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FRÅN DICKSONSGATAN
Sommaren är här! Visst är det underbart – i år liksom alla andra år. Man
undrar ju om det är lika underbart om
det vore sommar året runt. Här i Sverige
är förstås de flesta sommarhus redo
för säsongen, likaså de bortåt miljonen
båtar som under några månader ska
brukas i allehanda väder. Badkläderna
är framtagna, bärplockarna rengjorda,
grillarna kontrollerade, svampställena
inspekterade, metspöna framtagna och
– inte minst viktigt – gummistövlarna
framsatta. Det kan ju bli regn.

Politiken i Sverige har tagit semester efter
EU-valet i slutet av maj. Vårens medvind för
Kristdemokraterna håller i sig, medan Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet går
knackigt. Sverige går fortfarande ekonomiskt
bra, arbetslösheten är tämligen låg, regeringen funderar på att lägga ner Arbetsförmedlingen – mest gå grund av att den inte förmedlar några jobb eller alldeles för få jobb.
I Göteborg har Göteborgsvarvet gått av
stapeln – en halv maraton (21 km) sprangs
av cirka 40 000 personer. Bortåt 60 000 var
anmälda, ”några” löpare dök alltså inte
upp. Hur som helst, det är världens största
halvmaratonlopp. Och kul är det, både att
springa och att titta på. En del av de 40 000
löparna måste ses som rena hjältar med tanke
på ålder, vikt, löpstil med mera.
Namnbyte
Riksföreningen Sverigekontakt blir Sverigekontakt. Det beslöts på Sverigekontakts
årsmöte i slutet av maj. Det längre namnet
Riksföreningen Sverigekontakt har funnits
sedan slutet av 1970-talet, men känns idag
en smula otympligt och många har länge
kallat föreningen endast för Sverigekontakt,

vilket är ett bra namn som visar vad föreningen ägnar sig åt.
Sommarkursen
Det blir sommarkurs i svenska på Billströmska
folkhögskolan även detta år. I år kommer studenterna som tidigare från världens alla hörn.
Det är fantastiskt att svenska språket och Sverige är så intressant och spännande!
Augustikonferensen
Skolverket och Svensk Utlandundervisnings
Förening (SUF) arrangerar som tidigare år
den så kallade augustikonferensen på Skolverket i Stockholm. Den äger rum under dagarna
tre, 6-8 augusti. Programmet hittar du på
Skolverket eller SUF:s hemsida. Konferensen
vänder sig till lärare och styrelsemedlemmar
vid svenska skolenheter i utlandet. Försök att
ta dig dit någon eller några dagar – det är
viktigt att hålla sig uppdaterad om nyheter på
skolans område eller att bara träffa kollegor
och känna att man är del av något större.
SI-kartan
Den nya Sverigekartan från Svenska institutet (SI) som Si marknadsförde i förra numret
av Sverigekontakt har rönt uppmärksamhet
och flera av er har önskat få den. Är det ytterligare önskemål om detta så hör av er till
min mejladress – se nedan.
Sparreviken
Tack vare de Ekmanska fonderna har Sverigekontakt även i år möjlighet att erbjuda
svensktalande barn i utlandet en reducerad
kostnad för deltagande i något läger på
Sparreviken i Bohuslän. En möjlighet som
har uppskattats mycket under årens gång.
Ett drygt tiotal barn och ungdomar har i
sommar kommit i åtnjutande av detta.

Brev från karoliner i fångenskap
Arbetet i projektet De karolinska fångarnas
censurerade brev går framåt. Vid ett möte i
Moskva i mitten av maj träffade de ryska forskarna med Galina Sjebaldina i spetsen bland
andra den vetenskaplige projektledaren Bo
Ralph. 97 procent av de cirka 750 bladen från
början av 1700-talet är nu transkriberade och
i höst kommer en ny fas att inledas då breven
mer ingående ska analyseras både historiskt
och språkligt. Visst ser man fram emot resultat
från detta!
Sommarens bokbord
Även i sommar kommer det att finnas möjlighet för er utlandsverksamma lärare att hämta
en påse böcker på vårt kansli på Dicksonsgatan
6 i Göteborg. Det är dock viktigt att ni kontrollerar att kontoret är öppet innan ni tar vägen
förbi Göteborg.
Det kom ett mejl
Häromdagen fick jag ett fantastiskt mejl från en
tidigare stipendiat. Kan Sverigekontakts stipendieverksamhet bättre motiveras? Knappast.
”Bästa Lars,
Det har gått nästan ett och halvt år sedan jag kommit till Sverige. Jag tänker ofta att det är det bästa
som har hänt i mitt liv. Jag har haft möjligheten att
göra saker som jag tänkt skulle förbli bara önskan.
Förra året klarade jag Tisus provet och jag har
sökt till Stockholms universitet för hösten. Jag har
också haft många roliga jobb (en valsafari i Norge i
somras, till exempel!) och snart ska jag börja jobba
som däcksman i Östersjön. Hela mitt liv drömde
jag om att jobba till sjöss!
Jag har också träffat någon och vi är väldig
glada tillsammans. I vintras åkte vi tillsammans till
Argentina och besökte min familj.
Inget av alla dessa underbara saker hade varit
möjliga utan att ni hade trott på mig och gett mig
chansen att få sån fin början. Och inte utan att alla
i Sigtuna folkhögskola hade varit så varmt välkomnande. För mig känns det viktigt att ni få veta hur
stor påverkan ni har haft i mitt liv. Jag är för evigt
tacksam! Jag hoppas att du kan hälsa ifrån mig till
alla i föreningen och säga att ni gör ett viktigt jobb!!
/Guada”

SWEA 40 år
Det var 40 år sedan Agneta Nilsson grundade
SWEA (Swedish Women’s Educational Association) i Los Angeles. GRATTIS alla ni 7000
kvinnor som idag tillhör organisationen!
Till sist
Vi på Sverigekontakt önskar er alla en underbar sommar – solsken på dagarna
och regn då och då på nätterna.

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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Så har vi haft ännu ett årsmöte, denna gång i
Göteborg. Stadgarna föreskriver att årsmötet
skall hållas där, men det kan även äga rum
på andra ställen, när goda skäl föreligger.
Förra året inbjöd som alla kommer ihåg
Västerviks lokalförening till årsmöte i Västervik, och det fanns då verkligen ett mycket
gott skäl till att lämna Göteborg. Lokalföreningen firade samtidigt sitt 100-årsjubileum.
Nu var allting mera tillbaka i de vanliga
hjulspåren. Det är inget fel i det. Hellre
invanda rutiner och allt i god ordning än
extraordinära omständigheter som innebär
obehagliga överraskningar. Att förra årets
möte i Västervik var en ovanligt lyckad
begivenhet, som vi länge tacksamt skall
bära i minnet, är en helt annan sak.
Årsmötet i år avlöpte helt utan dramatik.
Kvällens middag avåts på lokal, också utan
missöden, och fick höga betyg. Söndagsutflykten gick till Göteborgs norra skärgård
och bjöd på precis så mycket blåst som man
kunde vänta, men vackert var det. Och den
dramatik som uteblev på årsmötet kompenserades av vinden som låg på ordentligt
över Hönö och Öckerö och jagade upp vita
gäss på havet.
Det är alltid glädjande att kunna rapportera om trevliga saker. Desto tristare är det
att behöva påminna om sorgliga ting, men
det får naturligtvis inte hindra oss att fullgöra
våra plikter, även när de kan vara tunga.
I början av detta år förlorade föreningen
en stor välgörare. Tomas Söderberg blev
inte mer än 82 år, en ålder vi i vår förening inte brukar betrakta som särskilt hög.
Tomas var inte aktiv i föreningens vardagliga arbete, men han har betytt mer för vår
verksamhet än de flesta.
Som ordförande i Torsten Söderbergs stiftelse drev han en linje som inte var alldeles
självklar. Enligt stiftelseurkunden skall Söderbergsstiftelsen i första hand stödja forskning
i ekonomi, juridik och medicin, men i förekommande fall kan även ansökningar som
gäller »övrigt» beaktas. Av denna viktiga
klausul gjorde stiftelsens ordförande flitigare
bruk än han hade behövt göra.
Tomas Söderberg insåg att ett samhälle
som inte vårdar sig om humaniora, konst
och kultur är ett fattigare samhälle. Sedan
må den ekonomiska, juridiska och medicinska forskningen vara hur viktiga som helst.
Själv var Tomas lidelsefullt intresserad
av historia och kanske särskilt arkeologi.
Han var konstintresserad och framför allt
specialiserad på design och konsthantverk.

När fadern Torsten skulle ha fyllt 100 år
för tjugosju år sedan, instiftades på sonens
initiativ till föräldrarnas minne Torsten
och Wanja Söderbergs pris. Både Torsten
och senare Tomas var länge ordförande i
Rööhska museets vänner.
Priset utdelades till nordiska medborgare för exceptionella insatser inom formgivning och konsthantverk. Tomas var noga
med att det skulle vara just ett nordiskt pris
och att det blev en någorlunda jämn fördelning över de olika länderna. Priset lär ha
varit det största i sitt slag i världen.
Sådant här var inget som Tomas gjorde
något större väsen av. Han var en stillsam
natur, som gärna höll sig i bakgrunden,
men han hade inget emot att spela en roll.
Man kan säga att han föll väl in i en gammal Göteborgstradition, där olika mecenater har betytt hur mycket som helst för hela
regionen, men inte bara för den.
En mera sympatisk människa kan man
inte tänka sig. Han odlade en egen stil, får
nog sägas ha varit en aning excentrisk, men
hade ett sällsynt gott hjärta. Frågan är om
han tyckte bäst om djur eller människor.
Klart är under alla omständigheter att han
ville dem alla väl.
Föreningen uppbar genom Tomas
Söderbergs diskreta men kraftfulla insatser stora bidrag till olika typer av projekt i
flera omgångar. Ett sådant tillfälle var föreningens 100-årsjubileum 2008, då Tomas
också var föreningens gäst. Det ännu pågående projektet kring karolinerbreven är det
senaste exemplet.
Sammanlagt rör det sig om flera miljoner svenska kronor under den senaste tjugoårsperioden. Det betyder att föreningen
har Tomas Söderberg att tacka i hög grad
för att den kunnat bedriva sin verksamhet
så framgångsrikt.
Ändå är det Tomas som människa vi
som fick förmånen att lära känna honom
saknar mest. Hans underfundiga humor
och starka personlighet har gjort outplånliga intryck. Han var en stor ande. Föreningen skall tacksamt vårda hans minne.
Alla önskas en god sommar!
hälsar Bo Ralph

Omslag: Göteborgsvarvet 2019,
foto: Glenn T Unger
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Trevlig årsmöteshelg
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Öckerö hembygdsgård

Riksföreningen Sverigekontakts årsmöte ägde rum i Göteborg 25 maj. Ett trettiotal personer
närvarade på hotell Scandic No 25 på Burggrevegatan nära Centralstationen.
Under årsmötet godkändes årsredovisningen för 2018 och budget för 2019 och 2020
fastställdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
av årsmötet för räkenskapsåret 2018. Samtliga ordinarie styrelseledamöter hade tackat
ja till fortsatt arbete inom föreningen och
omvaldes för en period av ett år. Styrelsesuppleanten Angela Falkengren hade avböjt
fortsatt styrelsearbete och ersattes av Jenny
Nilsson, som till vardags tjänstgör på Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.
Övriga två suppleanter omvaldes. Ordföranden Bo Ralph omvaldes för en period av
tre år och tackade årsmötet för förtroendet.
Vid årsmötet fattades det slutliga beslutet
att ändra namnet Riksföreningen Sverigekontakt till enbart Sverigekontakt. Under
ett flertal år har det blivit alltmer naturligt
att endast använda namnet Sverigekontakt,
främst på grund av att antalet lokalföreningar
till Riksföreningen runt om i Sverige och
Finland har minskat.
Efter årsmötet var det middag på kvällen
på restaurang Tvåkanten på Kungsportsavenyn. Vad serverar man i Göteborg om
inte fisk? Torskrygg stod på menyn och var
fantastiskt tillagad, vare sig för mycket eller
för lite kokt. Bo Ralph delade ut förening-

ens förtjänsttecken till Angela Falkengren för
närmare 20 års oförtröttligt och engagerat
arbete inom Sverigekontakts styrelse och som
ordförande i Göteborgs lokalförening. Efter
en trevlig kväll skingrades deltagarna ut på
Avenyn där ett stort antal gymnasister var på
väg till eller från en närbelägen studentbal.
Mig veterligt var det ingen av oss något äldre
som hängde på detta arrangemang.
Som brukligt är var det dagen därpå en
gemensam utflykt. Denna söndag med buss i
delar av Göteborg för att slutligen komma ut
till norra skärgården. Där blev det först kaffe
och ”bagebrö” på Öckerö hembygdsgård
och möjlighet till besök i gamla boningshus
och uthus, samt i Öckerö gamla kyrka från
1400-talet. Nästan mätta tog oss bussen
därefter till Hönö där en trerätters lunch
intogs på restaurang Tullhuset alldeles nere
vid vattnet. Vad fick vi förstås på Hönö – jo,
fisk! Närmare bestämt havskatt – hur ofta
serveras man det?. Och underbart gott var
det också!
Timmarna gick fort i det strålande, men
mycket blåsiga vädret. Men blåser, det gör
det ju alltid ute på öarna. Busschauffören
Per Nordin tog oss tillbaka till Göteborg på
eftermiddagen och deltagarna riktade även

ett speciellt tack till guiden Jan Schöndell
som så förtjänstfullt såg till att vi hade lärt
oss både det ena och det andra när vi väl
var tillbaka.
Årsmöteshelgen fick sitt slut på söndagseftermiddagen då deltagarna skingrades för
att bege sig till respektive hemorter. Tack
alla ni som deltog på olika sätt och såg till
att det blev en så trevlig helg.
Text: Lars Bergman

Angela Falkengren
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ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Svenska kungar
I KRIG I EUROPA

Tack för alla brev och upplysningar som kom efter att vi hade tittat på nyutgivna minnesmärken under 2018. Tankar om hur
andra ser på oss svenskar funderar många över. Jag har här på mitt sätt försökt att sammanställa några minnesmärken om
svenskar som har krigat i Europa och som vi finner och inte finner i svenska skolans historieböcker.

I trettioåriga kriget (1618–1648) stred
Sverige från 1630 med Gustav ll Adolf som
befälhavare och ledare. Skall man vara
helt korrekt med begreppen bör man inte
använda Sverige som krigsförande land
utan istället använda Gustav ll Adolfs mannar som begrepp. Åtskilliga av de stridande
männen i Gustav ll Adolfs manskap var inte
svenskar utan av annan nationalitet, de var
yrkessoldater, krigsfångar och överlöpare.
Förra året, 2018, var det 400 år sedan
det trettioåriga kriget började vilket uppmärksammades bland annat i Tyskland
med ett minnesmärke och ett minnesbrev.
Tyskland har valt att dekorera brevet med
en bild av den
avlidne Gustav ll
Adolf under dennes hemfärd till
Sverige. Kroppen
var balsamerad
och klädd i en
praktfull guld- och
silvervävd dräkt. Tysklands minnesmärke
över det trettioåriga krigets början är en död
svensk kung och det är något märkligt ...
Det trettioåriga kriget avslutades med ett
fredsfördrag – den Westfaliska freden.
Fredsfördraget var i två avdelningar och
undertecknades i de Westfaliska städerna
Osnabrück och Münster 1648.
Här är ett tyskt minnesmärke över den
Westfaliska fredens 350-årsminne. På märket har vi de som förhandlade fram fredsfördraget. På övre raden, den tredje från höger,
han med den perfekta mittbenan, ser vi en
av de svenska förhandlarna, Johan Oxenstierna. Han var son till Axel Oxenstierna
som var rikskansler i Sverige och den som
styrde Sverige när Gustav ll Adolf stupade
1632. Regent i Sverige var, som vi ser på
stämpeln drottning Kristina och eftersom
hon var omyndig när hon blev drottning var
det Oxenstierna som styrde och ställde.
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På minnesmärket finns även Johan Adler
Salvius som Sveriges andra förhandlare. Det
var han som 1650 överlämnade fredsdokumentet till drottning Kristina i Stockholm.
Han blev också rådgivare åt drottningen.
Tavlor med dessa svenskar och de
övriga förhandlarna finner vi inne i rådhuset i Osnabrück. Väl värt ett besök i rådsalen med de svenska minnesmärkena.
Minnesmärken om och med Gustav ll
Adolf finns i den omfattning att de med
lätthet skulle fylla hela tidningen och jag
ber att få återkomma med dessa vid ett
senare tillfälle.
Ett minnesmärke från det trettioåriga
kriget som jag inte överhuvudtaget finner dokumenterat i Sverige vill jag gärna
uppmärksamma er på. Året är 1647, vi
är i västligaste hörnet av Österrike och de
svenska trupperna leds av greve Carl Gustaf Wrangel hemmahörande på Skokloster.
De svenske hade varit i området ett tag,
de hade på ett brutalt sätt plundrat och
mördat i samhälle efter samhälle. De var
så grymma att man ännu 400 år senare
pratar om det. Mot slutet av sommaren
1647 flyttade Wrangel sina trupper till

Schwaben i södra Tyskland och endast en
mindre trupp lämnades kvar. Den kvarvarande truppen bestämde sig för att plundra
inom regionen Bregenzerwald som är ett
skogs- och bergslandskap. De tog sikte på
orten Andelsbuch och mascherade mot
målet. Motståndet i området bestod uteslutande av åldringar, kvinnor och barn. Männen var döda eller ute i kriget.
Skogskvinnorna hade emellertid
bestämt sig för att möta de hatade svenskarna för att förgöra dem. När svenskarna
kom upp mot fallet Bach, stod de plötsligt
inför en skara orädda kvinnor, som var
beväpnade med flaskor, högafflar, yxor och
liar. Kvinnorna som var klädda i sina vita
arbetskläder kom rusande mot de svenska
soldaterna. Alla i den svenska truppen
utom en dödades och begravdes på orten
Egg och denna dag fick namnet ”Roten
Egg” på grund av allt svenskt blod.
De svenska soldaterna blev rädda för
dessa vitklädda varelser som de såg som
himmelska när de kom rusande från skogen
– så rädda att de inte kunde försvara sig
och bara en enda svensk soldat överlevde.
Denna svenska soldat blev fri och fick gå till
greve Wrangel som budbärare.
Skogskvinnorna tog därefter segern som
ett mirakel och lovade att byta ut de vita
kläderna mot endast svarta. Sedan dess
måste arbetskläderna i dessa skogar vara
mörka och så även deras folkdräkt.

Kvinnorna fick som belöning även förmåner som lever kvar än idag. En är att kvinnorna i Bregenzerwald får gå före männen
i kyrkan vid nattvarden. Ett minnesmärke
av Sverige och svenskarna som har kommit
i skymundan.
Ett annat krig som Sverige förde var
Karl X Gustavs polska krig som varade
1655–1660. En episod som skapade ett
minnesmärke som än idag är viktigt för
polackerna.
En svensk styrka om 3200 man och 17
kanoner kommer fram till den polska orten
Częstochowa med klostret Jasna Gora.
Namnet Jasna Gora betyder ”ljusets kulle”
och där förvaras rikedomar som svenskarna vill ha som krigsrov.

Här ser vi bilden med klostret som besköts
av svenskarna. Klostret försvarades av ett
30-tal kanoner och 279 man, det var 68
munkar, 160 soldater, 50 adelsmän och en
svärdbärare.
Kanonkulorna från de svenska
kanonerna överöste klostret. Kulorna som
fastande i klosterväggen visas upp än idag.
De finns kvar på plats i väggen! När ni
besöker Jasna Gora bör ni se hur små kulor
Karl X använde vid beskjutningen, en mur
bör man beskjuta med betydligt grövre
kulor om det skall ha någon effekt.
Den överlägsna svenska styrkan belägrar
klostret i 40 dagar och nätter. De lyckas inte
krossa motståndet. Till sist ger den svenske
kungen upp och drar
vidare. Polackerna
tackade den Svarta
madonnan för segern
över svenskarna 1655.
Segern tillskrevs Jungfru Maria, den svarta
madonnan. Platsen är
numera en helig plats
för polackerna. Många vallfärdar än idag till
klostret för att tillbe den svarta madonnan
som också är Polens skyddshelgon.
Vi får nog betrakta Jasna Gora som
vändpunkten för kriget där krigslyckan
vände och att svenskarna till slut drevs ut
ur Polen 1660. Polens skyddshelgon skapade Karl X Gustav och de svenska soldaterna utan att de visste det.
Karl Xll skapade också minnesmärken ute
i Europa. Stora nordiska kriget var ett

krig som pågick mellan 1700 och 1721.
Den 13 mars 1706 utkämpades slaget vid
Nieśwież.
Karl Xll var mycket segerrik vid tillfället och sände 500 man under ledning av
överstelöjtnant Johan Reinhold Trautvetter
till staden Nieśwież i nuvarande Vitryssland. Svenskarna visste att kosackerna hade
tagit sin tillflykt till staden. Väl framme vid
staden konstaterade överstelöjtnanten att
avsnitt av stadsmuren var dåligt bevakade.
Han sände 300 svenska dragoner för att
klättra över muren och öppna stadsportarna
för de resterande 200 dragonerna.
Kosackerna försvarade sig tappert men
blev besegrade av svenskarna efter en
halvtimmes strid. Överstelöjtnant Johan
Reinhold Trautvetter summerade slaget i
Nieśwież och bland de 500 svenska soldaterna var ett 50-tal skadade och inga döda.
Av de 1125 kosacker som deltog i slaget var
520 döda och180 tillfångatagna. Svenskarna
tog också från kosackerna fyra kanoner,
fyra fanor och två pukor som krigsbyte. Staden belägrades och
plundrades.
Njasvizj slott
stod färdigt sekelskiftet 1500-1600
och intogs av Karl
Xll:s mannar 1706. Karl Xll beordrade soldaterna att plundra och förstöra slottet när
de skulle överge staden. Orden utfördes
och slottet med befästning lämnades i ruiner till sitt öde. Slottet har sedan dess lagats
och lappats och fått annan färg. Svenskarnas framfart har berättats mellan generationerna och de svenska dragonerna har
nämnts med fasa.
Idag är slottet i
Njasvizj helt renoverat och 2005
blev slottet utsett
till världsarv av
Unesco. Väl värt
ett besök och vi svenskar är idag hjärtligt
välkomna... Namnet på vitryska är Njasvizj,
på ryska Nesviz, på polska Nieśwież och på
litauiska blir det Nesvyzius.
Svenskarna lämnade i alla fall grunden kvar till kommande världsarv. Man
kan fundera över vad Karl Xll hade sagt
om han visste att han skapade ett världsarv
med sin övergivna husgrund. Ett fantastiskt
minnesmärke!
Till minne av en svensk kronprins
Napoleonkrigen var ett antal krig i
Europa 1803 till 1815 mellan Napoleon
och olika koalitioner. Efter Napoleons
fälttåg i Ryssland, som slutade i nederlag
för den franska armén, bildade Sverige,
Storbritannien, Ryssland, Preussen och
Österrike en koalition (den sjätte) och
inledde ett befrielsekrig mot Napoleon.
Sverige riksdag hade 1810 valt marskalk

Bernadotte till Sveriges
kronprins, som 1818 blev
Kung Karl XIV Johan.
Den dåvarande kronprinsen som hade stor
krigserfarenhet var befälhavare för de svenska
trupperna i det sjätte
koalitionskriget. Här är
den svenska härföraren
1813.
Slaget vid Leipzig
Slaget vid tyska Leipzig, som ägde rum 16–19
oktober 1813, var den största och avgörande
striden i Napoleonkrigen. Den franska kejsaren Napoleons armé, med 200 000 man och
den allierade armén från Österrike, Preussen,
Ryssland och Sverige, med 300 000 man, stod
emot varandra. Fram till första världskriget
var det världens största krigskonflikt.
På minnesmärket ser ni hur trupperna
stod den 18 oktober. Koalitionen gick till en
enorm offensiv från alla sidor av slagfältet.
Striden varade i nio timmar och båda sidor
led stora förluster. Den sjätte koalitionen hade
fältmarskalk Blücher och prins Karl Johan av
Sverige i norr, generalerna Barclay de Tolly,
Bennigsen och Prins von Hessen-Homburg i
söder och Ignaz Gyulai i väster.

