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FRÅN DICKSONSGATAN

Sommarkursen 2019
Alla ni svensklärare och andra i världen – 
informera era svenskstudenter och andra 
intresserade av svenska språket att Sverige-
kontakts sommarkurs i svenska äger rum 22 
juli–10 augusti. På Billströmska folkhögsko-
lan förstås. Anmälan sker till Sverigekontakt 
– se vår hemsida www.sverigekontakt.se

Sparreviken
Som tidigare år har elever inom den komp- 
letterande svenskundervisningen möjlighet 
att få sin avgift vid Sparrevikens lägerskola 
reducerad eller helt betald av Sverigekon-
takt, som i sin tur får medel till detta från de 
Ekmanska stiftelserna. Det går till så här: 
När barnet har en plats bekräftad på ett av 
Sparrevikens läger, meddela undertecknad 
med ett mejl så snart som möjligt. Besked 
om vilka barn och ungdomar som får sti-
pendium kommer i maj.

Årsmötet
Sverigekontakts årsmöte äger rum i Göte-
borg lördagen 25 maj. Mer information 
 om det finns på sidan 4. 

Medlemsavgifter
Du har väl inte glömt att betala medlems-
avgiften? Betalar du från Sverige så använd 
bankgiro 420-5670 – mottagare Riksföre-
ningen Sverigekontakt. Från utlandet är det 
krångligare – här är de uppgifter du behöver 
för en banköverföring: Bank: SEB; motta-
gare: Riksföreningen Sverigekontakt; IBAN: 
SE33 5000 0000 0501 1119 3729; BIC:  
ESSESESS. För enskilda medlemmar är det 
150 kr/år, för skolor och föreningar är det 
300 kr/år.  

Till sist
Nu nalkas våren! Och det blir 
allt ljusare, vilket är viktigt för oss 
i Sverige. Vi alla här önskar er 
alla en skön vår! Eller höst om ni 
är ”down under”.

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se

Nu är vintern här, i alla fall när detta 
skrivs. Numera är man ju nästan glad 
att det är lite kallt så att man kan tro 
att den globala uppvärmningen i alla 
fall inte är helt utan kontroll. Man kan 
till och med inbilla sig att glaciärerna 
fryser till igen och att isbergen inte 
smälter utan snarare växer till sig. Tän-
ker man tillräckligt långt – och fel – kan 
man tro att man är inne i en ny istid. 

En del svenskar tycker nu att vi är inne i 
en politisk istid. Sverige har ju fått en ny 
regering som stöds av fyra ”mittenpartier”. 
Socialdemokraternas Stefan Löfvén har 
lyckats få med sig Centern och Liberalerna 
– som ju innan valet ingick i den så kallade 
Alliansen – och därmed lyckats slå många 
flugor i en smäll, enligt vissa. Denna S-ledda 
regering ska dessutom regera under ett an-
tal månader med en av riksdagen antagen 
budget från Moderaterna och Kristdemo-
kraterna. Ja, det är ett mycket ovanligt po-
litiskt landskap i Sverige just nu.  

Registrera skolförening
Som jag tidigare nämnt arbetar Sverige- 
kontakt med ett projekt där vi vill att samtli-
ga skolenheter världen över där svenska un-
dervisas – dock ej i Norden – registrerar sig 
på vår hemsida. Det gäller svenska skolor, 
kompletterande svenska, svenska som främ-
mande språk inom vuxenutbildning och 
vid gymnasieskolor, europaskolor, IB-ut-
bildningar med mera. Det är viktigt att ni 
registrerar er enhet! Det är inga uppgifter 
som berör enskilda individer utan vi vill för-
söka skapa en helhetsbild av svenskunder-
visning utomlands! Det kostar förstås ingen-
ting att registrera skolenheten. Gör det nu 
– gå till vår hemsida www.sverigekontakt.se 
och klicka i menyraden på ”Svensk under-
visning i utlandet”. 

Stipendiefonden för svensk utlandsungdom
Hos Stipendiefonden för svensk utlandsung-
dom finns möjligheter att söka pengar för 
studier på en svensk utlandsskola (för elever 
på grundskolenivå åk 6-9 samt gymnasieni-
vå). Likaså finns möjligheten för en styrel-
se vid en svensk skolförening som bedriver 
kompletterande svenskundervisning att söka 
ett belopp till föreningens verksamhet. Ansö-
kan för läsåret 2019/2020 ska vara fonden 
tillhanda senast 1 april 2019. För mer infor-
mation om fonden – www.stipfond.se/stipen-
diefonden-for-utlandsungdom/ Observera att 
det finns olika blanketter beroende på vad 
ansökan gäller.
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har egna minnen av att det var flera tiotal 
som använde detta språk bara för kort tid 
sedan, och ni kanske själva minns att det 
fanns ganska många, minst några hundra 
strax tidigare — hur påverkar allt detta er 
identitet, er ställning som språkvarelse?

På just det beskrivna sättet är det 
för några invånare i en by i Ukraina. 
På svenska brukar den kallas Gammal-
svenskby. Byn innehåller i och för sig en 
del invånare, men det är numera bara en 
handfull som behärskar den gamla lokala 
dialekten. Alla är gamla. Mänskligt att 
döma kommer de inte att leva särskilt länge 
till. Med dem dör deras svenska.

Gammalsvenskbyborna utvandrade från 
Dagö i Estland mot slutet av 1700-talet. 
Det ryska riket hade erövrat land från tur-
karna, och detta ville de nu ta i anspråk 
för rysk räkning. Katarina II beordrade en 
grupp estlandssvenskar att bosätta sig där 
och kolonisera området. Detta blev uppho-
vet till Gammalsvenskby.

Det finns inte många talare kvar, men 
det finns ändå folk som behärskar språket. 
En är Aleksandr Mankov, en rysk språk-
forskare som specialiserat sig på svenskan i 
Gammalsvenskby. Han har studerat denna 
under ganska lång tid och har nu inlett ett 
samarbete med vår förening.

Aleksandr har under en tid befunnit sig 
i föreningens lokaler i Göteborg, där han 
arbetar på en ordbok och en grammatik 
över svenskan i Gammalsvenskby. Det kom-
mer han att göra under åtminstone ytterli-
gare ett år.

Detta kommer inte att hindra naturens 
gång. Svenskan i Gammalsvenskby är ett 
akut utrotningshotat språk, och utveck-
lingen kan knappast vändas. Men fören-
ingen bidrar efter förmåga till att det ändå 
kommer att vara noggrant dokumente-
rat den dagen då det kanske inte längre 
finns någon som på ett spontant sätt av sin 
omgivning lärt sig detta språk.

Så låt oss alla tala med varandra så 
länge vi kan. Håll kontakten igång. Språka 
på! Detta är det allra viktigaste.

Och snart kommer våren!

hälsar Bo Ralph

Sverigekontakt 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

När man som Sverigebaserad svensk träffar 
utlandssvenskar på deras hemmaplan, dvs. 
utomlands, innehåller reaktionerna ofta en 
språklig strimma. Man kanske skils åt efter 
en stunds samvaro, och då gör den andre 
reflexionen att »det var skönt att få tala 
svenska en stund».

Språket sitter djupt. Så är det för oss 
alla. Det är en del av vår personlighet, vår 
identitet. Människan har för all del en fan-
tastisk förmåga att anpassa sig. Det sitter 
lika djupt i oss att vi söker kontakt med var-
andra och försöker kommunicera.

Vet vi inte vad de andra talar för språk 
eller eventuellt identifierar det utan att 
behärska det något vidare, så gör vi ändå vad 
vi kan. Olika strategier för att kompensera 
bristande kunskaper i det specifika språket 
utvecklas. Vi snitslar oss fram med de språk-
kunskaper vi har och tar till diverse tecken 
och kroppsspråk när inget annat hjälper.

Internationella språkforskare har ett 
uttryck för det här. På engelska kallas det 
»languaging», på svenska kanske »språ-
kande». Man gör vad man kan, inte efter 
några bestämda regler. Det finns ingen 
grammatik för »språkande», bara för språk.

Vad jag nu talar om är svenskar som 
hamnat i en främmande (dvs. icke-svensk) 
miljö och tvingas anpassa sig till de lokala 
förhållandena, språkliga och andra. Dessa 
behåller på ett eller annat sätt i sitt med-
vetande att det finns fler svenskar någon 
annanstans, framför allt i Sverige. De är 
åtminstone potentiella medlemmar av 
den språkgemenskap som alla dessa andra 
svenskar bildar.

Tänk er då att ni tillhör en mycket liten 
grupp, säg högst ett tiotal, som i och för sig 
kanske träffas ibland och då även använder 
sitt säregna språk, men som betydligt oftare 
träffar folk i sin omgivning som talar annor-
lunda, helt enkelt använder andra språk. 
Dessa personer i omgivningen kan vara 
tämligen okända för er, men de kan också 
vara nära bekanta eller anhöriga. Lika fullt 
har de ett annat språk (som vi själva också 
behärskar).

Eventuellt finns det en annan grupp 
någonstans långt borta i världen som har 
samma beteckning på sitt språk som ni själva 
på ert minoritetsspråk, men de talar inte alls 
på samma sätt. De har en för er helt avvi-
kande, underlig form av ert språk, det som ni 
knappt tio tar till ibland när ni träffas.

Hur känns det att vara en talare i en 
sådan språkgemenskap? Om ni dessutom 
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Årsmötet äger rum lördagen 25 maj 
kl. 15.30 på hotell Scandic No 25, 
Burggrevegatan 25, Göteborg (nära 
Centralstationen).

På dagordningen står bl.a. följande punkter:
• Upprop av röstberättigade ombud och fast 
 ställande av föredragningslistan.
• Behandling av inkomna motioner.
• Överstyrelsens verksamhetsberättelse, för 
 eningens bokslut och revisorernas utlåtande.
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Val av ordförande
• Val av ledamöter och suppleanter i över- 
 styrelsen.
• Val av revisorer och revisorssuppleanter.
• Val av valberedning.
• Utlandsmedlemmarnas punkt.

Före årsmötet, preliminärt klockan 14.00, 
kommer överstyrelsen att samlas för ett sty-
relsemöte. Kallelse till detta möte skickas till 
ledamöterna i början av maj.

Årsmötesmiddagen
Middagen intas 25 maj klockan 19.00 på 

restaurang Tvåkanten på Kungsportsavenyn 
27. Vi börjar med ett glas mousserande vin. 
Därefter serveras en trerättersmeny inklusive 
dryck och kaffe.
Pris: 550 kr per person.

Program söndagen 26 maj
Söndagen inleds klockan 9:00. Det blir en 
bussutflykt över delar av Hisingen och ut på 
den norra skärgården. Vi guidas runt i hem-
bygdsgårdarna på Öckerö och dricker en 
kaffe med lokalt bakat bröd. Därefter tar vi 
oss den korta vägen till Hönö för en kortare 
promenad och lunch på havsnära restau-
rang. Bussen tar oss tillbaka över färjan 
och anländer till hotellet/Centralstationen 
senast 15.30.
Pris: 200 kronor inklusive kaffe och lunch.

Hotell
Vi har förhandsbokat ett antal enkel- och 
dubbelrum natten mellan 25 och 26 maj på 
Scandic No 25 (mycket nära Centralstatio-
nen), Göteborg 
Pris för enkelrum är ca 1250 kr, dubbelrum 
ca 1400 kr per natt.

Om du vill ta något av dessa rum i anspråk, 
så ring (0709-600612) eller mejla Lars Berg-
man (lars.bergman@sverigekontakt.se)  
snarast möjligt, dock senast den 23 april. 

Anmälan och information
Anmälan till årsmötet, middagen och sönda-
gens program ska ske senast 23 april
(men gärna så fort som möjligt) per telefon 
031-81 86 50 (Riksföreningens kansli) eller
med mejl till lars.bergman@sverigekontakt.se.

Kostnaden för årsmötesmiddagen 550 kr och 
för söndagens utflykt med lunch 200 kr betalas 
direkt till Riksföreningens bankgiro 420-5670. 
Har du en kostnad för hotellrum så betalar du 
det efter årsmötet.

Valärenden
Valärenden inför årsmötet anmäls till valbered-
ningen – Aimée Delblanc 08- 32 45 75, Gun-
nel Svensson 031-40 86 13 eller Kjell Wester-
lund 0490-344 04.

Välkomna!
Lars Bergman

Riksföreningens årsmöte 2019

i Göteborg
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Riksföreningens årsmöte 2019

i Göteborg

Sommarkurs i 
svenska 2019
Föreningen Sverigekontakt anordnar sommarkurs i svenska på Billströmska 
folkhögskolan även 2019. Kursen börjar måndag 22 juli och avslutas lördag 
10 augusti. Mer information finns på vår hemsida www.sverigekontakt.se. Du 
anmäler dig senast 30 maj. Tänk på att antalet platser är begränsade och att 
kursen kan bli fullbelagd. Anmäl dig i tid!

Välkommen till Sverige sommaren 2019!

Medlemsavgift 2019

Har du betalat Sverigekontakts medlemsavgift för 
2019? Medlemsavgifterna är oförändrade sedan 
många år tillbaka.

Enskild medlem 150 kr
Makar gemensamt 200 kr
Skolor 300 kr

Medlemmar i Finland betalar till sina respektive lokal-
föreningar i Helsingfors respektive Åland. Svensklärare 
inom vuxenutbildning i utlandet har sitt medlemskap 
utan kostnad.

Befinner du dig i Sverige betalar du avgiften till bankgiro 
420-5670. 

Vid betalning i utlandet – Bank: SEB; IBAN: SE33 5000 
0000 0501 1119 3729; BIC/SWIFT: ESSESESS
(Mottagare: Riksföreningen Sverigekontakt)

Ange avsändare tydligt. Om du är ny medlem, meddela 
postadress och gärna telefonnummer och mejladress.

En härlig vår önskar

Lars Bergman
/Generalsekreterare/
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Minnesmärke med anknytning till Alfred 
Nobel och Nobelpriset måste jag självklart 
ta med i min återblick på 2018.

Valet har blivit ett lite udda Nobel-
märke som ligger i tiden. Ett märke från 
Ukraina med Nobelmedaljen överst och 
där under Selman Waksman. Han tillde-
lades Nobelpriset i fysiologi/medicin 1952 
för att ha utvecklat flera antibiotika.

Selman Waksman föddes 1888 av judiska 
föräldrar i det tidigare ryska riket. På 
grund av den repressiva politiska situa-
tionen och den rasande antisemitismen i 
Ryssland emigrerade han 1910 till Förenta 
staterna strax efter att han hade gått ut sko-
lan i Odessa. Sex år senare beviljades han 
medborgarskap i USA. Han avled 1973 i 
Massachusetts och begravdes i USA. Nu 
130 år efter sin födelse hedrar Ukraina 
honom som ett av landets större söner, och 
framförallt som Nobelpristagare.

 
 
 
 
 
 
 
 

Den som har lämnat flest antal minnesmär-
ken genom århundrandena är Carl von 
Linné. Han förekommer återigen 2018, 
exemplet är från Vietnam.

Nautilus pompilius är en bläckfiskart 
som beskrevs av Carl von Linné 1758. Nau-
tilus pompilius ingår i släktet Nautilus och 
familjen pärlbåtar. Just dessa pärlbåtar, som 
är en familj i klassen bläckfiskar, skiljer sig 
från andra bläckfiskar. Pärlbåtarna har ett 
yttre skal som är fyllt med luft och genom 
detta kan djuren hålla sig svävande i vattnet.

 
 
 
 
 
 
 

Trochus niloticus, Trochus är ett släkte av 
medelstora till stora, toppformade sniglar, 
ett marint snäckblötdjur i familjen Trochi-
dae. Allt enligt Linne i ”Systema Naturae”.

Minnesmärken 
från 2018 

ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Åren går och minnesmärkena blir fler och fler, en tillbakablick är på sin plats. Här kommer ett 
urval daterade 2018 som jag har satt samman utan någon ordning eller indelning.

FN har en ganska omfattande utgivning av 
minnesmärken och där har jag fastnat för 
ett minnesmärke med svensk anknytning.

En revolver, en Colt Python 357 Mag-
num, med knut på pipan. Denna skulp-
tur gjordes av svensken Carl Fredrik 
Reuterswärd. Det är det mest kända och 
spridda konstverket av Reuterswärd. Skulp-
turen har namnet ”Non-Violence”. Det till-
kom efter att John Lennon mördades 1980. 
Reuterswärd kände John Lennon och hans 
fru Yoko Ono. Hon bad honom göra en 
konstnärlig hyllning till John för hans freds-
vision.  Från början placerades det som 
ett minnesmärke i Central Park men 1988 
skänktes det till FN.

30 år efter att FN mottaget skulpturen 
blev minnesmärket till.

I Sverige finns ”Non-Violence” som 
offentlig skulptur i Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Täby, Borås, Landskrona och 
Halmstad.

Ett av det trevligaste minnesmärkena kom-
mer 2018 från Japan.  I Japan har man 
uppmärksammat att Sverige och Japan haft 
diplomatiska relationer under 150 år. En 
vänskap sedan 1868 blev till minnesmärke.

Serien av minnesmärken gavs ut som ett 



7SVERIGEKONTAKT

svenskt märke och ett japanskt som visar 
vad lika vi är, och vad som skiljer oss åt.

Vi svenskar med Sverigedräkt och jag 
tror att hon har kräftor på fatet. Det andra 
märket är den japanska familjen med 
kimono, “något man har på sig”, en term 
sannolikt från sent 1800-tal. Märket sprider 
glädje över gränserna.

Vi fortsätter i denna japanska serie, denna 
gång sätts våra bostäder bredvid varandra. På 
vår svenska sida har vi en röd stuga med vita 
knutar och en blåklocka, det kan inte bli mer 
svenskt än så. På det japanska märket har 
vi ett traditionellt japanskt hus – en minka. 
Översatt betyder minka ett ”hus av folket”.

Ytterligare ett minnesmärke i den japan-
ska serien är den med mat eller rättare sagt 
med fika. På den svenska sidan har vi en 
kanelbulle och en kopp kaffe.

På den japanska sidan har vi en japansk 
tekopp med det japanska gröna teet. Nu 
vill jag ursäkta mig med att det är några år 
sedan jag senast besökte Japan men jag är 
nästan säker på att på tallriken ligger det en 
yokan. Det är en sötsak som jag har avsma-
kat på ett tehus i Japan. En mycket söt läck-
erhet, en gele, som bl.a. innehåller ”azuki” 
som är en bönpasta, socker och ”agar”. 
Agar är en rödalg som används som gele-
ämne. Dessa söta bönor i gele vill jag rekom-
mendera vid besök i ett japanskt tehus. Stort 
tack till Japan för dessa minnesmärken!

Från japansk kultur till en av de största 
svenska kulturpersonerna genom tiderna. 
Ingemar Bergman skulle 2018 fyllt 100 år 
vilket har uppmärksammats världen över. 

Ett modernt tryckt minnesmärke kommer 
från Bulgarien.En ung Ingmar Bergman 
med en färgsättning utöver det vanliga.

Vi fortsätter inom kulturen till en svensk 
grupp som aldrig går ur tiden, ABBA. Ett 
smyckesminnesmärke från Tchad utgivet 
2018. Titta en gång till, visst är det en 
märklig bild av ABBA?

Nu över till sportens värld. Det var vinter-OS 
och fotbolls-VM för herrar. Detta har alstrat 
många minnesmärken under 2018.

Vi börjar med VM i fotboll 2018 som 
spelades i Ryssland. Minnesmärken är ofta 
en bild av de spelande stjärnorna, så även 

av de svenska spelarna. Jag har valt att följa 
en trend med att visa nationalsymbolerna.
Märket från Monaco har alla de 32 nation-
erna, som kvalificerade sig till mästerska-
pet. Den svenska flaggan går inte att ta 
miste på. Det andra märket från världs-
mästerskapet är ett gammalt minnesmärke 
med en minnesstämpel. Det är från Tysk-
land och utgivet 2002 
efter Astrid Lind-
grens död samma år i 
februari.

Stämpeln över 
Astrid och Emil 
tryckte tyskarna dit 
när man skulle spela mot Sverige. Det var 
den enda matchen som tyskarna vann under 
hela världsmästerskapet. Sverige förlorade 
med 2–1 den 23 juni 2018.

Olympiska vinterspe-
len 2018 var de 23:e 
olympiska vinterspe-
len och arrangera-
des i Pyeongchang i 
Sydkorea 8–25 febru-
ari. Svenska fram-
gångar var bland annat en guldmedalj till 
Frida Hansdotter. Hon vann OS-guld i 
slalom och blev ett minnesmärke för sam-
lare. Frida Hansdotter är syssling till Hans 
Kunglig Höghet prins Daniel.

Jag avslutar med ett officiellt minnesvy-
kort från vinter-OS 2018. Jag fick det med 
texten – Detta är äkta sportsmannaglädje 
– av en korean som gladdes med oss alla 
svenskar.

Sverige tar OS-guld i herrarnas stafett 
i skidskytte vid de olympiska vinterspelen 
2018. Det är slutmannen i Sveriges stafett-
lag Fredrik Lindström som går i mål. En 
underbar bild från Korea.

Jag ser framemot 2019 och alla nya 
minnesmärken. 

Text: Sven Vindelstam
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Hur kommer man på tanken att skriva 
en biografi om en författare, som 
ingen har hört talas om? För min del 
började det i personalrummet på en 
skola, där kollegan Gunnar D Hansson 
berättade om Hilma Angered-Strand-
berg, som han och Tomas Forser just 
skrivit en artikel om i Ord & Bild. Året 
var 1983. Sedan tassade denna kvinna 
efter mig tills jag blev pensionär. Hon 
viskade: Ta reda på hur gick det till, 
när akademiledamoten Carl Gustaf 
Strandbergs dotter blev skandalskri-
verska och emigrant – och varför hon 
dog ensam i en stuga på Mösseberg! 
Stod hon verkligen där i långkjol, gro-
va skor och håret i knut med en sjal 
över axlarna och såg ner mot folklivet 
i Falköping? Svaret är nej. Det vet jag, 
efter drygt fyra års forskning i hennes 
öde och böcker.

Verken var svåra att få tag på, 
men tack vare begagnatmark-
naden och idoga biblioteks- 
anställda låg böckerna snart 

i mina händer. Vilken upplevelse att äntli-
gen höra författarens röst genom det sekel 
som gått! Först den vredgade unga frö-
ken, som med kraftfull realism tog itu med 
de schartauanska prästerna i Bohuslän. 
Hon bodde då som telegrafist i Fjällbacka. 
Befolkningen där reagerade häftigt, främst 
på att hon skrev replikerna på deras dialekt, 
vilket visar hur litet folket där kunde veta 
om 1880-talets nya litteratur, och hur svårt 
hon hade att se sin roll sådan de såg den; en 
främmande dam som gjort dem till åtlöje 
för hela svenska folket. 

Som medlem av familjen Strandberg 
hade hon lärt sig att poeter aktades högre 
än prosaförfattare, men som självförsör-

jande ung kvinna hade hon nu, några år 
efter föräldrarnas död, sett andra sidor av 
livet än de hon rimmade sig igenom i sin 
debutdiktsamling. Nödtvånget att skaffa 
sig försörjning var sannolikt avgörande för 
hennes utveckling till stridbar och egensin-
nig författare. Motståndet i Fjällbacka, som 
visade sig i utfrysning och hot om stenkast-
ning, bidrog till att hon ändrade riktning i 
livet. År 1889, året efter novellsamlingen 
Västerut, reste hon efter sin fästman Hjal-
mar Angered till Amerika. Hon skriver till 
Victoria Benedictsson: ”Ni förstår nog att 
man älskar af  hela sin varelse för att kunna 
resa till Amerika – till små förhållanden. 
Modet är icke stort just nu, åh nej tro inte 
det – jag reste troligen icke, om jag kunde 
stanna, men jag kan icke bära ett lif  utan 
honom.” 

De gifter sig, hon får bo hos hans föräld-

HILMA 
ANGERED-STRANDBERG

Borgarflicka, skandalskriverska, emigrant 
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rar medan han arbetar på annat håll, men 
det är ju bara början på äventyret! Hjal-
mar Angered, arbetarson med konstnär-
liga ambitioner och en hel del konstnärlig 
utbildning, ska väl kunna försörja dem med 
tiden? Men det tycks vara omöjligt att slå 
sig fram. Hon bidrar med pengar genom 
att sända artiklar och noveller till bland 
andra Henrik Hedlund på Göteborgs Han-
dels- och Sjöfartstidning. Breven hem andas 
en stegrande desperation. Hon får en död-
född son och året därpå en dotter, som blir 
hastigt sjuk i en värmebölja och dör bara 
några månader gammal. Brevens motta-
gare är i många fall Ellen Key, som tagit 
henne under sitt beskydd och gör insam-
lingar och sänder pengar, uppmuntrar och 
grälar, och till sist skickar en biljett till hem-
resan. Efter sex år i Amerika har Hilma 
Angered-Strandberg blivit svårt sjuk i TBC 
och makarna är helt utblottade. Till skillnad 
från Vilhelm Mobergs utvandrare var de 
inte jordbrukare och kunde sätta spaden i 
jorden för att få mat. Att de kunde engelska 
hjälpte dem föga.

Hemma i Sverige sänds hon till sanato-
riet i Mörsil och där skriver hon de böcker, 
som för länge sedan borde haft en framskju-
ten plats i den svenska litteraturens historia; 
Den nya världen och På prärien. Roma-
nerna, som publicerades 1898, är unika i 
svensk litteratur, då de är våra enda tidiga 
amerikaskildringar, som är dels skrivna ur 
ett kvinnligt perspektiv, dels bygger på för-
fattarens egna erfarenheter av livet som 
fattig emigrant. Böckerna är inga reseskild-
ringar, utan gestaltade av en författare med 
kunskap om land och folk. Det myllrar, luk-
tar, dånar och ljuder av höga röster i inner-
städerna, men är tyst och värdigt i de ele-
ganta kvarter dit kvinnan i böckerna någon 
gång förirrar sig. Faror dyker upp och över-
rumplar immigranterna, opålitliga och för-
slagna människor lurar dem, men de lever 
också i överflödets, möjligheternas och fram-
tidens land i goda stunder. 

Väntan på att Hjalmar Angered skulle 
komma till Sverige blev lång, först efter ett 
par år återförenas makarna. De slår sig så 
småningom ner i Alingsås. Där hyr de ett 
hus, som de möblerar med egna möbler 
– deras första egna hem efter drygt tio års 
äktenskap. En piga anställs och författaren 
kan i lugn och ro ägna sig åt sitt skrivande. 

Den uppmärksammade, men av många 
hårt kritiserade romanen Lydia Vik – en 
själs historia kom ut 1904. Där diskuteras 
den sedan den tiden alltid aktuella frågan 
om kvinnans villkor i konsten, arbetet och 
äktenskapet.

Kanske hade allting ordnat sig till det 
bästa för makarna, om de inte gett sig ut på 
en resa till Italien, som kom att kosta dem 
större delen av de pengar hon tjänat. Hjal-
mar Angered studerade mosaiksättning där 
ute, men fick aldrig de utlovade uppdragen 
i Sverige. Efter hemkomsten bosatte de sig i 
en hyrd stuga på kurortshotellet Mössebergs 
område. Möblemanget magasinerades: 
”Lefvande hade jag ej mod att afyttra det, 
vunnet sak för sak som det är, då bruste hop-
pet om slutligt lugn en gång.” Hon ber om 
hjälp i brevet, det ”gäller mitt vara eller inte 
vara, jag ser ingen utsikt till att utan hjälp 
kunna skrifva mina böcker och knapt utväg 
att lefva längre utan få skrifva dem.” 

