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FRÅN DICKSONSGATAN

bild av svenskundervisning utomlands och 
då behöver vi mångas hjälp. Undervisning 
i svenska i utlandet förekommer vid svens-
ka skolor, inom kompletterande svenskun-
dervisning, inom vuxenutbildning i mäng-
der av länder, i Europaskolor, i svenska 
sektioner vid internationella skolor, i vissa 
länder som främmande språk på grund- och 
gymnasienivå. Vi är mycket tacksamma om 
ni hjälper oss – gå till vår hemsida  
www.sverigekontakt.se och i menyraden hit-
tar du Svensk undervisning i utlandet – där 
registrerar du din skolenhet.

Bokpaket
Sverigekontakt har i november skickat ut 
bokpaket till svenska skolor, kompletterande 
svenskundervisning och svenska sektioner 
– alla belägna utomlands förstås. Paketen 
borde vara framme nu. Har ni inte fått nå-
got och tycker att ni borde få, mejla mig.
 
6 november i Lützen
Inger Schuberth har blivit hedersmedborg-
are i Lützen! Läs mer på sidan 36.

Årsmötet 2019
Riksföreningen Sverigekontakts årsmöte 
kommer 2019 att hållas 25-26 maj, prelimi-
närt i Göteborg.

Sommarkursen 2019
Det blir sommarkurs i svenska även 2019 – 
förstås. Som vanligt blir det på Billströmska 
folkhögskolan på Tjörn – tre veckor från  
22 juli till 10 augusti. Anmälan sker via  
formulär som du hittar på vår hemsida  
www.sverigekontakt.se. Du ska vara mellan 
18 år och vad som helst. Anmäl dig senast 
31 maj, men gärna tidigare då kursen kan 
bli fullbelagd. 

Sparreviken
Tack vare de Ekmanska stiftelserna har 
Sverigekontakt haft möjlighet att bidra till 
avgiften vid Sparrevikens lägerskola för 
elever inom den kompletterande svenskun-
dervisningen i utlandet. Är du intresserad 
av detta, anmäl ditt barn till Sparreviken.  
Om barnet blir antaget till lägret, så infor-

mera mig. Under våren – i maj – bestäms 
vilka ungdomar som får lägeravgiften helt 
eller delvis betald. 

Föreningen 110 år
Riksföreningen Sverigekontakt eller som 
föreningen hette tidigare, Riksföreningen 
för Svenskhetens Bevarande i Utlandet, 
bildades 1908 av Vilhelm Lundström. Han 
var vid den tiden professor i latin vid Göte-
borgs Högskola. Hans största betydelse för 
föreningens verksamhet låg i hans betoning 
av språkets betydelse för den svenska iden-
titeten. Därtill kom han att vidga den ur-
sprungliga målsättningen riktad till utlands-
svenskarna så att den omfattade alla, oavsett 
medborgarskap, som på något sätt kände 
släktskap med eller intresse för den svenska 
kulturen. Idag, 110 år senare, vänder sig fortfa-
rande föreningen till all världens svensktalare 
och till alla dem världen över som på något 
sätt intresserar sig för Sverige. 

Medlemsavgiften
Medlemsavgifterna för 2019 är oförändrade: 
Enskild medlem: 150 kronor
Familj: 200 kronor
Skolenhet: 300 kronor
Vi skickar inte ut fakturor (om du inte ber om 
det). I Sverige betalar du till bankgirot 420-5670 
(Riksföreningen Sverigekontakt).  
I utlandet till banken SEB; BIC: ESSESESS; 
IBAN: SE33 5000 0000 0501 1119 3729; 
mottagare är Riksföreningen Sverigekontakt. 
Problemet utomlands är att banken tar or-
dentligt betalt för att skicka pengar till Sverige 
– har du möjlighet att lösa det på annat sätt 
så gör det. Det kan till exempel vara att betala 
från ett konto i Sverige. 

Till sist
Alla vi här önskar er alla en 
GOD JUL och ett GOTT 
NYTT ÅR! 

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se

Äntligen – nu är julen nära! Alla tycker 
kanske inte att det är så kul, men jag 
ser nästan bara positivt på denna 
högtid. Möjlighet att ge presenter och 
kanske få en och annan, god mat och 
dryck, gemenskap över generationer, 
tindrande barnbarn och en överras-
kande tomte som dyker upp från ing-
enstans. En vit jul ska man nog dock 
inte hoppas på i dessa klimatföränd-
ringens dagar. Några kamrater talar 
förstås om julstress – den minskar 
något om man hjälps åt. Fler och fler 
svenskar tycks dock fly från bestyren 
genom att åka utomlands över julhel-
gen, främst till sol och bad. Envar är 
sin egen lyckas smed, som sagt.

När detta skrivs har Sverige ännu inte fått 
en ny regering. Valet i början av september 
har lett till ett totalt dödläge och en låsning 
partierna emellan som vi aldrig upplevt i 
Sverige. Alliansen – Moderaterna, Krist-
demokraterna, Liberalerna och Centern – 
krackelerar och de två sistnämnda tycks  
vara på väg vänsterut på den politiska ska-
lan. Svårigheterna kan sluta med ett extra-
val under 2019. 

Stipendiefonden för utlandsungdom
Som tidigare nämnts har den Komplet-
terande svenskundervisningen i utlandet 
möjlighet att erhålla bidrag från Stipen-
die-fonden för svensk utlandsungdom. Sök 
det avsedda formuläret, fyll i och skicka in 
senast 1 april: 
https://stipfond.se/wp-content/uploads/2018/09/
blankett_skolforening-2018-1.pdf
Även ni som har barn på en svensk utlands-
skola kan erhålla bidrag från denna stipen-
diefond – även här söker ni senast 1 april. 
Ni använder ett annat formulär;
https://stipfond.se/wp-content/uploads/2018/09/
blankett_gt_1a_aret-2018.pdf.
Information om vilka som är behöriga att 
söka m.m. finns på fondens hemsida;  
https://stipfond.se/

Registrera skolan
Sverigekontakt vill försöka skapa sig en total- 
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ella andra kunder för pannan. Den något 
äldre kunden, som inte ens får på sig en slim-
mad skjorta och absolut inte är i närheten 
av att kunna knäppa den, skall hållas på gott 
humör så att även de mindre slimmade skjor-
torna går åt. Så det får bli contemporary. 
Neutralt och bra.

Kunden har alltid rätt, sa man förr. Mot 
kunder käftade man inte, man gjorde allt för 
att efterkomma kundens önskemål. Expedi-
ter kunde ligga i som remmar och rusa fram 
och tillbaka till lagret eller vart som helst för 
att göra kunden till viljes.

Detta är inte lika självklart längre. Nu 
spjärnar expediten ofta emot i det längsta 
under åberopande av »att det skall vara så». 
Att man inte ser klok ut är av underordnad 
betydelse. Det här är nämligen alldeles rätt. 
Fram med plastkortet bara. Eller så kan allt 
vara över med ett swish.

Det har hänt alltför ofta genom åren att 
man gått på det där och kommit hem med 
något man ångrar djupt. Därför brukar jag 
hålla garden uppe när jag går in i en klädaf-
fär. Jag brukar påminna mig själv om att far-
far var skräddare, och här skall ingen tala om 
för mig hur det skall vara. Har ni inte Reid & 
Taylor så kvittar det.

Men den här gången måste jag säga att 
man valt en ganska smart lösning. Det är inte 
alldeles givet vad det betyder att vara »con- 
temporary» – vem är inte det som lever i nuet 
– men man blir inte uppbragt. Att hävda att 
någon är normal kan ju faktiskt också vara ris-
kabelt. Försök och säg det med en uppmunt-
rande blick till en Hells Angels-knutte.

Motvilligt erkänner jag att tricket gick 
hem. I ett slags vag ovisshet tar jag gärna på 
mig min skjorta, som jag faktiskt gillar och 
som har en kvalitet som min hud gärna för-
drar. Lätt positiv suger jag på vetskapen om 
att jag är contemporary och är på något ode-
finierbart sätt rätt nöjd med det, utan att rik-
tigt veta vad det är jag är. Småfet är åtmins-
tone en dålig översättning. Det kan väl inte 
vara det som menas?

Om sanningen skall fram och jag får vara 
så personlig, har jag en av de två skjortor jag 
köpte på mig nu när jag hälsar till er. Kom 
ihåg vad jag berättat när ni snart ger er ut 
i julklappsvimlet. Hoppas ni själva och de 
ni köper till blir nöjda med 
skjortor och annat.

God jul önskas alla av

Bo Ralph
ordförande, en man i tiden

Sverigekontakt 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Språket är oändligt, och det är det möjligas 
konst. Det påminns man om oupphörligt.

För ett tag sedan lockades jag av en skylt 
som förkunnade att en butik reade skjor-
tor av ett märke som jag trivs i men som 
normalt är lite för dyra för att man skall 
köpa oreflekterat. Föreningen sponsras inte 
av tillverkaren, så jag nämner inte vilket 
märke det var. Någon ordning får det vara. 
(Skulle det nu komma en större donation 
från skjortföretaget, meddelas namnet 
i näst påföljande nummer av tidningen. 
Detta är ett avtal.)

Hur som helst. Här såg jag ett tillfälle att 
förnya garderoben till överkomligt pris. Den 
kvinnliga expediten var inte påfallande ung 
men betydligt yngre än jag. När jag plockat 
fram ett par skjortor för att titta närmare på 
dem, sa hon: »Dom skjortorna är lite slim-
made. Du är nog en contemporary».

Först förstod jag inte vad hon menade. 
Jag begrep att contemporary var engelska 
(liksom slim i slimmad) och blev egentligen 
inte särskilt förvånad över att en som var 
verksam i modebranschen använde engelska 
uttryck. Min engelska är också tillräckligt 
god för att jag skulle förstå att contemporary 
har en grundbetydelse i stil med ’samtida’.

Jag hör till dem som accepterar att tiden 
går – vad kan man göra? – och inbillade 
mig inte ett ögonblick att en dam i 45-årsål-
dern skulle uppfatta mig som jämngammal 
med henne själv. Det skilde trots allt ett tret-
tiotal år. Jag har barn i hennes ålder. Blind 
är jag inte, och räkna kan jag.

Men att hon förutsatte att jag skulle 
känna mig så gammal att jag betvivlade att 
jag var »samtida» fattade jag inte. Liknade 
jag en dinosaurie som själv trodde att han 
var på gränsen till utdöd? Kunde det vara 
min relativt smala hals?

Men jag har ju inte sysslat med språk 
större delen av mitt vuxna liv enbart för ro 
skull, så jag analyserade snabbt fram vad 
det rörde sig om. Det andra ledet i hennes 
yttrande borde ju hänga ihop med det för-
sta, det säger all kommunikativ logik, och 
det var ganska tydligt att hon ville frambe-
svärja något slags motsatsförhållande. Att 
jag var »contemporary» borde vägas mot 
att skjortan var slimmad.

Förr kallades detta normalvidd. Det var 
den slimmade skjortan som var speciell. Nu 
kräver normalmodet, som uppbärs av de 
unga normalkonsumenter som ofta köper nya 
skjortor, att den slimmade normalvarianten är 
den som inte behöver utmärkas särskilt.
Men det gäller också att inte stöta eventu-
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SUF-konferens 2018 i 

Golden

Klippiga bergen
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För första gången i sin elvaåriga historia, hade Svenska Skolan i Colorado äran att vara värd för Svenska Utlandsskolors Före- 

nings konferens för kompletterande svenska.  Vi valde att hålla konferensen i slutet av september i den lite mindre staden 

Golden, som ligger precis intill bergskedjan Klippiga bergen för att det kändes mer ”Colorado” än storstaden Denver och vi ville 

visa upp vår fina delstat.  Hotellet, Table Mountain Inn, där konferensen anordnades, är ett litet charmigt hotell i västernstil 

där man får känslan av att man befinner sig i en liten bergsby, trots att man är så nära Denver. 

För de deltagare som kom tidigt och som 
ville se lite mer av den mysiga och genu-
ina ”cowboy”-staden började konferensen 
med en trevlig stadsvandring, samt guid-
ning/ölprovning på Coors Brewery. Vi fick 
lära oss om bryggeriets historia, hur ölen 
produceras, samt provsmaka några av de 
ölsorter som Coors har i sitt sortiment. 

Lite senare var det dags att checka in 
både på hotellet och på själva konferen-
sen. Efter att alla deltagare checkat in med 
hjälp av Stella, (en av våra elever som varit 
med sedan skolstarten för 11 år sedan!), 
fått sina ”goodiebags” och namnbrickor, så 
var det dags att lära känna varandra med 
ett litet ”mingel” på hotellet. Vi åt flera 
goda ”appetizers” och ”minglade” för fullt. 
En del av oss kände varandra sedan tidi-
gare medan det var många nya ansikten 
för andra! 

Fredagskvällen avslutades med många 
nya bekantskaper och med en trevlig stäm-
ning, och jag tror alla var redo för att 
sparka igång på lördagsmorgonen med 
föreläsare och presentationer.

Lördagen inleddes med en rad intres-
santa anföranden och föredrag. Vi fick höra 
presentationer från SUF, Sverigekontakt och 
Skolverket och hur de stödjer vår verksam-
het som utlandsskolor. Vi lyssnade också på 

ett föredrag av Christian Benjaminsson om 
hur man kan undervisa en klass med elever 
som befinner sig på olika kunskapsnivåer i 
en flerspråkig miljö. Mycket intressant och 
givande eftersom det är ett problem som 
man ofta stöter på inom utbildning i kom-
pletterande svenska i utlandet. 

På eftermiddagen lyssnade vi på ett 
föredrag av Agneta Kristensson om hur 
man kan använda verktyget Storyline i 
kompletterande svenskundervisning. Efter 
kaffet fortsatte lärargruppen att arbeta 
med Storyline, innan vi gick in på mer 
allmänt utbyte av erfarenheter från våra 
respektive skolor. Under tiden samlades 
styrelserepresentanterna och diskuterade 
olika erfarenheter i att leda en svensk skola 
i utlandet.

På kvällen träffades vi för gemensam pro-
menad till den trevliga restaurangen Brid-
gewater Grill för kvällens middag som Sve-
rigekontakt bjöd oss alla på. Vi åt en utsökt 
trerätters-middag och många valde att äta 
lokal forell till huvudrätt. Underhållningen 
som erbjöds i form av Jonas Paulsson och 
hans ukulele var mycket uppskattad. 

Söndag morgon började med en pre-
sentation av Sigtuna internatskola/som-
marläger. Skolan har 700 elever från 
många länder och erbjuder undervisning 
från klass 7 till gymnasieexamen. Efter 
det gav professor emeritus Lars-Gunnar 
Andersson från Göteborgs universitet en 
föreläsning om svenska språkets föränd-
ring och utveckling. Hans föreläsning var 
mycket intressant. Han berättade om hur 
språkförändring väcker irritation. Om 
alla säger fel, blir det rätt? Hur språkliga 
detaljer förändras men också själva språk-
miljön. Att svenskan lånar många ord från 
engelskan och hur det offentliga språket 
informaliseras, vilket gäller både talspråk 
och skriftspråk. Vi kunde ha lyssnat till 
honom hela dagen!

På slutet av morgonen tackades alla förelä-
sare med Colorado-kaffekoppar och alla 
deltagare fyllde i utvärderingar. Innan 
lunchen och slutet på den officiella konfe-
rensen skickades stafettpinnen vidare till 
Svenska Skolan i Boston som ska stå som 
värd för nästa konferens, år 2020.

På söndagseftermiddagen gjorde de 
som var kvar en utflykt till Red Rocks 
som är en ”state park” med ett fantas-
tiskt vandringsområde väster om Denver. 
I området, som har en massa vackra röda 
klippor (därav namnet), finns också en 
utomhusscen som blev uthuggen ur klip-
porna under President Franklin D. Roose-
velts ”New Deal”-program på 1940-talet. 
Vi gick en vandringsled på 2.2 km med en 
höjdskillnad på 150 meter. Red Rocks lig-
ger på cirka 1960 meters höjd så för alla 
besökare från havsnivå var det lite av en 
höghöjdsträning. Under promenaden såg 
vi flera stora rovfåglar och ett par hjortar, 
men som tur var varken skallerorm eller 
puma. Efter vandringen fick vi fika spons-
rat av IKEA och kunde njuta av utsikten 
över området. Därefter bar det av till flyg-
platsen, så tyvärr kunde vi inte gå på kon-
serten på Red Rock senare på kvällen!

Det blev en både givande och rolig kon-
ferens och alla deltagare verkade nöjda.  
Bäst tyckte nog alla att det var att få byta 
erfarenheter med varandra, samt att få 
inspiration av andra skolor. Så många enga-
gerade och duktiga människor det finns 
som jobbar med att lära ut svenska! Vi 
skulle definitivt ha kunnat ägnat mycket 
mer tid åt detta eftersom det är ett område 
många verkligen brinner för. Vi lärde oss 
också att det är viktigt att varna hotellet i 
god tid att de ska få svenska gäster och där-
för behöver brygga extra mycket kaffe! Så 
nu vet ni Boston!

Text: Svenska skolan, Colorado

Buffalo Bill är begravd utanför Golden
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När den årliga konferensen för 
svensklärare i Baltikum och Vitryss-
land äger rum blir det många glada 
återseenden, mycket utbyte av erfa-
renhet och man tar med sig ny kun-
skap och inspiration hem till sitt jobb!

Konferensen hålls varje år och det är Est-
land, Lettland, Litauen och Vitryssland som 
turas om att vara värdar för evenemanget. 
Det här året var det Estlands tur och 12-14 
oktober ägde träffen rum i Tallinn på Gustav 
Adolfs Gymnasium – en skola som har sina 
anor från den svenska tiden i Estland och där 
man under flera år har undervisat svenska.

På fredagen inleddes konferensen med 
en mottagning på Svenska ambassaden i 
Tallinn där den nytillträdde ambassadören 
Mikael Eriksson välkomnade alla delta-
gare. Det blev en kväll med glad stämning 
och högt i tak. På lördagen var det dags 
att anamma kunskaper och klockan nio på 

Svensklärare 
träffades 
i Tallinn

morgonen fylldes aulan med ett 60-tal kon-
ferensdeltagare. Vi var många, både gamla 
och nya ansikten, från flera olika institutio-
ner och skolor.

Lars Bergman från Sverigekontakt och 
Eva Jernström från Svenska institutet berät-
tade om sina respektive institutioner, dess 
verksamhet och nyheter. Aktuella ämnen som 
debatteras i det svenska samhället är alltid 
av intresse för oss svensklärare m.fl. och den 
här gången gav Sveriges ambassadör Mikael 
Eriksson oss en överblick av den politiska  
situationen i Sverige efter valet i september. 

”Om alla säger fel, blir det rätt då?” 
Så hette det i föredraget som hölls av 
Lars-Gunnar Andersson, professor vid 
Göteborgs universitet, och som handlade 
om hur svenskan förändras. Vi fick höra 
många spännande fakta som att den talade 
svenskan närmar sig det skrivna språket 
(t.ex. att betoning av bokstaven g börjar 

komma tillbaka i ord som jag och roliga) och 
att orden pojke och flicka försvinner mer och 
mer, det är tjej och kille som används istället. 
Hela föredraget framfördes på ett mycket inspi-
rerande, levande och underhållande sätt.

”Skriv! Och du ska finna.”
Konferensdeltagarna hade även glädjen att 
välkomna författaren Lina Ekdahl som mycket 
intressant berättade om skapandets process och 
om sitt författarskap. Vi fick höra många av 
hennes dikter och uppleva hur levande en text 
kan bli när den läses högt. Som lärare vet vi att 
det kan vara svårt att introducera det kreativa 
skrivandet i klassen. Men på söndagen fick vi 
lärare bli studenter och pröva på själva medan 
Lina Ekdahl hjälpte oss att komma igång. 
”Skriv! Och du ska finna” var hennes motto 
och det blev verkligen en rolig och inspirerande 
stund med att skriva dikter och läsa upp dem 
för varandra. Mycket uppskattat för det är nog 
inte så ofta vi hör våra kollegor läsa poesi! 
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En av uppgifterna var att skriva om en dikt 
efter egen känsla. Så här lät det när Åse 
Bergs dikt Valnöt gjordes längre (i fet stil 
original, fortsättningen i kursiv stil): 
valnöt,
skalnöt, 
skalle nöter
skalpen inifrån
nöten spricker
nöten smulas
skallen spricker
nöten läcker
nöten sprids
Valnöt i annan skalp

Vi tackar!
Konferensdagarna gick fort och efter 
workshopen på söndagen var det redan 
dags att tacka våra föreläsare och alla som 
stått bakom organiseringen. Ett stort tack 
till Eva-Tiina Põlluste som tog hand om allt 
det praktiska på skolan och som även gjorde 

en guidad tur med våra gäster. Vi tackar  
Lars Bergman och Eva Hedencrona från  
Sverigekontakt och Liina Kümnik från  
Sveriges ambassad för organiseringen av 
konferensen samt Eva Jernström från SI 
och Svenska ambassaden i Tallinn för det 
kontinuerliga stödet till svenskundervisningen.

Så var vår konferens
en chans
att lära sig balans 
bland svenskans olika normer
en chans
att pröva ordens elegans
och skriva diktens magiska formel 
Så var vår konferens
återseendens glada vals.

Text: Kristel Kääramees & Yvonne Leipalu

Gustav Adolfs gymnasium, Tallinn

Ambassadör Mikael Eriksson hälsar välkommen

Lina Ekdahl
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och där det finns ett stort behov av struktur 
främst för mindre skolor där elevhälsoteam 
generellt sett är mindre än på större skolor. 
Under andra halvan av dagen delades del-
tagarna upp i stadierelevanta grupper där 
de fick diskutera verklighetstrogna case som 
senare presenterades. 

Middag sponsrad av Riksföreningen  
Sverigekontakt intogs i spansk anda på golf- 
klubben Los Naranjos med tapas, spansk 
sång och gitarrmusik. Där fanns det gott om 
tid för nätverkande samtal. 