I höger övre hörn finns 25 000 svenska män
samt den svenska kronprinsen. De som stred
för koalitionen var i huvudsak det preussiska
och det österrikiska infanteriet.
Under tiden, på order av de svenska officerarna, som kände sig skamsna att de inte
har fått delta i striden, fattade kronprinsen
Karl Johan beslutet om att skicka in sitt lätta
infanteri för att delta i det slutliga anfallet
mot själva Leipzig. De svenska jägarna klarade sig mycket väl och förlorade endast 121
man under anfallet. Förlusterna under slaget
vid Leipzig var stora. Fransmännen förlorade
38 000 i stupade eller sårade, 30 000 blev tillfångatagna och 5 000 hoppade av. Koalitionen förlorade 54 000 i stupade och sårade.
Det var några minnesmärken från Sveriges
krigiska historia i Europa.
Text: Sven Vindelstam
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Skandinaviska gymnasiet i Kiev
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SVENSKA SPRÅKET
I UKRAINA
Vid ett besök i Ukrainas huvudstad
Kiev i början av april överraskades
jag stundtals av det stora intresset för
svenska språket och för Sverige. Under
några dagar träffade jag representanter
för svenskundervisning inom flera skolformer och möttes av en stor entusiasm
– både från lärare och elever.

I mitten av april kunde jag för första gången
besöka Kiev i Ukraina – en stad och ett
land som just då var mitt inne i ett presidentval. På stan märktes inte så mycket av
detta dock. Jag kunde istället helt fokusera
på det jag kommit för, nämligen att få en
bild av undervisningen i svenska i Kiev med
omnejd. Jag hade även förmånen att få delta
i Sverigedagarna som ägde rum bland annat
på Taras Shevchenko-universitetet, men
även på ett flertal platser på stan. Nordisk
kultur stod i centrum vid eventet Nordic
Night som arrangerades i ett centralt beläget
museum där de nordiska länderna hjälpte
till att informera om både nytt och gammalt. Köttbullar och sill svaldes ned med
Carlsbergs öl och Finlandiavodka under det
att åhörarna kunde lyssna till föredrag om
återvinning, hållbara samhällen med mera.
Sveriges ambassadör Martin Hagström var
mer än nöjd över uppslutningen, intresset

och engagemanget bland ukrainarna.
Utöver undervisningen i svenska vid universitetet i Kiev så finns det ett flertal möjligheter för vuxna att studera svenska. Swedish
Language School startade 2017 och har
redan haft ett hundratal studenter. Just nu
läser drygt 20 elever svenska på olika nivåer
och ytterligare cirka 25 studerar svenska
privat med enskilda lärare. Det finns även
en grupp på den svenska ambassaden som
deltar i svenskundervisning.
Ukranian-Scandinavian Center har verksamhet både i Kiev och i Lviv. Ett tjugotal
studenter läser svenska i Kiev medan det
i staden Lviv är betydligt fler, omkring ett
60-tal. Ansvariga berättade att intresset
är stort och att man årligen arrangerar ett
stort antal aktiviteter med anknytning till
Sverige. Man har bland annat en sommarkurs i svenska.
Vid företaget Infopulse finns ett flertal
svensktalande ukrainare med olika uppdrag från Sverige. Niklas Moroz arbetar
där, men han har även undervisat i svenska
i många år och har fört statistik på antalet
svenskstuderande elever han totalt har haft
– det är mer än 600!
Vid sidan av akademiska studier på universitet så är det utan överdrift årligen 100200 vuxna som studerar svenska i städerna

Kiev och Lviv. Ett fantastiskt anta! Till detta
kommer The Scandinavian gymnasium i
Kiev – en skola som jag först trodde var en
gymnasieskola i svensk mening, men som
visade sig vara en skola med 1800 elever
från klass 1 till 11. Av dessa elever studerar
120 svenska som främmande språk! Man
häpnar! Ett antal av dessa elever presenterade sina klasskamrater och sin stad Kiev på
svenska och bjöd på hembakade muffins. En
grupp yngre elever sjöng Gullan Bornemarks
Sudda sudda bort din sura min – något man
hoppas inte berodde på att jag såg sur ut.
Rektorn Tetyana Pushkarova och svenskläraren Oksana Harbar berättade om de
svårigheter de har. Det är framför allt svårt
att få tag i svensklärare som stannar kvar
då lärarlöner generellt i Ukraina är låga.
Även medel till läromedel och pedagogiskt
material är små. Jag hade dock med mig en
låda med svenska läroböcker och lite annat
som kan underlätta planeringen för lärarna.
Med andra ord – svenskundervisningen i
Ukraina är omfattande på olika nivåer och
inom olika skolformer. Det är ju mycket
glädjande! Och väl värt att på olika sätt
uppmärksamma och uppmuntra.
Text: Lars Bergman

Sveriges ambassadör Martin Hagström
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SUF:s nätverkskonferens i

Milano
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Katedralen i Milano

Martin Widmark och Mia André tillsammans med elever

Drygt 70 svensklärare och styrelseledamöter inom verksamheten för
kompletterande svenska möttes under
SUF:s nätverskonferens i Milano under
de första dagarna i maj. Med temat
Sverige och svenskhet idag, samt ordförrådet lotsades vi in i vad skolungdomar där hemma är intressarade av;
hur de faktiskt talar och skriver och
hur vi som pedagoger utomlands kan
hjälpa våra elever att utöka ordintaget.

Mycket mat blir det när man är i Italien
och vädret var med oss nästan hela tiden
om än kyligt, inramningen av det hela stod
universitetets vackra huvudbyggnad, Festa
del Perdono, för och eftermiddagens guidning gav de extra detaljerna om staden
som stod som värd.
När börjar en konferens?
Kanske som en idé i huvudet då man för
tredje gången blir ombedd att hålla i organisationen kring den; kanske efter att man varit
med själv på några tidigare konferenser, fått
inspiration och sedan funderat på vad man
saknat eller kanske under det där första
skälvande planeringsmötet i maj året innan.
I vårt fall direkt efter skolavslutningen 2018.
Hur väljer man tema?
Ett av våra uppdrag, enligt kursplanen
för kompletterande svenska, är: ”Genom
undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sitt intresse för och sina
kunskaper om kultur, natur och samhälle
i Sverige. Undervisningen ska också bidra
till att eleverna anlägger ett jämförande
förhållningssätt till kulturer och språk.”
Man kan hålla med eller inte, man kan
bevara svenskan och jobba med reglerna
men medvetenheten om förändringar i landet där språket principiellt talas är viktiga för
oss som jobbar utomlands. Därför ville vi ha
en konferens som handlar om just det – vad
är aktuellt i Sverige JUST NU? Vad talas det
om i skolan och vilket språk använder våra
elevers jämnåriga i Sverige? Hur implementerar vi det i våra lektioner för att våra elever
ska få ett adekvat ordförråd och inte låta som
om de kommer från en gammal 80-tals film?

Lars JO Larsson, Kvintessensen, tog på sig
en gedigen uppgift att försöka förklara det
som är svenska ungdomars, och på så sätt
också svenska pedagogers, vardag och vardagsspråk och hur vi lärare till slut får inse
att regler luckras upp och självklara språkfel, plötsligt inte är det längre. Men visst är
det påfrestande för svensklärarörat att höra
att vi kan inte bortse från användandet av
direkt anföring i indirekt sats. Det är ”sjukt”
vanligt, som Lars sa.
Skrattsalvorna ekade ända in i konferensmiddagen på fredagskvällen efter att vi
fått exempel på 2000-talets socialrealistiska
litteratur serverad oss. Att Kalles mamma
fått en depression är hemskt men nog fick
det 70-tals litteraturen med böcker som
Elvis, Elvis att blekna i jämförelse.
Under lördagsförmiddagen höll Gunnel
Jäderland, från Jönköping University, ett
gediget pass om ordförråd och språkutveckling. Hon benade upp de senste begreppen
om vad som är första modersmål, andra
modersmål, svenska som främmande språk,
svenska 2 och visade på vikten av ordinlärning. Det lämnades plats för diskussion och
exempelutbyten deltagarna emellan. Just
mixen av föreläsningarna under SUF-konferensen gör att man kan ta till sig det man
saknar och luta sig tillbaka och få lite uppfräschning i de ämnen man redan känner
sig bekant med. Något för alla är ju fortbildningens bästa smörgåsbord.
Och just spis saknades inte den här konferensen heller. Riksföreningen Sverigekontakt lade grunden till den fantastiska konferensmiddagen och när det så i slutskedet av
vår planering rullade in spons från Volvo,
både Cars och Trucks, drog vi till med en
rejäl uppgradering av menyn. Innan dess
hade vi naturligtvis testat en av Milanos
bästa pizzerior på vår välkomstmiddag och
fått helylle svenska köttbullar med potatismos och rårörda lingon till lunch under
dagen. Fina restaurangen Björk, med sina
svenska kockar stod för det kalaset.
Att lära av varandra.
Ingen lärare står utan idéer och vi kommer knappast att återuppfinna hjulet men
vi sitter på en massa bra pedagogiska tips.

Under fredagens workshop flödade lektionsplaneringar, lekar, funderingar och diskussioner i samma strid som hällregnet utanför. Man
kan ha gjort samma sak med sina elever – nästan – och det gör att en ny detalj att lägga till
sin lektion kan vara det lilla som krävs för att
det ska lyfta och bli ännu bättre.
Samtidigt arbetade våra styrelser med den
stora frågan ekonomi och elevunderlag, något
vi alla brottas med och förhoppningsvis kan
stötta varandra i.
Vad krävs under konferensdagarna?
Mammor, mammor och åter mammor. Som
tar emot, som bakar fikabröd, som kokar kaffe,
som städar undan, som visar vägen, som är
glada och härliga och ställer upp för vår verksamhet. Vår ordförande i skolföreningen,
Minna Nietsch, är såklart en mamma och
hennes välkomsttal var lika rörande som viktigt för oss lärare att höra: vi gör skillnad, vi
skapar det lilla Sverige, vi gör barnen till starka
svensktalande individer. Det ska vi ta åt oss.
Vi behöver också information om vad vi
är och vad vi har för stöd i Sverige och i SUF.
Per-Olov Ottosson, utbildningsråd på Skolverket och Lars Bergman från Sverigekontakt
informerade om senste nytt inom utbildning,
förändringar och stipendier. Annika Simonsson Bergqvist berättade om SUF och inbjöd till
årets tre-dagarskonferens i Stockholm i augusti
(förutom att hon var en fena på teknik, vilket
kom oss till gagn inte bara en utan flera gånger).
SUF-ledamoten, Dea Mansten påminde alla
om vårt uppdrag, att vi inte lär barnen tala
svenska, det kan de redan, utan vi förstärker
deras svenska genom att lära dem regler, knäcka
läsförståelsen och utöka deras ordförråd.
Milanos tonåringar hade gjort en liten
film om skolan och efter några tekninska
stopp, fick vi (läs Annika Simonsson Bergqvist) till det och kunde visa vad vi håller på
med och var vi håller till. Och var vi håller
till och vad Milano vilar på för historia fick
de som gick på stadsvandring med Gherardo
veta, innan alla spreds tillbaka till sina hemstäder – cyprioterna med stafettpinnen i
resväskan, för nästa gång ses vi mitt i östra
Medelhavet. Om det, en annan historia.
Text: Anna Brännström, Svenska skolan i Milanos
huvudlärare och grundare.
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Sverige visar sig i

MINSK
Sedan några år tillbaka arrangeras Sverigedagen av Sveriges ambassad i Minsk. Lördagen 1 juni
var det dags igen, Svenska företag och svenska idéer och koncept dominerade Minsks centrala
delar. Vädret var vackert, folk var glada och nyfikna, barn lekte, alla åt och drack och överallt i stan
syntes svenska flaggor som det viftades med på alla tänkbara sätt. Det var en fest som hette duga.

D

et började redan på fredagskvällen
med en mottagning för prominenta
gäster från både Sverige och Vitryssland. Trevligt mingel på restaurang vackert
belägen vid en liten sjö där deltagarna kunde
ta för sig från den fantastiska buffen. Sveriges
ambassadör Christina Johannesson hälsade
välkommen och tackade alla de som gjort
Sverigedagen möjlig och vände sig även till
Vitrysslands vice utrikesminister som var på
plats för att visa sitt lands uppskattning av
arrangemanget.
Det är svårt att tänka sig att befolkningen
i en huvudstad i ett annat land så entusiastiskt kan ta del av arrangemang som har för
avsikt att främja ett land i stort sett ingen
har varit i. Men det är just det som sker
under Sverigedagen. Några exempel – Volvo
arrangerade en tävling där man med en
grävskopa skulle bygga ett litet torn av träboxar och en hink vatten. 82 grävmaskinister anmälde sig från hela Vitryssland! Åttiotvå! Tiotusen svenska flaggor delades ut av

130 svenskstuderande vitryska volontärer.
Inte nog med att de delades ut – de syntes
dessutom hela kvällen över centrala Minsk.
I Electrolux monter lagades det mat hela
dagen, i Oriflames olika bås makeupades
det, I Husqvarnas område kunde man sitta
på motorcykel eller åkgräsklippare, IKEA
satsade bland annat på barnen. Det förelästes om ”pappaskola” och om återvinning.
För de yngre fanns ishockeyspel, innebandyrink, bordtennis, kubb och andra ”svenska
spel”. Ishockeyspelsturneringen – ni vet ett
sådant spel som står på ett bord – vanns av
en grupp äldre svenska män som tycks ha
toppat sitt lag och som antagligen hade spelat sen barnsben. På eftermiddagen uppträdde Jens Lekman och därefter avslutade
Loreen Sverigedagen sent på lördagskvällen.
Mängder av glada människor i alla åldrar
lyssnade och kunde så småningom vandra
hemåt i den ljumma natten.
De 130 volontärerna var svenskstudenter från de två vitryska universitet i Minsk

där svenska studeras samt från Svenska centret, som startade sin verksamhet 2002. Idag
leds språkcentret av Nastassia Maiskaya
och hon berättar att centret idag har cirka
180 studenter varav ett hundratal studerar
svenska. De övriga läser danska, norska,
finska, isländska och holländska. Studierna bedrivs på kvällstid. Svenska företag
som börjar etablera sig i Minsk visar också
stort intresse för att deras personal ska lära
sig lite vardagssvenska, men även kurser
om skillnaderna mellan svensk och vitrysk
affärs- och ledarkultur önskas.
Det händer mycket i Minsk. Den politiska
situationen är sig lik i Vitryssland, men om
man har besökt staden de senaste fem-tio
åren så är förändringen på gatorna enorm.
Från att ha varit en stad med tämligen få
restauranger och barer med huvudsakligen
östeuropeisk mat och dryck är situationen
idag en annan. Uteserveringar, gatuteater,
musik både här och där, ölhak, vinbarer,
sushi- och tapasställen – det sjuder av liv och
det är de unga som tycks
leda utvecklingen. Ja, snarare de i 30-årsåldern som
antagligen har pengar att
spendera. Men, det är ju i
Minsk. Utanför huvudstaden ser det förstås annorlunda ut.
Som sagt, Sverigedagen
blev även i år en succé. Allt
arbete som alla inblandade
hade lagt ner i förberedelser resulterade i bortåt
50 000 Sverigeentusiastiska
Minskbor.
Text: Lars Bergman

Nastassia Maiskaya
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Ambassadör Christina Johannesson
med Vitrysslands vice utrikesminister.

Loreen

Mottagningen

Det nya Minsk
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Det handlar om att leva
Anteckningar om litteratur
Den kinesiske konstnären Wu Tao-tzu stod en dag
under Tangdynastien och betraktade en väggmålning
som han just slutfört. Plötsligt klappade han i händerna och tempelporten öppnade sig. Han gick in i sitt
verk och portarna stängdes åter.
Sven Lindqvist, Myten om Wu Tao-tzu
(Bonniers 1967)
Idag är en vacker dag i mitten av maj. Jag
såg på en nyhetsflash att författaren Sven
Lindqvist avlidit. Eftersom jag arbetar på
ett bibliotek kunde jag snabbt få fram den
av hans böcker jag först kom att tänka på
– Myten om Wu Tao-tzu (Bonniers1967, Delfinpocket 1969 och senare upplagor). Den
är en bok från ungdomens läsning jag ofta
tänker på, minns känslor av uppvaknande
och glädje, hur jag sedan såg annorlunda på
världen.
Boken är en berättelse, en essä, en pamflett och ansluter på många sätt tätt till
Sven Lindqvists hela författarskap. Han var
mästare i att kombinera flera olika synsätt,
olika källor, olika sätt att skriva. Flera av
hans böcker är på det sättet som slipade
i många facetter, läsaren får se ämnet
belyst från många håll samtidigt. Hans texter, antingen det rör sig om hela böcker
eller sådana kortare, som de dagboksnotiser, vilka under en period publicerades i
Dagens Nyheter, genomsyras av kunskap
från många källor. Han sökte rastlöst i historien och samtiden, hänsynslöst i sitt eget
liv och i vårt gemensamma för att finna sätt
att förhålla sig till det som bestämmer vilka
vi är och hur vi handlar.
Myten om Wu Tao-tzu beskriver ett konstens
vägskäl: betyder konsten något, har konstnären och betraktaren, författaren och läsaren något förhållande till det som är utanför
verket, det vi kallar verkligheten? Och vad
får vår kunskap om allt detta för betydelse
för konsten? Boken skrevs under sextiotalet,
decenniet som brukar beskrivas som uppvaknandets årtionde. Många insåg att samhällslivet och det privata livet är så komplext
invävda i varann att man inte kan se det
ena utan att samtidigt se det andra. Världen bytte skepnader, befrielserörelser slogs
mot kolonialmakter, det var efterkrigstid
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men ändå fanns nya konflikter. Vi som satt
på åskådarplats kunde med hjälp av medierna på ett helt annat sätt än förr se vad som
skedde runt hela jorden, mer eller mindre
i direktsändning. I och för sig var ingenting
nytt i detta, gräsligheter och motstånd har
alltid förekommit, liksom kloka insikter men
det känns som att det då fördes till sin spets
på ett naknare och mera uppfordrande sätt
än förr.
Sven Lindqvist och många med honom,
såg naturligtvis detta, och i sin bok formulerade han ett dilemma: den författare (i
mycket han själv) han berättar om, hade försökt leva inne i konsten, som om den yttre
verkligheten inte rörde honom. Nu gjorde
han en omvänd resa och steg ut i verkligheten. Myten om Wu Tao-tzu är därför en berättelse om en människa som ser det andra.
Han reser till Kina, till Indien, till Afghanistan. Han ser enorma skillnader och utmaningar, inte endast för folken i de länderna
utan för hela världen – även för oss i det relativt skyddade Västerlandet.
Och ja, det är mycket vi nu vet mera om,
inre och yttre kartor har ritats om, det som
kändes gott då har sedan visat djävulska
sidor, ingenting är helt svart och ingenting är
helt vitt. Men kärnfrågan består. Vad tänker
vi människor, läsare och författare, konstnärer och betraktare om förhållandet mellan
yttre och inre verklighet? Om litteraturen har
någon uppgift, vad skulle den bestå i?
Bokens omslag, såväl originalupplagan
som i senare utgåvor, pryds av ett kinesiskt
tecken, som betyder ”nej”. Det är skrivet av
en berömd kalligraf, Mi Fei (1051 – 1107).
Varför ”nej”? Sven Lindqvist besvarar
själv frågan i slutet av boken. Vi har då med
honom färdats in i konsten, tagit oss ut och
hamnat i Kinas både brutala och på sitt sätt
drömska sextiotal, i ett kaotiskt och katastrofalt Indien, i ett Afghanistan radikalt annorlunda än idag, i ett Västerland i krig med
Asien – ja, i en värld som krävde förändringar.
Efter att ha sett detta, efter att ha läst
Hermann Hesse, Marcel Proust, Robert
Musil och många andra författare och filosofer, ställer han då, 1967, upp en ekvation:

Är social och ekonomisk frigörelse möjlig utan våld?
Nej
Är den möjlig med våld?
Nej
En nutida läsare skulle kanske inte ställa frågan riktigt på samma sätt, men synen på
tillvaron som en omöjlig, angelägen och taggig ekvation, vilken ändå måste lösas, står
kvar. Den är ett mystiskt motsatspar som på
samma gång vetter in mot dig själv och ut
mot världen.
Och litteraturen och konsten då? Kan de
hjälpa?
Om det ens är deras uppgifter, om man
alls ska lägga uppgifter på dem: genom att
ställa de jobbiga frågorna, genom att vara
motsägelsefulla, genom att hävda sin rätt till
det Mi Fei skrev. Tecknet sägs också föreställa
två flygande vingar.
Arne Johnsson är poet, litteraturkritiker,
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.

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

OMNEJD
är ett fult ord!

Som språkvetare talar man ogärna
om fint och fult språk. Det får man lära
sig att undvika tidigt i utbildningen
och för de flesta av oss sitter det i
ryggmärgen att säga saker som ”Det
finns inget fult och fint språk, inget bra
och dåligt språk, bara mer eller mindre
lyckat språk i olika sammanhang.”.

