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FRÅN DICKSONSGATAN
Sommaren i Sverige är över. Den var
fin, framför allt i juli. Inte så varm som
förra sommaren, men det var nog
många tacksamma för. Inga skogsbränder att tala om var det heller.
Färre drunknade var det också –
drunkningarna står i direkt proportion
till utetemperaturen. Varmt och skönt
betyder tyvärr ett ökat antal drunknade. Mycket var sig likt i Sverige denna
sommar – turisterna var dock något
fler tycks det. Fler och fler campar –
alltså bor i tält, husvagn eller husbil.

Så är den då klar – minnesmärkesboken.
Från alla de minnesmärken vi fick in till vår
hemsida under åren 2011-2017 valde vi lite
slumpmässigt ut 85 stycken. De kommer
från alla världsdelar, en del är välkända,
andra helt okända. Denna soffbordsbok
med titeln Var i all världen släpper vi i slutet av september. Boken är på 288 sidor
och är både informativ och underhållande.
En perfekt gåva till dig själv eller som present till någon i din omgivning. Priset är,
när detta skrivs, inte fastställt ännu, men
kommer att hamna runt 350 kronor. Om
du är intresserad av ett köp – vilket jag
hoppas alla är – kontakta mig.

Sommarkursen
I juli-augusti var det som vanligt sommarkurs i svenska på Billströmska folkhögskolan
på Tjörn. 37 studenter från nästan världens alla hörn fick uppleva en skön svensk
sommar med dagar fyllda av svenskstudier.
Sommarkursen i svenska i Sverigekontakts
regi startade på 1970-talet och har nu pågått i mer än 40 år. Och det är förstås vår
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förhoppning att den alltid ska finnas. Nästa
år kör vi igen.
Sparreviken
Ett antal svenska barn bosatta i utlandet
har varit på läger i Sparreviken i Bohuslän.
Tack vare medel från en av Ekmanstiftelserna kunde deras kursavgift helt eller delvis
betalas av Sverigekontakt. Det är förstås
inte bara svenska barn i utlandet som deltar
i lägren utan de flesta barnen bor ju i Sverige. En intressant sak med lägerskolan är
att deltagarna inte får ha sin mobiltelefon
under den tid lägret pågår. Ibland kan man
tycka att alla mobiltelefonägare – både barn
och vuxna – skulle lämna ifrån sig sin telefon
under en längre tid.
Smått och gott från sommaren
Flera organisationer som vi ofta eller
ibland samarbetar med har genomfört
aktiviteter i sommar. SWEA (Swedish Women´s Educational Association) har firat
40-årsjubileum med bland annat middag
i Stockholm, SviV (Svenskar i Världen)
har genomfört sitt parlament för utlandssvenskar – även det i Stockholm, SUF
(Svensk Utlandsundervisnings Förening)
har tillsammans med Skolverket haft sin
”augustikonferens” för lärare och styrelsemedlemmar vid skolenheter i utlandet och
SI (Svenska institutet) har genomfört sin
lektorskonferens på Skåvsjöholms konferenscenter strax utanför Stockholm. Alla
dessa fyra organisationer bidrar på olika
sätt i Sverigefrämjandet och kompletterar
varandra förtjänstfullt.

Instagram
Sverigekontakt
har nu skapat ett
Instagram-konto och
vi hoppas förstås få många följare. Framför allt
ska vi försöka att regelbundet lägga upp aktiviteter där vi är inblandade och som det finns anledning att känna till. Vi vill också att ni ”gillar”
saker vi publicerar. Här ser ni Sverigekontakts
profilbild.
Sverigekarta
Den nya Sverigekartan från Svenska institutet
(SI) 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. Berätta hur många ni vill ha.
Konferenser I höst
Till hösten blir det lärarkonferens i Riga i
Lettland 3-5 oktober. Det är den årliga så
kallade Baltikumkonferensen. Och 21-23
november samlas personal från de svenska
utlandsskolorna på Mallorca.
Till sist
En trevlig och lärorik höst önskar vi er alla.
Har ni vägen förbi Göteborg –
kom in och hälsa på!

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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Tiden går fort. När vårt senaste nummer
trycktes hade vi precis haft vårt årsmöte,
som var lika vårligt som årligt. Nu har sensommaren tydligt infunnit sig. Det märks
även när vädret är vackert.
Att tiden går fort är något som många
kommenterar. Och av allt att döma tycker
verkligen de flesta det. Man undrar om det
alltid varit så.
Vad jag kan minnas var det inte så när
man var liten. Men för barn har tid en
annan innebörd. De evighetslånga somrarna hör till den tiden. Obönhörligt till
den tiden. När vi i maj inbillar oss att vi
har en sådan framför oss, vet vi innerst
inne att det inte är så. Och redan i slutet av
augusti – om inte förr – visar det sig att det
faktiskt inte är sant.
Ändå är det ofta så att det känns som om
tiden står still. Ibland kan man själv upptäcka att det har med förväntningar att göra.
Om vi återvänder till barnen har de flesta
säkert varit med om julaftnar då barnen
oavbrutet frågar när julklapparna skall delas
ut. För dem rör sig knappast tiden, även om
de vuxna flänger omkring oavbrutet.
För några år sedan – tror jag det var,
tiden går så fort – utkom de isländska släktsagorna, som kom till på medeltiden, i ny
svensk översättning. Utgåvan, som helt
enkelt heter Islänningasagorna, fyller fem
tjocka band och tog en del tid att sammanställa. 2014 var allting klart.
Ett stort antal översättare var inblandade, och arbetet leddes av Kristinn Jóhannesson, som tidigare varit isländsk lektor vid Göteborgs universitet, Gunnar D.
Hansson, författare och tidigare verksam
inom litteraturvetenskapen, också i Göteborg och Karl Gunnar Johansson från
Kungälv, nu professor i Oslo.
Detta är den mest kompletta utgåvan på
svenska någonsin. Den omfattar »Samtliga
släktsagor och fyrtionio tåtar», som det står
som undertitel. En »tåt» är en berättelse
av samma slag som sagorna men betydligt
kortare. Man kan tänka sig att en tåt varit
upphovet till vissa sagor, som således byggts
ut efterhand.
Det har sagts (av Peter Hallberg, som en
gång var professor i litteraturvetenskap och
specialist på bl.a. den isländska litteraturen;
det var han som först översatte Laxness) att
den isländska sagalitteraturen egentligen
är det enda riktigt originella bidraget till
världslitteraturen. Sanningen i den typen av
omdömen är alltid svår att bevisa, men just i
det här fallet ligger det mycket i påståendet.

Det finns egentligen ingen annan litteratur
som riktigt liknar den isländska släktsagan.
Visserligen finns det en del drag som återkommer i annan litteratur, men denna är
i så fall senare. Om det finns något beroendeförhållande, måste det vara de sentida återklangerna som är beroende av det
isländska ljudet, inte tvärtom.
I några fall har vi bevis för att det verkligen förhåller sig på det viset. Moderna
författare har i viss mån redovisat det
intryck den isländska sagan gjort på dem.
De mest kända är argentinaren Jorge Luis
Borges, colombianen Gabriel García Márques och peruanen Mario Vargas Llosa.
De två sistnämnda har tilldelats Nobelpriset i litteratur.
Samtliga hör till de författare som slog
igenom på allvar under den så kallade
latinamerikanska boomen under 1960och 1970-talet. Under en tid dominerade
dessa den internationella litteraturmarknaden. De har i sin tur haft stor betydelse för
andra författare.
Lustigt nog har inflytandet i vissa fall
gått hela varvet runt. En av Islands mest
uppburna författare idag, Einar Már
Guðmundsson, har influerats av sydamerikanerna. I och för sig har han också tagit
starka intryck av den inhemska isländska litteraturtraditionen, från sagorna till Laxness.
För övrigt var Halldór Laxness själv,
eller Kiljan som han brukade kallas av
åtminstone de samtida islänningarna,
mycket upptagen av de isländska sagorna.
Det råder inget tvivel om att dessa avsatt
en del omisskännliga spår i hans eget författarskap. Även om han bara undantagsvis återvänder till den verkliga sagatiden i
sina romaner (framför allt i Gerpla, 1952),
är det många av hans gestalter som bär en
tydlig prägel av släktsagornas personlighetstyper.
Så kan det gå medan tiden går. Intet är
nytt under solen, brukar det sägas. Men
det fina med litteraturen är att det gamla
som kommer igen ofta återanvänds med
sådan finess att det blir som nytt. En och
annan betagande sommarskildring kan
man också hitta i världslitteraturen. Något
att ta till när höstrusket så
småningom tar vid.
Till dess: njut av sensommaren!
Bo Ralph

Omslag: Minnemärkesboken
Var i all världen.
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Äntligen! Nu är den tryckt.
Minnesmärkesboken Var i all världen har anlänt till kontoret. Efter ett par år av tämligen intensivt arbete har det blivit en bok utifrån det material som kom in till Sverigekontakts hemsida under åren 2011-2017. Boken – en coffee table book eller på svenska
en soffbordsbok – omfattar 85 svenska minnesmärken i utlandet. Det är en salig blandning – högt och lågt, seriöst och kuriosa,
gammalt och nytt. Men allt är både lärorikt och intressant. Och kanske mest och bäst av allt – det är kul! Boken är på 288 sidor.

Det är förstås mycket arbete bakom detta.
Otaliga diskussioner vad som ska vara med,
vad som måste vara med, vad som bör vara
med, vem som kan skriva vad, vilka bilder
som ska illustrera minnesmärket och var finns
dem, vilket format boken ska ha, vilken papperskvalité ska användas, hur långtgående
ska vi vara i redigeringen av texterna och så
vidare, och så vidare. Tack vare Sofia Tingsell
och Arne Johnsson, som granskade och redigerade texterna och skapade något slags textmässig harmoni på de 288 sidorna, utkristalliserade sig alltmer en bärande innehållslig
idé. Bokens 50 (!) skribenter – som oftast
har någon anknytning till respektive minnesmärke - har tack och lov varit mycket positiva och följsamma gentemot vårt arbetssätt.
De 85 minnesmärkena är förstås inte de
85 viktigaste minnesmärkena utomlands (hur
man nu skulle kunna rangordna det?). De
4
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är många gånger slumpmässigt valda, inte
alla dock. Vi har försökt hitta personer att
skriva texterna som på något sätt har anknytning till respektive minnesmärke – något
jag tycker vi lyckats bra med. Erik Magnusson-Petzell har i bokens inledning lite kortfattat problematiserat vad ett minnesmärke
kan vara och har däzr anknutit till föreningen Sverigekontakts syn från tidigt 1900tal. Generellt kan sägas att bokens innehåll
visar upp en betydligt mer lättsam syn på
minnesmärken än den bild som oftast var
framträdande för bortåt hundra år sedan.
Sverigekontakts ordförande Bo Ralph har
skrivit förordet och lyfter där fram att bokens
avsikt inte har varit att vara heltäckande. Så
är det förstås. Hade vi haft den ambitionen
så hade boken aldrig kommit ut. Boken vill
ge och ger exempel på historiska spår där
svenskar på något sätt varit inblandade, visar

hur den omfattande migration som förekommit i världen de senaste århundradena påverkar människor och utvecklingen på olika sätt.
Det är naturligtvis inte endast svenskar som
rör på sig, utan vi alla bidrar till en förändrad
värld – en del av oss på ett mer marginellt
sätt än andra.
Boken kommer förstås att kunna köpas.
Är du intresserad så hör av dig till mig, gärna
med ett mejl; lars.bergman@sverigekontakt.se.
Den kommer troligtvis att kosta ca 350 kronor, men det är inte beslutat i skrivande
stund.
Till sist vill vi tacka Stiftelsen Oscar och
Maria Ekmans Donationsfond som har stött
oss i minnesmärkesarbetet under ett flertal
år. Utan medel därifrån hade detta projekt
inte kunnat genomföras.
Text: Lars Bergman
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Tyft

Tre veckor på Billströmska
Sommarkursen i svenska genomfördes
i år liksom tidigare år på Billströmska
folkhögskolan. 37 studenter från
många av världens hörn samlades för
att förkovra sig i svenska och få en
inblick i svensk kultur.