Efter Lydia Vik publicerades några 
novellsamlingar och den stora romanen 
Hemma år 1912. Boken blev hennes defi-
nitiva avsked till Amerika. Den manlige 
huvudpersonen är en emigrant som åter-
vänder hem, och finner att Sverige inte är 
det land han minns, och samtidigt vet att 
amerikan blir han aldrig. 

Än var hon inte ensam i sin stuga. 
Äktenskapet med Hjalmar Angered rymde 
mycket kärlek, men utsattes för prövningar. 
Han fick inte arbeten som motsvarade hans 
kunnande, han tycks ha haft svårt att slå sig 
fram, beskrivs som klok, timid och vänlig. 
Han gjorde så gott han kunde, vilket säl-
lan räckte. När han inte hade pengar till 
färger, fick hon dåligt samvete för att hon 
inte kunde köpa det han behövde. Varda-
gen verkar trots allt ha fungerat rätt väl 
för paret, men för sitt skapande och sitt 
behov av litterära samtal var Hilma Ang-
ered-Strandberg beroende av brevkontak-
terna med Ellen Key, Henrik Hedlund, för-
läggarna i Stockholm och några till. Hon 
skriver då och då, att hon sitter ensam i en 
stuga, som om maken inte fanns… 

Längtan till Italien förenade makarna. 
Hon mådde bättre i värmen där under vin-
tern, han ville resa främst för konsten. Om 
den hade hon mycket att lära honom. Hen-
nes pappa hade läst antikens diktverk för 
henne, visat henne skulpturer och bilder, 

och lärt henne hitta i antikens trakter på 
sin stora karta. Pappan längtade till Italien, 
bara dottern kom dit. I novellsamlingarna 
Under söderns sol och På bygator och alp-
vägar samlar hon iakttagelser och tankar 
från resorna. 

Hjalmar Angered avled 1919. Hilma 
Angered-Strandberg blev ensam, men kon-
takten med syskon och syskonbarn verkar 
ha blivit bättre – de hade haft svårt att för-
stå hennes val av make. Sjukligheten hin-
drade henne ofta i umgänget, men i någon 
fallfärdig torparstuga bodde hon inte, och 
enligt sin egen beskrivning i ett brev till 
Hedda Key Rasmussen, var hon ”tusan så 
elegant, för jag får just sådant. – och ämnar 
icke klä mig i fattighjonskåpa – jag är kru-
sad och sidenkjolad och finskodd. Jag älskar 
det och har förstått skaffa mig för mindre 
än tarfliga vadmalsplagg.” Så var det alltså 
med sjalen och de grova skorna! 

Lungorna blev dock sämre och hen-
nes TBC återkom. Mot slutet av livet var 
det journalisten Harald Schiller som oftast 
besökte henne. De gjorde bland annat ett 
urval av hennes noveller, som skulle ges ut i 
en samlingsvolym. Av detta blev intet. I stäl-
let kom den sista romanen Barbarens son, 
1924, en religiöst präglad, historisk roman, 
ett resultat av det andliga sökande hon ofta 
prövat men aldrig känt fullbordat. Hon 
bar på ett dåligt samvete, för att ha gjort 
sin mor besviken, då hon inte förmått vara 
lika gudfruktig som hon. Ibland kände hon 
längtan efter det lugn religionen kunnat ge 
henne. Försoning kanske, lugn möjligen, 
kände hon nog inför sin sista resa till Italien. 
Hon hade lärt känna Åke Markström, en 
ung student, som en gång skrivit till henne 
och nu återupptagit kontakten. Han blev 
hennes ledsagare och medpatient på sanato-
riet i Merano och fanns hos henne, när hon 
sjuttiotvå år gammal avled i januari 1927. 
Till Falköping återkom hon inte, men kan-
ske var det en liten minnesplakett i parken 
på Mösseberg hon sökte, när hon stod där 
och spanade i min fantasibild 1983?

Text: Lilian Perme
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

KOLTRASTEN

Koltrasten guppar i gruset,
pickar på gräsmattan,
flöjtar in i kvällen:

Jag sjunger
att min näbb är gul som månemässing,
att min dräkt är svart som nattvadmal.

Jag längtar sol,
men min näbb pickar
tung jord i natt.

Anna Rydstedt, Bannlyst prästinna (Bon-
niers 1953)

Nu är det ett par tre månader in på det nya 
året. Vi är alla olika men jag för min del 
tycker nog att vintern börjar ha gjort sitt. 
Fast kanske det måste gå så långt att det 
som ett tag var vackert och njutbart måste 
komma ända ned i fulhetens absoluta bot-
ten. Att vi verkligen måste se de grå snöhö-
garna bemängda med vasst grus och andra 
lämningar från gatan för att riktigt upp-
skatta den ljuvliga vårens återkomst.

Jag ser ibland sådana tankar som grafiska 
kurvor, följer hur en linje böjer av och stupar 
allt brantare nedåt, tills den åter vänder. När 
jag läser eller själv skriver ser jag också ofta 
den där kurvan – som om textens berättelse 
följer vissa mönster. Det förminskar inte 
texten på något sätt men kanske hjälper det 
mig att se.

Anna Rydstedt (1928–1994) var poet. 
Hon växte upp på en öländsk bondgård, 
studerade vid Lunds universitet och arbe-
tade under många år som folkhögskolelä-
rare. Hon delade sitt boende mellan som-
rar på Öland och resten av året i Täby, i 
Stockholm. Anna Rydstedt gav ut tio dikt-
samlingar, den sista, Kore kom postumt 
1994. I Lund räknades hon till den femtio-

talistiska lyrikgruppen Lundaskolan, med 
bland andra Majken Johansson och Göran 
Printz-Påhlson. Hennes första bok bar titeln 
Bannlyst prästinna (1953). Titeln kom sig 
av att hon ville bli präst men att tidens kon-
servativa teologer var starka motståndare 
till kvinnliga präster. Detta motstånd, denna 
samhälleliga hämning av hennes önskan 
satte djupa spår i hennes liv och dikt, och att 
hon också var en älskligt egen och skör per-
son gav hennes diktning en stark särprägel. 
Hon var en iakttagare, en känslig registrator 
av verklighetens alla skiftningar, ja en som 
på alla sätt prövade verklighetens hållbarhet.

Det är försommarnatt, ljum som bara en 
sådan kan vara här i Norden. All vår läng-
tan kulminerar här, livet har alla förutsätt-
ningar att åtminstone för ett ögonblick kän-
nas i jämvikt.

En koltrast sjunger, du har hört den i 
kvällen och nu pickar den runt i gruset efter 
små kryp. Du vet att livet inte alltid är per-
fekt, kurvan svänger, ibland går det uppåt, 
ibland kan det stupa ganska så brant nedåt. 
Du bär denna vetskap inom dig, detta är de 
dubbla betingelser du har att leva med, det 
är så livet är, för dig och för oss alla: ljuset 
och mörkret finns samtidigt.

Koltrasten: svart, svart med glänsande 
mörka ögon och en intensivt gul näbb, och 
så dess extatiskt drillande, porlande sång 
från buskar och träd! Den är sol och ljus på 
ett märkligt sätt, förknippad med våren och 
sommaren. Och ändå, utan jorden och vad 
den letar efter där, skulle den inte kunna 
leva. Den är i bägge världarna på samma 
gång – i det lätta ljuset och i det tunga 
mörkret.

Anna Rydstedt såg naturligtvis detta, 
genom hela hennes diktning fanns detta 
tema, kanske tydligast utryckt i den sista 
diktsamlingen, Kore. Kore var ju flickan 
i den grekiska mytologin som tvingades 

leva halva året med dödsrikets härskare 
Hades och andra halvåret uppe i ljuset med 
modern Persefone. När hon är med Hades 
är det vinter på jorden och när hon är med 
Persefone blommar allt i sommaren. 

Och detta liv skymtar jag också i Anna 
Rydstedts berättelse i folkviseton om kol-
trasten från de tunga år då hon inte fick bli 
den hon ville bli. Hon beskriver fågeln som 
pickar i gruset med vackra, egna ord som 
”månemässing”, ”nattvadmal” – den hör 
samman med de vemodiga visor vi bär med 
oss som ett arv från längesedan tillbaka. 
Anna Rydstedt såg hur båda aspekterna 
av livet och verkligheten möts i den svarta 
fågeln med lysande gul näbb.

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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Det heter en avocado. Men heter det 
två avocador, avocados eller avoca-
dosar? En designer, men två designrar 
eller designers?

Det finns inte något riktigt svar på den frå-
gan, men man kan konstatera att både van-
liga människor som försöker skriva svenska 
så tydligt och korrekt som möjligt och ord-
boksredaktioner är lite villrådiga vad gäller 
plural-s. De som skriver grammatikböcker, 
och lärare i svenska för invandrare funderar 
också över om de ska räkna med en sjätte 
deklination. Vi har ju substantiv som i plural 
slutar på -or, -ar, -er-, -n eller ingen ändelse 
alls som i ett bord – två bord. Och så kanske 
den sjätte: -s.

Tidigare har de flesta språkvårdare i Sve-
rige varit skeptiska mot s-pluralen. Ofta har 
man helt enkelt hävdat att den är osvensk 
och inte ska få vara med av det skälet. Men 
många ord, morfem och annat språkligt 
gods i svenska språket är ju inlånat, så det 
är kanske inte ett helt hållbart argument. 
Det blir mycket som får stryka på foten i så 
fall. (Tänk på alla vanliga ord med be-förled 
som svenskan har lånat från tyska: berätta, 
betala.) Ett lite mer praktiskt inriktat argu-
ment är att det kan uppstå problem med 

bestämd form om man använder s i plural. 
Det kan gott heta en designer, den där designern, 
två designers (med plural-s), men vad händer 
nu: de där designersna? designersarna? 

Eftersom det blir så svårt att uttala ord 
som designersna brukar språkvårdarna rekom-
mendera andra böjningsformer än s i plural 
i första hand. I många fall går det bra. Om 
man väljer pluralformen skannrar istället för 
skanners blir det inga problem med bestämd 
form: de där skannrarna. På så sätt kan nya 
ord lättare fogas in i språket och användas i 
alla böjningsformer och i alla typer av texter. 
I fall där man inte kan hitta en bra plural-
form, som för radio (radioer? radior?) kan man 
skapa sammansättningar: radioapparater. Då är 
problemet löst.

Men ibland har s-pluralen redan eta-
blerats helt. Då hjälper det inte att språk-
vårdarna rekommenderar en annan form. 
Ingen använder den ändå. Det låter helt 
enkelt inte ”rätt”. Ord som safari heter i plu-
ral vanligen safaris, och andra alternativ kom-
mer knappast att få fäste.

Det tydligaste tecknet på att s:et har bli-
vit en svensk pluraländelse är att vi använder 
den också i ord som inte kommer från språk 
som själva har plural-s. Vi har alltså inte 
lånat in orden med ändelse och allt, utan på 

HETER DET 
FLERA KIMONOS 
PÅ SVENSKA?

eget, svenskt, initiativ valt -s istället för någon 
av de gamla vanliga -or, -ar o.s.v. - formerna. 
Man brukar säga att s-pluralen har blivit 
produktiv i svenska; den kan användas som 
en av språkets andra byggstenar. 

Exempel på att vi använder s-plural för 
ord som inte har den med sig från det långi-
vande språket är t.ex. en kimono – två kimonos. 
Ordet är naturligtvis lånat från japanskan, 
ett språk som inte har plural-s. (Japanska har 
faktiskt inte mycket pluralböjning alls; vanli-
gen förstår man om det är en eller flera saker 
som avses genom sammanhanget.) Andra 
lånord som får -s i plural är en igloo – två igloos, 
en hijab–två hijabs. Men även inhemska nyord 
kan få plural-s. En sambo (en partner som 
man lever ihop med, men inte är gift med) 
kan i plural få formen sambos. Skämtsamma 
former som ett snyggo (alltså en person som 
ser bra ut) kan få pluralformen snyggos. Och 
vi pratar om gubbs och kvinns. Så plural-s:et 
är här för att stanna. Men 
det gör inte varken till eller 
från. Inlärare av svenska 
ska ju redan lära sig fem 
deklinationer. Inget står 
och faller med en sjätte.

Text: Sofia Tingsell
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Mest aktiv var posten i Novgorod. Åter-
funna näverbrev visar att tusentals brev 
passerade där på 1000–1200-talen.

Meddelandena levererades till adressa-
ten av speciellt utsedda personer, gontsy 
(kurirer). De måste känna till vägarna väl, 
kunna orientera sig i terrängen, inte bara 
på dagtid utan även på natten, vara starka 
och modiga och redo att försvara sig mot 
överfall från rövare och se till att medde-
landena kom fram i tid.

Nästa etapp i utvecklingen av landets 
postväsen sammanhänger med invasionen 
från den Gyllene horden. Tillsammans 
med de mongolisk-tatariska erövrarna 
trängde också nya ord in i det ryska språ-
ket, som jam (post- eller skjutsstation), jam-
sjtjik (skjutskarl), och jamskaja gonba (post-
skjuts). Jam är ett ord av turkiskt ursprung 
som betecknar en poststation, som förbands 
med andra större bosättningar av skjutskar-
lar via en trakt, en post- eller skjutsväg, och 
där man höll hästar och skjutskarlar och 
resande kunde vila ut. Lokalbefolkningen 
var skyldig att hålla ett visst antal hästar 
vid stationen och hela befolkningen i landet 
måste betala en obligatorisk skatt, skjuts- 
pengar, samt göra tjänst i samband med till-
handahållande av postskjutsen.

Förenandet av de olika furstendö-
mena och uppkomsten av en enhetlig stat 
krävde att nätet av skjutsstationer byggdes 

DET RYSKA 
POSTVÄSENDETS HISTORIA
Postväsendet är en av de allra vikti-
gaste funktionerna i ett land. Sedan 
urminnes tider har förmedlingen av 
nyheter och utbytet av meddelanden 
varit en oundgänglig del av människors 
kommunikation. Ju mer aktivt och hän-
delserikt ett samhälles liv är, desto mer 
varierade är kommunikationerna. 

Det råder inget tvivel om att förmedlingen 
av upplysningar mellan furstar och vojvo-
der, mellan städer och furstendömen var 
väl kända företeelser i det gamla Rus redan 
på 900–1000-talen. 

ut. Storfursten av Moskva Ivan III inrät-
tade cirka 1 600 platser, där furstens kuri-
rer kunde erhålla foror och foder till häs-
tarna. Från slutet av 1400-talet måste alla 
resande medföra ett skjutsbrev, som man 
nu började utfärda i en enhetlig form.

Den österrikiske diplomaten Siegmund 
von Herberstein, som besökte det mosko-
vitiska riket 1517 och 1526, har efterläm-
nat en intressant beskrivning av en snabb 
resa med postskjuts. Under en resa från 
Novgorod till Moskva erbjöds han och 
hans medresenärer på olika skjutsstationer 
varje morgon 30, 40 och ibland upp till 50 
hästar, trots att de inte behövde fler än 12. 
När de nått fram till en ny skjutsstation 
bytte resenärerna hästar och reste genast 
vidare. Herberstein berättar att hästarna 
på skjutsstationerna var lågväxta, långhå-
riga, lata men mycket uthålliga. Om någon 
behövde ta sig fram snabbt och det hände 
något med en häst så kunde resenären i 
nästa by eller hos första bästa person han 
mötte på vägen, utom om det var en tsa-
rens kurir, ta en annan häst och fortsätta 
sin resa. Den tyske diplomaten kallade det 
ryska skjutssystemet för ett postväsen, kuri-
rerna kallade han postiljoner, skjutskar-
larna posttjänstemän och skjutsstationerna 
för postkontor. I det ryska språket skulle 
dock de orden dyka upp först ett och ett 
halvt sekel senare1. Enligt vad Herberstein 
uppger stod de ryska postiljoner inte sina 
europeiska kollegor efter i fråga om hastig-
het. Hans kurir tillryggalade till exempel 
sträckan mellan Novgorod till Moskva om 
600 verst2 på 3 timmar.

I början av 1600-talet skiljde sig skjutskar-
larna från den stora massan genom sin klart 
lysande klädsel (i himmelsblått och vinrött), 
som dessutom var ganska kostsam och därför 
lämnades i arv från generation till genera-
tion. Vid bältet hängde ett posthorn, som de 
dock inte tyckte om att använda, utan före-
drog en visselpipa.

För bygget av skjutsstationer, där pos-
tiljonerna utbytte sina väskor med kor-
respondens avdelades särskilda tomter i 
städerna. De var särskilt stora i Moskva, 

från uppkomsten fram till Stora nordiska kriget

Näverbrev
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Novgorod och i Tiumen. Längs vägar med 
intensiv trafik upprättades skjutsstationer 
med tillhörande 50 eller fler gårdar. Som 
exempel kan nämnas stationen i Bronnitsa 
vid vägen mot Novgorod. I slutet av 1500-
talet bodde här 68 skjutskarlar med famil-
jer. Vid samma tid uppkommer en särskild 
typ av områden i de större städerna, jam-
skaja sloboda, eller skjutsförstäder. Befolk-
ningen i några av de här stadsdelarna 
kunde uppgå till några hundratal personer. 
År 1619 bodde till exempel 250 personer 
i ett sådant område i Tobolsk. Ändå var 
postförbindelserna inte regelbundna och 
befordrade praktiskt taget ingen privat kor-
respondens. Under första kvartsseklet på 
1600-talet utgjordes den centrala postin-
rättningen i det moskovitiska riket av det 
så kallade Skjutskansliet.

 
En av de mest livligt trafikerade skjuts-
vägarna var vägen mot ”svenska gränsen”, 
det vill säga den rysk-svenska gränsen. 
Efter ödeläggelsen av Ryssland under den 
Stora oredan vidtar regeringen en rad sär-
skilda åtgärder avsedda att återupprätta 
förbindelserna i den riktningen, inklusive 
posttrafiken. Man efterskänkte till exempel 
skjutskarlarnas skatteskulder för ett antal år.

Samtidigt börjar man under förra hälf-
ten av 1600-talet att förbättra rutinerna 
för hanteringen av post. Till en början 
reste kurirerna utan avbyte hela vägen från 
utgångspunkten till Moskva. Men redan på 
1630-talet införs ett stafettsystem för befor-
dran av meddelanden. På skjutsstationerna 
infördes nu specialpersonal för snabb 
befordran av underrättelser. Det blev en 
föregångare till ett regelrätt postväsen. 
Regeringen bevakade strikt att korrespon-
dens kom fram i oskadat skick. Detta fram-
hävdes i många instruktioner: var och en 
som tappade bort ett brev kunde förvänta 
sig bestraffning, det kunde till och med bli 
tal om dödsstraff. Myndigheterna försökte 
också hålla ett öga på att vägarna under-
hölls, men tillsynen gick dåligt. Utländska 
resenärer noterade alltid i sina dagböcker 
vägarnas usla skick. Den svenske diploma-
ten Erik Palmquist noterade sarkastiskt att 
”ryssarna avsiktligt låter alla vägar som 
leder in i landet förfalla, för att försvåra 
tillträdet för utlänningar”.

År 1665 dyker ordet ”post” upp i det 
ryska vardagsspråket. Det var lånat från den 

ryska termen die Post 
med betydelsen post-
kontor, underrättelse, 
nyhet. Men det är möj-
ligt att ordet var bekant 
i Ryssland långt före 
1665. Det finns indicier 
på detta. Med början 
från 1620-talet sam-
manställde man inom 
Ambassadkansliet (det 
dåtida utrikesdeparte-
mentet) för tsarens och 
bojarernas räkning en 
handskriven tidning 
(”kuranty”). Nyheterna 
för tidningen hämta-
des från utländska käl-
lor. De personer som 
medförde ”bud” till 
tidningen från utlandet 
kallas i samtida hand-
lingar för potjtar, medan 
ordet post ännu inte 
förekommer.

Under senare hälf-
ten av 1600-talet upp-
träder nya företeelser i 
Rysslands ekonomiska 
liv. Den viktigaste var 
uppkomsten av en sammanhållen allrysk 
marknad. Mindre varuproduktion och ett 
penningsystem utvecklas i landet och det 
startas manufakturer. Handelsmän börjar 
agera gentemot regeringen för att försvara 
sina intressen. Bland de många kraven 
fanns även böneskrifter om förbättring av 
kommunikationerna. Allt oftare och högre 
höjdes röster om behovet av en omorgani-
sation av det ryska postväsendet och ska-
pandet av ett reguljärt postsystem tillgäng-
ligt för allmänheten. Representanterna för 
handeln fick understöd av dåvarande ryske 
regeringschefen Afanasij Ordin-Nasjtjokin 
Han var en brett bildad man och aktiv 
förespråkare för ett närmande till Västeu-
ropa. För att säkra reguljära leveranser av 
utländska tidningar till tsar Alexej Michaj-
lovitj inrättade han en ny postlinje från 
Moskva till Pskov.

Efter stilleståndsavtalet med Sverige 
i Valiesar 1658 börjar Ordin-Nasjtjokin 
verka för upprättandet av ett reguljärt 
postväsen. Han ger sitt stöd till en böne-
skrift från holländaren Jan van Zweden 
som anhåller om att få arrendera rätten att 
befordra utländsk post på linjen Moskva- 
Riga. van Zweden hade anlänt till Ryss-
land som skeppsbyggare och blev senare en 
framgångsrik organisatör av postväsendet. 
Han blev skyldig att befordra brev från 
ryska ambassadörer och agenter, utländ-
ska tidningar och tsarens dekret. För privat 
korrespondens gällde särskilda villkor. Brev 
från köpmän registrerades i en särskild lig-

gare och avsändaren måste betala en viss 
avgift, vars storlek fastställdes i överens-
stämmelse med posttariffer i Västeuropa.

Posten i Riga överläts 1668 på översät-
taren vid Ambassadkansliet Leontij Marse-
lius, som kom ur en utländsk köpmannafa-
milj. Han fick även i uppdrag att etablera 
en postlinje ut i Europa via Vilna (Vilnius). 
För att studera utländsk erfarenhet på 
området reste han till Kurland. Posten i 
Kurland hade byggts upp av svenska speci-
alister efter att hertigdömet hade erövrats i 
början av 1600-talet. Den var i stort sett en 
kopia av postväsendet i det svenska kunga- 
riket, ett system vars höga kvalitet redan 
var väl känt över hela Europa3.

Marselius utarbetade ett program för en 
omorganisation av postväsendet i Ryssland. 
Ett Skjutskansli ålades att tillhandahålla 
skjutskarlar på stationerna med uppgift att 
befordra väskorna med post. De avlade en 
ed om att troget utföra sitt uppdrag. Alla 
skjutskarlar fick nya uniformer, en grön kaf-
tan i kläde, där på höger sida satt påsytt det 
ryska statsvapnet i form av en tvehövdad 
örn, och på vänster sida ett posthorn.

En tid senare utsågs Marselius till direk-
tör för postkontoret i Moskva. Han instru-
erades att ingå avtal med postmästaren i 
Riga om befordran av korrespondens från 
Riga till gränsen vid Pskov och åter. Från 
Riga skulle breven sända till alla de länder 
som de var adresserade till. Särskild vikt 
fästes vid korrespondensen från Ambassad-

Afanasij Ordin-Nasjtjokin
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kansliet, som med posten skickade brev till 
de ryska ambassadörerna utomlands samt 
till utländska härskare. Den första postbe-
fordran till Riga via Tver och Novgorod 
avsändes den 17 september 1668, och till 
Vilna den 11 mars 1669.

Grunden för postbefordran var ett sta-
fettsystem för att transportera posten. 
Postiljonerna utbytte brev på skjutsstatio-
nerna. På de platser där man utbytte kor-
respondens innehållande utländsk post och 
i viktigare städer längs linjen satt posttjäns-
temän. Det rörde sig i huvudsak om med-
arbetare vid Ambassadkansliet; i Pskov och 
Novgorod var de översättare. Utländska 
och ryska köpmän underrättades om att 
det öppnats brevbefordran till Polen och 
Sverige. I annonserna angavs tiderna för 
när posten ankom och avgick. Köpmän-
nen förbjöds att skicka sina brev med kurir 
eller med förbiresande. Om det upptäcktes 
att man bröt mot regeln beslagtogs breven 
och köpmannen bötfälldes.

Pskov var då den stad som låg närmast 
den svenska gränsen. Man beslöt därför att 
göra staden till centralpunkt för utbytet av 
korrespondens. Från och med 1672 bör-
jade man göra påskrifter på alla postsäckar 
med ”Riga”, ”Novgorod” eller ”Moskva”. 
Till etiketterna fogades specifikationer där 
det angavs vilket kansli som skulle ha det 
ena eller andra brevet. Privatbrev befordra-
des med samma säckar.

Det bestämdes speciellt att postiljonen 
skulle avresa på utsatt dag, även om det inte 
fanns några brev. Det kan ses som ett bevis 
på att det nu fanns en reguljär postförbin-
delse. Brev från Riga anlände till gränsen 
på onsdagar. På den ryska sidan av grän-
sen, inte långt från Pskov, anlände samma 
dag en postiljon till Petjerskij-klostret för att 
utbyta brev med kuriren från Riga. 

Den mottagna posten genomgicks i 
Pskov, där man plockade ut brev adresse-
rade till Pskov, medan övriga emballerades 
omsorgsfullt, förseglades med vojvodens 

sigill och skickades vidare till Novgorod 
och Moskva. I november 1672 fastställdes 
nya dagar för befordran av post till utlan-
det; till Riga på tisdagar och till Vilna på 
torsdagar. Via Vilna gick posten till Polen 
och sedan vidare, medan posten via Riga 
huvudsakligen gick till Sverige. Regering-
ens post befordrades kostnadsfritt, medan 
en taxa gällde för privatpersoner.

År 1675 sattes översättaren från Ambas-
sadkansliet Andrej (Andreas) Winius att 
leda postkontoren i Vilna och Riga. Winius 
inledde sin verksamhet med att beställa 
nya uniformer till postiljonerna, vita vad-
malskaftaner med en röd örn på bröstet. 
Den nya utstyrseln gjorde dem mer respek-
tingivande och framkallade menighetens 
aktning. Samtidigt beordrades tillverkning 
av fem lådor i vit bleckplåt för all post som 
skulle befordras utomlands. Ambassadkans-
liet fick nu i uppdrag att svara för mottag-
ande och avsändning av posten. Utbytet 
av post mellan den ryska och den livländ-
ska posten skedde som tidigare på Petjer-
skij-kloster utanför Pskov.

Den politiska instabiliteten vid slutet av 
1600-talet medförde att regeringen den 28 
april 1690 fattade beslut om införande av 
öppen censur av brev till länder i Västeu-
ropa. Det handlade således om en öppen 
censur, inte om den hemliga brevcensur 
som kom till omfattande användning inom 
postväsendet i Västeuropa.