När jag ger språkråd har jag därför mycket
praktiska utgångpunkter. Vem vill förmedla
vilket innehåll till vem och vad är avsikten
med kommunikationen? Kommunicerar man
med ungdomar använder man andra ord än
om man kommunicerar med vuxna. Försöker
man provocera kan det vara utmärkt att ta till

svordomar. Vill man få en grupps förtroende
försöker man använda de ord och uttryck
som används inom just den gruppen. Men
något bra eller dåligt språk, något språk som
är fint eller fult i sig självt, det tror vi ofta inte
på, vi som arbetar med språk.
Men det gör många, många andra. Till
Språkrådets rådgivningsverksamhet kommer det varje dag en stor mängd mejl och
telefonsamtal som handlar om språket.
Ofta tycker brevskrivaren att språkvårdarna
ska ordna så att ordet försvinner ur språket.
De föreslår att vi ska förbjuda orden eller
åtminstone ”göra något!”.
Nu är det inte mycket man kan göra åt
vad människor säger. Språket mår bäst av att
utvecklas någorlunda fritt, men lite insatser här och där. Men de insatserna gäller
aldrig enstaka ord och aldrig förbud av
enstaka ord, även om det finns några
ord som i stort sett aldrig fungerar.
Men även om vi hade velat förbjuda ord i svenskan, så hade det varit
svårt att veta vilka ord som skulle
bort. Människor är nämligen inte
alls ense om vad det är i svenskan
som är mest problematiskt eller
helt enkelt ”fult”. Om man söker
på ordet fult i de arkiverade
inkomna frågorna hos Språkrådet
hittar man massor av förslag på
oegentligenheter i språket.
En del har synpunkter på
notation i skrift: ”Jag tycker att
det ser fult ut med kolon i repliker i romaner. Kan man hoppa
över dem ?” ”Att skriva 1930och -40-talen (med streck
både före och efter 40) ser fult
ut och att skriva 1930- och
1940-talen (med 19 före både
30 och 40) ser klumpigt ut.
Hur gör man detta på ett
elegant sätt?” ”Ibland avslutas webbadresser med ett
snedstreck: /. Jag tycker
det är väldigt fult med ett
snedstreck i slutet av en
mening.”

Många konstaterar att engelskan påverkar svenskan och ger exempel på anglicismer som de tycker är särskilt fula. Kan
man verkligen säga att någon lämnar, som
på engelska, eller måste man lämna något
på svenska? Svaret är att väldigt många både
säger och skriver att Politikern lämnar efter skandalen. Det är inte svårt att förstå och det kan
knappast blandas ihop med något annat ord
eller uttryck. Engelska lånord vållar också
en del bekymmer när man vill böja dem.”
Vad heter slowjuicer i bestämd form plural?
Slowjuicerna? Slowjuicersarna? Hur jag än gör blir
det fult!” säger en brevskrivare. Uttalet av de
engelska orden kan också vara ”fult”: ”Hur
ska man få svenskarna att sluta uttala shorts
som hååtsch?”
Klassiska fula ord, svordomar, handlar
också en del mejl om. ”På senare år är det
mycket vanligt att offentliga personer och
andra lägger till ordet skit. Skitgott, skitdåligt,
skitbra o.s.v. Mycket fult. Hur kan detta
tillåtas?”
Att svordomar upprör är ju fullt förståeligt, det är kanske till och med deras främsta
funktion. Därför är det inte så svåra att hantera. Rådet kring dem blir ju alltid att hantera dem med varsamhet och bara använda
dem om man är beredd på att förarga.
Svårare är det att veta vilka andra ord
det är som upprör enskilda personer. Det
verkar som att snart sagt varje ord i svenskan
har sina fiender bland språkanvändarna.
Det finns helt enkelt inga gränser för vilka
ord man av olika anledningar kan avsky.
Här kommer ett axplock av förhatliga ord:
”Sonens fru vill jag kalla sonhustru, dotterns man måg, men oftast används orden
svärdotter och svärson. Jag rycker att det låter
så fult.”
”Jag gillar inte ordet framdrift (t.ex. av
flygplan i luften med hjälp av propellrar).
Jag tycker det är ett synnerligen fult ord och
skulle helst se att vi inte använde det.”
”Färst?! Får man skriva så? Väldigt fult
och knappat begripligt.”
”Jag vill att ni förbjuder orden flärp samt
omnejd för att de ser fula ut och låter fult.”
Omnejd, färst, framdrift och svärdotter är alltså
ord som enskilda personer tycker är så hemska att de inte borde få användas. Urvalet
visar att det är ganska svårt för en språkvårdare att sluta sig till vilka
ord som väcker anstöt.
Själv tycker jag att omnejd
är mycket vackert. Vad
tycker du?
Text: Sofia Tingsell
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INFORM ERAR

Hobbyn som blev
ett yrke
Ute Störiko undervisar i svenska i Tyskland. Sverige har alltid varit närvarande i
hennes liv. Utes föräldrar är tyskar men
träffades i Sverige. I hemmet läste man
svenska barnböcker flitigt, en tradition
som Ute förde vidare när hon själv blev
förälder. Efter gymnasiet arbetade Ute
som au pair i Göteborg och därefter
väntade studier i skandinavistik i Kiel
och i Freiburg.

N

umera driver Ute Störiko språkinstitutet OBS! som erbjuder undervisning i alla de nordiska språken.
OBS! har kurser för elever i alla åldrar och
på alla nivåer runtom i Tyskland samt via
distans. Intresset är stort och institutet förmedlar även kurser i Skandinavien via ett
20-tal partnerskolor. OBS! anordnar också
Swedex, ett internationellt test i svenska
som främmande språk som finns på olika
språknivåer.
Dessutom arbetar Ute som svensklärare
vid Språkcentret vid Bambergs universitet.
Även på universitetet är intresset stort för
svenska språket. Svenska kan läsas som ett
frivilligt ämne vid sidan av andra studier,
mestadels humanistiska ämnen. Tyvärr kan
inte universitetet erbjuda mer avancerade
språkstudier i svenska, trots att sådana kurser skulle locka många studenter.
– Det här är ett stort problem, särskilt
för många universitet i södra Tyskland,
konstaterar Ute. Det är inte ovanligt att
jag har klasser med över 40 studenter och
många vill fortsätta. Några av dem lyckas
jag inspirera till att plugga vidare på Volkshochschule, den största tyska institutionen
för vuxenutbildning.
Samtidigt som intresset för att studera
tyska i Sverige sjunker, så är intresset för
svenskan stabilt i Tyskland. För närvarande
kan man ta kurser i svenska vid närmare 50
lärosäten i Tyskland. Det gynnar till exempel
möjligheterna till samarbete lärosäten emellan när det gäller gästföreläsare, något som
Svenska institutet kan ge finansiellt stöd till.
Vad är det då som lockar så många tyskar att läsa svenska?
– Många personer i Tyskland har precis
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som jag, växt upp med Astrid Lindgren och
läst hennes böcker och sett filmerna, säger
Ute. Man vill helt enkelt uppleva landet och
dess natur. Dessutom kommer det alltid nya
impulser från Sverige: Just nu är det Greta
Thunberg och flygskamrörelsen, men tänk
även på all inspiration från musikbranschen,
möbel- och kläddesign, litteratur och film.
För att inte tala om Sveriges innovationskraft
eller landets roll vad gäller samhällspolitiska
frågor, till exempel jämställdhetspolitiken.
Traditionellt sett har många tyskar en
romantiserad bild av Sverige, det finns till
och med ett begrepp för detta: ”Bullerbü-Syndrom” (Bullerbysyndromet). Delvis för att råda
bot på detta har Ute några gånger bjudit in
asylsökande som Sverige har skickat tillbaka
till Tyskland enligt Dublinförordningen och de
har kunnat förmedla en annan bild av landet
till studenterna.

– Studenterna väljer nog svenska eftersom
det är ett lite ”lagom exotiskt språk” som inte
så många talar och som går ganska lätt att
lära sig om man har tyska som modersmål.
Ute Störiko är mycket intresserad av
språkfrågor och språkhistoria. Hon försöker alltid hänga med i vad som diskuteras i
ämnet i Sverige och dela detta med studenterna. Favoritprogrammet är ”Språket” i P1!
Och det här gillar studenterna:
Favoritord: hen
Favoritmat: kladdkaka
Favorittradition: fredagsmys
Text: Eva Jernström, SI
Länkar
Sprachinstitut OBS! https://www.obsonline.de/
Sprachenzentrum, Universität Bamberg https://
www.uni-bamberg.de/sz/
Swedex: Swedish Examinations https://www.folkuniversitetet.se/swedex/

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

Parlamentet där utlandssvenskars
frågor står i fokus

SviV:s styrelseledamot Birgitta Lauren, foto: Bengt Säll

När Sveriges sommarskrud är som
vackrast genomför Svenskar i Världen
Utlandssvenskarnas parlament – i år
för sjunde gången. Det har ägt rum
vartannat år sedan 2005 och förlagan
kommer från Finland.

Utlandssvenskarnas parlament är ett viktigt
forum för att synliggöra och sammanfatta
de utmaningar som många utlandssvenskar
har i relation till svenska regelverk. Det
kan bland annat handla om svårigheten
att rösta i riksdagsvalet, SINK-skatten,
avsaknaden av aktivt personnummer för
utskrivna svenskar eller behovet av samordnad krishantering för utlandssvenskar
för att nämna några områden som förenar
en i övrigt heterogen grupp.
Olika sakfrågor diskuteras
På parlamentet diskuterar utlandssvenskar
i samråd med experter och politiker olika
lösningar på de utmaningar som många
utlandssvenskar upplever. Diskussionerna
förs i arbetsgrupper och lösningsförslagen
presenteras därefter i plenum där en politikerpanel kommenterar förslagen. Efter
parlamentet sammanställs lösningsförslagen i resolutioner och överlämnas till
berörda beslutsfattare.
”Såväl politiker som näringslivsföreträdare betonar vikten av internationell
erfarenhet och kompetens för att svenska
bolag ska stå sig i den globala konkurrensen, men också för att kunna bygga ett
stabilt och inkluderande samhälle”, säger
Svenskar i Världens generalsekreterare
Cecilia Borglin och fortsätter. ”Då är det

såklart viktigt att vi svenskar ges rätt förutsättningar för att kunna tillgodogöra oss
internationell erfarenhet på bästa möjliga
sätt, oavsett om den fås via arbete, studier
eller en längre tillvaro i ett annat land”.
Det bor ca 660 000 svenskar utomlands,
så de utgör därmed en stor och växande
grupp av betydelse för det svenska samhället.
”För att få till stånd en förändring behöver
svenska regelverk och förståelsen för internationell erfarenhet uppdateras. Det görs
genom att synliggöra alla utmaningar och
diskutera lösningar med drabbade och experter inom området”, säger Cecilia Borglin.
För-parlament årets nyhet
Inför parlamentet kommer Svenskar i Världen i år att genomföra tre för-parlament:
ett i Europa, ett i Asien och ett i USA.
För-parlamenten är en halvdags workshop
som leds av Svenskar i Världens lokala
ombud. Tanken med för-parlamenten är
att säkerställa att så många relevanta utmaningar som möjligt synliggörs, så att dessa
sedan kan tas med till det stora parlamentet för diskussion.
Årets svensk i världen
Dagen efter parlamentet är det dags att
kora ”Årets svensk i världen”. Utmärkelsen
går till en svensk som på ett extraordinärt
sätt har bidragit till en positiv Sverigebild
och därmed satt Sverige på världskartan.
Det är trettioandra gången som Svenskar i
Världen delar ut priset. Fjolårets pristagare
var operasångerskan Nina Stemme. I skrivande stund är namnet på årets pristagare
fortfarande hemligt.

Ulf Hersson i samtal med generalsekreteraren
Cecilia Borglin

Fakta:
22 augusti: Utlandssvenskarnas parlament,
Näringslivet hus i Stockholm, kl 9–17
23 augusti: Årets svensk i världen-lunchen,
Grand Hôtel i Stockholm, kl 13–15
Mot en deltagaravgift/kuvertavgift är alla välkomna (först till kvarn). Medlemmar får rabatt.
Mer information på www.sviv.se

Om Svenskar i Världen
Svenskar i Världen är utlandssvenskarnas röst
i Sverige – en ideell och oberoende organisation som verkar för utlandssvenskarnas bästa
genom att bedriva påverkansarbete, vara
remissinstans och ge medlemmar information
och stöd. Mer information finns på www.sviv.se.
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Utblick Finland

Exotiska
sommaräventyr
för tävlingssinnade
Jag önskar er alla läsare välkomna till
Finland i sommar. Vi har massor av olika
tävlingar som ni kan delta i. Jag ska
presentera några av de underligaste
och rekommenderar att ni stannar en
längre tid så att ni hinner med allt vi
har att bjuda på.

Det är inte så miljövänligt med privatbilism men eftersom evenemangen är
spridda över hela landet, lönar det sig att
ha bil. Visst är det ju möjligt att åka tåg
och buss också.
Svenskarna brukar väl börja sin semester
vid midsommarn men redan före det har vi
någonting som är särskilt avsett för barnfamiljer. Finlands nya idrottstrend är nämligen att rida käpphäst och de finska mästerskapen i denna sport avgörs i Seinäjoki den
15 juni. Biljetterna har redan släppts. De
här hästarna luktar inte, sparkar inte och
kräver inte lika mycket plats eller pengar
som riktiga hästar och därmed passar de

väldigt bra som hobby för tonårsflickor. Ta
med din egen käpphäst och galoppera runt
på de grönskande ängarna i den ljusa sommarnatten.
Efter den finska midsommarn med
korv, bastu, dans och öl, är det dags att
styra kosan mot Kangaslampi som ligger
nära staden Varkaus i Norra Savolax. Även
här tävlas det. Sporten heter mjölkpallskastning. Anmälningen sker på tävlingsplatsen den 29 juni. Man behöver inte ta
med en egen mjölkpall. Visar det sig att du
har talang i denna sport ordnas det också
tävlingar i mobil- och stövelkastning i Finland. Observera att folk i Savolax talar en
egendomlig dialekt. Ordböcker har man
ingen nytta av men folk är trevligt och
hjälpsamt och man klarar sig med hjälp av
kroppsspråk och miner.
Efter att ha slängt mjölkpallen i väg har
man en vecka på sig att hitta fram till Sonkajärvi, även det beläget i Norra Savolax.
Där ska man ha frun med, sin egen eller

någon annans. I Sonkajärvi ordnas en av
de mest kända finska tävlingarna, nämligen käringkånken. Idén är att man bär
sin fru på ryggen genom en 253,5 meter
lång bana som ska ha två hinder samt en
vattengrav med en meters djup. Frun som
man bär måste vara fyllda 17 år och väga
minst 49 kilo. Var försiktig med frun för
tappar du henne får ni ett tidstillägg på 15
sekunder. Priser delas ut till det snabbaste
ekipaget men även till det mest underhållande och det bäst klädda.
Om ni inte är helt utmattade utan fortfarande önskar er något mer, föreslår jag
Pudasjärvi som nästa mål. Det ligger ca
260 kilometer norr om Sonkajärvi. Man
ordnar VM i pimpelfiske där den 22–27
juli. Mitt på sommarn kan man faktiskt
pimpla om man har en styrox-flotte med
en uppsågad vak. Tävlingen är öppen för
alla som är över 12 år.
Förutom de här tävlingarna har vi även
tävlingar i bl.a. träskvolleyboll och träskfotboll. Och många andra nöjen för dem
som inte är så tävlingsorienterade. Själv
tror jag nog inte att jag kommer att delta
i de här evenemangen hur lockande de
än låter. Jag måste i stället träna min nya
hobby - att sparka boll. Inte i något träsk
utan på gräsmattan. Som 45-åring började
jag faktiskt spela fotboll i vår. Vårt damlag är fullt av energi och skratt och iver att
lära sig nytt. Vi kan inte ännu alla regler
men svetten rinner och benen blir ömma.
Den här sommaren tillbringar jag på fotbollsplan med mina vänner och mina syster- och gudsöner och alla
som vill spela med mig.
Jag önskar alla en härlig
sommar utan större blåmärken ;).
Text: Johanna savolainen
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Runeberg firad på sin dag med

Runebergstårtor i Värmland
Den 5 februari varje år firar man minnet av den finska nationalskalden Johan Ludvig Runeberg (1804–1877) över
hela Finland genom att äta Runebergstårtor. Det är inte som namnet antyder stora tårtor utan små kompakta,
höga, mycket goda, mandelsmakande bakverk. Själv har jag då och då under årens lopp bakat och bjudit på
Runebergstårtor på Runebergsdagen hemma i Värmland.
Nu är det länge sedan sist. Runebergstårtor
har jag nog inte bakat sedan 2004 då jag
uppmärksammade Runebergs 200-årsjubileum med en artikel i Nya Wermlands
Tidningen om författaren och bakverken
som fått hans namn.
I dag är det kanske inte alla i Sverige
som vet vem Johan Ludvig Runeberg var?
På min tid läste vi högt ur Fänrik Ståls sägner i skolan men det har man nog inte gjort
på många år. Jag misstänker att många i
de yngre årgångarna inte hört talas om
Runeberg. Men i Finland är han förstås inte
glömd. Runebergs hem i Borgå är ett välbesökt museum och hans hustru, Fredrika, har
länge fått personifiera den ideala hustrun
och husmodern i Finland,
En stor del av Fredrikas tid gick åt till att
ta hand om familjen och organisera det stora
och gästfria hushållet. Men hon hann med
mycket annat. Hon var en mycket bildad
kvinna, också hon författare och
landets första kvinnliga tidningsredaktör.
I Borgå grundade hon en fruntimmersförening och en skola för medellösa flickor.
Lagom till Runebergs 200-årsjubileum
gav Svenska litteratursällskapet i Finland
ut Fredrika Runebergs receptbok, som hon
enligt tidens sed delat in i två avdelningar,
den ena med recept på maträtter, bakverk
och inläggningar, den andra med anvisningar om allt annat som behövde göras i
hushållet som garnfärger, lim, såpa, diverse
huskurer med mera.
Söta bakverk var Runeberg särskilt förtjust i, inte minst under senare delen av sitt
liv. Under sina jaktfärder hade Johan Ludvig
inte bara smörgås och en jaktflaska som han
kunde ta en sup ur, i matsäcken. Som regel
hade han också en ”tårta” eller bakelse med
sig av det cylinderformade slag som sockerbagaren Astenius i Borgå bakade och som så
småningom kom att kallas Runebergstårtor.
Bland Fredrika Runebergs recept finns
ett bakverk som heter ”Runebergs bakelse”.
Det görs av en smet eller deg av vetemjöl, socker, smör, ägg och malen oskållad
mandel. Det speciella med receptet är att
Fredrika bakade kakan eller bakelsen i tre
lager. Först tryckte hon ut och gräddade
runda kakor av en del av degen. Sedan kav-

lade hon ut den resterande degen och lade
de gräddade kakorna ovanpå och tryckte
ut en ny omgång kakor med de gräddade
ovanpå. Ovanpå det gräddade lagret lade
hon sedan en krans av ogräddad deg med
ett dubbelt kors i mitten samt lite sylt emellan. Degen penslades därefter med äggula
och sattes på nytt in i ugnen. Kanske var
det ett sätt för den omvittnat duktiga Fredrika att åstadkomma lika höga mördegskakor som Borgås legendariska sockerbagare
Astenius. Troligtvis hade han fört med sig
någon slags bakpulverblandning från S:t
Petersburg, som gjorde att han kunde åstadkomma höga cylinderformade bakverk. Att
baka så höga mördegskakor utan bakpulver
och få dem genomgräddade var inte lätt.
Hur som helst blev detta lokala bakverk
en nationalbakelse tack vare Runeberg och
bakas som sagt numera i början av året
inför Runebergsdagen i hela Finland.
Det finns en rad receptvarianter att välja
mellan. En del innehåller skorpmjöl och
kardemumma men det gjorde inte Fredrika
Runebergs recept. Mitt favoritrecept är det
recept som den legendariska matboksförfattaren Märit Huldt eller Hiram återger i sin
bok Hirams vänners kokbok. ”Detta lär vara
det äkta receptet”, skriver Hiram, ”som fru
Fredrika använde till Johan Ludvigs födelsedag”. Fast Fredrika hade ganska mycket
bittermandel i sina ”tårtor” och det har inte
Hiram som däremot lagt till bakpulver. Ruskigt goda är i alla fall Hirams Runebergstårtor, tycker jag, och så dekorativa med sin
vita glasyr med en klick hallonsylt i mitten.
Text: Lena Sewall

Till ca 20–25 små Runebergstårtor:
200 g (lite drygt 3 dl) vetemjöl
180 g (lite drygt 2 dl) socker
200 g margarin, rumsvarmt
3 ägg
100 g malen oskållad (ca 2 dl mald
mandel)
1 tsk bakpulver
Till dekoration:
5–6 msk florsocker
lite vatten
lite hallonsylt eller -marmelad

Foto: Erikas fikastund

Gör så här enligt Hirams anvisningar: ”Allt
sammanblandas, får inte vispas, endast
arbetas försiktigt och gräddas i bakelseformar. Släta bägare helst, färdiga ska de
se ut som små burkar eller ”sandkakor i
en sandlåda”. De glaseras och förses med
en klick hallonsylt i toppen. Mjöla inte formarna men strö mannagryn. Glasyren ska
vara skär eller vit”.
Efter att ha följt Hirams anvisningar
(fast jag tog smör och inte margarin) och
smörjt och bestrött formarna (jag tog 15
vanliga släta små ”svenska” formar och
3 höga Runebergstårtcylindrar) fyllde jag
dem till två tredjedelar med mandelsmet.
Gräddade dem sedan i 200 graders ugnsvärme i cirka 15 minuter. När de kallnat lite
lossade jag ”tårtorna” på bakplåtspapper.
Det gick lätt! Rörde samman florsockret
med vatten till lagom tjockflytande konsistens och glaserade dem. Allra finast blir
det förstås om man spritsar glasyren runt
sylten. Men jag var lat och nöjde mig med
att snabbt breda ut lite glasyr på Runebergstårtorna. Klickade sedan lite hallonsylt mitt på ”tårtan”. Och goda blev de!!!
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Gudmund Erling i arbete.

Fyra Sverigefrämjare
Text: Eva Hedencrona

En Europapendlare
Christina Bergman är en ovanlig pendlare, ovanlig på det sättet att avståndet mellan stationerna är längre än för
de flesta. Hennes stopp är nämligen
Göteborg, Stockholm och Sarajevo.
Vem är hon egentligen? Ni som vet
vad en ”duracellkanin” är kan få en
viss fingervisning. Just det, en person
med mycket energi som framgångsrikt
bollar med många projekt samtidigt.