Jag vet inte vad som är bäst med sommarkursen på Billströmska. Det är så mycket.
Det är förstås möjligheten att få tala
svenska dagligen och stundligen, men också
allt runtomkring – de trevliga omgivningarna, maten, samvaron och som i år, det
underbara svenska sommarvädret. Att lära
sig språk är inte lätt – det är minst sagt en
mödosam process. Det görs ju förstås lättare om man samtidigt trivs med lärare och
studiekamrater och med livet i stort. Och

så är det nog på Billströmska – man trivs
helt enkelt!
När man tittar på studenternas program för de tre veckorna är det några programpunkter som sticker ut – midsommarfirandet (som äger rum i slutet av juli!) med
traditionell dans runt midsommarstången,
båtresan till Marstrand över det vackra
Skagerrack, räkfesten med det obligatoriska
inslaget att lära sig skala en räka (vilket
långt ifrån alla kan) och värdfamiljbesöket.
Det sistnämnda ger studenterna tillfälle
att komma in i en bostad och se hur en
svensk familj har det hemma. Hur spännande måste inte det vara för en student
från Kina eller Algeriet?
De mer avancerade studenterna fick
uppgiften att skriva om något de upplevt

eller tänkt på under sin vistelse i Sverige.
Svenja Scholz som de senaste åren studerat
i Finland, men som kommer från Tyskland,
bidrog med vidstående betraktelse.
Text: Lars Bergman

Årets kursdeltagare
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Katedralen i Milano

Från begränsning till frihet
Om språkpolitiken på Billströmska folkhögskolan
Vem har inte hört detta argument? Att
lära sig ett nytt språk breddar horisonten,
låter dig tänka på ett annat sätt och ger
tillgång till ett annat lands kultur och samhälle. Ett språk är därför en liberalisering;
ett verktyg för att gå nya vägar och öppna
nya dörrar, att bilda en ny språklig identitet, eller kort och gott: till frihet. Jag antar
att det var vad de flesta av oss hade i åtanke
när vi bestämde oss för att lära oss svenska
och så slutligen ansökte till den internationella sommarkursen i svenska på Billströmska folkhögskolan.
Grunderna för att vi beslutade att lära
oss svenska kan vara olika, men det vi alla
har gemensamt är att vi beundrar den
svenska kulturen på ett eller annat sätt:
Böcker och deras författare, artister och
band samt en kultur vilken omfattar stugor,
fikor och utomhusaktiviteter har motiverat
många att studera det svenska språket (se
till exempel det tyska Bullerbysyndromet).
I vissa fall har de bakomliggande förhoppningarna för att lära sig svenska varit stora:
Att hitta arbete i Sverige, integrera sig i
det mycket beundrade samhället, anpassa
sig till sin kultur och slutligen bosätta sig i
det nordiska landet. Men kan att lära sig
svenska verkligen föra en närmare dessa
drömmar? Har det gett oss tillgång till Sveriges kultur och en bredare horisont med en
ny språklig identitet?
Efter att sommarkursen är nästan över,
kan man säkert konkludera att vi under
vår tid på Billströmska har blivit väldigt väl bekanta med den svenska kulturen: Vi firade midsommar (även om det
var för sent) och räkfest (även om det var
för tidigt). Vi fikade minst två gånger om
dagen; vi cyklade till stranden för att bada i
havet tillsammans med svenskarna; vi kämpade med växter och fästingar på vandringar i skogar och på fjäll, vi spelade kubb
trots våra största frustrationer, vi sjöng
svenska låtar i karaoke och tittade på otaliga svenska filmer som utbildade oss om
Sveriges artister, idrottare och politiker,
såväl som dess förflutna och samtida problem, till exempel, med diskrimineringen
av minoriteter eller mental hälsa.
För språkliga identiteten och imaginära
friheten, alltså förmågan att tänka annorlunda genom nya ord och grammatiska

strukturer som inte finns på det egna språket, är fallet lite mer komplex.
Bland kursdeltagarna på Billströmska
var bara ett fåtal riktigt flytande i svenska
när vi kom hit. Nivåerna på språkkunskaperna skilde sig ganska kraftigt. När vi uppmanades att bara tala svenska under den
tiden vi är här, både före och efter lektioner,
hade många av oss blandade känslor: Å ena
sidan kan man öva språket och förbättra
sina muntliga färdigheter. Å andra sidan
kan man inte säga vad man vill eller vara
spontan i en konversation – kort och gott:
man kan inte vara den man verkligen är. Att
ha språkliga färdigheter som ett femårigt
barn gör tyvärr att man känner sig som ett.
Att språket, som man lär sig som ett
främmande språk, inte bara kan förbättra
ens identitet utan också fungera som ett
hinder för ens uttryck är en intressant
aspekt att tänka på. Faktiskt, inte så många
personer pratar om den här sidan av att
lära sig ett nytt språk. Men jag och andra
kände effekterna av gränserna som ett
främmande språk kan ha på en person ganska intensivt här på Billströmska: den emotionella isoleringen när du inte kan uttrycka
dina känslor, det sänkta självförtroendet

efter besvikelsen över dina misstag och den
ständiga jämförelsen med andra.
Denna text är dock inte tänkt att vara
en grund för att inte lära sig ett främmande
språk - tvärtom. Den är tänkt att uppmuntra
– det är ju obehagliga tider som ska passeras.
Och alla som har upplevt en känsla av frustration över språkliga begränsningar kommer
att hålla med om att de är den verkliga motivationen för att förbättra sina språkkunskaper.
När det är gjort kommer man att få sin belöning: Så snart gränserna kommer att ersättas av ett visst flyt, kan tankarnas frihet och
utvecklingen av ens språkliga identitet börja –
en process som de flesta av oss alla redan har
upplevt, till exempel, med engelska.
Och det är därför det lönar sig att gå igenom denna svåra process, varför vi måste öva
och öva tills vi blir flytande i svenska – för att
upptäcka våra svenska identiteter, uttrycka
våra känslor, tankar, preferenser och personligheter på svenska utan att översätta allt ord
för ord i våra huvuden, utan genom att tänka,
känna och leva på svenska.
Tiden på Billströmska har fört oss mycket
närmare det målet.
Text: Svenja Scholz

Svenja Scholz
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Utanför Skansen Kronan

Finska
svensklärare
i Göteborg

Göteborg är en pärla som många kanske inte kommer ihåg när man talar om
intressanta resmål. Min senaste resa
till Göteborg var 2006 så jag tyckte att
det skulle vara intressant att upptäcka
staden och Sveriges vackra västkust
tillsammans med svensklärarna.

Det bästa med sådana här fortbildningsresor är att man inte bara får möjlighet att
träffa kolleger och utbyta idéer utan man
kan också lyssna på intressanta föredrag.
Som svensklärare uppskattar jag varje chans
att lära mig något nytt om Sverige, svenskar
och den svenska kulturen. Den här sommarkursen hette Västkusten kallar! och en stor
del av kursens innehåll handlade om den
lokala kulturen ur olika synvinklar. Speciellt
väntade jag på att upptäcka den enastående
och natursköna skärgården dit jag kanske
inte annars skulle åka på egen hand. Andra
intressanta ställen var också Göteborgs universitet och Sveriges Radio som kanske inte
heller hör till en vanlig semesterresa.  
Hotellet Scandic n:o 25 var mysigt och fint
med läcker mat och lugna och fräscha rum.
Dessutom fick några av oss till och med syn
på en kändis: en skådespelare som spelar i
tv-serien Bonusfamiljen råkade bo på vårt
hotell. Vad roligt! Hotellets läge var också
fantastiskt: järnvägsstationen och de bästa
shoppinggatorna ligger nämligen bara ett
stenkast från hotellet. Dessutom var det bara
8
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10 minuters promenad till Trädgårdsföreningen som är en av Europas bäst bevarade
1800-talsparker mitt i centrum. Så fint att det
finns så mycket grönt i Göteborgs centrum!
Är man intresserad av tropiska växter är
det eleganta Palmhuset ett måste. Dessutom ordnas det många evenemang i parken och naturligtvis kan man fika i rosengården om man vill.
Kursen började med en lunch och presentationsrunda och de fantastiska kursledarna Katja Hämäläinen och Liisa
Suomela hälsade oss varmt välkomna till
Göteborg. Liisa Suomela berättade om
Svenska nu:s verksamhet och presenterade Plugga Nu där det finns material om
bl.a. Minna Canth. På gymnasiet kan man
använda sig av tips om hur man skriver en
bra insändare. I höst kommer också nytt
material för lågstadiet och förskola.   
Generalsekreterare Lars Bergman berättade för oss om Sverigekontakt vars uppgift
är att främja och stödja svenskundervisningen och den svenska kulturen utomlands. Tack vare Sverigekontakt kan vi
svensklärare belöna de duktigaste studenterna med en bok varje vår. Det var intressant att få höra att Sverigekontakt grundades i Göteborg och att det ursprungliga
syftet var att stödja emigranternas kunskaper i svenska i USA. Föreningen finansieras
delvis av staten, det vill säga det svenska
utrikesdepartementet men verksamheten

får också stöd genom stora donationer från
rika familjer. Elever från hela världen har
möjlighet att delta i en tre veckors sommarkurs som ordnas i Sverige varje år. Ett bra
tips för finska elever också.  
Efter fikapausen fortsatte Lars Bergman
med en intressant överblick över Göteborg
som är en gammal industristad med cirka
550 000 invånare. På 1900-talet fanns det
fyra stora varv i Göteborg samt bland annat
Volvo som gav arbete för många finnar på
1970-talet. Det är en orsak till varför många
Göteborgsbor har finska rötter. I dag är
Göteborg en tjänstemannastad där det ordnas konferenser och mässor och dessutom
finns det flera IT-företag i staden. För de som
är superintresserade av att shoppa finns det
ett paradis i Ullared ca tio mil från Göteborg.
Köpcentret besöks årligen av cirka fyra miljoner människor.
Vi fick också veta att Göteborg är mycket
segregerad bostadsmässigt men enligt Lars
Bergman kan man se tvärsnittet av det svenska
samhället om man besöker Liseberg som är
norra Europas största nöjespark. Alla går dit –
och det gjorde vi också senare under kursen.
FIN i Väst representerades av Martta
Partio och Raisa Pennanen. Det handlar om
en verksamhet vars målgrupp är ungdomar
som har finska rötter vilket är relativt vanligt
bland annat i Göteborgstrakten. Syftet med
FIN i Väst är att nå ut till så många sverigefinska ungdomar som möjligt och bjuda på

trevliga aktiviteter i avslappnad stämning,
till exempel matlagning, bio eller fika. Vilken fin verksamhet!  
Den andra kursdagen började med
en härlig hotellfrukost och livligt småprat
bland kursdeltagarna. Sedan mötte vi
Raija Airaksinen, som jobbar som utbildnings- och teateransvarig på Finlandsinstitutet i Stockholm. Hon berättade om
institutets verksamhet samt den svenska
arbetsmarknaden där det finns ett stort
behov av arbetskraft som kan finska. Dessutom fick vi smakprov av dramapedagogik
vilket var väldigt intressant och roligt. Finlandsinstitutet organiserar inte bara samhälleliga seminarier utan man jobbar också
med hållbar utveckling och försvar och har
eget galleri. Muminutställningen har varit
en av de populäraste och den har också
turnerat i Sverige. Finlandsinstitutet ska
man lägga på minnet om man planerar en
klassresa till Stockholm med eleverna. Det
är bara att kontakta Raija Airaksinen om
man vill ha hjälp med att ordna program.  
Efter lunchen fick vi höra ett intressant
föredrag. Bo Ralph som är språkforskare
och ledamot av Svenska Akademien ledde
oss till språkhistoriens värld. Det som man
kanske inte tänker på är att språkhistorien
pågår hela tiden – fast man på 1800-talet
trodde att den slutade på 1700-talet. Befolkningsutvecklingen och mycket annat påverkar språket och nuförtiden känns många
uttryck som man använde för ett par decennier sedan föråldrade eller högtidliga.
En av den andra dagens föreläsare
var undervisningsrådet Terhi Seinä som
informerade oss om Utbildningsstyrelsens
aktuella nyheter. Nya webbsidor är på kommande och arbetet med de nya läroplanerna för gymnasiet är i full fart. Efter föreläsningen tog vi spårvagn 8 och hoppade av
vid Lisebergs ingång. På andra sidan gatan
ligger Gothia Towers där vi åt middag på
restaurang Heaven 23. Räksmörgåsarna
var obegripligt stora och härliga. Dessutom
hade man möjlighet att njuta av fantastiska
utsikter över staden. En stark rekommendation till dem som planerar en resa till Göteborg och letar efter stadens bästa räksmörgåsar. Efter middagen besökte vi Liseberg
där programmet var fritt. Själv nöjde jag mig
med att bara beundra och fotografera den
vackra nöjesparken och lät bli att prova på
några åkattraktioner men några åkte åtminstone Lisebergshjulet (pariserhjulet) och andra
till och med vågade åka berg- och dalbana.  
Onsdagen den 12 juni var det dags att
åka ut till skärgården. Det var lite förvånande för mig att det var så enkelt att ta
sig dit. Genom att ta spårvagnen kommer
man till Saltholmen och därifrån kan man
ta båten till skärgården. Vi åkte till Brännö
Rödsten som är en idyllisk och levande
skärgårdsö med cirka 900 invånare. Där

besökte vi Brännö Lagårds hembygdsmuseum där Eva Grönstedt berättade för oss
om hur livet är och har varit på land och
på sjön. Det fanns många bilder och historier om sjömän och dessutom hade det lilla
museet en fin utställning om svenskar som
utvandrade till Amerika. Det fanns också
ett vackert rum där man fick se hur badgäster bodde på somrarna förr i tiden.
På Brännö promenerade vi längs charmiga smala vägar till Brännö Wärdshus där
vi blev bjudna på en läcker lunch med fisk
och färsk potatis. Smör, salt och citron – det
är bäst till fisken. Som tur var fick vi sitta inne
och njuta av lunchen medan det blåste och
regnade ute. När det var dags att styra stegen
mot Brännö Husvik och ta båten till skärgårdens centralort Styrsö Tången var regnskuren förbi. Väl framme på Styrsö var det
dags för en promenad igen: vi promenerade
genom den pittoreska ön och ganska många
av oss stannade och gjorde fynd på en förtjusande liten lek- och presentbod. Affären var
så pytteliten att vi inte alla rymdes samtidigt.
Många hittade bland annat fina presenter till
de minsta i familjen. Efter en härlig middag
på det anrika pensionatet Styrsö Skäret var
vi glada, mätta och belåtna och tog båten
tillbaka till Saltholmen. Om man stannar
några dagar i Göteborg lönar det sig absolut att besöka Södra skärgården. Så härligt
och idylliskt på sommaren!
Den nästsista kursdagen tog vi spårvagnen till Göteborgs universitet där vi besökte
institutionen för svenska språket. Vi blev
varmt mottagna av studierektorerna Carina
Carlund och Marie Rydenvald som arbetar
inom svenska som andraspråk. Vi fick höra
att svenska som andraspråk är ett populärt
ämne vid Göteborgs universitet: det är till och
med det näststörsta ämnet. Det finns många
fristående kurser och det går också att studera
vissa kurser på distans. Bor man i Finland så
kan man gå på en kurs och tentera på distans.
En intressant möjlighet som man ska lägga på
minnet. Studierektor Robert Sjöberg berättade om ämneslärarprogrammet i svenska
och vi fick höra att grundskollärare och gym-