Andra dagen ägnades åt digitalise-
ring.  Föreläsare Björn Benbasat, lärare, 
grafisk designer, certifierad AET (Apple 
Education Trainer) och Google pedagog 
nivå 2 höll på förmiddagen föredrag om 
skolans digitala utveckling. Björn arrang-
erade sedan på eftermiddagen tematiska 
workshops på Svenska Skolan i Marbella 
där konferensdeltagarna praktiskt fick ta 
del av Robotteknik WeDo + Mindstorms, 
Minecraft, programmering, undervisning 
med få tekniska hjälpmedel, Imovie samt 
undervisning online. Konferensdeltagarna 
fick då besöka Svenska Skolan Marbella 
och dess lokaler samt avnjuta traditionsen-
lig paella till lunch följt av dessertbuffé. 

Vidare erfarenhetsutbyte och networ-
king skedde under andra kvällen i centrala 
Marbella längs med strandpromenaden på 
restaurang Da Brunos.

På konferensens tredje dag hade rekto-

Svenska utlandsskolor möttes i 

Marbella  
 Svenska Skolan i Marbella hade 
uppdraget av SUF att organisera 
årets nätverkskonferens för svenska 
utlands-skolor. Under fyra dagar i okto-
ber samlades ca 90 lärare och rekto-
rer från 14 svenska utlandsskolor på 
Hotel H10 i Puerto Banus Marbella för 
att ta del av föreläsningar och utbyta 
erfarenheter. 

Deltagarna hälsades välkomna av Svenska 
Skolan i Marbellas rektor Denise Jimenez 
Norrestad följt av att skolans VD Isabel 
Saunders Lagrillière berättade om skolans 
snabba utveckling från 2003 till 2018. Där-
efter presenterade SUFs nya ordförande 
Annika Simonsson Bergqvist SUFs arbete 
inom olika områden. Skolverkets represen-
tant Per-Olov Ottosson informerade om 
verksamheten samt svarade på frågor speci-
fika för utlandsundervisning som t.ex. stats-
bidrag för utlandsskolor. 

Generalsekreterare för Riksföreningen 
Sverigekontakt, Lars Bergman, redogjorde 
för verksamhetens syfte och vikten av svensk-
hetens bevarande i utlandet. 

Konferensens två huvudtema var spe-
cialpedagogik och digitalisering. Gudrun 
Löwendahl Björkman, specialpedagog, för-
fattare, utbildare och pedagogisk handle-
dare inledde den första dagen med en före-
läsning om extra anpassningar och särskilt 
stöd. Något som många skolor tampas med 

rerna sin egen konferens där många frågor 
kring just utlandsskolor diskuterades. Detta 
är en mycket uppskattad del av konferensen 
och viktig för att lyfta gemensamma frågor. 
Numera har rektorerna även förmånen att ha 
SUF:s ordförande med på dessa konferenser 
då Annika Simonsson Bergqvist även är rek-
tor på svenska skolan i London. 

Svenska Skolan Marbella tackar SUF för 
att vi fick möjligheten att anordna denna kon-
ferens och ser fram emot Nätverkskonferensen 
2019 som beräknas hållas på Mallorca. 
Text: Maria McCann och Denise Jimenez Norrestad

Gudrun Löwendahl 
Björkman
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Puerto Banus

Svenska Skolan, Marbella
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

Det är nästan en folkrörelse. Kvinnor och 
män jagar runt på bibliotek och i boklådor 
för att skaffa böcker, de ringer eller mejlar 
till varandra: ”Har du fått tag på den?” ”Är 
det nån som har den, går den att köpa, jag 
måste ha tag på den annars hinner jag inte!”

Det är människor som är med i bok-
cirklar, som träffas kanske en gång i mån-
aden eller i alla fall några gånger om året 
för att diskutera en gemensam läsning av 
en roman, en diktsamling, eller essäer, eller 
sakprosa. Vad som helst duger, det kan 
vara lättsamt, det kan vara tungt, man kan 
begränsa till vissa genrer, man kan sträva 
efter så stor olikhet som möjligt, gammalt, 
nytt … ja, möjligheterna är obegränsade. 
Huvudsaken är läsningen och samtalet, vil-
ket i sig också befäster vänskap och samhö-
righet, och oftast ger upphov till livliga dis-
kussioner.

Jag är så förundrad, ständigt, över männ-
iskans förmåga att tyda de tecken vi har 
kommit överens om betyder något, att de är 
jämförbara med talet, ropet, tankarna, att 
vi uppfunnit någonting som är broar mel-
lan oss, oavsett var i tiden eller rummet vi 
befinner oss. Tänk på dem som först lycka-
des tyda hieroglyferna, eller kilskriften eller 
runorna – hur vi nu, årtusenden efteråt kan 
höra viskningarna från dessa personer, dessa 
folk, lära känna deras gudar, deras fester, 
vardagar, hur krigen rasade, hur skördarna 
blev, vart resorna gick, sagorna!

Jag är med i en bokcirkel. Vi är sex män 
som ses med en viss regelbundenhet. Vi träf-
fas hemma hos varandra, äter gott, berättar 
historier och minnen, personliga saker, för-
hör oss om hur det är. Till varje gång har vi 
läst en bok, och det är med stor förväntan 

vi lyssnar till förslaget på nästa läsning, och 
med förtjusning kastar vi oss in i diskussio-
nen om den senaste läsningen. Vi har und-
rat över den skenbara (?) likgiltigheten hos 
huvudpersonen i Albert Camus Främlingen, 
följt med i den fantastiska och vindlande his-
torien i Graham Swifts Våtmarker, roats och 
förundrats över Fredrik Sjöbergs essäer i Var-
för håller man på?, benat ur den intrikata famil-
jehistorien i Tessa Hadleys Syskonen, tagit 
in den märkliga och udda historien i Lisa 
Tremblays Hägern, följt Alice Munros vackra 
och i sin klarhet intensiva språk i hennes 
noveller, lärt oss mycket om Finlands nutids-
historia i Tommi Kinnunens Där vägarna möts, 
glatts åt livets underligheter i Diego Marinos 
Ny finsk grammatik – måste stoppa här, för jag 
skulle kunna hålla på hur länge som helst. 
Det där får räcka för att ange bredden på 
läsningen, och oförutsägbarheten. Att möta 
böcker på det sättet är som att råka i sam-
språk med en främling på gatan, vi kanske 
inte skulle ha tagit oss an den här boken om 
inte någon annan hade inspirerat.

Vi diskuterar det mesta i boken: berättel-
sen, berättartekniken, researchen, trovärdig-
heten om det är en sådan bok, författarens 
erfarenhetsbas, översättarens arbete, vi läg-
ger till av våra egna erfarenheter, blandar 
och ger. Och framför allt: det är samvaron, 
den gemensamma tanken att litteratur är 
något, att den betyder något, och att den 
är just oförutsägbar som är själva poängen. 
En bok jag kanske inte känner så mycket 
för när jag läser den växer i mitt sinne när 
någon annan pratar om den, ger sin infalls-
vinkel och jag lämnar kvällen mätt och belå-
ten och med en ny erfarenhet.
När jag arbetade på biblioteket mötte jag 

många kvinnor och män som letade böcker 
till sina cirklar, jag hjälpte dem till rätta, 
kanske föreslog jag något, kanske beställde 
jag in från andra bibliotek. Många gånger 
kunde det också bli eftersamtal med mig om 
läsupplevelsen, vilken mycket väl kunde leda 
till att ett tidigare okänt författarskap öpp-
nade sig för henne eller honom.

Så, jag sitter här, dagen efter en bokcir-
kelträff och tänker på detta, på att tecknen 
på de vita papperssidorna verkligen betyder 
något, att vi genom dem upplever en annan 
värld och tid, en annans syn på världen och 
livet, och jag häpnar över den lätthet med 
vilken jag låter detta smälta in i min egen 
själ, upptas i mitt blodomlopp. 

Arne Johnsson är poet, litteraturkritiker,  
bibliotekarie, bosatt i Lindesberg.
Han har ofta medverkat vid språkdagar och 
konferenser arrangerade av Riksföreningen 
Sverigekontakt och/eller Svenska Institutet. 
Arne skriver regelbundet om poesi och annan 
litteratur i Sverigekontakt.

Text: Arne Johnsson
Foto: Alexander Johnsson
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Den amerikanska pratshowsvärden 
hade letat upp roliga julrelaterade sa-
ker från världens alla hörn. Från Sve-
rige hade han hittat en påse julgodis 
med texten Juleskum. Han skrattade 
så att han knappt kunde prata: Yule 
scum! Det kan väl bäst översättas 
som ’julpervo’, en riktigt snuskig och 
slemmig tomte, kanske. Svenskarna 
är tokiga!

På svenska är skum bubblor, fluffiga mate-
rial. Om vi går lite längre bak i historien var 
sådant skum oönskat. Det bildades i grytan 
när man kokade kött eller sylt och det skulle 
tas bort, skummas av. I det fanns alla löv 
och en och annan snigel från vinbärsbusken. 
Detta avskum ville man inte ha i syltburken. 

Även i svenska har orden skum och 
avskum använts i överförd bemärkelse: oön-
skade saker i syltgrytan har blivit oönskade 
saker i samhället. Svenska Akademiens ord-

bok, SAOB, ger ett exempel från så tidigt 
som 1682: (Atens) nu mehra uthkörde 
Landzflychtige, odugelige och med alt thet 
som ondt war smittade skum och affskrap. 
Redan 1600-talet hade sina avskum alltså.

Ordet scum följer samma utveckling i 
engelskan som skum i svenskan: från bubblor 
till bildligt avskum. Ordet är nordiskt eller 
germanskt från början och på 1500-talet 
har det börjat användas för otrevliga typer 
också på engelska: ”lowest class of  huma-
nity”, säger det etymologiska nätordboken 
Online Etymology Dictionary. Men till skill-
nad från svenskan, så har den ursprungliga 
betydelsen hos scum, alltså bubblig materia, 
försvunnit och tagits över av ett annat ord: 
foam. Vanliga språkanvändare, till exem-
pel pratshowsvärden, associerar inte längre 
alls till något fluffigt när han läser scum på 
en godispåse. För honom är den första och 
enda associationen till det bildliga avskum-
met. Trots språkens nära släktskap och trots 

att ordet skum har samma ursprung och har 
haft samma betydelse i engelska och svenska 
är det som på svenska är härligt och fluffigt 
idag bara otäckt på engelska. (Det här aktua-
liserar förresten en annan språklig diskussion: 
särskrivningarna. Det är skillnad på skum-
tomte och skum tomte.)

Etymologier är roligt. Förbered er för 
julmiddagarna genom att ladda upp med 
några ords historia. För svenskan är SAOB 
en utmärkt resurs och finns fritt tillgänglig på 
svenska.se. På engelska finns flera gratisresur-
ser på nätet.

Text: Sofia Tingsell

SKUMMA 
TOMTAR
på engelska och svenska
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teknik. Kambodja eller Kampuchea i syd-
östra Asien, har som alla andra länder behov 
av förnybar elektrisk kraft. De gjorde en större 
utbyggnad av sin vattenkraft i floden Mekong 
som flyter genom landet. Minnesmärket har 
som tema ”Fauna och Teknologi”.

Bild 2 En Castor fiber – en bäver som 
Linné beskrev 1758. Bävern skapar damm-
byggnader för att höja vattennivån och det 
uppmärksammar Kambodja på sitt märke.

Bild 3 Ett ganska nytt (2017) minnesmärke 
med ett djur där Linné var inblandad är 
ett märke från den forna Sovjetrepubliken 
”Republiken Kazakstan”. Landet använder 
sig av en tryckteknik som har en bildkvali-
tet som gör att man ser djuret  in i minsta 
detalj. En hermelin med det latinska nam-
net Mustela erminea. Den är vanligt före-

kommande på det norra halvklotet och så 
även i Kazakstan. Ett perfekt minnesmärke 
signerat med Linnaeus.

Vi fortsätter med landlevande djur som är 
märkta med Linnaeus eller Linné. De stora 
flertalet av märkena har namnet Linnaeus 
som är helt riktigt när man skriver det latin-
ska art- och släktnamnen.

Bild 4  Ett land som har valt att använda 
Linné på sin tryckning är Vietnam. En Bung-
arus candidus eller en giftsnok förekommer 
i Sydostasien. Linné placerade denna snok i 
släktet Bungarus och familjen giftsnokar. 

Bild 5 Att skriva Linnaeus eller Linné är 
helt riktigt, men att enbart skriva L som auk-
torsnamn är helt förkastligt inom fauna. Ett 
exempel på detta är från Vitryssland (Bela-
rus). På minnesmärket är det tryckt ”Ursus 
arctos L.”. På svenska säger vi kort och gott  
brunbjörn. 

Ett brev från en skolelev, som hade en fråga 
om Linné och hans flora/fauna var kort och 
gott: Vilket är det konstigaste djuret som 
Linné har namngivet och katalogiserat?

Om jag bläddrar band alla minnesmärkena 
är det ett som jag stannar vid ganska snart, 
ett märke från Republiken Kina eller som vi 
i dagligt tal säger, Taiwan. Ett demokratiskt 
land som saknar plats i Förenta Nationerna. 
Detta land gav ut ett märke på ett konstigt 
djur som Linné hade med i Systema Naturae.
Det här är för oss svenskar ett lite udda djur.

Bild 1 En Manis pentadactyla eller på 
svenska en ”Kortsvansad myrkott”. Ett djur 
som Linné hade med 1758 och som lever 
i sydöstra Asien. Den är hotad och är så 
hotad att den nu finns upptagen på FN:s 
röda lista över hotade djur.

På märket ovan har taiwaneserna helt 
riktigt efter det latinska namnet skrivit Lin-
nés latinska namn Linnaeus. I en uppslags-
bok kan ni finna mer om detta djur. Ni kan 
också fundera på om det heter ”taiwaneser” 
eller om det heter ”taiwaner”, min egen fun-
dering just i skrivande stund.

Linnés arbete för mer än 250 år sedan har 
Kambodja använt till att jämföra med dagens 

Linné 
igen 

ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR
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Att förkorta Linné med ett ”L.” som auktors- 
namn inom fauna är ej allmänt vedertaget 
till skillnad från flora där det är möjligt. Att 
man förkortar Linné inom flora är för att 
han är så dominerande. 

Linnés indelning i det tvådelade veten-
skapliga namnet på en art är den första delen 
släktets namn. Ett exempel på ett släkte är 
Ursus som i sin tur innehåller ett antal arter, 
däribland arctos. Att enbart skriva släktnam-
net eller enbart artnamnet är ej heller riktigt 
korrekt, det riktiga är att skriva både släkte 
och art samt vem som är auktor.

Bild 6 Kirgizistan som blev självständigt 
1991 från Sovjetunionen gav ut ett märke 
2014 med en egen variant av släkt, art och 
auktornamn. Det står Lynx Linnaeus på 
märket. Att Linné är omnämnd som auk-
tor är helt riktigt men släkt och artnamnen 
Lynx är förvirrande. Ursäkten är att just en 
lokatt har samma släkt- och artnamn Lynx 
lynx. För att skilja lodjuren från varandra 
har man infört ett system med underarter. 
För de lodjur som förekommer i Skandina-
vien och östra Europa har man underarten 
Lynx. Det helt riktiga blir numer Lynx lynx 
lynx Linnaeus.

Bild 7 Ett annat stort kattdjur är Panthera 
pardus, Leopard som är ett av de fyra stora 
kattdjuren av släktet Panthera. En perfekt pro-
fil från Thailand med släkte, art och auktor.

Bild 8 Ytterligare en Panthera pardus – en  
leopard från Georgien. Landet som också var 
en Sovjetrepublik fram till 1991 men numer 
har en blandform mellan parlamentarism och 
presidentialism, semipresidentialism. En perfekt 
bild från Georgien med släkte, art och auktor.

Bild 9  En inte lika skräckinjagande bild av 
två vargar, Canis lupus. Linné beskrev var-
gen, gråvargen eller ulven – samma djur 
med flera namn – 1758 i  Systema Naturae.
Här en snäll bild av vargen från Mongoliet.

Bild 10 Ett lite mer hotfullt minnesmärke 
med Linné från Mongoliet. 

Bild 11 Mongoliet kan även trycka min-
nesmärken som man blir glad av som denna 
ekorre. En Sciurus vulgaris eller i vanligt tal  
en röd ekorre eller europeisk ekorre. Mongoliet 
kanske fick bilden lite svart, men annars helt 
perfekt med Linnaeus, släkt och artnamn.

Bild 12 Vi avslutar med ett av de djur som 
Linné blev auktor för 1758, den europeiska 
älgen. Vi säger i allmänhet bara namnet älg för 
älgen men det finns en annan art som Linné 
inte är auktor för – den amerikanska älgen 
Alces americanus. Den europeiska älgen Alces 
alces är förmodligen det mest avbildade djuret 
som Linné är upphovsman till. En grann Alces 
alces från Kazakstan.

Text: Sven Vindelstam
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Innan jag redovisar den innehållsmässiga 
delen av min lilla undersökning behöver jag 
först göra några inledande förbehåll. För his-
toriker, till vilka jag räknar mig själv, innebär 
så kallade ego-dokument först och främst 
ett viktigt komplement till uppgifter som vi 
samlar in genom att arbeta med officiella 
handlingar, åtminstone har det varit så tills 
relativt nyligen. De senaste decennierna har 
forskarnas uppmärksamhet allt mer aktivt 
kommit att riktas mot ett studium av inte 
bara händelser, utan även sinnestillstånd, 
något som betydligt vidgat ego-dokumentens 
möjligheter vad gäller kunskapsinhämtning.

Jag har studerat memoarer av krigsfångar, 
som under olika perioder hamnat i rysk 
fångenskap och som tillbringat ett antal år i 
Ryssland. Det gäller Karl den XII:s krigare 
karolinerna, soldater ur Napoleons armé och 
Adolf  Hitlers soldater.

Till skillnad från dagböcker och brev 
skrivs memoarer en tid efter de händelser 
som skildras. Här kan man instämma med 
de forskare som anser att vi i det skedet har 
att göra med två ”jag”: Ett jag som deltog i 
de beskrivna händelserna och upplevde vissa 
känslor, som fortfarande lever kvar i minnet, 
och ett som försöker förmedla dessa känslor, 
handlingar och sinnestillstånd, nu baserade 
på nya erfarenheter, bokstavligen sittande vid 
ett skrivbord i ett varmt och ombonat rum 
med en kopp kaffe till hands. I denna nya 
verklighet står författaren inför många fres-
telser, för att inte tala om det subjektiva drag 
som är utmärkande för genren som sådan.

Av uppenbara skäl finns praktiskt taget 
inga dagböcker av krigsfångar att tillgå för 
forskarna. Krigsfångens status uteslöt alla 
möjligheter att fritt föra och förmedla dag-
boksanteckningar, för att inte tala om att 
fångarna ofta helt enkelt saknade tillgång till 
papper och penna. Det nästan enda undanta-
get är den svenske fältprästen Andreas Wester-
mans dagbok. Han förde anteckningar mellan 
raderna i olika gudstjänstböcker och lyckades 
också av det skälet föra ut dem. Hauptmann 
Heinz Kühn mindes på 1900-talet vilka hårda 
straff som drabbade den som försökte ta 
med sig om så bara några enstaka blad med 

anteckningar. Fast det är tack vare honom vi 
vet att man genom olika listiga knep kunde 
lyckas bevara en del minnen från hemmet. 
Genom hela kriget och sin fångenskap lyck-
ades han bevara ett album stort som en 
handflata med bröllopsfoton. 

De franska fångarna förlitade sig på 
dagboksanteckningar när de skrev sina 
memoarer. Att just fångarna ur Napoleons 
armé hade kvar sina dagböcker är lätt-
förklarligt: de befann sig relativt kort tid i 
fångenskap och förhållandena för officerare 
i fångenskap var mycket milda.

De flesta memoarerna sammanställdes, 
skrevs och trycktes flera år efter återkomsten 
till hemlandet av de före detta fångarna själva 
eller deras anhöriga, ibland nedtecknade 
av en tredje person utgående från muntliga 
redogörelser. Här måste man ha klart för 
sig att varje författare har gjort ett ganska 
stort arbete (någon gör det bättre och någon 
sämre). Det är uppenbart att den viktigaste 
källan till fångarnas memoarer är deras egna 
minnen. Arbete med memoarskrivande för-
utsätter att man också nyttjar andra resurser. 
Det kan röra sig om tjänstekorrespondens, 
skuldsedlar, rapporter och dylikt. De mest 
konsekventa memoarförfattarna gör aktivt 
bruk av vetenskaplig litteratur, publicistik och 
material ur periodisk press.

Kompositionsmässigt kan man indela 
praktiskt taget alla memoarer skrivna av 
krigsfångar i tre avsnitt. I det första avsnittet 
beskrivs livet och tjänstgöringen under tiden 
innan man togs till fånga, i det andra avsnit-
tet skildras omständigheterna under fång-
enskapen och själva fångenskapen med alla 
dess prövningar och svårigheter, och slutligen 
i den tredje och sista delen återvändandet 
och livet efter kriget. Den sista delen är ofta 
den kortaste, eftersom författarna av allt att 
döma ser åren av krigstjänstgöring och de 
omständigheter som sammanhängde med 
dem som de mest intressanta.

När de skapar sin text försöker memo-
arförfattarna bygga upp den med stöd av 
invanda kategorier, som logiska samman-
hang, frånvaro av inre motsägelser och en viss 
struktur. Om detta inte alltid lyckas (på grund 

av objektiva och subjektiva orsaker, mer sällan 
med onda avsikter), så ”kompletterar” de texten, 
och stödjer sig då på sin egen livserfarenhet. Ju 
större textens omfattning är, desto fler möjlig-
heter har forskaren att tala om textens karaktär 
av fiktion. Särskilt svåra ur verifikationssyn-
punkt är texter som innehåller beskrivningar av 
en människas inre värld och sinnestillstånd. Ur 
den synpunkten är memoarerna från 1800- och 
1900-talen mycket mer av karaktären fiktion än 
memoarer från 1700-talet. Karolinen Borne-
manns rimmade verser om sin vistelse i fången-
skap är sannolikt det mest lysande undantaget 
från denna begränsning.