De sista tio åren har hon arbetat som Programme Manager för Olof Palmes Internationella Center eller Palmecentret i främst
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Bosnien och Hercegovina och övriga Västra
Balkan. Vid sidan av bedriver hon sin språkhub i Sarajevo, Prata svenska i Sarajevo. Vidare
är hon antropolog, Bosnienkännare med
18 års erfarenhet av landet och folkbildare,
för att nämna några av Christinas många
kompetenser. Just folkbildning ligger henne
varmt om hjärtat och därför är hon, sedan
några månader tillbaka, tjänstledig från sitt
arbete på Palmecentret, för att folkbilda
om kvinnor mitt i livets hälsa, utveckla sin
språkhub ytterligare och fortsätta bygga/
förena nätverk nationellt och internationellt.
Prata svenska i Sarajevo startade i Chris-

tinas kök i Sarajevo under 2013 då några
språkentusiaster under lång tid hade bönat
och bett att hon skulle börja med att undervisa i svenska. Över en kopp svenskt kaffe
och lite fikabröd gick så småningom den
första studiecirkeln av stapeln. Det visade
sig vara otroligt roligt och lärorikt för både
deltagarna och Christina vilket resulterade i
att verksamheten började byggas upp. Sakta
men säkert utvecklades den och numera
fungerar den som en språkhub. Det vill
säga, förutom traditionella kvällskurser sker
undervisningen även på uppdrag från den
svenska ambassaden och olika företag i Bosnien och Hercegovina, det nätverkas med
andra lärare och lektorer. Ibland hålls det
föreläsningar om det svenska språket och
om kulturella möten. Vill någon låna en
svensk bok går det också bra.
Idag består det fasta utbildningsteamet
av tre personer, varav två svensktalande
bosnier och Christina som har svenska
som modersmål. Den kombinationen av
anställda och deras kompetens är viktigt
eftersom den svenska grammatiken kan förklaras bättre på bosniska, särskilt på nybörjarnivåerna. Christinas koncentrerar sig på
uttal, konversation, kulturella och samhälleliga aspekter.
Målet för Christina är att bidra till att
människor som lär sig svenska redan från
första början ska få bekanta sig med de kulturella nycklar som behövs för att förstå
språket i relation till beteende, kultur, traditioner och uttryck. Uttal är en viktig faktor,
särskilt eftersom svenskar kan missuppfatta
många från Balkan beroende på hur ord och
meningar uttalas. En annan viktig faktor är
att berätta och förklara varför svenskar ” gör
som de gör”, det kan röra både traditioner
och högtider eller annat, exempelvis bemötande. Den största och roligaste utmaningen
är att bygga broar mellan människor och
alla arrangemang som förenar människor
främjar också Sverige.
Generellt tycker deltagarna om Sverige,
samtidigt som man tycker att svenskar och
Sverige är så ”annorlunda”. Flertalet anser
att Sverige bjuder på fler möjligheter när
det gäller både arbete och utbildning utan
att politiska påtryckningar och korruption
är involverade.
Visionen är att Sarajevo är den nya mötesplatsen för svenska och svensk kultur! Med
andra ord – en svensk hållplats i Sarajevo som
inte kräver så långt pendlingsavstånd.

Från Finland till
Fort Lauderdale
Katri Olander Serenius från Rauma i
Finland är idag SWEAs administrativa
chef. Vägen dit har varit lång: både i
avstånd och i karriär, men inte krokig
och fylld av tur och slumpmässiga möten. Katri är en målmedveten person
som alltid har riktningen ”framåt”. När
vi träffas i Göteborg har hon precis
landat efter ett möte i Bangkok och
nästa dag står det Miami på biljetten.

Hon föddes i en finskspråkig familj och trots
att hon bara var sex år gammal när de lämnade Finland för Uddevalla fick hon med sig
finskan. Kanske blev tvåspråkigheten en ledstjärna för efter gymnasiet fortsatte Katri att
plugga språk i kombination med studier på
Handelshögskolan och på IHM i Göteborg.
När studierna var klara blev det många
roliga arbeten inom hotell- och eventbranschen som resulterade i att Katri startade en egen firma inom just eventsektorn.
Hon drev Meeting Incentives Conventions
House eller MIC AB innan hon efter tio
år sålde den vidare. Ungefär i samma veva
vann maken Thomas ett green card, det
vill säga, ett uppehålls- och arbetstillstånd
till USA. Han flyttade till Fort Lauderdale
medan Katri fortsatte ett tag till i Göteborg
med att hjälpa de nya ägarna till hennes
firma att finna sig till rätta.
Julafton 2004 gick flytten till Florida och
trots värme och palmer fanns både gran
och klappar på plats när Katri kom fram.
Vad jobbar man med där då, hade väl
vem som helst förvirrat frågat sig. Katri
navigerade sig omgående fram – och det
handlade just mycket om navigation. Nu
blev det resebyrå, skeppsfirma och ibland
ett stopp för att undervisa i svenska som privatlärare. Jobbet som vicekonsul på svenska
konsulatet i Fort Lauderdale står också på
Katris cv.
Katri är sedan 2011 SWEAs administrativa chef och vad är då SWEA? Förkortningen står för Swedish Women’s Educational Association International och det är en
världsomspännande ideell förening och ett
nätverk för svensktalande kvinnor som bor
eller har bott utomlands. Föreningen, med
uppdraget att främja det svenska språket
och sprida svensk kultur och svenska traditioner, har cirka 7000 medlemmar spridda i

ett 30-tal länder. Arbetet som världens alla
Sweor gör är helt på ideell basis och Katri
med assistent är de enda två avlönade inom
organisationen.
För att återvända till Bangkok var Katri
där med anledning av SWEAs internationella årsmöte, som är ett tillfälle för Sweor
att träffas på riktigt. Omsorg om miljö och
det vi benämner flygskam har inte undgått
SWEA och Katri berättar att man i möjligaste mån försöker skypa och facetima för
att inte behöva belasta vare sig budget eller
miljö. Men årsmötet är något annat och då

vill man ses för att bland annat utse stipendiater och även Årets svenska kvinna som
i år blev Greta Thunberg. SWEA delar ut
stipendier för runt två miljoner kronor årligen till stipendier med svensk anknytning.
Imorgon stundar hemresan, till solen
och värmen i Fort Lauderdale. Många
hundra mil, flera språk och många intressanta yrken och upplevelser i ryggsäcken.
Hemma väntar Thomas och de sköna promenaderna till havet. Men sedan hastar
Katri säkert till kontoret igen.

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

21

Ett eget emigrantinstitut
2019 är det 60 år sedan Lilly Setterdahl tillsammans med sin man
lämnade Sverige för att bosätta sig i
USA. Vi träffas i ett hemtrevligt kök i
Kungälv. Lilly är på besök hos sin yngre bror. De har inte setts på två och
ett halvt år. Om några dagar ska Lilly
resa till Stavanger där en av tre söner
bor med familj, en annan finns i Dubai
och en tredje i Chicago, i närheten av
där hon bor. Det är säkert roligt när
barnen gör som föräldrarna och flyttar och reser och ser världen för att
sedan slå sig ner i en helt annan del
än där resan började. Men det finns
säkert ett ”men” i form av saknad.

Det var Lennart Setterdahl som absolut
ville till USA för att ta reda på vad som
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hade hänt de svenska emigranterna när de
kommit fram. Lilly hade då gått på olika
utbildningar, bland annat på Viskadalens
folkhögskola och där vaknade just intresset
för att skriva. Hon var redo att följa med
Lennart som arbetade mycket. Han gjorde
bland annat 800 intervjuer för att kartlägga
de nya amerikanerna. Makarna köpte också
en gigantisk mikrofilmskamera och började
fotografera kyrkböcker – något som har
betytt mycket för den släktforskning som
bedrivs idag. Huset i Des Molines började
snart likna ett emigrantinstitut med allt
material som samlades in och sparades.
Som en röd tråd i vårt samtal går Lillys
och Lennarts lyckliga äktenskap och hennes förmåga att levandegöra honom är fascinerande. Han är med i köket i Kungälv
och säkert i alla andra kök och rum där

Lilly vistas. Lennarts material finns idag
på emigrantinstitutet i Växjö. Men Lilly
då? Hon har ju också gjort en hel del på
egen hand – alltid uppmuntrad av Lennart,
”Lilly, du kan”. Och hon kunde och kan
fortfarande…
Bishop Hill blev ett stort intresse för
Lilly. Det var dit Erik Jansson kom, byggde
upp ett samhälle där han hade stort inflytande och mycket makt, så mycket att
han till slut mördades av en av sina forna
anhängare. Men det är en annan historia.
Lillys intresse väcktes av att Lennart en dag
kom hem med en brevsamling från Bishop
Hill som behövde tolkas och översättas. För
att kunna genomföra detta arbete blev Lilly
tvungen att forska i den lilla byns historia.
Och kanske växte också intresset för att gå
på ”djupet” i människors liv och öden.
Vad hände med svenskarna som befann
sig på Titanic den olycksaliga natten den
14 april 1912? Den frågan ställde sig Lilly
och fick ägna mycket tid åt efterforskningar.
Det digra arbetet resulterade i boken Maiden och the Titanic och den följdes sedan
av Hero of the Titanic och Not My Time
to Die. I pipen finns nu Titanic Sailing
Again som väntar på utgivning. Lilly har
fram till idag skrivit 22 böcker och har
två på gång – men bara en är skriven på
svenska och den boken har inget med
emigrationen eller USA att göra. Nu får
Lillys läsare träffa en elingenjör och en
dataspecialist som försöker hantera ett Sverige helt utan elektricitet. Titeln är Sverige
i mörker. Lilly berättar att det är hennes
egna erfarenheter från en barndom bitvis
utan el i kombination med en livlig fantasi
som gjort det möjligt för henne att skriva
boken.
Drömmen har alltid varit att ha ett eget
rum för ett skrivande på heltid. 22 böcker
och ett 100-tal artiklar kan nog beskrivas
som heltid men det har alltid funnits annat.
Vissa personer har helt enkelt förmågan att
göra flera saker samtidigt.

Mänskliga rättigheter och miljö i fokus
Anna-Karin Gauding sitter på Espresso
House på Göteborgs Central. Hon ska
strax ta tåget söderut för att träffa
representanter för NSR som står
för Nordvästra Skånes Avfallsbolag.
Kanske inte vad man först förknippar
med en person som under många år
arbetat i Chile med demokratifrågor
och frågor om mänskliga rättigheter.
Men allt har en förklaring och under
vårt samtal faller bitarna på plats.

1976 besökte Anna-Karin för första gången
efter militärkuppen 1973 Chile, då som
representant för svenska Diakonia, en
organisation som arbetar med långsiktigt
utvecklingsbistånd. Därefter arbetade hon
från Ecuador och Peru i många länder i
Sydamerika och 1984 öppnade hon Diakonias regionala kontor i Chile. ”Det var
svårt att leva under en diktatur”, berättar
hon. Hoppet levde länge att det skulle finnas en demokratisk öppning, men nej så
blev det inte. Istället blev klimatet för en
biståndsarbetare bistrare och hot och andra
tråkigheter förekom. Det blev heller aldrig
riktigt aktuellt att flytta tillbaka till Sverige
eftersom de tre barnen trivdes i sina skolor och det var viktigt att de skulle ges den
tryggheten.
Beslutet att stanna innebar att AnnaKarin fick se en demokrati växa fram i Chile
– efter 17 års diktatur. Då inleddes också ett
vänortsamarbete bland annat mellan Santiago och Borlänge eller närmare bestämt
Borlänge Energi och frågorna gällde
huvudsakligen miljön. Anna-Karin ledde ett
miljösamarbete kring avfallshantering och
det visade sig att de två kommunerna hade
mycket gemensamt. Hon samordnade också
ett projekt kring den första kommunala
miljöplaneringen i Chile mellan 1995 och
1998. Här ligger alltså förklaringen till varför Anna-Karin är på väg till Skåne. Hon
arbetar fortfarande med frågor som kretsar
kring cirkulär ekonomi, men nu på halvtid.
Demokratifrågor och mänskliga rättigheter är två honnörsord som praktiskt tillämpats av Anna-Karin. Det är därför hon som
får Föreningen för Utvecklingsfrågor pris
2018 och i juryns motivering förstår man
att miljöarbete hänger intimt ihop med
demokratiarbete.
Juryns motivering lyder:
“Anna-Karin Gauding tilldelas FUF-priset 2018 för sitt outtröttliga arbete för
demokrati, utveckling och respekt för
mänskliga rättigheter i Latinamerika, och
för att hon varit drivande i att skapa samar-

bete och kunskapsutbyte mellan människor
i Sverige och Latinamerika.”
Det svensk-chilenska kulturinstitutet startade Anna-Karin tillsammans med andra
svenskar och chile-svenskar 2013 och där är
hon även ordförande. På institutet kan man
bland annat läsa svenska och det är ganska
många som vill. En del tycker att språket
låter fint, andra vill läsa litteratur och poesi
på originalspråk och en tredje vill tala med
en anhörig.
Språk och intresse för språk löper som
en röd tråd genom Anna-Karins liv och det
kanske inte är så konstigt när man lever i ett
land med ett annat modersmål än det man
en gång lärde sig. Översättning och bokskrivande har därför en naturlig plats i hennes
liv. Senast har Anna-Karin översatt Henrik
Berggrens bok om Dag Hammarskjöld:

Att bära världen. Dessutom har hon varit
redaktör för boken boken Collar de voces –
en bok med vittnesmål från personer som
räddats av eller arbetat tillsammans med
Harald Edelstam.
FUF-priset är inte det enda som tilldelats
Anna-Karin. Hon har också fått Bernardo
O’Higgins-orden av den dåvarande presidenten i Chile, Michelle Bachelet. Orden
Bernardo O’Higgins tilldelas utlänningar
som gjort speciellt viktiga insatser för landet.
Tack vare Anna-Karin Gauding känns
det som om Santiago och utbytet mellan
Sverige och Chile fullkomligt sjuder av liv.
För att använda ett gammalt uttryck så
kan man inte annat än ta av sig hatten för
henne. Och vill man veta mer om henne
finns ett sommarprogram från 2007 att
lyssna på, signerat Anna-Karin Gauding.
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Friedenskirche Ludwigshafen

UTBLICK TYSKLAND

Stilla
dagar

i Tyskland

har nio helgdagar om året. Vi här i Rheinland-Pfalz har elva. Lagarna är till för att
skydda alla söndagar och helgdagar. De
skyddas genom att de ska vara arbetsfria.
Det är därför som så gott som alla affärer
är stängda på söndagarna hos oss. Härifrån
undantagna är naturligtvis många yrkesgrupper såsom polis och sjukvårdspersonal.
Tyskland är ett gediget land. Att bo i
Tyskland betyder att man är tillsammans Men vissa helgdagar är liksom viktigare än
andra. Då får man bland annat inte orgamed många människor och samhället är för det mesta välorganiserat och nisera några sportevenemang och absolut
inga danstillställningar. Det är dessa dagar
tryggt. Eller kanske stelt och traditionellt. Under rubriken ”Utblick Tyskland” som kallas de ”stilla dagarna”.
I vår delstat är det stilla dagar från
ska jag då och då försöka dela med mig
skärtorsdagen klockan fyra till påskdagen
av mina tankar om livet i Tyskland idag.
klockan 16. Jodå, här är allt reglerat. DetJag som skriver är född och uppväxt i
samma gäller för allhelgonadagen, domGöteborg och flyttade till Tyskland för
snart trettio år sen. Jag bor i sydvästra söndagen, julafton och juldagen. Volkstrauertag, folkets sorgedag, är en minnesdag
Tyskland i delstaten Rheinland-Pfalz.
för alla som har fallit offer för krig, terror
Jag jobbar med svenskundervisning för
och förföljelse och den är naturligtvis också
tyskar och dessutom har jag privilegiet
en stilla dag. Volkstrauertag är alltid sönatt undervisa inom den kompletterande
svenskundervisningen för svenska barn dagen innan domsöndagen. Under dessa
stilla dagar får man inte heller ha fotbollsi utlandet.
matcher eller andra sportevenemang eller
När man som jag lever med fötterna i både på annat sätt störa helgdagens stillhet. Det
innebär också att man inte får ha markSverige och Tyskland så känns Tyskland
nader, cirkus-, teater- eller operaföreställofta som ett mycket gammaldags land. Vi
har just firat påsk och det innebär till exem- ningar. Endast vissa lämpliga filmer får
visas på bio. Det finns en lista, antagligen
pel i vår delstat att vi har haft dansförbud i
tre dagar. Jo, ni läste rätt. Hos oss får man relativt lång, med filmer som inte återspeglar ”den allvarliga tonen” som är lämpinte gå ut och svänga sina lurviga under
lig för en stilla dag. En Bergman-filmkväll
påsken. I de olika delstaterna finns det
kan ju kännas som ett givet alternativ de
lagar som exakt reglerar vilka dagar som
är helgdagar och vad man inte får göra på dagarna. Däremot är ”The Life of Brian”
dessa. I Bayern har de 13 helgdagar medan och ”Heidi” (!) inte lämpliga.
För oss svenskar där affärerna är öppna
de i till exempel Schleswig-Holstein bara

nästan jämt förutom några ytterst få dagar
om året och där vi inte har regler för när
vi får dansa eller spela fotboll kan det här
kännas främmande och kanske lite förlegat.
Sverige är så sekulariserat idag att hänsynstagandet för de religiösa (ja alltså de kristna)
helgdagarna så gott som har försvunnit. I
Tyskland förlorar kyrkorna också medlemmar och det är många som kritiserar reglerna kring de stilla dagarna. Kritikerna
säger att det är ett överdrivet hänsynstagande och att det är en relikt från ett annat
århundrade. Men lagarna finns. De skrevs
på 1970-talet och behöver säkert moderniseras. Men det kommer att ta tid. Som
sagt, Tyskland är ett gediget land. Där tar
det mesta lite längre tid innan förändringar
genomförs.
Så än så länge har vi stilla dagar. Dagar
då vi inte kan gå och handla, gå och titta
på ett sportevenemang eller ut och roa oss.
Dagar då vi verkligen får och kan vila. Det
är inte så dumt det heller. Det ska bli intressant att se hur länge de stilla dagarna finns
kvar och om de kanske utökas med andra
religioners högtidsdagar.
För alla Berlinresenärer vill jag bara til�lägga att där verkar allting gå mindre strängt
till. Där har många klubbar och diskotek
öppet till och med på långfredagen. Det kanske är en bidragande orsak till att Berlin är
ett så populärt resmål både för
svenskar och tyskar. Berlin verkar vara lite mer tillåtande.
Text: Joanna Michel
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UTBLICK
RYSSLAND

NIZJNIJ NOVGOROD
från motståndsrörelsen till VM i fotboll

Döpt till Gorkij under sovjettiden, fick staden tillbaka sitt ursprungliga namn år 1990. Rysslands största marknad som förflyttades hit på 1800-talet gav Nizjnij smeknamnet ”Rysslands ficka”. Den snabba industriella utvecklingen på 1930-talet fick en att kalla bosättningen för det ryska Detroit. Nizjnij
Novgorod är staden som nu är Rysslands ledare när det gäller bästa livskvaliteten, och hamnar på
plats 109 i världen. Staden som ligger där floden Oka mynnar ut i Europas största flod, Volga...
Att åka till Nizjnij Novgorod hade jag länge
funderat på. Några av mina bekanta hade
varit där och deras åsikter var totalt motsägelsefulla: allt från ”ingenting att se” till
”en vecka där är alldeles för lite”. Detta
gjorde mitt intresse ännu större – dessutom
är det alltid spännande att se hur man bor
”där ute i landsbygden”.
Nizjnij Novgorod, eller Nizjnij som de
flesta säger (för att inte blanda ihop med
Velikij Novgorod, som ofta förkortas till bara
Novgorod) bör egentligen inte kallas för
landsbygden. Det ingår faktiskt i listan av
miljonstäder, vilka det finns 348 i världen,
varav 16 i Ryssland med Nizjnij på plats fem
med drygt 1 259 000 invånare. Däremot
brukar många som bor i Moskva med sina
officiella 12 miljoner (och inofficiella upp till
18 miljoner) tycka att allt som ligger utanför
är mer eller mindre landsbygden.
De flesta utlänningar visste inte något om
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Nizjnij förrän VM i fotboll 2018, då staden
blev utvald för några matcher – bland annat
fick Sverige spela sin första match där och
skapa ett oförglömligt minne på alla sociala nätverk i Ryssland när de gulblåa fansen segerrikt tågade genom staden som ett
levande färgrikt hav.
För ryssarna är dock staden känd sedan
1200-talet, då en av furstarna grundade
en bosättning där två stora floder, Oka
och Volga, möts. Bosättningen, som var
omringad av träpalissad, växte fort och blev
snart ett lokalt centrum, attraktivt för fientliga grannfurstendömen. Därför ansågs det
nödvändigt att uppföra en stenborg på den
högsta kullen, som med tiden befästes ännu
mer. Så uppstod Nizjnij Novgorods kreml.
De tjocka murarna med 13 mäktiga torn
belägrades många gånger under 1500-talet
– men staden blev aldrig erövrad.
Tornen fick sina namn efter sin funk-

tion eller av närliggande kyrkor och kloster
– med ett undantag. Ett av tornen döptes
till Bäroktornet, och till det finns flera förklaringar. Vissa påstår att sett från utsidan
påminner tornet verkligen om en kvinna
som håller ett bärok med ”hinkar” i båda
ändarna (representerade, alltså, av andra
torn). Så långt ögat når kan man i princip
bara se detta centrala torn och långa murar
som löper åt olika håll. Det är faktiskt så
att avståndet här är som längst mellan tornen: sluttningen som förr började strax
utanför muren var så brant att man aldrig
vågade attackera kreml från denna sida, så
det fanns inget behov av något extra torn i
mitten.
Men det vandrar ytterligare två sägner
som förklarar ordet ”bäroktornet”. Enligt
den ena dök namnet upp år 1520, då tatarerna höll på och belägrade Nizjnij. För att
ta över den ointagliga borgen smög de fram