nasielärare har lite olika utbildningar. Vill man
undervisa på gymnasiet tar utbildningen ett år
längre. Det är alltså lite annorlunda än här i
Finland där alla språklärare har en likadan
utbildning oavsett på vilken nivå man undervisar.
Efter en smaklig lunch på Världskulturmuseet i närheten av Liseberg var det dags för en
guidning på Göteborgs konstmuseum. Vi fick
höra ett och annat intressant om svensk och
nordisk konst. Det var lite synd att tiden tog
slut så snabbt och guiden inte hann visa oss
flera konstverk. Konstmuseet i sig är en vacker
byggnad och en intressant sevärdhet och dess
fina samling påminner kanske lite om Ateneum
i Helsingfors. Museet har också ett trevligt kafé
där vi satt och fikade innan vi började en stadsrundtur till fots med redaktör Erkki Kuronen.
Vi tog en titt på biblioteket som ligger nära
konstmuseet. Rundturen slutade med ett kliv
upp till Skansen Kronan, en gammal försvarsanläggning, där man har en fantastiskt vacker
utsikt över staden. Den sista kvällen var fri för
egna aktiviteter och det var också dags att börja
packa väskorna.
Den sista kursdagen hade vi mycket intressant program. Först fick vi höra om aktuell
svensk skönlitteratur som presenterades av
författaren och bibliotekarien Arne Johnsson.
Han hade en lång lista över olika slags böcker
som har kommit ut på sistone och det var fint
att få många goda tips om bra läsning. Dessutom läste han några egna dikter vilket var
fint. Till slut fick vi alla delta i ett lotteri där
man kunde vinna intressanta böcker. Många
av oss hade tur.
Efter en kort fika tog vi bussen till Kanalhuset där vi fick bekanta oss med Sisuradio i
Västsveriges verksamhet. Redaktören Johanna
Dickson visade oss runt i huset och vi fick se
hur man gör ett radioprogram i praktiken.
Man fick till och med vara med i en direktsändning om man ville. Så spännande!
Ett stort tack till reseledarna Katja och Liisa
samt Sverigekontakt och Kulturfonden för Sverige och Finland som har möjliggjort den här
fina och lärorika upplevelsen! En studieresa i
trevligt svensklärarsällskap är alltid roligt!
Text Sanna Huuskonen, svensklärare, Lahden lyseo
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ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Minnesmärken efter
trettioåriga kriget
Minnesmärken från det trettioåriga kriget finns det många av, för att inte säga gott om. Sverige klev in i kriget under
juli 1630, då anlände Sveriges kung Gustav ll Adolf med en flotta på 27 fartyg till ön Usedom. Denna ö delas idag mellan
Tyskland och Polen varav den större delen tillhör Tyskland. Gustav ll Adolf hade med sig 10 000 infanterisoldater och 3 000
kavallerisoldater. Det var en styrka med uteslutande bönder som var utbildade till soldater. Gustav ll Adolf hade genomfört
en militärreform år 1623 som gav möjlighet till denna rekrytering. Möjligheten att landstiga just på Usedom med de svenska
trupperna kunde genomföras eftersom det fanns ett fördrag med Pommern.

Staden Danzig uppmärksammar ”Sverigefördraget” med ett minnesmärke där Gustav
ll Adolf är avbildad med sitt kännetecknade
skägg. Gustav ll Adolf hade ingått ett förbund, ett ”evigt” förbund med hertig Bogislav tidigare år, 1630. Fördraget gjorde Gustav ll Adolf till den verklige härskaren över
området. Nu var Sverige eller rättare sagt
Gustv ll Adolfs trupper med i det 30-åriga
kriget och lämnade minnesmärken efter sig.
I föregående nummer av Sverigekontakt
skrev jag om de tappra kvinnorna i Bergenzerwald som slogs mot svenskarna, och
många har frågat om just detta minnesmärke.
Här kommer ytterligare ett liknande minne
efter ”Der Alte Schwede” som vi svenskar än i
denna dag kan bli kallade i Tyskland.
Platsen är södra Tyskland, i Bayern,
orten är Kronach som idag är en mindre
och välmående ort där man livnär sig som
underleverantör inom bilindustrin. Inne
i rådhuset hänger en tavla på den mest
uppskattade platsen med motivet över det
svenska invationsförsöket år 1634. Historien om trettioårskriget, kallad Schwedenkrieg ”svenska kriget”, är fortfarande känd
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för alla medborgare i Kronach. Orten
attackerades upprepade gånger av svenska
trupper 1632, 1633 och 1634.
Motivet där kvinnorna gör tappert motstånd mot Gustav ll Adolfs manskap år
1634 är från den södra porten i Kronach.
Vid den norra porten finns idag spår, kulhål, efter beskjutningen år 1633 av svenskarna. Det fanns då 2 000 medborgare:
kvinnor, barn, äldre och ett fåtal män kvar i
staden. Utanför stod 20 000 fiender och det
var Gustav ll Adolfs mannar.
Kronachborna kämpade tappert och
framgångsrikt mot svenskarna. De hällde
varmt vatten, stenar och järnskrot över
svenskarna som var tvungna att ge upp
anfallet. Svenskarna beslutade då att belägra
Kronach, svälta ut dem helt enkelt. Dagarna
gick och svenskarna väntade på att stadsportarna skulle öppnas. Inget hände och
svenskarna beslöt att ta bort vattenförsörjningen till staden. En bäck försåg Kronach
med dricksvatten, svenskarna grävde en ny

fåra och vattnet leddes bort från staden och
belägringen var total.
Svenskarna väntade och förhållandet innanför stadsmurarna var svåra för de 2 000
invånarna. Vattnet tog slut och folket svalt.
Det sista överlevande djuret i Kronach var
en kanin. Kvinnorna var listiga och tog stadens sista matbit, den levande kaninen, och
lät den springa runt på stadsmuren. Kan
man låta en kanin springa runt på stadsmuren måste det betyda att det finns gott
om mat i staden, tänkte Gustav ll Adolfs
mannar. Svenskarna bröt den meningslösa belägringen och begav sig bort från
Konach för att inta någon annan stad som
lättare kunde plundras.
De som bor i Kronach kallas idag fortfarande ”Kaninfolket” efter att de lurade
de svenska trupperna. Tittar man upp
mot borgmuren så ser man kaniner som är
uthuggna i sten. Dessa minnesmärken har
folk under århundranden satt upp till minnet av belägringen.

Staden hedrar kvinnorna under den katolska högtiden ”Corpus Christi”, Kristi
kropps och blods högtid, och Kronach har
en egen tradition. Denna katolska procession har namnet ”Schweden Prozession” där
kvinnorna går före männen som en hyllning
till deras mod när de försvarade staden.
Kronach tilldelades en vapensköld år
1651. Anledningen till detta var Kronachers mod i det framgångsrika försvaret mot
svenskarna och deras tyska allierade, som
upprepade gånger hade attackerat och
belägrat staden under trettioårskriget.
Som sköldhållare för vapenskölden tjänar

två män som
bär sin avskalade hud under
armen. De
minner om den
första belägringen 1632.
Fyra Kronachmän fångades
och torterades
av svenskarna
då de gjorde
fyra kanoner
obrukbara
genom att
spika igen tändhålen, så att kanonerna inte
gick att skjuta med. Svenskarna straffade
männen genom att dra skinnet av dem. Två av
männen avbildades som ett hedrande minne
på skölden efter svenskarna hemskheter.
Man kan fråga sig om svenskarna, Gustav ll Adolfs trupper verkligen kunde flå skinnet av människor. En bild från 1866 visar
historien om svenskarna. ”Die Schweden
kommen!” är bildtexten och den beskriver
hur folk gömmer undan värdesaker, mat och
även kvinnor för svenskarna eftersom de var
så fruktade under det trettioåriga kriget.
Ett ord som är ett minnesmärke efter
svenskarna är ”Schwedentrunk” och fritt
översatt blir det ”Sverigedricka”. Det är med
dagens ögon en fruktansvärd tortyrmetod
som användes av de svenska trupperna under
det trettioåriga kriget. Metoden användes för
att tvinga bönder eller stadsmedborgare att
överlämna gömda pengar, mat, djur och för
att tilltvinga sig sex från kvinnor.
Tillvägagångssätter var att man lade
den man skulle ha information från på
marken, satte en träkil i munnen och hällde
i en hink full av motbjudande flytande gödsel, som då kallades en svensk dryck.
Det går historier om Schwedentrunk
där man har tvingat offret att svälja (med
hjälp av en tratt) en stor mängd oaptitligheter, ibland kokande vätska och ämnen som
urin och exkrement.
Bortsett från äckel och avsky, sjukdom
och möjligheten till bakteriell infektion,
förorsakade Schwedentrunk intensiv magsmärta. Eftersom vätskor är inkomprimerbara måste offrets mage och tarmar utvidgas
till smärtsamma proportioner för att rymma
dessa stora mängder vätska. Torterarna
pressade sedan den utskjutna magen med
träskivor, trampade offret under foten eller
slog personen med pinnar. Ibland blev ett
offer knäppt med spjut i magen.
Man förstår att folk söker skydd mot
svenskarna när de får höra hur lokalbefolkningen behandlas. Ett område som
gav skydd var en del i Tysklands sydöstra
hörn vid gränsen mot Tjeckien. Området
består av djupa och smala raviner som gör
det mycket lätt att försvara sig. Svenskarna

kunde bara komma en och en genom passagerna och kom det en svensk var det bara
att slå honom i huvudet när han tittade fram.
Klippformationer som på bilden går
under namnet ”Schwedenlöcher”.
När, under trettioårskriget, byn
Rathewalde i norr förstördes av svenska soldater i augusti 1639, flydde bönderna i regionen till den vilda ravinen och förde sina
ägodelar i säkerhet. Klyftan tjänade som en
fristad under senare konflikter, till exempel
1706 under det stora nordiska kriget, 1813
under befrielsekrigen och 1945 under andra
världskriget när Röda armen kom. Schwedenlöcher är ytterligare ett minnesmärke efter
30-åriga kriget som Gustav ll Adolfs mannar
lämnat efter sig.
Text: Sven Vindelstam
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Det handlar om att leva
Anteckningar om litteratur
Någon gång måste man ju rensa, titta genom
vad man har, för att se vad som kan undvaras, skänkas eller slängas. Någon annan kanske har glädje av de böcker som för mig slutat
vara riktigt så lyskraftiga som de en gång var.
I min vänkrets är det vanligt med välfyllda
bokhyllor, i vissa fall extremt välfyllda, och
ägarna (såväl kvinnor som män) kan närsomhelst plocka ut i stort sett vilken volym som
helst och leverera en berättelse om boken,
författaren, när och hur den hamnade i hyllan, omständigheterna kring köpet – om det
var på ett antikvariat, en vanlig bokhandel,
en gåva … Framför allt kan den som lyssnar
få en berättelse om ägarens förhållande till
boken, och lyssnar man riktigt noga förstår
man att en människas relation till litteraturen,
både som litteratur och som enskilda föremål,
är en mycket komplex affär.
Sommaren går mot sitt slut, årets bokhyllerensning gav en hel del kassar till Myrorna
och andra ställen. Men mycket blev kvar, väldigt mycket!
Jag står med en liten, ganska oansenlig
bok i handen, Charles Baudelaires Prosadikter (Paris spleen) från 1957 i Natur och Kulturs
gamla klassikerserie Levande litteratur. Jag
fann den i slutet av 70-talet på ett antikvariat
i Stockholm, Aspingtons på Västerlånggatan
tror jag visst att det var. Jag läste intensivt vid
den tiden, sög i mig allt jag kom över, hungern var omättlig. Jag sökte läsupplevelser,
kontakten med allt skrivet, både i samtiden
och historiskt, letade efter linjer mellan verk,
författare, tid och liv.
När jag nu betraktar detta sökande är det
så tydligt att jag också var på jakt efter mig
själv, längs alla dessa slingrande vägar och
stigar. Läsning handlar ju till stor del just om
att finna en egen utsiktspunkt ut över världen
och den egna platsen.
Boken har hårda pärmar, är lite mindre
än en pocketbok. Det röda och vita skyddsomslaget finns kvar, en aning slitet, med en
tidstypisk vinjett. Översättningen är gjord av
poeten, översättaren, kritikern Erik Blomberg (1894 – 1965). På försättsbladet finns en
dedikation, ”Till / Stig och Maj Britt / vännen Erik”, där Erik är översättaren själv och
Stig är den legendariske skaparen av FiB:s
Lyrikklubb och tidskriften Lyrikvännen, Stig
Carlson och hans hustru Maj-Britt. Den är
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en verklig klassiker, alla som kommit i kontakt
med Baudelaire har säkert läst inledningsdikten ”Främlingen”, som slutar med den
drömska men också vassa och civilisationskritiska kärleksförklaringen till ”molnen – molnen som går förbi … där borta … de underbara molnen”.
Jag var vid den här tiden mitt uppe i att
försöka finna min väg i att skriva, letade
intensivt efter ingångar till såväl skrivandets
form som dess innehåll, sökte sambanden
mellan hur man uttrycker sig och vad man
uttrycker. Prosadikten är en särskild genre,
varken lyrik eller prosa, och ändå bäggedera,
en lyrisk prosa. Genren lyder inga regler men
läsaren och författaren märker tydligt när det
blir rätt och Baudelaire var en av dem som
formade genren. Les petits poëmes en prose gavs
ut 1869, två år efter hans död, och är sedan
dess en av grundstenarna i den moderna litteraturen.
Det är en underbar bok – ett Paris från
förrförra seklet reser sig ur sidorna, färgrik,
smutsig, dekadent, pratande, skränande, ljudande. Man hör hovar mot gatsten, knirkandet från kärror, rop från försäljare, anar
skuggor i gränderna, kärleksmöten, arbete,
kolrök, trånga gränder. Det är försvunnet nu,
alltsammans – mycket utan saknad – men det
lever i litteraturen och i vårt kollektiva minne,
även hos oss som inte sett det.
Jag var där 1983 på ett av mina första
besök. Vi bodde på ett litet hotell på en liten
trång gata. Jag var rastlös, försökte sluta röka,
hängde en tidig morgon vid fönstret i längtan efter tobak och nikotin då höga rop steg
upp från gatan. Jag tyckte jag kände igen
detta, hela scenen, öppnade fönstret och tittade ned.
En morgon steg jag upp retlig, nedstämd, utmattad
av sysslolöshet, och med en lust att utföra någonting
storartat, en riktig skräll, och jag öppnade fönstret –
tyvärr!
/…/
Den första människa på gatan som jag fick syn på var
en glasmästare, vars gälla, genomträngande rop steg
ända hit upp genom den kvava, smutsiga parisluften.
Baudelaire, Prosadikter, ss 21 – 22, ”Den usle glasmästaren”

En man gick på gatan, han hade en träställning på ryggen där glasskivor var fastspända.
Det var en glasmästare som ropade ut sina
varor. Om någon behövde byta ut en ruta
var det bara att kalla på honom. En vardaglig scen även i början av 80-talet, men kanske inte så länge till. För mig var det hela en
uppenbarelse. Under ett ögonblick lotsades
jag in i Baudelaires tid och verk, jag såg att det
var sant det han skrivit, att han i ett verk om
drömmar och visioner, i ett liv av opiater och
utlevelse, också var starkt förbunden med vardagen och det jordiska, att just detta var en av
skrivandets och konstnärskapets största hemligheter, den som kanske sitter allra längst in
och är svårast att komma åt. Att förena vardagen och fantasin, göra dem till ett.
Och nej, jag slutade inte röka den gången
men så småningom fick jag min debutbok klar.