Officiellt började privatbrev som skulle 
skickas per post nu att tas emot i Ambas-
sadkansliets byggnad. Den låg vid Ivantor-
get inne i Kreml intill klockstapeln Ivan 
den Store. Kanslitjänstemannen som sva-
rade för utlämning och mottagande av 
post noterade datum och tid när posten 
kom, i vilket skick den var och hur många 
brev som försändelsen innehöll. Tsarens 
dekret krävde dessutom att samma uppgif-
ter skulle noteras på baksidan av varje brev, 
men detta krav efterlevdes inte alltid. När 
alla formaliteter uppfyllts påbörjade man 
utdelningen av post. På den tiden fanns 
inga regler för hur man skulle ange adres-
ser. Man skrev som det föll sig.

Innan ett brev lämnades till posten för-
seglades det med sigill. På den här tiden 
fanns två sätt att emballera brev, i paket 
och kuvert. Det första och äldre sättet var 
att man vek arket så att man fick en kva-
drat, som sedan veks till hälften. Kanterna 
på rektangeln perforerades sedan med en 
kniv och genom skåran träddes ett tunt 
band av papper, vars kanter förseglades 
med avsändarens sigillring. I början av 
1700-talet användes metoden att försluta 
korrespondensen i kuvert huvudsakligen av 
statliga myndigheter som använde sigill av 
större format. De förseglade breven togs 
sedan till posten. Korrespondens till utlan-
det knöts ihop i en packe. På varje packe 

gjordes en notering om vart posten skulle 
gå. Packarna av brev, liksom brevväskan, 
förseglades med rött sigillack.

En av de viktigaste uppgifterna för de 
ryska myndigheterna var att etablera en 
postförbindelse med territorierna belägna 
bortom Uralbergen, det vill säga Sibirien 
och Fjärran östern. Vägen till Sibirien gick 
bara längs floderna, därför blev frågan 
akut om organiseringen av landvägar. Det 
var först 1598 som den skattskyldige stads-
bon Artemij Babinov inrättade en postväg 
från Solikamsk mot Verchoturje och Tiu-
men och satte upp en skjutsstation i Tiu-
men. Vägen kom att kallas Babinovska 
vägen och längs den gick sedan praktiskt 
taget fram till slutet av 1700-talet all trafik 
via Sibirien till Kina och Fjärran östern.

Vid den tiden uppskattades avståndet från 
Solikamsk till Verchoturje till 250 verst, och 
från Verchoturje till Tiumen till cirka 700 
verst. Längs hela sträckan på skjutslinjen 
mellan Solikamsk och Tiumen fanns inte 
en enda skjutsstation. År 1599 inrättades en 
station i Verchoturje och i början av följande 
år uppfördes fästningen i Turinsk särskilt för 
att säkerställa snabbare postgång. Förhållan-
dena för postgången i Sibirien var osanno-
likt svåra. Inte ens befordran av tsarens brev 
till Sibirien gick särskilt snabbt. Fram till 
mitten av 1600-talet ansågs det normalt om 
korrespondens från Moskva till Verchoturje 
(cirka 3 500 verst) tog 2 månader vid gynn-
samt sommar- eller vinterväglag.

Sibirien var det enda området i Ryssland 
dit det var officiellt förbjudet att skicka 
privatbrev. Man började särskilt strängt 
övervaka förbudet i slutet av 1600-talet. 
Samtidigt växte den ryska befolkningen 
oupphörligt i detta nyligen upptäckta land. 
Man hade öppnat den kortaste vägen från 
Europa till Kina, längs vilken köpmanna-
karavaner ständigt rörde sig. Behovet 
av reguljär befordran av nyheter mellan 
Europa och Asien upplevdes som allt mer 
akut och därmed behovet av ett reguljärt 
postväsen. Nu kom en order från Peter I 
om upprättandet av ett reguljärt postvä-
sende bortom Ural med befordran även av 
privatbrev. Uppgiften uppdrogs åt dumase-
kreteraren och chefen för Sibirienkansliet 

 Petjerskij-klostret

Babinovska vägen
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Andrej Winius. Den 12 november 1698 
skickade han en instruktion till vojvoderna 
i de sibiriska städerna om 22 punkter, där 
de beordrades att organisera reguljära 
skjutsförbindelser till alla sibiriska städer. 
Det innebar starten för reguljär befordran 
av brev till Sibirien. Posten etablerades dock 
bara under sommarmånaderna med tre 
avgångar per säsong. Privatbrev togs emot 
utan begränsningar, och för första gången i 
det ryska postväsendets historia garanterade 
regeringen brevhemlighet.

Den 19 augusti år 1700 gick Ryssland 
i krig mot Sverige. Ryssland hade förbe-
rett sig för krig i största hemlighet. Det var 
mycket viktigt att inga uppgifter om krigs-
förberedelserna läckte till utlandet, och 
därför hade myndigheterna i mars uppre-
pat dekretet om öppen censur av privatbrev. 
Tsarens order anslogs på skjutsstationerna 
och meddelades alla utlänningar som var 
bosatta i Ryssland och ålade dem att avstå 
från att skicka militära nyheter. 

År 1701 uppdrog Peter I åt sin vapenbro-
der och medarbetaren vid Ambassadkansliet 
Pjotr Sjafirov att leda det ryska postväsen-
det. Efter 1722 kom hans befattning att kall-
las generalpostdirektör. Under hans ledning 
ökade antalet reguljära postlinjer i Ryss-
land kraftigt. Under kriget lyckades svenska 
trupper flera gånger störa den utländska 
postlinjen via Riga genom att snappa upp 
brev och tillfångata postiljoner. Tsar Peter 
försökte därför hitta nya vägar att befordra 
korrespondens. Efter ett dekret från den 15 
april 1704 upprättades en reguljär postlinje 
från Archangelsk via fästningen vid Kola 
till ”danska gränsen”. Men denna den mest 
nordliga postlinjen i världen hann under sin 
tid bara med att verkställa 32 sändningar. 
Den befordrade inte bara brev från Peter 
I till den danske kung Kristian utan även 
privatbrev. De första större ryska framgång-
arna i Baltikum gjorde det sedan möjligt 
att lägga ner linjen. Samtidigt var det efter 
mönster från posten i Archangelsk som man 
började upprätta postkontor i guverne-
mentsstäder och mäta vägavstånd i det ryska 
riket. Det pågick ett intensivt arbete med att 
omorganisera de gamla postvägarna, man 
upprättade nya postlinjer ut till armén i fält, 
”uti regementena” och till platser där militär 
verksamhet kunde förväntas äga rum. Sär-
skilt snabbt började fältpostsystemet utveck-
las med början från 1701. Den militära fält-
posten skiljde sig inte till sin struktur från det 
civila postväsendet.

Under det Stora nordiska kriget gällde 
fortsatt censur av privatbrev som skickades 
utomlands. Det var förbjudet att meddela 
uppgifter av militär natur och att vidare-
befordra korrespondens från svenska krigs-
fångar ”under förlust av liv och fråntagande 
av all lös och fast egendom4”. Bestämmel-
serna publicerades för allas kännedom upp-

repade gånger under 1701, 1716 och 1718.
I och med erövringen av Riga 1710 blev 
upprättande av postlinjen via Riga av sär-
skild betydelse för Ryssland, då man hädan-
efter den vägen kunde sända korrespondens 
till andra länder. Till en början, fram till 
1714, gick emellertid alla brev till utlandet 
via Memel och till den preussiska gränsen.

År 1712 blir Sankt Petersburg huvud-
stad i det ryska riket, men det finns då 
ännu ingen reguljär postgång till staden. 
Brev befordrades enligt en viss tidtabell 
bara från Moskva till Novgorod. Först den 
2 juni 1714 deklarerade Senaten att en 
reguljär postförbindelse hade upprättats 
mellan den gamla och den nya huvudsta-
den. Det första postkontoret i Sankt Peters-
burg öppnades. Nästan omedelbart utanför 
postkontoret började den nya ”perspek-
tivvägen” mot Moskva, den gata som idag 
heter Nevskij prospekt. Svenska krigs-
fångar deltog i projekteringen och byggan-
det av vägen. 

På postkontoret hanterades inte bara 
post, här inhystes också resande, och 
arrangerades nöjesevenemang, som baler, 
bröllop och andra sammankomster. Postil-
jonerna fick ny mundering, och det ryska 
språket berikades med nya ord, som potj-
tamt, potjt-kontora, potjtaljon, estafeta, ekspeditsija, 
post-paket, reestr, m.fl.

Det kan vara värt att särskilt nämna 
några ord om hur man upprättade post-
befordran över havet. Metoden vann först 
fäste i Sverige, ett av de i detta avseende 
mest utvecklade länderna vid den här 
tiden. Fartyg med brev från Stockholm till 
Tyskland började gå i trafik i början av 
1630-talet. För reguljär befordran av post 
från Sverige till Riga och Stockholmsham-
nen fanns registrerade speciella segelfartyg. 
Införandet av reguljära turer med post-
fartygen hade en gynnsam påverkan på 
utbudet av posttjänster i början av 1700-
talet. Man började sända post i Sverige två 

gånger i veckan. Den ökande volymen för-
sändelser tvingade ledningen för posten att 
förbättra hanteringen och registreringen av 
brev. Vid samma tid börjar man i England 
och Nederländerna att använda poststämp-
lar. Från och med 1685 börjar man på pos-
ten i Stockholm att på privatbrev sätta ett 
frankeringsmärke i form av bokstaven B, en 
föregångare till dagens frimärke. År 1708 
får postkontoren i Riga och Revel egna 
stämplar med städernas namn5.

Den 7 februari 1724 instruerar Peter 
I Amiralitetskollegiet att låta bygga åtta 
postfartyg för befordran av post över 
haven, och inleder därmed eran av postbe-
fordran till sjöss i det ryska imperiet.

Jag har här försökt belysa den väg som 
det ryska postväsendet gått, från äldre tid; 
från vikingarna och Gyllene horden och 
fram till Peter I:s reformer. Den undersökta 
perioden i det ryska postväsendets utveck-
ling präglas av många betydelsefulla hän-
delser, som ledde till att det ryska postväsen-
det i slutet av 1600-talet var reguljärt och 
tillgängligt för alla, trots att dess vägar ännu 
inte nådde alla områden i landet. Det ska 
gå ytterligare nästan 70 år innan guverne-
mentsstäder och större industristäder i lan-
det får dessa kommunikationsmöjligheter.

Text: Galina Sjebaldina, RSUH, RANEPA
Översättning: Bengt Eriksson

1  A.N. Vigilev, Istorija otetjestvennoj potjty (Den inhem-
ska postens historia), del 1, M. 1977, s. 13.

2  1 rysk verst var på 1500-talet lika med 1 140 meter.

3 Det svenska statliga postväsendet organiserades 
relativt sent, under förra hälften av 1500-talet, men 
hade redan 60–70 år senare fått en oerhörd utveck-
ling: där införs, sannolikt för första gången i Europa, 
regelbunden befordran av brev och man skapar en väl 
fungerande militär fältpost. På 1630-talet organiseras 
reguljär befordran av korrespondens per postfartyg över 
Östersjön till Danzig och Tyskland, där svensk trupp då 
befann sig (då trettioåriga kriget pågick).

4  Det vill säga förlust av liv och all egendom.

5  A.N. Vigilev, op. cit., del 2, M. 1979, s. 26–27. 

Projektering i Sankt Petersburg
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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

ska. En svensk upplaga kommer senare i vår. 
Under 2019 kommer även versioner på fran-
ska, ryska, arabiska och kinesiska att tas fram. 
Foldern har formgivits och illustrerats av Kid-
ler AB.

För att beställa
Skolor i utlandet som är intresserade av kart-
foldern på svenska kan beställa den kostnads-
fritt från Riksföreningen Sverigekontakt på 
info@sverigekontakt.se.

Universitet i utlandet med svenskunder-
visning kan beställa den svenska foldern kost-
nadsfritt genom att kontakta Svenska institu-
tet på sveu@si.se. 

Om din skola vill ha foldern på något 
av de andra språken, kan ni registrera ett 
konto och beställa den från Förlagssystems 
webbshop på www.fsbutiken.se – då till en 
viss kostnad.
Text: Emma Randecker, redaktör Svenska institutet

Foldern kombinerar en Sverigekarta med 
fina illustrationer och fakta om Sverige. Här 
finns till exempel information om vädret i 
Sverige, några svenska ord och fraser och 
en lista med basfakta om landet. På bak-
sidan av kartan kan man läsa om ett år i 
Sverige, månad för månad, med exempel 
på svenska traditioner och aktiviteter som 
präglar olika tider på året. 

Med illustrationer och design i glada fär-
ger är foldern tänkt att locka framför allt en 
ung målgrupp. Foton på och citat från barn 
i Sverige bidrar med igenkänning och en 
personlig känsla.

Hopvikt är foldern i A4-format, utvikt är 
den tre A4 hög och två A4 bred. Skolor kan 
hänga upp två exemplar, för att kunna visa 
både kartsidan och ”året i Sverige”-sidan 
på samma gång. Den tänkta målgruppen är 
8- till 12-åringar.

Kartfoldern finns på engelska och span-

Ny Sverigekarta 
Svenska institutet har reviderat sin kartfolder om Sverige. Med nya illustrationer och upp-
daterad fakta om Sverige är den perfekt för skolklasser som vill lära sig mer om landet.

FRÅN SVENSKA INSTITUTET
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EU-valrörelsen är igång efter fem års vila. 
Den 26 maj är det val till Europaparlamen-
tet och du som är medborgare i ett EU-land 
får rösta. Runt om i världen bor det ca 
660 000 utlandssvenskar, många av dem är 
röstberättigade men alla röstar inte av olika 
anledningar. 

Svenskar i Världens roll inför EU-valet
I Europaparlamentet kommer Sveriges 
valda representanter med sina tjugo man-
dat att kunna påverka EU:s lagstiftning och 
budgetar – något som direkt eller indirekt 
får effekt på utlandssvenskarna.

I samband med Europaparlamentsvalet 
arbetar därför Svenskar i Världen med 
att uppmärksamma och lyfta fram viktiga 
frågor och aspekter som berör utlands-
svenskar. Vi har således bett politiker från 
respektive riksdagsparti att svara på ett 
antal frågor som berör utlandssvenskar. 
Frågorna är utformade utifrån de sakområ-
den som i dag kan hindra utlandssvenskar 
att leva det liv de vill, men också har demo-
kratisk rätt till. Utöver frågorna som berör 
olika sakområden, har vi ställt öppna frå-
gor där partierna får chansen att utveckla 
sina specifika ideologiska ingångar. Vi har 

Europaparlamentsvalet 2019 

SUF-VM

Hur man röstar ser olika ut beroende på 
om du bor i Sverige eller i utlandet, om du 
är medborgare i ett eller två EU-länder. 
Med i röstkortet finner du även information 
om hur du använder röstkortet samt var du 
kan delta i valet. 
 
För dig som bor i Sverige 
I början av maj månad kommer röstkort 
skickas ut till din folkbokföringsadress. 
Mellan den 23 och 26 maj kommer val-
lokaler vara öppna för röstning, dock är 
den avgörande och officiella valdagen den 
26:e maj då alla röster räknas. Kom ihåg 
att även ta med röstkortet om du vill för-

tidsrösta. Viktigt är att om du bor i Sverige 
och har medborgarskap i ett annat land i 
EU måste du anmäla dig till röstlängden 
där du då registreras som röstberättigad. 
 
För dig som bor utomlands 
Röstkortet som skickas ut till dig som är 
bosatt utomlands kallas ”utlandsröstkort” 
och kommer skickas ut till dig femtio dagar 
före valet. Viktigt är att komma ihåg att 
anmäla sig till röstlängden som utlands-
svensk. Anmälan måste registreras var 
tionde år för att du ska kunna finnas kvar 
i röstlängden som röstberättigad. Du kan 
göra detta via Skatteverkets hemsida. 
 

Tips för utlandssvenskar inför EU-valet 
Rösta i förtid kan göras på en ambassad 
eller konsulat. Viktigt att komma ihåg är 
att det inte går att rösta på ambassad eller 
konsulat på valdagen den 26 maj. 
 
Om en ambassad eller konsulat inte ligger 
i närheten finns möjligheten att brevrösta. 
Rösten kan skickas tidigast den 11 april 
och ska vara i ditt valdistrikt i Sverige 
tillhanda i tid till rösträkningen. 
 
 
 

också ställt en fråga kopplad till Brexit.
Frågorna är ett sätt för oss att göra 

utlandssvenskarnas röst hörd i Sverige och 
EU. Vi vill synliggöra utlandssvenskarnas 
hinder och behov som påverkas av svenska 
regelverk, EU:s lagar och den internatio-
nella politiska sfären.

Svaren kommer att publiceras i Svenskar 
i Världens kostnadsfria nyhetsbrev, men 
även på webben och i sociala medier.  

Text: Angelica Bodén, Praktikant på Svenskar i 
Världens Kansli 
 
 
 
 

Hur fungerar röstning i Europaparlamentsvalet?

FRÅN SVENSKA INSTITUTET
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Idoler 
nu & då

Den före detta finska backhoppnings-
stjärnan Matti Nykänen dog i 55-årsål-
dern och bara några dagar senare dog 
den nästan jämnåriga sångaren Olli 
Lindholm som var med om att grunda 
den populära finska rockgruppen Yö 
på 1980-talet. Gruppen skulle ha inlett 
en ny turné om några dagar.

Nu sörjer många dessa två kändisar som 
båda började sin karriär och blev popu-
lära under just 80-talet. Matti tog hem hela 
fyra OS-guld och gruppen Yö har sålt mer 
än en miljon skivor. Sorgen blandas med 
nostalgin då man tänker på den ännu gan-
ska enhetliga populärkulturen som fanns i 
Finland på åttiotalet. Då fanns det i bör-
jan bara två och senare tre tv-kanaler och 
idolerna var också ganska få jämfört med 
nuläget. När Matti vann guld, vann hela 
landet guld och jublade tillsammans.

”De dagar som blommorna blommar” är 
en tredelad tv-serie skriven av den svenske 
författaren Jonas Gardell. Den berättar om 

tre familjer som är grannar. I början får 
vi följa familjernas vardag på 70-talet. Jag 
upplever stark nostalgi då jag ser familjerna 
sitta i sina bruna soffor och fåtöljer och dela 
det gemensamma intresset för tävlingarna 
i slalom och storslalom på tv. Många skyn-
dar hem då tävlingen börjar, lyssnar på 
den i radion och även skoleleverna får följa 
tv-sändningen på lektionen. Så här såg också 
min barndom ut.

Dagens idoler kan inte räknas upp. 
Populärkulturen splittras och det är allt svå-
rare att hitta gemensamma idoler. En artist 
som min dotter beundrar den här månaden 
kan snart vara historia. Kändisskapet kan 
också förbli kortvarigt om den kända perso-
nen på något sätt gör bort sig och blir över-
given av allmänheten. Som ett exempel kan 
nämnas tangosångaren Jari Sillanpää som 
blev dömd till fängelse för olagligt innehav 
av droger. 

Dagens sociala medier gör att både 
de goda och de dåliga nyheterna sprids 
otroligt snabbt. Jari Sillanpääs karriär var 

blixtsnabbt över då det finländska folket 
fick höra om hans narkotikamissbruk. 
Men lika snabbt kan någon bli kändis 
på grund av sina goda gärningar. Jag 
hoppas att t.ex. den 16-åriga svenska 
miljöaktivisten Greta Thunberg får 
ännu fler uppföljare och att allt fler 
människor funderar på hur de kan mot-
verka klimatkatastrofen. Greta har sisu, 
såsom vi finnar kallar uthållighet. Den 
här sortens aktivism behövs mer. 

Vill man tårögd av nostalgi blicka 
tillbaka på 1970-talet, rekommende-
rar jag Jonas Gardells böcker En komi-
kers uppväxt, Ett ufo gör entre och 
Jenny, och skådespelaren Malin Ceder-
bladhs sommarprat från 2017 som går 
att lyssna på i adressen 
https://sverigesradio.se/
avsnitt/921583.

Text: Johanna Savolainen

 

Utblick Finland
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´Luciafirandet ägde rum den 13 december 
och några veckor innan dess organisera-
des en välgörenhetskampanj på akademin. 
Under dessa veckor kunde studerande och 
lektorer samt andra som är verksamma vid 
Lettlands Kulturakademi skänka leksaker, 
godis, böcker och andra saker som samlats 
ihop och tagits till socialvårdscentrum Ezer-
krasti. Det bor drygt 400 personer i olika 
åldersgrupper på centret vilka lider av lång-
varig psykisk ohälsa och behöver ständig 
vård. Många av dem har få eller inga anhö-
riga som kommer på besök, därför ansågs 
det som viktigt att besöka och sjunga för 
dem samt tillbringa lite tid tillsammans. 

Svenskstuderande besökte Ezerkrasti 
även förra året, men speciellt i år blev det 
klart att det är just de personerna som vi 
kan göra gladast med våra sånger och jul-
klappar. Många av de som bor på centret 
deltar själva i olika kreativa aktiviteter. De 
målar, ritar, stickar eller sjunger. De kre-
ativa aktiviteterna hjälper dessa personer 

Luciafirande 
och välgörenhetskampanj i Riga 

att utveckla viktiga förmågor som kan vara 
väsentliga för dem som försöker hitta jobb i 
framtiden. 

Att utbilda sig på högsta akademiska 
nivå och lära sig språket och språkrelate-
rade ämnen samt kultur kan inte bara göras 
teoretiskt och i klassrummet. Det är lika 
viktigt eller ibland kanske även viktigare 
att uppleva det praktiskt. Sverige kan på 
många sätt anses som förebild för många 
länder när det gäller välgörenhetskultur. 
Just därför är det så viktigt för svenskstude-
rande att inte bara få chansen att använda 
det svenska språket praktiskt utan också 
uppleva mångfaldiga delar av den svenska 
kulturen. Man kan även säga att det är 
just i det ögonblicket då den lettiska och 
svenska kulturen möts på riktigt och det 
förklarar i sin helhet begreppet den inter-
kulturella kommunikationen som många 
grubblar över när de hör vad programmet 
för svenska studier vid Lettlands Kulturaka-
demi heter. 

Det har redan blivit tradition att Lettlands Kulturakademi arrangerar Luciafirande och välgörenhetskampanj i Riga. 
Som vanligt sjöng de svenskstuderande de traditionella Lucia- och jullåtarna såsom Natten går tunga fjät, Goder 
afton, Stilla natt och många andra på svenska, samt några jullåtar på lettiska. Varje år kommer även de studerande 
själva på något kreativt som de kan visa för publiken. 2018 hade de inspirerats av Sofia Källgrens sång Sprid ditt 
ljus och skrivit en musikal med samma titel. Musikalen inte bara avspeglade Lucifirandet förr och nu, utan rörde 
också vid teman som är aktuella i samhället både i Sverige och Lettland som till exempel mobbning, klassklyftor, 
relationer i familjen mm. 

Gudmund Erling i arbete. 

Utblick Finland

Vi skulle vilja tacka våra samarbetspartner 
som har bidragit både till Luciakonserten 
och välgörenhetskampanjen – Förbundet 
Lettland-Sverige, Lettlands Universitet, 
Sveriges Ambassad i Riga och Riksföre- 
ningen Sverigekontakt. 

Text: Signe Kazāka, svensk lektor vid Lettlands 
Kulturakademi
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Dialekten i 
Gammalsvenskby

–  att göra den negligerade rösten hörd. Substantiv i dialekten

Att studera dialekter och minori-
tetsspråk är spännande, men det är 
också viktigt därför att sådana språk 
utgör en källa av ny information för 
lingvistik. I denna artikel ska jag be-
rätta om substantiven i dialekten.

Att beskriva ett obeskrivet språk –
varför är det viktigt?
Dialekten i Gammalsvenskby är absolut inte 
samma typ av språk som de för oss vanliga 
språken svenska, ryska eller engelska. Och 
det går naturligtvis inte att studera ett sådant 
språk som dialekten på samma sätt som man 
brukar studera till exempel ryska. Varför 
då? En av de två huvudorsakerna är att den 
nutida dialekten inte är beskriven. Vi har 
inte dess lärobok, inte några handböcker i 
fonetik och grammatik, ingen ordbok, inga 
publicerade texter, d.v.s. ingenting som van-
ligen förknippas med studier av främmande 
språk. En enda källa för vår information om 
dagens dialekt är de som talar den. Och de 
enda arbeten om dialekten som vi har är 
Anton Karlgrens artikel med en kortfattad 
beskrivning av fonetik och grammatik (skri-
ven i början av 1900-talet) och »Ordbok 
öfver estländssvenska dialekterna» (till vilka 
historiskt sett tillhör vår dialekt) utarbetad 
av A.O. Freudethal och H. Vendell och utgi-
ven i Helsingfors 18861. Karlgrens och desto 
mer Vendells verk beskriver inte samma dia-
lektvariant som talas nu. De skiljs åt av en 
stor tidsintervall, och dialekten har naturligt-
vis ändrats sedan dess. Om vi vill syssla med 
ett sådant språk som Gammalsvenskbydia-
lekten, måste vi göra allt på egen hand, d.v.s. 
skriva en grammatik och ordbok, spela in 
och skriva ner berättelser.

Den andra orsaken är att dialekten inte 
är likformig från en rent lingvistisk synpunkt 
i det att det finns betydande språkskillnader 

mellan dess talare. Det är typiskt för sådana 
små språk som inte har litteratur eller en 
muntlig språktradition (till skillnad mot t.ex. 
isländska eller sanskrit med deras väldiga 
litteraturer och språkliga traditioner). I dia-
lektens fall är grunden för denna olikformig-
het den att för en del talare var dialekten ett 
huvudspråk i barn- och ungdomsåren medan 
den för andra var inlärd i en senare ålder 
under muntligt umgänge. Detta återspeglas i 
deras språkkunskap, d.v.s. det finns en grupp 
talare med en hög språkkompetens och en 
grupp så kallade semitalare; den här termen 
kommer från engelskans semispeaker och 
var införd av Nancy Dorian, den framstå-
ende forskaren av minoritetsspråk. I början 
av vår studie ska vi välja de talare som kan 
vara bra informanter. Först och främst ska 
de kunna språket bra, ha en bra diktion och 
kunna tala tydligt, ha tid att ägna sig åt själva 
inspelningen, ungefär två eller tre timmar per 
intervju. Resultatet blir inte en beskrivning av 
dialekten (den finns i princip inte!), utan en 
beskrivning av en viss dialektvariant, nämli-
gen den som talas av de flytande talarna.