till muren under natten och satte sig för att
vänta på morgonen: ingen ville anfalla när
det var beckmörkt.
Tidigt på morgonen kom dock en ung
kvinna hit för att hämta vatten. Hon upptäckte de halvsovande tatarerna och började
slå dem med det enda hon hade med sig
– sitt bärok. Hon var så arg och modig att
hon lyckades få ihjäl hela tio personer innan
en av de upprörda fienderna slog henne till
döds med sitt svärd. Efter den olyckliga händelsen blev det en stor diskussion tatarerna
emellan: om en ung flicka från Nizjnij var så
djärv, hur kämpar då de riktiga soldaterna?
Hären blev rädd och lämnade staden utan
att attackera, och tornet fick döpas efter den
tappra flickan. Ett monument till hennes ära
uppfördes här för inte så länge sen.
En annan sägen berättar om hur kreml
precis började byggas. Borgen skulle då
grundas just här, vid Bäroktornet. Enligt en
gammal tradition, typisk för hela Europa,
skulle man först begrava någon här – den
första varelsen som kom hit – för att denne
sedan skulle vaka över hela borgen. Den
första blev då den unga kvinnan som skulle
hämta vatten och därför bar bärok med sig.
Den gamla traditionen skulle följas, så flickan
bragdes om livet och begravdes under det
nuvarande tornet tillsammans med sina hinkar och sitt bärok. Det finns dock en snällare
version: byggarna tyckte synd om den vackra
flickan, så de släppte henne och istället
begravde en trollslända, som till sitt utseende
också påminner om bärok och därför kal�lades så i det medeltida Ryssland.
Året 1612 blev viktigt för hela Rysslands
historia. Landet låg i polackernas händer,
och det var här i Nizjnij som slaktaren
Kuzma Minin och fursten Dmitrij Pozjarskij startade en motståndsrörelse som slutade
med Rysslands befrielse.
De som varit i Moskva känner definitivt
till det stora monumentet med två män på
Röda torget, bredvid den färgglada Vasiljkatedralen. Dessa är just Minin och Pozjzarskij. Monumentet planerades faktiskt
först åt Nizjnij, men senare bestämdes det
att deras seger över polackerna var viktig
inte bara för en enda stad, utan också för
hela landet, och därför skulle det uppföras
i Moskva istället. Det blev det allra första
monumentet som anspelade på en historisk
händelse men samtidigt visade människor –
innan dess hade man endast uppfört kapell,
kyrkor och triumfbågar till minne av olika
slag och segrar. Dessutom blev det Rysslands första monument som föreställde folkliga hjältar och inte någon tsar. Och då det
gäller Europa så behöll monumentet också
ett märkligt rekord: det blev Europas första
monument som gjöts i sin helhet och inte i
delar som senare skulle sättas ihop.
Så, inget fängslande monument till Nizj-

nij. Istället skickades en hög granitobelisk
hit, som dock höll på att gå sönder vid
transporten och nu kan skryta med en lång
spricka. Många var det dock som tyckte att
det var synd att det häftiga monumentet
hamnade i Moskva, men först år 2005 skapades en mindre kopia av Moskvas monument till Minin och Pozjarskij, som nu står
vid torget strax under Nizjnijs kreml, precis bredvid kyrkan från vilken Minin uppmanade stadens invånare att ansluta sig till
hären och gå mot huvudstaden.
Härifrån förresten kan man bäst se hur
högt uppe kreml egentligen ligger. Vilket
jobb att klättra uppför kullen! Det tycker
inte bara dagens turister: för att underlätta
kommunikationen uppfördes i slutet av
1800-talet en bergbana för att hjälpa folk
att ta sig upp från Volgaflodens bank till den
gamla borgen. Guiderna brukar skämta om
att redan de första utländska turisterna som
fick åka bergbanan strax efter uppförandet
blev missnöjda: de klagade på att fönsterrutorna var helt täckta med reklamaffischer så
man knappt kunde se de vackra omgivningarna! Idag är bergbanan borta. Kanske som
ett slags ersättning byggde man en linbana
istället – som dock leder till andra banken
av Volgafloden. Där, på andra sidan, håller man nu på att skapa Pax Romana, en
rekonstruktion av ett romerskt läger, men
det är en annan historia...
Nizjnij Novgorods kreml tappade sin
militära betydelse redan 1697 för att 17 år
senare förvandlas till ett administrativt centrum av regionen. När den svenske kungen
Gustav III:s kusin Katarina den stora
besökte Nizjnij 1767, blev hon dock mindre
imponerad: läget fann hon underbart, men
inte bebyggelsen, som enligt henne såg förskräcklig ut med snett stående och halvliggande hus lite här och var. Hon beordrade
att planera om staden så att nya sociala och
kulturella institutioner såsom sjukhus, apotek, tryckeri och teater skulle uppföras här, alla av sten.
Strax därefter förflyttades Rysslands största marknad hit, och stadens ekonomiska utveckling började på nytt. Marknaden blev ”en
stad i staden”: här växte det upp
förutom drygt 2500 handelsdiskar och bodar som låg i 60 separata byggnader även tre kyrkor,
en moské, en teater och en cirkus.
Det var då staden fick sitt nuvarande utseende: stora breda gator
kantade av stenhus och palats som
tillhörde köpmän och företagare.
Befolkningen på 20 000 personer fick ta emot 200 000 gäster
som alla kom hit för att besöka
marknaderna när de hölls här.
Man började kalla Nizjnij för

Rysslands ficka. Idag är det dock inte så mycket
kvar av den gamla marknaden som förresten
ligger bara ett stenkast bort ifrån den nya arenan där svenskarna spelade i fotbolls-VM.
Kreml har däremot överlevt mer eller mindre ostört i flera hundra år, tills Ryssland blev
Sovjetunionen och en del av den historiska
borgen skulle försvinna: här ville man uppföra nya byggnader för sovjetiska tjänstemän.
När andra världskriget började fick planerna
vänta – verkligen tur i oturen! I Nizjnij öppnades istället flera industrier: här tillverkades
lika många artilleripjäser som på alla tyska
industrier sammantaget. Därför blev staden ett
viktigt mål för tyskarna och bombarderades 43
gånger, men klarade sig.
Den så väl utvecklade tillverkningen av militärutrustning ledde också till att Nizjnij inte
fick besökas av utlänningar – och detta fram till
1990-talet. Kryssningsbåtar fyllda med turister
fick ankra här under nätterna, och ingen fick
lämna fartyget – en stor förlust för en stad som
idag är centrum för Rysslands flodkryssningar.
Efter kriget började renoveringen av kreml,
som pågick långsamt och avbröts till slut när
Sovjetunionen upplöstes. Den senaste renoveringen gick den raka motsatsen – alltså, lite för
hastigt, och på vissa ställen kan man tydligt se
spåren av nyare konstruktioner som ersatte de
gamla. Dessutom tillät man användning av
tornens utrymme: tanken var att man skulle
öppna museer där, men istället blommar det av
större och mindre souvenirbutiker och matkiosker. Det positiva var dock att muren återigen blev helt sluten, så nu kan man ta en drygt
två kilometer lång promenad i murens gång
med fängslande vyer över staden och de två
floderna, Oka och Volga...
Fortsättning följer...
Text: Julia Antonova

Till höger ser man fortfarande spår efter bergsbanan
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Dialekten i
Gammalsvenskby
– att göra den negligerade rösten hörd. Substantiv i dialekten (del 2)
I april 2018 satte Riksföreningen
Sverigekontakt i gång ett projekt
för beskrivning av dialekten i Gammalsvenskby, den märkliga svenska språkvarietet som talas i södra
Ukraina av ett litet antal äldre personer vars förfäder kom från Dagö
(Hiiumaa) 1782. I denna artikel fortsätter Alexander Mankov berätta om
substantiv i dialekten. Det var bl.a.
tema för hans föredrag »Towards a
Description of the Dialect of Gammalsvenskby: Some problematic areas
in current grammar description» vid
en konferens »Descriptive Grammars
and Typology. The challenges of writing grammars of underdescribed and
endangered languages», Helsingfors
universitet, 27–29 mars 2019.
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I föregående artikel (»Sverigekontakt», №
1, 2019, s. 20–23) började jag berätta om
substantiv i byns svenska dialekt. Vi tittade
på vilka böjningsmönster som urskiljs i dialekten och hur substantivens klassifikation
sker när det gäller deras böjningsändelser
(en sådan klassifikation kallas morfologisk).
Men fastställande av de böjningstyper som
har behandlats i föregående artikel skapar
inte en fullständig bild av substantivens böjning. Det finns två orsaker till detta. Den
första är den att ursprungligen samma
ändelse kan förändra sitt utseende, vilket
beror på det ljud som ändelsen kommer i
kontakt med när den läggs till ordet (eller,
rättare sagt, till ordets stam). Som resultat
får vi en hel rad varianter av den här ändelsen som kan vara ganska olika varandra.
Den andra orsaken är språklig variation

som äger rum hos samma dialekttalare och
hos olika talare. Det betyder att i många fall
har vi inte samma ordform i t.ex. bestämd
singular eller plural utan olika. Både företeelserna är viktiga inte bara för substantivet, utan även för dialekten överhuvudtaget
och man måste ta dem med i beräkningen
om man vill få fram en bra beskrivning av
grammatiken. I denna artikel ska jag försöka illustrera det här med maskulina substantiv av 1:a deklination som exempel.
Allomorfer, ljudlagar och analogi
Hos många maskulina substantiv i dialekten är ändelsen i bestämd form singular -en, t.ex. fisk-en. Samma ändelse har vi
i standardsvenskan, men där är det inte
maskulint genus utan det så kallade utrum
(“gemensamt” genus därför att i svenskan

har särskiljande mellan grammatiskt maskulinum och femininum försvunnit). Denna
ändelse förekommer mycket ofta, men den
är inte en enda ändelse i bestämd form
singular av maskulina substantiv därför
att efter konsonanten t, exempelvis, har
vi vanligen inte -en, utan -n i dialekten:
hatt – hattn. Följaktligen, måste vi särskilja
basändelsen -en och dess variant -n. Basändelsen kan vara mest frekvent i texter och
muntligt tal, men det är inte nödvändigtvis just så. Här uppstår en fråga om varför
vi uppfattar en viss form eller ändelse som
en “bas”. Huvudkriteriet verkar inte vara
frekvens utan maximal frånvaro av fonetiska omvandlingar. I föreliggande fall är -en
den ändelse vars fonetiska utseende inte har
påverkats av någon fonetisk process (från
en synpunkt av språkets synkroniska skick),
medan -n uppvisar en viss förändring, fast
denna kan verka vara mycket obetydande.
I lingvistik kallas dessa varianter allomorfer (bokstavligen »annat utseende», från
gammalgrekiska). En språkbeskrivning
måste, för det första, anteckna alla allomorfer hos en ändelse och, för det andra, klarlägga de faktorer som leder till allomorfernas uppkomst. Ett principiellt drag hos
allomorfer är att de är bundna varianter
av en ändelse och inte olika ändelser. Det
är viktigt för en språkbeskrivning. Skillnaden mellan allomorfer och olika ändelser
är den att allomorfer uppstår som resultat
av regler som är levande och gällande nu,
i nuvarande språket (sådana regler kal�las synkroniska). Å andra sidan har vi
ändelser som inte kan gå tillbaka till en
och samma form. Detta innebär att det
som händer just nu i språkets historia är
oförutsägbart. I vår dialekt har ordet fisk
i bestämd singular -en, men ēnd ’ände’ har
-an: ēndan. I den nutida dialekten är dessa
ändelser totalt oberoende av varandra och
i en sträng mening kan de inte betraktas
som allomorfer. Från en språkhistorisk synpunkt kan sådana former gå tillbaka till
samma källa (som kallas urform), men i
en beskrivning av språkets nuvarande skick
bör man betrakta de som självständiga. I
svenskan är t.ex. ändelserna -ar och -er i
hundar och katter självständiga. I fallet av
självständiga ändelser talar man om olika
deklinationer (hos substantiv och adjektiv)
och konjugationer (hos verb), medan i fallet
av allomorfer talar man om varianter inom
samma deklination. Det återspeglas även i
min ordbok och i min grammatik i det att
olika deklinationer markeras med romerska
siffror medan varianter inom samma deklination med arabiska. På så sätt har fisk markeringen m. I.1 i ordboken (där m. står för
maskulinum) och ēnd m. III.2.
I vår dialekt är sista ljud i ordet (exaktare
sagt i stammen) den faktor som bestämmer uppstående av allomorfer. Det är det

ljud som ändelsen kommer i kontakt med
när den läggs till stammen. Detta utgör
ett intressant drag i språket: dess element
existerar inte oberoende av varandra, d.v.s.
fogas inte som byggklossar utan mycket
ofta påverkar varandra eller till och med
sammansmälter. En beskrivning av denna
samverkan och klarläggande av dess mekanismer och orsaker är en betydande del
i grammatiken. Dessutom måste man
komma ihåg att sådana mekanismer inte är
gemensamma för alla språk, fastän några av
dem är tämligen förutsägbara och spridda
i olika språk (den här spridningen studeras
av lingvistisk typologi). Till exempel, en
behöver absolut inte ersättas med n i olika
språk, inte ens i närbesläktade dialekter.
Liknande fall är individuella för varje språk,
vilket bland annat skapar deras mångfald
och olikhet.
Vilka är egentligen orsakerna till dessa
varianter? Först och främst är ett levande
språk naturligtvis inte är ett statiskt system.
Många processer och förändringar sker och
språkets element påverkar och beror ofta
på varandra. I föreliggande sammanhang
är två processer gällande. Den första är den
ömsesidiga påverkan av ljud när de kommer i kontakt med varandra. Dessa fonetiska
företeelser kallas ljudlagar. Ljudlag är ett
grundläggande begrepp i lingvistiken. När
forskare blev medvetna om att det finns vissa
lagar i språket och när de upptäckte konkreta
ljudlagar i konkreta språk och språkfamiljer
i början av 1800-talet, då uppstod lingvistik
som en modern vetenskap. Man upptäckte
till exempel att konsonanterna p och qu i latinet motsvaras av f och hw i germanska språk.
Man har sådana motsvarigheter som lat. piscis ’fisk’ och sv. fisk eller lat. sequor ’följa’, aqua
’vatten’ och gotiskans sehwan och ahwa (som
i svenskan förvandlades till se och å). Dessa
motsvarigheter är regelbundna (därför är de
ljudlagar!), d.v.s. varje latinskt p och qu måste
i princip motsvaras av f och hw (med eventuella transformationer). Om vi i en viss form
inte ser en sådan motsvarighet (t.ex. i formen
såg dyker g av någon anledning upp), är det
inte en slump utan ett undantag från föreliggande ljudlag, vilket i sin tur rättar sig efter
någon annan ljudlag. Och detta gäller alla
ljud i språket. På så sätt har vi inte ett kaos
utan ett strängt system av lagar och regler.
Fastställande av sådana lagar inom ett språk
och mellan språk utgör ett av lingvistikens
huvudsyften. Ett anspråkslöst exempel på
en ljudlags verkan inom ett språk är just den
ovannämnda omvandlingen av -en till -n. I
detta fall ska den fonetiska lagen formuleras
enligt följande mönster: ljudet (eller ljudkombinationen) A förändras till B inom ett
ord i ställning efter ljudet C. Att fastställa
fonetiska lagar (d.v.s. att svara på frågan
»hur?») är naturligtvis viktigt för en vetenskaplig språkbeskrivning, men det behövs

ett ytterligare steg: man måste fastställa orsaken till den föreliggande förändringen (frågan
»varför?»). Att säga »därför att detta krävs av
språksystemet» är faktiskt inget svar! Ibland
är det lätt (t.ex. det är mycket lätt att förklara
varför en blir n; se nedan). Men ibland letar
lingvister efter svaret i mer än ett århundrade
och skapar hela teorier, men det finns fortfarande inte ett övertygande svar. Såvitt jag vet,
har man inte lyckats svara på varför det står f
o.s.v. i germanska språk när det i latinet är p.
En annan viktig process som hela tiden
träffas på när man studerar språkförändring är
anpassningar av olika språkenheter till varandra som sker inte inom samma ord utan över
olika ord. På det viset, i stället för -n kan det bli
-en genom association med talrikare ord med
-en. Sådana associationer kan äga rum av olika
orsaker, t.o.m. mycket egenartade och oväntade, men i det hela räknas sådana företeelser
i lingvistiken till analogi, och de former som
uppstår genom analogi kallas analogiska
(till skillnad från ljudlagsenliga). Med en
viss förenkling kan man säga att ett gemensamt drag hos analogiska processer är det att
de framkallas inte av fonetisk samverkan av
element inom samma ord utan uppstår genom
association. De är inte ljudlagar därför att de
inte innebär någon fonetisk transformation
utan är ett byte av ett element mot ett annat,
vilket inte är en fonetisk process i sin natur. Men
naturligtvis ingriper analogin i fonetiska förändringar, skapar undantag eller specifika fall och
ibland fördunklar och komplicerar bilden.
Det är praktiskt taget omöjligt att förutsäga vilken fonetisk förändring eller vilken
analogisk process som kommer att äga rum
i språket. De ljudlagar och analogier som är
gällande i ett språk behöver absolut inte vara
gällande i ett annat. På samma sätt, kan de
processer som påträffas i ett språk under en
viss period upphöra i en annan period. Man
kan spekulera om vissa företeelser möjligen
kan äga rum i ett visst språk i framtiden (därför att de, till exempel, äger eller ägde ofta
rum i andra språk), men dessa spekulationer
är bara just spekulationer. En konkret riktning i språkförändringen kan bestämmas av
sådana faktorer och deras kombinationer i
verkligheten är omöjliga att ta med i beräkningen och förutsäga. Språket är ju inte en
maskinell algoritm som beror på människans
vilja, och detta utgör språkets lockelse och
fascination för dem som studerar det.
Jag ska nu försöka beskriva processer som
leder till mångfald i grammatiken och anföra
mer konkreta exempel. Vissa detaljer ska speciellt uppmärksammas (från min egen erfarenhet just de detaljer som författare av grammatiker ibland väljer att utelämna förekommer
mycket ofta i tal och texter). Den här beskrivningen kan verka vara lite torr och monoton,
men den utgör en nödvändig del i grammatiken utan vilken det inte går att förstå hur dialekten fungerar.
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Maskulina substantiv: översikt av
böjningsmönster
Som berättades i föregående artikel, indelas
dialektens maskulina substantiv i fyra böjningsmönster (deklinationer) beroende på
deras form i bestämd singular och i obestämd
plural. Det är just i dessa former som substantiv har icke-sammanfallande ändelser:
1:a deklination: ändelsen -en i best. sg. och
-ar i pl., fisk – fisken – fiskar; 340 icke-sammansatta substantiv
2:a deklination: -en i best. sg. och -är i pl.,
svänsk – svänsken – svänskär; 77 substantiv
3:e deklination: -an i best. sg. och -ar i pl.,
ēnd – ēndan – ēndar; 56 substantiv
4:e deklination: -en i best. sg. och omljud i pl.,
mann – männär; 5 substantiv.
Som man lätt kan se, är några former
gemensamma för olika deklinationer. 1:a, 2:a
och 4:e deklinationerna har samma ändelse
-en i best. sg., men skiljs åt i plural. 3:e deklination sammanfaller med den 1:a i plural,
men har en speciell ändelse i best. sg., -an.
De här ändelserna har varianter (allomorfer), vilket komplicerar systemet och på
grund av vilket behöver man särskilja subtyper inom deklinationerna. Maximalt antal
allomorfer – fem – har maskulina substantiv
i 1:a deklination. Fyra av dem är betingade
av olika utseenden i bestämd singular och
den femte är förknippad med ett särdrag i
plural.
Subtyp m. I.1: 185 substantiv
Som sagt, de flesta maskuliner har ändelsen
-en i bestämd form singular, t.ex.:
ubb ’uv’ (uttalas »obb») – ubben,
skogg ’skugga’ (uttalas »skågg») – skoggen,
hoḷm ’flodäng’ (»hålm» med tjockt l) – hoḷmen
och många andra ord.
Hit hör också substantiv som slutar på en
betonad vokal (till skillnad från svenskan
där de har -n och inte -en):

bī ’by’ – bīn,
dā ’dag’ – dāen,
stā ’stad’ –stāen,
smē ’smed’ – smēen;
kō ’kåda’ (på träd) – kōen,
bḷū ’blod’ – bḷūen,
ǖ ’ugn’ – ǖen,
däi ’deg’ – däen.
Subtyp m. I.2: 70 substantiv
Den bildas av substantiv som i bestämd
singular har allomorfen -n och inte -en. Det
är typiskt i följande fall:
efter -d (men inte nd!): bǖld ’böld’ (med långt
u, som i hus) – bǖldn,
efter t: galt ’svin’ – galtn,
efter s: uks ’oxe’ – uksn,
efter ṣ: hāṣ ’hals’ – hāṣn,
efter rr (men inte r!): snürr ’nos, tryne’ –
snürrn,
ibland efter l, som följer konsonant eller
obetonad vokal: gaffl ’gaffel’ – gaffln, sikkäl ’cykel’ – sikkäln; i detta fall förekommer
också nolländelse, d.v.s. gaffl – gaffl; alla ord i
dialekten som slutar på l är låneord.
Varför förvandlas -en till -n efter de ovannämnda konsonanterna, men inte efter
t.ex. k? Jo, d, t, s har ett gemensamt drag: de
är dentala konsonanter, d.v.s. uttalas med
tungspetsen mot tändernas bakre yta. Konsonanterna ṣ och rr uttalas med tungspetsen
lite högre, men också nära tänderna.
I ändelsen -en är konsonanten också dental.
I sådana former som galten måste tungspetsen
röra vid tändernas bakre yta för att frambringa t, sedan lämna den vid е och sedan
komma tillbaka mot tänderna igen. Det kan
hända att tungspetsen inte lämnar tänderna
därför att t och n har identisk plats i artikulation, så vokalen e försvinner (detta försvinnande kallas synkope i lingvistiken, »skärning till små bitar», från gammalgrekiskan)
och i stället för galten får vi uttalet galtn.