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

REGN,
FRÅGOR
OCH SVAR
Det är sommar i Stockholm. Det
regnar och det är kallt. Jag arbetar
på Språkrådet, en del av en myndighet som ägnar sig åt språkvård, bland
annat genom att besvara språkfrågor
från allmänhet och professionella
språkanvändare. Men inte just nu, för
myndigheten har sommarstängt sin
rådgivning, trots att inget därute antyder att det faktiskt är juli. Och riktigt stängt är det förresten inte heller,
för mejlfrågor kommer in hela tiden.
Eftersom mina kolleger har semester
besvarar jag alla frågorna helt själv.
I vanliga fall delar vi upp dem och ofta
får jag svara på frågor om grammatik
och flerspråkighet. Men nu har jag
nöjet att få hela paletten av språkfrågor för mig själv.

Det finns ju så mycket man kan undra om
språket. Hur uttalar man den tilltänka
EU-ordförandens namn? Heter hon Ursula
von der lajen, eller von der lejen? Och heter
hon lajen, varför stavas det inte med ei, som
brukligt är i tyska? Heter det Det vete katten eller Det veti katten? Varför skrev Geijer
”tanka, vars strider blott natten ser” och inte
”tanke, vars strider blott natten ser”? Schweizeri, vad är det och varför heter det så? Och
om man vill använda genitiv s efter ett namn
som slutar på ett s-ljud, som Alex, heter det
Alexs bil då, eller Alex bil eller Alex’s bil?
Språket och därför möjligheten att fråga
om språket, är bredspektrigt. Möjliga svar
vetter också åt så många håll och därför
har man sällan tråkigt när man researchar
språkfrågor. Under ett par dagar när himlen öppnar sig och det blir så fuktigt att det
uppstår något sorts fel på temperaturregleringen i kontorslokalerna går jag alltså,
iförd jacka i de genomkalla rummen, på jakt
i alla möjliga härader: EU-politik, språkhis-

toria, litteraturvetenskap. Jag använder källor som den gamla, notoriskt svårlästa, men
så oerhört innehållsrika Svenska Akademiens ordbok, EU-parlamentets hemsidor,
tyska dagstidningar, Svenska skrivregler,
Svenska Akademiens omfångsrika grammatik i fyra band och min gamla lärobok i
språkhistoria.
Det är inte bara frågornas bredd jag förundras över medan jag bläddrar i dammiga
böcker och digitala sidor, det är också kunskapen som finns. Allt det andra människor
har tagit reda på om svenskan, så att det
ligger där, färdigt att ta fram. Redan för
många år sedan lärde jag mig att om jag
fick lust att kritisera Svenska Akademins
grammatik och påpeka att något saknades
i dessa fyra tjocka böcker, så berodde det
aldrig på att det eftersökta inte stod där,
utan på att jag bara letat på fel ställe. Så
är det nu med. Någonstans finns svaret på
frågan i avhandlingen, artikeln eller boken,
eller den digitala anteckningen från en
språkvårdare som gjort samma undersökning i slutet på 90-talet.
Men nu vill ni kanske veta hur det gick
med Alex och schweizerierna? Tack vare
slagregnet som gjorde att jag inte lämnade
lokalerna fast det var sent, men kanske
mest tack vare dem som forskat i svenska,
kan jag leverera de här svaren:
Ursula von der Leyens namn uttalas
lajen. Frågeställaren tyckte att det var konstigt att det inte stavades med ei i så fall,
som brukligt är på tyska. Men namnet är
inte tyskt, utan nederländskt och dessutom
kan namn återspegla äldre tiders stavning.
Och namn är också namn – där kan man
förvänta sig att hitta diverse avvikelser från
standard. Eldh är ett namn på svenska, men
scoutbrasor stavas alltid utan h.
Det heter Det vete fåglarna. Vete är en
konjunktivform som är i princip försvun-

nen i dagens svenska, men som finns kvar i
fasta uttryck. Såna här uttryck används kanske oftare i tal än i skrift och om man bara
har hört denna gamla form, inte läst den,
kan man mycket väl ha tyckt att det heter
veti. Det kan också uttalas så på många håll.
Men om man ska skriva det använder man
den gamla vete-formen, precis som i vore,
sutte och sprunge. Om man nu känner till de
formerna.
Och så här svarade jag på frågan om
Geijer och hans tanka:” Helt säker kan jag
inte vara (kanske ska man fråga en litteraturvetare), men tanka, som är en äldre
form av tanke, var gammaldags redan på
Geijers tid. En gissning är att Geijer strävade efter något slags lite högtidligt, lyriskt
språk och valde äldre former.”
Schweizeri är ett kafé som också serverar alkohol, kanske främst sprit. Eller: det
var ett sådant kafé; om dagens inrättningar
används sällan detta ord. Ordet kommer
från de schweizare som startade den här
sortens kaféer i Sverige på 1800-talet.
Om Alex har en bil skriver man vanligen
Alex bil. Huvudregeln är att man inte lägger till ett s om namnet redan slutar på ett
s-ljud. Om det blir mycket oklart kan man
lägga till en apostrof (Andreas’ bil är den bil
som Andreas, inte Andrea, äger). Men i
sådana fall brukar vi föreslå att man omformulerar istället.
Det regnar fortfarande när jag också
tar semester från den ständigt plingande
inkorgen. Jag går på tåget och åker glad i
hågen västerut. Men jag vet att jag kommer
att vara nöjd om några
veckor, när jag åker tillbaka till huvudstaden och
språkfrågorna igen.
Text: Sofia Tingsell
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AUGUSTIKONFERENSEN
på Skolverket

Årets augustikonferens på Skolverket
i Stockholm var precis som förra årets
sammankomst tre dagar lång. Iden om
att ge lärarna inom den kompletterande svenskundervisningen en extra och
alldeles egen dag tycks ha fallit väl ut.

”Extradagen” i år blev tisdagen den 6
augusti och deltagarna fick information om
vad som gäller just deras undervisningsform från Daniel Rosén från Skolverket.
Resten av dagen vigdes åt att arbeta med
skrivutveckling under ledning av Camilla
Valfridsson från Lärarfortbildning AB.
Nästföljande dag kunde då samtliga
lärare och skolledare sammanstråla. På
agendan stod både skolverksinformation,
pedagogisk fortbildning samt erfarensutbyte. Per-Olof Ottosson från Skolverket var
tillsammans med SUF:s ordförande Annika
Bergqvist Simonsson ansvarig för konferensen och de inledde dagen med att hälsa välkommen. Publiken fick veta att på Skolverket
serveras uteslutande vegetarisk mat och att
de ska flytta till Solna Business Park vid årsskiftet.
Nästa talare, Kjell Hedwall, t.f. generaldirektör på Skolverket ville också säga
hej och välkommen. Under sin korta presentation tog han upp vad som är aktuellt
i skolsverige, vilket bland annat är att förbättra kunskapsresultatet och öka likvärdvärdigheten eftersom skolsegrationen ökar.
Sverige står också inför en ödesfråga när
det gäller lärarförsörjning – idag är 30 %
av lärarna i skolan obehöriga.

2022 ska samtliga nationella prov vara digitaliserade och det är naturligtvis en stor
utmaning som ställer krav på både provkonstruktörer, rektorer, lärare och elever.
Vid förra årets konferens betonades
den digitala kompetensen i skolan och alla
skulle aktivt medverka till att få en svensk
skola i digital världsklass. Nu var ordalydelsen en annan och digital kompetens kan
också innebära att man helt enkelt inser att
det för vissa uppgifter finns andra arbetssätt
än att använda datorer.
Hannes Theander och Karl Larsson,
undervisningsråd vid Skolverket, fortsatte
förmiddagen med att tala om betyg och
bedömning. Det har kommit ut en antal
publikationer kring ämnet som kan laddas ner på Skolverkets hemsida. De bägge

undervisningsråden gav en detaljerad
beskrivning av vad bedömning innebär
och hur en bedömning på sikt ger ett
betyg. För de som inte visste berättade de
att all tillgänglig information ska vägas in
vid betygsättning och NP (nationella prov)
ska numera särskilt beaktas. De berättade
också att det görs en revidering av kursoch ämnesplaner där faktakunskaper ska
betonas mer. Hur många revideringar som
gjorts hitintills och vilken effekt det får på
likvärdighet togs inte upp. Den omdiskuterade regeln att ett E bland uteslutande
A automatiskt ger ett D skulle ses över och
då skulle eleven landa på ett högre betyg.
Dagens pedagog hette Lisa Fohlin med
arbetsplats Stockholms universitet. Rubriken på hennes föredrag var kooperativt
lärande och den rubriken definierande
hon som ett förhållningssätt där man
lär av varandra genom samtal och ifrågasättande av idéer. Arbetsformen vill
komma ifrån den traditionella lärarrollen där läraren ställer frågor och eleven
svarar. Istället ska man testa sina tankar
i ett samarbete med en kamrat och syftet är att få till stånd lika delaktighet och
en stödjande interaktion. Att kooperativt
lärande fungerar så bra tillskriver Lisa att
man just får testa sina tankar med någon
annan. Man har helt enkelt någon att
umgås med och en kamrat att prata med.
Det blir naturligt så att alla är med och
känner delaktighet och därmed övergår
passivitet till aktivitet. Efter Lisas föredrag
Skandinaviska gymnasiet i Kiev
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SUF:s nya styrelse

var det dags för lunch och den var god och
vegetarisk.
På eftermiddagen var det erfarenhetsutbyte olika gruppkonstellationer emellan
och fungerade det lika bra som förra året
– ja då fungerade allt bra. Det går inte att
nog betona hur viktigt det är att träffa kollegor från andra skolor och andra delar av
världen. Ett fungerande nätverk kan många
gånger vara en ”räddare i nöden” om idéer
och uppslag skulle behövas.
Dagen avslutades med SUF:s årsmöte
och några nya ansikten valdes in.
På kvällen var det trevligt mingel med
mat och dryck och roliga samtal. Det är
kul att höra hur sommaren varit i Aten,
om man spelar ishockey under luncherna i
Toronto men också få lästips, grammatiktips och annat som kan vara matnyttigt.
Den avslutande dagen var upplagd så
att deltagarna kunde välja på olika seminarier och fördjupa sig i något de hört
under onsdagen. Bland annat hade båda
undervisningsråden en sittning kring betyg
och Lisa Fohlin om kooperativt lärande.
Just kopplingen mellan storföreläsning och
workshop gör att konferensen blir extra
lyckad. En föreläsning kan många gånger
väcka frågor och då är det värdefullt att
dagen efter kunna sitta i en liten grupp och
diskutera vad man hört och observerat.
SUF erbjuder också en förträfflig styrelseutbildning som underlättar skolföreningarnas arbete.
I anslutning till konferensen finns också
en bokutställning där ett antal förlag deltar. Böckerna är lämpade för konferensens
målgrupper.

De lärare som kommer till Stockholm arbetar över hela världen, ibland är de ganska
ensamma och i behov av både stöttning
och tips. Det får man i Stockholm på Skolverket och därför är den här konferensen
ovärderlig.
Text: Eva Hedencrona
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Svenska institutets sommarkurser 2019
Svenska institutet har i över 50 år
arrangerat kurser i svenska språket
och kulturen för de som studerar
svenska vid universitet i utlandet, så
även 2019. Sommarkursen är ofta
studentens första möte med Sverige. Kursernas blandning av praktisk
språkundervisning, möten med svensk
kultur och svenska traditioner innebär
ett rejält språkbad.

Å

rets sommarkursverksamhet var mer
omfattande än tidigare, med 200 stipendieplatser vid fem treveckorskurser. Kurserna arrangerades i samarbete mellan Svenska institutet och Axevalla, Hola,
Malungs, Kalix folkhögskolor samt Billströmska folkhögskolan på Tjörn. Kurserna
samlade studenter från mer än 100 universitet i 35 olika länder och ägde rum i juli och
augusti. Söktrycket till stipendieplatserna
var som vanligt mycket högt. De flesta av
lärarna på sommarkurserna är verksamma
eller f.d. svensklärare vid universitet utanför Sverige. I år arbetade svensklärare
från universitet i Bulgarien, Frankrike, Italien, Kroatien, Lettland, Polen, Ryssland,
Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ukraina och

Kina. Flera av dem har arbetat med sommarkurserna i många år.
Nöjdheten bland studenterna var mycket
hög och även vädret var förhållandevis
gynnsamt i sommar. Alla kurserna inkluderar ett gediget besöksprogram, med en lokal
färgning. Under kursen i Kalix besöktes
bland många andra platser t.ex. Kukkolaforsen och Polcirkeln. Det arrangeras också
besök hos svenska värdfamiljer
Kursdeltagarna har studerat svenska
i minst ett år. En av årets deltagare var
Kensuke Arata som har studerat svenska
vid Osaka universitet i Japan i fyra år. Det
var hans första besök i Sverige och något
han uppskattar mycket är att det inte finns
så många människor här. Arata vill bli författare och läste i Japan Din stund på jorden
av Vilhelm Moberg. Han började studera
svenska eftersom han ville läsa Mobergs
utvandrarserie, vilken inte är översatt till
japanska. Till hösten börjar han studera
skandinavistik vid Göteborgs universitet.
Elizabeth Stanton studerar historia vid
University of Washington i Seattle i USA
som huvudämne. Som biämne studerar hon
svenska. Hon säger att hon har förbättrat sin
svenska mycket under kursen. I början var
det svårt att tala svenska men efter ett par

Kensuke Arata

veckor på kursen har det blivit allt lättare.
Årets nöjda kursdeltagare bekräftar att
sommarkurserna är en mycket viktig verksamhet och vi kan med tillförsikt börja planera inför sommarkurserna 2020.
Text: Viktor Hennius, SI
Foto: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

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
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Årets svensk i världen 2019

PÅ VÄG HEM
– men lämnar dörren mot utlandet på glänt

Cecilia Malmström flyttar efter nästan 20 år i Bryssel tillbaka till Sverige. Hennes enastående framgångsrika arbete med den viktiga handelsportföljen i EU gör henne till en värdig vinnare av utmärkelsen Årets
svensk i världen 2019 – en utmärkelse som delas ut av organisationen Svenskar i Världen.