En viktig omständighet är också det att 
i den nutida byn bildar dialekttalarna inte 
en kontinuitet, utan är omgivna av en främ-
mande språkmiljö och för det mesta talar 
de inte dialekt utan ukrainska. Det finns 
ingen litteratur skriven på dialekten, inga 
filmer, ingen teve och radio, inga tidningar 
och tidskrifter, den används inte på inter-
net, man har aldrig läst den i skolan, den 
har inget skriftsystem — alltså finns det ing-
enting av det som verkar vara naturligt för 
oss och med vilket vi brukar associera ett 
språk. Dialekten finns bara i muntlig form 
och ingalunda mer. Men i språkligt avse-
ende är det inte något negativt eller positivt 
och i princip utgör det inget stort hot för 
språket. De flesta språk i världen har exis-

terat just i denna form under århundraden. 
Det finns bara en faktor som är hotfull, det 
är att dialekten endast talas av äldre perso-
ner som aldrig pratar den med sina barn 
och barnbarn. Inget barn talar den nutida 
dialekten som sitt första språk. Det är ett 
hot för språkets själva tillvaro. Emellertid 
betyder det inte att dialekten inte förtjä-
nar en beskrivning och utforskning. Det är 
självklart en tragedi när ett språk försvin-
ner. Men om ett visst språk förvinner utan 
att ha varit beskrivet – d.v.s. för alltid och 
spårlöst – är det en större tragedi än för-
svinnandet av ett beskrivet språk. Om man 
har tillräckligt detaljerade beskrivningar av 
ett försvunnet språk, kan det bli återuppli-
vat i framtiden, och sådana exempel finns. 
Dessutom, om ett språk försvinner obeskri-
vet, är det för alltid förlorat för vetenska-
pen, med tanke på att det är just obeskrivna 
språk som utgör en mycket viktig källa av 
ny information för lingvistik. På grund av 
detta är beskrivningar av små språk som 
hotas av försvinnande så viktiga. Och det är 
viktigt att ha en hel språkbeskrivning, d.v.s. 
inte bara en studie av en viss språkföreteelse, 
utan en ingående grammatik och en omfat-
tande ordbok. Det syftet finns i studien av 
Gammalsvenskbydialekten. Beskrivning av 
hotade språk är en mycket aktuell och livlig 
sfär i lingvistik nuförtiden, och det är »god 
ton» för en lingvist att göra fältarbete för 
att utforska ett visst »litet» språk. Varje år 
ordnas stora världsomfattande konferenser 
tillägnade fältlingvistik. Inom kort äger en 
rum i Helsingfors, 27–29 mars 2019, med 
temat »Descriptive Grammars and Typo-
logy: the challenges of  writing grammars of  
underdescribed and endangered languages» 
(https://www.helsinki.fi/en/conferences/
descriptive-grammars-and-typology).    

1. Jag berättade om Karlgrens och Vendells arbeten och om deras bety-
delse och relation till varandra i Sverigekontakt 2018, № 1, ss. 24–27.
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det inte finns någonting är det en helt annan 
sak. Att börja inspela och skriva ner texter 
när det inte finns en grammatik och vi inte 
förstår ordentligt hur t.ex. ord i språket böjs 
är kanske inte en rimlig strategi. Å andra 
sidan, att ha bara en grammatik och ordlista 
men inga texter är faktiskt inte heller så bra, 
därför att det skapar en alltför abstrakt bild 
av språket. I det ideala fallet ska man ha en 
grammatik, en ordbok och tämligen många 
inspelade texter med ordförklaringar.       

Några små preliminära teoretiska 
anmärkningar
Substantivet är den ordklass med vilken 
man antagligen börjar en studie av ett främ-
mande språk. Det är intressant att veta vad 
allt heter som omger oss i det språk som vi 
studerar, hur låter de här orden och vilka 
associationer de framkallar, på vilket sätt 
skiljs de från ord i de språk som vi redan är 
bekanta med. Man vill också veta om det 
finns likheter mellan ord i olika språk och 
vilka är orsaker till dessa. Språkvetare är 
också intresserade av hur ett visst ord beter 
sig i meningar och texter, hur det böjs, vilka 
former det har, hur många är de här for-
merna och med vilka regler de bildas. Svar 
på sådana och många andra frågor kommer 
vi att gradvis få fram under vår studie, och 
dessa svar kommer att vara det tegel av vilka 
ordboken och grammatiken byggs. Från en 
rent lingvistisk synpunkt är substantiv viktiga 
därför att de tillsammans med verb utgör 
kärnan av satser i indoeuropeiska språk (till 
vilka vår dialekt tillhör). Andra ordklasser 
har också sina platser och är viktiga, men 
utan substantiv och verb kan man inte bilda 
de flesta satstyper, vilket innebär att om vi 
inte vet hur substantiv och verb fungerar, 
kan vi inte använda språket på ett normalt 
sätt. Och tvärtom, om man behärskar sub-

stantiv- och verbsystemen, ger det oss kunskap 
om en stor del av grammatiken och en nyckel 
till förståelse av många andra delar i språksys-
temet. I början måste man få fram så många 
nya ord som möjligt. Vi behöver veta vad alla 
omgivande saker heter, allt det som talarna 
ser i sitt dagliga liv. Vi ska kanske gruppera de 
nedskrivna substantiven i tematiska grupper, 
t.ex. »familjemedlemmar», »hus», »växter i 
trädgården», m.m. I resultat ska vi få olika 
ordlistor, nämligen en alfabetisk lista (d.v.s. en 
ordbok) och tematiska listor (inom språkve-
tenskapen heter dessa tesaurus, ursprung-
ligen ett gammalgrekiskt ord som betyder 
’samling klenoder’). Mycket beror på vad vi 
intresserar oss för och, som sagts ovanför, på 
språkets utforskningsgrad. Om språket redan 
är studerat och har en ordbok är det rimligt 
att skapa en tesaurus, och om de föregående 
forskarna gjorde tematiska listor, är det kan-
ske lämpligt att sammanställa en ordbok. 
Man kan också publicera ett supplement till 
en redan utgiven ordbok: just detta är fallet 
med Nuckömålet, den mest studerade est-
landssvenska dialekten. Det finns »Ordbok 
över Nuckömålet» av Gideon Danell och 
»Supplement till G. Danells Ordbok över 
Nuckömålet» av Fridolf  Isberg; detta supp-
lement är faktiskt större en ordboken! Alltså, 
det är själva materialet och språket som kom-
mer att styra forskningsarbetet. En annan fak-
tor är projektets tidsramar. Att sammanställa 
en omfattande ordbok och grammatik tar 
mycket tid, d.v.s. flera år.   

För en bra lingvistisk beskrivning är det 
absolut inte tillräckligt att kunna ett substan-
tiv bara i en form. Man får fråga och nog-
grant registrera alla former som påträffas i 
intervjuer, d.v.s. för vart och ett substantiv får 
man ha en lista över alla dess former. I ling-
vistik kallas en sådan lista paradigm. I vår 
dialekt, liksom i alla andra indoeuropeiska 

Hur gör man en studie av ett 
obeskrivet språk? 
Naturligtvis har varje forskare sina egna sätt 
och metoder, och jag ska bara berätta om 
min erfarenhet. Om en språkstudie börjar 
från noll och vi har för avsikt att göra en full 
och ingående beskrivning, bör vi, som redan 
sagts, först och främst hitta bra informan-
ter. Jag beskrev en sådan informant i en av 
de föregående artiklarna (se Sverigekontakt 
2017, № 3, s. 27). I början ska vi kanske 
inrikta oss på de mest kunniga meddelarna, 
men på de avancerade stegen i vår forsk-
ningsprocess vore det bra att omfatta alla 
andra typer av talare. Fältlingvistik inne-
bär arbete med levande människor, och vår 
studie beror på talarna. De är ju vår enda 
informationskälla! Det är knappt möjligt att 
få fram bra resultat om vi inte skapar bra 
samband med våra meddelare och är helt 
likgiltiga till den plats där man talar språket. 
Som vanligt är med vilket som helst arbete 
med människor, bestäms väldigt mycket av 
ömsesidig förståelse och av en mycket res-
pektfull inställning mot informanterna. Utan 
dessa, kommer alla »best practices» inte att 
fungera. En annan självklar sak som är sine 
qua non är att man behöver gilla språkbeskriv-
ning, d.v.s. vara intresserad av att upptäcka 
och fastställa regelbundenheter i språket 
och att få uppfattning hur ett språksys-
tem fungerar, med avseende på både »den 
stora bilden» och på detaljerna. Att tala på 
ett vetenskapligt sätt, behöver man ha fall-
enhet för deskriptiv lingvistik. Bakom infor-
manternas mumlande och muttrande (det är 
ofta den osminkade sanningen i fältarbete) 
behöver man se det eleganta språksystemet. 
En bestämmande faktor är också graden av 
språkets utforskning. Om det redan finns stu-
dier av ett visst språk, det har en grammatik 
och en ordbok, är det en situation, och om 
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språk, kan substantivet vid sidan av dess 
individuella basbetydelse (d.v.s. förbindelse 
med en viss person, objekt eller företeelse i 
verkligheten; t.ex. ordet stuga är fäst vid ett 
begrepp i vår hjärna om en stuga) uttrycka 
olika andra betydelser, t.ex. antal som är 
fler än ett (stugor). Dessa är två olika typer 
av betydelse. Den första kallas lexikalisk, 
den uttrycks av ordets rot. Den andra kallas 
grammatisk och kan uttryckas på olika 
sätt, men hos de flesta ord, särskilt substantiv, 
uttrycks den med speciella element som kall-
las ändelser. Grammatisk betydelse och 
dess konkreta uttryck skapar tillsammans det 
som kallas grammatisk kategori. Man 
kan ställa en fråga varför »ändelser» verkli-
gen är ändelser och varför de är placerade i 
slutet (ändan) av ordet, d.v.s. till höger, och 
inte i början, till vänster. Detta är inte en så 
dum fråga som den kan verka. Man kan hitta 
exempel i indoeuropeiska språk när gramma-
tisk betydelse uttrycks av element som tilläggs 
till vänster av ord, det är fallet med vissa verb-
former i sanskrit, gammalgrekiska och ryska. 
Men dessa exempel är mycket få jämfört med 
den absolut dominerande placeringen av 
ändelser till höger. Man kan förklara denna 
företeelse så här. Ändelserna modifierar ett 
ord, d.v.s. de ger någon ny information, och 
det är naturligare att få den nya informationen 
(det kallas rema, ett grekist ord som betyder 
’det som sägs’) efter ordets rot och inte fram-
för. Det har kanske att göra med det sätt som 
hjärnan bearbetar och organiserar informa-
tionen. Denna princip när den nya informa-
tionen går till slutet av en viss språklig enhet 
kan också ses i satsstruktur i svenskan. Det är 
naturligare att säga Det går en man på gatan än En 
man går på gatan. En man är det nya i medde-
landet, och satsen bildas så att det nya placeras 
närmare satsens slut. För detta används en spe-
ciell konstruktion med det inledande det. Och å 
andra sidan går det inte att säga Det går mannen 
på gatan. Mannen – när den är bestämd – utgör 
inte ny information, och det är helt enkelt 
överflödigt och inte nödvändigt att omforma 
satsen och använda det inledande det. Samma 
företeelse har man i andra germanska språk 
(engelskans there is, tyskans es gibt...).      

Förutom roten och ändelsen finns en 
annan viktig term, stam. Hos många svenska 
ord sammanfaller stammen med roten, men 
i själva verket hänvisar dessa termer till olika 
saker. Roten är den del av ordet som är den-
samma hos olika ord, och stammen är den 
del som är densamma hos ordets olika for-
mer. Exempelvis har sådana ord som tid, tidig, 
tidvis, tidning ett gemensamt element tid-, och 
detta är roten; man kan inte säga att de här 
orden är samma ord, fast de är förknippade 
med varandra. De har en gemensam basbe-
tydelse, uttryckt av roten, som modifieras på 
olika sätt. Å andra sidan ser vi en sådan rad 
former som en tid, tiden, tider, tiderna, tidens eller 
en tidning, tidningen, tidningar, tidningarna, tidning-

ens. Man kan inte säga att tid vs. tiden eller  tid-
ning vs. tidningar är olika ord på samma sätt som 
tid vs. tidning, och man brukar säga att tidning 
och tidningar är former av samma ord, där -en 
är en ändelse. Den del av ordet som stannar 
kvar när vi tar bort ändelserna -en, -ar, -arna 
är ordets stam. Hos ordet tidning sammanfal-
ler stammen inte med roten, men hos ordet 
tid är de desamma. Dessa ord skiljs åt genom 
närvaro av elementet -ning. Det är faktiskt det 
element som bildar ett annat ord vid sidan 
av tid. Sådana element kallas suffix, och 
det är rimligt att inte blanda ihop termerna 
ändelse och suffix, av samma anledning som 
man inte ska blanda ihop termerna rot och 
stam. Genom ändelserna bildas olika former 
av samma ord, och den här processen kallas 
ordböjning (man kan alltså tala om böjnings-
ändelser); genom suffix bildar man andra ord, 
och detta kallas ordbildning. I varje indoeu-
ropeskt språk finns en stor mängd regler och 
regelbundenheter med vilka ordböjning och 
ordbildning sker, och vi måste klargöra dem 
när vi studerar eller beskriver ett visst språk.   

Som resultat av sin språkbeskrivning 
skulle lingvister kanske vilja göra en lista 
över alla rötter som finns i ett visst språk. 
Det skulle utgöra kunskap om hur verklig-
heten återspeglas i språket (»språklig världs-
bild»). Tyvärr, av olika skäl är det ytterst 
svårt att få fram en uttömmande lista över 
rötter som finns i språket i en viss tidspunkt; 
och det är absolut omöjligt att göra en lista 
av alla rötter som har funnits i språket under 
dess historia. Emellertid, sammanställer 
lingvister sådana listor, fast de inte är uttöm-
mande. För svenskan är det Svenska Aka-
demiens ordlista över svenska språ-
ket (SAOL) vilken upplaga efter upplaga 
erbjuder och förnyar en lista av ord som den 
moderna svenskan har. Och Svenska Aka-
demiens ordbok över svenska språket 
(SAOB) ämnar beskriva alla ord som finns 
i nusvenskan, t.o.m. deras former, ursprung 
och betydelse. I fall av sådana språk som 
har en stor litteratur brukar sådana väldiga 
ordböcker skapas av en hel grupp perso-
ner förenade i ett institut eller akademi och 
finansieras av staten. Exempelvis i Ryssland 
är det Institutet för ryska språket av Ryss-
lands vetenskapsakademi, i Sverige är det 
Svenska Akademien. Men det finns sådana 
hjältar som på egen hand skapade stora ord-
böcker för ett visst språk, t.ex. i Ryssland var 
det Vladimir Dal med sin »Förklarande ord-
bok över det levande storryska språket i fyra 
band». Fast denna ordbok utkom på 1800-
talet, har den kvar sin betydelse fullständigt 
även nu och i många avseenden överglän-
sar den alla senare ordböcker. Sådana 
ordböcker som SAOB och Dals ordbok 
är nationens stora skatter och hör till hela 
mänsklighetens framstående bedrifter.

Självklart överstiger omfång hos sådana 
ordböcker det antal ord som är bekanta 

för den individuella talaren. Men de är inga-
lunda uttömmande; man kan inte säga att de 
innehåller alla ord som finns eller har funnits i 
språket. För Gammalsvenskbydialekten går det 
inte heller att fastställa det exakta antalet rötter 
och ord. Orsaken är enkel: den nutida dialek-
ten är känd nästan uteslutande från intervjuer 
med talarna, och de kan antingen glömma 
eller inte använda vissa ord under intervju-
erna. Om något ord inte har förekommit i 
någon intervju, försvinner det för alltid. Där-
för är antalet intervjuer och deras omfång så 
viktigt: ju fler intervjuer, desto mindre luckor 
och brister. När det gäller mina intervjuer, 
kan jag naturligtvis inte påstå att jag har 
inspelat och skrivit ner alla dialektord. Varje 
ny intervju ger nytt material, men i intervjuer 
gjorda under de senare resorna, blev antal nya 
ord lägre och lägre, och gradvis blev de mycket 
sällsynta. Det tillåter oss att hoppas att dialek-
tens ordförråd är ganska bra känt. 

Fast det är knappast möjligt att skriva ner 
»alla ord i språket», är situationen med suf-
fix, ändelser och grammatiska betydelser helt 
annorlunda. De är ganska få, och redan under 
studiens tidiga steg bör de vara klarlagda. Sub-
stantivet i dialekten har följande grammatiska 
kategorier: genus, numerus, bestämdhet, kasus. 
Samma kategorier har substantivet i standards-
venskan, men deras struktur är inte helt sam-
manfallande i dialekten och i svenskan. Till 
exempel har substantiv i dialekten tre genus, 
medan svenskan har två; det innebär att genus-
kategorin består i dialekten av tre och i svenskan 
av två komponenter (dessa komponenter kall-
las grammem). För det andra, är ändelsernas 
sortiment inte alltid detsamma. Orden fisk och 
brant har i svenskan samma ändelse i bestämd 
form singular: fisken, branten; i dialekten fis-
ken, men brantan. Ett annat exempel: i svenskan 
har brunn, sand, hund, mun ändelsen -en, men i 
dialekten har motsvarande ord en nolländelse. 
Alltså ser vi skillnader både i de grammatiska 
kategoriernas innehåll och i deras uttryck.

Substantivens grammatiska klassifika-
tion i dialekten
Till skillnad från en enorm lista av rötter som 
alltid är öppen och ofullständig, kan man när 
det gäller ändelser göra en fullständiga lista 
över dem, och den kommer inte att vara sär-
skilt lång. Substantiv i Gammalsvenskby har 
bara nio ändelser: -a, -e, -en, -an, -ar, -är, -ana, 
-ena, -re. Några av dem har fler än en funktion, 
t.ex. ändelsen -a uttycker bestämdhet i plural 
hos maskulina substantiv (fisk-a ‘fiskarna’) och 
bestämdhet i singular hos feminina substantiv 
(pīk-a ‘tjejen’). I lingvistik kallas detta morfo-
logisk homonymi. Vidare, hos samma sub-
stantiv, t.ex. pīka, uttrycker -a två olika saker: 
bestämdhet (i kontrast till pīk och pīkar) och 
singular (kontrast till pīkar och pīkana). Denna 
kombination av två och fler grammatiska bety-
delser hos en ändelse kallas ibland kumula-
tion. Beroende på sina betydelser fördelas 



23SVERIGEKONTAKT

dessa ändelser så:
Bestämd singular: 1) -en, 2) -an, 3) -e, 4) -a.
Obestämd plural: 1) -ar, 2) -är.
Bestämd plural: 1) -a, 2) -ana, 3) -ena, 4) -re.

Frånvaron av en viss ändelse är lika vik-
tig som dess närvaro. Med andra ord, har 
ändelsens frånvaro en klar funktion som 
inte skiljs från de vanliga ändelsernas funk-
tion. Exempelvis, uttrycker ändelsens från-
varo i formen fisk två betydelser: singular 
och obestämdhet. På så sätt skiljs inte ändel-
sens frånvaro från t.ex. ändelsen -ar i fiskar, 
där -ar också uttrycker två betydelser, näm-
ligen plural och obestämdhet. Den betydel-
sebärande frånvaron av en ändelse kallas 
nolländelse i lingvistik. 

Förutom ändelserna, finns det ett ytterli-
gare sätt att förändra grammatisk betydelse 
hos ett substantiv, till exempel en förändring 
som händer inom ordets rot, t.ex. fūt ’fot’ 
och fētär ’fötter’. Hos substantiv och adjektiv 
kallas den här förändringen omljud; den 
här termen var införd av den store tyske 
språkvetaren Jaсob Grimm. Till skillnad 
från eng. foot – feet och i likhet med sv. fot – 
fötter, kombineras omljudet i dialekten med 
ändelsen -är, d.v.s. omljud är inte det ända 
sättet att förändra den grammatiska bety-
delsen hos sådana substantiv. Det finns bara 
två ord i dialekten hos vilka betydelseskillna-
den är förknippad endast med omljud och 
ingenting annat: brūär ’bror’ – brēär ‘bröder’ 
och dūtär ’dotter’ – dētär ’döttrar’. Det finns 
liknande fall i svenskan: man – män.

Slutligen finns det situationer när talarna 
antingen inte använder en viss ordform eller 
använder den med tveksamhet och föredrar 
att uttnyttja ett annat ord. Det är fallet med 
t.ex. substantivet sjūn ’person’. I plural säger 
man vanligen inte sjūnär, utan foḷk. Detta 
kallas suppletivism (till ett latinskt verb 
som betyder ’komplettera’). 

Självklart används dessa ändelser, omljud 
och suppletivism med vissa regelbundenheter. 
Man kan säga att varje ändelse är knuten till 
en viss rot och stam. Till exempel har ordet 
fisk i ett normalt fall ändelsen -en i bestämd 
form singular, fisken, och inte fiskan eller fiska 
eller fiske. Tvärtom, har ordet ēnd ’ände’ i 
dialekten bestämd singular ēndan, men inte 
ēnden. På liknande sätt måste ordet pīk ’flicka’ 

i plural vara pīkar, men inte pīkär. De går inte 
att lägga till ändelserna på vilket sätt som helst 
och som vi själva vill, d.v.s. vi kan inte kombi-
nera rötter med vilka ändelser som helst på ett 
kaotiskt sätt. Det innebär att det inte endast 
är rötter och ändelser som är viktiga i språ-
ket utan även de lagar enligt vilka ändelserna 
läggs till rötterna. Trots all mångfald av ändel-
ser och rötter, finns det inget kaos i språket. 

Alltså, är lingvistens syfte med att beskriva 
ett språk inte bara att framlägga en lista över 
ord (d.v.s. en ordbok), utan även att göra en 
lista över ändelser och regler för deras till-
läggande (det kommer att utgöra en stor del 
av grammatiken). I resultat kommer vi att få 
inte bara en alfabetisk ordlista utan även ord-
grupper i vilka orden är fördelade beroende 
på sina ändelser. Orden fisk och ēnd i dia-
lekten ska gå till olika grupper därför att de 
beter sig på olika sätt i bestämd singular: fis-
ken och ēndan. Sådana grupper kallas dekli-
nationer eller böjningsklasser i lingvistik. 
Man brukar välja något ord med alla sina 
ändelser som ska representera hela gruppen, 
t.ex. fisk – fisken – fiskar – fiska eller ēnd – ēndan 
– ēndar – ēndana. Detta kallas ett böjnings-
mönster eller ett paradigm. Substantiven 
fisk och ēnd har alltså olika böjningsmönster 
eller olika paradigm. I det ideala fallet måste 
vi kunna paradigm för varje substantiv, och 
för detta måste vi ha en lista över dess former. 
De är inte alltför långa i dialekten, hos sub-
stantiven är det bara fyra basformer. Under 
mitt fältarbete i byn har jag gjort sådana lis-
tor praktiskt taget för varje av de 1000 sub-
stantiv som förekom i intervjuerna. Det tillät 
mig fastställa böjningsmönster eller, att tala 
på ett mer vetenskapligt sätt, att genomföra 
klassifikation av substantivens böjningstyper. 

I vilken klassifikation som helst är det vik-
tigt att förstå genom vilka kännetecken de 
objekt som vi vill klassificera kan skiljas åt, 
i vårt fall dialektens substantiv. Vissa for-
mer hos substantiv brukar vara desamma, 
därför är de inte viktiga för klassifikationen. 
Till exempel har substantiv i bestämd form 
plural mycket ofta ändelsen -ana: fiskana, 
svänskana, stokana, brǖana, pīkana, o.s.v. Men 
i andra former, nämligen i obestämd plural 
och bestämd singular, har dessa ord olika 
ändelser, vilket innebär att klassifikationen 

måste göras beroende på just dessa former, 
medan bestämd plural inte säger så mycket 
om ordets deklination. 

Med allt detta i beräkningen  kommer vi 
till följande klassifikation.

Maskulina substantiv indelas i fyra böj-
ningsklasser med följande kännetecken:
1) Med ändelsen -en i bestämd singular och 
-ar i obestämd plural.
2) Med -är i obestämd plural.
3) Med -an i bestämd singular.
4) Med omljud.
Feminina substantiv indelas i tre böjnings-
klasser:
1) Med -e i bestämd singular och -ar i 
bestämd plural.
2) Med -а i bestämd singular.
3) Med omljud.

Neutrala substantiv har bara en böj-
ningstyp, med ändelserna -e i bestämd sing-
ular och -är i obestämd plural. 

Som har sagts, beror urskiljande av 
deklinationer naturligen på de former som 
är olika hos olika substantiv. Att substanti-
ven hör till olika deklinationer innebär inte 
nödvändigtvis att alla deras former ska vara 
olika. Orden brǖ ’brud’ och pīk ’tjej’ skiljs åt 
bara i bestämd singular, och alla andra for-
mer är desamma: brǖ – brǖe – brǖar – brǖana 
och pīk – pīka – pīkar – pīkana. Skillnaden 
i bestämd singular, hur liten kan den verka 
vara, är viktig och kräver att dessa två sub-
stantiv ska räknas till olika deklinationer. 
Man kan lägga märke till att de här skillna-
derna är ofta mycket fina, men människ-
ans hörsel och hjärna är också känsliga och 
klarar lätt med att reagera på dem. Men att 
behärska sådana nyanser i ett främmande 
språk kräver naturligtvis tid och praktik.

Det ovansagda kan sammanfattas i tabel-
lerna här nedan.

Så enkelt?! Ja, men ofta är sakerna mycket 
mer invecklade än de ser ut. Dessa tabeller 
målar en väldigt simplifierad bild, fast de är 
korrekta och användbara. De ger inte all 
information om substantivets böjning efter-
som det finns två viktiga och genomträngande 
omständigheter i dialekten som komplicerar 
bilden och måste tas med i beräkningen. Men 
om dessa ska vi berätta i nästa artikel.  
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dialekten som komplicerar bilden och måste tas med i beräkningen. Men om dessa ska vi berätta i 

nästa artikel.   

 
Text och foton: Alexander Mankov  9 

Neutrala substantiv har bara en böjningstyp, med ändelserna -e i bestämd singular och -är 

i obestämd plural.  

Som har sagts, beror urskiljande av deklinationer naturligen på de former som är olika hos 

olika substantiv. Att substantiven hör till olika deklinationer innebär inte nödvändigtvis att alla 

deras former ska vara olika. Orden brǖ ’brud’ och pīk ’tjej’ skiljs åt bara i bestämd singular, och 

alla andra former är desamma: brǖ — brǖe — brǖar — brǖana och pīk — pīka — pīkar — pīkana. 

Skillnaden i bestämd singular, hur liten kan den verka vara, är viktig och kräver att dessa två 

substantiv ska räknas till olika deklinationer. Man kan lägga märke till att de här skillnaderna är 

ofta mycket fina, men människans hörsel och hjärna är också känsliga och klarar lätt med att 

reagera på dem. Men att behärska sådana nyanser i ett främmande språk kräver naturligtvis tid och 

praktik. 

Det ovansagda kan sammanfattas i följande tabeller. 

Böjningstyper av maskulina substantiv: 
Typ Best. sg. Pl. Best. pl. Exempel 
I -en -ar -a fisk, fisken, fiskar, fiska ’fisk’ 
II -en -är -e svänsk, svänsken, svänskär, svänske ’svensk’ 
III -an -ar -ana ēnd, ēndan, ēndar, ēndana ’ände’  
IV -(e)n -är  

med omljud 
-re  

med omljud 
fūt, fūtn, fētär, fētre 

 

Feminina substantiv: 
Typ Best. sg. Pl. Best. pl. Exempel 
I -e -ar -ana brǖ, brǖe, brǖar, brǖana ’brud’ 
II -a -ar -ana hēn, hēna, hēnar, hēnana ’höna’ 
III -e -är  

med omljud 
-re  

med omljud 
būk, būk-e, bēk-är, bēk-re ’bok’ 

 

Neutrala substantiv: 
Best. sg. Pl. Best. pl. Exempel 

-e -är -ena lōmb, lōmbe, lōmbär, lōmbena ’lamm’, 
 

Så enkelt?! Ja, men ofta är sakerna mycket mer invecklade än de ser ut. Dessa tabeller 

målar en väldigt simplifierad bild, fast de är korrekta och användbara. De ger inte all information 

om substantivets böjning eftersom det finns två viktiga och genomträngande omständigheter i 

dialekten som komplicerar bilden och måste tas med i beräkningen. Men om dessa ska vi berätta i 

nästa artikel.   

