker så just nu är jag
lite extra stolt över ”Inte din bror”, en ungdomsbok som kom ut i maj i år.
Vi tackar för att Malin ville besöka oss
och är glada över att ha fått träffa en riktig
författare från Sverige.
Eleverna i collègegruppen på Svenska skolan i
Monaco Beausoleil
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SVARTA MOLN
– en Auschwitzöverlevares berättelse
”Vad är det för svart rök som syns på
himmeln? Walter Kielba lyckades mot
alla odds undvika att hamna i kremeringsugnen på Auschwitz för att till
slut med de vita bussarna komma till
ett välkomnande Sverige där mottagandet av folk från annan del av
världen sågs som något självklart.

Mattias Walan, skådespelare, lärare och
föreläsare träffar Walter Kielba på ett av
hans sista framträdanden ett antal år sedan
där han tillsammans med sin dotter delar
med sig av sitt livsöde då han som 17-årig
polack hamnade i Nazitysklands arbetsläger
och sedan flera koncentrationsläger. Det var
inte bara judar utan även «andra icke-önskvärda grupper» som hamnade där.
Mattias inser att Walter snart inte finns
hos oss mer. Efteråt ber Mattias om möjligheten att föra Walters berättelse vidare och på
den vägen är det. Mattias skriver manus, och
en teatermonolog i Kunskapsteaterns regi
produceras och spelas sedan på många skolor.
Mattias fångar en februaridag våra elever
i en resa från Walters barndom, uppväxt i
ett Europa där Nazityskland växer sig allt
starkare. Hur Walter en dag blir hämtad och
placerad i arbetsläger. Walter är en kämpe
men samtidigt den omtänksamme person
som delar med sig av sitt bröd till en gammal vän som om möjligt har det än värre.
Senare i berättelsen när rollerna mellan
Walter och den gamle vännen är ombytta
och de mot alla odds möts igen får han motsvarande hjälp tillbaka. Att man i dessa helt
hopplösa tider ändå kan vinna framgång
med att bibehålla sin tro på medmänsklighet
och ödmjukhet är nästan för bra för att vara
sant, men är sant. Efter ett flertal arbetsläger hamnar Walter till sist på den avslutande
dödsmarschen. Vad han inte visste när marschen började var att de allierade nu hade
fått greppet och slutet var nära för Hitlers
Nazityskland och dess fångläger. Walter såg
dock sin chans att en kväll springa ut i frihet och ta skydd. Utmärglad och svag till det

yttersta får Walter till slut hjälp från folk som
berättar det ofattbara, att kriget var över.
Walter förs till ett välkomnande Sverige där
han efter lång tids återhämtning på svenskt
sjukhus kunde möta framtiden.
Mattias Walan skildrar i denna monolog
Walters berättelse från början till slut på ett
sätt som försätter hela publiken, eleverna på
Svenska skolan Teneriffa och dess föräldrar, i
tillstånd som kastas mellan hopp och förtvivlan, i gråt och djup eftertanke. Publiken träffas av tankar kring hur detta överhuvudtaget
kunnat ske och hur detta i andra liknande
sammanhang långt senare i vår historia
kunnat ske och så än idag. Hur kan någon
bestämma vem som är mer värd än någon
annan och hur kan någon få avgöra vem
som har rätt att välkomnas till säker mark?
Svarta moln är mycket mer än bara en
överlevares berättelse från ett fasansfullt
Tyskland, det är även en tankeväckare inför
en framtid som vi idag har skäl att stundtals
vara oroliga över men även en framtid som
bär hopp. Låt oss ta lärdom av historien, se

till att mycket av den inte upprepas och ta
vara på dess positiva budskap och krafter.
Värna om, och välkomna de som behöver dig. Energi är enligt fysikens alla lagar
oförstörbar så sprid en positiv sådan och låt
hela världen stå som mottagare.
Text: Tommy Isaksson

Mattias Walan
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Svensklärarföreningen i Estland 15 år!
Under två dagar, 14–15 augusti 2018,
så firade vi oss själva i Stockholm.
Vi som åkte var 11 st. förväntansfulla svensklärare från Tallinn, Nuckö,
Hapsal, Pärnu och Tartu. I Stockholm
besökte vi tre skolor, två museer och
åt middag på den anrika restaurangen
Solliden på Skansen i Stockholm.