E

fter nio år i Europas politiska centrum
gör sig Sverige EU-kommissionär Cecilia Malmström redo för att flytta hem
till Göteborg. Eller är det hem?
– Hemma har ju varit Bryssel i många år
nu. För mig är det nog också hemma ”wherever I lay my hat”. Men ja, jag ska flytta hem
till Göteborg, säger hon när vi ses i samband
med prisutdelningen av Årets svensk i världen i
Stockholm i augusti.
– Det blir en stor omställning att flytta, hela
familjen har varit i Bryssel i nio och ett halvt
år, jag har varit där i nästan 20 år. Det blir lite
vemodigt, vi lämnar vänner där och jag lämnar
ett roligt jobb – det är klart att det kommer att
bli ett tomrum, säger hon.
Cecilia Malmström har i nästan ett decennium fått en stadigt allt viktigare roll i det europeiska maskineriet. När Liberalernas (dåvarande Folkpartiets) Cecilia Malmström fick
jobbet som Sverige EU-kommissionär och blev
ansvarig för handelsfrågor hade världshandeln stadigt fått allt bättre villkor och möjligheter under många år. Sedan dess har mycket
gått snett, och idag är läget för världshandeln
sämre än på länge med bland annat ett pågående handelskrig mellan USA och Kina. För
Europa går det dock åt rätt håll, mycket tack
vare Cecilia Malmströms arbete. Som det sägs i
motiveringen till Årets svensk i världen: ”Aldrig
tidigare har en handelskommissionär rott i hamn
så många [frihandels-]avtal.” Nu lämnar hon
alltså det jobbet, men också politiken som helhet.
– Jag tycker inte att man ska bli utburen ur
politiken, man ska avgå själv när det är dags.
Jag har sysslat med politik väldigt länge och det
har varit fantastiskt, men nu känner jag att jag
ska göra något annat. Jag har haft min almanacka uppbokad varje timme i 20 år, säger
Cecilia Malmström.
Cecilias första omgång i Bryssel var som
EU-parlamentariker kring millennieskiftet.
Sedan blev hon EU-minister i den borgerliga
regeringen Reinfeldt, innan hon blev Sveriges
kommissionär efter Margot Wallström.
Men hennes karriär som utlandssvensk
började tidigare – redan som barn bodde hon i
Frankrike i några år. Erfarenheterna satte spår

och är en del av förklaringen till varför hon
tycker att boende utomlands är så värdefullt.
– Det är så lärorikt att hamna i andra
sammanhang, att möta andra kulturer och
andra sätt att tänka. Belgien och Frankrike
är båda länder som har drabbats av krig. Jag
hade klasskamrater när jag gick i skolan i
Frankrike som inte hade någon morfar, för
han låg på en kyrkogård i Normandie. Det
är svårt att ta till sig som nioåring, men det
är klart att man präglas, säger hon.
– Det vidgar ens perspektiv. Man blir mer
ödmjuk inför vem man är, vad man har, hur
andra har det ... Det är ju så lätt att snöa in i
sitt, så det är klart att det är nyttigt att få konfronteras med någon med helt annan bakgrund, helt andra åsikter, helt annan historia
och helt annan kultur.
Hennes svenska bakgrund har ofta varit
till fördel, anser hon.
– Sverige har ett bra varumärke utomlands
och svenskar får automatiskt ett förtroendekapital. Vi ses som plikttrogna, hårt arbetande,
hederliga och jämställda i bred bemärkelse.
Samtidigt ses vi ibland som rätt rigida och
självgoda, ”vi har det så bra häruppe”. Men
Sverige har ett grundmurat varumärke.
För Cecilias två barn innebär flytten till
Göteborg att de återvänder till sin barndoms
stad, men också till ett land de aldrig gått i
skolan i. Bakom sig lämnar de och familjen
vänner och bekanta.
Men de kommer också tillbaka till gamla
vänner och bekanta. Under alla år har familjen hållit kontakt med sitt svenska umgänge,
både över nätet, under semestrar och ibland
en snabb fika i flygande fläng när det har
passat. Trots hennes internationella erfarenheter och utblick har de inte vuxit ifrån varandra, tycker Cecilia Malmström.
– Jag har ett gäng vänner jag umgåtts
med i många år – de struntar ju i om jag är
kommissionär eller om jag sitter i kassan på
Ica. Och de är ju också intresserade av samhällsfrågor, så jag tycker inte det.
Göteborg är en stad, men det är inte Bryssel. Vad Cecilia Malmström ska syssla med
framöver står fortfarande skrivet i stjärnorna,

men oavsett vad lär det inte bli riktigt lika hektiskt som jobbet hon lämnar bakom sig.
– Jag kommer att sakna att finnas så nära
händelsernas centrum, säger hon.
Idag finns inga planer på nya utlandsvistelser,
men det betyder inte att den dörren är stängd.
– Jag kan absolut tänka mig att flytta utomlands igen. Dyker rätt erbjudande upp så är
det absolut möjligt.
Och även om inte alla får de möjligheterna, så rekommenderar hon andra att ta
chansen att flytta utomlands en period, med
eller utan barn.
– Det är en otrolig erfarenhet som man
hoppas att många får chansen att få ta del av.
Text: Per Torberger

Motiveringen till Årets svensk i världen 2019:
Den viktiga handeln länder emellan ligger inte
bara till grund för långsiktig välfärd, utan är i allra
högsta grad en förutsättning för demokratisk
utveckling och fred. Med ansvar för den tunga och
viktiga handelsportföljen, har EU-kommissionär
Cecilia Malmström varit EU:s drivande kraft och
globala röst för en friare handel. Hennes starka
internationella ledarskap i handelsfrågor har skapat tillväxt och jobb i Sverige, EU och världen, och
hennes namn är internationellt respekterat – inte
minst nu när de protektionistiska vindarna blåser
hårt. Cecilia Malmström har under sin tid som
EU-kommissionär förhandlat fram flera omfattande frihandelsavtal som bland annat omfattar
handeln mellan EU och Kanada, Japan, Mexiko,
Vietnam, Singapore och nu senast Mercosur –
världens största frihandelsavtal. Aldrig tidigare har
en handelskommissionär rott i hamn så många
avtal. Hon har också gjort stora insatser för att
bevara goda transatlantiska relationer i en tid när
de kommit att bli alltmer ansträngda, inte minst
inom just handelsområdet. Cecilia Malmström har
på ett extraordinärt sätt företrätt Sverige på den internationella arenan, och har därmed väl förtjänat
erkännandet som Årets svensk i världen 2019.
Fakta Årets svensk i världen:
Svenskar i Världen uppmärksammar svenskar
som på ett extraordinärt sätt har utmärkt sig inom
olika områden och satt Sverige på världskartan.
EU-kommissionär Cecilia Malmström är den trettioandra svensken som får utmärkelsen. Tidigare
pristagare är bland andra Astrid Lindgren, Zlatan
Ibrahimović, Ingvar Kamprad, Björn Ulveaus och
Benny Andersson. I fjol fick operasångerskan
Nina Stemme ta emot priset.
S V E R I G E K O N TA K T
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Utblick Finland

Uppe på fjällen
Myggor, myggor och flera myggor – det
var min största rädsla när vi bestämde
oss att åka till finska Lappland på sommaren. Tidigare hade jag varit uppe i norr
bara på hösten och vintern. Men när våra
kompisar, ett par med fyra barn, undrade
om vi ville åka på semester med dem, så
tackade vi ja utan att tveka.

Resan ägde rum i slutet av juli och vi valde
att åka bil hela vägen upp. Vi skulle ju få se
hela Finland på vägen. Det tog två dagar att
komma till Saariselkä där vi hade hyrt en
stuga. Därframme var det överraskande nog
lika varmt som i södra Finland när vi for,
dvs. nästan 30 grader.
Tanken var att vi skulle vandra dagsturer
på fjällen med barnen och ett par sådana
gjorde vi också. Det finns flera lagom långa
rutter i Kiilopää som ligger i hjärtat av Finlands näst största nationalpark, Urho Kekkonens nationalpark. Sedan blev vi flickor
sugna på att göra en nattvandring. Det var
ju hur ljust som helst på nätterna och myggor hade vi dittills inte träffat. Det skulle bli
kul! Med de tre äldsta barnen packade jag
och min vän ryggsäckarna, ett tält för tre
personer hade vi och två av barnen lovade
att de skulle sova i hängmattor. Så ut i naturen och uppleva den ljusa sommarnatten.
Vi började vandringen på kvällen då det
blev lite svalare och bestämde att vi skulle
vandra så länge vi orkade och sedan slå
läger på ett lämpligt ställe. Lite före midnatt
var barnen trötta och vi hittade en fjällbäck
där vi kunde ta dricksvatten. Det enda problemet var att nu, plötsligt fanns det myggor.
Inte bara några utan massor och överallt. Vi
slog upp tältet och vi skulle ha velat tvätta
oss i bäcken efter den svettiga vandringen
och byta till nattkläder och äta kvällsmål i
fred men blodsugarna var överallt på huden
och vi hörde bara deras surr.
Barnen hade väntat på varm choklad
och goda smörgåsar vid lägerelden men i
stället blev det ett hastigt kvällsmål inne i
det trånga tältet. Det var omöjligt att tvätta
av sig svetten så vi fick bara krypa ner i sovsäckarna. Sovplatsindelningen blev inte
heller sådan vi tänkt oss och jag fick sova i
hängmattan i stället för i tält.
Man känner sig faktiskt som en liten
bebis, när man ligger varmt inbäddad i sovsäcken och hängmattan gungar sakta. Bara
Mottagningen
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näsan sticker upp i den friska luften. Hade
jag inte haft myggljudet i öronen skulle jag
känt mig som världens lyckligaste människa.
Jag trodde att det skulle vara svårt att
somna men plötsligt var det morgon. Jag fick
höra att några renar hade rört sig i närheten
medan jag hade sovit som en stock.
Vandringen fortsatte efter morgonmålet och vi var pigga och stod bättre ut med
myggen. Efter några timmars vandring
nådde vi målet, en raststuga vid en härlig
damm och en iskall källa där man kunde
fylla vattenflaskorna. Vi badade och blev
äntligen av med de svettiga kläderna, kände
oss rena och nästan pånyttfödda. Nu fanns
det inga myggor mer och vi kunde också
njuta av lunchen som vi tillsammans lagade.
Under dagen fick vi senare också njuta
av friska fjällbäckar, dricka kallt vatten ur
dem och blöta ansiktet och även håret i hettan. Barnen orkade vandra med sina tunga
ryggsäckar, ingen klagade över värmen eller
den steniga stigen. Naturen runt oss var ljus-

grön som på våren fast det var sensommar.
Vi hade myggbett överallt på kroppen men
annars hade vi redan glömt besvären på
natten. Vi tyckte alla att vandringen var det
bästa vi hann uppleva på resan.
Under veckan i Lappland hann jag
simma i dammar och älvar och i en 15-gradig fjällbäck. Jag fick gå i det otroligt vackra
fjällandskapet och uppleva nätterna då
solen inte gick ned. Slutligen fick jag också
pröva på att gräva guld. Det sistnämnda var
inte riktigt min grej men eftersom männen
i sällskapet sysslar med guldgrävning skulle
vi kvinnor av ren artighet bekanta oss med
platsen där de gräver. Guld saknar jag alltså
inte men tillbaka till Lappland vill jag på
nytt. Nästa gång vågar jag säkert ut på en
längre vandring. Det kristallklara, kalla bäckvattnet glimrar
i mina ögon och det vida fjälllandskapet kallar. Vi ses igen!
Text: Johanna savolainen

Friedenskirche Ludwigshafen

UTBLICK TYSKLAND

Ska vi använda
du eller ni?
När du lär dig ett främmande språk så
lär du dig ju så mycket mer än bara ord
och grammatik. Du lär dig samtidigt till
exempel hur samhället fungerar och hur
du ska uttrycka dig för att vara hövlig
och inte sticka ut alltför mycket. Mina
tyska elever som lär sig svenska övar
på att säga: ”Jag skulle vilja ha en kopp
kaffe, tack.” En mening som de flesta
svenskar aldrig använder. I stället hör
man: ”En kopp kaffe, tack” där tacket
inte ens alltid hinns med.