 
Text och foton: Alexander Mankov 

Böjningstyper av maskulina substantiv:

Feminina substantiv:                   Neutrala substantiv:
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V             ladimir Pozner anses vara en av de 
mest objektiva journalisterna i Ryss-
land. Född i Frankrike, uppvuxen 

i USA och inflyttad till Sovjetunionen på 
50-talet blev han med sin flytande engelska 
ett slags förbindelselänk mellan öst- och väst-
världen genom bland annat sitt senare sam-
arbete med Phil Donahue inom projektet 
”US–Soviet Space Bridge”.

Men nu var det som sagt dags för en 
dokumentärserie om Norden. Filmen fick 
förvånansvärt mycket uppmärksamhet 
i svenska medier: till och med DN cite-
rade Pozners ord: ”Sverige irriterar mig. 
Svenskar kan aldrig ge raka svar. Men Sve-
rige bevisar också att social jämlikhet är 
möjligt. Och det var något jag ville visa 
mina ryska tittare”.

Filmen blev verkligen kontroversiell 
och gjorde en hel del Sverigebeundrare 
besvikna. De flesta jag pratat med tyckte att 
Pozner var väldigt orättvis mot Norden och 
visade svenskarna från en otroligt subjek-
tiv synvinkel. Men är det verkligen så, eller 
är det så att vi som är så förtjusta i Sverige 
bara har blind kärlek för detta land?

Redan från början fick filmen ett mycket 
kontroversiellt namn, ”De allra, allra, allra”, 
vilket syftade på nordbornas tendens att 
toppa alla möjliga rankningar. I serien fram-
stod Norge som Nordens rikaste land och 
Danmark som världens lyckligaste land. Fin-
narna blev de uthålligaste och svenskarna de 
mest konfliktundvikande. Sen gick filmerna 
ut på att försöka bevisa (eller kanske motbe-

Är svenskarna verkligen så 

KONFLIKTUNDVIKANDE?

Tula  
Mästarnas huvudstad

visa?) dessa stereotypa påståenden.
Jag måste säga att Norden har blivit väl-

digt trendigt i Ryssland på sistone. Alla dessa 
hygge, lagom och sisu har nu tagit över landet 
med storm, och böcker om dessa fenomen 
och livet i enlighet med dessa begrepp har 
blivit bästsäljare. På sätt och vis har dessa 
böcker bidragit till en lite idealiserad bild av 
Norden där alla framstår som lyckliga och 
lugna. Inte så konstigt att ”en objektiv jour-
nalist” skulle hitta fel – vi alla känner till 
uttrycket ”den som söker han finner”. Så, 

hur framställdes svenskarna för oss ryssar?
Pozner satsade mycket på att intervjua 

kända svenskar, bland annat Carl Bildt. 
Det som slog mig när jag tittade på filmen 
var ett märkligt fenomen, som jag sett tidi-
gare men inte riktigt reflekterat över. Varje 
land har sina svarta fläckar och historier som 
döljs från allmänheten. När sanningen sedan 
ska fram blir reaktionerna olika: en del fort-
sätter att hålla tyst som om ingenting hänt, 
en del försöker rättfärdiga sig. En del ser till 
att anklaga alla runt omkring för sitt oan-

UTBLICK 

RYSSLAND

En av de mest kända ryska journalisterna Vladimir Pozner hade redan skapat flera dokumentärfil-
mer där han med en tv-stjärna försökt skildra livet i bland annat Amerika, Frankrike, Italien, Tysk-
land och England. Nu var det dags för Norden. Hela Skandinavien skulle beskrivas i en tv-serie där 
både Danmark, Sverige, Norge och Finland blev representerade och fick tre avsnitt var. Äntligen! 
Det var en premiär som alla Norden-fanatiker väntat på med stora förhoppningar: äntligen skulle 
länderna få sin rätta plats i tv-rutan. Och äntligen skulle man visa en mer objektiv bild av livet än 
den svartmålade uppfattningen om invandrarkrisen.



25SVERIGEKONTAKT

ständiga beteende, medan andra beklagar 
och ber om förlåtelse. Det är dock knappast 
någon som helt frivilligt tar upp det pin-
samma ämnet.

Vad gör då svenskarna? I många fall kan 
det faktiskt vara de som initierar ett otrev-
ligt samtal som faktiskt inte visar Sverige 
från dess finaste sida. Man börjar stoltsera 
med att man nu äntligen vågar prata om 
problemet – censuren är borta. Så blev det 
nu också: Pozner behöver inte ens ställa 
några frågor, utan många journalister som 
han intervjuade började själva nämna 
andra världskriget och Sveriges tvivelaktiga 
neutralitet. Visst lät de ursäktande (även om 
det alltid fanns en bra förklaring till varför 
man agerade si eller så), men varför valde 
man att över huvud taget vara initiativta-
gare till detta samtal? Kan det kanske vara 
så att man ämnar undvika en eventuell kon-
flikt genom att visa att man är öppen för 
alla möjliga diskussioner?

Inte bara andra världskriget togs upp. 
Det gick inte att gå förbi den stora invand-
ringsvågen, och där framstod faktiskt Sve-
rige som en riktig hjälte eftersom det tog 
emot människor som många andra länder 
struntat i. Precis när bilden om svensk-
arna började förbättras kom några inter-
vjuer med migranter som berättade om 
den onda cirkeln i pappersbyråkratin: enligt 
dem säger Migrationsverket att de kan få 
uppehållstillstånd först när de skaffat jobb, 
medan arbetsförmedlingen tackar nej och 
säger att det inte är möjligt att börja jobba 
om man inte har uppehållstillstånd.

Vladimir Pozners slutsats är uppenbar: 
det här är det typiska svenska sättet att und-
vika konflikten: man blir av med människor 
genom att inte ge dem något konkret svar. 
De flesta kanske ger upp, utvisas eller löser 
problemet på egen hand, så att myndighe-
terna inte behöver bli inblandade. Detta 
jämför journalisten med det ökända Catch-
22, då reglerna och procedurerna hamnar 
i konflikt med varandra. ”Svenskar säger 
aldrig nej. De snirklar sig runt ett negativt 
besked som katten kring het gröt och det 
skapar en osäkerhet. De ger migranter fal-
ska förhoppningar”, menar han.

Ytterligare en sak som Pozner lägger 
märke till är sättet journalisterna kommu-
nicerade på. När man frågar en rysk jour-
nalist om Ryssland så väller man ur sig en 
hel hög av problem och bekymmer. Det 
kommer alltid någon typ av kritik, missnöje 
riktade mot allt och alla. Frågar man sedan 
de svenska journalisterna om deras land så får 
man jämnt samma svar, ”Och i Sverige är allt 
bra”. Detta är något som en smula irriterar en 
genomsnittlig ryss: det finns ju inga länder i 
hela världen där precis allting är bra! Sådana 
svar väcker misstankar hos oss ryssar: försöker 

man göra reklam för sitt land? Är man möj-
ligen oärlig och vill dölja något? Menar man 
att alla länder är bättre än Ryssland? Eller är 
man verkligen blind och blundar för de svårig-
heter som landet går igenom?

Fanns det då något positivt i filmen? 
Kanske det där lagom? Jo, det är svårt att 
undvika begreppet när hela världen talar 
om det! Som en av de ryska intervjuade 
förklarade, ”I Sverige ska man alltid vara 
”lagom”. Hamnar man under snittet så 
kommer staten och hjälper en att åter-
vända till den där mitten. Hamnar man 
lite högre upp så blandar sig staten i igen 
– men nu för att trycka ner en”. Detta är 
faktiskt något som många tycker om – spe-
ciellt människor som kommer från länder 
där den sociala orättvisan är stor. Det soci-
ala skyddsnätet verkar faktiskt falla Vladi-
mir Pozner i smaken, även om han senare 
erkände att själv skulle han aldrig kunna 
leva i ett land där lagom råder och där 
ingen får vara bättre än någon annan.

Till och med ABBA visade sig vara lagom, 
enligt de många intervjuade: å ena sidan 
var de stora och kända, vilket förstås inte är 
”lagom”, men å andra sidan var de mycket 
lugnare än många andra band på den tiden: 
”de förstörde ju inte lika många hotellrum 
som exempelvis Queen”, skämtade någon.

Det där med ABBA är faktiskt rätt 
intressant: Pozner noterade att den svenska 
musikmarknaden lyckats erövra hela värl-
den – och det är något som gör Sverige 
riktigt unikt: varken Danmark, Norge eller 
Finland har lanserat sitt ABBA eller sitt 
Roxette. Det måste alltså ändå ligga något i 
den svenska mentaliteten som gör landet så 
positivt olikt sina närmaste grannar!

Och så de ökända Egalia och Nicolai-
gården... De här stockholmska förskolorna 
är något som många ryssar reagerar väl-
digt starkt på. ”Här uppfostras könlösa 
barn. Här ratar man klassiska böcker. Här 
försöker man skapa enkönade familjer och 
homosexuella människor” – detta är ungefär 
vad en typisk ryss fått höra från våra medier.

Detta har i sin tur lett till att rektorerna 
på dessa förskolor nu för tiden vägrar att ta 
emot journalister från Ryssland: de påstår 

att vi förvränger alla fakta och får försko-
lorna att se ut som värsta otuktens näste. 
Enligt producenterna av Vladimir Pozners 
film var det inget enkelt jobb att övertala 
rektorerna att prata med journalisten, men 
när man till slut använde argumentet ”Om 
någon i Ryssland över huvud taget kan för-
söka visa sanningen så är det ju just Pozner” 
stod det klart: det blir en intervju!

Och så blev det. Det var nog första 
gången som en sådan förskola inte visades 
negativt i Ryssland. Något som blev en stor 
– men positiv – chock för en så erfaren jour-
nalist som Pozner var att där, i Sverige, lyckas 
man förklara för ettåringar huvudprinciperna 
av demokrati och respekt för andra. Här 
pratar man om känslor och reaktioner, om 
olikheter mellan individerna – och i dagens 
värld, där invandring i hela världen nått 
nivåer som kanske aldrig förr – är det kanske 
det viktigaste man bör lära sig som barn...

...Och så självständigheten, som man 
också vänjer sig vid i tidig ålder. Detta är 
något som vi ryssar har svårt att förstå: i 
Sverige hjälper man inte någon i onödan. 
Behöver man hjälp så får man be om den, 
annars är det kränkande.

Serien avslutades med en älskad figur, 
känd för alla ryssar: Astrid Lindgrens 
Karlsson på taket. Nästan alla ryssar som 
besöker Sverige springer runt omkring i 
butiker i hopp om att få köpa ”en äkta Karls-
son-docka”, och en av de första frågorna man 
får som en rysktalande guide är faktiskt vilket 
tak han bor på. Pozner var inget undantag, 
och efter lite letande fick den 84-åriga jour-
nalisten äntligen se var hans barndoms bästis 
egentligen bodde... ”Äntligen har jag träffat 
min vän”, kommenterade Pozner.

...Till skillnad från de mer verkliga figu-
rerna från vår tid: representanter för SD 
vägrade möta journalisten, medan hos Ste-
fan Löfven fick Pozner ett så otroligt typiskt 
svenskt svar: varken ja 
eller nej, tills Pozners flera 
månader långa resa kom 
till slut och det var dags 
att åka hem...

Text: Julia Antonova

På spaning efter Karlsson på taket



26 SVERIGEKONTAKT

År 2012 ville kommunen San Bartolo-
me de Tirajana fira turismens 50 år på 
södra delen av Gran Canaria. Gruppen 
Los Suecos bildades av Gittan Frejha-
gen, Lena Timell, Elisabeth Svele, Ann 
Ekstrand, Karin Gonzalez Bergh, Tina 
Holm, Bente Storsveen Åkervall och 
Jens Ole Jespersen. Gruppen kom på 
att de skulle samla in pengar till en 
staty, ett minnesmärke för de svensk-
ar som kom hit på 60-talet och hade 
satsat på Gran Canaria som turistde-
stination. När insamlingen var klar be-
slutade gruppen att det skulle vara en 
dalahäst i brons och uppdraget gick till 
Marta von Porozslay, som är uppvuxen 
i Sverige men nu bor på Teneriffa.

Den 9 november 2012 var det invigning av 
monumentet i centrala San Agustin. Statyn 
består av ett nästan två meter högt granit-
block från byn Arucas på norra Gran Cana-
ria. På stenen står en 70 cm hög svensk 
dalahäst i brons. På själva stenen finns tre 
element: De svenska tre kronorna, loggan 
till intressegruppen “Los Suecos” och sist 
men inte minst en minnesplatta i brons där 
motivet för monumentet står förklarat och 
med en förteckning över de företag som 
har donerat pengar. De privatpersoner som 
donerade pengar fick en littografi av Marta 
von Poroszlay.

Under invigningen spelades en öpp-
ningsfanfar med näverlur av konstnä-
ren Edith Marie Clausen med anor från 

Dalahästen 
i San Agustin

ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Dalarna i Sverige. Med på invigningen var 
svenska ambassadören Cecilia Julin från 
Madrid och politiker från kommunen och 
örådet. Många människor kom för att fira 
och hylla detta ögonblickå då “Los Sue-
cos” symboliskt överlämnade monumentet 
om svenskarnas pionärverksomhet på ön 
til kommunen San Bartolome de Tirajana.

(http://martavonporoszlay.wordpress.
com/2013-new-blog/new-obra-publi-
ca/#jp-carousel-730)

Hela veckan firades denna händelse i 
San Agustin med en mängd aktiviteter i 
en svenskvecka. Veckan avslutades med 
ett stort solidariskt motionslopp. Dessa 
lopp upprepades, liksom veckans övriga 
firande, i fem år. Ca 3000 deltagare var 
med i loppen och för var och en skänkte 
Clinica Roca 5 € till välgörenhet i Mas-
palomas. Det blev ca 150 000 kr varje år 
till välgörenhet. Svenska skolan på Gran 
Canaria och Svenska kyrkan har fort-
satt att fira dalahästens födelsedag den 9 
november varje år.

Text: Birgitta Frejhagen, Bente Storsveen Åkervall 
och Josefine Karlsson
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I den kompletterande svenskundervis-
ningen är ett av våra stora mål att väcka 
läslusten hos eleverna. Vi vill ge dem 
tillgång till den rika litteraturskatt som 
svenskan har. Vi i svenska skolan 
Rhein-Neckar i sydvästra Tyskland 
försöker göra det genom att starta varje 
lektion med högläsning. Vi tycker att det 
är ett bra sätt att fånga upp eleverna och 
lägga allt fokus på svenskan. Eleverna 
verkar också tycka om det för de är 
aktiva i val av bok och de diskuterar 
dessutom innehållet i det lästa. Men 
den allra bästa motivationen hittills var 
ett författarbesök i skolan. Vi hade den 
stora förmånen att få besök av Martin 
Widmark och hans fru Mia André.

Vi startade höstterminen 2019 med att berätta 
om det stundande besöket. Eleverna lånade 
hem de Widmarkböcker vi hade i biblioteket 
och dessutom tog de med sig sina egna böcker 
hemifrån och lånade ut till varandra. Det blev 
mycket extra läsning redan innan. Sen pratade 
vi mycket om vad en författare gör, hur det ser 
ut där han arbetar, arbetstider, material. Ja, vi 
var mycket konkreta i våra idéer och det här 
gav oss många ord kring författare och dess-
utom en del konkreta frågor som vi ville ställa 
till Martin Widmark.

Så var det äntligen dags! Lördagen 17 
november var ca 25 barn och 15 vuxna 
samlade för att träffa Mia och Martin. Mia 
högläste ur en bok som hon och Martin har 

Författarbesök hos Svenska skolan 
i Rhein-Neckar

skrivit tillsammans och som ska komma ut 
nästa år. Martin läste en text som var helt ny 
om Lasse och Maja och Vallebys hotell. Vi 
fick också njuta av bilderboken ”Lilla Sticka 
i landet Lycka” som Martin har skrivit och 
med helt underbara illustrationer av Emilia 
Dziubak. Dessutom gjorde vi en frågelek där 
vi fick gissa vilken bok det var som ritades på 
tavlan och alla fick med hjälp av Martins frå-
gor skapa ett eget monster. Under hela dagen 
fick boken vara i centrum. Ett extra plus var 
att eleverna fick uppleva det här tillsammans 
med sina föräldrar. Man ska aldrig glömma 
vilka viktiga förebilder föräldrar är och att då 
visa sitt läsintresse tillsammans med barnen 
var speciellt kul. I slutet av dagen medan elev-
erna pysslade höll Martin ett litet föredrag för 
föräldrarna om vikten av läsning och högläs-
ning. Eller kanske mer ett peptalk för att moti-
vera föräldrarna att läsa mer för sina barn. 

Det blev en mycket lyckad dag. På kvällen 
fick Mia, Martin och en del föräldrar en 
guidad tur i Heidelbergs gamla kvarter och 
sedan gick vi och åt tillsammans. På restau-
rangen fortsatte bok- och läspratet. Vi har 
hört att en del barn nu drömmer om att bli 
författare och redan har börjat skriva små 
berättelser i sina häften… Det känns som ett 
bra betyg för vår Widmark-dag.

Tusen tack till Stipendiefonden och Riks-
föreningen Sverigekontakt som genom sina 
bidrag gav oss möjligheten att organisera den 
här fantastiska dagen.

Text: Joanna Michel för svenska skolan Rhein-Neckar

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-

Martin Widmark och Mia André tillsammans med elever
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Monica Bravo Granström med sin avhandling
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Lärares uppfattningar 
om flerspråkighet 
undersöks i tysk avhandling av utlandssvensk 

I dagens samhälle kan människor enk-
lare än någonsin byta land, inte heller 
produkter och tjänster är begränsade 
av nationella gränser som förr. Denna 
globalisering förändrar inte bara vårt 
samhälle, utan har även stor påverkan 
på utbildningssektorn. Genom migra-
tion har antalet flerspråkiga elever i 
många skolor runt om i världen ökat. 
På ett politiskt plan är det få som argu-
menterar mot flerspråkigheten, snarare 
framförs initiativ för att främja den. 
På ett praktiskt plan har emellertid 
utmaningarna inom undervisning och 
utbildningspolitik ökat som resultat av 
den språkliga mångfalden hos elever-
na. Vidare anses läsning vara väldigt 
viktig för inlärning överhuvudtaget, 
men hur tas elevernas flerspråkighet 
ur deras egen livsvärld i beaktande i 
undervisningen?

Dessa frågor stod i fokus för mig när jag 
2014 blev antagen som doktorand vid en 
lärarhögskola i södra Tyskland. Jag bor i 
Tyskland sedan 2001 och min egen livsvärld 
är högst flerspråkig, med en spansk man och 
två barn som växer upp flerspråkiga. Min 
familjs situation är dock inget unikt, utan 
dagens samhälle är som sagt på flera sätt glo-
balt, inte minst genom de många språk som 
finns närvarande i samhället och i skolan. 
Därmed blir också frågan om lärares upp-
fattningar om flerspråkighet viktig, eftersom 
dessa uppfattningar kan avgöra hur dessa 
många olika språk tas med i undervisningen. 

Språklig mångfald i skolan
Många skolor uppvisar en enorm språk-
lig mångfald idag, i t.ex. den svenska och 
tyska skolan är detta väldigt tydligt. 27 % 
av eleverna i Sverige har ett annat språk än 
svenska hemma och skolan erbjuder 154 

olika språk i form av modersmålsundervis-
ning. Ett liknande antal språk är närvarande 
i många andra länders skolsystem, och i den 
värld eleverna lever i utanför skolans under-
visning. Denna levda värld, som jag i min 
avhandling kallar för livsvärld, utgörs av 
elevens närmaste omgivning och innefattar 
både elevernas värld i hemmet och i de 
aktiviteter och kompissamvaro som sker på 
fritiden. Jag kallar därför elevernas flersprå-
kighet för livsvärldsrelaterad flerspråkighet 
för att markera den nära omgivning i vilken 
elevens språkliga resurser (alla olika sätt att 
förstå och göra sig förstådd) används. 

Enspråkighet ses som norm
Enligt många flerspråkighetsforskares syn-
sätt, exempelvis enligt Jim Cummins (2000) 
och Ofelia García (2009), bör flerspråkiga 
elevers samlade språkliga resurser tillva-
ratas i undervisningen, både för att stärka 
elevernas kunskapsutveckling och för att 
de ska utveckla sin flerspråkiga litteracitet. 
Men detta är inte det synsätt som är för-
härskande i skolan eller samhället i stort. 
Istället tas en enspråkig, monolingual norm 
för givet, där elevernas livsvärldsrelaterade 
flerspråkighet och samlade språkresurser 
blir outnyttjade. Så få dominerande språk 
som möjligt, helst bara ett enda, ses som 
det naturliga och självklart logiska, ja fak-
tiskt enda, alternativet i samhällslivet och i 
undervisningen. Den tyska pedagogikfors-
karen Ingrid Gogolin (2008) har kritiserat 
detta ofta oreflekterade synsätt på andra 
språk i skolan som uttryck för en mono-
lingual habitus, en invand, enspråkig norm. 
Ordet habitus går tillbaka till den franske 
sociologen Pierre Bourdieu, som använde 
det för att beskriva fast förankrade, nästan 
förkroppsligade tankevanor och -mönster 
inom olika grupper. Genom att tala om 
monolingual habitus menar Gogolin på att 

de språkliga hierarkier där elevernas livs-
världsrelaterade flerspråkighetsanvändning 
ignoreras, på många sätt är strukturellt för-
ankrade, framförallt i skolan som institution.

Lärare är mycket viktiga för elevers inlär-
ning. Deras kompetens, kunskap och uppfatt-
ningar är en starkt bidragande faktor för hur 
elever ska lyckas i skolan (Baumert & Kunter 
2006). En lärares professionalla kompetens 
är uppbyggd i olika dimensioner och upp-
fattningar anses av de tyska pedagogikfors-
karna Jürgen Baumert och Mareike Kunter 
vara en del av den. Det är därför viktigt att 
förstå vilka uppfattningar som finns kring 
språklig mångfald, om elevernas livsvärldar 
och om deras livsvärldsrelaterade flersprå-
kighet och användningen av detta i under-
visningen – hur tas flerspråkigheten med? 

Om skolans och lärares tankemönster, 
deras monolinguala habitus, ska kunna för-
ändras, så krävs det, som jag ser det, att vi 
gör oss medvetna om vilka föreställningar vi 
bär på. I min avhandling beskriver jag lära-
res uppfattningar om flerspråkighet som en 
del av deras kompetens och kunskap, efter-
som en medvetenhet om dessa kan hjälpa 
oss både i undervisningsutvecklingen och i 
diskussioner om flerspråkighet.

Forskning om lärares uppfattningar
Forskningsfältet om ”beliefs”, det vill säga 
uppfattningar, växte fram främst i USA 
under 1980-talet. Utgångspunkten är att 
det hos varje person finns individuella och 
subjektiva uppfattningar som baseras på 
egna erfarenheter och kunskaper. Det hand-
lar om mentala uppfattningar, både kogni-
tiva (som rör tänkandet) och affektiva (som 
rör känslor). Dessa påverkas av omgivande 
sammanhang och traditioner och vi är ofta 
omedvetna om dem. 

Enligt en ofta använd definition av peda-
gogikforskaren Virginia Richardson (1996) 
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är ”beliefs” att betrakta som psykologiska 
uppfattningar och premisser om världen, 
vilka uppfattas som sanna. Det är viktigt att 
komma ihåg att uppfattningar är komplexa 
och beroende av sammanhanget. En per-
sons uppfattningar förändras inte snabbt, 
utan är snarare trögrörliga. Uppfattningar 
samverkar även med andra processer och 
faktorer i undervisningssituationer. 

Fallstudier i Tyskland, Sverige och Chile
I min avhandling (med titeln Teachers’ Beliefs 
and Strategies when Teaching Reading in 
Multilingual Settings. Case Studies in Ger-
man, Swedish and Chilean Grade 4 Class-
rooms) samlade jag material om undervis-
ning i flerspråkiga miljöer genom att besöka 
klassrum i tre olika länder: Tyskland, Sverige 
och Chile. Skolorna i Tyskland och Sverige 
var offentliga, enspråkiga skolor (tyska eller 
svenska). Skolan i Chile var en privat, två-
språkig skola, där spanska och tyska ingick. 
Jag genomförde lektionsobservationer där jag 
också förde fältanteckningar. I anslutning till 
klassrumsbesöken intervjuade jag lärarna om 
olika aspekter av undervisning, med fokus på 
läsundervisning i flerspråkiga miljöer. 

Lärares uppfattningar om flerspråkighet
På senare år har ett ökat antal studier 
genomförts, som koncentrerar sig på lärares 
uppfattningar om flerspråkighet, exempelvis 
Åsta Haukås (2015), Stacie Kae Pettit (2011) 
och Gessica de Angelis (2011). Studierna 
visar på signifikanta samband mellan lärares 
uppfattningar och hur de undervisar.

När det gäller hur uppfattningar om 
språkinlärning och flerspråkighet ser ut, 
pekar flerspråkighetsforskarna Dina Meh-
medbegovic och Thomas Bak (2017) på 
tre föreställningar om språk som lever kvar 
hos många personer, trots att forskning om 
språk och inlärning går i en annan riktning: 

a) att individen har begränsade resurser 
när det gäller utveckling av språk och att 
resurserna därför inte räcker till för att lära 
sig flera språk samtidigt  

b) att enspråkighet är det normala i världen 
c) att målet med språkinlärning är ”nati-

ve-like proficiency”, det vill säga ”infödd” 
behärskningsnivå. 

Detta går i linje med definitioner av 
flerspråkighet från tidigt 1900-tal, som till 
exempel att definitionen av flerspråkighet är 
”att tala två språk som en infödd” (Bloom-
field, 1933). Dessa tre föreställningar, som 
alltså inte utesluter varandra, har dock inte 
stöd i aktuell forskning, som fokuserar på 
funktionell språkanvändning istället för 
språklig kompetensnivå. Med ett funktio-
nellt synsätt blir en flerspråkig person någon 
som kan använda två eller flera språk i sitt 
dagliga liv (Grosjean, 2010), inte någon som 
pratar båda språken perfekt. 

En central fråga i min undersökning var 

alltså vad lärarna uppfattade som flersprå-
kighet. Lärarna i studien uttalade sig till 
övervägande del positivt om flerspråkighet, 
även om de kunde tycka att det kan bli en 
extra belastning för eleverna. Men i materi-
alet kunde samtidigt ett brett spektrum av 
uppfattningar om flerspråkighet urskiljas.