Subtyp m. I.3: 36 substantiv
Om substantivet slutar på r och ḷ (tjockt l), slutar bestämd form singular på ṇ (uttalas identiskt med rikssvenskans rn i barn):
bǖr ’bur’ – bǖṇ,
fǖḷ ’fågel’ – fǖṇ,
spȫḷ ’spegel’ – spȫṇ.
I sådana fall som ubb – ubben, galt – galtn såg vi
tydligt var stammen slutar, d.v.s. gränsen mellan stammen och ändelsen var uppenbar. I
subtyp m. I.3 försvinner denna gräns (den här
företeelsen i morfologi kallas ibland fusion,
»sammansmältning», från latinet). Dessutom
försvinner skillnaden mellan konsonanterna
r och ḷ i stammens slut: formen bǖṇ skiljs inte
från fǖṇ. Parentetiskt kan det tilläggas, att det
är förknippat med det faktum att ljuden ḷ och
r ligger mycket nära varandra i sin artikulationsplats. Den plats i munnen där r bildas
är nästan identisk med ḷ, den är alveolerna, en
liten område bakom övre tänderna. Kanske
på grund av detta kallas konsonanterna r och l
sedan antiken likvidor (likvida i sg., »flytande
som vätska»): de verkar flyta till varandra
som vätskor. Skillnaden mellan dem är i deras
artilulationssätt. Vid r darrar tungspetsen
och två eller tre gånger rör vid alveolerna, därför kallas sådana konsonanter vibranter. När
man uttalar ḷ, kommer tungspetsen ovanifrån
och vidrör lätt alveolerna bara en gång. En
sådan konsonant kallas flap (om tungspetsen
vidrör alveolerna mer än en gång, skulle konsonanten bli vibrant). Det är också intressant
att konsonanten ṇ inte är »självständig» och
fristående. Den förekommer inte av sig själv,
utan bara i fogen r + n och ḷ + n. På grund av
detta kan den inte stå i ordets början. I nordiska språk har det aldrig funnits ord som börjat med rn och ln. Konsonanten ṇ jämte ḍ, ṭ,
ṣ uppstod inte för så länge sedan och hör till
dialektens yngsta ljud.
Det finns en ytterligare fin regelbundenhet
förknippad med ljudet ṇ i dialekten. Det förekommer stabilt endast i fall av sådana ord som
(fǖḷ >) fǖṇ och (bǖr >) bǖṇ, d.v.s. om ordet består
av en stavelse. Om ordet är flerstavigt, t.ex.
likäḷ ’nyckel’ eller vāvär ’hästvagn’, kan ṇ bli n.
Ordet likäḷ har i best. sg. likäṇ och även liken,
vāvär har vāvär och vaven. Man bör också märka
att ord som »barn», där n hör till stammen,
uttalas i dialekten uteslutande med n och aldrig med ṇ: bōn.
Subtyp m. I.4: 39 substantiv
Om ett substantiv slutar på n, har det ingen
speciell ändelse i bestämd singular, vilken i så
fall är identisk med obestämd form, d.v.s. har
nolländelse.
stäin – stäin ’sten’,
böün – böün ’böna’,
gräin – gräin ’gren’,
kāven – kāven ’vattenmelon’, ett slaviskt lånord.
Här har vi samma företeelse som i fallet av
galtn. Tungspetsen lämnar inte tändernas
bakre yta, därför försvinner vokalen e och stä-
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inen (= stenen) blir stäin. Till denna subtyp
också hör substantiv med nd i stammens
slut:
hund – hund (uttalas »hond» med o som i
bott) ’hund’,
sōnd – sōnd ’sand’.
Man kan lägga märke till att historiskt
sett är sådana former av bestämd singular
som stäin och hund inte identiska. Stäin
uppstod från stäinen genom försvinnandet
av e (synkope) och är en ljudlagsenlig form,
medan hund i best. sg. är kanske inte ljudlagsenligt därför att hunden borde ha blivit hundn (liksom galtn) och sedan hunn. Det
bekräftas av Nucködialekten i Estland, där
substantiven »hund» och »sand» uttalades
med nn i bestämd singular, men inte nd.
Alltså skulle ett ljudlagsenligt par vara hund
> best. sg. *hunn, men under association
med stäin > stäin har en utjämning skett till
fördel av identiska obestämd och bestämd
singular. Det är analogi som ingriper i den
fonetiska processen.
Slutligen hör till denna subtyp några
maskulina substantiv som inte får någon
ändelse i bestämd singular av en helt annan
orsak. De är låneord som har kvar ett fonetiskt kännetecken av ordets främmande
ursprung, nämligen en stam med l som
slutljud, t.ex. kástrüll, sikkäl. Dialektens egna
ord kan aldrig ha en stam som slutar på
vokal + l därför att det finns en sträng regel
enligt vilken ḷ bara kan förekomma i denna
ställning. Det är påfallande att dialekttalare ogärna lägger till ändelsen -en eller -n
till inlånade substantiv (fast former med -en
finns, t.ex. skǟlen ’hingsten’, möjligen till ty.
Schälhengst). Och det är fallet inte bara i vår
nutida dialekt. Anton Karlgren som var i
byn 1904 lade också märke till denna företeelse. Orsaken är det att några låneord inte
är fullständigt inkorporerade i dialektens
grammatiska system, så de får inte en speciell form av bestämd singular.
Vi ser alltså att subtyp m. I.4 omfattar
tre olika grupper av substantiv, d.v.s med
en fonetiskt sett regelbunden nolländelse i
bestämd singular (stäin), med en analogisk
nolländelse (hund) och med nolländelse på
grund av substantivets främmande ursprung.
Subtyp m. I.5: 10 substantiv
Den sista varieteten i 1:a deklinationen av
maskulinerna är av en helt annan natur
och särskiljs inte på grund av en specifik bestämd form singular, utan därför att
framför pluraländelser hos vissa substantiv
inskjuts konsonanten j:
bänk – bänkjar,
drǟŋjar ’stalldräng’ – drǟŋjar.
I dialekten inskjuts -j- bara efter konsonanterna k, g, ŋ (de kallas velara), därför är
denna subtyp betingad av samma fonetiska
faktor, nämligen stammens sista ljud.

regnade, så skulle de inte sitta där på bänVariation
karna’ (sade Lidia Utas om sina pratsamma
När vi studerar grammatik av en levande
grannar i ålderdomshemmet som tyckte om
dialekt ser vi dess två fundamentala drag:
att sitta ute på bänken under ett högt träd
stabilitet och variation, och variationen är
i gården). Ett annat iögonfallande exempel
mycket mer synbar och utskjutande i diapå variation är bestämd form plural, där
lekten än i standardspråket eftersom det för
ändelsen -ana är nästan lika frekvent som
dialekten ju varken finns preskriptiv ordbok
-a. Jämför: Papa brüka kḷē ˈpō se skrill-skūa
eller grammatik, eller språkråd, eller akao brüka kēr me po īsn po slǟan ’Pappa brukade
demi. Med variationen menar jag här först
klä på sig skridskorna och brükade köra mig
och främst sådana fall när en och samma
på isen i släden’ och Där vār än pojke... skrillgrammatiska betydelse (t.ex. plural) uttrycks
skūana hāv-en po fētäre... ’Där var en pojke...
hos ett och samma ord genom mer än en
skridskorna hade han på fötterna...’ Båda
ändelse. Ja, dialekttalarna är äldre persomeningar kommer från samma talare, Lidia
ner och kan helt enkelt blanda böjningsUtas, en av de kunnigaste dialekttalarna.
ändelserna. Några av de former som jag
Man kan lätt anföra många andra exeminspelade under mina intervjuer hörde eller
pel där -ana används vid sidan av -a. Det
använde talarna sista gången för sjuttio år
är faktiskt inte lätt att säga vilken av dessa
sedan enligt deras egna ord (vilket i själva
ändelser synkroniskt sett bör betraktas som
verket inte är förvånande därför att Lidia
basvariant i 1:a deklinationen av maskulina
Utas pratade dialekt med till exempel sin
substantiv eftersom de båda är användbara,
mormor). Men variationen påverkar ofta
fast -a verkar vara vanligare.
inte enstaka former utan hela segment i
Det ovansagda sammanfattas i tabellen
morfologin och signalerar att detta segment
här nedan. Den anger alla subtyper inom 1:a
undergår en viss förändring. Det är just på
deklination samt varianter av ändelserna.
grund av det här som en studie av variation
sprider ljus över levande processer i språkAnmärkning om stavningen
förändringen. Sådana språk som GammalDetbetraktas
finns ingen
etablerad
stavning
diasvenskbydialekten
kan
jämföras
med
ett
vilken av dessa ändelser synkroniskt sett bör
som
basvariant
i 1:afördeklinationen
av
lekten. Alla forskare som skrev om den
laboratorium där språkförändringen kan
maskulina
substantiv mycket
eftersom
de båda
är användbara,
fastexempel
-a verkar
vara vanligare.
och anförde
använde
sina egna
iakttas
och registreras
tydligt.
Och
stavningssystem.
Jag
har
förklarat
mina
det är viktigt
för
allmän
språkteori.
DiaDet ovansagda sammanfattas i tabellen här nedan. Den anger alla subtyper
inom 1:a
stavningsprinciper i detalj i »Sverigekonlektens grammatik behöver varken vara
deklination
samt varianter
av ändelserna.
takt», № 1 (2018). Bokstäverna ā, ē, ī, ō, ū,
inskränkt
i fastställandet
av böjningsmönsǟ, ȫ, ǖ betecknar långa vokaler; ā uttalas på
ter eller övervärdera deres regelbundensamma sätt som svenskt a i hand (men är
het. Vi behöver inte omedvetet eller desto
Anmärkning om stavningen
långt); ō och o uttalas alltid som å i år, fått; ū
värre medvetet överföra till dialekten drag
ochdialekten.
u som o i bo,
bott;forskare
med ǖ och
ü betecknas
av ett standardspråk
(som etablerad
standardsvenska
Det finns ingen
stavning för
Alla
som
skrev om den och
vokaler som uttalas som u i hus, hund, fast
eller standardryska) med dess stränga och
anförde exempel använde sina egna stavningssystem. Jag har förklarat mina stavningsprinciper i
den korta u-vokalen i dialekten är öppnare
rigida preskriptioner om vad som är »rätt»
detalj
i »Sverigekontakt»,
(2018).
Bokstäverna
ā, ē,med
ī, ō,framskjutna
ū, ǟ, ȫ, ǖ betecknar
långa vokaler; ā
och uttalas
läppar. Med
och
»fel».
Å andra sidan bör№vi1inte
underḍ,
ṭ,
ṇ
betecknas
samma
ljud
som
svenska
värdera
dialektens
stabilitet.
De
regler
som
uttalas på samma sätt som svenskt a i hand (men är långt); ō och o uttalas alltid som å i år, fått; ū
rd, rt, rn; ṣ betecknar en konsonant som liklagts fram i denna artikel är inte alltid staoch uoch
som
o i bo, bott; med
ǖ och
ü betecknas
vokaler
som
u i hus,l (tungspethund, fast den korta
tyskt som
sch i uttalas
Fisch; ḷ är
»tjockt»
tiska
undantagslösa
därför
att de
tillåter nar
sen framskjutna
viks högt till gommen,
sedan
den
variation.
exempelärhör
ordet bänk
till
u-vokalenTill
i dialekten
öppnare
och uttalas
med
läppar. Med
ḍ, ṭ,sänks
ṇ betecknas
samma
ner snabbt och vidrör alveolerna en gång);
subtyp m. I.5, vilket innebär att det måste
ljudj i som
svenska
rt, rn;eller
ṣ betecknar
somng
liknar
tyskt
sch i som
Fisch;
ḷ är »tjockt» l
ŋ uttalas som
i sång;
x uttalas
tysk
ha
plural:
bänkjar,rd,
bänkjana
bänkja: Toen konsonant
ach-Laut;
p, snabbt
t, k är oaspirerade;
gj, sj, tj utta-en gång); ŋ
ve
lēvd üte Pōln, viks
so vā-ḍär
bḷakk-gḷāsna
(tungspetsen
högtütetillskūḷa
gommen,
sedan sänks
den ner
och vidrör alveolerna
las alltid som g + j, s + j, t + j och aldrig som
po skūḷ-bänkja ’När vi bodde i Polen, så där
uttalas som ng i sång; x uttalas som tysk ach-Laut;
p, t, k är oaspirerade;
sj, tonaccent
tj uttalas alltid som
i standardspråket.
Det finns gj,
ingen
var i skolan bläckglas på skolbänkarna’ (ur
i
dialekten;
med
ˈ
betecknas
frasbetoning.
Lidia
Utas’
minnen
om
krigstiden).
Men
g + j, s + j, t + j och aldrig som i standardspråket. Det finns ingen tonaccent i dialekten; med ˈ
vid sidan av dessa former kan man använda
betecknas frasbetoning.
Böjningstyper av maskulina subformen bänka i bestämd plural: Umm-e a
stantiv, 1:a deklination:
rǟvna, so-dom änt a satt tēr po bänka ’Om det

Böjningstyper av maskulina substantiv, 1:a deklination:
Typ
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5

Best. sg.
-en
-n
-ṇ
noll
-en

Pl.
-ar

Best. pl.
-a // -ana

-(j)-ar

-(j)-a//-(j)-ana

Text och foton: Alexander Mankov

Exempel
fisk, fisken, fiskar, fiska // -ana ’fish’
kvüst, kvüstn, kvüstar, kvüsta // -ana ’kvist’
stūḷ, stūṇ, stūḷar, stūḷa // -ana ’stol’
bjūn, bjūn, bjūnar, bjūna // -ana ’björn’
säkk, säkken, säkkjar, säkkja // -jana ’säck’

Text och foton: Alexander Mankov

Riksföreningen Sverigekontakt; Göteborgs universitet
Riksföreningen Sverigekontakt; Göteborgs universitet
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Kultur och klimat
i Söderhavet
I år högtidlighåller vi att den första kontakten mellan Sverige och Oceanien etablerades för 250 år sedan. Piteåsonen och
Linnélärjungen Daniel Solander deltog ombord på HMB Endeavour under dess världsomsegling. Hans namn lever vidare i
Australien och Nya Zeeland i form av en mängd minnesmärken. Öar, vandringsleder och botaniska trädgårdar bär hans namn.

Ambassaden i Canberra har tillsammans
med ett lokalt galleri i Wellington, the
Solander Gallery, tagit initiativ till det mest
omfattande svenska projektet någonsin i Nya
Zeeland. Tio lokala konstnärer tolkar Solanders möten. I över ett år ska utställningen
turnera runt Nya Zeeland. Tillsammans
med lokala aktörer initierar vi en dialog om
biologisk mångfald, kulturella möten och
hållbarhetsfrågor. Vi gör en naturlig och viktig koppling till Agenda 2030. Utställningen
har tagits väl emot och kommer även att turnera i Australien och i Sverige.
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Många svenska upptäckare och handelsmän följde i Solanders fotspår. En av dessa
var zoologen Sixten Bock. Tillsammans
med Christian Hessle besökte han 1917–
1918 Samoa, Tonga, Fiji, Salomonöarna,
Kiribati, Tuvalu, Papua Nya Guinea, Tahiti
och Cooköarna.
Bock tillbringade hela 4 månader i Kiribati. Han var uppenbart intresserad av
den kultur han mötte och dokumenterade
denna i en stor samling fotografier. Dessa
förvaras på Världskulturmuseerna som
en del av den omfattande Oceaniensam-

lingen bestående av över 20 000 objekt.
I år är det 140 år sedan ursprunget till
denna samling utgjorde en del av den stora
Allmänna etnografiska utställningen på
Arvfurstens palats, nuvarande Utrikesdepartementet. Få inom departementet är
idag medvetna om att våra lokaler en gång
användes för en utställning i vilken alla kontinenter var representerade.
Världskulturmuseerna och ambassaden i
Canberra har etablerat ett unikt samarbete
kring digital repatriering. Museerna har
identifierat och efterskänkt över 100 hög-

upplösta digitala fotografier tagna av Sixten
Bock till Te Umwanibong, Kiribati National Museum. Ambassaden i Canberra har
låtit trycka bilderna på ett högkvalitativt och
väderbeständigt papper och jag har, i Bocks
fotspår, burit samlingen med mig genom en
resa i Söderhavet till Kiribati.
Påsken 2019 öppnade jag denna första
svenska utställning någonsin i Söderhavet
för att högtidlighålla och dokumentera regionens historia och kultur. Museet i Kiribati
förfogade tidigare över endast en handfull,
något yngre fotografier. Mottagandet var
överväldigande och känslosamt. Fotografierna hade kommit hem. Dessa detaljstuderades och diskuterades av samtliga
besökare. Det var för de allra flesta första
gången de hade möjlighet att se fotografier
av sina förfäder. Bocksamlingen utgör nu ett
viktigt och levande minnesmärke i Söderhavet. Fotografierna har fått stor uppmärksamhet på sociala medier. Kommentarerna är
ofta mycket känslosamma.
För önationerna i Stillahavsregionen
är klimatfrågan påtagligt existentiell. Hur
ska man planera och leva sina liv med en
mycket oviss framtid? Kulturen blir av central betydelse för att skapa sammanhang,
samhörighet och framtidshopp. Det är i

detta sammanhang man ska se vår digitala
repatriering. Världskulturmuseerna och
ambassaden gör en viktig koppling till hållbarhetsmålen.
För museet i Kiribati betyder utställningen och samlingarna mycket. Det skapar
en uppmärksamhet kring museet som de
är i behov av. Museet är välbesökt av skolelever och studenter. Utställningen kommer
att visas under lång tid.
Dessutom kommer fotografierna till konkret användning vid den dokumentation
som sker av traditioner och kultur i Kiribati.
Museets personal gör många och långa
resor till avlägset belägna öar. Kiribati är
en av världens största havsnationer. Öarna
sträcker sig över en yta som motsvarar
avståndet från Svarta havet till Island.
Digital repatriering är av stor betydelse.
Med små insatser kan mycket uträttas. Jag
rekommenderar varmt att vår ”Kiribatimodell” genomförs på fler platser i världen
där små samhällen är utsatta för betydande
påfrestningar genom klimatförändringar
eller av andra orsaker. Ambassaderna har
en given roll.

Intendent Aoife O’Brien och ambassadör Pär Ahlberger.

Text: Pär Ahlberger
Sveriges ambassadör i Oceanien 2014 – 2019

Nya spännande
böcker från Sverige!

199:Maria Ahlgren
Destination Beautyfood
Världens bästa skönhetsrecept
och rutiner för glow

189:Soﬁe Sarenbrant
Skamvrån

189:Denise Rudberg
Det första chiffret

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.

179:Anna W Thorbjörnsson
& Marko T Wramén
Med tåg genom Europa
470 tips och sju rutter
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Litterär grogrund
– exemplet Göteborg (och några till)
Tidsandan, en orts kultur, ett landskaps
natur, ett årtionde som sorteringsprincip, aktuella samhällsproblem, morgonljuset över vattnet, filosofiska strömningar, kollektivboendetanken, vänskap,
muntliga traditioner, gemensamma
erfarenheter, organisatoriska strukturer, genetiska varianter, samma skola
– det finns många ingångar och skäl till
att en kreativ litterär/konstnärlig miljö
uppstår, ett utvecklande och påverkande nätverk av författare, konstnärer,
musiker. Ibland förenade i vänskap eller
kärleksrelationer, ibland genom samma
ideal, estetik och konstnärsgemenskap,
ibland kanaliserat via programskrifter.
Ibland stödda av samma hand, säger
bara Maecenas, Horatius och Vergilius.
Eller alltihop på en gång.

Skagenmålarna är ett gott visuellt exempel:
Ljuset på den smala landremsan av kalksten
mellan Kattegatt och Skagerrack lockade på
1870- och 1880-talen en stor grupp skandinaviska målare att bosätta sig på Jyllands
nordspets eller vistas på Brøndums hotell:
Anna och Michael Ancher, Marie och P.S.
Krøyer – men även författare som Holger
Drachmann och Georg Brandes. Kompositören Hugo Alfvén. Några av dessa sågs
också säkert i den internationella konstnärskolonien Grez-sur-Loing utanför Paris,
tillsammans med Karin och Carl Larsson,
Karl Nordström, Julia Beck, August Strindberg och Robert Louis Stevenson.
Nittiotalisternas bygderomantiska, symboliska idéer lyftes fram och formulerades
i programskrifter av vännerna Verner von
Heidenstam, Gustaf Fröding, Oscar Levertin: ”En skönhetens poesi som ej går i sele
framför nyttans lass”. Estetiken var densamma i arkitektur och måleri. Selma Lagerlöf, Erik Axel Karlfeldt, Ola Hansson hörde
till generationen. Rötterna söker sig ner
mot Weimar, Jena och Heidelberg, Goethe,
Schiller, Schlegel och bröderna Grimm och
de litterära salonger som samlade författare
och konstnärer och även över engelska
kanalen mot den naturpoetiska Lake school
med Wordsworth, Scott och Coleridge.
Det radikala, gränsöverskridande kollektivet Bloomsburygruppen vid Gordon
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Square i London var aktiva ett tiotal år från
1905. Systrarna Virginia Woolf och Vanessa
Bell var utgångspunkten för de ekonomer,
filosofer, författare, konstkritiker som i okonventionella relationer levde och arbetade efter
devisen Gör vad du vill – men var inte vanlig.
Ett par årtionden senare, 1929, bildade en
grupp unga män i Stockholm De fem unga
– förenade i livsdyrkan, primitivism, fascination över det moderna stadslivet. Artur Lundkvist var ideologen, Erik Asklund organisatören, Harry Martinsson, Gustav Sandgren
och Josef Kjellgren de övriga medlemmarna,
betydelsefulla inom den nya genren arbetarlitteratur.
Ett landskap kan också förena. Västerbottenförfattarna Sara Lidman, P-O Enquist,
Torgny Lindgren har dessutom familjeband, alla är de tillhöriga Zachrissläkten i
Kvavisträsk, uppvuxna ”inom ett björnrevir”
runt Skellefteå. Alla med ett särpräglat tonfall, stramt och musikaliskt, talnära och bibliskt, med karg västerbottnisk scenografi. (Till
denna släkt hör också senare musikerna Eva
Dahlgren och Tomas Ledin, författarna Stieg
Larsson och Liza Marklund.)
Eller en skola: Södra Latin i Stockholm
har i perioder varit en plantskola för unga litteratörer i aktiva gymnasistföreningar. Tomas
Tranströmer gick där på 40-talet, samtida
med Bo Grandien, Sven Lindqvist, Per Wästberg och Lasse Bergström.
En stad som bakgrund och identitet:
I Malmö fanns ett gäng författande musiker på 70-talet: Mikael Wiehe, Björn Afzelius,
Jacques Werup, Lasse Söderberg.
Så här långt bara den inledande uppvärmningen. Nu börjar vi äntligen närma oss den
egentliga scenen för denna text: Göteborg.
Göteborgs Handels-och sjöfartstidning,
GHT, salig i åminnelse, ville 1959 starta en
skoltidning som bilaga. Den grupp som från
stadens då fem-sex gymnasier blev skribenter
och redaktörer för tidningen Korridor, ostrukturerat hopsamlade via vänskaps- och släktband, kom att utgöra en osannolik författargeneration. Romaner, essäer, radioprogram,
läromedel, barnböcker, akademiska verk,
översättningar, litteraturkritik, biografier –
alla genrer för Stewe Claesson, Magnus Hedlund, Claes Hylinger, Viveka Lärn, Håkan
Wettre, Ulla Keyling, Eivor Martinus,

Staffan Hellberg, Håkan Sandblad, Tomas
von Brömssen, Hain Rebas, Torsten Rönnerstrand, Sölve Ohlander. Tidningen
bestod till 1965, och hade vi haft något
gemensamt motto torde det ha varit det
tryckta ordets glädje och möjligheter.
Stewe Claeson, blev folkhögskolerektor
och översättare av framför allt amerikansk
lyrik –och romanförfattare. Pigan i Arras var
det första, både Stämma i havet från 1999
och Rönnduvan glöder – en roman om Tegnér,
2002, uppmärksammades med utmärkelser.
Mördaren är död är en slags deckare, Snön faller
i Cochise County den senaste texten, baserad
på decenniers resedagböcker.
Journalisten Viveca Lärn har nått en
stor läsekrets genom ett fyrtiotal roliga och
kloka barnböcker, bland annat de om Eddie
och Mimmi, och en ännu större tittarskara
genom TV-serien om Saltön, baserade på de
åtta romanerna från Midsommarvals 1999 till
Halta Hönans hotell 2016. Hon är aktuell med
en självbiografi i detta nu: Sladdisen.
Ulla Keyling, slavist och med erfarenhet
som kulturattaché i Prag, har en stor genrebredd: originella och vackra sagor, sakprosa,
läromedel i svenska, böcker om levnadskonst. Min favorit är Sagoverkstad – en sagolik
sagolek, en skönt inspirerande bok om skrivande, och en roman, ännu i manusform,
med arbetsnamnet Västan om månen.
Magnus Hedlund och Claes Hylinger
var radarparet redan under Korridortiden
– skrev tillsammans då också, vidgade våra
häpna vyer mot surrealism och absurditet,
Beckett, Pound, Jarry. Båda fortsatte som
översättare och introduktörer av framförallt
fransk litteratur. Deras gemensamma göteborgstexter I Göteborg från 1978, Kvar i Göteborg, 1992 och Regnet föll över Järntorget, 2000,
är miniklassiker. De är båda involverade i
det hemlighetsfulla Collège de Pataphysique, skriver romaner och kortprosatexter,
blandande sanningar och halsbrytande
lögnaktigheter med stor trovärdighet, och
med samma tonfall som då.
Staffan Hellberg, professor, folkbildare
och SULF-ordförande, är medansvarig till
grupperingens allra tyngsta bok – SAG,
Svenska Akademiens grammatik. De fyra
banden väger fyra kilo.
Hain Rebas, Sölve Ohlander, Torsten

vid den kompletterande
svenskundervisningen i Connecticut i USA.