Det här med hövligheten är så viktigt i
Tyskland. Här använder man sig av både
konjunktivet och niandet. Konjunktivet
är superviktigt för att visa artighet och
inte vara för direkt. Tyskan har bibehållit
konjunktivformen hos verben, medan vi i
svenskan har tappat bort den. Vi använder
mest skulle + infinitiv, som i exemplet ovan.
Vår fina konjunktivform “vore” finns kvar
och det vore ju bra om vi kunde använda
den lite mera, eller?
Sen har vi en svårighet till i Tyskland
och det är hur vi ska tilltala varandra. Som
utgångspunkt gäller att alla obekanta tilltalar man med ni: ”Sie”. Är jag på ett kafé
och frågar en annan gäst om sockret så blir
det ni+ konjuntiv: ”Könnten Sie mir den
Zucker geben, bitte?”/Skulle ni kunna ge
mig sockret, tack? Hövligt, artigt och alla
är nöjda. Niandet har dessutom en hel

del regler man ska kunna. Äldre ska alltid bli niade. Jag niar alla mina kompisars
föräldrar till exempel. Yngre bör man nia
från det att de är myndiga. Men det finns
många möjliga fallgropar eller åtminstone
problemfylld terräng. Ska jag dua eller nia
en jämngammal kvinna på ett föräldramöte? Definitivt ja, om det är läraren. Sannolikt om det är en annan förälder. Som
osäker tysktalande lär man sig också snabbt
att tala utan pronomen. Till exempel :
”Hur har dagen varit?” IKEA i Tyskland
bevisade sin svenskhet för några år sedan
med kampanjen : Hej! Wir sagen ”du”!
Inom vissa yrkesgrupper har ett ”du” alltid
varit det normala pronomenet. Till exempel bland hantverkare och gruvarbetare.
I det offentliga rummet och speciellt i alla
tjänstesammanhang är ”ni” standard.
Men nu verkar denna grundregel att
vackla lite. Samhället förändras och nya
strukturer och mötesplatser uppstår. Helt
enkelt platser där man möts på grund av
ett gemensamt intresse. Där duar alla varandra. Och tänk, trots att vi inte niar eller
använder konjunktiv så lyckas vi behandla
varandra väl.
Vår familj är med i ett solidariskt grönsaksinitiativ. Vi är cirka 200 familjer som
gemensamt finansierar en lokal grönsaksbondes arbete. Bonden odlar grönsakerna
och vi delar på skörden. Fördelarna är att
bonden redan i början av året vet att hans

inkomst är säkrad och vi vet att vi får fantastiska grönsaker varje vecka. Varje familj
betalar och deltar i arbetet så mycket som
de kan. För oss är det självklart att vi alla
duar varandra. Vår hemsida är också skriven i du-form och nästan helt utan konjunktiv. Men det uppskattas inte av alla. En man
som var intresserad av vårt arbete, kommenterade vårt självklara duande på hemsidan. Han kände sig inte bekväm med att
bli duad så där rakt av. Så orubblig är en del
i ekvationen: hövlighet = ni + konjunktiv.
Om man inte är bekväm med att bli duad
är vårt initiativ kanske inte rätt plats för den
grönsaksälskande mannen.
När vi lämnar den stereotypa samhällsstrukturen med kunder och servicepersonal
och i stället hamnar i en situation där man
möts på samma nivå med ett gemensamt
mål för ögonen försvinner behovet av elaborerade hövlighetsformer. Genom ett enkelt
du skapas gemenskap!
Tyskland kommer att behålla sina hövlighetsformer en lång tid framöver. Landet
är inte direkt känt för snabba förändringar.
Då är det, som svensk, extra
roligt att få vara i sammanhang där duandet är normen.
Text: Joanna Michel
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Två Sverigefrämjare
Text: Eva Hedencrona

För svenskan utomlands
Lena Normén-Younger, grundare av SMUL & SWEA:s BUS-projekt
Är svenskar generellt sett konflikträdda? På
Google får den som söker efter frågan ca
8500 ja-svar, så ja, svenskar är konflikträdda.
Definitionen lyder: rädsla för att ingripa mot
orättvisor och att uttrycka sin åsikt på arbetsplatsen. En person som går mot strömmen
är Lena Normén-Younger, grundare av nätverket Svenska som modersmål utomlands,
mer populärt kallat SMUL. Hon har bott
i sju olika länder och har idag sin hemvist i
Vancouver Kanada.
Lena disputerade i klinisk näringslära vid
Sahlgrenska Akademien 2001, men upplevde redan tidigt under sin utbildning att
hon ofta ville mer än sina arbetskamrater.
Hon kände ett driv, en framåtanda som hon
inte alltid fick gensvar för och som gjorde
att arbetsplatsen och även Sverige började
kännas för trång. Lena bestämde sig då för
att pröva en anställning i Marseille i södra
Frankrike. Arbetet där var mer eller mindre
en katastrof, men kulturen och omgivningarna kändes utmanande. Bortom arbetsdagen fanns en längtan efter tvåsamhet och
så småningom barn och familj. På 00-talet
var nätdejting i sin linda men Lena hade
bestämt sig för att pröva och tänk så bra
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det gick. Ritchie, den blivande maken i
Vancouver delade Lenas intressen – kultur,
mat, vin och resor och de möttes i Frankrike.
Det är ingen hemlighet hur de träffades men
mannen lär vid något tillfälle ha sagt att det
verkade ju helt desperat att nätdejta, inte
sant? Lenas svar är alltid skämtsamt: Jag
var desperat!
2001 flyttade hon till Kanada, till engelskan, till franskan och i bagaget fanns svenskan
och tyskan som hon hade lärt sig som au pair
i Schweiz. ”Jag har alltid gillat språk, intresserat mig för lingvistik och det har kommit att
prägla mig min tillvaro”, betonar Lena.
Det kom två barn, två pojkar med två
års mellanrum, och med dem skulle Lena
prata svenska. Hon var väl förberedd, hade
läst artiklar och satt sig in i vad det innebär
att uppfostra barn till tvåspråkiga individer.
Men det var inte allom enkelt. Lille Thor, 3
år, förstod till exempel svenska men pratade
inte. Efter en sommar i Sverige pratade han
bara svenska och ingen engelska alls när han
kom tillbaka till Vancouver.
Hur gör man när det inte blir som det
står i ”instruktionsboken”? Flerspråkighet
var dessutom något av ett kontroversiellt
ämne för 10–15 år sedan. Eftersom Lena
var starkt engagerad i föreningen SWEA
(Swedish Women’s Education Association)
tyckte hon att SWEA borde starta ”något”
för att hjälpa föräldrar till barn med svenska
som ett av språken. 2011 skrev hon projektansökan till vad som senare skulle förkortas BUS (Barn utomlands & svenska språket) men som i första projektplanen kallades
Svenska som modersmål utomlands. Syftet
var att få igång lokala svenskaktiviteter som
kunde stimulera barn att tala svenska.
Trots stort intresse och stöd för frågeställningen inom SWEA blev tyvärr projektet
svårjobbat och byråkratiskt. SWEA var då
och är fortfarande en stor organisation och
som regleras av detaljerade stadgar. På den
tiden var besluten tvungna att passera flera
led och det passade inte Lena som ville se
snabba resultat. Det SWEA BUS idag står
för, att utbilda och inspirera föräldrar genom
webbinarier och språkmöten, samt lyfta fram
de eldsjälar som arbetar för svenskan utomlands genom utmärkelsen ”SWEAs BUSa”
är något Lena har stor respekt för och är
stolt över att ha varit en del av. Idag ser hon
SMUL (Svenska som Modersmål Utom-

lands) som en separat verksamhet. Inledningsvis lanserades SMUL på Facebook och
formligen exploderade av följare. Behovet av
stöd, hjälp och samtalspartners var enormt
bland svenska föräldrar utomlands. Här
arbetade man utan stadgar och regler och
i takt med att man pratade på nätet föddes
fler idéer. År 2013 kom flerspråkighetsexperten Monica Bravo Granström in i bilden
och arbetet intensifierades. Lena och Monica
skapade en blogg samt Magasinet SMUL
och nu senast SMUL-akademien. Den sistnämnda är en nätskola med digitala klassrum så att barn och ungdomar slipper åka
långväga för att läsa svenska. Maria Diemar som bor i Texas är SMUL-akademiens
lärare och skolmiljön och elevkontakten har
fungerat utmärkt. Lena framhåller Marias
kompetens och lyhördhet – trots att de faktiskt aldrig träffats i verkliga livet.
Vad har då föräldrar för drivkraft för att
barnen ska lära sig svenska? Naturligtvis
är den personliga kontakten det viktigaste
men för många finns det också en önskan
att barnen ska kunna studera i Sverige. Då
gäller det att föräldrarna jobbar på, menar
Lena. Att studera på svenska kräver en hel
del av barn och ungdomar som mest pratat ”köksbordssvenska”. Så förutsätt inte
att akademiska studier på svenska ska fungera om ditt barn inte deltar i någon typ av
svenskundervisning, säger Lena bestämt.
Med sina egna barn har Lena nästan
slaviskt följt OPOL-metoden (One Parent
– One Language). För tre år sedan var det
första gången som alla i familjen Younger
talade engelska med varandra. Lena berättar att när hon ser tillbaka på sitt arbete
med barnen undrar hon om hon verkligen
behövt vara fullt så kategorisk. Men hur ska
man kunna veta det som förälder när barnen är små? Idag fungerar språkbytena för
sönerna mellan svenska och engelska alldeles utmärkt. Lenas man och barnens pappa
är stolt och glad över sina söners språkkunskaper. Många, många människor som pratar svenska med sina barn världen över är
också glada och stolta över att deras barn
kan svenska. Och när det gäller att lära sig
mer om hur detta med svenska utomlands
fungerar för barn kan många tacka SMUL
och Lena Normén-Younger– en person som
inte ger upp i första taget, som säger vad hon
tycker och gör så att det blir bra, riktigt bra.

Ett sagolikt arbete
Annika Simonsson Bergqvist, rektor Svenska skolan i London. Ordförande i SUF.
Strax utanför London ligger den pittoreska förorten Barnes inbäddad i grönska och omgärdad av en flod som stilla
ringlar sig fram runt samhället. I denna
idyll hittar vi också Svenska skolan i London, en av ett tjugotal svenska utlandsskolor. Skulle besökarna titta extra noga
på omgivningarna skulle de säkert se en
skymt av både Snövit och Peter Pan för
platsen, skolan, känns nästan magisk. Vad
kan det då stå i en anställningsannons
för en rektor på Svenska skolan? Är du
redo för en lugn tillvaro? En “hemester”?
Knappast. Snarare efterfrågas någon som
kan gå på lina, hänga i trapets och jonglera. Det vill säga leda en skola med elever
från förskola till gymnasium, följa svensk
läroplan och brittisk lag samt hålla kontakt med ambassad och svenska företag.
Våren 2015 svarade Annika Simonsson
Bergqvist, då rektor på Sjölins gymnasium
i Göteborg, på utlysningen av tjänsten i
London. Uttagningsprocessen var lång.
Hon fick jobbet och får man det tar man
det! Den chansen kommer inte tillbaka,
säger Annika.
Familjen flyttade, London och Barnes
ligger inte speciellt långt från Göteborg
men att landa i ett nytt land och i en ny
kulturell kontext är alltid en utmaning.
Om inte annat upptäcker man säkert att
den engelska man kan inte alls räcker till
för allt som måste avhandlas och skötas.
En rektor på en utlandsskola är i princip ganska ensam. Det finns ingen områdeschef, ingen IT-avdelning eller HRavdelning att få hjälp och stöttning ifrån.
Med ca 300 elever och 43 medarbetare är
det en tuff utmaning. Dessutom gäller British Employment Law för lärarna och en
chef måste sätta sig in i en mängd lagar
och regler. Bland annat hur miljöarbete
och anställningstrygghet fungerar i det
nya landet.
Barnes är ett litet samhälle, där det bor
svenska familjer och skolan blir en hub för
sociala kontakter där naturligtvis lärare
blir goda vänner med familjer. För en rektor är det viktigt att markera den inriktning och den värdegrund som gäller och
det kräver att man står “stadigt på jorden”
samtidigt som man besitter en hög grad
av diplomati. Annika har lyckats alldeles utmärkt med detta. Skolan har en väl
fungerande struktur, en gemensam vision
med långsiktiga mål och tillsammans driver kollegiet en kontinuerlig fortbildning.

Alla är med andra ord med på tåget och det
syns i personalens engagemang. Hur vet vi
då att allt fungerar så bra? Jo, 2016 ringde
det och Annika plockade upp luren. Det var
den brittiska skolinspektionen OFSTED
som hörde av sig och personen i telefonen
meddelade att sällskapet skulle dyka upp
nästa morgon klockan 09.00. De skulle
stanna i tre dagar. Tidigare i veckan hade
Annika gått en endagskurs på Department
of Education och hade viss förförståelse.
Under inspektionen fick samtliga lärare
besök – en av de punkter som bland annat
granskas är “Quality of teaching, learning
and assessment”. Annika fick till exempel
frågor om hur många elever som stängts av
under senaste veckan, månaden och året
och eftersom svaret genomgående blev noll
och ingen, var hon tvungen att beskriva hur
svenskt skolsystem och svensk värdegrund
fungerar. Hur kunde hon tillåta att eleverna
kallade henne för Annika och inte
för Mrs Bergqvist, var något som
också krävde en förklaring.
När en inspektion är klar sätter
sig inspektörerna med rektor och
går igenom en tjock lunta med
punkter och för varje punkt sätts
ett betyg. Outstanding, outstanding, outstanding lät det sida efter
sida..När allt var klart och genomgånget hade Svenska skolan i
London fått betyget outstanding.
Skolan belönades också med ett
brev med gratulationshälsningar
och dekaler att sätta upp. Det är
viktigt att nämna att det i Storbritannien är unikt att få betyget outstanding eftersom bara cirka tio
procent av alla skolor får det. En
liten smolk i bägaren var att förskolan “bara” fick “good” 2016.
Den där telefonen ringde igen
och nu tre år senare. Den brittiska
skolinspektionen ville komma tillbaka för en ny granskning. Annika
förklarar att det är viktigt för skolor
med betyget outstanding att ständigt fortsätta sitt utvecklingsarbete – annars är man faktiskt inte
bäst. Det blev en repris på 2016
och denna gång fick även förskolan högsta betyg. Även den svenska
skolinspektionen kom på besök
men i Sverige formuleras outstanding som “inga anmärkningar”.
Kanske är det så att trivsel och

framgång på jobbet gör att man orkar och
vill mer? 2019 blev Annika ordförande för
SUF -–Svenska Utlandsskolors Förening.
SUF är en ideell organisation som stödjer
svenska skolor och svensk kompletterande
verksamhet utomlands. Annika menar att
hon har den viktiga och roliga rollen att
sprida information om skolor utanför Sveriges gränser. Uppdraget innebär en del
resande men i och med den väl inarbetade strukturen på skolan är det aldrig ett
problem att vara borta.
Nu är väl Annikas tid fylld på bredden
och längden!? Tydligen inte. Hon läser en
påbyggnadskurs i pedagogiskt ledarskap
på Stockholms universitet. Nog är det väl
lite magi även över Annika, en Tingeling,
som sprider samarbete, visioner och framåtanda i Barnes och som sedan får genklang på flera ställen i världen.
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UTBLICK
RYSSLAND