Med utgångspunkt i bland annat Gar-
cía (2009) gick det att se denna bredd som 
ett kontinuum av uppfattningar, från något 
jag kallar dualistiska till dynamiska uppfatt-
ningar om flerspråkighet. Vid dualistiska 
uppfattningar ses flerspråkighet som en sta-
tisk process där olika språk hos en person 
utvecklas parallellt, oberoende av varan-
dra. Språkkunskaper ska, enligt detta syn-
sätt, vara väl utvecklade till hög, ”infödd” 
nivå för att det ska kallas flerspråkighet. Att 
blanda språk, att kodväxla, anses då som en 
brist i språkkunskaperna, det ses inte som en 
del av språkinlärningen. Dualistiska uppfatt-
ningar går alltså i samma riktning som de 
kvardröjande föreställningar Mehmedbego-
vic och Bak identifierat, där infödd språkbe-
härskning (”native-like proficiency”) ses som 
ett nödvändigt kriterium för att räknas som 
flerspråkig. Ett exempel på en sådan uppfatt-
ning kom från en lärare i Tyskland1:
”För mig är flerspråkighet, att jag ett språk, mitt 
modersmål, praktiskt, eller vad heter det/jag talar 
flera språk, så som jag talar mitt modersmål. Det 
är för mig flerspråkighet. Alltså, jag talar tyska och 
precis så kan jag engelska.”

Lärarens uppfattning går i en dualistisk 
riktning: flerspråkighet innebär att man 
kan de olika språken på väldigt hög nivå. 
Läraren uppfattade därför inte sig själv som 
flerspråkig trots att hon även undervisade i 
engelska samt hade bott en längre tid i Ita-
lien och därför talade italienska.

I den motsatta, dynamiska delen av kon-
tinuumet ses flerspråkighet som en kom-
plex, ständigt föränderlig process, där en 
persons olika språk interagerar i utveck-
lingen. En lärare i Sverige uttryckte sig så 
här om flerspråkighet:
”Det är ju en fördel, för det första skulle jag vilja 
säga. Men flerspråkighet - att kunna uttrycka sig 
och kunna förstå, på flera språk. Alltså man får 
ju ett mer berikat språk. Flerspråkig. Man kan ju 
uttrycka sig och förstå flera språk. Så tänker jag.” 

Här betonas att flerspråkighet innebär 
olika sätt att kunna uttrycka sig på, utan 
att gå in på kompetensnivåer. Det stäm-
mer även med det synsätt som på senare 
tid betonats i forskning om flerspråkighet 
och undervisning och går i linje med aktu-
ella definitioner av flerspråkighet, som upp-
märksammar flerspråkighetens funktion och 
användning istället för kompetens.

Användning av elevernas livsvärldsrela-
terade flerspråkighet
Hur tas då elevernas flerspråkiga resurser 
till vara i organisation och genomförande av 

undervisning? I min avhandling studerade 
jag även hur elevernas livsvärldsrelaterade 
flerspråkighet togs med i undervisningen. 
Uppfattningar om flerspråkighet kommer 
till uttryck på flera nivåer. I min indelning 
går att se en tydlig skillnad i hur flerspråkig-
het beskrivs på å ena sidan samhälls- och 
institutionsnivå (makro- respektive meso-
nivå) och å andra sidan hur det ser ut i 
klassrummen (mikronivå). Exempelvis i offi-
ciella dokument från olika organisationer 
(makronivå) som EU-parlamentet (2006) 
och UNESCO (2003) förespråkas flersprå-
kighet. EU har till exempel som uttalat mål 
att alla EU-medborgare ska tala sitt moders-
mål plus två ytterligare språk, något skolan 
ska bidra till. På institutionsnivå (mesonivå) 
lyfts flerspråkighet också tydligt fram i läro- 
och kursplaner i alla tre länderna i studien. 

På klassrumsnivå (mikronivå) är flersprå-
kighetens betydelse däremot inte lika fram-
trädande. Elevernas flerspråkiga resurser, 
i de klassrum jag undersökte, togs oftast 
inte in i undervisningen, utan undervis-
ningsspråket (tyska resp. svenska) var klart 
dominerande. En språklig hierarki kunde 
också observeras, vissa språk ansågs som 
mer användbara än andra, särskilt gällde 
detta engelskan. Om en elev hade engelska 
som modersmål, kunde engelskan tas med. 
Eleven kunde bli ombedd att läsa högt på 
engelska eller presentera en bok som hen 
hade läst på engelska.

Lärarnas uppfattningar om flersprå-
kighet gick, som beskrivits ovan, ofta i en 
dualistisk riktning, där elevens flerspråkig-
het snarast uppfattades som ett hinder för 
inlärningen och som extra arbete för elev-
erna. Speciellt lärarna i de tyska skolorna 
uttryckte att flerspråkighet är att kunna 
flera språk perfekt. Osäkerheten om hur 
man skulle ta med flerspråkigheten i under-
visningen var också stor. Lärarna påpe-
kade att de inte hade någon direkt utbild-
ning i hur man ska gå tillväga med språklig 
mångfald och att detta ofta gav upphov till 
känslan av osäkerhet. Under besöken och 
samtalen framgick tidigt att flerspråkighe-
ten inte utgjorde någon bärande del i plane-
ringen av läsundervisningen. Fokus i lärar-
samtalen hamnade snabbt på flerspråkighet 
allmänt sett, snarare än på läsundervisning 
i flerspråkiga miljöer, eftersom flerspråkig-
heten inte tog någon direkt plats i läsunder-
visningen. Lärarnas uttalanden om flersprå-
kighet var allmänt hållna och gav, som vi 
sett ovan, inte uttryck för uppfattningar som 
har stöd i forskning. När det gällde under-
visning (i de fall jag studerat läsundervis-
ning) var uttalandena däremot mer precisa 
och baserade på teori som lärarna hade 
med sig från lärarutbildningen eller från 
kompetensutveckling. Sett till modellen om 
den professionella kompetensen, var upp-
fattningar om flerspråkighet således domi-

1. Citatet är usprungligen på tyska, men återfinns på tyska och engelska i min avhandlingsstudie 
(Bravo Granström 2019) .
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nerande, medan de professionella kunska-
perna inte var speciellt utvecklade.

En fyrfältare för reflektion kring egna 
strategier utifrån uppfattningar och 
användning
Med utgångspunkt i materialet i min 
avhandling har jag konstruerat en fyrfältare 
som bygger på en horisontal och en vertikal 
axel. Den horisontella axeln visar på hur 
elevernas livsvärldsrelaterade flerspråkighet 
tas med i undervisningen, på ett kontinuum 
från statisk till aktiv användning. Den ver-
tikala axeln representerar lärarnas uppfatt-
ningar om flerspråkighet, sett i ett konti-
nuum från dualistiskt till dynamiskt. Utifrån 
dessa två kontinuum har jag konstruerat 
fyra olika typer av strategier2 som lärare kan 
utgå från i förhållande till elevernas livs-
världsrelaterade flerspråkighet. ’

Fyrfältare med typer av strategier utifrån upp-
fattningar om flerspråkighet och användning av 
elevernas flerspråkiga resurser

Dessa strategier kan användas för diskus-
sioner kring uppfattningar om flerspråkig-
het, både i undervisningssammanhang men 
även för ens egna uppfattningar i vardags-
livet. I min avhandling och i mitt bidrag i 
antologin från Symposium 2018 i Stock-
holm (se faktaruta) hittar ni mer informa-
tion om fyrfältaren och om hur man kan 
använda den.

Utifrån materialet och det teoretiska 
ramverket målas en komplex bild av lära-
res uppfattningar om flerspråkighet upp 
och om hur läsundervisning i flerspråkiga 
miljöer kan gå tillväga. Många faktorer är 
inblandade på olika nivåer och samman-
hanget har stor betydelse. Lärarna som del-
tog i den här studien var positivt inställda 
till flerspråkighet och skolorna där de arbe-
tade likaså. Ändå var användningen av 
elevernas livsvärldsrelaterade flerspråkiga 
resurser i undervisningen minimal. Trots en 
positiv grundsyn uppstår alltså en ambiva-
lent verklighet, där flerspråkigheten för det 
mesta inte tas med i undervisningen. För att 
återknyta till Gogolins begrepp, som togs 
upp inledningsvis, kan vi tala om en tydlig 
monolingual habitus med fokus på skolsprå-

ket. Denna habitus kan ses som ett samspel 
på olika nivåer och förankrad i olika struk-
turer. Undantag sker främst om en elev har 
ett högstatusspråk, som t.ex. engelska, i den 
språkliga repertoaren. Här kan man mena 
på att även andra språk skulle kunna tas 
med på samma sätt, för att öka elevernas 
språkliga medvetenhet, samt för att ge de 
flerspråkiga eleverna en signal om att även 
deras språk är väsentliga och värdefulla. 
Uppfattningarna om flerspråkighet spelar 
en viktig roll i detta. På senare år visar forsk-
ningen på hur viktigt det är att man utgår 
ifrån ett helhetsperspektiv och att elevens 
samlade språkresurser tas med (se exempel-
vis tidigare nämnda Cummins och García). 
Eftersom läsning är en så viktig komponent 
för kunskapsutveckling, bör detta uppmärk-
sammas i flerspråkiga miljöer. 

Den alltmer komplexa verkligheten i 
dagens globaliserade samhälle gör att vi 
borde utgå ifrån att eleverna har flera språk 
i deras livsvärld och inte att normen är 
endast ett språk. Även om inte flera språk 
finns i elevens hem möter eleven i dagens 
Sverige engelska inom många områden, 
vilket även det är flerspråkighet, även om 
detta ofta glöms bort. Det skulle även vara 
viktigt att kunskap om flerspråkighet inklu-
deras i lärarutbildningar och kompetensut-
veckling i högre mån än idag.

Text: Monica Bravo Granström

Teachers’ Beliefs and Strategies 
when Teaching Reading in Multil-
ingual Settings. Cases Studies in 
German, Swedish and Chilean  
Grade 4 Classrooms.
ISBN 978-3-8325-4842-1
Avhandlingen finns att köpa eller 
 beställa i bokhandlar. Den kan även 
laddas ner via förlaget Logos Verlags 
hemsida:
https://www.logos-verlag.de/cgi-bin/
engbuchmid?isbn=4842&lng=deu&id= 

I oktober 2018 föreläste jag vid Stock-
holms universitet på Symposium 2018 
för svenska som andraspråk som 
arrangeras av Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk (NC). Den fö-
reläsningen finns inspelad här: https://
www.youtube.com/watch?v=6M8AKBU-
oshM&t=367s 

Till symposiet kommer förlaget Liber 
under våren 2019 att publicera en anto-
logi med bidrag från några av föreläs-
ningarna. Här har jag skrivit ett kapitel 
”Undervisning i flerspråkiga miljöer: 
lärares uppfattningar och strategier” 
som ger praktiska förslag till hur man 
kan diskutera kring uppfattningar om 
flerspråkighet i undervisningsmiljöer.

2.  Med strategier i detta sammanhang menar jag inte endast medvetna 
handlingar, utan även omedvetna handlingar som utförs.
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Inmutade deckarlandskap, skapade 
världar och fiktiva kartor som ett par 
tidigare texter har handlat om leder 
vidare till en annan sfär – myternas – 
och dess geografiska manifestationer 
i ord, bild och musik.

De isländska barnbarnens farmor satte mig 
på spåret genom att tala om en 1600-tals-
bok om hemliga platser och dolda dalar. 
Fyrahundra år tidigare hade Snorre Sturlas-
son redogjort för skillnaden mellan ljusalver 
och mörkalver, den tredje kategorin överna-
turliga väsen vid sidan av gudar och vaner. 

Förtroendeingivande
Så vi börjar med Island. Här anser, enligt 
enkäter, merparten av befolkningen att man 
inte kategoriskt kan förneka alvernas, huld-
rufolkets, existens. Således skyddar eller flyt-
tar älvrättsförkämpar vissa större stenar, som 
är förmodade alvboenden vid byggnation 
eller vägdragning. Eller bygger små träalvhus 
i trädgården. Stenar eller elskåp mitt inne 
i stan kan vara prydda med målade dörrar 
och fönster. För fördjupad kunskap kan man 
för 45€ också delta i Álfa-skólinn i Reykjavik 
och få diplom. Det är alltså inte konstigt att 
fyra landvættir från Heimskringla är sköld-
hållare för Islands statsvapen: en örn, en tjur, 
en drake och en bergsjätte. 

Varje natt från 11–12 december fram till 
julaftonsnatten besöker 13 jólasveinnar i tur 
och ordning de isländska barnen och läg-
ger presenter – eller potatisar om de varit 
olydiga – i deras skor som står utplacerade 
i fönstren, och passar samtidigt på att stjäla 
mat och dryck och talgljus (ätbara), slå i 
dörrar och kika in i husen. Alla har namn 
som på uppmaning kan rabblas av barn-
barnen: Stekkjarstaur, Giljagaur, Stúfur, 
Askasleikir etcetc. Julsvennernas mor heter 
Grýla och är en elak typ som bor på icke helt 
klart angivet ställe i bergen med lat make 
och den otrevliga Julkatten. 

Alver, älvor, vättar, vittror, tomtar och 
troll, jättar, diser, nornor, fylgior, nymfer 

och di sma undar jordi. Rumpnissar och 
vildvittror – var bor de då alla? 

Varje grupp verkar ha sitt eget revir i 
skogar och träd, i berg och stenar, i bäckar 
och källor, det visste redan de gamla gre-
kerna. Alla hade de där olika ansvarsom-
råden förutom att vara sällskapsdamer åt 
gudarna. Dryaderna bor i träden, okea-
niderna i havet, najaderna i färskvatten, 
napaider och oreader i bergen, det kan varje 
korsordslösare. Välkända namn har de – 
vem känner inte Daphne och Echo, Eurydike 
och Kalypso? Alla litterärt återanvända. För 
ett svar på frågan om var de alla håller hus 
är: i litteraturen, i musiken och i konsten. 

Underjorden är ett särskilt välbesökt och 
välbeskrivet ställe – dit färdas temporärt 
Dante, Odysseus, Aeneas och Orfeus, dit 
bortrövas Persefone, dit tar sig Inanna. Styx 
korsas, Gjallarbron bevandras. 

Homeros, Vergilius, Offenbach, Cocteau, 
Snorre, Joyce har rapporterat. 

Det är påfallande mycket älvor, vättar, 
troll och bergtagna även i senare littera-
tur. Den medeltida folkvisan Herr Olof  och 
älvorna kan jämföras med Goethes lika rus-
kiga dikt Der Erlköning, (Wer reitet so spät 
durch Nacht und Wind?...) tonsatt av Schu-
bert, och i den svenska naturen vimlar det 
av skogs/bergs-och vattenväsen som man 
bör hålla sig väl med, offra åt i skålgropar/
älvkvarnar och sätta ut mat till. För att inte 
riskera hälla ut varmt vatten på dem bör en 
varning ropas, annars kan de hämnas. 

Älvor är inte alls så trevliga som de ser 
ut – de har några få huvudsakliga sysselsätt-
ningar: de dansar, förvänder synen, ändrar 
vägars sträckning och sätter sjukdomar på 
folk genom älvablåst. 

En ledtråd för att kolla om de tagit sig 
in i huset är att de gömmer eller flyttar på 
saker. (Ju äldre man blir desto fler älvor 
hemma kan vara en hypotes.) 

De enda älvor som verkar hederliga och 
trevliga är Astrids Lindgrens förälskade och 
lätt resignerade Muj som går till älvakungens 
bal i en klänning gjord av en lånad spetsnäs-

duk och Viktor Rydbergs i hans dikt Älvan 
till flickan.

Skogsrået är inte mycket bättre hon – lockar 
till vilsegående och förbjuden älskog. Man bör 
noga kolla ihålig rygg och eventuell svans!

Den farligt lockande fiolspelande vattenge-
stalten Näcken har många boningar utom den i 
forsen: Stagnelius skriver en dikt, Ernst Joseph-
son målar honom, skulpturen Näckens polska 
av Bror Hjort står utanför resecentrum i Upp-
sala, på Molins fontän i Kungsträdgården syns 
han, och i filmen Äppelkriget sitter han i vat-
tenfallet och spelar. 

Viktor Rydberg diktar även om den 
ansvarsfulla Tomten som står där så grå vid 
ladgårdsdörr och om det didaktiska besöket 
med julvätten hos bergakungen som lär lille 
Vigg att vara tacksam för julklappsullgarns-
strumporna. Selma Lagerlöf  berättar i Nils 
Holgersons underbara resa vad som händer 
om man bråkar med husets tomte – märkligt 
klädd som en hovman på 1700-talet. Frö-
dings gamla bergtroll gör en sväng ner i dalen 
och tittar på flickor, men drar sig sen hem 
till berget, där jag antar att han knackade på 
bergväggen för att få den att öppna sig. Det är 
så man gör. Kan vara bra att veta om man i 
ofärdstider skulle vilja släppa ut Ållebergs 12 
ryttare i gyllene rustningar, kvar sen slaget vid 
Åsle 1389.

Vittror i normalstorlek bodde på fäbo-
darna, med egen boskap och egna vägar, 
kunde förväxlas med människor ibland.

Den bästa naturmytiska kunskapsförmed-
laren är dock John Bauer. Alla känner hans 
underbara bilder av skogsväsen och deras 
skogs- och bergboende som grund för vår 
föreställningsvärld. 

Astrid Lindgren är ett stort och nyska-
pande namn inom småfolksberättargenren; 
om de underjordiska som gärna bor nära 
människor, gråklädda och med diffusa upp-
fattningar om vad som är mitt och ditt. Vad är 
Nils Karlsson Pyssling, Peter och Petra, röva-
ren Fiolito och herr Liljonkvast i Skymnings-
landet annat än vättar – de som också kallas 
de underjordiska, småfolk, jordbyggare, eller 
på Gotland: di sma undar jordi. Deras bostä-
der är för det mesta osynliga, men ibland på 
kvällen kunde ett ljus komma från en öppen 
dörr på en kulle eller under ett träd. 

De lindgrensegna påhitten rumpnissar, 
grådvärgar och vildvittror hör säkert till kate-
gorin illvättar eller orcher – och här möter 
hennes världar Tolkiens.

Om man inte visste ortnamnsmässigt 
bättre kunde man tänka sig att det fanns spe-
ciella bosättningar i Alvhem, Älvdalen och 
Älvängen.

Det är spännande att vi 
nu har en ny kulturminister 
som gillar att agera lajvalv.

Text: Ulla Berglindh

I skogar, 
berg och dalar…
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Nya spännande
böcker från Sverige!

Gå in på bokus.com och välj bland över 10 miljoner titlar till ytterst låga priser.
Där framgår det även vilka länder vi levererar till.

Marie & Gustav
Mandelmann

Mandelmanns söta

Maria Borelius
Bliss

Anna Jansson
Mitt hjärta är ditt

Camilla Läckberg
En bur av guld

199kr 189kr 189kr 195kr

vid den kompletterande svenskundervisningen i Connecticut i USA.
Älgarna och dalahästarna är utsågade i Minsk, Vitryssland. Svenskundervisningen världen över har 
många sidor.

Älg- och dalahästmålning  
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Vi hade en fantastisk utflykt till Cueva Pintada där vi fick se 
en hel forntidsby och föremål från forntiden fram till medelti-
den. Vi fick se och höra historien om hur forntidsmänniskorna 
levde och bodde.

Vi fick lära oss att husen formades som kors inuti men på 
utsidan formades de som en cirkel och man torkade sin mat på 
taket för längre hållbarhet. 

Vi fick också veta att det tog 20 år för arkeologerna att gräva 
upp forntidsbyn eftersom den låg under en sockerodling. Elev-
erna var väldigt fascinerade över den här informationen!  

Text: Shima Moradi

Utflykt på Gran Canaria

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

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

SEB 2180 Annons Trossen_95x135.indd   1 2010-11-11   13.16
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Bokarbete 
på Koh Lanta

”En mycket uppskattad bok med stor 
igenkänningsfaktor!”

”Alla ritade till boken efter sin 
förmåga.”

”Det blev bra samtal om upplevelser.”

”På Lanta Animal fanns goda 
kattmuffins.”

”Alla katter blev glada när det var 
matdax!”

”En katt ville följa med tillbaka till 
skolan. Cookie klättrade upp och la 
sig i vår korg för vattenflaskor!”

”Barnen älskar alla katter på Kittycity 
på Lanat Animal!”

Vi är två pedagoger, Anna och 
Camilla, som arbetar på Lilla 
svenska skolan, Koh Lanta, Thai-
land. Vi har 11 barn i åldrarna 3-6 
år i vår grupp.

Under en period nu har vi läst och arbetat 
med boken  ”Katten och ekorren på som-
marön”. Boken fick vi från er i Riksföre- 
ningen Sverigekontakt. Stort tack!

Vi har haft högläsning, boksamtal och 
illustrerat till boken. Det var en mycket 
uppskattad berättelse som barnen här på 
Koh Lanta kunde känna igen sig i. Den 
bjöd in till samtal om olika aktiviteter och 
händelser.

Vi kombinerade bokarbetet med ett 
studiebesök på Lanta Animal Welfare där 
vi lärde oss om hur hemlösa och skadade 
djur tas om hand och får ett hem. Det är 
mest katter och hundar, men ibland öven 
andra djur som getter mm. Många av kat-
terna och hundarna adopteras sen till andra 
länder, t o m Sverige! Det var jättemysigt 
att gosa och leka med alla söta katter! Ni 
kan hitta mer info på deras hemsida.

Text: Anna Liddin och Camilla Alfons

- 
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Ur en växande 
tonårings perspektiv

Svenska skolan i Sydneys läger 2018 
i Springwood, Blue Mountains, var 
ett av det bästa som skolan någon-

sin haft. På Blue Gum Lodge i Springwood 
fick alla deltagare möjlighet att hajka, spela 
tennis, spela volleyboll och simma i en pool 
fylld med blodiglar och funnelwebspind-
lar. Samtliga deltagare fick en egen T-shirt, 
godis och biwaxpapper och en Australian 
Geographic-tidskrift att läsa igenom på nat-
ten. Alla kom hem på söndag kväll smutsiga, 
trötta men lyckliga. Nu när ni vet var vi var 
och varför hoppar vi rakt in på lördag. 

 På lördagsmorgonen körde Pernilla 
Bamseyoga med alla som var morgonpigga. 
Det var yogaövningar som den ‘Ylande 
Vargen’ och ‘Hoppande Räven’ som 
stretchade ut allas muskler. Sen var det fru-
kost och alla sprang till matsalen för att få 
sin mat. På lördagsmorgonen bjöds det på 
‘korv, bacon och ägg’ till frukost vilket var 
ett bra val för en stor dag. Hajken som alla 
barnen behövde gå var tuff och lång. När 
hajken hade konsoliderats fick deltagarna 
en välförtjänt glass. Efter goda hamburgare 
fick barnen lite fritid, men sen behövde alla 
jobba igen. De äldre barnen jobbade på en 
film och de yngre jobbade hårt på sina sol-
system. Det var varmt i Springwood så alla 
tog sig tid till ett dopp i poolen fylld med 
BLODIGLAR och FUNNELLWEBS, jag 
skojar inte. Men poolen evakuerades snabbt 
på grund av en stor storm på himlen. Till 
mellanmål åt vi frukt, bland annat vatten- 
melon. På kvällen serverades vi ‘lamb roast’ 
med potatisklyftor, vilket smakade perfekt 
efter sån lång dag, som alla hade haft. Lör-

dagskvällen bjöd på asatrons mest 
läskiga händelser för de yngre medan 
de äldre såg den skrämmande filmen 
Rum 213 popcorn- och godisätande. 

Söndagsmorgonen var, efter Bamse- 
yogan, svår eftersom alla visste att de 
skulle åka hem. Lyckligtvis servera-
des pannkakor till frukost. Söndagens 
presentationer av elevernas jobb, 
var uppiggande och roliga inslag att 
avsluta helgen med, även om det var 
svårt att skiljas. 

Text: Tobias Thakur
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En retrospektiv av Ingmar Bergmans 
verk på Cinemateket i Paris, pjäsen 
Efter Repetitionen som spelats på 
Théâtre de la Bastille, Fanny och 
Alexander på Théâtre de la Comédie 
Française, en utställning på Svenska 
institutet med bilder och video, vackra 
kostymer från olika Dramatenuppsätt-
ningar – Ingmar Bergmans 100-års-
jubileum uppmärksammades även i 
Paris med pompa och ståt.

Det blev en självklarhet att studera och tala 
om demonregissören för eleverna som läser 
svenska på lycée Buffon, respektive lycée 
Colbert, två statliga gymnasium i Paris där 
man kan tenta i svenska som första, andra 
eller tredje språk till den franska student-
examen – baccalauréat. 

Många hade hört talas om Ingmar Berg-
man men de flesta hade aldrig sett en film 
av honom. Så uppstod idén att visa Ingmar 
Bergmans filmer för alla sex olika grupper 
från nybörjare till avancerade elever. Fôr 
samtliga elever presenterades Gycklarnas 
Afton (1952), Sommaren med Monika (1953), 
Sommarnattens leende (1955), Smultronstället 
(1957), Det sjunde inseglet (1957) och Scener ur 
ett äktenskap (1974). 

Reaktionen blev mycket positiv, elev-
erna visade med ens intresse och även om 
filmerna var svartvita och i en annan rytm,  
hade de inte långsamt och följde filmens 
förlopp utan att visa minsta tecken på att de 
var uttråkade. Många spännande, oväntade 
synpunkter och kommentarer kom från 
eleverna vilket vittnar om att filmerna fort-

Ingmar Bergmans 
verk och arbete på svenska klubben i Paris

farande är aktuella och att berättelserna till-
talar dem och även idag berör.

Det var givet att dela med sig av elever-
nas åsikter, erfarenheter och upplevelser av 
dessa filmer, så vi fick äran och lov att pre-
sentera arbetet inför en publik – Ingmar 
Bergmans verk och arbete utifrån gymna-
sieelevernas synvinkel på svenska klubben i 
Paris den 28 november 2018.

Inledningsvis presenterades Ingmar 
Bergman av tre elever som snabbt och kon-
kret gav en bild av regissören genom bilder 
i power point. Sedan presenterade alla sex 
grupperna i tur och ordning den film de 
hade sett ur olika synvinklar och som mellan-
spel dök regissörens olika egenskaper upp.

De flesta elever var eniga om att de tyckte 
om filmerna, förutom vissa som inte alls gil-
lade Det sjunde inseglet, där döden var alltför 
närvarande och de stördes av dennes perso-
nifiering. Många berördes av det egendom-
liga, märkliga, mystiska i Smultronstället, där 
Viktor Sjöström drömmer om en klocka utan 
visare och en man utan ansikte. De observe-
rade att barnen i filmerna hade en speciell 
och kontroversiell plats och att de framför  
allt lyste med sin frånvaro. I Smultronstället 
 till exempel står en vagga under ett träd 
där Bibi Andersson tröstar barnet och detta 
symboliserade farorna i världen enligt några 
elever. Fadern, som inte känner till sina barn 
i Gycklarnas afton, upplevdes som grym och 
känslokall, liksom i Scener ur ett äktenskap där 
barnen syns bara en enstaka gång och dia-
logerna mellan Johan och Marianne är bru-
tala, skoningslösa och de talar enbart om sig 
själva och säger saker som man aldrig säger 

eller bör säga till sin partner. Eleverna iakttog 
våld i de flesta filmerna, till exempel då Monika 
blev slagen av sin alkoholiserade far, föräldrar-
nas frånvaro då Monika lämnar hemmet för att 
bege sig ut i skärgården och mannen som van-
daliserar båten utan anledning då de vistas på 
en ö. Även komiska situationer noterades som i 
Sommarnattens leende då Harriet Andersson ligger 
i höstacken och repeterar oavbrutet till drängen 
«gift dig med mig».