Författarnas återgivning av verkligheten är 
mest subjektiv och emotionellt färgad och krä-
ver särskild uppmärksamhet. Om vi använder 
en slutsats från vissa forskare om att man kan 
indela innehållet i memoarerna i 2 genrer: 
memoarer som vittnesmål och memoarer om 
livshändelser1 vid jämförelser av krigsfångars 
memoarer, så kan man med visst fog hävda att 
karolinernas memoarer i högre grad är doku-
mentära och faktabaserade än memoarer från 
1800- och 1900-talen. Den lakoniska och lätt 
torra redogörelse för även de tyngsta insla-
gen i fångarnas liv, som återfinns i de svenska 
memoarerna, står i kontrast mot till exempel 
de franska fångarnas ”skönlitterära” texter. 
”Ledan under denna fasansfullt långa resa är 
omöjlig att beskriva, dag efter dag mötte ju 
vår blick inget annat än himmel och snö, och 
om aftonen en kvav, inrökt bondstuga, som vi 
med dagens inträde omedelbart övergav och 
skyndade vidare mot vårt mål”. Vad vi ser är 
en emotionellt färgad reflektion, som praktiskt 
taget saknas helt i svenskarnas minnen.

Karolinernas memoarer och dagböcker 
utgör en fortsättning på deras tjänst för foster-
landet och förutsätter att de används pragma-
tiskt. Härav den lakoniska stilen, strävan efter 
att dokumentera vad man sett genom uppräk-
ningar av namn på tätorter och avstånd dem 
emellan, listor över regementskamrater och 
deras vistelseorter, ur olika källor hämtade 
uppgifter om hittills okända folk, traditioner, 
seder och bruk, etc.

Andreas Westerman, regementspräst som 
hamnade i fångenskap, noterar noggrant allt 

UTLÄNDSKA KRIGSFÅNGARS 
MEMOARER FRÅN RYSSLAND
– ett försök till jämförande analys
Föredrag på konferensen ”Deportation, förvisning, emigration: självmedvetande, ansvar och medkänsla i ego-dokument 
och fiktion” i Tiumen, Ryssland, den 27 september 2018.

1  Ilon Frajman, Russkie memuary v istoriko-tipologitjeskom osvesjtjenii: k postanovke 
problemy (Ryska memoarer i historisk-typologisk belysning: en problemformulering).
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som rör genomförandet av religiösa cere-
monier; bröllop, trolovningar och begrav-
ningar, och resultatet blir att historikerna 
nu har tillgång till en massa viktiga uppgif-
ter. Som ett exempel på typiska memoarer 
följer här en beskrivning av två karoliners 
ankomst till staden Tiumen. 

Löjtnanten Anders Pihlström skriver att 
de färdades på floden Tura, och slutligen 
den 16 augusti 1711 anländer han till Tiu-
men. Han skriver;: ”Staden är belägen vid 
floden Tura. Högre upp längs vägen ligger 
en myckenhet tatariska byar, och vintervä-
gen till Jepantjin är 46 mil eller 230 verst.  
I denna stad fanns en tysk vojvod vid namn 
Kopiev, som var ganska liberal och välvillig 
mot oss svenske fångar”.

En annan löjtnant, Olof  Hård, noterade 
den 4 maj 1712: ”vi anlände till staden 
Tiumen vid floden Tura: här finnes gamla 
jordvallar, det är en ganska väl uppbyggd 
stad och en av Sibiriens bästa städer, här 
finns en bra livsmedels- och brödmarknad. 
Utanför staden ligger ett kloster, där arkie-
rejen (ärkebiskopen) bor, liksom vojvoden”.

Som jämförelse kommer här en beskriv-
ning av hur brigadören Rodolphe Vielleau 
stöter på en godsägares herrgård: ”Slottet 
var praktfullt och kolossalt stort. Framför 
oss låg infarten till gården, stor som Place 
du Carrousel, längs sidorna var belägna 
två mindre, utsökta byggnader, och var och 
en av dem hade otvivelaktigt sitt bestämda 
ändamål. Marmor och porfyr i en mycket 
pittoresk skog – det var en veritabel remi-
niscens av sagorna i Tusen och en natt eller 
de magnifika dekorationerna på Operan. 
Slottet var ett utsökt prov på romansk arki-
tektur, och från gårdssidan påminde det 
något om Palais Bourbon”.

Vi ser en utvecklingsprocess från det 
opersonliga till dess motsats; memoarerna av 
den tyske soldaten Hans Becker är helt kon-
centrerade på honom själv och hans känslor. 
De är skönlitterära, här finns mycket direkt 
tal, drama och komedi. Mot slutet av berät-
telsen börjar hans memoarer mer påminna 
om en äventyrsroman med ett myller av per-
soner, och i vars centrum huvudpersonen 
själv, författaren, befinner sig.

Det ska för rättvisans skull påpekas att 
karolinerna framstår som mer ”levande” 
för oss när vi analyserar deras brev till 
hemlandet. Breven är intima, de utgör ett 
koncentrat av smärta och tragik. En orsak 
till detta är den minimala tidsskillnaden 
mellan själva händelserna och hänvän-
delsen till en annan person (det vill säga 
frånvaron av autokommunikation). Det 
råder inga tvivel om att brev till hemlan-
det skrivna av franska och tyska fångar av 
samma skäl fungerar som ett utmärkt kom-
plement till vittnesmålen i deras memoarer.

Intressant är också hur fångarna försöker 
reflektera när de hamnat i en främmande 

och annorlunda omgivning. En analys av 
memoarerna visar att arsenalen använda 
verktyg och arbetssätt är ganska lika. Förfat-
tarna använder sina egna nationella benäm-
ningar (vodka-brännvin-Schnaps) för en ny 
verklighet, minnen av mat och dryck i hem-
met, det är konkret och görs i jämförelse 
med det hela, som ett försök att urskilja det 
egna i den omgivande främmande miljön. 
Överföringen av lokala ord genom trans-
kription med latinska bokstäver, bojare, izba, 
stolnik, muzik, etc., är ganska stereotyp, lik-
som omnämnandena av smutsen och kylan. 
Omnämnandet och beskrivningarna, med 
olika grader av fullständighet och skönlitte-
rär kvalitet, av städer, byar, floder och andra 
platser på Rysslands karta utgör ett försök 
att måla ett slags bild av Ryssland som lag-
ras ovanpå de ändlösa och invanda beskriv-
ningarna av ändlösa vidder, täta skogar och 
oframkomliga träsk, som utgör en oumbär-
lig komponent i alla vittnesmål i memoarer 
skrivna av utlänningar.

Något som hjälpte karolinerna att över-
leva i fångenskapen var användningen av 
patriotiska symboltecken, som kungens 
födelsedag, utvikningar om drabbningar, 
kröningar och dylikt.

Bland viktigare inslag i memoarerna 
kan nämnas beskrivningar av nationella 
seder och bruk och traditioner bland loka-
linvånarna. Karolinerna på 1700-talet 
skrev om ostjaker, chanter och manser, 
Oberleutnant von Jelin beskrev och avbild-
ade folken som bebodde guvernementet 
Penza, i synnerhet mordvinerna, på 1800-
talet, och underofficeren Hans Becker skrev 
om kazakernas historia på 1900-talet.

Löjtnanten Leonard Kagg, författare till 
de sannolikt mest intressanta och fullstän-
diga memoarerna, tog bokstavligen genast 
efter återkomsten till hemlandet skriftlig 
kontakt med den berömde svenske forska-
ren, professorn vid Uppsala universitet och 
biskopen Erik Benzelius, och sände honom 
teckningar av en mammutunge vilka han 
själv gjort i Sibirien. Benzelius visade ome-
delbart upp teckningarna för sina kollegor 
på ett särskilt sammankallat möte. Intres-
set i forskarsamfundet för uppgifter i dag-
böcker och memoarer och i krigsfångarnas 
anteckningar var ovanligt stort. På fång-
arnas memoarer stödjer sig den store Carl 
von Linné och hans ”apostlar”, när de 
några decennier senare reser runt i Ryss-
land och sammanställer sina beskrivningar 
av landets flora och fauna. 

Den emotionella knappheten i karo-
linernas dagböcker kompenserades med 
råge av inslaget av upplysningssträvanden. 
Här kan det vara värt att återkomma till 
frågan om i vilket syfte krigsfångarna var 
beredda att gräva i det förgångna med alla 
dess tunga inslag. 

Det ska sägas att det finns många fakto-

rer som kan ha påverkat de före detta fångarnas 
beslut i det avseendet. Att bevara och förmedla 
minnet av det man upplevt, religiösa motiv 
(till exempel den protestantiska självkontrollen 
på 1700-talet) och självförverkligande, bland 
annat som bärare av kunskaper och praktiker 
som kommande generationer kan behöva. Det 
senare styrks väl av det faktum att karolinerna 
efter att ha återkommit till fosterlandet efter 
1721 aktivt började arbeta som lärare. Även 
fångar från andra sekler var beredda att dela 
med sig av sina kunskaper om Ryssland. Josef  
Hendricks blev efter en 7 år lång krigsfången-
skap i Sovjetunionen inte bara lärare i geografi, 
utan även medförfattare till en skolbok i tre 
band, där han skrev avsnitten om Ryssland.

Sammanfattningsvis kan man säga följande. 
Karolinernas memoarer är i mycket högre grad 
faktaredovisande och opersonliga i förhållande 
till författarjaget, till skillnad från ego-dokumen-
ten från 1800- och 1900-talet, där man kan se 
en strävan att inte bara beskriva sina upplevel-
ser, sinnestillstånd och handlingar, utan även 
den process där författarna själva blir medvetna 
om detta och motiverar det. Skälen till detta 
finns i många avseenden att söka i det som sker 
vid mitten av 1700-talet, det som vissa forskare 
kallar ”revolutionen i den europeiska kulturen”, 
det vill säga revolutionen i fråga om läsande, 
skrivande och utgivningsverksamhet å ena sidan, 
och födelsen av den moderna pedagogiken å 
den andra, något som enligt Baggerman lägger 
grunden för individualiseringsprocessen. Det är 
uppenbart att med tiden tog sig även ”de små 
människorna” rätten att tala om sig själva.

Text: Galina Sjebaldina  
Översättning Bengt Eriksson

Fängelsegång under jord i Tobolsk

Tidigare fängelsebyggnad, Tobolsk
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”
Jag heter Zuzanna Mierzwicka och kommer 
från Polen. Tack vare Sverigekontakt fick 
jag ett folkhögskolestipendium. Jag har bli-
vit inbjudan vid Kyrkeruds folkhögskola på 
höstterminen 2018. Skolan ligger i Årjäng i 
västra Sverige.

Jag har läst svenska i ett år nu. Jag bör-
jade att lära mig det språket förra hösten. 
Den här vistelsen har verkligen fördjupat 
min språkvetenskap. Min synpunkt på livet 
i Sverige och Sveriges kultur utvecklades 
också. Jag har alltid varit intresserad av Sve-
rige och svenska språket så det gläder mig att 
jag har fått möjlighet att verkligen komma 
hit, utforska det landet och prata på svenska.

Om man lär sig främmande språk, är det 
självklart viktigt att ha förmåga att prata på 

Min vistelse 
i Sverige

det så ofta som möjligt. Det är nog obligato-
riskt, om man vill prata flytande.

Under min vistelse pratar jag jämt på 
svenska. Att förstå svenskar, särskilt de som 
pratar med dialekter, var en liten utmaning 
i början. Ibland är det svårt för jag måste 
blanda två språk och förvandla dem i huvu-
det för att förstå allt riktigt. Det är emeller-
tid aldrig jobbigt för jag älskar att prata på 
svenska. Det språket har sin egen charm och 
melodi, tycker jag.

I skolan är alla lärare och klasskamrater 
hjälpsamma och försöker alltid att förklara 
allt som jag inte än fattar. Det uppskattar jag 
mycket. Jag tycker att lärare här ägnar sig åt 
sin lärarinnetjänst. Med hjälp av dem har jag 
redan gjort ganska stora framsteg i svenskan.

På folkhögskolan trivs jag bäst. Jag har 
redan skaffat många svenska kompisar som 
jag aldrig ska glömma. Jag brukar också till-
bringa min fritid genom att springa i skogen. 
Då beundrar jag Värmlands landskap.

Skolan omges av sjön och skogen så jag 
kan känna trälukten överallt som är trev-
ligt tycker jag. Dofterna i Sverige är utsökta 
och karakteristiska och består av trä, kanel 
och saffran förstås! Jag tror att de alltid ska 
påminna mig om den resan.

Lektionerna fokuserar sig på ämne som 
verkligen fångar mitt intresse. Jag har också 
märkt att de är förberedda med en stor fokus 
på att diskutera mycket. Vi utvecklar oss 
själva i konsten att samtala och debattkun-
skaper är viktiga. Enligt min åsikt försöker 
svenska skolor att utbilda mentalt och sprida 
tolerans, begrepp mer som är nödvändigt 
och rättfärdigt, tycker jag.

Till slutet skulle jag vilja uttrycka min 
stora tacksamhet för Sverigekontakt har för-
verkligat mina drömmar om språkförkovran. 
Jag gör mitt bästa att utnyttja den vistelsen 
så produktivt som möjligt. Tack!

Text: Zuzanna Mierzwicka ”Sverigekontaktstipendiater: Ciprian-Nicolae Tiganoiu, 
Zuzanna Mierzwicka och Valeriya Baklanova
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Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet 
som verkar för att öka omvärldens intresse och 
förtroende för Sverige. Genom strategisk kom-
munikation och utbyte inom kultur, utbildning, 
vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete 
och långsiktiga relationer med andra länder. SI 
har det övergripande ansvaret för svenskunder-
visningen i utlandet, främst på universitetsnivå. 
www.si.se

INFORMERAR

kontakterna genom att anordna kurser i 
svenska för vuxna. Varje vecka utnyttjar 
över 250 fransmän vårt breda utbud av kur-
ser på fyra nivåer. Många av deltagarna 
reser sedan till Sverige. Några av dem har 
valt att läsa svenska för att de har svenska 
släktband eller hittat en svensk partner. 
Efter Sveriges inträde i EU 1995 väljer allt 
fler att lära sig svenska av utbildnings- och 
yrkesskäl.  Några har till och med som livs-
projekt att flytta till Sverige.

Utöver detta organiserar Svenska insti-
tutet event tillsammans med svenska företag 
inom kulturella och kreativa näringar. Det 
finns även möjlighet för svenska forskare, 
kulturarbetare och konstnärer att hyra husets 
sex gästbostäder för projekt med anknyt-
ning till Frankrike. 

Genom att vara aktiv i ett av världens 
främsta kulturella nav bidrar SI Paris, i en 
av EU:s centrala huvudstäder, till att stärka 
bilden av Sverige utomlands. 

Du hittar vårt program på:  
www.institutsuedois.fr 
Text: Gunilla Norén

Ett viktigt skyltfönster för svensk kultur 
och en internationell mötesplats
Över 100 000 besökare får varje år möjlig-
het att uppleva svensk kultur i olika former 
på Svenska institutet i Paris. Det gör huset 
till ett av de mest välbesökta utländska kul-
turinstituten i den franska huvudstaden. 
Den publika verksamheten omfattar bland 
annat utställningar, filmvisningar, konser-
ter, seminarier, en permanent konstsamling 
samt ett kafé med svensk mat och fika på 
menyn. Kulturhuset är på så sätt ett själv-
klart skyltfönster för svensk kultur men 
också en viktig plats för relationsbyggandet 
mellan Sverige och Frankrike. 

Svenska institutet i Paris invigdes 1971 
och har sedan dess byggt långsiktiga rela-
tioner till värdlandet genom att prioritera 
utbyten av idéer och projekt samt genom 
att eftersträva samarbeten mellan länderna, 
både mellan institutioner och individer. 
Med kulturen som grund lyfter vi aktuella 
samhällsfrågor av gemensamt intresse och 
relevans för Sverige och Frankrike.

Vi främjar också de svensk-franska 

Gör ett besök på 
Svenska institutet i Paris

”

Svenska institutet i Paris är en aktiv mötesplats för svensk-franska och interna-
tionella kultursamarbeten i det vackra 1500-talspalatset Hôtel de Marle, mitt i de 
centrala Maraiskvarteren.
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Den efterlängtade 
jullimpan
Det sägs att julgubben bor i Korva-
tunturi i finska Lappland. Själva fjället 
som heter Korvatunturi ligger långt 
borta i ödemarken men eftersom det 
skulle vara svårt att ta sig dit, har 
julgubben också kontor i Rovaniemi, 
ca 800km norrut från Helsingfors. 
SantaParken är en nöjespark och be-
söksattraktion som årligen besöks av 
ca 300 000 turister, bland dem massor 
av ryssar och asiater. 

Nöjesparker i all ära men nog skulle jag 
uppskatta en jultomte eller -gubbe som 
man kunde lita på. På något sätt tycks han 
missa alla de önskelistor som ligger framme 
före julen. Borde inte tomtarna komma och 
hämta dem? Och sedan skulle julklapparna 
levereras under granen? Men nej, allt detta 
måste man göra själv. 

Förra året kom julen alldeles för snabbt. 
Jag är en wannabe-sömmerska och önskar 
alltid att någon av de julklappar jag ger är 
handgjord men jag fick nackspärr efter för-
sta färdigsydda klädesplagget och kunde 
inte sy allt det jag hade tänkt mig. ”Du 
kunde åtminstone ha bakat limpan för den 
är alltid så god”, sa mamma besviket när vi 
kom till mina föräldrar och bara hade med 
oss vin och annat från affären. Jag skäm-
des så. Hade jag verkligen inte orkat baka 
några limpor? Skulle inte alla ta med sig 
något hemlagat till julbordet? 

Hemma hos mina föräldrar gäller det 
traditionellt julbord. Och mamma lagar 
allt själv. Som pensionär hinner hon med 
allt detta men till hennes ära måste jag säga 
att hon alltid skött alla julsysslor ensam, 
även när hon ännu jobbade. De olika låd- 
och fiskrätterna, skinkan, rosollen, salladen 
osv. Min ena syster lagar senap och andra 
systern potatislåda. Det finns efterrätt och 
till kaffet också sachertårta.

I år ska mamma få sin limpa för jag för-
söker börja förbereda mig tidigare. Jag vill 
inte att hon blir ledsen. En del julklappar 
har jag redan beställt på nätet och vem 

som ska få vad är redan bestämt. Då är jag 
genast gladare och mindre stressad. 

Min man råkar vara en julmänniska som 
strax efter julen börjar prata om nästa jul. 
Jag däremot kan njuta av julen men brukar 
ha så mycket att göra i skolan att jag inte 
riktigt hinner med allt som borde göras. 

I år slutar andra perioden i skolan till 
julen och då måste det hållas massor av 
prov och ges många vitsord. Skolavslut-
ningen är inget nämnvärt utan grupperna 
samlas med sin klassföreståndare, de bjuds 
på risgrynsgröt, glögg och pepparkaka 
och sedan får de som vill gå i julkyrkan. 
Domkyrkan i Åbo är väldigt stämningsfull 
och det är alltid härligt att sjunga några 
psalmer även om man inte är så religiös. 
Tyvärr är det inte många av våra elever 

som kommer med och upplever den fina 
stämningen men till min glädje har jag märkt 
att många invandrargrupper deltagit även om 
de kunde avstå. 

Det återstår att se hur julen kommer att firas 
när jag är gammal. Hur länge har vi den här 
förvirrande blandningen av kristna traditio-
ner, tomtar och allt det kommersiella. Fick jag 
bestämma skulle jag ha en jul med varma tan-
kar och gärningar mot medmänniskor, fridfull 
samvaro, musik och avkoppling. 

Jag önskar alla en god 
jullimpa samt en sådan jul 
som ni själva vill ha! 

Text: Johanna Savolainen

 

Utblick Finland

Den här ryggsäcken sydde jag åt en sjuåring som älskar mjuka saker.
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”Bergmanprofessor” Maaret Koskinen inspi-
rerade t.o.m. en av våra rikssvenska grupp-
ledare att direkt kommentera presentationen 
i sin blogg. Jennifer Sandströms blogginlägg 
går att läsa här:  
https://jennifersandstromse/2018/11/06/
vad-en-67-aring-kan-lara-oss-om-storytelling/

Ingmar Bergman, om någon, är ett starkt 
varumärke men han är lite okänd för dagens 
studenter som eventuellt bara sett Fanny och 
Alexander utan att ens notera att det är en 
Bergmanfilm. Nu blev många åhörare intres-
serade av den här ”filmberättaren” och hans 
filmer.  Under paneldiskussionen frågade 
studenterna bl.a. vem som skulle kunna vara 
Finlands ”Bergman”.  Aki Kaurismäki – 
kanske? I dag uppskattas dokumentärer högt 
eftersom de är äkta berättelser, för tekniken 
gör filmbranschen till en trollkonstvärld där 
man kan fejka hur mycket man vill.

Maria Wetterstrand presenterade Mil-
jö-partiets olika berättelser: den ena från 
2002 och den andra från 2011. Mycket 
hade ändrats. Miljöpartiet berättar om sig 
själva och sin verksamhet idag hellre i posi-
tiv form. De vill uppfattas som ett framtids-
inriktat parti. Även klädseln inom partiet  
hade ändrats mellan de här åren.  Berättel-
sen måste bygga på sanning, den ska kunna 
kopplas till människors vardag och väcka 
känslor. I dagens politik verkar det dock 
vara svårt att veta vilken bild av verklighe-
ten som är sann.

Hur skapar man en livsberättelse som 
folk vill följa? Hur skapar man ett personligt 
varumärke kring sig själv på sociala medier? 

Sverigepaket 
på Hanaholmen 

Jakob Andersson (@detvarmindag) som har 
ca 90 000+ följare är själv en berättelse. 
Han beskriver sina dagar och berättar om 
sina tankar varje dag. Hans stories väcker 
intresse hos följarna och de deltar i hans 
egen berättelse med kommentarer, bilder. 