Måndagen den 13 augusti bar det av till
Stockholm med Tallinks båt Baltic Queen.
På studs inledde vi firandet med en trevlig
middag. Under middagen tackade vi föreningsmedlemmen Eva-Tiina Põlluste för
hennes väl utförda ordförandeskap under 4
år samt önskade Kai Sommer välkommen
som ny ordförande. Under resten av båtfärden kunde vi bl.a. se två shower. Lite speciella shower eftersom Estland firar 100 år i
år. En av dem var en musikkavalkad genom
tiderna innehållande Björn Skifs låt Michelangelo, på estniska. Artisten Ivo Linna
gjorde den stor i Estland. Vi återkommer till
den låten.
När vi anlände till Värtahamnen i
Stockholm på tisdagsförmiddagen så blev vi
mötta av vår, genom Tallink bokade, auktoriserade guide Hanna Ellis och hennes
chaufför. Vi fick en rundtur med buss och
till fots. Såg delar av Djurgården, gamla
stan, Kungsholmen och söder. Sen var det
dags för vårt första skolbesök, Estniska Skolan i Stockholm. Där blev vi mottagna av
Jaan Seim, rektor på skolan sedan 1992.
Han gör sina sista veckor, går parallellt med
Piia Paljak som tar över stafettpinnen från
och med höstterminen 2018. Skolan är en
friskola, F-9, och har ca 200 elever, 2/3 av
dem har en förälder som är av estnisk här-

komst. Den är populär, de kan inte ta emot
alla som vill gå på den p.g.a. platsbrist. Jaan
Seim berättade mycket intressant om skolans historia och det var intressant att få
se deras lokaler. En unik skola som ligger
mitt i gamla stan, på Svartmangatan 20.
På eftermiddagen tog vi Djurgårdsfärjan
över till Djurgården, gick på ABBA-museet
och sedan middag och Allsång på Skansen. Under dagsturen gick vi förbi statyn
av Evert Taube på Järntorget i gamla stan.
En av artisterna på Allsången var hans son
Sven-Bertil Taube, 83 år, som bl.a. framförde visan Änglamark. Under middagen
hade vi också sällskap av undertecknads syster, ju fler möten med svenskar desto rikare
resa. Årets finalkväll av Allsången avslutades
med låten Michelangelo. Kan väl knappast
bli mer svenskt, precis vad vi ville ha!
Onsdagen började med ett, i mitt tycke,
väldigt intressant museibesök: Strindbergsmuseet på Drottninggatan 85. Vår föreningsmedlem samt styrelseledamot Kristina Mullamaa har varit där många gånger men nu
fick hon se lite till tack vare att vi hade en
guidad tur med museets intendent Camilla
Larsson. Med guidad tur får man se allt,
Strindbergs bostad och bibliotek m.m. Efter
museet var det dags för det andra skolbesöket,
Fruängens skola i Fruängen. Kinna Winqvist, specialpedagog och Anneli Lindbom,
lärare årskurs 1– 3 tog emot oss. Skolan är
en F-9 med ca 650 elever. 40 % är nyanlända elever. Andel elever med godkänt
betyg i alla ämnen var 69 % vid skolårets
slut 2018. Vårt tredje, och sista, skolbesök
var Vasa Real på Karlbergsvägen 15 i Vasastan, en kommunal skola, årskurs 5 till 9.
Där blev vi mottagna av Veronika Eriksson,

ordförande i skolans föräldraförening samt
av Carina Rennermalm, rektor på skolan.
Elevantalet är ca 800. Skolan byggdes 1926
och har gamla anor. På Vasa Real finns ett
judiskt högstadium som består av tre klasser. Eleverna har två profilämnen, hebreiska
och judiska studier. Det finns tre klasser med
musikinriktning där eleverna läser efter en
utökad studieplan. Elever med godkänt i
alla ämnen var 97 % vid skolårets slut 2018.
Rundturen i skolan avslutades med ett besök i
aulan, skolans stolthet. Efter besöket på Vasa
Real var det dags att ta sig till Värtahamnen och ta Tallinks båt Victoria hem till Estland. Sammanfattning av resan: informativ,
intensiv & rolig. Som en av våra medlemmar
skrev i ett mejl efter att kommit hem: ”Det
enda jag ångrar är att jag inte följt med på
någon ERKOS-resa tidigare.” (ERKOS
= Eesti Rootsi Keelte Õpetajate Selts =
Svensklärarföreningen i Estland)
Vasa Real vill gärna skicka över elever
och föräldrar på en studieresa till Estland.
Vi ser fram emot att ta emot dem när de
kommer. Sigtuna Särskola i Sigtuna, Sverige
har bjudit in oss på ett studiebesök, så dags
att börja planera nästa svensklärarresa.
Tack Sverigekontakt för att ni var med
och hjälpte till att vi kunde göra resan. Vi
lärare som arbetar och bor runt om i Estland fick möjlighet till att vara tillsammans
två dygn ”in real life”. Träffa svenskar i Sverige. Under dessa 15 år som föreningen funnits så var det här vår första gemensamma
resa till Sverige, det var på tiden! Vi kunde
prata, utbyta tankar, idéer, funderingar och
annat ansikte mot ansikte.
Text: Yvonne Leipalu
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Vår underbara
Sverigeresa
Det finns utlandsvenskar vars barn varken har sett snö eller firat riktig midsommar. Eftersom sommarlovet börjar först
andra veckan i juli på Europaskolan i Frankfurt am Main tillhör mina elever den skara som aldrig hinner upp i tid till midsommar. Tappra försök att ordna egen midsommarstång vid svenska kyrkan eller på skolgården är hedervärda, men ljuset;
stämningen med spelmän och danser kring stången går aldrig att uppnå här.