Som mellanspel visades en bild på plats 635 
där Ingmar Bergman satt då han besökte Dra-
maten för första gången. Vi fick veta att denna 
plats fortsatte att vara Bergmans absoluta favo-
ritplats i salongen livet ut och att han återvände 
ofta dit för en stunds kontemplation efter arbets-
dagen. Många andra maniska manér nämns 
som Bragokexen som skulle ställas fram på ett 
bord vid kollationering. Ingmar Bergmans öns-
kan att hissen skulle vara nedtryckt till bottenvå-
ningen på Dramaten då han steg in i huset och 
att han kom prick i tid till repetitionen.

Kvällen avslutades med ett uppspel både på 
svenska och på franska av eleverna ur Scener ur 
ett äktenskap då Johan lämnar Marianne för  
en annan kvinna.

Mycket blev sagt och analyserat under 
kvällen. Åsikter om äktenskap framfördes, men 
eleverna menade att de var för unga för att 
kunna identifiera sig med äktenskapsfrågor, 
men som de kunde förstå. Alla kom fram till 
att temana i filmerna, dialogerna och situa-
tionerna inte har åldrats och man rycks med i 
atmosfären som är unik och att Bergman har 
lyckats skapa sin egen värld i filmerna och man 
tycker om att ta del av den världen ett litet tag.
Text : Gabrielle Rozsaffy
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Här kommer först en bakgrund till besöket, 
presenterad av Tobias och Agnes:

Emmy Abrahamson är en känd svensk 
författare som har gett ut flera ungdoms- och 
vuxenromaner. Hon är född 1976 och växte 
bitvis upp i Moskva, i det då kommunistiska 
Sovjetunionen. Därefter har hon även bott i 
Wien, Sverige, Holland och London. 

I samband med Frankfurts stora bokmässa 
besökte Emmy Europaskolan i Frankfurt för 
att presentera sin bok ”The only väg is upp”. 
Föreläsningen började med en introduktion av 
henne själv och en kort förklaring av triologin 
som handlar om hennes tid i London.  Däref-
ter läste hon högt ur den första delen i triolo-
gin med skådespelargester och olika röster, vil-
ket gjorde det mycket intressant att lyssna på. 

Trots att hon läste ur den tyska översätt-
ningen av boken, läste hon väldigt tydligt 
och självsäkert med bara några få misstag 
i uttalet. Under den korta frågerundan på 
tyska visade hon upp en stor kunnighet i 
språket. Hon kunde inte bara förstå och 
svara på alla frågorna, utan lyckades på 
köpet även skämta när hon svarade på tyska. 

Den sista lektionstimmen var det bara de 
svenska eleverna kvar, vilket ändå underlät-
tade. Det verkade som att hon då svarade 
ännu mer avslappnat och öppet på frågorna. 
Här följer nu en handfull av de frågor som 
eleverna ställde till Emmy.

Carl: Varför har du blandat svenska och 
engelska i boktitlarna?
Titeln till den första boken i Londontriolo-
gin heter ”Only väg is upp”. När vi frågade 
henne varför hon hade blandat svenska och 
engelska i titeln berättade Emmy hur hon 
och förlaget försökte komma på passande 
namn till triologin. Till slut kom hon själv på 
att om de blandade engelska och svenska i tit-
larna så skulle titlarna i triologin hänga ihop.

Anna: Hur lång tid tar det för dig att 
skriva en bok?
Emmy berättade att hon behövde en månad 
för att skriva barnboken, ett år för att skriva 
ungdomsböckerna i Londontriologin och 
sin debutbok ”Min pappa är snäll och min 
mamma är utlänning” men att det tog tre år 
att skriva färdigt boken för vuxna.

Alice: Vlka krav ställer ditt 
förlag på dig som förfat-
tare?
Emmy berättade för oss att 
som författare borde man 
skriva åtminstone en bok 
vartannat år, för att inte bli 
bortglömd. Förlaget ställer 
upp deadlines för inlämning 
och skickar sedan respons 
på texten. Emmy berättade 
leende om att hon ofta blir 
ombedd att skriva längre texter och att 
några oanständiga skämt stryks.

Samuel: Vad fick dig att vilja bli författare?
Emmy ville redan som barn bli författare. 
Men innan hon blev författare började hon 
med teater, något som hon också älskade. 
Hon utbildade sig till skådespelare, men 
tröttnade snabbt på branschen. Hon tyckte 
inte att det var något för henne att arbeta 
som skådespelerska så hon började hålla 
workshops istället för att lära ut det som hon 
var bra på. Medan hon jobbade med det så 
ville hon börja skriva böcker och efter ett tag 
märkte hon hur bra det gick. Efterhand bör-
jade hon ägna mer tid åt författandet än tea-
tern och nu är hon författare på heltid.

Matilda: Hur får du dina idéer?
Emmy får sina idéer från sitt eget liv. Hon 
har skrivit dagbok i hela sitt liv och därför 
har hon tydliga minnen av olika händelser. 
Emmy sa att hon naturligtvis gjorde allt mer 
dramatiskt i romanerna, så att det blir mer 
spännande att läsa. Å ena sidan bygger alla 
hennes berättelser på hennes egna erfaren-
heter. Å andra sidan finns det också några 
ställen i böckerna där det var andra som 
råkade ut för pinsamma situationer i verklig-
heten, men hon har skrivit det som att det var 
hon själv som var med om det.

Tankar kring besöket
Här kommer till sist några av elevernas tan-
kar kring besöket.

”Jag tyckte att det var roligt att Emmy 
Abrahamson kom till skolan och läste för 
oss ur sin bok. Det var intressant att fråga 
henne frågor om hennes böcker och liv. Jag 

Författarbesök 
på Europaskolan i Frankfurt

tycker att hon kunde ha läst mer ur sin bok. 
Den var rolig.”

”Jag tyckte att det var intressant, spännande 
och roligt. Det var intressant när hon berättade 
om sitt liv och sin familj. Det var spännande 
när hon läste ur sina böcker, hon hade gärna 
kunnat läsa lite mer.”

”Jag hade velat att hon läste mer och berät-
tade mer om polska läkemedel. Det var roligt när 
hon berättade om hur hon fick rådet att tvätta sitt 
ansikte med urin, så att hennes finnar försvann.”

”Den roligaste historien som Emmy berät-
tade var nog den med Ian McKellen, när hon 
sjöng Ja må han leva, på svenska, vid antag-
ningsproven till The Royal Academy.”

”Jag tyckte att hon berättade väldigt många 
intressanta saker, men mycket av det kan man 
också läsa i hennes böcker. Därför tyckte jag att 
det intressantaste var när hon berättade om sin 
uppväxt i Moskva och hur spännande men också 
annorlunda det var på den tiden. Boken som 
hon skrev om det blev aldrig publicerad, så det 
är något som de flesta aldrig hade hört förut.”

”Sammanfattningsvis kan man säga att hon 
är en utomordentligt humoristisk och under-
hållande föreläsare med en otroligt spännande 
uppväxt.”

”När hon läste bitar ur sin bok ”Only väg 
is upp” gjorde hon det med skådespeleri, vil-
ket gjorde det mycket intressant att lyssna på. 
Något som även gjorde det mycket personligt 
var att hon kom ihåg att vi hade frågat henne 
vid hennes förra besök om vi kunde få vara 
med i hennes nästa bok –vilket faktiskt hände! 
Hon skrev upp våra namn och tog med dem i 
den bok som hon då höll på att skriva.”

Text: Elever vid Europaskolan i Frankfurt och läraren 
Eva Onn
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Slutet av november i Vitebsk i Vitryss-
land är en mörk och dyster tid. Men 
det är väldigt mysigt i huset på kvällen 
när ljuset brinner på bordet. Omedel-
bart förvandlas allt! En sådan kväll är 
det trevligt att sitta i en fåtölj och läsa 
en favoritbok. Och om man går till bib-
lioteket vid denna tidpunkt kan man 
komma till en fantastisk händelse som 
kallas Nordiska Litteraturveckan. 

Det är ett projekt med högläsning av nord-
isk litteratur som framförs samtidigt i hela 
Norden, Baltikum och i Vitryssland. Pro-
jektet, som administreras av Förening-
arna Norden, verkar för att sprida och 
manifestera högläsning och nordisk litte-
ratur (https://www.nordisklitteratur.org/
se/). Nordiska litteraturveckan äger rum 
en gång om året i slutet av november. Då 

arrangerar några bibliotek och skolor hög-
läsning för barn och unga på morgonen, 
och vuxna på kvällen. Varje år väljs ett nytt 
tema samt en ny barnbok, en ungdomsbok 
och en vuxenbok som  förknippas med det 
temat. Tema 2018 var ”Hjältar i Norden”. 
”I november, när det är som mörkast ute, 
tänder vi ett ljus och läser en bok” – det är 
grundkonceptet bakom projektet. ”Så släck 
lamporna, tänd ett ljus, och var med om 
samma högläsningsupplevelse som över 150 
000 personer runtom i världen”.   

Onsdagen den 14 november under Nord-
iska litteraturveckan var den stora högläs-
ningsdagen på biblioteket i Vitebska Gymna-
sium nr.2. Vi läste Handbok för superhjältar 
av Elias och Agnes Våhlund på svenska och 
på vitryska också. Det var en bok om en 
flicka som heter Lisa. Hon var en karaktär 
som en sorts modern Pippi Långstrump med 

 Hur blir man en 
riktig hjälte?

 Nordiska litteraturveckan 2018 i Vitebsk:

superhjältekrafter.  Därför inbjöd vi super-
hjältar från kända svenska böcker att möta 
oss på högläsningen – Pippi Långstrump, 
Nils Holgersson samt en liten tomte Nisse 
Tummetott. Resten av veckan var fylld med 
uppläsningar och andra aktiviteter till temat 
”Bli hjälte”, så eleverna samlades lördagen 
den 17 november för att diskutera boken 
och ha aktiviteter om boken, om hjältar, om 
Norden osv. Vi genomförde denna littera-
turvecka för tredje gången i Vitebsk. För två 
år sedan läste vi Garmanns sommer av Stian 
Hole på svenska och i fjol var det en bok av 
Mauri Kunnas – Skattkammarön. Vi gillar väl-
digt mycket att delta i projektet. Det ger en 
utmärkt möjlighet till mina elever att utöka 
sin kunskap om världen och att öva svenska.

Text: Tatsiana Sinitsa

Sidan 25: Sidan 27: Sidan 28: Sidan 39:  

Glada elever i Vitebsk
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Enligt färfattarna till SFI-boken är det 
ett nybörjarmaterial i svenska för 
B- och C-kursen på vidare studie-
väg. Den är uppbyggd kring teman ur 
vardagslivet med autentiska intervjuer 
med helt vanliga och ovanliga perso-
ner. Det är ett studiematerial för vuxna 
om vuxna. Jag har två  böcker framför 
mig – SFI-LÄS! (på 159 sidor) och SFI-
ÖVA! (på 144 sidor) och en CD skiva, 
och dessutom finns det webbövningar.  
Tanken är att bygga ett läromedel på 
livsberättelser, samtal och fotografier 
och att innehållet blir ett lustfyllt stöd i 
språkinlärningen. Grammatikövningar-
na i SFI-boken ÖVA! följer innehållet i 
SFI -boken LÄS!

Först tar jag fram textboken. I början får 
jag helt enkelt känslan att det finns många 
teman som  man måste gå genom. Faktiskt 
– för boken har tio kapitel. (Presentation, 
Språk och studier, Boende, Konsumtion, 
Mat och matlagning, Hälsa och sjukvård, 
Arbete och praktik, Kärlek och känslor, 
Barn och föräldrar, I ett nytt land). När 
jag kikar mer konkret, ser jag att i textbo-
ken  börjar varje  kapitel  med  texter  från 
två  personer kopplade till temat. Sedan 
kommer två övningar om texten, en lätt-
are med bilder, en annan svårare med frå-
gor, sedan blir det ordkunskap om temat, 
som följs av språkrutan, där man  tar fram 
något grammatiskt moment eller någon 
uttalsdetalj. Kapitlet fortsätter med flera 
dialoger eller små berättelser från olika 
personer och med cirka fem övningar. De 
handlar bland annat om nånting prak-
tiskt som kan inträffa i Sverige och hjälper 
eleven att förstå hur  saker och ting fung-
erar. Några  övningar kräver att eleverna 
reflekterar och berättar om sin egen erfa-
renhet av och i Sverige  (eller om man vill 
prata om nåt annat land). Genom det  blir 
var och en  helt enkelt tvungen att prata 

och använda sina svenskkunskaper. Kapit-
let avslutas med en självbedömningslista. 
Temat känns grundligt studerat redan efter 
övningarna i textboken. Sedan är det dags 
att kolla vad som  gäller angående temat 
i arbetsboken. Imponerande. Efter alla 
övningar baserde på vardagslivet i arbets-
boken kring varje tema ska man verkligen 
kunna orientera sig i det svenska sam-
hället och vara redo att använda språket. 
Alla övningarna finns i ett meningsfullt 
och vardagligt sammanhang. Temat Kon-
sumtion i arbetsboken har 26 olika slags 
extra  övningar – grammatikövningar, hör-
övningar, flera som utvecklar ordförrådet, 
många med rejäla exempel – som att läsa 
köpkvittona, skriva en reklamation, plus en 
IT-övning och till slut en diktamen! Stu-
derandena får lära sig att söka och förstå 

Bra jobbat  
 Fredrik Harstad och Jenny Hostteter!

RECENSION

informaton på allt från kartor, kvitton 
och tidtabeller till hemsidor med bostads-
ansökan till besök på abetsförmedling. 
Progression sker både inom kapitlen och 
mellan dem. Det betyder att spännvid-
den även i de tidiga kapiteln går från låg 
B-nivå till C-nivå. Jag är fascinerad och 
förtjust måste jag erkänna. Så många 
verkligen nödvändiga, vardagsanknutna, 
varierade och spännade övningar har jag 
aldrig sett, ärligt talat. Dessutom är lay-
outen i boken  välplanerad och ger käns-
lan att det är så enkelt att förstå och jobba 
med allt.

Ett underbart studiematerial för vuxna  
på kurs B och C, som jag skulle varmt re- 
komendera för varje lärare och studerande.  

Text: Ieva Krumina
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Årsmötet 2018 hölls lördagen den 26 maj 
på Västerviks stadshotell i Västervik. I års-
mötet deltog ett 30-tal medlemmar.

Årsmötet
Överstyrelsens verksamhetsberättelse dis-
kuterades, bokslutet godkändes och över-
styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  
Det informerades kort om årsredovisning-
en. Budget för 2018 och 2019 godkändes. 

Ordinarie ledamöter 
Samtliga sju ordinarie ledamöter i översty-
relsen hade tackat ja till fortsatt uppdrag. 
Ledamöterna omvaldes.
Ledamöter: Bo Ralph (ordförande, tidigare 
vald för en treårsperiod 2016-2019), Ulla 
Berglindh, Mårten Frankby, Sonja Gräns, 
Gustaf Hultbom, Raija Hämelin, Charlotta 
Johansson och Erik Magnusson-Petzell.

Suppleanter
De tre suppleanterna hade accepterat fort-
satt uppdrag och omvaldes.
Suppleanter: Angela Falkengren, Roger 
Palmqvist och Jorid Williamson.

Valberedning
Valberedningen hade bestått av Kjell Wes-
terlund, Gunnel Svensson och Aimée Del-
blanc. De var samtliga villiga att fortsätta. 
Årsmötet fastställde valberedningen. 

Revisorer
Årsmötet omvalde Klas Björnsson och 
Lars Olof Jonasson till revisorer samt Gu-
nilla Lönnbratt och Claes Holmberg till revi-
sorssuppleanter. 

Konstituerande sammanträde
Vid överstyrelsens konstituerande sam-
manträde utsågs Ulla Berglindh till vice 
ordförande, och Gustaf Hultbom åtog sig 
att fortsätta som skattmästare. Ett arbets-
utskott valdes som bland annat utgör sty-
relse för de stiftelser som samförvaltas av 
Riksföreningen Sverigekontakt. Ordföran-
den Bo Ralph, Ulla Berglindh och Gustaf 
Hultbom valdes som arbetsutskott. 

Överstyrelsen har under året sammanträtt 
fyra gånger. 

Kansli
Föreningens kansli på Dicksonsgatan 6 
har under verksamhetsåret letts av ge-
neralsekreteraren Lars Bergman, som 
har varit anställd på heltid. Peter Höglund 
(50 % tjänst) och Eva Hedencrona (40 % 
tjänst) fortsatte på sina tjänster. Ekonomi-

hanteringen har skötts av Christina Jone-
brant på konsultbasis.

Kansliets lokaler på Dicksonsgatan 6 
– som ägs av Stiftelsen Riksföreningens 
för svenskhetens bevarande i utlandet 
donationsfonder – är i gott skick. Under 
2018 har endast mindre underhållsarbeten 
genomförts i fastigheten. 

Sedan flera år tillbaka hyrs lägenheten 
på plan 3 ut och så skedde även under 
2018. Likaså hyrdes garaget på baksidan 
ut. Möjligheten att hyra ut det så kallade 
konferensrummet på plan 1 användes vid 
ett antal tillfällen under året.

Föreningens medlemstidning har utkom-
mit med fyra nummer under året och har 
en medelupplaga på 2 200 ex. Nummer 1, 
2 och 4 har omfattat 44 sidor per nummer 
medan nummer 3 hade 48 sidor. Layout-
hjälp, tryckning och inplastning har ombe-
sörjts av företaget TreGraf. Distributionen 
i Sverige har tagits om hand av Postnord, 
till utlandet – dit ca 2/3 av tidningarna går 
– av Asendia. 

Endast några få bokbeställningar från 
skolenheter runt om i världen har vidare-
befordrats, dels till Bokus internetbokhan-
del, dels till olika bokförlag. Allt färre skolor 
utomlands använder sig av Sverigekontakt 

vid bokbeställningar då det oftast blir lika 
fördelaktigt att göra beställningen på egen 
hand via en nätbokhandel.

Ekonomi
Under 2018 har värdet på föreningens 
och samförvaltade stiftelsers värdepap-
per och likvida medel minskat från ca 39,2 
miljoner kronor till 35,7 miljoner. SEB:s 
förvaltning av föreningens tillgångar har 
lett till att föreningen fått en avkastning på 
ca 1,4 miljoner.

I statligt stöd från Utrikesdepartemen-
tet – via Svenska institutet (SI) – erhölls 
850 000 kronor. Till verksamheten vid 
svenskcentret i Minsk uppbar Sverigekon-
takt 290 000 kronor, även det från SI.
Ansökningar om medel från Oscar Ek-
mans Stiftelse för Sverige i Utlandet 
beviljades med 400 000 kronor, vilket 
medgav att både nya och redan bepröva-
de aktiviteter i enlighet med föreningens 
målsättningar kunde genomföras. Från 
Torsten Söderbergs stiftelse erhölls ett 
bidrag på 432 000 kronor för projektet 
»De karolinska fångarnas censurerade 
brev». Ett bidrag från Svenska Akade-
mien om 100 000 kronor avsett för sti-
pendier till utländska studenters studier 
vid svenska folkhögskolor har förvaltats 
av föreningen. 

Överstyrelsens 
årsberättelse för 2018
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Svenska utlandsskolor
Delvis inom ramen för statsanslaget har 
stöd i olika former utgått till svenska skolor 
utomlands.
• Under året har 29 paket med barn- och  
 ungdomsböcker sänts ut. Dessa bred- 
 vidläsningsböcker har utvalts i samråd  
 med sakkunnig personal och många
  har inköpts i anslutning till vårens bokrea.  
 Dessutom har böcker kunnat införskaf- 
 fas till synnerligen förmånliga priser direkt  
 från olika bokförlag. 
• Som vanligt har föreningen erbjudit be- 
 sökande svensklärare från olika länder att  
 vid besök på Dicksonsgatan välja ut och  
 ta med sig svenska böcker från den   
 samling som regelbundet fylls på.
• Svenska skolan i Nairobi, Kenya, besöktes  
 i mars. I samband därmed överlämnades  
 som gåva barn- och ungdomslitteratur  
 samt en del modern facklitteratur till sko- 
 lans bibliotek. En bokgåva kom även på  
 motsvarande sätt svenskverksamheten i  
 Addis Abeba, Etiopien till godo.

• Sverigekontakt deltog i den årliga som- 
 markonferensen för svenska utlandssko- 
 lor i Stockholm 7–9 augusti.
• Sverigekontakt har delfinansierat en lärar- 
 konferens i Marbella 18–20 oktober. I kon- 
 ferensen deltog ett 90-tal lärare och rekto- 
 rer från 14 av de svenska utlandsskolorna.
 
Svenskundervisning världen över
Föreningens verksamhet har som vanligt 
täckt ett brett spektrum av insatser av oli-
ka slag.

Blandade aktiviteter
• Sverigekontakt har distribuerat Svenska  
 Akademiens ordlista (SAOL) till deltagarna 
 i Riksföreningen Sverigekontakts och  
 Svenska institutets sommarkurser. Vissa  
 svenska utlandsskolor har också erhållit  
 ordlistan. 
• Den årliga lärarkonferensen i Baltikum  
 genomfördes under 2018 i Tallinn i Est- 
 land 12–14 oktober. Detta var som tidigare  
 år ett samarrangemang med Svenska  
 institutet. Ett 60-tal lärare från Estland,  
 Lettland, Litauen och Vitryssland deltog.
• De cirka 150 skolföreningarna runtom  
 i världen som bedriver ”Kompletterande 
 svenska” fick alla ett bokpaket – totalt  
 skickades 164 paket – med barn- och  
 ungdomslitteratur till sina bibliotek.   
 Dessa skolföreningar har ungefär 5000  
 elever tillsammans. 
• Vid konferensen för lärare inom den  
 kompletterande svenskundervisningen i  
 Europa som ägde rum i Aten 20–22 april  
 delfinansierade Sverigekontakt innehållet.  
 Närmare 100 lärare deltog. 
• Konferensen för kompletterande   
 svenskundervisning och undervisning i  
 svenska för vuxna i Nordamerika i Den- 
 ver 28–30 september delfinansierades 
 av Sverigekontakt. Ett femtiotal svensk-
 lärare deltog. 
• I november stödde Sverigekontakt ett  
 årligt återkommande arrangemang på  
 Hanaholmen i Finland – Sverigepaket  
 2018 – som vänder sig till svenskstude- 
 rande på universitet och högskolor i 
 Helsingforsområdet. 
• Sverigekontakt deltog i de så kallade  
 Sverigedagarna i Uleåborg 26–27 april  
 med föreläsning på Uleåborgs universitet.
• Föreningen arrangerade en konferens i 
 Hannover för svensklärare vid tyska  
 Volkshochschulen den 11 mars. Ett 20- 
 tal lärare deltog. 
• Svensklärare i utlandet som besökt före-
 ningen i Göteborg har haft tillgång till det  
 bokbord som under sommaren står upp- 
 dukat på föreningens kansli. 
• Stöd till Svenska folkhögskolan i Estland  
 har fortsatt att utgå under året. Större  
 delen av dessa medel har beviljats av de  
 Ekmanska stiftelserna. 
• Utöver ovanstående insatser har ett 20- 
 tal kulturaktiviteter vid skolor och skol-

 föreningar i utlandet fått ekonomiskt  
 stöd, till exempel i Chile, Australien,   
 Tyskland, Frankrike och USA. Aktiviteterna 
  har varit av skilda slag, såsom författar-  
 och barnteaterbesök från Sverige, skol-
 utflykter, kör- och musikalverksamhet m.m. 

Sommarkurs i svenska
Som tidigare år anordnades en internatio-
nell avgiftsbelagd sommarkurs i svenska 
tillsammans med Billströmska folkhög-
skolan på Tjörn under tre veckor i början 
av augusti. Årets grupp bestod av 39 per-
soner från 23 länder. Många europeiska 
länder var representerade, men de mest 
långväga deltagarna kom från Indien och 
USA. Deltagarna indelades i tre grupper 
efter förkunskaper i svenska. 12 deltagare 
hade reducerad avgift på grund av svag 
betalningsförmåga. Två studenter var 
tilldelade stipendier och betalade ingen 
kursavgift alls. Studenterna besökte även 
Sverigekontakts kontor på Dicksonsgatan 
där de fick hämta böcker från bokbordet. 
Utvärderingen vid kursens slut visade att 
studenterna liksom tidigare år var mycket 
nöjda med undervisning och kringarrang-
emang.
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Stipendier
Sverigekontakt har fortsatt att adminis-
trera ett program med s.k. friplatser vid 
svenska folkhögskolor. Under vårtermi-
nen studerade sålunda en elev från Bos-
nien och Hercegovina, en från Rumänien 
och en från Argentina med stipendier från 
Sverigekontakt på följande folkhögsko-
lor: Billströmska, Tärna och Sigtuna. Un-
der höstterminen studerade en elev från 
Ryssland, en från Vitryssland, en från 
Rumänien och en från Polen på dessa 
folkhögskolor: Klarälvdalen, Billströmska, 
Tärna och Kyrkerud. Under året har det 
varit stora problem med uppehållstillstånd 
från Migrationsverket för stipendiater som 
kommer från länder utanför EU. Samtli-
ga stipendiater har inbjudits till Göteborg 
för att bland annat lära känna staden och 
träffa Sverigekontakts personal.

Sverigekontakt delade även ut stipendier 
till 13 svenska barn som bor utomlands 
för deltagande i sommarläger på Spar-
reviken på Västkusten. Största delen av 
kostnaderna för detta täcktes av externa 
medel.

Varierande engagemang och projekt
Bland de insatser föreningen gör är vis-
sa påkallade av akuta behov. De kan i 
vissa fall vara ganska begränsade till 
omfånget. Annat kan vara av betydligt 
större omfattning och kan även sträcka 
sig över längre tid.

Centret för internationella studier i Minsk, 
Vitryssland
Riksföreningen Sverigekontakt har fort-
satt att bära huvudmannaskapet för 
”Centre for International Studies” i Minsk, 
Vitryssland, i vilket ”Centre for Swedish 
Studies” ingår. Centret startade 2002 och 
har idag främst studenter som läser fran-
ska och svenska, men även holländska, 
finska, danska och norska studeras. Det 
svenska centret ligger centralt i Minsk 
och är en samlingspunkt för intresserade 
av nordiska språk i allmänhet och svens-
ka i synnerhet. Centret finansieras dels 
av elevavgifter, dels av bidrag från in-
blandade länder. Centrets chef Nastassia 
Maiskaya återkom i januari efter att ha 
varit föräldraledig under 2017.