”Jag är fantastisk 
precis som jag är” 
är hans motto som någon av följarna hade 
låtit tatuera på sin arm . Han säger att han 
är ärlig och har ansvar för det han skriver. 
Han kan inte göra reklam för saker som 
han inte tror på eller accepterar, såsom t.ex. 
spelsajter.  

I alla tre presentationerna kom man fram 
till att berättelsen måste vara äkta, sann!

Seminariet arrangerades på Svenska 
dagen den 6 november. Övriga talare var 
Gunvor Kronman, vd för Hanaholmen, 
Camilla Kåla, ordförande för Sverigekon-
takt i Finland r.f., Jenny Kanerva, ambas-
sadråd från Sveriges ambassad i Helsingfors 
samt Nathalie Edman-Koskell, styrelse-
medlem i Sverigekontakt i Finland r.f. Som 
moderator fungerade Henrik Hulden från 
Hanaholmen. Pausgymnastiken leddes av 
lektor Marjaana Halsas från Haaga-Helia 
yrkeshögskola.

Studenterna från olika högskolor och 
universitet fick grupparbeta under ledning 
av rikssvenska ungdomar och alla fick njuta 
av mellanmål under grupparbetet. 

Text och bild: Berit Peltonen

Hur skapa en god berättelse inom film, marknadsföring och kommuni-
kation? Årets tema belystes av tre talare med olika bakgrund: Maaret 
Koskinen, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet, Maria 
Wetterstrand, vd vid Milton Purpose samt Jakob Andersson, influencer. 

Gudmund Erling i arbete. 

Utblick Finland

	

Jenny	Kanerva,	ambassadråd	för	kommunikation	och	kultur,	Sveriges	ambassad	i	Helsingfors.	

	

Lite	pausgymnastik.	

	

	

Jakob	Andersson,	Maaret	Koskinen,	Maria	Wetterstrand	

Den här ryggsäcken sydde jag åt en sjuåring som älskar mjuka saker.

Succé i repris:

	

Jenny	Kanerva,	ambassadråd	för	kommunikation	och	kultur,	Sveriges	ambassad	i	Helsingfors.	

	

Lite	pausgymnastik.	

	

Jenny Kanerva, ambassadråd för kommunikation och 
kultur, Sveriges ambassad i Helsingfors.

Lite pausgymnastik.

Jakob Andersson, Maaret Koskinen, Maria 
Wetterstrand

Jakob Andersson (@detvarmindag)
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Strax före andra världskriget, 1938, var 
arbetslösheten stor i Europa. Många 
av de svenskar som bodde utomlands 
var arbetslösa, och när de återvände 
hade de svårt att få jobb även i sitt 
gamla hemland. Behovet av en orga-
nisation som kunde företräda dem i 
olika frågor blev allt mer märkbart.

I Jerntorgets lokaler i Gamla stan i Stock-
holm bildade 150 hemkomna utlandssvenskar 
Utlandssvenskarnas förening som idag, 80 år 
senare, fortsätter att driva frågor som påver-
kar utlandssvenskar, men nu under namnet 
Föreningen Svenskar i Världen. För trots att 
utlandssvenskarna är en heterogen grupp, 
finns det många utmaningar som förenar.

En fråga som organisationen arbetat 
intensivt med under året är att öka röstdel-
tagandet för de uppskattningsvis 160 000 
röstberättigade utlandssvenskarna. Totalt 
finns det 660 000 utlandssvenskar. 

Det är en demokratisk rättighet, och fak-
tiskt skyldighet, att rösta. Globaliseringen 
kommer inte att minska vår vilja att studera 
eller arbeta i ett annat land under en längre 
tid, och samhället måste bli bättre på att 

förhålla sig till det, säger Svenskar i Värl-
dens generalsekreterare Cecilia Borglin.

I valet 2014 var det bara 32 procent av 
de röstberättigade utlandssvenskarna som 
röstade. En anledning till det låga valdelta-
gandet är de snåriga och tidskrävande reg-
lerna kring röstning. Flera länder har fram-
gångsrikt infört e-röstning som ett alternativ, 
en fråga som Svenskar i Världen driver.

Kim Källström ny i styrelsen
Just nu pågår ett arbete inom organisatio-
nen som ska göra organisationen redo för 
ytterligare 80 år. I det arbetet utgör styrel-
sen en viktig hörnsten, inte minst eftersom 
de har egna erfarenheter av att bo utom-
lands. På senaste årsmötet valdes bland 
annat före detta fotbollsproffset Kim Käll-
ström in som ny ledamot. Kim har spelat 
för klubbar i England, Frankrike, Schweiz 
och Ryssland, men bor numera i Stock-
holm. Med 131 landskamper i bagaget och 
flera utmärkelser för sina fotbollsinsatser 
på hyllan är han en av Sveriges främsta fot-
bollsspelare genom tiderna. Här delar han 
med sig av sina erfarenheter av att bo utom-
lands, och sedan flytta hem igen. 

Mot nya 80 år

Av alla länder du har bott i – vilket är ditt 
favoritland? 
Det får nog bli Frankrike. Där bodde vi i drygt 
åtta år, så vi hann verkligen lära känna landet 
och komma in i samhället. Både fotbollsmäs-
sigt och socialt var det riktigt bra. Det tar ju 
alltid ett par år innan allt faller på plats. Vårt 
första barn föddes där, vilket också bidrar till 
att Frankrike är speciellt i mina ögon. Landet 
passade helt enkelt min och min frus menta-
litet och allt flöt verkligen på under hela den 
utlandsvistelsen.

Ditt bästa tips inför en utlandsflytt?
Förberedelse, förberedelse, förberedelse! Leta 
upp information om landet och staden, men 
även om systemet. Om du har barn som följer 
med, då jackas ansvaret upp ännu mer. Det är 
helt enkelt jobbigare och svårare om man inte 
vet vad som väntar. Ett bra sätt är att hitta nå-
gon som bor i landet – och allra helst i staden 
– för att få lokala tips. Information som man får 
från mun till mun är oslagbart, tycker jag.

Ditt bästa tips inför hemflytten?
Förberedelse, förberedelse, förberedelse! Jo, 
det är sant – även i det här läget behöver man 
förbereda sig. Det är lätt att tro att man vet hur 
allt funkar, men saker och ting ändras. Jag 
skulle till och med vara så hård och påstå att 
du ska utgå från att ingen är speciellt behjälp-
lig när du ska in i det svenska samhället igen. 
Det svenska systemet kräver minst lika mycket 
tragglande som ett utländskt – trots att du är 
född och uppvuxen i Sverige. 

Varför engagerar du sig i Svenskar i  
Världens styrelse? 
Jag vill dela med mig av mina erfarenheter 
av att ha varit utlandssvensk i många år, och 
bidra till att göra det än mer attraktivt att bo ut-
omlands några år. Man lär sig mer om världen, 
och inte minst om sig själv. Men idag finns det 
lite för många onödiga hinder för en utflytt och 
hemflytt – det vill jag vara med och ändra på.

Vill du veta mer om Svenskar i Världen, besök 
www.sviv.se eller besök oss på Facebook (Fören-
ingen Svenskar i Världen) och Instagram (svens-
karivarlden). Du når oss även via sviv@sviv.se

SUF-VM
Kim Källström

Cecilia Borglin,  
ny generalsekreterare i SviV
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Svenska skolan i Toronto har som 
tradition att rivstarta varje läsår med 
SUF-VM. Vi träffas en lördagsmorgon 
i mitten av september, när det ännu 
är väl över 20 grader varmt. Just den 
här dagen hade vi gassande sol och 
riktigt varmt, men det stoppade inte 
våra grymma elever från att ge järnet i 
varje gren! 

 
Mycket vatten och juice gick åt, till fikat 
hade vi även laddat upp med sportiga 
snacks som frukt, knäckebröd och ”granola 
bars” (eller ”muslistavar” som vi bestämde 
oss för att kalla dem på svenska).

Vi ser fram emot årets resultat och kom-
mer definitivt samla ihop vår kanadensiska 
trupp nästa höst igen! 

Tack och hjärtliga hälsningar från 
Svenska Skolan i Toronto

Foto: Mia Frost

 

SUF-VM

FAKTA SUF-VM 2018

51 skolor i 21 länder i 5 världsdelar

2.078 deltagare (2.041 elever & 37 

vuxna)

7.850 resultat i 18 olika åldersklasser

275 medaljer kommer att utdelas

Alla skolor skrev att de hade jättekul. 
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Ett av Rysslands största vapenmuseer ligger i Tula och är hjälmformad.
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Men ändå så låter det väldigt provin-
siellt. Småskaligt, småstadsaktigt. 
Tula tillhör inte den stolta skaran 

av de äldre ryska betydelsefulla städerna, 
såsom Novgorod, Jaroslavl, Vladimir eller 
Suzdal. Det nämns inte i samband med säg-
ner, såsom Rostov. Hur kan det komma sig 
att en stad som bidragit med så jättemycket 
till den ryska kulturen knappt prioriteras av 
turister?

Officiellt är Tula ett år äldre än Moskva – 
och dateras därmed till 1146 – men städernas 
öden är så olika. Tula har alltid funnits i skug-
gan av sin större granne – även om det fak-
tiskt var till större del tack vare just Tula som 
Moskva inte erövrades av tyskarna under 
andra världskriget: Tula låg ”i vägen” för 
tyskarna så att några trupper kunde stoppas. 
”Sin vän välkomnar Tula med pepparkakan, 
sin fiende – med vapen”, brukar man säga.

Tulas hjärta, precis som Moskvas, är 
Kreml. Kreml är inte något namn på presi-
dentresidens, som många tror, utan en äldre 
benämning för en fortifierad borg. Tänk 
dig Visby med sin stadsmur – dess medel-
tida kärna skulle kunna vara dagens mot-
svarighet till vad ryssarna kallar för Kreml. 
Hela bosättningen fanns tidigare innanför 
murarna, som var till för att skydda sin stora 
granne, Moskva, från fienden.

När den ryske tsaren Ivan den förskräck-
lige dog 1584, hade han bara en son kvar vid 
liv, Fjodor, som kom att bli den siste tsaren av 
den svenske Ruriks ätt. Fjodor saknade någon 
legitim arvinge, vilket ledde till en politisk kris 
i Ryssland, då bland annat en annan sedan 
länge död son av Ivan den förskräcklige dök 
upp. Denne ansågs ha dött vid 8-års ålder, 
men fick ”återuppstå från de döda” när detta 
krävdes av politiska skäl. Han hette Falske 

Tula  
Mästarnas huvudstad

Dmitrij, erkändes av flera personer som sett 
den verklige Dmitrij, och kröntes till tsar. Fal-
ske Dmitrij kunde av olika anledningar inte 
komma direkt till Moskva, utan stannade 
först i Tula, och det var hit den ryska adeln 
skyndade sig för att svära sin trohet till den 
nya tsaren. Under ett par veckor fungerade 
Tula i praktiken som Rysslands huvudstad.

1600-talet handlade inte bara om stän-
diga uppror och kamp för tronen. Rysslands 
yta blev större tack vare nya områden i söder, 
så Tulas betydelse som en försvarsstad mins-
kade, och den förvandlades till en handels- 
och industristad. Eftersom regionen var rik 
på järnmalm, var det helt naturligt att smide 
började räknas som en av stadens största och 
viktigaste inkomstkällor. Redan i slutet av 
1400-talet började ryska furstar ge mer upp-
märksamhet till egen vapentillverkning, men 
det tog nästan ett sekel innan tulska smeder 
befriades från extra skatter för att kunna till-
verka vapen på statlig nivå.

Så småningom öppnades fler industrier här, 
och Tula blev känt som Rysslands centrum för 
vapentillverkning. Inte undra på att man idag 
kan besöka ett av landets största vapenmuseer 
just här, i Tula, för att se hur vapen utvecklats 
under seklernas gång. Störst är avdelningen 
med modernare vapen från 1700-talet och 
framåt – det är ett äkta paradis för vapenintres-

serade, som här kan hitta alla möjliga model-
ler från alla världsdelar. Guider brukar förstås 
fokusera mest på det tulska – samt på de märk-
liga rekorden: här ligger till exempel en unik 
automatkarbin som skapades i Tula 1966 
och kunde ge ifrån sig upp till 1800 skott per 
minut – jämfört med den världskända Kalas-
jnikov som ”bara” klarar 600 skott. Tyvärr 
visade sig detta unika vapen vara alldeles för 
komplicerat för masstillverkning, så idag har 
vi bara ett exemplar av det, bevarat här, i Tula.

En annan intressant variant är en så  
kallad ”rymdpistol”, som fick sitt smeknamn 
tack vare den sovjetiske kosmonauten Alek-
sej Leonov, som var den första människan 
att genomföra en rymdpromenad. När hans 
rymdfarkost vid landning hamnade långt 
inne i en sibirisk skog insåg han att det var 
svårt att överleva utan passande utrustning: 
det krävdes både kniv, yxa och gevär. Sagt 
och gjort: mästare i Tula satte sig för att utar-
beta ett sådant vapen, som blev färdigt ett 
par decennier senare.

Ända sedan de första större vapenin-
dustrierna etablerades i Tula på 1700-talet 
började man tillverka miniatyrkopior av 
större gevär, revolvrar och sablar. 1845 till-
kom två pistoler och en sabel som totalt 
vägde sex gram och gavs som present till 
Rysslands blivande kejsare Alexander II, när 
denne besökte vapenfabriken i Tula. Ännu 
mer imponerande, åtminstone för mig, var 
modellen av den brittiska Bull Dog revolver 
som med sin längd på 2,5 cm såg dagens ljus 
i Tula år 2008. Bredvid pistolen ligger flera 
små patroner, fem av vilka kan stoppas in i 
revolvern. Vid avfyrning kan varje kula flyga 
cirka en meter och få en stående planka att 
ramla omkull.

Det där med miniatyrer har fascinerat 

UTBLICK 

RYSSLAND

Tula låter så provinsiellt. Visst, det är därifrån den kända ryska pepparkakan kallad prjanik kommer. 
Och det är där vapen tillverkats under många århundraden. Och uttrycket ”att åka till Tula med sin 
samovar” (med betydelsen ”gå över ån efter vatten”) stammar också därifrån. Och alla dessa leksa-
ker av lera som fyller alla ryska souvenirmarknader. Och det var i närheten av Tula som förmodligen 
den mest kände ryska författaren utomlands, Leo Tolstoj, hade sin herrgård.

Motsvarigheter till gejsersjön i Altajregionen finns bara i Yellowstone nationapark.

Miniatyren av Bull Dog Revolver. Bild: Tulas vapen-
museum.
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tulackerna under många år. 
Alla ryssar känner exempelvis 
till novellen ”Vänsterhänt”, 
skriven 1881. Hela historien 
börjar med den ryske kejsaren 
Alexander I:s besök till Eng-
land där han fick se ett märkligt 
exempel på de engelska hant-
verkarnas skicklighet – en liten 
loppa av stål. Enligt sägnen 
köpte kejsaren loppan och tog 
den hem till Sankt Petersburg.

Väl hemma blev man nog 
lite avundsjuk och insåg att rys-
sarna inte var sämre och kunde 
tillverka mycket roligare saker. Loppan visades 
på industrifabriken i Tula, där de bästa arbe-
tarna ombads att hitta på något som kunde 
bevisa ryssarnas överlägsenhet. Sagt och gjort: 
ett par veckor senare blev loppan skodd med 
små hästskor och skickades tillbaka till Eng-
land! Mitt i stan står nu monumentet till den 
duktige mästaren från sagan, och en modell 
av själva loppan kan ses på stadens äldsta apo-
tek, som förvandlats till museum.

Men inte bara den märkliga loppan och 
det stora vapenmuseet har bidragit till ryssar-
nas kännedom om Tula. När Napoleonkriget 
var slut var blomstertiden för vapenindustrin 
ute. Mästarna som fanns kvar och kunde 
arbeta med metall började då satsa på andra 
saker – framför allt dragspel och samovarer 
som gjorde Tula känt utomlands. Samovarer 
hade gjorts här sedan 1700-talet, men först 
ett sekel senare blev det omfattande på rik-
tigt: antal samovarfabriker i staden nådde 
50 stycken! Runda och fyrkantiga, av koppar 
och ibland förgyllda, skickligt dekorerade och 
enkla – här kunde man köpa precis vad man 
önskade. Rikt dekorerade förgyllda exemplar 
var otroligt dyra – men att skaffa sig en sam-
ovar var för övrigt inte det billigaste för all-
mänheten heller: på den tiden brukade man 
utgå ifrån samovarens vikt, för det var fram-
för allt metallen man betalade för, som efter 
alla krig importerades från andra länder, så 
priserna var höga…

Att dricka te kring samovaren har länge 

varit en del av många ryssars vardag. När jag 
var liten hade vi en mindre samovar i mina 
släktingars sommarstuga, och där samlades vi 
ofta för att prata om livet. Ofta tillkom också 
så kallade prjaniki – pepparkakor – som i 
Ryssland ofta har någon fyllning, i regel base-
rad på äppel- eller plommonmos och tillägg 
av frukt- och bärsmak.

Till skillnad från de typiska europeiska 
pepparkakorna som är tunna och påmålade 
med olikfärgad glasyr, är tulska varianter 
tjocka och bruna, med ett tryckt mönster på 
sig. Bagarna använder specifika formar, dit 
degen ”kläms in”, så att kakans yta får den 
intryckta bilden på sig. Formarna görs av 
björk eller päronträd, är cirka 5 cm tjocka 
och behöver torkas ute i det fria mellan 5 och 
20 (!) år. Först då, om träbiten fortfarande 
saknar sprickor, kan man skapa ett mönster 
i den. Idag får man vara med och försöka 
forma sin egen prjanik, vilket många är redo 
att prova på.

Så ja, Tula är en märklig liten pärla, värd 
ett besök. Med alla sina 
sevärdheter, festivaler och 
gamla traditioner har sta-
den verkligen rätten att 
kallas för huvudstaden av 
ryska mästare!

Text: Julia Antonova

Den medeltida muren av Tulas kreml är fortfarande välbevarad.

Riddarnas utrustning var ofta påkostad och rikt utsmyckad 
med skyddande motiv.

Modellen över medeltida Tula. Gårdarna låg då innanför 
muren, som idag är välbevarad.

Samovaren är en äkta rysk symbol. Här en souvenirmodell 
av björk.

Tulska pepparkakor är tjocka och har ett intryckt motiv på sin yta.

Den skodda loppan kommer också från Tula.
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I min barndom läste jag boken »Den svarta 
hönan och det underjordiska folket», den är 
en saga av en rysk författare från början av 
1800-talet. Den berättar om en pojke som 
gick ner i en källare i ett gammalt hus och 
där upptäckte en sagovärld full av underliga 
varelser. Samma känsla fick mina vänner och 
jag när vi först kom till Gammalsvenskby. Det 
kändes som om vi befann oss i en drömvärld 
där en nordisk dialekt talades mitt på den 
ukrainska stäppen. Allt var sagolikt där: äldre 
kvinnor som är flytande i flera språk, den 
gränslösa stäppen där det inte finns ett enda 
träd fram till horisontlinjen, den väldiga flo-
den Dnjepr med dess branta strand, solsken 
på floden under dagtid och månsken nattetid. 
Den svenska dialekten i Gammalsvenskby är 
som en underbar trädgård med mirakel och 
dyrgripar (och jag ber om ursäkt i förväg om 
min berättelse nedan verkar vara torr och trå-
kig). Ja, den är dömd att försvinna, och nu är 
det inte i någons makt att förhindra dess för-
svinnande. Men även om vi inte kan bevara 
den, kan vi åtminstone beskriva den och på så 
sätt behålla den.

När jag fick höra dialekten för första 
gången, hade jag ett intryck av att den låter 
mycket nära ryskan. Och det var inte ens 
på grund av ryska lånord vilka naturligtvis 
förekommer i dialekten. Det verkade som 

Dialekten i 
Gammalsvenskby

– att göra den negligerade rösten hörd

om den var en nordisk språkvarietet talad 
på ett ryskt sätt. Finlandssvenska låter också 
mycket nära ryskan, men dialekten verkade 
vara ännu mer »rysk». Detta intryck är 
strängt taget falskt eftersom dialektens fone-
tiska system är helt annorlunda än ryskans, 
och det finns många ljud i dialekten som 
är totalt främmande för ryskan eller ukra-
inskan. Men å andra sidan finns det några 
lingvistiska skäl för just detta intryck. Det 
är främst frånvaro av den så kallade aspi-
rationen hos konsonanterna p, t, k i dialek-
ten. När man uttalar sådana ord som bar 
och par på svenska, är det inte bara tonen 
och tonlösheten som skiljer de initiala kon-
sonanterna åt, utan även en lätt luftrörelse 
som åtföljer p. Den heter aspiration, och 
man kan känna den bättre om man uttalar 
det här ordparet viskande eller med handen 
framför munnen: man ska känna en svag 
utandning hos p. Det är kanske en småsak, 
men det bidrar betydande till det intryck 
som ett språk framkallar. I ryskan finns det 
heller ingen aspiration, vilket flyttar ryska 
och Gammalsvenskbydialekten närmare 
varandra. Frånvaro av aspiration bör inte 
nödvändigtvis vara resultat av ryskans infly-
tande. Aspirationen saknas även i andra est-
landssvenska dialekter, vilket kan vara för-
knippat med estnisk påverkan. En annan

Före flytten från Dagö i nuvarande Estland till Ryssland 1782 var dialekten i kontakt med estniska och under 
hela 1800-talet upp till mitten av 1900-talet var den i kontakt med tyska då det var flera tyska byar kring den 
svenska. Efter andra världskriget har det som kallas surzjik (övergångsvarietet mellen ryska och ukrainska) 
varit ett huvudspråk för alla invånare i byn. I denna artikel berättar Alexander Mankov om slaviska (ryska och 
ukrainska) lånord i Gammalsvenskbydialekten. Det var tema för hans föredrag vid konferensen »Endangered 
Languages and the Land. Mapping Landscapes of Multilingualism», Islands universitet, Reykjavik (23–25 
augusti 2018).

Den medeltida muren av Tulas kreml är fortfarande välbevarad.