Rönnerstrand har lämnat djupa vetenskapliga spår i historia, engelska och litteraturvetenskap.
Håkan Wettre blev konsthistoriker och
intendent på Konstmuseet och har skrivit ett
par konstnärsbiografier – om Tore Ahnoff,
Ann-Mari Didoff, Ivar Lindecrantz, omfattande utställningskataloger och dessutom
några böcker tillsammans med hustrun Åsa,
om Det blå och om lapptäcken.
Tomas von Brömssen är inte bara Hebbe
lelle i TV-serien Albert och Herbert, tobakshandlare Blomgren i Saltöfilmerna och skådespelare på Stads- och Folkteatern, han är
också skribent för de egna revyerna.
Eivor Martinus var inte med i Korridorredaktionen men klasskamrat. Från sin
Londonposition har hon betytt mycket för
Strindbergs dramatik i England genom sina
översättningar och sin medhjälp vid uppsättningar av hans pjäser. Hennes bok om

Barndrottningen Filippa, den unga
engelska prinsessa som blev gift med
Erik av Pommern och var viktig för
utvecklingen av Vadstena kloster lyfter fram en dittills anonym kvinna i
svensk historia. De självbiografiska
I går sjöng näktergalen och familjeberättelsen Hon sjöng på vinden är de nyaste
texterna.
Håkan Sandblads röst hördes ofta i radion, Göran Sellgrens
inköpsval till TV blev en del av
svensk kultur: Dallas, Lilla Huset på
Prärien.
Vilket gäng!
Och några har fått ge namn åt spårvagnar: Viveca och Claes och Tomas – en
märklig sedvänja vi har i Göteborg och det
yttersta tecknet på odödlighet.
Det måste ha funnits något magiskt i
dricksvattnet i Göteborg under 40- och

50-talen. Eller en annan slags barnuppfostran. Eller kanske rentav ett
fungerande skolsystem.
Text: Ulla Berglindh
(som ju också skriver och skriver)

BORGMÄSTARMÖTE
Lützens borgmästare Uwe Weiss
besökte 23-24 april Göteborg tillsammans med förre borgmästaren Maik
Reichel, museichefen Katja Rosenbaum och Lützenfondens verkställande ledamot Inger Schuberth. Först
på programmet var en mottagning
vid Gustav Adolfs torg där Göteborgs
borgmästare, tillika kommunfullmäktiges ordförande, Anneli Rhedin
tog emot tillsammans med Gunilla
Bökmark från Göteborgs kommuns
internationella avdelning. Det gavs utrymme att presentera planerna för det
nya museet i Lützen och mer allmänt
småprat om Lützenfondens arbete och
de historiska banden städerna emellan. Ett både trevligt och givande möte.

Hvitfeldtska gymnasiet där tyskläraren
Karl-Heinz Schneider höll lektion om trettioåriga kriget – på tyska! Det var förstås
mycket lyckat och slutade med en överenskommelse att inleda ett samarbete mellan
Freie Gesamtschule Gustav-Adolf i Lützen
och den tyska sektionen vid Hvitfeldtska.
Efter en utfärd till Marstrand avslutades dagen med middag på Hotel Gothia
Towers där även den tyske konsuln Jan
Sinclair och ledamöter ur Sverigekontakts
och Lützenfondens styrelser deltog.
Efter två intensiva dagar i Göteborg gav
sig de tyska gästerna tillbaka till Tyskland,
förhoppningsvis stärkta i sin tillit till att det
nya museet i Lützen blir en framgång och
att banden mellan Lützen och Göteborg är
starka.

Dagen därpå fick gruppen från Lützen
möjlighet att delta i en historielektion på

Text: Lars Bergman

Borgmästarna – Anneli Rhedin och Uwe Weiss
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SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

SMUL-akademin
– en svensk skola på nätet när ingen finns på plats
När man bor utomlands med barn i skolåldern, funderar man någon gång över hur
man ska gå tillväga med barnens svenska. Den talade svenskan kanske flyter på, men ju
äldre barnen blir, desto fler tankar på den skriftliga svenskan blir det. Skolan i det land
man bor tar ofta över och svenskan kanske hamnar i skymundan. I detta nummer
tittar vi ett nytt alternativ för svenskstudier som finns för utlandssvenska barn:
SMUL-akademin. Lena Normén-Younger, SMUL-akademins grundare, är bosatt i Vancouver, Kanada, och hon berättar här om vad SMUL-akademin är och varför den behövs.

Att utveckla både tal och skrift i ett språk
är något som är viktigt om man vill komma
längre i ett språk, annars är det lätt att språket
”står och stampar” och man kan få en känsla
av otillräcklighet. Speciellt i dagens samhälle
där mycket kommunikation sker skriftligt, ofta
digitalt, är behovet av att kunna skriva och läsa
stort. För att upprättahålla flera språk behöver
man alltså tänka även på det skriftliga.
Tidigare när många svenskar skickades ut i världen via deras företag (”expats”)
startades och drivs skolor främst för dessa
barn, s.k. utlandsskolor. Undervisningen följer då svensk läroplan, ofta erbjuds allt från
förskola till gymnasiet. I dag har antalet
utlandsskolor minskat, eftersom de svenskar
som skickas ut från svenska företag inte
längre är så många. Istället har alternativet
med skolföreningar som erbjuder kompletterande svenska, svenska en gång i veckan
utanför den lokala skolan, vuxit mycket.
Även för detta alternativ finns det en svensk
läroplan och verksamheten kan få statligt
stöd från Sverige (se SUF:s – Svensk Utlandsundervisnings Förening - hemsida för mer
information www.utlandsundervisning.se).
Dessa Svenska skolor med undervisning
i kompletterande svenska är ett fint stöd för
utvecklingen av utlandssvenska barns svenska.
Förutom lektioner i svenska, som ofta ges ofta
på ett lustfullt och roligt sätt av engagerade
personer (oftast föräldrar, även om vissa skolor
har utbildade lärare), får eleverna även möjlighet att lära sig mer om svenska traditioner,
svensk geografi och svensk historia.
Ett nätbaserat alternativ

Men ibland finns det aspekter som hindrar
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barn från att delta i studier i kompletterande
svenska på en svensk deltidsskola utomlands.
Det vanligaste skälet är att det inte finns
någon skola på plats. Andra hinder kan vara
att det är för långt geografiskt avstånd att åka
till den Svenska skolan på den ort där familjen bor, eller att barnen inte hinner till den
Svenska skolan på grund av för många läxor
och fritidsaktiviteter. Vissa föräldrar uppger
även att kunskapsnivån på svenskundervisningen på den lokala skolan inte alltid helt
stämmer för barnet, vilket gör att man känner
ett behov av att byta undervisningsmodell
eller berika den existerande.
På sikt gör detta ofta att föräldrar börjar
söka efter lämpliga alternativ för studier i
hemmet. Det är vanligt att börja med att
skapa eget material eller ladda ner från
nätet. Efter en period med detta, börjar en
del föräldrar leta efter en mer organiserad
undervisningsform på nätet. Det finns ett
flertal etablerade distansalternativ (Svenska
Distans, Global Svenska Plus, Sofia Distans
och Hermods) som nu även har fått sällskap
av nystartade SMUL-akademin.
SMUL-akademins upplägg

SMUL-akademin är en relativt ny nätskola
som har startats inom ramen för intressegruppen Svenska som modersmål utomlands (SMUL). Dess övergripande syfte är
att på ett enkelt sätt öka möjligheterna till
svenskundervisning för SMUL-följares barn
och tonåringar i alla världens hörn. Den
startade vid årsskiftet 2016/2017 som ett
svar på en SMUL-enkät om svenskundervisning utomlands. Enkäten visade bland annat
att en majoritet av SMUL-följare som svarat

ville att deras barn skulle ha en möjlighet
att få svensk högskolebehörighet. Återkopplingen var även att SMUL på olika sätt
skulle engagera sig i att främja möjligheter
till svenskkurser på distans.
Föräldrarna efterlyste även prisvärda
alternativ för distansundervisning. Det är
tydligt att det finns en ekonomisk smärtgräns
någonstans i prisområdet som motsvarar
det pris som många Svenska skolor utomlands har. Prisnivån är alltså viktig för att
skapa en inkluderande undervisningsmodell,
speciellt med tanke på att nätskolor inte har
möjlighet att söka statsbidrag på samma sätt
som skolföreningar utomlands. Dessutom
uppskattas det också, baserat på resultat från
den enkät som diskuteras, att ca en fjärdedel
av föräldrar inte har råd med kurser som kostar mer än ca 1200 SEK per år och barn.
Läsåret 2019–2020 erbjuds kurser på
SMUL-akademin för fjärde gången. Undervisningsmodellen har utvecklats successivt
sedan vårterminen 2017 när kurserna gavs
för första gången. Stor vikt har lagts vid att
arbeta smart med gratis verktyg i så stor grad
som möjligt för att hålla nere priserna. Just nu
riktar sig kurserna till barn i åldern 6–12 år.
Upplägg av undervisning på
SMUL-akademin

Undervisningens upplägg planeras i samarbete av Maria Diemar som är lärare på alla
kurserna och utbildad i svenska som andraspråk (bosatt i Australien), språkvetaren
Monica Bravo Granström (bosatt i Tyskland),
Christian Benjaminsson och Göran Holm på
företaget Svenska Distans (nu bosatt i Sverige,
tidigare lärare på Svenska skolan i Moskva),
samt undertecknad som är administratör av
kurserna och sköter det tekniska.
All undervisning ges av Maria Diemar.
SMUL-akademins kurser är upplagda på
ett sätt som gör att barnet ska känna att de
går på en ”vanlig” skola. De följer ett traditionellt svenskt läsår med början den 1
september och skolavslutning den 1 juni.
Eleverna har höstlov, jullov och sportlov.
Övningar som går ut på att barnet ska
presentera en uppgift via film eller något
visuellt delas ibland i ett virtuellt klassrum.
Detta för att barnen ska uppleva att de går i
en klass och har klasskamrater.
Alla grundkurserna kan göras i två olika
takter, där man väljer det som passar ens
familj bäst – snabb takt enligt schema och
egen takt, där man arbetar när man hinner.
Undervisningen sker genom inlägg på Facebook varje vecka i en hemlig grupp som
föräldern blir medlem av. Innan varje helg
lägger läraren in information om vilken text
som ska läsas i läseboken eller den skönlitterära boken, vilka sidor som ska göras i
arbetsboken eller om det är en alternativ
övning som eleven ska göra. Information
riktas mot barnet istället för föräldern i så
stor grad som möjligt.

När man läser enligt schema får man ett i
förväg definierat upplägg med datum och
olika övningar som ska göras vissa veckor.
Det är ca 40–60 minuter per vecka under
hela läsåret. Vanligtvis brukar man läsa ett
kapitel i läseboken samt göra de tillhörande
övningarna i arbetsboken eller arbeta med
läsförståelseövningar baserat på en skönlitterär bok som man läser parallellt. Utöver
detta krävs det att barnet fullgör ett läsbeting på ca 30 minuter per vecka. Föräldern
kan antingen läsa högt eller barnet kan läsa
på egen hand. Man väljer själva vilken eller
böcker som man vill läsa.
Läromedel och kursinnehåll

Olika svenska läromedelsserier används, som
t.ex. Jag läser av författaren Martin Widmark
som även har skrivit LasseMaja-serien, eller
läromedlet ZickZack som bygger på genrepedagogikens cirkelmodell. Det finns även
en kurs som fokuserar på svensk geografi
och baseras på läromedlet Upptäck Sverige av
Torsten Bengtsson och Annica Hedin. En
annan kurs fokuserar på historia och baseras på läromedlet Boken om historia 1 av Stina
Andersson och Elisabeth Ivansson.
Kurserna har obligatoriska övningar
som omfattar arbete med läse- och arbetsbok, enskild läsning samt en avslutande
redovisning. Extraövningar är däremot
valfria och till för de elever som behöver
extra utmaning. En av de mest populära
obligatoriska övningarna som går utanför läromedlet är läsbetinget. Detta görs
genom att antingen föräldern läser högt för
sitt barn eller att hen läser själv. Den slutliga redovisningen baseras på läromedlet
och utförs när detta är använt färdigt. Förutom de uppgiftsscheman som ska fyllas i,
består redovisningen av en målning eller ett
collage med bokens historia som tema, en
film där barnet berättar om läseboken eller
spelar upp en scen, en skriven fortsättning
på berättelsen eller något annat som barnet
själv vill göra som redovisning. Som bevis
på sitt deltagande får barnet ett diplom
som bevisar kursdeltagandet. På diplomet
står elevens för- och efternamn, läsår, kurs,
antalet poäng för kursen, samt det totala
antalet poäng som eleven har tagit på
SMUL-akademin att anges.
Föräldrar som handledare

Föräldrar fungerar som handledare åt sitt
barn under hela kursen. Man bör vara
motiverad och inställd på att det blir en del
arbete för föräldern också. Undervisningen
tar ca 30-60 minuter per vecka. Därutöver
förväntas föräldern antingen läsa själv för
sitt barn ca 30 minuter per vecka eller se till
att barnet läser själv.
Erfarenheten visar att hemstudier ofta
upplevs som både berikande av förälder
och barn – speciellt om man bygger in trivsel snarare än tvång. Som förälder är man

expert på sitt eget barn. SMUL-akademins
upplägg försöker hjälpa föräldrar att använda
den insikten på ett positivt sätt.
Vad säger SMUL-akademins deltagare?
Även om det bara finns statistik för fyra läsår
vet vi att ungefär hälften av familjerna återvänder till SMUL-akademin läsår efter läsår.
De som väljer att inte komma tillbaka anger
oftast att studieformen inte har passat dem
eller att de inte har lyckats arbeta in studierna
i schemat. Andra skäl kan vara att man haft
trassel i familjen med sjukdom av anhörig,
begränsad ekonomi eller har flyttat; familjepusslet måste vara avklarat först innan man
ger sig i kast med tidskrävande studier där
även föräldern måste engagera sig för att det
ska fungera.
Det finns dock många solskenshistorier.
De som återvänder uppger att SMUL-akademins upplägg hjälper dem att motivera sig
att oftast tala svenska med barnen och skapa
struktur och disciplin runt svenskstudier för
barnen. Vi får också ibland höra om barn
som alltid vägrat tala svenska och som plötsligt börjar använda svenskan tillsammans med
förälder eller mor- och farföräldrar. Skolmodellen i SMUL-akademin med klassrum och
en formell skola upplevs också som positivt
av många eftersom det är enklare att engagera sig i aktiviteter för barnen när man har
en stödjande miljö med sakkunniga som kan
hjälpa en att läsa problem som hindrar barnet
från att delat i eller lyckas med undervisning.
Vad som är tydligt efter att ha arbetat med
SMUL-akademin är att nätbaserade studier
ibland är nödvändiga för föräldrar ska kunna
ge sina barn en möjlighet att överhuvudtaget
studera svenska. Svenska skolor i kompletterande svenska på plats är en lyx som inte är
alla förunnat. Vi i SMUL är stolta över att
kunna erbjuda detta alternativ för att stötta
flerspråkigheten. SMUL-akademin är alltså
inte det enda alternativet som finns, men det
är ett prisvärt alternativ som följer med samhällets förändringar i.o.m. att vi tar tillvara
på dagens tekniska möjligheter.
Text: Lena Normén-Younger, info@svenskautomlands.org
Mer information om SMUL-akademin:
http://www.svenskautomlands.org/smul-akademin/

Har du erfarenhet av flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten att skriva om dina
erfarenheter i vår spalt Samspråk om flerspråkighet.
Man kan skriva på många olika sätt, mer faktabetonat eller mer kåserande, kortare eller längre, och man
kan få redigeringshjälp om det behövs. Man kan även
skriva om sig själv, sina barn eller barnbarn, eller
man kan presentera en skola, klubb eller region där
flerspråkigheten frodas. Det är ju det som är viktigt
här: att lyfta fram nyttan och glädjen av att kunna flera
språk och språkliga varieteter. Det är viktigt att uppmuntra barn och unga människor att skaffa sig en så
bred språklig repertoar som möjligt. Då öppnas med
ens många dörrar. Hör av dig till Monica Bravo Granström: contact@monicabg.com om du vill skriva något.
Monica Bravo Granström har doktorerat vid lärarhögskolan PH Weingarten i södra Tyskland med avhandlingen ”Läsförståelse i S
flerspråkiga
V E R I G E Kmiljöer”.
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Ingela Korsell
besökte svenska skolan i Zürich
I Svenska skolföreningen i Zürich har
vi under ett antal år satsat på att bjuda
in barnboksförfattare. Syftet med
författarträffen är att vi vill förmedla
en fördjupad kunskap om svensk
litteratur. Vi vill samtidigt locka till läsning och få eleverna vilja skriva egna
berättelser. Årets val av författare föll
på Ingela Korsell, en av författarna till
den berömda bokenserien Pax.

”Är ni rädda nu då?” frågar Ingela med förväntan i rösten. ”Nej!” utbrister eleverna
högt. Trots att Ingela precis berättat om
Mylingen som är ett mördat barn som kommer tillbaka för att hämnas på den släkt som
har mördat barnet, tycker ändå eleverna
inte det är otäckt, för allt är ju bara påhittat,
men bygger på fakta om nordiska väsen.
Vi har introducerat Pax genom högläsning av Nidstången, som är den första delen
av Pax, på lektionerna och några av våra
150 elever har också läst alla tio delar och
har fått dela med sig av sin expertis på lektio-

nerna. De har dock varit noga med att inte
avslöja allt från de andra böckerna och fick
även skrika STOPP när Ingela var här på sitt
besök, så att hon inte skulle avslöja något.
Paxböckerna har getts ut på 22 olika
språk och har sålts i över 500 000 exemplar
bara i Sverige! Böckerna handlar om pojkarna Alrik och Viggo som är fosterbarn
och kommer till fosterföräldrarna Anders
och Leyla i Mariefred. Där stöter de på
Estrid och Magnar som är väktare till det
hemliga biblioteket som är i stor fara. Viggo
och Alrik är utvalda att vara de framtida
väktarna och hjälpa till att försvara biblioteket mot de mörka krafter som vill ta makt
över det. I de tio böckerna om Pax får Viggo
och Alrik möta olika väsen från den nordiska mytologin, såsom Nidstången, Grimmen, Mylingen, Bjäran, Gasten, Näcken,
Pestan, Vitormen, Maran och Draugen.
Åsa Larsson och Ingela Korsell hade
bestämt sig redan från början att det skulle
bli tio delar, precis som en tv-serie vilket
innebär att böckerna ska läsas i den ord-

ningen. Det skulle
vara korta kapitel och
med en cliffhanger till
nästa kapitel och till
nästa bok. Valet av två
pojkar som huvudpersoner var också
genomtänkt, pojkar
läser helst böcker som
handlar om pojkar,
medan flickor är allätare. Det är också svårare att få just pojkar att läsa böcker i den
här åldern när man vill att de ska komma
igång med läsningen.
Ännu en faktor till att boken har blivit
så populär är illustrationerna. För att bidra
till att det ska kännas spännande och otäckt
ville Ingela och Åsa ha en illustratör som
kunde teckna läskigt och inte några gulliga
bilder i John Bauer-stil. De ville ha en uppdatering och en mer skräckinjagande bild
av de gamla nordiska gestalterna. De fastnade för Henrik Johnsson som har utbildat
sig i USA och bland annat tecknat Batman
och Fantomen.
Ingela berättar att hon är mörkrädd och
många elever håller med om att de också
är det. Varför vill då Ingela skriva om saker
som är otäcka frågar en elev, jo för att det
är spännande att skriva om det som vi
skräms av. Att vara mörkrädd innebär att
vi har en fantasi som har god kondition,
fortsätter Ingela. Det betyder alltså att de
som kan föreställa sig att något hemskt kan
hända är både kreativa och har en hjärna
som är kapabel att måla upp bilder på vad
som kan ske.
Efter mängder av frågor som eleverna
förberett till Ingela berättade hon om sin
nya bok ”Väsenologi” som handlar om 12
olika nordiska gestalter till exempel Gengångare. Där hon inleder varje kapitel med
att beskriva gestalten som på ett spelkort i
ett datorspel: namn, kategori, farlighetsgrad,
beskrivning, kännetecken, skydd, andra
namn, funktion, kön etc. Därefter gav hon
eleverna uppgiften att måla ett monster. Ett
tips som deras illustratör Henrik ofta använder är att blanda olika djur och sedan, för
de äldre eleverna, skriva ner de olika egenskaperna till monstret.
Efter tre intensiva dagar med sex olika
skolbesök och dessutom en workshop för oss
lärare finns nu Pax-böckerna på både min
och många elevers önskelista. Ingela Korsell har verkligen lyckats med att ”Locka
till läsning”, vilket var rubriken på hennes
workshop för oss lärare.
Ett stort tack till Riksföreningen Sverigekontakt och Swea Zürich som har sponsrat oss.
Text: Hanna Karlsson, lärare i Svenska skolföreningen Zürich.
Gå in på vår hemsida om ni är nyfikna på vår verksamhet: www.svenskaskolforeningen.ch
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Monica Bravo Granström med sin avhandling

Vår klassresa till Göteborg
Svenska Skolan i Kassel i Tyskland bedriver kompletterande svensk-undervisning i utlandet och tillhör Svenska Skolan i
Frankfurt. Skolan i Kassel är en liten skola med en klass och mig som enda lärare. Vi har sedan många år som tradition att
åka på klassresa till Sverige. Hösten 2016 besökte vi Kassels partnerstad Västerås och nu under våren 2019 var det dags
för nästa resa som bar iväg till Sveriges näst största stad: Göteborg!