För fyra år sedan var jag med mina svenska
högstadieelever till Dalarna på skolresa
för att fira svensk midsommar. Vi firade i
dagarna tre i Rättvik innan vi reste vidare för
tre dagar i Stockholm. Nu i år var det äntligen dags igen. Den här gången med dubbelt
så många elever, sammanlagt tolv elever som
går på högstadiet och gymnasiet.
Samma vandrarhem som förra gången
bokades i september. Flygbiljetterna var som
billigast i januari och tågbiljetterna kunde
köpas en dryg månad innan midsommar.
Det var bara ett problem, bokningen på
vandrarhemmet i Rättvik, visade sig vara
preliminär och nu fanns det ingen plats för
oss. Hela Dalarna kring Siljan är fullbokad
över midsommar... Panik!
Gyllene Hornet
Efter en sömnlös natt startades telefonkedjan till Sveriges mest hotelltäta ort Tällberg.
Vi blev underbart nog lovade en stuga, med
tillräckligt många bäddar. Vad vi inte visste
då var att vi hade uppgraderat vårt boende
med tusen procent. Hotell Gyllene Hornet
var en gång postverkets hotell med förmåner för de anställda. Hotellet har stora ytor
både inomhus och utomhus. Perfekt för en
skolgrupp. Förutom inomhuspool finns här
en egen gymnastiksal. När regnet öste ner
första dagen kunde vi ha femkamp och frågesport där, utan att störa de andra hotellgästerna. Ungdomarna tog även chansen
att bada bastu och spela biljard medan fröken pustade ut i allrummet.
Midsommarafton
På midsommaraftonen fick vi hjälpa till att
hissa flaggan tillsammans med Klockar-Pär
som sedan guidade oss genom skogen och
över blomsterängar bort till Klockargården
där stången skulle resas senare på dagen.
Efter att ha hjälpt till med att samla blommor och binda buketter till midsommarkransarna, gick vi tillbaka till vårt hotell, plockade
blommor på vägen och band egna kransar,
medan vi grillade korv på hotellets grillplats
uppe i skogen. Det har nog aldrig gått åt så

mycket korv med bröd i den skogen.
Tillbaka på Klockargården i tid till den
traditionella resningen av majstången dansade vi små grodorna och flera andra typiska
danslekar. Till midsommar klär sig kullor och
masar i sina färggranna folkdräkter.
Skrivarskola
På en skolresa ska man naturligtvis upptäcka
nya saker och ha roligt tillsammans med sina
klasskamrater. Men det är också viktigt att hålla
fast alla intryck. Vi hade därför skrivarskola
inplanerat en stund varje dag och använde
även de bägge tågresorna till att skriva. Vissa
dagar fick eleverna bara göra några dagboksanteckningar. När vi hade mer tid skrev vi
om Nils Holgerssons barnbarnsbarn och deras
äventyr i Dalarna och Stockholm.
Ondskan av Jan Guilliou
Efter tre dagar i Tällberg fortsatte vi vår skolresa till Stockholm, där vi bodde på Af Chapmans vandrarhem på Skeppsholmen. Som en
del av förberedelserna hade en av de äldsta
eleverna förberett en rundvandring genom
Vasastan. Han har under året skrivit ett projektarbete om Ondskan av Jan Guilliou där
han har koncentrerat sig på de scener som
utspelar sig i Vasastan. På vägen pekade han
även ut Astrid Lindgrens port på Dalagatan
20 och rundturen avslutades vid Stockholms
mest litterära korvkiosk, Günthers korvar. Det
var mycket givande både för de äldre eleverna som hunnit läsa Ondskan i undervisningen och de yngre som undrade när det
skulle bli deras tur att få läsa den.
Historisk dag
Vi lyckades sedan klämma in flera hundra
års historia, nordisk fauna och samtidskonst
på en dag. Först fick de äldre eleverna gå iväg
ensamma till Moderna Museet medan de
yngre förberedde kvällens picnic tillsammans
med läraren. Efter att på Historiska Museet
ha sett guldskatten, vikingautställningen och
andra guldkorn traskade vi vidare till Skansen
där vi först ägnade oss åt att undersöka gårdar från olika landskap i smågrupper. Det