Tulska pepparkakor är tjocka och har ett intryckt motiv på sin yta.
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sak är frånvaro av olika ordintonationer 
(eller tonaccenter) i dialekten. De finns i 
standardsvenskan men inte i ryskan, vilket 
återigen drar dialekten närmare ryskan. 
Och den tredje saken är ljudstuktur hos ord 
i dialekten. I standardsvenskan är ordets 
betonade stavelse alltid lång, d.v.s. den 
innehåller alltid antingen en lång vokal 
eller en lång konsonant (eller en konso-
nantgrupp), medan i dialekten finns mas-
sor av tvåstaviga ord med korta betonade 
stavelser: boka (’baka’), homar (’hammare’), 
mike (’mycket’), näsa, läsa, skjöḷe (’skölja’) och 
många andra. Detta förenar dialekten med 
ryskan, där det inte finns sådana genomgri-
pande distinktioner mellan korta och långa 
ljud som i standardsvenskan. 

Fast dessa företeelser i dialekten påmin-
ner om ryska, är de inte ryska i sin natur. 
De hör till dialektens eget inre system och 
är inhemska (riktigare sagt de sista två av 
dem). I denna artikel ska jag berätta om 
främmande element i dialekten, nämligen 
slaviska, d.v.s. ryska och ukrainska, lån-
ord. Först och främst måste man säga att 
i motsats till vad man skulle kanske tänka 
sig, utgör ryska och ukrainska lånord (lån-
ord i den egentliga betydelsen, och inte 
främmande ord som tillfälligtvis skjuts in i 
talet men är icke-inkorporerade i ordför-
rådet) inte ett alltför utstående drag av den 
nutida dialekten. I mina intervjuer har det 
förekommit ca 1000 substantiv, av vilka ca. 
100 icke-sammansatta ord är av slaviskt 
ursprung. Om vi exkluderar sådana ord som 
lamp eller lak, vilka långsides med ryska kan 
gå tillbaka till tyska eller standardsvenska, 
och sådana ord som sīpḷ ’lök’, vilka kunde 
ha kommit in till dialekten genom estniskan 
eller vars exakta källa är oklar, blir antal sla-
viska ord ännu mindre. Överhuvudtaget är 
delen av slaviska lånord ungefär 4% av dia-
lektens ordförråd.            

Språkkontaktproblem med material av 
den nutida Gammalsvenskbydialekten som 
utgångspunkt har inte varit föremål för 
en specialiserad studie fram till senare tid. 
Detta tema behandlades i Alexander Man-
kovs presentation »Dialekten i Gammal-
svenskby: en översikt av strukturella föränd-
ringar orsakade av språkkontaktsituationen» 
som lades fram vid den 14:e konferensen i 
svensk språkhistoria, Vaasa universitet, Fin-
land, 9‒10 juni 2016. Tidigare studerades 
slaviska lånord i Estlands svenska dialekter 
i Herbert Lagmans artikel »Ryska lånord i 
estlandssvenska mål» (Svio-estonica. Studier 
utgivna av svensk-estniska samfundet, 1971). 
Lagman har också studerat estniska element 
i svenska dialekter i Estland i en monografi 
»Svensk-estnisk språkkontakt» (Stockholm, 
1971) och tyska lånord i en separat artikel. 
När det gäller ryska lånord, ägnade han sig 
först och främst åt Nuckömålet, den mest 
beskrivna estlandssvenska dialekten, och 

använde både nutidsmaterial och arkivupp-
teckningar. Material av dialekten som tala-
des i dåtidens Gammalsvenskby var tyvärr 
inte tillgängligt för honom och, följaktligen, 
använde han arkivmaterial när han anförde 
ord från Gammalsvenskby. Enligt Lagman, 
var omedelbara kontakter mellan ryssar och 
svenskar i Estland ganska begränsade efter-
som ryska språket talades främst i städer, 
medan svenska bosättningar var på öar och 
på landsbygden. Före första världskriget var 
ryska trupper inkvarterade i bygder med 
svensk befolkning, vilket kanske intensifie-
rade kontakterna. Vid slutet av 1800-talet 
grundades skolor i estniska byar, och en 
viss del av undervisningen där var på ryska. 
Men det största antalet ryska ord kom till 
Estlands svenska dialekter med de estlands-
svenskar som tjänade i ryska armén och 
sedan kom tillbaka. För det mesta, var kun-
skapen i ryska bland svenska bönder i Estland 
mycket begränsad. Som Lagman skriver, var 
det lätt att nämna och räkna dem som verkli-
gen kunde ryska. Vanligtvis var de lärda per-
soner, och blandning av språk var inte typisk 
för dem. I sin ar tikel anför Lagman en lista 
på 75 ord: 58 substantiv, 4 adjektiv, 8 verb-
former, 2 adverb, 3 interjektioner. Många 
av dessa ord förekommer också i estniskan. 
De kunde ha hämtats av svenska dialekter 
i Estland genom estniskan snarare än ome-
delbart från ryskan, och deras exakta källa 
av lån i estlandssvenskan är problematisk att 
bestämma. De flesta slaviska ord i Lagmans 
artikel går tillbaka till andra hälften av 1800-
talet och början av 1900-talet, och delen av 
fullständigt assimilerade ord som kom att 
vara fullvärdiga element av dialekternas ord-
förråd är mycket liten.

I min nuvarande studie tar jag inte med 
i beräkningen något arkivmaterial och utgår 
uteslutande från de uppteckningar som 
jag gjorde under under mina tio resor till 
byn 2004‒2014. De flesta slaviska lånord 
har förekommit i intervjuerna med dia-
lektens talare, inte som isolerade ord utan 
i sammanhängande berättelser; många 
ord förekom flera gånger i olika intervjuer. 
Syftet var att förse varje ord med använd-
ningskontext och – i idealiska fall – få fram 
användningsexempel för varje ordform. 
En språkbeskrivning som består av en lista 
med ljudsymboler, böjningstabeller, ord-
lista och några texter är, självklart bättre än 
ingenting alls, men sådana beskrivningar 
skapar en ganska abstrakt bild av ett språk. 
En viktig omständighet härvid är att det 
inte finns några systematiska beskrivningar 
av den nutida dialekten, vilket innebär att 
man inte har till handa någon ordbok eller 
grammatik att kontrollera uppgifterna mot. 
Här uppstår en fråga om materialets tro-
värdighet. Som jag redan nämnde i en av 
de föregående artiklarna i denna serie (se 
»Sverigekontakt», 2017, № 3), försökte jag 

att skaffa former åtminstone från två kun-
niga meddelare, i de flesta fall från Lidia 
Utas, Melitta Prasolova och Anna Lytko. 
Allt material gicks igenom och granska-
des många gånger med hjälp av medde-
larna, och detta gällde alla ordformer och 
meningar utan undantag. Det saktade kan-
ske ner insamlandet av det nya primär-
materialet, men jag ville absolut inte skynda 
fram alltför hastigt med massor av orensade 
och okontrollerade kaotiska uppteckningar 
bakom mig. Det går faktiskt inte att publ-
icera språkmaterial i form av ordbok och 
grammatik om det inte är rensat och om 
man själv har många luckor och frågor som 
inte kan besvaras i meddelarnas frånvaro. 
Exempelvis, har ordet snarjád ’projektil’ 
(ry. snarjád) förekommit i fler än bara en 
mening (de handlar alla om andra världskri-
get) och i tre olika former, t.ex.: 

Üte hǖse foll änt iŋa snarjád ˈinn, a mitt 
före oss, ive vēgen, som ve lēvd, tēr fōr äina ˈinn 
ot stjǖe, a spraŋŋ änt ˈsundär ’I huset föll inte 
några projektiler in, men mittemot oss, över 
vägen, där vi bodde, där får en kvinna in 
i huset, men den exploderade inte’ (under 
kriget, när ryssarna sköt på tyskarna som 
hade erövrat byn); 

Tēr foll-där mindäre snarjádar ’Där föll 
det mindre projektiler’;

Dänna som gī ˈnēr ot källar-hāṣn, hakka-e ˈsun-
där me tom jēn-stikkena, fron snarjáda ’Dörren 
som gick ner till källarhalsen hackade det 
sönder med de där järnstyckena, från pro-
jektilerna’.

Samma gäller ordet sáldat ’soldat’ som 
har förekommit i olika former i intervjuer 
med Lidia Utas och Melitta Prasolova: 

Tǟr vā-ḍo ˈǟn sáldatar som tū o kasta oss 
bōnar innot bīlen (L. Utas) ’Där var då än sol-
dater som tog och kastade oss barn inåt 
bilen’ (när tyska soldater tvingade svensk-
arna att lämna byn och åka till Tyskland); 

Ve kunnt-do änt kēr ˈinn ot bīn nóställ, före tom 
stū po vēga o vafta, tīska saldata (L. Utas) ’Vi 
kunde då inte köra in till någon by någon-
stans, därför att de stod på vägarna och 
vaktade, de tyska soldaterna’; 

Tom tīska sáldata, tom hänta sänn hänaṣ 
stövḷar (LU) ’De tyska soldaterna, de tog 
sedan hennes stövlar’ (de tog stövlarna av 
en svensk flicka som hamnade under tåget 
på vägen till Tyskland och dog); 

Üte Koväl, tēr sō ve, hoṣṣ risse läivd ˈō mä tīska 
saldata po arbet (M. Prasolova) ’I Kovel, där 
såg vi hur ryssarna ledde de tyska solda-
terna på arbete’.

Några av de här formerna ser ytterst 
konstiga ut både för talare av svenska och 
ryska, men av de ovanförda exemplen att 
döma, är de inte spökord.

Lånordens assimilation i dialekten
När främmande ord hamnar i ett visst 
språk, förändras de i ett eller annat avse-
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ende. Detta beroende på att olika språk 
har olika fonetiska och grammatiska sys-
tem. När ett ord överförs från ett språk till 
ett annat förlorar det några av sina fone-
tiska och/eller grammatiska drag som det 
hade i ett långivande språk och skaffar sig 
nya drag som är gällande i ett låntagande 
språk. Det heter assimilation. Men graden 
och distributionen av dessa anpassningsfö-
reteelser kan vara ojämna och kan hända 
på ganska olika sätt. Ibland kan ordet för-
ändras så djupt att det blir helt oförståeligt 
för talare av det långivande språket. För att 
identifiera ett sådant ord som lån bör man 
vara lingvist, och ibland kan det behövas en 
undersökning för att spåra ordets evolution. 
I vår dialekt är det fallet med substantiven 
svärk ’en liten butelj (fjärdedel liter)’ och gǖ 
’svamp’. En talare av ryska blir mycket för-
vånad när det framgår att de här orden är 
ryska lån. De säger absolut ingenting för en 
rysktalande person även om han vet vad de 
betyder, och de uppfattas inte alls som lån-
ord av dialekttalarna. Det första ordet går 
tillbaka till ry. tjetverík ’fjärdedel’. Herbert 
Lagman anför formen sätvärk med samma 
betydelse; den nutida formen svärk är resul-
tat av dess vidare, ännu kraftigare, omvand-
ling. Det andra ordet är också ett gammalt 
lån, det anförs i Herman Vendells ordbok 
och går tillbaka till det ryska ordet gubá i 
dess dialektala betydelse ’svamp’, särskilt 
’ticka’. Denna betydelse hos det här ordet, 
som i den »vanliga» ryskan betyder ’läpp’, 
är absolut okänt för vanliga talare av ryska, 
till och med för mig själv, men ordet har 
också blivit kraftigt omformat i dialekten.  
I dessa fall talar man om fullständigt assimi-
lerade lånord. Men sådana extrema exem-
pel som svärk, när en talare av ryska inte 
kan känna igen ordets ryska ursprung, är 
en sällsynthet. Vanligen kan man lätt iden-

tifiera lånorden som slaviska även om de 
är fullständigt assimilerade. Lår oss titta på 
några exempel av sådana fullständigt assi-
milerade lånord:
bássar ’basar’ < ry. eller ukr. базар, uttalas 
ungefär som [bazа́r], 
bástan eller bástar ’melonfält’ < södra ry. eller 
ukr. баштан [basjtа́n], 
boṣṣ ’rödbetssoppa’ < ry. eller ukr. борщ 
[borsj], 
dinnje ’melon’ < ry. ды́ня eller ukr. диня 
[dínja], 
düllje ’päron’ < ukr. ду́ля [dúlja], 
harb ’vagn’ < ukr. гарба́ [garbа́], 
kāven ‘vattenmelon’ < södra ry. eller ukr. 
кавýн [kavún],
kriss ’råtta’ < ry. кры́са eller ukr. кри́са 
[krysa], 
Neppär eller Nēpär ’Dnjepr’ < ry. Днепр 
[dnepr], 
snopp ’sädeskärve’ < ry. сноп [snåp], 
stäka ’glas’ < ry. стакан [stakán].    

Nu kan man fråga sig vad som exakt 
händer när ord blir assimilerade och vilka 
kännetecknen är av assimilation? För olika 
språk kan dessa kännetecken preciseras på 
olika sätt (just därför att deras språksystem 
är olika, vilket innebär att regelbunden-
heter av assimilationen inte kan vara iden-
tiska), men när det gäller vår dialekt, har jag 
urskiljt följande kännetecken:   

1. Fonetiska förändringar som avlägsnar 
ordet från dess fonetiska gestalt i det långi-
vande språket och flyttar det närmare till 
dialekten. Det är inte ovanligt att samma 
ord kan innehålla icke-assimilerade element 
tillsammans med dem som har undergått 
assimilation. Substantivet góste ’gäster’ går 
tillbaka till södra ry. гости eller ukr. гостi 
(gósti) och bevarar den initiala konsonanten 
[ɣ] (ett tonande ljud som motsvarar g men 
uttalas läspande; den finns inte i standard- 

svenskan, men förekommer ofta i isländska 
som g mellan vokaler); denna konsonant är 
annars helt främmande i dialekten. Samti-
digt har vi i dialekten den finala obetonade 
vokalen e i stället för i, medan det i ryskan 
uttalas [gosti]. Uppenbarligen är det därför 
att ett obetonat finalt i inte är typiskt i dia-
lekten men e är mycket vanligt som slutljud. 
En liknande övergång påträffar man också 
i andra slaviska lånord: slive ’plommon’, use 
’mustasch’. Allt detta betyder att ordet góste 
är delvis assimilerat i dialekten.

2. Anskaffning av nya böjningsändelser.  
I en intervju med Lidia Utas har ordet 
batarä́jana förekommit i betydelsen ’värme-
elementen’ (jämför sv. batteri). Stammen hos 
detta ord (batarä́ja-) bevarar sitt ursprungliga 
ukrainska utseende men har tillagt ändel-
sen -na (bestämd plural), vilket tillåter oss 
betrakta denna ordform som delvis assi-
milerad. Samma gäller substantivet kladóuk 
’förrådsrum’ (< ry. кладовка [kladófka]), 
som förekommer med dialektala ändelser: 
kladóuka (bestämd singular), kladóukar (plural), 
kladóukana (bestämd plural). Bland andra 
exempel kan man ange sådana kuriösa ord-
former som paperósana ’papyrosserna’ (< ry. 
папиро́са eller ukr. папiро́са [papirósa]; typ 
av billiga cigaretter som var brukliga under 
sovjettiden), paroxóda ’ångbåtarna’ (< пароход 
[parochód]), snarjádar ’projektiler’, m.m.

3. Användning av ett lånat ord som ele-
ment i en sammansättning. I dialekten finns 
det ganska många slaviska substantiv som är 
föga assimilerade från fonetisk synpunkt men 
som bildar sammansatta ord där det andra 
elementet är inhemskt, t.ex. bokleẓáne-pḷant 
’tomatplanta’, bǘrjanz-büsk ’buske av ogräs’, 
kúraj(s)-büsk ’buske av marklöpare’, slive-kūn 
‘plommon’, slive-trǟ ’plommnträd’, tṣerä́ṣne-trǟ 
‘bigarråträd’, vínagradz-büsk ‘druvbuske’, vínag-
rads-kḷips ’druvklase’, viṣne-tränar ’körsbärsträd’.
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4. Frekvens av förekomst i tal. Den inlånade 
konjunktionen a ’men; och’ har förekom-
mit många fler gånger i mina intervjuer än 
den inhemska ’män’ (= sv. men) och kan 
därför betraktas som assimilerad. Tvärtom, 
används den ukrainska konjunktionen tji 
’eller’ ojämfört mindre ofta än den inhem-
ska häldär. Den förstärkningspartikel aẓ 
’verkligen’ har förekommit några gånger, 
t.ex. He vār so kallt, än ja aẓ darra ’Det var 
så kallt att jag verkligen darrade’; Aẓ löḷet 
de säi... ’Det är verkligen löjligt att säga...’; 
Ja toḷar ˈumm-e, o aẓ än-e rǖsär ˈgirm me ‘Jag 
talar om det, och så att det verkligen ryser i 
[»genom»] mig’. Å andra sidan, kan parti-
keln vrode ’som om; liksom; kanske’ knap-
past betraktas som assimilerad (åtminstone 
i föreliggande intervjuer) därför att den har 
påträffats endast en gång: He hār vrode änt 
iŋa rētär, he gräse ’Det har kanske inga rötter, 
det där gräset’ (om gräs som växer i floden). 
Verbet vī ’vanna; rensa säd’ (< ukr. víjati) har 
utvecklat ett komplett böjningsmönster och 
är fullständigt assimilerat, men det används 
med tveksamhet och eftertänksamhet: det 
har anförts av Lidia Utas i en intervju, men 
i en annan intervju påstod hon att i själva 
verket finns detta verb inte i dialekten.  

Förekomstens frekvens kan utgöra en 
viktig faktor för lånordets assimilation 
därför att ju oftare ordet används desto 
snabbare blir det medtaget i ordförrådet 
och tappar sina främmande fonetiska och 
grammatiska kännetecken. I sin tur beror 
frekvensen på behov av detta ord. Om ett 
språk redan har ett inhemskt ord som kan 
användas utan någon förlust för kommu-
nikation, kan detta naturligtvis begränsa 
lånordets förekomst med samma betydelse 
och funktion. Exempelvis, har dialekten 
det inhemska verbet narr ’reta; irritera’ som 
har förekommit i olika former i olika inter-
vjuer (vilket betyder att det är bra inrotat 
i dialekten). Vid sidan av narr, har Melitta 
Prasolova, den mycket kunniga talaren, en 
gång använt verbet dráznet (< Russ. dráznit 
’han retar’): Han änt a hāve-de bite, um-de 
änt a dráznet-en ’Han [hunden] skulle inte 
ha bitit dig om du inte hade retat honom’. 
Denna klumpiga och konstiga form är föga 
assimilerad, vilket anses vara beroende 
på den låga frekvensen (endast ett exem-
pel) och, i sin tur, på frånvaro av unikhet 
hos ordets betydelse: dialekten har redan 
ett verb med samma betydelse. Ett annat 
exempel är det redan omnämnda substanti-
vet kladóuk ‘pantry’: det finns redan ett mer 
inrotat ord spikar. Samma förklaring gäl-
ler aẓ vs. vrode och verbet vī. Betydelsen 
hos vrode kan lätt uttryckas med inhemska 
medel, t.ex. med suffixet -āṭich [-ç] (tīsk-āṭich 
’som liknar tyska’, bäin-āṭich ’som ett ben’, 
grädd-āṭich ’som grädde’, m.m.) och konjunk-
tionen som; men det går inte så lätt att hitta 

ekvivalent för aẓ. När det gäller vī, är verbet 
tjǖḷ den inhemska ekvivalenten.

Emellertid bör vi komma ihåg att dia-
lekten bara är känd från intervjuer med ett 
begränsat antal äldre kvinnor (fast material-
ets omfång är tillräkligt vidsträckt). Det gör 
frekvenskriteriet ganska otydligt. 

Assimilationsgraden kan saktas ner 
eftersom dialekttalarna ofta kan höra och 
använda ett visst ord när de talar ryska eller 
ukrainska (därför att order betecknar någon-
ting mycket vanligt). I så fall kan det ryska/
ukrainska uttalet, som är mycket bra bekant 
för talarna, hindra assimilationen. Det kan 
vara gällande för bl.a. sådana former som 
[ɣ]oste ’gäster’. Överhuvudtaget är lånord 
i dialekten av ganska olika slag och går till-
baka till olika epoker. Graden av deras assi-
milation är också mycket varierande. Som vi 
sett, kan samma ord innehålla både assimi-
lerade och icke-assimilerade element, och en 
form som inte är fonetiskt assimilerad kan 
genomgå grammatisk assimilation och bli 
införd i dialektens böjningsnätverk.

Differentiering mellan ryska och 
ukrainska som källspråk för lånord
Ryskan och ukrainskan är naturligtvis inte 
identiska med avseende på deras ljudsystem 
och ordförråd, vilket i många fall tillåter oss 
att skilja mellan dessa språk som källor för 
lånord. Det finns klara fonetiska företeelser 
(först och främst förekomst av vissa vokaler) 
som är tydligt ukrainska men saknas eller är 
olika i ryskan (och tvärtom) och det finns ord 
som används i ukrainskan men är ovanliga i 
ryskan. Med tanke på deras fonetiska gestalt 
är följande ord ryska i sitt ursprung (eller sna-
rare ryska än ukrainska): dívan ’soffa’, kíbik 
jämte kibítk ‘täckt vagn’, povídl ’sylt’, sírop ’frukt-
saft’, tabrétk ’taburett’, sáldat ’soldat’, kamṓd 
‘byrå’, vínagrad ‘druvor’. Och tvärtom, låter 
följande ord mer ukrainska än ryska: batarä́jana 
’värmeelementen’, Bä́rislav (stad nära byn), tse-
mä́nt ’cement’, tṣerä́ṣne ’bigarrå’. 

När det gäller ordförrådet, är vissa ord 
inte typiska för ryskans standardvariant (fast 
de ofta används i Rysslands södra regioner) 
och kan därför betraktas som ukrainska. 
Sådana är düllje ’päron’, harb ’vagn’, kāven 
’vattenmelon’, skiss ’liten lie’, tṣáun ’kar’. På 
samma sätt, hör följande substantiv snarare 
till det ryska ordförrådet: bǘrak ’rödbeta’, 
dǘrak ’dåre’, kánop ’soffa’, kófe ’kaffe’, kriss 
’råtta’, Neppär / Nēpär ’Dnjepr’, skask ’folk-
saga’, snopp ’kärve’, úse ’mustasch’.