NIZJNIJ NOVGOROD
på jakt efter det försvunna och det försvinnande
De flesta som kommer till Nizjnij Novgorod hinner faktiskt knappt få en bra uppfattning om hur staden
egentligen ser ut. Man promenerar längs huvudstråken som rustades upp inför fotbolls-VM och beundrar oändliga rader av två- och trevåningshus av sten som kantar de centrala gatorna sedan 1700- och
1800-talen. Prydda med fina reliefer, målade i olika färger ger de Nizjnij Novgorod sin oförglömliga
prägel. Det är denna bild av staden de flesta turisterna kommer att bära med sig hem.
Dock är det inte detta som gör platsen så
enastående bland de ryska miljonstäderna,
utan vissa små pärlor som delvis är gömda
i bakre gårdar och på de icke-renoverade
gatorna. Vill man se stadens äkta själ bör
man svänga av på någon liten krokig väg
som vid första ögonkastet inte har något
lockande att erbjuda. Intrycket är dock fel:
det är just där de finns, alla dessa charmiga
byggnader som så sällan blir fångade av
turisternas kameror.
Ett av de riktigt mysiga kvarteren ligger
bara ett stenkast från Kreml och huvudgatan med dess glamourösa butiker. Den
tidigaste bebyggelsen där uppstod under
tsar Nikolaj I:s tid (1796–1855) då Nizjnij
Novgorod skulle utvidgas. Dagens utseende
tillkom mestadels i slutet av 1800-talet och
visar därmed på ett fint exempel av den
ryska jugendstilen i trä. Husen här bildar i
princip den sista arkitekturensemblen som
är bevarad i sin helhet från den tiden, och
därför anser så många att det är extremt
viktigt att bevara dem så som de är idag.
Husen ligger längs tre gator som möts
vid en kyrka: detta var ett typiskt mönster
för äldre ryska städer. Kyrkan blev kvarterets centrala plats och högsta punkt,
och även i vår tid är det en av de få platserna i området som är fylld med liv. De
nya gatorna blev snabbt en magnet för
den ryska intelligentian – så brukade den
intellektuella och välutbildade delen av
befolkningen kallas, som mestadels bestod
av författare, konstnärer och filosofer. Rysslands stora personligheter inom den kulturella sfären bosatte sig här eller kom hit
från andra orter för att besöka sina vänner
och bekanta. Så småningom förvandlades husen till intressanta objekt inte bara
på grund av sin arkitektur, utan också på
grund av sina kända gäster.
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Hus i trä och av sten är Nizjnij Novgorods äkta pärlor. De flesta är byggda i slutet av 1800-talet och
uppvisar ett fint exempel på rysk jugendstil

Sovjettiden blev skoningslös mot många av
områdets byggnader. Kyrkan användes i det
ateistiska landet som lager, husen började
förfalla och tappade sin fina dekor. På 1980talet ville man utplåna gatorna helt, men
många aktiva medborgare satte igång med
protester, och myndigheterna lät bli att förstöra precis allting.
Dock förändrades den statliga strategin rätt fort. Under de senaste 20 åren har
man uppfört nya byggnader vid de bortre
ändarna av gatorna, så att moderna glasfasader i förfalskade historiska stilar började
dyka upp lite här och var, krypandes allt
närmare kyrkan. Tanken är nog att steg
för steg låta människor vänja sig vid den
moderna arkitekturen, så att de förfallna
husen skulle upplevas som farliga och fula.
Inför fotbolls-VM skulle alla dessa hus
täckas med tyg med fina bilder på. På så sätt
ville myndigheterna gömma ”det hemska förflutna” som inte hann rivas ner och återuppstå med någon nyare och finare fasad. Det
var då tre lokala aktivister började förhandla
med tjänstemännen om att husen skulle
bevaras och bli till konstverk. Det krävde en
hel del tålamod, men det var värt alla dessa
ansträngningar: sex hus erkändes som stadens kulturminnen, falska fasader kom aldrig
till: i stället skapades det i maj 2018 ett projekt med utrymme för konstnärlig utsmyckning, där framför allt fönster- och dörröppningarna skulle dekoreras.
Sagt och gjort: konstnärerna fick större
plywoodskivor som de fick måla på efter egen
smak och tema. Fort förvandlades några trähus till ett helt unikt konstobjekt mitt i staden. Vid varje hus hänger nu en tavla som
kortfattat berättar om husets historia och
dess nya liv. Vem var det som räddat huset?
Vilket tema försökte konstnären anspela
på? Allt detta får man lära sig när man läser
informationen. På ena huset ser man exempelvis en flock hundar, bland vilka det finns
en som hittat ett nytt hem och gläder sig över
detta. En annan husfasad är fylld med suddiga bilder – de återspeglar olika intryck som
lämnat sina spår i konstnärens minne.

Projektet döptes till Fönster, och dess syfte
var att konservera de äldre träbyggnaderna
just genom att förbättra deras känsligaste
element: dörröppningarna och fönsterkarmarna. Att promenera i detta kvarter idag
är som att förflytta sig ett hundra år tillbaka. Här glömmer man enkelt att man
faktiskt befinner sig i en miljonstad, för här
råder det lugn och ro, och från vissa gårdar
hör man fortfarande kacklande från invånarnas egna höns, som vandrar fritt i de
gömda grönsakslanden…
Det är dock inte bara träbebyggelsen
som är av stort intresse i Nizjnij Novgorod.
För många ryssar visar sig det lilla huset
där Peter den store övernattade vara en
lockande sevärdhet. Huset uppfördes av vitt
tegel i slutet av 1600-talet av en förmögen
köpman som hette Efim Tjatygin och är
idag ett lysande exempel på hur den rikare
delen av äldre Nizjnij Novgorod såg ut.
Men tsaren då? Enligt de bevarade
dokumenten besökte han staden två gånger.
Det finns gott om skriftligt material om vad
Peter den store gjorde här, men dessvärre
inte ett enda bevis på att han verkligen
stannade just i detta hus. Det enda man vet
är att han bodde i ett vitt hus som tillhörde
köpmannen vid namnet Efim Tjatygin.
Förmodligen vistades han på flera ställen,
för sin födelsedag firade han exempelvis i
ett annat hus – och det är möjligt att han
passade på och övernattade där också.
Tjatygins hus har bytt ägare flera gånger.
En av dem anordnade här ett övernattningsställe för lösdrivare, vilket ledde till en
stor skandal och slutade med att en rikare
köpman köpte ut huset för att det skulle
kunna bevaras som ett byggnadsminne.
I och med att byggnaden hade ett högt
historiskt värde bestämdes det att öppna
ett historiskt museum här. Huset restaurerades, dess fasad förändrades avsevärt,
men senare togs de nytillkomna elementen
delvis bort. I huset ställde man ut allt från
vapen, mynt och utrustningen till tavlor
och ikoner. Samlingen förflyttades senare
till Kreml och lokalen började användas

som bibliotek. År 2008 ansågs byggnaden
vara äldst i staden. Därför renoverades det
och öppnades återigen som museum. Intresset var dock så stort att myndigheterna valde
att stänga det ytterligare en gång – nu på
grund av rasrisk som större folkmassor kunde
orsaka. Idag kan man endast beundra Peter
den stores hus från utsidan.
För den intresserade av hur det egentligen
kunde ha sett ut inuti finns dock en annan
märklig byggnad, som också uppfördes på
1600-talet. Det är ett annat vitt hus i mer eller
mindre samma stil, som tillhörde köpmannen
vid namn Afanasij Olisov. Nu för tiden är det
inget museum direkt: här befinner sig föreningen för de döva som anordnar utställningar
och samlar in pengar för att stödja funktionshindrade människor. Dock finns det alltid en
möjlighet att för en liten slant gå runt och
titta på den inre konstruktionen av byggnaden. Interiören är förstås inte bevarad alls.
Olisov var en populär person i Nizjnij
Novgorod. När han blev utvald till ett slags
borgmästare här var staden skyldig stora summor pengar till staten. Olisov påminde den
dåvarande tsaren om hur stadens invånare
hjälpt Romanovs dynasti att ta över tronen –
inte minst genom att ha donerat pengar – och
vips så blev skulden glömd!
Olisov lät bygga sitt hus bredvid kyrkan,
och de båda uppfördes av trä och sten. Kyrkan
är förresten rätt märklig ur arkitektonisk synvinkel: dess kupoler står på pelare som vid sin
grund har fyra halvkupoler. De påminner om
skurna lökar och var typiska för traditionell
rysk byggnadsstil som lätt kan kännas igen
i hela landet. Det som däremot gör kyrkan
så unik är faktumet att sådana lösningar var
typiska för religiösa byggnader i trä, inte av
sten. I hela Ryssland finns det bara en enda
kyrklig byggnad av sten där dessa ”skurna
lökar” omringar varje torn:
kyrkan står här, i Nizjnij
Novgorod, mitt emot Olisovs pampiga hus…
Text: Julia Antonova
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I föregående artikel (Sverigekontakt
2019, No 2) berättade jag om den
första deklinationen av maskulina
substantiv i dialekten. Det är de substantiv som har i bestämd singular
ändelsen -en (med varianter) och
ändelsen -ar i obestämd plural. Till
denna deklination hör de flesta maskulina substantiv — 340 av 480 (totalt
antal substantiv i mina intervjuer är
lite fler än 1000). I den här artikeln
ska jag berätta om den andra deklinationen av maskulina substantiv i
dialekten.

Som berättades i föregående artiklar, beter
sig substantiv i dialekten på olika sätt när
det gäller bestämd singular och obestämd
plural. Substantivet fisk i dialekten är fisken i
bestämd singular och fiskar i plural. Svänsk
’svensk’ är också svänsken i best. sing., men
svänskär i plural; ēnd ’ända’ är ēndan (best.
sg.) och ēndar. För att göra en beskrivning av
språket behöver vi, bland andra saker, klassificera substantiv beroende på dessa former. De grupper som vi kommer att få som
ett resultat av klassifikationen är deklinationer. Som man lätt kan se, skapas skillnaden
mellan ordformer i dialekten mest på grund
av olika ändelser, så vi måste veta vilka
ändelser substantiv har i bestämd singular
och obestämd plural. Grundparadigm av
den 2:a deklinationen av maskulina substantiv i dialekten är svänsk – svänsken – svänskär
– svänske. Detta motsvaras av mönstret gäst –
gäster i standardsvenskan. Grundegenskapen
av denna deklination i dialekten är ändelsen
-är i plural. Bestämd singular bildas enligt
samma regler som i 1:a deklinationen.
Några språkhistoriska synpunkter
Här kan man ställa en fråga: varför är det
så att substantiv har olika ändelser i samma
form? Den grammatiska meningen av det
svenska ordet hundar är absolut identisk med
katter. I båda fall år det »fler än ett stycke»,
men ändelserna är olika! Det är ett vanligt
exempel på »det ologiska» som tycks vara
typiskt för människans språk.
I själva verket är det ingenting ologiskt
med det, men det går inte att besvara denna
fråga om man utgår bara från själva svenska
språket. Ja, i orden fisk och gäst, hund och katt
finns ingenting som kunde påverka deras
pluralformer och, följaktligen, göra dem
förutsägbara. Men vi bör inte glömma att
de här orden och ändelser ser ut så bara i
nutida svenskan. I föregående perioder såg
de annorlunda ut. En sådan form som gäst
är resultat av många transformationer som

ägt rum under århundradena. Och det var
inte bara ljud som förändrades utan även
ordets struktur och hela det fonetiska och
grammatiska systemet av språket. Man måste
alltså skilja mellan det nutida språksystemet
och nuvarande språksituationen (det kallas
synkroni i lingvistiken) och deras historia
(diakroni). Vi bör inte omedvetet absolutisera synkronin därför att det nutida existerar
inte självständigt utan bestäms av det förflutna. Om vi vill svara inte bara på frågan
»hur?» utan även »varför?», ska vi vända
oss till det förflutna och bilda en uppfattning
om språkhistoria. Det är just då vi studerar
språkhistoria som vi inser att det språk som vi
talar nu är ett arv av alla föregående perioder.
Det är inte bara runsvenska utan urnordiska
och även äldre språkstadier, nämligen urgermanska och urindoeuropeiska. Om vi spårar
upp historien av ord och ändelser och går
djupare och djupare (språket av äldre runinskrifter – urgermanska – urindoeuropeiska)
kommer vi kanske att svara på »varför?», i
föreliggande fall varför vissa substantiv har
-ar i plural och andra -er (-är i dialekten). När
vi vänder oss till äldre runinskrifter, ser vi att
uppbyggnad av substantiv inte alltid var densamma som nu i det att ord hade flera element än nu. Tyvärr har vi bara få substantiv
från detta avlägsna skede och vår kännedom
är följaktligen mycket begränsad. Det finns
sådana ord i runinskrifter som laukar och erilar. Vi vet inte exakt vad de betydde då äldre
runor ristades, men i det nutida språket motsvaras de av lök och jarl. När det gäller ordet
gäst är det lyckligtvis belagt i äldre runinskrift,
det heter gastir (jag anför runinskrifters ord
i förenklad form och undviker detaljer som
inte är väsentliga i sammanhanget). Vi ser
att i forntiden hade orden lök och gäst olika
struktur, nämligen olika stammar (den del
av ordet som föregår ändelsen). Hos laukar slutade stammen på a, hos gastir på i:
lauka- vs. gasti-. Konsonanten r är ändelse
av nominativ singular. I nutida svenska (och
i dialekten) är strukturen av dessa ord helt
olik. För det första, har ändelsen -r försvunnit
(den bevaras i fornisländskan: fisk-r, gest-r och i
nyisländska: fiskur, gestur). För det andra, har
skillnaden mellan stammarna på a och på i
försvunnit. På grund av detta försvann skillnaden mellan dessa ord i singular; lök skiljs
inte från gäst. Men pluralformerna skiljs åt
fortfarande. Samma skillnad i plural observerar vi i besläktade språk: fornisl. fiskr – fiskar, men gestr – gestir, gotiskans fisks – pl. fiskos
’fiskar’, men gasts – pl. gasteis ’gäster’. Parentetiskt kan man anmärka att om vi jämför
runinskrifternas gastir med gotiskans gasts ska
vi se att gotiskan saknar ljudet i i denna form.
Om vi vidare jämför gastir med motsvarande