finns färdigt undervisningsmaterial att ladda
ner på Skansens hemsida. När alla var klara
tog vi en gemensam promenad bort till djuren. Vi fick se järven, vargungarna, de halvstora björnungarna och älgarna. Slutligen
bredde vi ut picnicfiltarna vid väderkvarnarna
ovanför stora scenen för att ta del av årets första Allsång på Skansen.
Vasamuseet och fotbollsmästerskap
Det är naturligtvis rätt roligt att ett så stort
fiasko kan bli en så viktig del av vårt kulturarv. En båt som sjunker under sin jungfrufärd
för att ingen vågar säga emot kungen passar egentligen illa i historieskrivningen. Men
svenska museipedagoger har lyckats göra
utställningen kring det sjunkna skeppet intressant nog för att locka besökare från hela världen. Vasamuseet är dessutom inte heller bara
Sveriges mest besökta museum. De har även
Sveriges godaste köttbullar.
Några lärdomar för livet
Den allra sista dagen fick vi några spontana
lektioner. Den första var att om alla har fått
var sin nyckel till rummet, så gäller det att
hålla reda på den. Det andra är att inte låta
saker ligga utspridda i rummet och ha öppet
fönster så att småfåglar kan flyga in. De stackars fåglarna lämnade många visitkort efter sig
innan de hittade ut igen. Så visst lärde vi oss
ett och annat på vår resa!
Ett stort tack till Riksföreningen Sverigekontakt som stöttade vår resa och ett stort tack
till alla vänliga hjälpsamma guider, receptionister, föredragshållare, hotelldirektörer och
andra som vi har mött på vägen!
Text: Eva Onn
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RECENSION

Svenska för utländska
studenter
av Gunilla Rehnqvist

Svenska för utländska studenter av
Gunilla Rehnqvist är ett heltäckande
material i nybörjarsvenska för utländska studenter för att snabbt ge dem
en möjlighet att förstå och delta i
vardagliga talsituationer som mest hör
universitetsvärlden till.

Därför inleds boken med ett presentationsavsnitt, sedan följer kapitel som innehåller
ord i samband med olika ämnen och dessa
tränas genom textläsning, kommunikationsövningar, hörförståelseövningar samt
skrivuppgifter. Sammanlagt har den rejäla
boken 16 kapitel. Varje kapitel innehåller
en text där studentliv står i fokus samt en
kortare faktatext om Sverige och svenska
förhållanden. Texterna följs av ordlistor
med nya ord, relaterade till texten. Det
finns också ordlistor till övningarna och
förklaringarna står alltid på engelska! Till
varje kapitel hör en stor mängd övningar
i läsförståelse och uttal, samt repetitionsfrågor. Det gläder mig, att det också finns
dialoger i vart och ett av kapitlen. Inte bara
texter, men också dialoger, där kan man
träna vardagliga
språksituationer
i samband med
varje kapitlets
språktema. Varje
kapitel tar också
fram grammatiska aspekter
med övningar
för att ge en
god kunskap
om svenskans
struktur. Det är
verkligen bra
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att det också i varje kapitel finns en hörövning, diskussionsuppslag samt skrivuppgifter. Verkligen glädjande!
Bokens grammatiska avsnitt avrundas
med en sammanfattning av de viktigaste
grammatiska inslagen i slutet av boken i
form av en Minigrammatik, som erbjuder
dig som lärare en mer koncentrerad undervisning av vissa moment. Bra både för
lärare och studenter. Lärare kan se det som
ett extramaterial för studenter, som en bra
och klar översikt av svensk grammatik.
Som vi numera är vana vid finns det
också ett extramaterial, som innehåller
både hör- och uttalsövningar på en tillhörande digital produkt - alla texter, samt faktatexter och uttalsövningar finns inspelade
och dessa kan man både läsa och höra i
den digitala produkten. Denna tredje upplaga är kraftigt moderniserad. Ursprungligen kom boken med två cd-skivor. Det
finns extra övningar som man kan göra
på egen hand. Att just träna extra på
vissa ljud och fonem kan vara viktigt för
studenter med t.ex. kinesiskt eller franskt
ursprung. Intressant och mycket nyttigt för
studenterna är att de inspelade rösterna
talar olika dialekter. På den digitala pro-