Ett besök vid centret genomfördes 
av generalsekreteraren i juni i samband 
med de svenskdagar som arrangerades i 
Minsk av Sveriges ambassad. Det åligger 
Sverigekontakt att se till att verksamheten 
bedrivs så attraktivt och professionellt 
som möjligt och inte minst att underlät-
ta för ledning och lärare så att verksam-
heten kan fortsätta på samma trivsamma 
och effektiva sätt som tidigare.

Svenska minnesmärken i utlandet   
Under året har arbetet avseende svens-
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ka minnesmärken utomlands – materiel-
la och immateriella – fortsatt. Det totala 
antalet i december var 1 618. En kalender 
för 2019 med svenska minnesmärken i 
New York har tagits fram. Föreningen av-
ser att under flera år framöver kartlägga, 
lyfta fram, beskriva och informera om de 
insamlade minnesmärkena. Arbetet ska 
synliggöras på föreningens hemsida. Pro-
jektet stöds av Oscar och Maria Ekmans 
Donationsfond. Under 2018 har arbetet 
fortsatt med att framställa en ”coffee table 
book” vars syfte är att lite närmare belysa 
ett urval svenska minnesmärken, som vart 
och ett på sitt sätt visar spår av svenskar 
och svenskhet i utlandet. En formgivare 
och en bildredaktör har engagerats. 

De karolinska fångarnas censurerade brev
Under året fortsatte ett forskningsprojekt 
som initierats tidigare och som bedrivs 
med medel från Torsten Söderbergs Stif-
telse. Det gällde de ca 23 000 svenska 
krigsfångar som efter Karl XII:s nederlag 
vid Poltava och Perevolotjna fördes först 
till Moskva och vidare till olika städer i 
Sibirien. Dessa svenskar kom att stanna 
i Ryssland fram till freden i Nystad 1721. 
Flera av dessa fångar skrev brev till Sve-
rige och ett tämligen stort antal av breven 
kom aldrig fram. Samma öde rönte brev 
från Sverige till Ryssland. De brev som 
återstår finns idag i ett antal arkiv i Ryss-
land och de flesta av dem har inte under-
sökts av forskare, vare sig språkligt eller 
innehållsligt.

I början av maj besökte föreningsperso-
nal Moskva för att samordna arbetet med 
de ryska forskare som engagerats. Under 
året har brev skrivna på svenska transkri-
berats. Brev författade på tyska har också 
börjat bearbetas. Av ca 900 blad återstår 
ca 150 att transkribera. Arbetet löper enligt 
uppgjord plan och ska fortsätta under någ-
ra år framöver.

Sveriges ambassad i Moskva hålls 
fortlöpande informerad om projektets fort-
skridande.

Svenskan i Gammalsvenskby, Ukraina
Det har tidigare varit känt att de svenskta-
lande i Gammalsvenskby blir allt färre och 
att de alla om några år av allt att döma 
kommer att vara borta. Sverigekontakt har 
därför engagerat en svensktalande rysk 
forskare, Alexander Mankov, som under 
många år besökt Gammalsvenskby och 
dokumenterat dialekten på olika sätt. Från 
1 april 2018 erhåller han från Sverigekon-
takt ett månatligt stipendium som sträcker 
sig två år framåt. Tanken är att han under 
de två åren ska dokumentera uttal, gram-
matik och ordförråd i den svenska dialekt 
som används i Gammalsvenskby. Projektet 
är ett samarbete med Göteborgs univer-
sitet och bedrivs med föreningens egna 
medel.

Kartläggning av svenskundervisning i 
utlandet
Genom medel beviljade från Oscar Ek-
mans Stiftelse för Sverige i Utlandet har 
föreningen fått möjlighet att under några 
år genomföra en kartläggning av all un-
dervisning i svenska utomlands, med un-
dantag av den undervisning som bedrivs 
vid utländska universitet. Kartläggningen 
kommer att gälla länder utanför Norden 
och omfatta svenska skolor, komplette-
rande svenskundervisning, svenska som 
ett främmande språk inom gymnasie-och 
vuxenutbildning, svenska vid Europasko-
lor, svenska sektioner vid internationella 
skolor, svenska inom IB-utbildningen och 
eventuellt ytterligare någon verksamhet. 
Kartläggningen ska pågå några år framåt. 

Andra, mindre omfattande aktiviteter
• I januari arrangerades ett nordiskt möte  
 i Helsingfors där föreningens systerorga- 
 nisationer i Sverige, Norge, Danmark  
 och Finland samlades under två dagar  
 och diskuterade gemensamma frågor.  
 Ett liknande möte ägde rum i november i  
 Köpenhamn där även en liknande orga- 
 nisation från det flamländska Belgien  
 deltog.
• Sverigekontakt deltog i konferensen för  
 utlandssvenskar i Stockholm 20 augusti,  
 arrangerad av föreningen Svenskar i  
 Världen.
• Sverigekontakt har med olika priser stött  
 den numera återkommande ”Läsutma- 
 ningen”, som innebär att svenska skol- 
 enheter i utlandet tävlar i att läsa barn-  
 och ungdomslitteratur.
• Generalsekreteraren ingår i Svenska  
 institutets svenskundervisningsnämnd,  
 som bland annat föreslår utlandslektorer
 i svenska vid ett antal utländska univer- 
 sitet. Han deltog även 23 augusti i SI:s  
 lektorskonferens på Skårsjöholms konfe- 
 rensanläggning utanför Stockholm.

Forskningsprojektet Göteborgs-
Emigranten 
Per Clemensson och Ewert Arwidsson har 
haft ett antal arbetsmöten och vid behov 
haft telefonkontakt. 300 CD Emigranten 
Populär har producerats 2018 och 160 har 
sålts. Det återstår 255 skivor i lager. Inger 
Clemensson har tjänstgjort som projek-
tets sekreterare, skött leveranser av skivor 
och böcker och gjort utskrifter för projek-
tet. De utåtriktade fysiska aktiviteterna 
har bedrivits tillsammans med Göteborgs-
Regionens Släktforskares verksamhet. 
Bokföringen har skötts av Riksföreningen 
Sverigekontakts kansli.

Göteborgs-Emigranten har en styrel-
seplats i Föreningen EmiWeb. EmiWeb är 
en onlinetjänst för nordisk migrationsforsk-
ning på Internet. Ewert Arwidsson sitter i 
styrelsen och Per Clemensson är supple-

ant. Göteborgs-Emigranten abonnerar på 
den amerikanska militärdatabasen Fold3 
och den likaledes amerikanska tidnings-
databasen Newspapers.com. Tillgång till 
databaserna Ancestry och EmiWeb erhålls 
till våra forskare genom vår medverkan i 
EmiWeb-samarbetet.

Den lokala aktiviteten Släktforskning-
ens dagar arrangerades 17–18 mars på 
Stadsmuseet i Göteborg. Detta är ett sam-
arbete mellan Arkiv Digital, DIS-Väst, Gö-
teborgs-Emigranten, GöteborgsRegionens 
Släktforskare och Studieförbundet Vux-
enskolan. En monter för information och 
försäljning av CD, böcker m.m. bemanna-
des för Göteborgs-Emigrantens räkning 
av Ewert Arwidsson, Anita Fyhr och Johan 
Larsson.

Under Kulturkalaset 14–19 augusti be-
svarades emigrationsfrågor i hembygds-
förbundets lokaler på Postgatan 4, ett 
samarbete mellan Göteborgs-Emigranten, 
Göteborgs Hembygdsförbund och Göte-
borgsRegionens Släktforskare. Montern 
bemannades av Ewert Arwidsson, Charlot-
te Börjesson och Johan Larsson.

De nationella Släktforskardagarna an-
ordnades i Växjö 1–2 september. Ewert 
Arwidsson deltog för Göteborgs-Emigran-
tens räkning i EmiWebs monter.

På grund av för få anmälningar har det 
inte anordnats någon kurs i emigrantforsk-
ning under året, men arbetet med forsk-
ningsrapporten Göteborgs-Emigranten 8 
pågår. Boken har på grund av sjukdom bli-
vit försenad men beräknas kunna lämnas 
till trycket under 2019.

Stiftelsen Lützenfonden
Bestämmanderätten över användningen 
av stiftelsens medel tillkommer en styrel-
se, bestående av tre ledamöter, av vilka 
två jämte lika många suppleanter för en 
tid av tre år i sänder utses av Riksfören-
ingen Sverigekontakts överstyrelse, och 
en ledamot jämte en suppleant för viss 
angiven tid eller tillsvidare utses av den 
äldsta bland konsul Ekmans på Bjärka-Sä-
by efterlevande.

Styrelse
Ordförande: civilekonom Oscar Ekman, 
Sturefors.
Ledamöter: prof. Thomas Magnusson och 
prof. Hain Rebas, båda Göteborg. 
Suppleanter: Riksföreningen Sverige-
kontakts generalsekreterare fil.kand.  
Lars Bergman, Göteborg, och fil.kand.  
Karin Rydén Thomas, Berlin.
Sekreterare och verkställande ledamot: 
Dr. phil. Inger Schuberth, Wachtberg.
Protokollförda möten har hållits den 27 
februari, 23 maj, 12 september och 5 
december.

Verksamhet
Sekreteraren ledde möten med Kapellstif-
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telsens styrelse i Lützen den 13 mars och 
den 4 september.

Den 8 mars deltog hon i ett offentligt in-
formationsmöte i Lützen om utvidgningen 
av minnesplatsen.

Under sommaren och hösten genom-
förde Lützenfonden tillsammans med 
Museum Lützen två utställningar med 
anledningen av 400-årsminnet av det 
trettioåriga krigets utbrott. En utställning 
av digitala reproduktioner av målningar i 
originalstorlek i den stora salen på ”Roter 
Löwe” och en utställning på slottet om 
panoramamålaren Louis Braun och hans 
kontakter till Lützen. Båda utställningarna 
fick god kritik och var välbesökta.

Den 16 november var sekreteraren 
närvarande i Worms när den förre för-
bundspresidenten Joachim Gauck tilldela-
des Gustav-Adolf-priset.

Minnesplatsen har under året haft drygt 
7 500 besökare och kapellet har använts 
för bröllop, konserter och Lützenskolans 
årsavslutning.

Vetenskapligt
Den 2–3 februari ledde sekreteraren till-
sammans med förre borgmästaren Maik 
Reichel ett möte i Berlin med den veten-
skapliga referensgruppen för utformningen 
av det nya museet.

Den 19–20 mars deltog sekreteraren i 
ett vetenskapligt kollokvium i Heidelberg 
(”Die Schweden im deutschen Südwesten. 
Vorgeschichte – Dreißigjähriger Krieg – 
Erinnerung”).

Den 6–8 juni arrangerade Stiftelsen 
Lützenfonden i samarbete med Museum 
Lützen och det Tyska Historiska Institu-
tet i Warszawa ett vetenskapligt kollok-
vium i Lützen (”Schweden in Mitteleuro-
pa: Auswirkungen, Nachwirkungen und 
Gedächtnis”) med arton historiker från 
Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, 
Frankrike, Polen, Österrike och Tjeckien.

Den 16–17 november bidrog sekrete-
raren med ett föredrag till en vetenskaplig 
konferens i Magdeburg, arrangerad av Ot-
to-von-Guericke-Gesellschaft.

Den 6 november i Lützen 2018
Sveriges ambassad var detta år starkt 
företrädd och som vanligt medverkade 
även representanter för Finland och Est-
land. En syrisk präst predikade i Meuchen. 
En grupp elever och lärare från Svens-
ka Skolan i Berlin besökte Gesamtschule 
Gustav Adolf och medverkade därefter i 
musikandakten och vid kransnedläggning. 
Borgmästaren bjöd på lunch på rådhuset. 
Flera hundra personer var samlade till den 
traditionella kaffestunden i salen på ”Roter 
Löwe”. I närvaro av två tidigare borgmästa-
re utnämndes Lützens borgmästare Inger 
Schuberth till hedersmedborgare i staden.

Lokalföreningarna
De olika lokalföreningarnas egna rapporter 
ligger till grund för följande redovisning av 
de olika aktiviteterna under året.

Lokalföreningen Stockholm
Ett protokollfört sammanträde har genom-
förts vid årsmötet 30 maj. Inga talare hade 
inbjudits då styrelsen valde att tillsam-
mans med anmälda medlemmar diskutera 
det utkast till förändring som tagits fram 
av Christer Nottberg. Det syftar till att från 
att vara en egen lokalförening med allt 
vad det innebär bli en aktivitetsgrupp inom 
Sverigekontakt i Göteborg.

Vid Riksårsmötet i Västervik represen-
terades föreningen av Sonja Gräns och 
Christer Nottberg.

Den 14 juni inbjöd Ålandsföreningen till 
en vandring i ålänningarnas fotspår i Gam-
la Stan i Stockholm. Historikern Stig Drei-
jer var ledare för detta.

Föreningen har som tidigare stött St 
Mikaels församling, Aibolands museum 
samt Nuckö gymnasium i Estland med tid-
skriften Populär Historia. Samarbetet med 
SOV, Estlandssvenska kulturföreningen, 
är också gott. 

Volontärverksamhet förekom även 
denna sommar i S:t Mikaels församling i 
Tallinn.

Lokalföreningen i Helsingfors
Sverigekontakt i Finland rf:s syfte är att i 
Finland bedriva allsvensk verksamhet, att 
utveckla vänortskontakten med Sveri-
ge, att i Sverige sprida kännedom om det 
svenska i Finland samt att i Finland infor-
mera om Sverigekontakts världsomspän-
nande verksamhet. Föreningen vill kort 
och gott främja svenskt språk och svensk 
kultur genom sin existens och verksamhet. 
Under året 2018 har föreningen genom-
fört två årliga projekt, bokprojektet samt 
Sverigepaket. På våren genomfördes 
bokprojektet i samarbete med bokförlaget 
Schildts & Söderströms samt med under-
stöd från Svenska kulturfonden, då sti-
pendieböcker skickades ut till nyblivna stu-
denter runt om i Finland, sammanlagt 450 
stycken. Stipendieboken delas ut till en 
eller två studenter vid landets alla finska 
gymnasieskolorna för att uppmuntra och 
belöna dem som med goda vitsord studer-
at svenska språket. Stipendieboken 2018 
var Missdåd av Karin Erlandsson.

Sverigepaket, som anordnades på 
hösten, erbjöd huvudstadsregionens 
finskspråkiga universitets- och högsko-
lestuderande ett seminarium kring temat 
”Hur skapa en god berättelse inom film, 
marknadsföring och kommunikation”. 
Talarna Maaret Koskinen (professor i film-
vetenskap vid Stockholms universitet), 
Maria Wetterstrand (Managing Director 
vid Miltton Purpose) och Jakob Andersson 
(influencer) presenterade temat ur sina 

respektive områden. Seminariet ordnades 
i samarbete med Hanaholmen — kultur-
centrum för Sverige och Finland, Svens-
ka nu i samarbete med Språkcentrum vid 
Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, 
Haaga-Helia yrkeshögskola, Yrkeshög-
skolan Laurea, Metropolia yrkeshögskola 
och Sveriges ambassad i Helsingfors med 
ekonomiskt stöd av Riksföreningen Sveri-
gekontakt i Sverige, Svenska kulturfonden 
och Kulturfonden för Sverige och Finland.

I slutet av april deltog föreningen även i 
de svenskdagar som Sveriges ambassad i 
Helsingfors arrangerade i Uleåborg. Olika 
sidor av Sverige presenterades för både 
människor i yrkeslivet och för studenter vid 
Uleåborgs universitet.

Under året har styrelsen för Sveri-
gekontakt i Finland rf sammanträtt till tre 
möten samt några mindre arbets- och pla-
neringsmöten.  

Lokalföreningen på Åland
Målsättningen för Allsvensk samling r.f. 
är att samla alla ålänningar kring gemen-
samma ideal, språk och kultur i landskapet 
Åland. Man verkar som en lokalförening till 
Riksföreningen Sverigekontakt.

Styrelsen har bestått av: Erik Lindholm 
ordförande, Olle Strömberg, viceordföran-
de och medlemmarna Annette Gammals, 
Kurre Eriksson, Tony Salminen, Göran 
Karlberg, och Yvonne Sundbom Korpi, 
sekreterare. Ersättare: Sten Hansen och 
Knut Mattsson.

Tre styrelsemöten har hållits under 
året. Verksamhetsgranskare har varit Jo-
han Lindholm.

Föreningen har ca 75 medlemmar, och 
medlemsavgiften har varit 15 euro.

Årsmötet hölls den 22 april på Björn-
hofda gård, då några medlemmar åt lunch 
innan mötet öppnade. 13 medlemmar del-
tog. Diskuterades om Allsvensk samlings 
100-årsjubileum 2023 och planering inför 
det. Efter mötet höll Dan Nordman en före-
läsning om Ålandsrörelsen. 

I juni åkte några medlemmar tillsam-
mans med Stig Dreijer till Stockholm och 
besökte bland annat Medeltidsmuseet 
med guidning av det medeltida Stockholm.

13 oktober firades Borghills födelsedag 
hemma hos Erik Lindholm och Gerd Lind-
blom i Borgboda. Bosse Ahlnäs höll ett 
föredrag om Runö och visade bilder för de 
23 medlemmarna som deltog.

I november besöktes Miniatyrstaden, 
där medlemmarna guidades runt av Sten 
Hansen.

12 december avnjöts ett julbord på 
Björnhofda gård. Det hela avslutades med 
sång och musik av Eivor Lindström och 
Gurli Rådland. Stig Dreijer bjöd förtjänst-
fullt på buss t/r till Eckerö. 20 medlemmar 
deltog.
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Lokalföreningen i Göteborg 
Under det gångna året har diskussioner 
förts om att låta föreningen vara vilande. 
Anledningen är vikande aktivitet från med-
lemmarnas sida. Enligt två årsmötesbeslut 
under 2018 har beslutats att en aktivitets-
grupp ordnar några arrangemang, medan 
föreningens pengar förs över till konto hos 
huvudföreningen Sverigekontakt. Det be-
slöts att dessa medel ska användas till att 
stötta studenter som kommer till Sverige 
för studier på folkhögskolor genom Sve-
rigekontakts försorg. Under 2018 har två 
stipendiater fått sådana stipendier.

Flera uppskattade arrangemang har 
anordnats under året. Medlemmarna har 
fått inbjudan att delta i Finlandssvenska 
föreningens arrangemang. Vid årsmötet i 
april fick vi höra ett föredrag med rubriken 
”Flickskola – en skolform i tiden. På tiden 
igen?” Ulla Berglindh, universitetslektor 
och vice ordförande i Sverigekontakts sty-
relse talade om detta ämne.

I maj fick medlemmarna möjlighet att 
följa med på en intressant utflykt till Varn-
hem/Skara tillsammans med Skaradjäk-
narnas förening med besök på Kata gård, 
en spännande museibyggnad som sedan 
2017 reser sig på kullen ovanför Varn-
hems kyrka.

Under hösten kunde man lyssna till en 
föreläsning om ”Eufemiavisorna”, sam-
lingsnamnet på Sveriges tre första skön-
litterära verk. De är nu utgivna i Svenska 
Akademiens klassikerserie. Professor Bo 
Ralph, ordförande i Sverigekontakt, väckte 
stort intresse när han berättade om verken.

Sedvanlig Thanksgiving dinner ägde 
rum i november med inbjudna gäster bland 
annat från Vasaorden. Sverigekontakts 
stipendiater berättade på utmärkt svenska 
om sina erfarenheter av studier i Sverige.

Extra årsmöte med adventskaffe ägde 
rum i december, och då beslöts att låta 
föreningen vila.

Lokalföreningen i Västervik
Verksamhetsåret 2018 präglades av för-
beredelser inför föreningens 100-årsjubi-
leum och anordnande av Sverigekontakts 
riksårsmöte i Västervik. Kommunen, media, 
museum och hotell kontaktades. Projektan-
sökningar och ett antal artiklar utarbetades, 
och arkivstudier om lokalföreningens do-
nator Knut Broström bedrevs. En presen-
tation och en folder om lokalföreningen 
färdigställdes. Lokalföreningen och Väster-
viks kommun fick publicitet genom artiklar 
och annonser i olika tidningar. Föreningen 
fanns med på den lokala föreningsgalan, 
hördes i P4 Kalmar Radio där ordföranden 
blev intervjuad, föredrag om föreningen 
hölls på Rotary, och i TV sändes mottag-
andet av en fana den 6 juni på Skansen. 

Den 26 maj hölls således riksårsmö-
tet på Stadshotellet i Västervik. Själva 
jubileumsdagen var den 27 maj. Efter en 
stadsrundvandring bjöds gästerna på jubi-
leumstårta på Kulbackens Café och Res-
taurang. Därefter fortsatte jubileet inne på 
Västerviks Museum med en presentation 
av Västerviks lokalförening. Inbjudan hade 
också riktats till allmänheten. Med stöd av 
en PowerPoint-presentation berättade ord-
föranden Jorid Williamson om den verk-
samhet som förekommit och de resor som 
genomförts under de senaste åren.

Föredragshållaren Stig Eriksson fort-
satte på temat med Knut Broström. Det 
är han som betytt mest för föreningens 
ekonomi. Stig Eriksson anknöt till Bro-
ströms liv som lantmätare och kartritare i 
Sydamerika (Patagonien) och berättade 
om hur han själv i Broströms fotspår rest 
från Santiago de Chile längs Stillahavs-
kusten till Patagonien och Magellans sund 
nära Kap Horn. Tack vare god förvaltning 
har avkastningen från Broströmsfonden 
fortsatt legat till grund för lokalföreningens 
bidrag till undervisning i svenska språket 
och svensk kultur utanför Sverige.

Inger Schuberth redogjorde för Stiftelsen Lüt-
zenfondens arbete med minnesplatsen och 
presenterade planer för ett slagfältsmuseum. 

Efter lunch fortsatte programmet med 
visning av utställningen om skeppet Mars på 
museet. Att riksårsmötet förlades till Väster-
vik och att medlemmar från Sverige, Finland 
och även gäster från Tyskland var närvaran-
de gav en extra feststämning till jubileet.

Lokalföreningens årsmöte hölls så sent som 
den 4 oktober 2018. Då genomgicks bud-
getposterna för perioden fram till den 31 dec 
2019. På samma sätt utsträcktes val av le-
damöter och övriga befattningar att gälla un-
der samma period. Frågor om den framtida 
inriktningen och verksamheten diskuterades. 
Bland annat tog en av medlemmarna upp 
tankar kring svenskundervisning på Ormsö.

Samarbete och bidrag som tidigare till Ai-
bolands museum i Haapsal och till Lilla Rågö 
i Estland har fortsatt, liksom samarbete och 
bidrag till Hyvinge skola i Finland och till sti-
pendiater vid Billströmska folkhögskolan på 
Tjörn. Även kontakter med Gammalsvenskby 
har upprätthållits och bidrag till svenskunder-
visning där har lämnats.

Beslut fattades att återuppta försöken att 
få någon elev eller ett par att skriva ett pro-
jektarbete och möjlighet att erhålla stipendi-
um från Västerviks lokalförening. Bidragen 
har sålunda i stort följt tidigare års beslut. Bi-
dragsverksamheten, föreningens målsättning 
och stadgeändring diskuteras.

Till sist
En redovisning av årets hela verksamhet 
kan aldrig bli fullständigt rättvisande. Ovan-
stående är avsett att ge en representativ bild 
av vad som förekommit. Att döma av reak-
tionerna från avnämarna har föreningens 
insatser varit uppskattade. Tack i olika former 
framförs ofta till kansliet. Den direkta kontak-
ten med dem föreningen är satt att tjäna är 
mycket stimulerande.

Det är också den beredvillighet att bistå 
föreningen i dess arbete som många visar. 
Medlemmarnas engagemang är en förut-
sättning för att verksamheten skall kunna be-
drivas väl, men det är märkbart hur intresse-
rade många andra också är. Denna attityd 
bildar en avgörande grund för arbetet och 
skapar dessutom ekonomiska förutsättning-
ar för att de intentioner som föds också ska 
kunna förverkligas. Överstyrelsen vill därför 
gärna tacka alla medlemmar, samarbets-
partner, medelsbeviljande instanser och 
andra tillskyndare som på olika sätt bidragit 
till ännu ett framgångsrikt år och hoppas på 
fortsatt gott samarbete.

Göteborg i februari 2019 

Bo Ralph  Lars Bergman
ordförande generalsekreterare
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Nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige vintern 2018/2019?

1. Det har varit en antal statminister-
omröstningar under höst och vinter. 
Hur många? 
A. 1
B. 2
C. 3

2. Vad heter Sveriges nya kulturmi-
nister?
A. Alice Bah Kuhnke
B. Amanda Lind
C. Lena Adelsohn Liljeroth

3. Vilka fick Polarpriset 2019?
A. Grandmaster Flash, Anne-Sofie von 
Otter, Playing for change
B. Grandmaster Flash, Nina Stemme, 
Playing for change
C. Grandmaster Flash, Anne-Sophie 
Mutter, Playing for change

4. Vilken dag infaller fettisdagen 
2019?
A. 2 mars
B. 3 mars
C. 5 mars

5. Stora mängder tranor kan under 
våren skådas vid en sjö i Västergöt-
land. Vid vilken sjö? 
A. Hornborgasjön.
B. Mjörn.
C. Fegen. 

6. Tidigt under 2019 kom en del nya 
lagar. Vilken är exempel på det?
A. Fri tandvård upp till 25 år.
B. Förbud mot zebror på cirkus.
C. TV-licensen ska betalas via skatten.

7. Svenska Akademien fick en ny 
ledamot i februari 2019. Vem?
A. Agneta Ara.
B. Tua Forsström
C. Anna-Lisa Bäckman

8. Vem vann Melodifestivalen i Stock-
holm 9 mars. Skriv namnet här.

______________________________

9. Vem tog silvermedalj i under  
alpin-VM i Åre?
A. Anna Swenn-Larsson
B. Maria Pietilä Holmner
C. Frida Hansdotter

10. Hur ser svenska namntoppen 
för nyfödda barn ut 2018-2019? 
Vilka namn är populärast?
A. Alice och Liam
B. Alice och William
C. Maja och Noah

11. Värnskattens vara eller inte 
vara har debatterats under senare 
tid. Vad innebär den?
A. En statlig skatt som alla betalar.
B. En lägre skatt för låginkomsttaga-
re.
C. En särskild skatt för höginkomst-
tagare.

12. Vilken film fick pris som bästa 
film på Guldbaggegalan 2019?
A. Goliat
B. Gräns
C. Videomannen

13. The Wife är en film med Glenn 
Close i en av huvudrollerna. Vem är 
regissör?
A. Colin Nutley
B. Björn Runge 
C. Ruben Östlund

14. Den här artisten har gjort något 
av en comeback under senaste 
halvåret. Vem är det?
A. Robyn
B. Annika Norlin
C. Seinabo Sey

15. ”Flossa” är ett av nyorden 
2018. Vad betyder det?
A. Att använda tandtråd
B. Att dansa på ett speciellt sätt
C. Att gapskratta

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

Lösning till nutidsorienteringen nr 
4, 2018 var: 1C, 2A, 3B, 4A, 5C, 
6B, 7B, 8C, 9B, 10C, 11C, 12A, 
13B, 14C, 15A 
Pristagare: 
Elisabet van Troostwijk, 
Nederländerna
Madeleine Kiers-Bolink, 
Nederländerna
Marianne Menzel, Tyskland

GRATTIS!
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