Vi reste till Göteborg när påsklovet i Sverige var slut, men när det fortfarande var
lov i Tyskland, eftersom tyska elever har
påsklov (liksom höstlov) i två veckor. Förutom turistande låg vårt fokus nämligen på
skolbesök i svenska skolor. Eleverna från
Svenska Skolan i Kassel är uppväxta i Tyskland med en tysk och en svensk förälder och
går i tysk skola. De har svenskundervisning
varannan lördag och för dem är det väldigt
intressant att få besöka skolor i Sverige och
få uppleva svensk skolvardag med olika lektioner och lunch i skolmatsal, det vill säga,
bamba som vi fick lära oss att man säger i
Göteborg. Vi fick förmånen att besöka två
olika skolor i Göteborg; Hvitfeldtska gymnasiet och grundskolan Victoriaskolan. Hvitfeldtska gymnasiet är den största gymnasieskolan i Göteborg och ligger i närheten
av Götaplatsen. Skolan grundades 1647
av drottning Kristina, dotter till Gustav
II Adolf. Under vårt besök på denna traditionsrika skola fick vi ta del av en lektion i
samhällskunskap för elever med invandrarbakgrund. Eleverna tittade på Nyheter på lätt
svenska och berättade för oss om sitt studiebesök på riksdagen i Stockholm. Vi åt lunch
i bamba och gick en rundvandring på skolan som avslutades med att vi fick beundra
aulan med den vackra målningen ”Ute blåser sommarvind” av Carl Larsson. Vårt nästa
skolbesök var på Victoriaskolan, som har
Tyska Skolan Göteborg Ekonomisk Förening
som huvudman. På skolan finns det en tysk
språkinriktning, vilket var intressant för oss
från Tyskland. Vi fick besöka ett par lektioner och mina elever berättade om den tyska
skolvardagen på både tyska och svenska, för
att därefter diskutera likheter och skillnader
mellan de båda länderna med Victoriaskolans elever. Även på denna skola fanns det
storslagna verk av Carl Larsson som vi fick
beskåda och beundra.
Vår klassresa till Göteborg innefattade
naturligtvis även ett besök på Dicksonsga-

tan och Riksföreningen Sverigekontakt där
vi fick träffa generalsekreterare Lars Bergman. Lars bjöd på fika och berättade om
föreningens arbete för att därefter generöst
skänka oss böcker på svenska, vilka vi tacksamt tog emot. Sverigekontakt hjälpte oss
också med ett ekonomiskt bidrag till klassresan, vilket vi uppskattade mycket.
Under vår vistelse i Göteborg gick vi
på en två timmar lång stadsrundvandring
genom staden. Vår kunniga guide visade oss
runt och berättade om de olika stadsdelarnas karaktär. Vi fick även tips på de bästa
fikaställena i Haga och gapade över storlekarna på kanelbullarna! Guidningen startades och avslutades vid Stadsbiblioteket, där
Världsbokdagen firades.
Vi hann med mycket under vår resa till
Göteborg och en programpunkt var ett
besök på Göteborgs stadsmuseum, årets
museum 2014. Vi hade bokat in en guidad
museilekton som handlade om Göteborgs
födelse. 2021 fyller Göteborg 400 år och
Stadsmuseet firar genom att se tillbaka på
stadens födelse och barndom. Det var en gripande och visuell historielektion som skildrade hur människorna levde på 1600-talet
och hur det gick till när Göteborg grundades.
Vi besökte även de nyfiknas paradis
Universeum, som är Skandinaviens största
vetenskapscenter. Här blandas djur och
natur med ny teknik och spännande experiment. Vi fick ta del av den fantastiska guidningen Hållbara hav där vi fick utforska
både kalla och varma hav, från västkustens
dova men myllrande liv till de tropiska
oceanernas färgsprakande artrikedom.
Tack vare ett stipendium från SUF,
Svensk Utlandsundervisnings Förening,
hade vi möjlighet att boka in en workshop
i improvisationsteater. Jag som lärare hade
sökt stipendiet för att använda det till kulturella upplevelser under klassresan. Stipendiepengarna användes till besök på
Stadsmuseet och Universeum, till stads-

rundvandringen och till denna workshop i
improvisationsteater. Min ursprungsidé var att vi
skulle ta del av kultur på Göteborgs Stadsteater
eller GöteborgsOperan, men tyvärr fanns det
inget passande på svenska veckan efter påsk.
Jag fick därför tänka utanför ramarna, sökte
och fann Improverket, som ägnar sig åt improvisationsteater. För oss som har arbetat med
olika teaterprojekt i skolan passade detta perfekt. Vår workshop med fokus på lust och lek
visade sig vara en fullträff och även föräldrarna
inbjöds att vara med av vår lysande ledare John.
Improvisationsteater är en konstform där ingenting planeras eller skrivs i förväg, utan föds i
nuet. Med mycket skratt och värme övade vi på
att sluta prestera och istället bejaka våra egna
och andras idéer, utveckla vår sponantintet och
kreativitet. Vi hade det vansinnigt roligt under
tiden och kan rekommendera improvisationsteater och Improverket varmt. Hjärtligt tack
till SUF som möjliggjorde för oss att ta del av
denna kulturella upplevelse på svenska under
en fantastisk resa till ett soligt och varmt Göteborg i vårskrud. Vi kommer tillbaka!
Text: Linda Nordenhem - Lärare, Svenska Skolan i
Kassel, Tyskland
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Ankan & Marre i LA
Tisdagen den 14 maj kom den populära
duon ”Ankan och Marre” (Maria Isaacs
och Annica McCrudden) till Svenska
skolan i Los Angeles. Det lockade
många svenskar till att komma för att
uppleva detta på plats, vilket resulterade i ett väldigt lyckat event.

En viktig del av Ankan och Marre-projektet
är kärleken till det svenska språket. Som de
flesta andra utlandsboende svenska föräldrar kämpar de med att föra språk och traditioner vidare till sina barn.
Ankan och Marre vill inspirera barn att
sjunga och dansa. De får på ett lekfullt sätt
med sig sin publik i både sång och dans.
Något som alla fick uppleva på plats. Deras
barnmusik tillsammans med humor lockade
till sig många skratt och nyfikna barn som
deltog och var med i både rörelse och sång.
En rolig och härlig upplevelse för både barn
och föräldrar. Ankan och Marre sjunger
enkla och tidlösa melodier med mycket kärlek, humor och lek. Allt omgärdat av deras
vänskapliga småkivande och småprat mellan låtarna. Man hittar deras musik både på
Spotify och Youtube.
Ankan och Marre släpper nu sin tredje
platta om ett par veckor och barnen som
körar är födda i LA, men har alla en svensk
förälder. Plattorna är för barn i de yngre
åldrarna och gärna deras föräldrar också.
De är även sugna på att komma ut till de
svenska skolorna och sjunga.

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

Text: Helena Peres
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Dominik Wicher utanför
Glada elever
Tromsö
i Vitebsk
i Norge

En termin på Kyrkeruds folkhögskola
Från 6 januari har jag varit Sverigekontakts stipendiat, vilket betyder
att jag fick chansen att studera på
en av folkhögskolorna i Sverige. Den
folkhögskola som jag har studerat på
heter Kyrkeruds folkhögskola. Skolan
ligger bara 3 kilometer bort från en ort
som heter Årjäng och är fint belägen.
Det är inga problem att låna en av
skolans cyklar för att ta sig till Årjäng
på bara några minuter och därigenom
ha möjlighet att beundra den vackraste
svenska naturen runt omkring. Jag har
haft tur att mitt rumsfönster vetter mot
sjön som heter Västra Silen och därför
kan jag njuta av en underbar utsikt
varje gång jag vaknar upp.

Kyrkeruds folkhögskola lägger särskild tonvikt
på olika konstformer. Man kan lära sig allting
om skulptur, måleri, textil eller keramik av
lärare som verkligen brinner för sina intressen. Jag har gått på Allmän kurs med estetisk
inriktning, vilket innebär att jag kunde lära
mig någonting nytt om textil och fotografi.
Det gör ingenting om man inte är ”konstbe-

gåvad”. Lärarna är väldigt hjälpsamma och
deras mål är att alla ska ha det kul under lektionerna och att hitta en dold talang hos varje
deltagare i kursen. Enligt min erfarenhet kan
jag fastställa att ”estetveckor” var otroligt
intressanta, särskilt om man inte har svenska
som sitt modersmål. Då har man möjlighet
att utöka sitt fackspråk.
Förutom de estetiska inslagen har jag
också haft sådana ämnen som matematik,
engelska, svenska, religion/historia och samhällskunskap. Vid första anblicken tänkte jag
att det är samma ämnen som jag pluggade
när jag gick i skolan i Polen och att jag inte
kommer att lära mig någonting nytt. Sanningen var dock en annan! Redan under
första veckan på skolan lade jag märke till
att det fanns stora skillnader när det gällde
till exempel lärarnas undervisningssätt. På
lektionerna fästs stor vikt vid både diskussioner och ett eget arbete. Man måste arbeta
mycket själv och till och med i grupper. Det
är också viktigt att uttrycka sina egna åsikter
och att kunna argumentera för eller emot.
Detta lär vi oss genom att skriva olika uppgifter om migration, integration eller kli-

matfrågor. Jag tycker mycket om att lärarna
alltid tar elevernas behov på allvar och att
man kan vända sig till dem om man behöver hjälp.
Under de första tre månaderna gjorde vi
många utflykter och besökte sådana städer
som Karlstad och Oslo. Jag hade möjlighet
att gå på Mats Bäckers utställning i Karlstad,
att besöka Henie Onstads kunstsenter i Oslo
och till och med att fördjupa mina kunskaper
om andra världskriget på Norges hjemmefrontmuseum i Oslo. Vi tänker även åka på
ännu fler utflykter under de sista månaderna!
Tiden på folkhögskolan går jättesnabbt
och varje dag är som en ny utmaning
för mig eftersom jag hela tiden hör nya
uttryck, svenska slangord eller ordspråk
som jag inte kände till tidigare. Jag är väldigt glad att jag fick chansen att kunna leva
som ”en typisk svensk”. Den här vistelsen
har inte bara förbättrat min svenska utan
också utvecklat mig som människa och lärt
mig mycket om själva kulturen. Det tycker
jag är bäst med folkhögskolor!
Text: Dominik Wicher
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Ämnestävlingen i svenska
för estniska gymnasieelever
Estlands svensklärarförening har
ordnat en ämnestävling i svenska för
gymnasieelever över hela landet sedan
år 2013. Målet med detta evenemang
har varit och är att sprida kunskap om
den svenska kulturen bland eleverna.
Ämnestävlingen har ägt rum på olika
skolor i olika delar av landet; Gustav
Adolfs Gymnasium i Tallinn, Nuckö
Gymnasium i västra Estland, Tartu
universitet och Tallinns universitet.
Varje gång har man haft ett större
tema, t.ex. Sveriges geografi, musik
och filmkonst.

Årets ämnestävling, den sjunde i ordningen,
anordnades på Sütevaka Humanitärgymnasium i staden Pärnu i västra Estland den
15 mars och temat var Kända svenskar.
Det kom 42 tävlingsdeltagare plus fem
lärare från fem gymnasier: Tallinns Tyska
Gymnasium (Tallinna Saksa gümnaasium),
Vanalinna Hariduskolleegium (Collegium
Educationis Revaliae), Gustav Adolfs Gymnasium, Nuckö Gymnasium och Pärnu
Sütevaka Humanitärgymnasium. Det blev
en informativ tävling och en intensiv dag
med svensk mat och dryck, sång och dans.
Rektorn Andres Laanemets hälsade alla
välkomna och berättade om skolans nästan
30-åriga historia och traditioner. Gästerna,
indelade i mindre grupper, visades runt på
skolan av värdeleverna och efter rundvisningen fick de avnjuta en god skollunch.
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Själva ämnestävlingen ordnades för andra
gången på Kahoot!
Svenska Ambassaden i Tallinn har
varit föreningens trogna samarbetspartner
sedan första tävlingen och hjälpt oss med
att förbereda frågor till ämnestävlingen
samt spridit broschyrer om Sverige till deltagande elever. Den här gången skickade
även ambassadens kock en hälsning i form
av svenska sockerkakor till fikabordet. På
borden fanns också dagens dryck – fläderblomssaft att dricka av.
SOV Estlands ordförande Gustav Hertsius berättade om likheter och skillnader i
svensk och estnisk matkultur samt hur man
kokar sin egen fläderblomssaft. Sedan lockade Regina Mänd, en av skolans före detta
elever, alla gäster att sjunga och dansa folkvisor som hon ackompanjerade på fiol. Till
slut var det dags för prisutdelningen där
de duktigaste belönades med böcker på
svenska, fläderblomssaft, svensk godis, föreningens penna och en tygkasse samt diplom.
Ett deltagardiplom fick alla tävlingsdeltagare. En årlig lyckad dag var slut och glada
och nöjda började man sin resa hemåt,
efter att ha träffat gamla samt hittat nya
vänner. Nästa vår blir det ett annat tema på
ett annat ställe men traditionen fortsätter.
Estlands svensklärarförening tackar Riksföreningen Sverigekontakt för stödet till evenemanget!
Text: Inna Rosar, styrelsemedlem i Estlands
svensklärarförening

28 september – 13 oktober
Alla skolor som är anslutna till SUF (Svensk Utlandsundervisnings Förening)
och elever som studerar via Sofia Distans eller Hermods är välkomna att delta.

Alla elever till och med gymnasiet kan vara med och tävla i följande flick- och pojkklasser; 4-5,
6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 och 18 år och uppåt och då gäller den ålder man har i år 2019.
Sedan två år tillbaka har vi även en klass för lärare/funktionärer.

Tävlingen består av följande 5 grenar

löpning 60 och 400 meter, längdhopp, höjdhopp och kast med tennisboll.
Detta betyder att jättemånga kan vara med och tävla och det spelar ingen roll om eleverna går på en stor
eller en liten skola, en skola med heldagsundervisning eller kompletterande svenskundervisning eller i
vilken världsdel ni befinner er. Ju fler som är med och tävlar desto roligare blir det! Förra året var det 2.184
tävlande från 52 skolor i 5 världsdelar har kämpat om 275 guld-, silver- och bronsmedaljer. Det var rekord! KUL!
Skolorna väljer själva tävlingsdag/ar och tävlingen pågår mellan den 28:e september och 13:e oktober.
Man behöver alltså inte göra alla tävlingsgrenar på en och samma dag. Vilka tävlingsgrenar man vill delta
i bestämmer skolorna också själva. Är det lovdagar eller annat som stökar till det under denna tid, kan
man få dispens att genomföra tävlingen innan eller efter. Detta måste beviljas av tävlingsledningen.
När tävlingen är avslutad mailas resultaten till oss och vi gör en sammanställning och korar medaljörerna.
Alla elever som deltar får diplom, som ni på skolorna skriver ut. Guld-, silver- och bronsmedaljer och
diplom till dessa skickar vi ut efter tävlingen. Liksom förra året ska samtliga resultat föras in i ett enda
dokument, allt för att det ska bli enklare och gå lite snabbare. Vi skickar även ut resultatlistor som ni kan
använda när ni skriver in resultaten under själva tävlingen. Har ni frågor hör ni av er till oss via mail.

Anmäl er till suf-vm@live.se så skickar vi mer information, regler och blanketter.
Vi som håller i trådarna för tävlingen är
Bosse Jonsson, från hemmaplan i Bergkvara och Peter Palm, från Svenska Skolan i London.

Sponsor

I samarbete med
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GLAD PÅSK önskar påskkäringar…

Påskkäringar i Vitebsk, Vitryssland

Älg- och dalahästmålning
i Seattle, USA
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SWEA 40 år
SWEA 40 år
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varmt och innerligt tack till er alla som varit med att bygga upp detta spännande och unika nätverk världen över,
vad månne hända inom nästa 40 år? Njut nu av 40-årskalas runt om den vida SWEA-värden
Jätterkramar från Agneta Nilsson, SWEAs Grundare och Chairman Emeritus
Jätterkramar från Agneta Nilsson, SWEAs Grundare och Chairman Emeritus

Som så många andra “Success Stories” började allt i ett garage:
Som så många andra “Success Stories” började allt i ett garage:
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RECENSION

Sprint nybörjare
av Anna Bjursén
Med detsamma märks att materialet
vänder sig till elever på språkintroduktionsprogrammet som till exempel kan
vara nya i Sverige eller i början av sin
läsutveckling. Texterna är ganska enkla, lättillgängliga, utan svåra konstruktioner i lagom längd.

Läromedlet består av en textbok och en
övningsbok. Textboken är uppbyggd kring
olika teman med många vardagliga händelser. En del texter är mer informativa,
medan andra ger studerande möjlighet
att identifiera sig och känna igen många
situationer. Texterna är indelade i två svårighetsgrader och kan anpassas individuellt eller användas för hela gruppen. Varje
tema har bilder, sedan kommer ordlistan
och texten som är inlästa på hemsidan –
se www.gleerups.se. Så ni är välkomna att
kika in och lyssna på dem. Jag skulle kunna
tänka mig att använda dem som extramaterial för hörövningar och diktamen för
mina A1-studenter. Men för studenter som
är studievana och vill nå en snabb progression är detta läromedlet för lätt och
långsamt och erbjuder inte tillräckligt med
utmaningar.
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Övningsboken följer textboken med
övningar till olika teman som också är
indelade i två svårihghetsnivåer och som
är lika lätta och enkla som texterna. Som
sagt i inledningen är läromedlet verkligen
anpassat för dem som behöver utvecklas
inom läsförståelse alternativt för elever i
åldersgruppen från 12 till kanske 16 år.
Tempot är inte högt och informationsmängden är inte så stor. Men för dem som
behöver lite lägre tempo kan boken vara
utmärkt, för bilderna i början av varje
tema hjälper eleven komma ihåg nya ord
som man sedan använder i texten och
övningarna. Som sagt, materialet kan verkligen vara till nytta för en viss målgrupp.
Enligt min uppfattning och som sägs
i läromedlets namn Sprint, kan det just
vara en snabb start för en speciell grupp av
elever. Materialet är välplanerat och steg
för steg byggs elevernas ordkunskap upp.
För grammatik behövs det kompletterande
material, för detta undervisningsmaterial
har satsat på ordkunskap och läsning.
Text: Ieva Krumina

Nutidsorientering
Följde du med vad som hände i Sverige våren 2019?
1. I slutet av maj var det dags att gå
till val igen. Vad var det för val?
A. Nyval
B. EU-val
C. Kyrkoval
2.
A.
B.
C.

Vilka färger hade årets majblomma?
Blå och gul
Gul och grön
Grön och vit

3. Svenska Akademien har nu 18
medlemmar. Vem var sist in?
A. Ellen Mattson
B. Anne Svärd
C. Åsa Wikforss

6. En svensk storbank har varit i
rejält blåsväder med anklagelser
om bland annat penningtvätt. Vilken bank?
A. Swedbank
B. Nordea
C. SEB
7. Vem fick katapultpriset av Sveriges författarförbund som årets
skönlitterära debutant?
A. Wera von Essen
B. Burcu Sahin
C. Elin Willows
8. I maj springer tiotusentals personer Göteborgsvarvet. Hur lång
sträcka rör det sig om?
A. 10 kml
B. 21 km
C. 42 km
9. I början av maj spelades SMfinalen i ishockey. Vilka två lag
möttes?
A. Djurgården och Frölunda
B. Djurgården och Färjestad
C. Djurgården och Skellefteå
10. Det pratas ibland om Dagny i
Sverige. Vem är det?
A. Huvudpersonen i ett svenskt humorprogram
B. En 107-årig bloggare
C. En influencer

4. På vilken plats kom John Lundvik i
Eurovision Song Contest?
A. 3
B. 5
C. 8
5. Flygskam är ett nytt ord i svenska.
Vad betyder det?
A. Att på olagligt sätt skaffa sig en
flygbiljett
B. Att spendera för mycket pengar på
resor
C. Att den som flyger ska skämmas

11. ”Helt lyriskt” är ett program
som sänds på SvTPlay. Vad är det
för program?
A. Ett program om svensk lyrik
B. Ett program om glädjen med att
äta
C. Ett program om kärleken till våren
12. Det har kommit ett nytt förslag
om pensionsbestämmelser. Hur
länge ska man ha möjlighet att arbeta enligt LAS (Lagen om anställningsskydd), enligt förslaget?
A. År 2020 till 68 år och år 2023 till
69 år
B. År 2020 till 68 år och år 2022 till
69 år
C. År 2020 till 68 år och år 2024 till
69 år

13. Vilken blomma är detta?
A. Gullviva
B. Maskros
C. Smörblomma
14. Bensinen har blivit dyrare i
Sverige. Ungefär hur mycket kostade
en liter bensin i mitten av maj?
A. Drygt 12 kronor
B. Drygt 14 kronor
C. Nästan 17 kronor
15. Vem är Bart Moeyaert?
A. Årets ALMA-pristagare
B. Gästdirigent på Stockholms konserthus
C. Vinnare av årets Eurovision Song
contest
Skicka de rätta svaren till Sverigekontakt, Box 53066, 40014 Göteborg
senast 15 augusti. Du kan
också mejla svaren till
lars.bergman@sverigekontakt.se.
Bokpris till de tre först öppnade
rätta svaren.
Lösning till nutidsorienteringen nr 1,
2019 var: 1C, 2B, 3C, 4C, 5A, 6C, 7B,
8 John Lundvik, 9A, 10B, 11C, 12B,
13B, 14A, 15B
Pristagare:
Oili Jokinen, Finland
Mustafa Saoud, Sverige
Barbro Hansson, Sverige
GRATTIS!
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