Ibland går det inte att fastställa tydliga 
skillnader mellan ryska och ukrainska där-
för att det dominerande språket hos dia-
lekttalarna inte är standardukrainska eller 
standardryska utan en övergångsvarietet, 
d.v.s. surzjik. 1 Dessutom är den varietet 
av surzjik som folk talar i byn inte enhetlig, 
och dess närhet till ryska (eller avstånd från 

den) är inte identisk hos olika talare. Därför 
får man i några fall tala, inte om en klar och 
skarpt skuren differentiering mellan ryska 
och ukrainska former utan om en differen-
tiering mellan de former vilka kan betraktas 
som standardryska i sitt ursprung och de som 
inte kan betraktas så. Och till sist bör man 
inte glömma att ryska och ukrainska står 
mycket nära varandra och har ett antal lik-
nande eller helt identiska ord. När de inlånas 
av dialekten är det omöjligt att fatställa deras 
exakta källa. Exempel på sådana ord är:
 akátse ‘acacia’ < ukr. акáцiя, ry. акáция; båda 
uttalas [akátsija]; ordet kan också gå till-
baka till ty. Akazie), 
bank ’glasburk’ < ry./ukr. бáнка [bánka],
banje ’bastu’ < ry./ukr. ба́ня [bа́nja],
blǖd ’tefat’ < ry./ukr. блюдо [bliúdo] ’fat’, 
boṣṣ ’rödbetssoppa’ < ry./ukr. борщ [borsj], 
bokleẓáne ’tomat’ < södra ry. eller ukr. баклажа́н 
[baklazjiа́n] i betydelsen ’tomat’ (i standar-
dryskan betyder detta ord ’aubergin’),
bǘrjanar ’stora och kraftiga ogräsbuskar’  
< ry. бурья́н eller ukr. бур’я́н [burjа́n].

Lånordets ålder kan i enstaka fall också 
vara en faktor och peka på ordets ursprung 
därför att vissa slaviska ord var allmänt 
spridda i alla estlandssvenska dialekter. Det 
betyder att de blev inlånade innan kontakten 
med ukrainskan och går tillbaka till ryskan. 
Ett sådant ord i nutida Gammalsvenskbydia-
lekten är gǖ ’svamp’.

Betydelsesfärer hos lånord
De absolut flesta slaviska lånord i dialekten 
är substantiv och nästan alla är förknippade 
med hushåll. Man kan gruppera dem på 
följande sätt:

Kokkärl: bank ’glasburk’, blǖd ’tefat’, butl 
’större glasburk’, stäka ’glas’, svärk ’liten 
butelj’ (fjärdedel liter), tṣáun ’kar’.

Möbler: dívan ’soffa’, kamṓd ’byrå’, kánop 
’soffa’, tabrétk ’(enklare) stol’.

Redskap och verktyg: diṣl ’tistelstång’, 
krant ’kran’, sakk ’årder’, skiss ’liten lie’, ṣlaŋ 
’slang’, vόloken ’typ av fisknät’.

Kläder: kádus ’skärmmössa’, kuṭka ’jacka’, 
ṣarf  ’halsduk’.

Fordon: harb ’vagn’, kíbik ’täckt vagn’ 
(ursprungligen zigensk). 

Mat: alesk ’klimp’, boṣṣ ’rödbetsoppa’, 
gartṣíts ’senap’, katlä́t ’(större) köttbulle’, 
kofe ’kaffe’, pírak ’pirog’, povídl ’sylt’, pränik 
’(peppar)kaka’, sírop ’(koncentrerad) frukt-
saft’, várnek ’typ av ravioli’, vínegret ’sallad 
med kokt rödbeta’. 

Växter, frukt, grönsaker: ablkṓs ’aprikos’, 
akátse-trǟ ’akaciaträd’, bokleẓáne ’tomat’, bǘrak 
’rödbeta’ (det finns också ett inhemskt ord: 
räbet), bǘrjanar ’kraftigt ogräs’, dinnje ’melon’, 
düllje ’päron’, gǖ ’svamp’, káḍfl ’potatis’, kā́ven 
’vattenmelon’, kúraj ’marklöpare’, pärsik-trǟ 
’persikoträd’, sīpḷ ’lök’ (ordets exakta källa är 
omtvistad), tṣerä́ṣne ’bigarrå’, vínagrad ’druvur’, 

1 Det är ett gammalt ryskt ord som ursprungligen betyder ’dålig råg; råg med inblandning av ogräs’, i språkligt sam-
manhang ’en blandning av ryska och ukrainska’, d.v.s. de varieteter av ryska och ukrainska som talas i övergång-
sområden mellan dessa språk. Själva ordet surzjik är föga känt och är uppseendeväckande för en vanlig talare av 
ryska. Jag hade aldrig hört det innan jag kom till byn. 
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viṣne ’körsbär’, slive ’plommon’. 
Människor: amräkántse ’amerikaner’, 

dúrak ’dåre’, goste ’gäster’, gräk ’grek’, sáldat 
’soldat’, sígan ’zigenare’, xostes-mänske ’gäst’. 

Landsbygdsliv: bástan ’melonfält’, bázar 
’marknad’, banje ’bastu’, butk ’bod’, kladóuk 
’förrådsrum’. 

Djur: kriss ’råtta’, skórop ’karp’ (fisk). 
Ämnen och material: djogg ’tjära’, tsimä́nt 

’cement’. 
Ortnamn: Amä́rika, Bä́rislav, Kä́ṣon, Neppär. 
Diverse: kόlendär ’kalender’, lapp ’tass’, skask 

’(folk)saga’, snopp ’sädeskärve’, úse ’mustasch’. 
Realiteter av senare tid: avtomáta ’kuls-

prutepistolerna’, batarä́jana ’värmeelemen-
ten’, dopär ’fängelse’, kíno ’bio’, kombáinar 
’kombinationsmaskiner’, lāgre ’koncentra-
tionsläger’, okόpar ’skyttegrav’, paperόsana 
’(enklare) cigaretterna’, paroxόda ’ångbå-
tarna’, snarjádar ’projektiler’, tánkana ’strids-
vagnarna’, vagόna ’vagnarna’.

Adjektiv: 
fanérne ’faner-’, t.ex. Ive tfō vikur kēḍ-dom oss ot 
fanérne fábrika ’Efter två veckor körde de oss 
till fanerfabriken’; 
kaprónove ’kapron-’: Ja gǟr fast-dom me 
kaprόnove loke ’Jag stänger dem [burkar med 
surkål] med kapronlocket’;  
rādär ’glad’: Han bḷäi so rādär, än-en fī sī me 
’Han blev så glad att han fick se mig’. 
Verb: dráznet ’reta; irritera på trots’, vī 
’rensa säd’.

Konjunktioner och partiklar: 
a ’men; och’: Ja änt a vare upp-steve, a fī stīv 
upp ’Jag skulle inte ha stigit upp, men jag 
fick stiga upp’; 
aẓ ’verkligen’ (exemplen se ovan);
daẓe ’faktiskt’: Fǟr ōt ve änt iŋa sillär, ja väit 
daẓe änt, än-dom vār, täss sille ’Tidigare åt vi 
ingen sill, jag visste faktiskt inte att de var, 
de här sillarna’; 
hotṣ ’om bara’: Um-en hotṣ änt a röke! ’Om 
han bara inte rökte!’, Hotṣ än-on a vare stark! 
’Om hon bara vore frisk!’
no ’men’: Sūḷe gi nēr, no hon gḷimar ǟn ’Solen 
har gått ner, men den glimmar än’. 

Det finns åtminstone tre exempel när ett 
slaviskt lånord har ersatt ett inhemskt ord. 
Substantivet gǖ har undanträngt i den 
nutida dialekten det inhemska ordet som 
hade existerat på 1800-talet och var upp-
tecknat av Herman Vendell som svomp 
(med feminint genus). Kriss ’råtta’ har ersatt 
inhemskt rott, som nu betyder bara ’mus’; 
det vanliga ordet ’mus’ har försvunnit utan 
spår. Sīpḷ är nu det enda ord för ’lök’; det 
gamla ordet förekommer bara i samman-
sättningen kvit-löük ’vitlök’.

I denna artikel har jag rört vid enskilda 
aspekter av lexikala lån i nutida Gammal-
svenskbydialekten utan att gå in på mer spe-
cialiserade detaljer. Men naturligtvis finns 
det kännetecken på språkkontakt i andra 
sfärer än ordförrådet, d.v.s. i fonetiken, 

morfologin och syntaxen. De kommer att 
studeras senare, när hela materialet är bear-
betat, vilket sker i samband med avslutan-
det av en ordbok över dialekten.

Anmärkning om stavningen
Det finns ingen etablerad stavning för dia-
lekten. Alla forskare som skrivit om den och 
anfört exempel har använt sina egna stav-
ningssystem. Jag har förklarat mina stav-
ningsprinciper i detalj i »Sverigekontakt», 
№ 1 (2018). Det viktigaste är följande. Bok-
stäverna 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 all-
tid 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 fram-
skjutna 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 gom-
men, 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 oaspire-
rade; 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

 



30 SVERIGEKONTAKT

NORDEN 
– ett geografiskt begrepp, ett mentalt tillstånd, 

ett projekt över tid och rum?
För några år sen skrev jag en text 
om de svenska deckarförfattarnas 
inmutning av varsitt landskap, var-
sin stad.  Med böcker av Läckberg, 
Kjellberg, Trenter, Eriksson, Ed-
wardsson, Rosman, Mankell i handen 
guidas du gata för gata, hus för hus 
i Fjällbacka, Göteborg, Stockholm, 
Uppsala, Marstrand, Ystad, på samma 
sätt som James Joyce ledde läsaren 
genom Dublin i Ulysses. Landskapens 
beskrivare och röstgivare har långa 
litterära rötter; 90-talisterna Lagerlöf, 
Heidenstam, Karlfeldt, Fröding lyfte 
fram Värmland, Dalarna, Östergötland 
som scener, minnen och språk – ja, 
möjligen har tankebilden en start 
redan i medeltidens landskapslagar. 
Överblickbarhet, inramning, kulturell 
identifikation, naturigenkänning?

Men det finns inte bara verkliga platser och 
geografiska sanna avbildningar i skönlitte-
raturen; hela genrer handlar om skapade 
världar, med detaljerade kartor som existens-
bevis. Fantasy, barnböcker, science fiction, 
framtidsdystopier är alla geografiskt - eller 
interstellärt – placerade. Och – återigen – 
märkvärdigt många deckare. 

Vi börjar med Atlantis och Platons 
beskrivning av den stora ön i Atlanten, en 
fiktiv stormakt och idealstat utanför Hercu-
les stoder, som sjönk i havsens djup därför 
att Poseidon blev förbannad. Fast kunde det 
vara Azorerna eller Kanarieöarna? Eller 
rentav den minoiska kulturen på Kreta, 
utsatt för kända jordbävningar, vulkanut-
brott och tsunamis? Rudbeck, Francis Bacon 
och Thomas More har följt upp litterärt, den 
senare med sin Utopia 1516, ”ickeplatsen”, 
historien om ett rationellt och lyckligt sam-
hälle om 54 städer med max 8000 invånare 
vardera, där all egendom var gemensam och 
man hade sex timmars arbetsdag och arbets-

rotation. Konflikter och krig undveks med 
hjälp av mutor. Modernt tänk på många sätt. 

På 1900-talet kom James Hiltons roman 
Lost Horizon som beskriver det lyckliga landet 
Shangri La; denna gång placerad i en tibe-
tansk dalgång och med många tolkande och 
kreativa efterföljare i filmer, dataspel och serier.

Barnlitteraturen och fantasygenren är 
noggranna vad gäller kartor och geografi. 
Barnbarnen älskar tryggheten i Milly Mol-
lys lilla bykarta, Nalle Puhlandskapet med 
husen för Rabbit, Piglet och Owl , trädet 
där bina bodde och Iors ”gloomy place”, 
Mumindalens topografi, Alices Underland, 
Tulavall, Bullerbyn, Brödernas Lejonhjärtas 
dalar och världar.  De rör sig också numera 
hemvant i de alltmera utvecklade världarna 
landet Oz och Lewis Carrolls Narnia. För att 
inte tala om Harry Pottervärlden kring och 
i Hogwartsskolan, i Diagongränden och på 
besök i Gringotts Trollkarlsbank. Platser och 
namn som associativt och tematiskt hör sam-
man med Tolkiens Sagan om ringen med 
sina hemlighetsfulla och stundom farliga 
platser Dimmiga bergen och Fylke, Gamla 
skogen, Glitterfälten, Gondor och Midgård.

En tidig barnbok där kartan spelat 
huvudroll är Robert Louis Stevensons Skatt-
kammarön, publicerad redan 1883, med 
handling från 1700-talet. 

Och så finns ju Kalle Ankas genomarbe-
tade värld i Ankeborg med grannstäderna 
Gåseborg och Tuppeboda och hans inter-
nationella resmål Ankapulco, Duckraina, 
Ankuador, Nya Kalledonien, Långtbortis-
tan och Shangri-Laparafrasen Tralla La.

Åter till de skapade deckarvärldarna: 
Först och mest känd är förstås Sherlock Hol-
mes hemadress, Baker Street 221 B – en 
adress som inte fanns när Arthur Conan 
Doyle skrev sina berättelser, men som nu är 
platsen för museiskylten för ”Sherlock Hol-
mes, consulting detective”, fast gatunumret 
egentligen är 239. Muséet visar Holmes och 

Skapade världar 
och fiktiva kartor
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Watsons våning, uppbyggd efter fiktionen. 
Den engelska idylliska landbygden är 

en pålitlig scen för allahanda ruskigheter – 
vem skulle våga besöka Midsomer? En av 
Agatha Christie detaljerat modellerad by är 
Miss Marples St. Mary Mead, där denna 
snälla och nyfikna amatördetektiv sedan 
1930 löser alla fall med hjälp av sin goda 
människokännedom. Byns faciliteter är 
uppradade längs med High Street, där finns 
advokatkontoret, frisörsalongen, posten, 
puben, bageriet och slaktaren och vid slu-
tet av gatan stationen varifrån man kan ta 
sig till Paddington i London, 25 miles bort. 
Själv bor hon i Danemead Cottage och 
umgås ofta i Prästgården eller herrgården 
Gossington Hall. Lokalbeskrivningen är en 
slags Milly-Mollykarta för vuxna.

Håkan Nesser anslöt sig inte till verk-
lighetens landskapstrend, han byggde nytt 
med sin hittepåkanalstad Maardam som 
ligger i ett obestämt nordeuropeiskt land, 
kanske Holland, Tyskland, Polen – eller 
Sverige. Eventuellt är det rentav Kumla, 
Nessers hemstad. Det finns ingen karta 
över staden och trakten där den förnamns-
löse polisen Van Veeteren agerar med kol-
leger vars namn förstärker den geografiska 
sannolikheten Nederländerna, men Maar-
dam är en röd tråd genom alla romanerna.

Louise Pennys välskrivna deckare har fått 
mig att vilja besöka ett vintrigt, snöigt, iskallt 
Canada och den lilla orten – som ständigt 
framhålls inte finns utsatt på någon karta 
– Three Pines i närheten av Quebec. Sitta 
på bistron framför brasan och dricka varm 
choklad tillsammans med familjen Gamache, 
titta in till bokhandeln och köpa en poesibok 
av den vresiga poeten Ruth och se henne 
vandra förbi med sin tama anka, kolla Cla-
ras unika målningar, åka skridsko på dam-
men, skriva ett av de vykort som finns från 
byn. Miljön är mycket välkonstruerad, men 
Louise Penny redovisar noggrant de inspira-
tionsplatser som varit byggstenar. 

Till slut: Doggerland: de tre öarna Noorö, 
Heimö och Frisel mellan England och Dan-
mark där Maria Adolfsson nyutkomna bok 
Felsteg utspelar sig. De finns inte – men de 
har funnits. Ett sjunket Atlantis på riktigt. 
På den plats som nu kallas Doggers bankar, 
en sandbank för fiske men där även krigs-
händelser utspelat sig, senast 1915, och som 
drabbades av en jordbävning 1931, låg en 
gång för inte så länge sen, dvs istiden,  ett 
stort landområde som hette Doggerland 
som förband Danmark med Storbritannien, 
upp mot Shetlandsöarna. Så steg havsytan 
och landmassan krympte och för 8000 år 
sen inträffade ett stort skred på havsbotten 
mellan Island och Norge och en jättetsu-
nami sköljde bort allt. Nu är det trovärdigt 
återskapat, med färjeförbindelse till det verk-
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liga Esbjerg och flygmöjlighet från det fiktiva 
Ravenby. Maria Adolfsson har med namn på 
personer och orter exakt hittat den skandina-
viska/brittiska tonen och beskrivit ett land-
skap med vidsträckta sluttningar, stenig betes-
mark, branta klippor och dungar av lövskog, 
med krypvide, blåsäv, trift och fackelblomster. 

Dit skulle jag också vilja åka, men det blir 
lite svårare i väntan på 
nästa landhöjning.

Text: Ulla Berglindh
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Linda Ström från Kungälv bor i USA se-
dan 1998, de senaste 11 åren i Seattle, 
i nordöstra USA, tillsammans med sin 
svenske man. De har tidigare bott i 
Boston och Mountain View (Kaliforniern). 
Linda har jobbat inom det svenska 
bankväsendet och har under åren i USA 
tagit en amerikansk Bachelor i organi-
sation och ledarskap. Hennes intresse 
för flerspråkighet tog fart främst när de 
två döttrarna föddes 2000 och 2003, 
båda i USA. Linda har ett eget företag, 
GetSwedish, som hjälper svenskar med 
flytt och acklimatisering till livet i USA. 
Hon har tidigare varit ordförande för 
SWEA Seattle (Swedish Women’s Edu-
cational Foundation) samt arbetat som 
förskollärare på Svenska skolan. Hon har 
även varit sammankallande för SWEA 
BUS (Barn Utomlands och Svenska 
språket), ett projekt som har genomfört 
en kartläggning av utlandssvenskars 
barns språkvanor. Idag är Linda rådgivare 
i den nya kommittén inom SWEA som 
ska fortsätta arbeta med frågorna som 
kom upp i samband med projektet. För-
utom dessa intressen har hon en kärlek 
för hästar och jobbar som volontär på ett 
ridcentrum med Hippoterapi, ridning för 
funktionshindrade.

Kompletterande svenska, ingen vanlig språkskola utan

en skola för livet

När andra får höra att mina barn gick 
i Svenska skolan och läste komplet-
terande svenska, får jag ofta höra: 

”Men ni är ju svenskar båda två, ni behö-
ver väl ingen svensk skola?”. Skulle du ställa 
frågan till en VD, läkare, kock eller någon 
som jobbar med informatik på samma sätt? 
”Med dina fantastiska ledarskapsresurser så 
kan jag inte se hur det är nödvändigt för dina 
barn att ta en utbildning i ledarskap – de kan 
väl bara lära sig från dig?”. ”Du är ju läkare 
så dina barn kan väl redan utföra en ope-
ration, eller?”. ”Du är ju en fantastisk kock, 
dina barn måste vara riktigt duktiga i köket, 
varför behöver de gå på kockutbildning?” 
”Så duktig som du är på informatik, behöver 
dina barn ens gå i skolan? De måste väl få 
alla kunskaper om datorer hemma?”.

Ja, visst blir det absurt när man byter ut 
språket mot andra kommunikationsverktyg 
och inser att en förälder kan bara göra en del 
för att utveckla sitt barns kommunikation. 
För att de ska komma vidare och framförallt 
för att få ett skriftspråk behövs fler influenser 
än den egna föräldern. 

Den kompletterande svenskan ute i värl-
den är mer än bara språkinlärning. Den 
ersätter det naturliga nätverk vi hade fått om 
vi hade bott i Sverige och det är inte en skola 
som eleverna lämnar bakom sig, det är en 
familj de har med sig hela livet. Det är där-
för den är så viktig för våra utlandssvenska 

familjer och den behöver rätt stöd från både 
näringsliv och Skolverket i Sverige. Idag får 
skolorna i den kompletternade svenskan 
stadsbidrag för elever över sex år men grun-
den för det elevunderlaget läggs från tre års 
ålder. De mest engagerade föräldrarna är 
de som har varit med på skolan från tidig 
ålder och det är också de eleverna som har 
det starkaste språket när de kommer upp i 
tonåren.  

Småbarnsåldern i Silicon Valley
”Det pratas bara engelska i svenska skolan.” 
”Det tar över en timme att köra till skolan.”
De första fem åren var jag den drivande 
personen för mina barns svenska. Jag var 
hemma med barnen medan min man arbe-
tade heltid (ett vanligt upplägg här i USA). 
Jag var skeptisk till kompletterande svenskan 
för utifrån det lilla jag hade sett eller hört så 
”pratade” barnen inte svenska där. Med två 
svensktalande föräldrar och ett stort svenskt 
umgänge så förstod jag inte vitsen med att 
sätta mig i en bil i en och halv timme i trafi-
ken i Silicon Valley som vi bodde i då (kom-
mentar redaktören: San Fransisco, USA) 
för att de skulle umgås med barn som bara 
pratade engelska. Mina barns språkbehov 
täcktes av Little Vikings, en lekgrupp som 
träffades i en park en gång i veckan. Behov 
för mer svenskinfluenser fanns inte. Då. 
Spolar vi fram bandet  och en flytt senare 

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Linda Ström med barn
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Har du erfarenhet av flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten att skriva om dina 
erfarenheter i vår spalt Samspråk om flerspråkighet. 
Man kan skriva på många olika sätt, mer faktabetonat 
eller mer kåserande, kortare eller längre, och man kan 
få redigeringshjälp om det behövs. Man kan även skri-
va om sig själv, sina barn eller barnbarn, eller man kan 
presentera en skola, klubb eller region där flerspråkig-
heten 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: con-
tact@monicabg.com om du vill skriva något.