dukten kan man också hitta gratis facit till
övningarna.
Vad som är speciellt intressant och
verkligen till god nytta, är att det också
finns repetitionsavsnitt i slutet av varje
kapitel för att studenterna skulle kunna
utvärdera sin inlärning och ta med sig kunskaper som de kanske har missat i tidigare
avsnitt.
Min särskilda förtjusning riktar sig till
de uttalsövningar som finns i var och ett
kapitel, samt det faktum att läromedlet är
planerat på sådant sätt att det i varje kapitel
finns nästan allt som en lärare kan önska:
Övningar som tränar alla aspekter – tala,
lyssna, uttal, skriva, grammatik och som
även erbjuder möjligheten att repetera.
Jag tycker att läromedlet är ett modernt,
bra och omfattande grundmaterial som ger
en stabil grund för mer avancerade studier i
svenska. Jag ska absolut använda det i mitt
arbete med mina lettiska studenter, även
om många av dem har ringa planer att studera i Sverige. Men vem vet?
Text: Ieva Krumina

Nutidsorientering
Följde du med vad som hände i Sverige sommaren 2018?
12. Hur gammal ska man vara för
att få rösta i riksdagsvalet?
A. 18 år
B. 20 år
C. 21 år

1. I fotbolls-VM i Ryssland tog sig
Sverige överraskande till kvartsfinal.
Vem förlorade man mot där?
A. Kroatien
B. England
C. Schweiz

13. Det har varit en mycket varm
sommar i Sverige. Hur många
grader varmare har det varit i juli
2018 jämfört med tidigare år?
A. 2 grader
B. 4 grader
C. 8 grader

2. Lagkapten i Sveriges lag var
Andreas Granqvist. Vad kallas han?
A. Ankan
B. Kvisten
C. Granen

6.
A.
B.
C.

Vilken svamp är detta?
Karljohan
Trattkantarell
Fårticka

7. Vilken är Sveriges nationalfågel
enligt ett antal omröstningar?
A. Domherre
B. Koltrast
C. Näktergal
8. TBE är en virussjukdom som kan
orsaka inflammation i hjärnan. Vilket
djur sprider denna sjukdom?
A. Mygga
B. Fästing
C. Råtta

3. Vid fotbolls-VM i fotboll talade man
ofta om ”den gula väggen”. Vad var
det?
A. Svenska supportrar på läktarna
klädda i gula fotbollströjor
B. Det ogenomträngliga svenska försvarsspelet
C. De tysta, sammanbitna svenska
spelarna
4. Armand Duplantis vann stavhoppet
i friidrotts-EM. Han tävlar för Sverige,
men har dubbelt medborgarskap. I
vilket annat land är han medborgare?
A. USA
B. Frankrike
C. Kanada

9. Astrid Lindgrens värld är ett
populärt resmål, framför allt för
barn. Var ligger detta resmål?
A. Stockholm
B. Göteborg
C. Vimmerby
10. 9 september var det val i
Sverige till riksdag, kommuner och
landsting. Hur många kommuner
finns det i Sverige?
A. 290
B. 390
C. 430
11. Hur ofta är det val till riksdag,
kommuner och landsting i Sverige?
A. Vart tredje år
B. Vart fjärde år
C. Vart femte år

14. Ett stort antal skogsbränder
härjade i Sverige i somras. Var
brann det som mest?
A. I Stockholmsområdet
B. I södra Sverige
C. I norra Sverige
15. Vilket parti fick flest röster i
riksdagsvalet 9 september?
A. Sverigedemokraterna
B. Socialdemokraterna
C. Moderaterna
Skicka de rätta svaren till
Sverigekontakt, Box 53066, 40014
Göteborg senast 15 november.
Du kan också mejla svaren till
lars.bergman@sverigekontakt.se.
Bokpris till de tre först öppnade
rätta svaren.
Lösning till nutidsorienteringen nr
2, 2018 var: 1A, 2C, 3A, 4C, 5B,
6A, 7C, 8B, 9A, 10B, 11C, 12A,
13C, 14B, 15- (fråga 15 ströks då
svaret var beroende av när man
frågade).
Pristagare:
Päivi Mattila, Finland
Lingele Maria Fernandes Campos,
Brasilien
Franziska Fick, Tyskland
GRATTIS!

5. I år hade Ingmar Bergman fyllt 100
år. Vilken film har han inte regisserat?
A. Junfrukällan
B. Tystnaden
C. Körkarlen
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