Monica Bravo Granström är doktorand vid lärarhögsko-
lan PH Weingarten i södra Tyskland med arbetsämnet 
”Läsförståelse i flerspråkiga miljöer”.  

så befinner vi oss i Seattle. Nu hade jag inte 
mitt naturliga svenska nätverk. Jag hade 
fått nys om Svenska skolföreningen i Seattle 
och var i kontakt med dem innan vi läm-
nade Kalifornien. Efter att ensam ha varit 
den drivande i mina barns svenska språkut-
veckling fick jag nu en hel skola serverad för 
mig. Sex olika åldersnivåer, utbildade lärare. 
För första gången på åtta år kunde jag ta ett 
steg tillbaka och låta någon annan komma 
in och boosta språket.

Svenska skolan i Seattle och kors-
språkandes fördelar
Äldsta dottern var inte så jättenöjd. Hon 
läste kapitelböcker på svenska och förfa-
sades över att de skulle behöva diskutera 
skillnaden på kniv och gaffel på lektio-
nerna. Den akademiska nivån var inte till-
räckligt utmanande för henne.  

Just här i Seattle har många av de äldre 
eleverna gått i skolan sedan de var tre år. 
De är födda i USA och majoriteten har 
en engelsktalande förälder hemma. Inom 
skolan blir det mycket kodväxling (att en 
persons olika språk används i en kommu-
nikation) eftersom de flesta eleverna har ett 
starkare akademiskt språk på engelska och 
då räcker inte alltid de svenska termerna 
till. De fantastiska lärarna på svenska sko-
lan drar nytta av det starka språket och låter 
eleverna hitta in i svenskan på deras nivå. 
För en utomstående kan det tyckas som att 
eleverna inte alls pratar svenska men jag 
skulle säga det är tvärtom. Elever som håller 
tillbaka svenska språket hemma blossar ofta 
upp på Svenska skolan eftersom det är en 
trygg miljö där de får testa utan att någon 
dömer dem eller försöker skynda på deras 
språkutveckling utan de får ta till sitt andra-
språk om ordförrådet inte räcker. Att på ett 
medvetet sätt använda elevernas flersprå-
kighet som resurs i undervisningen och låta 
eleverna använda alla sina språk som resurs 
i lärandet. kallas för transspråkande (eller 
translanguaging på engelska). Det var först 
genom förklaringar från Regina Harkin, 
lektor på Trinity school i Irland som jag 
träffade genom mitt arbete i SWEA BUS 
(Barn Utomlands och Svenska språket) och 
diskussioner med Monica Bravo Gran-
ström, forskare inom flerspråkighet som jag 
fick de här bitarna förklarade för mig.   

College och tiden efter den komplette-
rande svenskan
När barnen hade gått igenom alla nivå-
erna på Svenska skolan fick de ta en paus. 
Svenskan i hemmet backade direkt och 
även om maken och jag pratade svenska 
fick vi bara engelska tillbaka. Jag var lite 
orolig att jag hade gjort fel och många 
skuldkänslor for genom huvudet. Har de 
totalt tappat sin svenska? Var hela den här 
tiden med kompletterande svenska helt 

bortkastad? Hade jag tagit av vår dyrbara 
familjetid och nu skulle allt bara försvinna? 

Collegetiden började närma sig och det 
är ju inte utan att man som boende i USA 
är lite lätt avundsjuk på de svenska barnen 
som med rätt betyg kan få en kanonutbild-
ning ”gratis” och dessutom få betalt för att 
gå i skolan. Med det i åtanke började en ny 
diskussion med tjejerna. Skulle ni kunna 
tänka er att köra en onlineklass och på så 
sätt ha möjlighet att söka in till skola i Sve-
rige? Jag hade väl inte direkt förväntat mig 
ett rungande hurra och absolut mamma, 
det låter som en strålande ide. Men, jag 
hade inte heller förväntat mig det svar jag 
fick. ”Nej, men jag skulle kunna tänka mig 
att jobba som assistent på svenska skolan.” 
Som förälder till en tonårsförälder lär man 
sig snabbt att en förälders entusiasm kan 
snabbt ta död på den gnistan i deras beslut 
så jag höll en så låg profil som möjligt. Kon-
taktade rektorn för Svenska skolan och de 
fick själva sköta kommunikationen med 
henne. Första året jobbade de som volontä-
rer och kunde tillgodogöra sig timmarna för 
de ”obligatoriska community service” tim-
mar som High school kräver. En win-win 
för alla. De tröttnade inte utan fortsatte och 
fick senare betalt och har nu arbetslivserfar-
enhet och kan tydligt visa på att inte bara 
talar de ett extra språk - de talar det såpass 
bra att de är en undervisningsresurs. 

Väl tillbaka som assistent hittade de 
snart tillbaka till de gamla kompisarna från 
skoltiden. De hade inte umgåtts på några år 
men nu kunde de på svenska prata om sko-
lan idag och vad de hade gjort de senaste 
åren. Gissa om det fanns ett par föräldrar 
som myste i kulisserna när de upptäckte att 
svenskan flöt naturligt i konversationen med 
de jämnåriga kompisarna. De har kompi-
sar på orten som de alltid kommer dela sin 
dubbla identitet med.

Äldsta dottern hittade en praktikplats 
vid ett forskningsinstitut via de kontakter 
vi hade byggt på Svenska skolan. Yngsta 
dottern har numera jobb i ett klättergym. 

När hon skulle fylla i arbetsansökan och kom 
till raden yrkeserfarenhet så sken hon upp 
som en sol. ”Jag kan ju faktiskt skriva något 
här – jag har jobbat på Svenska skolan”. Inte 
hade jag en tanke på att deras kompletterande 
svenska skulle kunna leda till en grund för 
deras arbetslivserfarenhet. Allt jag ville var ju 
att de skulle kunna prata med mor- och far-
föräldrar obehindrat i Sverige. Jag har nu fått 
tillbaka mitt svensktalande barn. Det är ju inte 
så att det är hela veckan men det varar iallafall 
några minuter i bilen på väg hem från Svenska 
skolan. Har det här ändrat deras planer för att 
börja plugga i Sverige?  Inte det minsta! 

Men – jag skulle inte bli förvånad om de 
en dag börjar jobba på ett svensk företag 
ett par år eller på något sätt fungerar som 
en brygga för forskning mellan Sverige och 
USA. Det nätverk som mina tjejer har fått 
genom Svenska skolan är större än de själva 
förstår.  
Text: Linda Ström, linda@getswedish.com
www.getswedish.com

Vad är translanguaging? 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk har sam-
lat artiklar om detta här: https://www.andrasprak.su.se/
om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vad-inne-
b%C3%A4r-translanguaging-1.265067 

Linda Ström med barn

Svenska skolan i Seattle
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ÅRETS 
SVENSK-AMERIKAN
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Bruce Karstadt, utnämnd till Årets 
Svensk-Amerikan 2018, anlände till Växjö 
i gassande solsken den 6 augusti. Bruce och 
hans vänner blev hjärtligt välkomnade av 
Vasa Orden och Växjö kommun. Gruppen 
om arton personer hade olika anknytning till 
American Swedish Institute (ASI) i Minnea-
polis, personal, styrelse och medlemmar i ASI. 

Sedan 1990 är Bruce Karstadt chef  för 
American Swedish Institute i Minneapolis, 
Minnesota, som rönt stor framgång under 
Bruces ledarskap. Förra året välkomnade 
ASI mer än 160 000 besökare (jämförel-
setal för åtta år sedan är 40 000 besökare) 
till sina utställningar och program. Omdö-
met från besökare och media är detsamma 
avseende synen på den goda kvalitén i upp-
levelsen av ASI. 

Bruces svenska rötter – alla på hans 
mors sida – kan spåras från Småland och 
Värmland, genom de personer som kom 
till Lindsborg i slutet av 1800-talet. Famil-
jen är djupt förankrad i Lindsborg. Bruce 
är, till exempel, den fjärde generationen i 
sin familj som avlagt examen vid Bethany 
College i Lindsborg.

”Jag har haft en relation och känt ett 
starkt släktskap med Småland under hela 
mitt liv”, sa Bruce Karstadt i sitt tal på Min-
nesotadagen i Ljuder. Denna känsla av till-
hörighet utvecklades till en stark önskan att 
aktivt få arbeta för att stärka svensk-ame-
rikanska relationer. Bruce erbjöds att ingå 
i organisationskommittén för 350-årsjubi-
leet år 1988 av den svenska kolonin ”Nya 
Sverige”. American Swedish Institute blev 
därefter den plattform utifrån vilken Bruce 
skulle ta sig an det svenska arvet från våra 
emigranter. ”Det existerar fortfarande en 
djup känsla för Sverige bland svensk-ameri-
kaner”, enligt Bruce Karstadt.

Även American Swedish Institute har 
en bakgrund i utvandringen från Småland 
till USA. Swan J. Turnblad, med ursprung 
i Tubbamåla utanför Vislanda söder om 
Växjö, blev framgångsrik tidningsman i Min-
neapolis. Hans utgivning av Svenska Ameri-
kanska Posten blev en av de mest framgångs-
rika svenska tidningar som publicerats i 
Amerika. 

Turnblad lät uppföra en privatvilla, en 
imponerande, slottsliknande byggnad, som 

blev familjen Turnblads privata bostad 
1908–1929. 

1929 grundade Swan J. Turnblad Ame-
rican Swedish Institute och överlät då bygg-
naden för detta ändamål. Turnblad gav 
ett enormt bidrag till Sverige och Amerika 
när han grundlade ASI. American Swedish 
Institute har en lång historia av att vara en 
länk mellan våra två länder.

Utflykter 
Veckan i Växjö inleddes med några utflykter. 
Efter önskemål från Årets Svensk-Amerikan 
besöktes Wanås Konst och det småländska 
Glasriket – ”Kingdom of  Crystal” – bland 
annat Kosta och Glass Factory. Emigrantin-
stitutet och Sveriges Glasmuseum var också 
intressanta besöksmål. För en museiman var 
det av särskilt intresse att ta del av hur insam-
lat glas och arkivhandlingar förvaras. 

Utmärkelser och hyllningar
Många hade slutit upp till Vasa Ordens 
hyllningsbankett för Årets Svensk-Ame-
rikan på sommarfagra Villa Vik utanför 
Växjö. Linnéakvartetten inledde högtidligt 
med nationalsångerna för USA respektive 
Sverige. Ordförande Catherine Bring- 
selius Nilsson hälsade alla varmt välkomna 
och gav samtidigt en kort historik om den 
byggnad som vi befann oss i, en charmig 
herrgård från 1800-talet.  Den var privat-
bostad på ålderns höst för den världsbe-
römda operasångerskan Christina Nilsson 
(1843–1921). Hon återkom till sin hembygd 
efter en enastående karriär med bejublade 
turnéer i Europa, USA och Ryssland.

Festmåltid, tal och sång inramade kvällen. 
Linnéakvartetten, bestående av fyra pro-
fessionella sångare, framförde med känsla 
karakteristiska smålandssånger och nutida 
svensk körlyrik. Höjdpunkten var utdelan-
det av insignierna för utmärkelsen Årets 
Svensk-Amerikan. Catherine Bringselius 
Nilsson överlämnade till Årets Svensk-Ame-
rikan 2018 diplom och plakett i glas samt 
ljusstakar i kristall från Kosta Boda Glasbruk 
med Vasa Ordens emblem ingraverat. Vasa 
Ordens loge i Växjö, Carl von Linné, över-
lämnade sitt hedersstandar till Bruce. Efter 
ytterligare några tal och gåvor fick Bruce 
ordet: ”Vilken ära! Jag känner stor tacksam-

het”. Bruce var rörd över att ha fått mot-
taga denna hedervärda utmärkelse och all 
uppskattning som strömmat emot honom. 
I sitt tacktal berättade Bruce till ett bildspel 
om verksamheten på American Swedish 
Institute. Kvällen avslutades med en för alla 
välbekant sång: ”Hälsa dem därhemma”. 
Årets Svensk-Amerikan 2009 Anne-Char-
lotte Hanes Harvey ledde sången. Ytterli-
gare två tidigare mottagare av utmärkelsen 
var närvarande: Årets Svensk-Amerikan 
2006 Agneta Nilsson (grundare av SWEA) 
och Årets Svensk-Amerikan 2008 Barbro 
Osher. Catherine gav en kort presentation 
av dem under kvällen. Landshövding Ingrid 
Burman hedrade banketten med sin när-
varo, liksom representanter för Amerikanska 
Ambassaden, Växjö kommun, Vasa Ordens 
Storloge med flera.

Minnesotadagen
Festligheterna fortsatte under helgen med 
bland annat en välbesökt Sverige-Ameri-
kadag i Ljuder, den så kallade Minnesota-
dagen. Traditionsenligt började program-
met med Svenskamerikansk söndagsmässa i 
Ljuders kyrka. Ljuders kyrka har fått epitetet 
”utvandrarnas kyrka”, eftersom den har en 
roll i Vilhelm Mobergs utvandrarepos. Den 
amerikanska gruppen fick av guiden Ulf  
Nilsson se gravstenar med namn på åter-
vändande svensk-amerikaner.

Efter lunch, med smak av Småland, på 
Grimsnäs Herrgård, fortsatte Minnesota-
dagsfirandet i kyrkan med tal och musik. 
Landshövding Ingrid Burman var hög-
tidstalare. Catherine Bringselius Nilsson 
introducerade Årets Svensk-Amerikan. 
En stor publik hade mött upp för att se 
och lyssna till Bruce Karstadt, som höll ett 
lysande tal om sitt liv och sin verksamhet. 

En trogen besökare på Minnesotadagen 
sedan årtionden är svenskamerikanen Carl 
Boberg, Nisswa, Minnesota. Han framförde 
hälsningar från Minnesota och gratulerade 
Bruce till utmärkelsen Årets Svensk-Ameri-
kan. Carl har verkat som volontär på ASI i 
många år. 

Text: Catherine Bringselius Nilsson 
Ordförande Vasa Orden –  
Årets Svensk-Amerikankommitté
 

”Man kan inte växa upp i Lindsborg, Kansas, som jag gjorde, utan att 

uppskatta Sverige och de svenska immigranternas roll i byggandet av 

Amerika. Min familj var mycket stolta svensk-amerikaner och vi firade vår 

härkomst vid familjesammankomster och vid olika festivaler under hela 

mitt liv. Jag är djupt tacksam över Vasa Ordens beslut att lägga mitt namn 

till listan av de som har tilldelats utmärkelsen Årets Svenskamerikan.” 

Bruce Karstadt – hyllad i Växjö och Ljuder
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Systerorganisationerna i Norden – Danes Worldwide, Norwegians 
Worldwide, Finland-Samfundet,  Svenskar i Världen och Riksföre- 
ningen Serigekontakt – möttes i början av november i Köpen-
hamn. Denna gång var även en representant i organisationen för 
den flamländska delen av Belgien närvarande. Diskussionerna 
rörde stort och smått, men fokus fanns på framtidsplaner och eko-

Möte i Köpenhamn
nomi. Organisationerna har det gemensamt att det är tämligen 
få personer som arbetar på kanslierna och prioriteringar behöver 
göras. Mötesdeltagarna menade unisont att dessa årliga möten 
är ett bra tillfälle att bolla idéer för framtiden och att de problem 
som finns ofta är gemensamma. 
Text: Lars Bergman

Lützen 6 november
Traditionsenligt uppmärksammades minnet av Gustav II Adolf  i 
Lützen 6 november. På förmiddagen var det gudstjänst i kyrkan i 
Meuchen och vid 11.30 inleddes musikandakten i minneskapellet 
med bland andra sångare från Victoriaförsamlingen i Berlin samt 
barnkör från Gustav Adolfskolan i Lützen. Efter kransnedläggning 
vid minnesstenen på slagfältet framför kapellet fortsatte dagen med 
en mottagning i rådhuset med borgmästaren som värd. På efter-
middagen avslutades aktiviteterna med det sedvanliga tårtkalaset 
på kaféet Roten Löwen.

Som alla ni läsare vet så har Stiftelsen Lützenfonden som främ-
sta ändamål att vårda Gustav Adolfsminnet i utlandet och då främst 
Gustav Adolfs minnesplats i Lützen. Verkställande ledamot i stiftelsen 
har under många år varit Inger Schuberth som på allehanda vis varit 
djupt engagerad i museiverksamheten i Lützen, i tillsynen av minnes-
platsen och minneskapellet, i vetenskapliga seminarier avseende tret-
tioåriga kriget, med mera. Hon har föreläst i olika sammanhang om 
händelser relaterade till slaget vid Lützen och hon är författare till ett 
flertal böcker i ämnet . Vi är många här i Sverige som beundrat hen-
nes mångåriga arbete med allt detta och många är de även i Tyskland 
– Inger Schuberth blev 6 november 2018 hedersmedborgare i Lützen! 
Sverigekontakt gratulerar till denna mycket välförtjänta utmärkelse.
Text: Lars Bergman  

Fr.v.: Lars Bergman (Sv), Georg Broch (No), Tina Strandberg (Fi), Anne Marie 
Dalgaard (Da), Cecilia Borglin (Sv) och Koen Van der Schaege (Be).

Inger Schuberth hedersmedborgare i Lützen
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Andreas Jonsson i Paris

Lützen 6 november

sig själv. Att börja leva istället för att enbart 
existera - ”Det händer något när du slutar 
att existera, och börjar leva istället”.

Åk 4–9 fick skriva frågor på lappar som 
Andreas sen svarade på högt. På detta sätt 
blev ingen utpekad och det blev många käns-
liga frågor som berör alla barn/tonåringar. 
Gymnasisterna fick skriva ner hur de kände 
sig efter det långa passet och hur de själva 
skulle kunna göra skillnad. Han tryckte också 
på att han själv hade kommit fram till att det 
kanske inte är ordet ”skillnad” som är det 
viktigaste men verbet ”göra”.  Det centrala 
är att faktiskt att agera, att göra något för 
att förändring ska komma till stånd! 

Andreas Jonsson och Anna-Lena 
Andersson är författare till boken ”Gör 
nåt”. Där finns konkreta övningar, kopp-
lade till läroplanen, om Allas lika värde, 
Vem bestämmer, Hur skapas förändring och 
Drömmar och framtid. Eleverna kommer 
att arbeta med dessa övningar under läsåret 
tills Andreas kommer tillbaka till oss 
för uppföljning. Det ser vi alla, elever, 
lärare och skolledning fram emot!

Röster från elever efter föreläs-
ningen: 
”I vanliga fall brukar jag 
somna under föreläsningar 
men inte den här gången!”                                         
”Andreas var fantastisk – jag var 
trollbunden av hans sätt att prata.”                                                                         
”Jag höll på att börja 
gråta flera gånger.”                                                                                                                       
”Det var det bästa jag hört någon 
gång, jag började tänka på ett annat 
sätt.”  
”Andreas påverkade verkligen mig 
och fick mig att inse de positiva följ-
derna som mina små goda gärningar 
kunde göra. Han hittar möjligheter till 
att lära andra om livet och dess aspek-
ter i hans vardagliga liv och uppma-
nade oss om att göra likadant.”

”Under föreläsningen fick jag 

intala mig om att man ska fortsätta kämpa 
även om livet är svårt.”

”Det han sa hjälpte till inuti en, man 
fick starkare självförtroende och fattade hur 
viktig man egentligen är.”

”Jag lärde mig mycket av Andres och 
fick faktiskt en lite annorlunda syn på vad 
som faktiskt spelar roll i livet. Jag har alltid 
varit den som är beroende av andras åsik-
ter för att skapa min egna och känt stän-
dig press att passa in överallt, men efter de 
där två timmarna med Andreas Jonsson så 
mognade jag nog lite och förstod att det är 
inte det som kommer spela roll om 80 år 
när jag ligger på min dödsbädd. Jag fattade 
där och då att livet är så mycket mer än 
bara att passa in. Jag skulle rekommendera 
denna föreläsning till alla skolor med klasser 
i högstadiet.” 

Text: Karin Gadelii och Marina Rondeau

Som ett led i vårt värdegrundsarbete 
kom Andreas Jonsson till grundskolan 
och gymnasiet på Svenska Skolan i 
Paris. Andreas, känd i Sverige som 
”Sveriges främsta talare inom attityd 
och självkänsla” pratar bl.a. om hur 
olikheter berikar och hur vi genom att 
se möjligheter och lyssna till varandra 
kan få ökad förståelse och respekt för 
varandra. 

Andreas inledde med en föreläsning med 
utrymme för frågor av eleverna. Det var en 
mycket givande föreläsning för våra elever 
och lärare, där han varvade personliga 
berättelser med att interagera med elev-

erna på olika sätt. Han utgick från tesen 
att det är en mänsklig rättighet att 
få vara sig själv. Han diskuterade 
på ett finstämt, humoristiskt och 
inkännande sätt hur svårt det är 
att veta vem man är och att livet 
är en spännande resa där man 
lär sig att ta ställning, att känna 
igen fördomar och förutfat-
tade meningar som finns inom 
oss alla – men där vi kan 
träna oss att säga stopp och 
belägg! Det du ser är en yta, 
du vet inte vad som göm-

mer sig därunder. Att utgå 
från ett normkritiskt 

seende är det rätta och 
det kan tränas upp. 

Han talade om att 
må bra på riktigt, 
att börja arbeta 

med sig själv och 
att tycka om 
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Att leva utomlands kan ibland innebä-
ra att det är svårt att bevara tradi-
tioner, en nationell identitet och det 
svenska språket. Man oroar sig över 
barnens skolgång och vad som ska 
hända om eller när man flyttar hem 
till Sverige igen. Men för de svenska 
barnen på Dubai International Aca-
demy i Förenade Arabemiraten har 
modersmålsundervisningen inneburit 
lösningen på mycket. 

Trots den tidiga morgonen bubblar det redan 
av iver inför en ny dag och hälsningsfraser 
på all världens språk flyger i luften när man 
kliver in på Dubai International Academy 
(DIA) i Förenade Arabemiraten. Skolan huse-
rar över 80 nationaliteter och den svenska 
utgör numer en förvånansvärt stor del. Var 
och varannan hälsningsfras sker på svenska.  

God morgon! Hej! Allt bra?  
Att behålla den svenska identiteten är 

lätt trots många år utomlands när man 
varje dag kliver in i en miljö där svenskan 
får ta så stor plats. 

Swesec, som den svenska föräldrafören-
ingen på DIA heter, bildades 2011/2012 
och betraktas av Skolverket som ”en svensk 
sektion vid en internationell skola” – en av 
fem i sitt slag världen över. 

Swesec är numer en väletablerad sek-
tion med stor betydelse för DIA. De många 
modersmålsprogrammen skolan huserar 
är schemalagda tre timmar per vecka och 
är det som ger skolan sin unika profil, samt 
gjort DIA till en av Dubais mest attraktiva 

skolor. Kön för att bli antagen är lång men 
många av de svenska familjer som velat 
sätta sina barn på skolan har nu fått plats. 
Den svenska modersmålsundervisningen 
rymmer just nu 58 barn i åldrarna 5–16 
år. Antalet svenskar på skolan rekordökade 
därmed inför det nya läsåret, ht -18!

Som att komma hem
Maria Rensfeldt, lärare på Swesec hälsar 
barnen välkomna när de kliver in i klass-
rummet. Det är ett litet men gemytligt och 
hemtrevligt klassrum. Kartan hänger på 
väggen och bokhyllan är full med svenska 
barn- och ungdomsböcker. Det är fritt 
lånande under eget ansvar som gäller. Och 
just hemtrevligt beskriver ganska bra vad 
svenska på DIA betyder för de familjer som 
låter sina barn gå där. Det känns lite som att 
komma hem. Barnen hittar snabbt sina plat-
ser och Maria inleder dagens lektion.

Undervisningen på Swesec följer den 
svenska läroplanen, samt kursplanen för 
kompletterande undervisning utomlands, 
och är godkänd av Sveriges regering. Det 
medger även att man kan söka skolpeng 
för varje barn för att bekosta lärare och 
läromedel. Regeringskrav är att undervis-
ningen hålls av en svenskutbildad lärare, att 
svenskan är ett levande språk i hemmet och 
att minst en förälder är svensk medborgare. 

Svenska med fokus på kvalitet
Elevunderlaget är trots den gemensamma 
nationaliteten en brokig skara. Ibland flyttar 
familjer ner på bara ett par års jobbkontrakt 

och barnen förväntas därefter kunna gå till-
baka till sina respektive årskurser i Sverige. 
Ibland är barnen födda utomlands och har 
aldrig pratat svenska till vardags med mer 
än en av sina föräldrar. Tvåspråkighet och 
dubbla nationaliteter är mer regel än undan-
tag bland barnen på DIA. Att anpassa 
undervisningen är därför en ständig balans-
gång mellan elevernas olika kunskapsni-
våer, regeringens krav och den svenska läro-
planen. Kontakten mellan hem och skola, 
samt föräldrarnas engagemang, är därför 
avgörande för hur barnen tillgodogör sig 
undervisningen och Maria gör regelbundna 
utvärderingar av elevernas kunskaper. 

Målet med undervisningen är att ge 
eleverna verktyg för att själva kunna 
utveckla sin svenska och ta ökat ansvar för 
sitt lärande. Det är fokus på kvalitet snarare 
än kvantitet. 

Vi jobbar mycket med läsförståelse, för-
klarar Maria. Ibland genom att en elev läser 
högt medan övriga antecknar stödord som 
de sedan använder för att återberätta. Vi 
läser texter barnen kan känna igen sig i. Det 
ökar motivationen avsevärt, fortsätter hon.

Skrivandet är självklart också en stor 
del av undervisningen. Swesec följer också 
den av Skolverket utformade kursplanen 
för kompletterande svenska, där skrivandet 
har en central roll. Barnen får öva genom 
att skriva läsloggar och bokrecensioner, dag-
boksanteckningar eller brev till sina brev-
vänner på en skola i Karlstad. Entusiasmen 
när breven från Sverige trillar in vet inga 
gränser och det är spännande att höra hur 

Med svenska på schemat 
i Dubai

Dubai International Academy
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en skoldag i Sverige kan se ut. Att alla till 
exempel får lagad mat i skolmatsalen, något 
barnen i Dubai aldrig upplevt. 

Svenska traditioner
De svenska traditionerna har även de en stor 
betydelse i lärandet och man uppmärksam-
mar årets alla högtider – alltifrån jul, påsk 
och valborg till kanelbullens dag. Den senare 
är särskild uppskattad eftersom eleverna 
då bjuds på kanelbullar i klassrummet! En 
annan stående tradition på DIA är när de 
svenska eleverna bjuder in till luciatåg. De 
traditionella sångerna klingar i korridorerna 
i flera veckor i förväg och drar till sig nyfikna 
blickar från de andra eleverna. Luciakläder 
efterlyses och plockas ihop med stor möda 
och just den här tiden på året är det särskilt 
gynnsamt att bo just i Arabemiraten! De för 
män traditionella klädnaderna, kandoras, 
passar nämligen utmärkt som lucialinnen!

På själva luciadagens morgon samlas små 
lucior, tärnor, tomtar och pepparkaksgubbar 
utanför skolans gympasal för en generalre-
petition. Det fnissas i leden och nervösa för-
äldrar kontrollerar ljus och rättar till strutar. 
Svenskare än så här blir det knappast när 
man bor i öknen tusentals mil från de frost-
bitna skogarna i norr. Efter uppvisningen 
bjuds det på lussefika för alla Swesecs föräld-
rar och elever utanför klassrummet. 

Gemenskap och samhörighet
Utöver undervisningen i det svenska språket 
erbjuder Swesec en gemenskap och samhö-
righet som är svårslagen när man lever som 

expat – eller ”utvandrad” som det ju fak-
tiskt heter på korrekt svenska. Sammanhåll-
ningen med andra svenska familjer ersätter, 
eller åtminstone täpper igen, en del av det 
tomrum som uppstår i avsaknaden av övrig 
familj och släktingar. 

Därför anstränger sig Swesecs föräldra-
förening för att också erbjuda aktiviteter 
utanför skolan. När det finns möjlighet har 
man anordnat svenskundervisning efter 
skoltid även för de yngre eleverna som inte 
fyllt fem ännu. De barnen kan då inte söka 
bidrag från Sverige utan den aktiviteten 
bekostas helt av föräldrarna. Man ordnar 
brännbollsturnering och deltar varje år i frii-
drottstävlingen SUF-VM (Svensk Utlands- 
undervisnings Förening). 

Den här hösten var hettan lite mil-
dare när dagen för SUF-VM kom. Man 
hade lärt sig av tidigare misstag och för-
lagt datumet till en dag då temperaturen 
börjat understiga 35 grader. Vinden bjöd 
dessutom på lite extra svalka. En efter en 
ramlar de svenska familjerna in i parken 
där tävlingarna ska gå av stapeln. Pick-
nick-filtar breds ut och matsäcken mumsas 
på redan innan första startskottet har gått. 
Funktionärerna har mätt upp längdhopp i 
sandlådan och kast med liten boll på gräs-
planen. De är utrustade med listor och 
tidtagarur. Barnen tycker det är fantastiskt 
roligt att alla vuxna är så engagerade och 
deras små ansikten lyser ikapp med solen. 
Man får diplom och det skapas minnen  
för livet. 

Nationella världsmedborgare
DIA är å sin sida mån om att eleverna ska 
vara stolta över sitt ursprung och uppmunt-
rar alla firanden av nationell identitet. Det 
finns ingen motsägelse i att vara svensk och 
samtidigt en del av samhället man lever i. 

Varje år arrangeras till exempel Interna-
tional Evening, en tillställning där över 70 
nationaliteter visar upp det allra bästa – och 
smaskigaste – från just sitt land. Svenskarna 
brukar bjuda på fika. Kanelbullar och små-
kakor går åt i ett nafs. Från stora scenen på 
skolans fotbollsplan bjuder eleverna på dans 
och musik från jordens alla hörn. De har 
övat i månader. Skolan öppnar portarna på 
vid gavel och man kan bokstavligen gå runt 
bland stånden och smaka på hela världen!

Så det råder inget tvivel om att Swesec 
fyller en oerhört viktig funktion för både 
lärandet och den personliga utvecklingen 
hos de svenska barnen i Dubai. Maria kom-
mer för alltid leva kvar som den där spe-
ciella läraren man alltid minns. Diplomen 
från SUF-VM kommer att plockas fram 
många år senare och påminna om de stek-
heta friidrottsdagarna i parken, och Staffan 
Stalledräng kommer för alltid vara en sång 
man nynnar på när det närmar sig jul. Att 
vara svensk och att vara världsmedborgare 
på samma gång är ingen motsats. Allt får 
plats. Och det är just de lärdomarna vi strä-
var efter att ge våra barn när de växer upp 
som svenskar i Dubai. 

Text: Linda Berglund
 

Dubai International Academy
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För efter 10 år av Sverigeresor med 
deltagarna i min svenskkurs på 
VHS i Werne, Tyskland var det till 

pingst dags för ett besök i ett för oss nytt 
hörn av Sverige – Umeå och Örnsköldsvik. 
Föga anade vi vilka smärre och större kata-
strofer som väntade oss...

Det började med att något gick snett 
när flygresorna reserverades. Fyra perso-
ner råkade nämligen bokas på ett flyg hem 
från Arlanda klockan 9 på morgonen istället 
för 20 på kvällen. Efter mycket funderande 
och jämförande av kostnader bestämdes det 
att dessa fyra skulle ta nattåget från Örn-
sköldsvik till Stockholm före oss andra för 
att hinna med det bokade flyget. Lite sorg-
ligt var det att de inte kunde vara med den 
sista dagen, men de skulle iallafall inte missa 
någon direkt programpunkt.

Eftersom en annan liten grupp på fyra 
personer inte ville flyga alls var planen att 
de skulle köra bil till Travemünde, ta fär-
jan till Trelleborg, tåg från Lund och möta 
oss andra i Umeå. En bra plan. Nu var det 
tyvärr så att just den färja de bokat gick sön-
der, så det var bara  att spontant ge sig av 
tidigare och istället köra hela vägen genom 
Danmark. Så det löste ju sig...

Vi flygande resenärer satt under tiden 
och väntade på flygplatsen i Düsseldorf. Fly-
get till Arlanda var nämligen försenat. Detta 
gjorde oss ganska nervösa och det visade sig 
att vi så småningom landade ungefär sam-
tidigt som vi skulle boarda anslutningsfly-
get till Umeå. Eftersom vi hade bokat dessa 
resor var för sig visste vi att våra väskor inte 
skulle skickas vidare automatiskt, men det 

var inget annat att göra än att lämna baga-
get på Arlanda och sprinta genom byggna-
den för att i sista minuten hinna med planet. 
Som tur var fanns det fler flyg på denna 
sträckan under dagen, så vi kunde hämta 
väskorna på Umeå flygplats lite senare.

Under eftermiddagen och kvällen var vi 
med om en intressant och informativ stads-
vandring och åt goda pizzor på restaurang 
Gröna Älgen. Älgtemat fullföljdes sedan 
dagen därpå när vi fick se, mata och klappa 
levande, enorma älgar. En fantastisk upp-
levelse! På Älgens hus åt vi även en väldigt 
god älggryta till lunch (inte av de tama!) 
och hela besöket var en succé. Solen sken 
verkligen hela tiden! Efter lunchen bar det 
av norrut till Vindeln. Där mötte oss en älv 
med mer vatten än på åratal och även om 
vi inte kunde vandra den runda vi planerat 
p.g.a. avspärrningar, så var det ett oslagbart 
skådespel med dessa virvlande, mäktiga vat-
tenmassor som man inte kunde se sig mätt 
på. Även här sken solen på oss!

Tillbaka i Umeå gav sig många av oss 
iväg till Umedalens skulpturpark som gav 
fler intryck, skratt och mycket fundersamhet.

Nästa dag fylldes av nya kunskaper om 
samer och deras kultur på Västerbottens 
museum, en god lunch på Bildmuseet, bil-
färd till Ö-vik, besök på Fjällräven outlet och 
inköp till och gemensam tillverkning av tunn-
brödsrullar. Solen sken även hela denna dag.

Tunnbrödsrullarna dukades dagen där-
efter fram mitt i Skuleskogens nationalpark. 
Då hade vi redan besökt Naturum Höga 
kusten (strax före eller strax efter statsmi-
nistern?) och vandrat genom underbar skog 
för att slå oss ner vid Bottenhavet och njuta 
av solen och tanka ännu mer natur för kom-
mande veckor och månader i Tyskland.

På kvällen var det dags för båtfärd, då vi 
bokat en kryssning genom skärgården med 
räkbuffé. Under tre timmar åt vi så mycket vi 
kunde, njöt av hav och öar och lyssnade på 
visor av trubaduren ombord. Naturligtvis sak-
nades inte heller den perfekta solnedgången!

Efter detta kom avskedets stund, då våra 
fyra tidigflygare skulle avvinkas vid statio-
nen. Vi väntade först ganska länge och när 
det återstod några minuter till avgång skilde 

Solskenshistoria

en glasskjutdörr oss från rulltrappan upp 
till spåren (Ö-viks station ligger på en höjd). 
Det visade sig att denna skjutdörr vägrade 
öppna sig. I panik fick resenärerna, släpande 
på sina väskor springa ut, runt, och så snabbt 
det gick och ta sig uppför en grässlänt för att 
i sista stund hinna med tåget. Och vi som 
hade tänkt att det inte fanns mycket mer som 
kunde gå snett på den här resan...

Den sista dagen checkade vi ut, handlade 
lunch och satte oss på tåget mot Arlanda. 
Allt gick bra och solen sken. Tåget var i tid 
och flyget hem också!

Men sen var det ju de här som skulle ta 
tåget tillbaka ända ner till Lund... I höjd 
med Linköping blev det stopp och man 
meddelade att loket gått sönder. Det blev en 
nervös väntan innan ersättningståg kom och 
en hetsig bilfärd till färjan i Trelleborg följde. 
Färjan avgick strax efter att våra vänner kört 
på. Ännu en katastrof, men det kunde ju 
varit värre...

Listan på otursgrejer som hände under 
den här resan blev lång och då har jag ännu 
inte nämnt kreditkortskrånglet vid bokningen 
av hyrbilarna, att just det tåg vi tog till flyg-
platsen i Düsseldorf  undantagsvis inte stan-
nade i Bochum, där en medresenär skulle 
sluta upp, försenade tåg och autobahnköer i 
Tyskland och att en av de tre hyrbilsförarna 
försvann i Ö-viks trafikrusning och knappt 
inte hittade till återlämningsstället...

Men trots allt detta var det en solskens-
resa och det beror inte bara på att solen 
verkligen sken hela tiden. Alla motgångar 
togs med jämnmod och skratt och alla stöt-
tade varandra så gott det gick. 

Förhoppningsvis profiterade dessutom del-
tagarnas svenska av att träffa, höra och prata 
med äkta svenskar, av att lösa de uppgifter de 
fått, där de t. ex. skulle intervjua svenskar och 
hitta utvalda blommor, djur och träd. 

Sverige är ett fantastiskt land och alla 
upplevelser blir minnen för livet. Inte minst 
sammanhållningen och gruppkänslan gör 
dessa resor oförglömliga. 

Gissa om vi började planera nästa resa 
redan dagen därpå?

Text: Jeanette Ohlsson

Om du känner för att läsa en solskenshistoria om en underbar resa med många upplevelser och härliga människor så 
rekommenderar jag dig att fortsätta. Och om du vill läsa om en resa, där väldigt mycket går snett och oturen helt enkelt inte 
tar slut, så är det här också rätt läsning!

med många ovädersvarningar
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Glada deltagare
 



42 SVERIGEKONTAKT

Det första intrycket av läroboken är att 
den är en färgglad, välplanerad och 
verkligen en spännannde produkt på 
270 sidor, som även är intressant  att 
bläddra i och läsa för mig.  

 
Men denna lärobok är lite annorlunda  för 
den är inte en vanlig och typisk bok som vi 
brukar använda  för elever som vill lära sig 
svenska, utan det är en lärobok som passar 
elever som behöver utöka sina kunskaper i 
det svenska språket samtidigt som de lär sig 
NO (naturorienterande ämnen som kemi, 
fysik, teknik och biologi) och SO (samhälls-
orienterande ämnen som historia, geografi, 
religionskunskap och samhällskunskap).

Ämnesinnehållet är baserat på det 
centrala innehållet i ovanstående ämnen 
för årskurs 7–9 och i första hand är den 
avsedd för nyanlända högstadieelever och 
elever på språkintroduktion som ännu inte 
har fått sina grundskolebetyg. I läroboken 

tas sju omfattande samhällsorienterade och 
naturorienterade  frågor upp, som till exem-
pel rättigheter och skyldigheter, invandring 
i Sverige, industrialiseringen i Europa och 
USA, andra världskriget, vad det betyder 
att vara en människa, ljud och ljus i fysi-
kämnet, hållbar utveckling, och slutligen 
om vatten i kemi och om jorden i geografi.

Varje tema består av flera texter, som 
med enkla ord och exempel förklarar 
nyckelord gällande ämnet. Det finns flera 
språkutvecklande övningar där man måste 
hitta svar på frågor, ge exempel, diskutera, 
fantisera, avsluta meningar, hitta fel, lösa 
korsord, hitta på egna exempel o.s.v. Varje 
kapitel  innehåller också något gramma-
tiskt moment – förklarat  med exempel på 
ett mycket bra sätt med många övningar 
(substantiv, hjälpverb, adjektivets kompara-
tion, verb i presens och preteritum, adjek-
tivböjning, imperativ, verbets placering, 
huvudsats och bisats, prepositioner). I slu-

Förstå språket  
av Tiia Ojala, Sanoma utbildning

RECENSION

tet av varje ämne  ska eleven göra en själv-
bedömning angående teman och språk. 

Boken skulle passa utmärkt för de som 
vill utveckla sin svenska och samtidigt 
lära sig om en mängd intressanta skoläm-
nen och för de som kan lite svenska och 
som gärna vill gå in djupare på speciella 
ämnen. Och de behöver inte bara vara 
grundskoleelever. Jag skulle gärna arbeta 
med boken med mina vuxna andraårsstu-
denter, när vanliga vardagstermer redan 
behärskas och vi behöver hitta på något 
annat förutom vardagssvenska. Ärligt talat, 
även  jag tyckte att det var spännande att  
repetera och lära mig  nya ord, till exem-
pel om jorden eller om ljuset.

Till sist vill jag bara tilllägga att Förstå 
språket NO/SO också finns som online-
bok och lärarsidor finns att ladda ner från 
hemsidan.
Text: Ieva Krūmiņa,  
svensklärare för vuxna i Talsi, Lettland 
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Nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige hösten 2018?

1. Vad heter Sveriges televisions po-
pulära familjekrönika som startar på 
fredsdagen 1945? 
A. Bron
B. Kungamordet
C. Vår tid är nu

2. Vilken är årets julklapp?
A. Det återvunna plagget
B. Löparskor
C. Elcykeln

3. Zlatan har kommit ut med en ny 
självbiografi? Vem har han samarbetat 
med denna gång?
A. David Lagercrantz
B. Mats Olsson
C. Ingvar Oldsberg

4. Vad heter årets julkalender i SVT?
A. Storm på Lugna gatan
B. Jul på Lugna gatan
C. Kul jul på Lugna gatan

5. Nobelpriset i medicin 2018 går till två 
forskare. Vad är motiveringen till priset? 
A. De har upptäckt en metod för   
 behandling av Parkinsson.
B. De har upptäckt en metod för 
 behandling av ALS.
C. De har upptäckt en metod för   
 behanling av cancer. 

6. Vem fick Augustpriset för årets 
bästa skönlitterära bok?
A. Karin Smirnoff
B. Linnea Axelsson
C. Ulf Eriksson

7. Vem är detta?
A. Sveriges riksdags nya talman Björn  
 Söder
B. Sveriges riksdags nya talman 
 Andreas Norlén
C. Sveriges riksdags nya talman Urban  
 Ahlin

8. Vem vann allsvenskan i fotboll 
2018?
A. Norrköping
B. Malmö FF
C. Aik

9. Varför flaggar man i Sverige den 
6 november varje år?
A. Det är kungens födelsedag
B. Det är Gustav II Adolfs dödsdag
C. Det är Karl XII dödsdag

10. Eric M Runesson är ny ledamot 
av Svenska Akademien. Vilken bak-
grund har han?
A. Han är språkvetare
B. Han är litteraturvetare
C. Han är jurist

11. Vilket landskap är det på en 
svensk 200-kronorssedel?
A. Västergötland
B. Lappland
C. Gotland

12. Vilken av dessa politiker har inte 
skrivit en självbiografi?
A. Jonas Sjöstedt
B. Annie Lööf
C. Anna Kinberg Batra

13. Återigen drog en höststorm in över 
Sverige i september. Vad hette den?
A. Knut
B. Knud
C. Per

14. Vad är detta?
A. En kälke
B. En bob
C. En spark

15. Killgissa är ett nyord från 2017 
som slagit igenom. Vad betyder det?
A. Påstå något på ett sätt som gör  
 att det verkar som om man vet  
 vad man pratar om fast man   
 egentligen bara gissar
B. Killar som tror att de vet vad   
 tjejer  tänker och talar om 
C. Att gissa var någon är kittlig

Skicka de rätta svaren till Sve-
rigekontakt, Box 53066, 40014 
Göteborg senast 15 februari. Du 
kan också mejla svaren till lars.
bergman@sverigekontakt.se. Bok-
pris till de tre först öppnade rätta 
svaren. 

Lösning till nutidsorienteringen nr 
3, 2018 var: 1B, 2C, 3A, 4A, 5C, 
6A, 7B, 8B, 9C, 10A, 11B, 12A, 
13B, 14C, 15B 
Pristagare: 
Marina Panten, Tyskland
Kristina Sassenberg, Tyskland
Marjatta Öörni, Finland 
 
GRATTIS!
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