former i andra indoeuropeiska språk (t.ex. med
latinskt hostis, vilket i latinet betyder inte ’gäst’
utan ’fiende’) ska vi se att de också har vokalen
i eller ljud som går tillbaka till i. Det betyder
att närvaro av i i detta ord i runinskrifterna är
ett ålderdomligt drag och den gotiska formen
är mer förändrad (gotiska texter går tillbaka till
det fjärde århundradet). Språket i de äldre runinskrifterna, såvitt man kan döma av belagda
substantiv, är mer arkaiskt än gotiska. En sådan
form som gastir är i sin struktur på samma nivå
som sanskrit och gammalgrekiska.
En ytterligare fråga som man kan ställa om
orden fisk vs. gäst är varför de överhuvudtaget
hade olika stammar i forntiden? Vad beror
denna olikhet på? Hade elementen -a- och -ii slutet av stammarna någon egen betydelse?
Det är svårt att svara kortfattat därför att här
måste vi gå djupt i jämförande grammatik av
indoeuropeiska språk och även ännu djupare,
vilket leder alltför långt bort från vårt tema.
Dessutom kräver varje ord en separat undersökning och bör behandlas individuellt därför
att behörigheten till en viss typ av indoeuropeisk stam kunde uppstå sekundärt. I korthet
kan det antas att vokalerna a och i i laukar och
gastir går tillbaka till urindoeuropeiska suffix,
d.v.s. i ett visst skede var de betydelsebärande
element i ordet, åtminstone i några fall. Till
exempel, i sanskrit och gammalgrekiskan finns
ganska många substantiv avledda från verbrötter med hjälp av ett element som motsvaras
av äldre runinskrifternas -a-. Dessa substantiv har en gemensam betydelse »den som gör
något, gör det som betecknas av verbroten»,
d.v.s. suffixet hade en betydelse som liknar -are
i skrivare, arbetare, osv. Men det innebär absolut
inte att alla substantiv som går tillbaka till maskulina a-stammar (hund, dag, ulv, fågel, mun, sten
och hundratals andra) måste ha just den här
gemensamma betydelsen. För det första, kunde
detta element ha andra funktioner i urindoeuropeiskan. För det andra, – och det är viktigare
– har den ursprungliga bilden transformerats
många gånger till följd av olika processer som
ägt rum i språket under många århundraden.
För att gå tillbaka till vår dialekt och den
2:a deklinationen, bör det anmärkas att det
finns två typer av ord som hör hit:
1) enstaviga ord som präst, svänsk,
2) ord med två eller fler stavelser som slutar på -ar: bastar ’melonfält’, biggjar ’byggare’,
fiskjar ’fiskare’. Detta -ar är i många fall (men
inte alltid) ett suffix som motsvarar -are i
svenskan.
Böjningen av substantiv i de här grupperna är inte helt identisk, därför är det
rimligt att behandla dem separat. I min
grammatik och ordbok betecknar jag dessa
subtyper »m. II.1» och »m. II.2» (m. = maskulint genus).
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Subtyp m. II.1
I mina intervjuer har förekommit endast
15 substantiv av den här subtypen (förutom några tveksamma fall), och därför att
antalet inte är högt, ska jag förteckna dem
nedan med eventuella kommentarer och
användningsexempel, där de är tillgängliga. De flesta exempel kommer från Lidia
Utas (LU) och en del från Anna Lytko-Sigalet (AL), Melitta Prasolova (MP) och Elsa
Kozenko (EK).
1. bill ’farbror; morbror; äldre man’; också
som tilltal till vilken äldre person som helst:
Emil-bill ’farbror Emil’; Tēr vār än bill, o han
bill bḷäi bḷindär, soṣän han tū mamases papa näst
se ’Där var någon äldre man, och den där
mannen blev blind, så han tog mammas
pappa till sig’. Det är ett intressant ord.
Här är vad professor Henrik Rosenkvist,
den ledande experten i svensk dialektologi,
skriver: »Ordet bill ’farbror, morbror’ har
[...] en motsvarighet i det älvdalska bile
[...], men ordet tycks inte vara belagt i fornsvenska. Det indikerar att såväl estlandssvenska som målen i Ovansiljan har behållit
ordet från en förmodligen mycket gammal
gemensam språkform»1. Ett annat märkligt drag är det att ordet aldrig används
med bestämd artikel i singular, d.v.s. den
bestämda formen sammanfaller med den
obestämda. Efter det demonstrativa pronomenet han ’den där’ måste i dialekten
användas substantiv i bestämd form (han
fisken, han kammen), men man säger han
bill i det anförda exemplet. Samma regelbundenhet gäller ordet fār.
2. fār ’far’ (pl. fārär): Fār valla buskan, o tom
höḷft-n de vall ’Fadern vallade boskap, och
de hjälpte honom att valla’; Ja släftas ätt
min fār ’Jag liknar min far’; Min fār bḷäi dēär
i trätti-sjǖondä ōre, ja vār sjǖ ōr EK ’Min far
dog i trettiosjunde året, jag var sju år gammal’; Vōr fārär, tom lēvd allar hēr EK ’Våra fäder,
de alla levde här’. Sammansättningar: faṣ-fār
’farfar’, gamaḷ-fār ’farfar; morfar’, gammens-fār
’farfarsfar’, grann-fār ’granne’, muṣṣ-fār ’morfar’, stjǖ-fār ’styvfar’, svär(a)-fār ’svärfar’.
3. fä́raldär ’föräldrar’: min fä́raldäṣ hǖse ’mina
föräldrars hus’; Kon liva hans färaldär? ’Var bor
hans föräldrar?’; Vōr färaldär liva allar hēr ’Våra
föräldrar bor alla här’. Sammansättning:
före-fä́raldär, före-fä́raldrär, fere-fä́raldrar ’förfäder’.
4. härr ’härre; ägare’; best. pl. härre betyder
’myndigheterna’.
5. jǖd ’ljud’.
6. präst: Soṣsom-on var ˈǟn uŋ so hōle, so tū-dom
sänn äin pīk fron prästn ˈboṭṭ öte ställe Anna, o
Anna bḷäi sänn mä prästn ’Därför att hon verkligen var så ung, tog de sedan bort en flicka
från prästen i stället för Anna, och Anna
blev sedan med prästen’; Ja kumär e hōne...
tēr gī ja üte Gottesdienst, o lǟḍ de sjöŋŋ tjȫḷ jǖḷe. A
han prästns sistra spǟla po orgán. Han prästn sēft

ǟn ˈupp oss üte Tīsklant ’Jag kommer ihåg...
där gick jag till gudstänst, och lärde mig
att sjunga till julen. Och den där prästens
syster spelade orgel. Den där prästen hittade oss i själva Tyskland’; Min mama,
hon begrā́va foḷke o krissna bōnar, soṣsom
prästen üte kirkja MP ’Min mamma, hon
begravde folket och kristnade barn liksom
prästen i kyrkan’.
7. riss ’ryss’: Ve fe arbet fere tīsken soṣsom fere rissen MP ’Vi fick arbeta för tysken på samma
sätt som för ryssen’ (under kriget); To krīe vār,
so vār po täss sīa näst oss tīske, a po hon ā-ṣīa Nēpär
var risse, o so sköüt risse hithḗr po tīske ’När kriget
var, så var på den här sidan hos oss tyskarna,
och på den andra sidan Dnjepr var ryssarna,
och så sköt ryssarna hit på tyskarna’.
8. sáldat ’soldat’: Tǟr vā-ḍo ˈǟn saldatar som tū o
kasta oss bōnar innot bīlen ’Där var då även soldater som tog och kastade oss barn inåt bilen’
(att köra till Tyskland); Ve kunnt-do änt kēr ˈinn
ot bīn noställ, före tom stū po vēga o vafta, tīska saldata ’Vi kunde då inte köra in till byn var som
helst därför att de stod på vägarna och vaktade, de tyska soldaterna’; Tom tīska saldata,
tom hänta sänn hänaṣ stövḷar ’De tyska soldaterna, de hämtade sedan hennes stövlar’; Üte
Koväl, tēr sō ve, hoṣṣ risse läivd ˈō mä tīska saldata
po arbet MP ’I Kovel, där såg vi hur ryssarna
ledde de tyska soldaterna till arbetet’.
9. sill ’sill’: Fǟr ōt ve änt iŋa sillär, ja väit daẓe
änt, än-dom vār, täss sille ’Förr åt vi inte några
sillar, jag vet faktiskt inte att de var, de här
sillarna’.
10. smē ’smed’. ’Smedja’ är också smē i dialekten, men är feminint och böjs smē, smēa,
smēar, smēana.
11. stā ’stad’: Fǟr gī foḷke defútts ot stāen. Kēna
smēr o sjȫḍ smēr, po bázare. He vār allt före krī
’Förr gick folket till fots till staden. Kärnade
smör och sålde smör, på marknaden. Det
var allt före kriget’; ...O tarva moḷa sē, o so kēḍḍom innot stāen me he sē de moḷa. Girm häila stāen
fī-dom kēr, än hon kvēne var ända po ēndan stāen
’...Och de behövde mala korn, och så körde
de till stan med det här kornet att mala.
Genom hela staden fick de köra därför att
kvarnen var ända på stadens ände’; To ja lō
e stāen üte sjǖk-hǖse mä göḷa-sjǖka, so tū-dom ˈō
häim fron me kḷēnar ’När jag låg i staden på
sjukhus med gulsot, så tog de hem kläder
från mig’.
12. svänsk ’svensk’: Näst oss, svänske, sjǖ-dom
mäst ˈō fḷäske, före he, än-e jär bḷöütare de jäta
’Näst oss, svenskarna, brukar man sjuda
fläsk därför att det är mjukare att äta’. Svänske är en självbenämning av byns svenskar,
och själva byn kallar man vanligen Svänsk-bī
eller Svänsk-bīn: Hēr vār trī tīska bīar, a vōran
stū e mittüte milla-dom... vōr bī stū ˈinn milla-dom,
vō-Ṣvänsk-bī ’Här var tre tyska byar, och
våran stod just i mitten mellan dem... vår by
stod dem emellan, vår Svenskby’.

13. tī ’tid’: he var än tī AL ’det var en tid’;
häila tīn ’hela tiden’; Tīn jär räi de gära ˈfast
būe ’Tiden är redan att stänga butiken’; Tīn,
han gōr fikst ’Tiden, den går snabbt’; Koḷe
tarva-ḍe to, han tīn! ’Vem behövde dig då, på
den tiden!’ (om Stalins tid); üte tīär ’i tid’; Ja
äidd ˈō mike tīär ’Jag slösade mycket tid’; Ko,
han bār vǟr räi ˈō? — Ja, he jär räi än bra tīär
’Va, har han redan gått? — Ja, det är redan
länge sedan’; Tjȫḷ ˈhe de gära ˈallt, tarvas ˈō tīär
’För att göra det allt, behövs också tid’.
Märk att i dialekten används ofta det här
ordet i plural där svenskan normalt har
singular: Väkk ˈupp me üte tīär ’Väck upp mig
i tid’; He jär tīär de gō ˈboṭṭ AL ’Det är tid att
gå bort’; Hā-ḍe tīär, so komm näst me po än brāk
’Har du tid, så kom till mig ett tag’, osv.
Sammansättningar: aftoṣ-tīn, aftaṣ-tīen,
aftons-tīen ’aftontid’, bōn-tīn, bōns-tīn, bōn-tīen
’barndom’, huŋä-ṭīn ’svälttid’, krīgs-tīn [-ks-]
’krigstid’, liffs-tīär, liffs-tīn ’livstid’, middas-tī(e)n ’tid för middag’, nōt-tīen ’nattid’,
tramp-tīen ’trösketid’.
14. tīsk ’tysk’: To tīsken fī gō debā́ks, so jāga-dom
oss ˈǖt allar MP ’När tysken fick gå tillbaka,
så de jagade ut oss alla’ (d.v.s. tvingade att
åka till Tyskland); Bākum oss kēḍ slikar som ve,
män änt iŋa svänskär. He vār tīskär ’Bakom oss
körde samma människor som vi, men inte
svenskar. Det var tyskar’; Näst tīske jär mūte
mäst mä bülstrar de sōa pō-dom ’Hos tyskarna
är det vana mest med bolstrar, att sova på
dem’; ...o äin kvēn vār üte Milaos... tēr vār äina,
som-dom tīske sā »Damfmühle», he kumär ˈǖt
damf-kvēne ’...och en kvarn var i Milaos (en
tysk by nära Gammalsvenskby)... där var
en som tyskarna kallade »Damfmühle», det
betyder ångkvarnen’.
15. vänn ’vän’. Det här ordet uppfattas av
talarna som rikssvenskt, men de har svårt
att ange ett inhemskt ord för »vän». Lidia
Utas säger till exempel: Ja hār mike vännär...
He kumär ˈǖt, soṣsom po hökk-svänsk, iŋa anat ūḍ
jär änt de säi ’Jag har många vänner... Det
kommer ut såsom högsvenska, inget annat
ord finns att säga’.
Variation i subtyp II.1
Ett iögonfallande drag hos alla dessa substantiv när de förekommer i tal och i utfrågning är mycket stark variation i plural,
både i obestämd och bestämd form. Det
innebär att praktiskt taget varje substantiv
i den ovanförda listan har förekommit med
ändelserna -ar, -a(na) i stället för -är, -e(na),
t.ex. prästar ’präster’, prästa ’prästerna’ vid
sidan av prästär, prästena. Ändelserna -ar och
-a(na) i plural är utmärkande för den första
deklinationen. Om de används långsides
med eller i stället för -är och -e(na) raderas
skillnaden ut mellan deklinationerna. Utav
alla böjningstyper av substantiv är subtyp
II.1 mest instabil, just på grund av instabili-

1. H. Rosenkvist. Estlandssvenskarna — en historisk och språklig bakgrund. I H. Rosenkvist (red.) Estlandssvenskans språkstruktur. Göteborgs universitet, 2018, 7‒31, s. 17.
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teten i ändelsernas bruk i plural.
Låt oss anföra några exempel på variationen.
Ordet bill i intervjuer med AL och LU har i
plural billär (2:a dekl.) och billar (1:a dekl). I
bestämd plural blir det billa hos AL (1:a dekl.)
men billena (2:a) och billana (1:a) hos LU.
Substantivet »föräldrar» i intervjuer med AL
har helt och hållet övergått till 1:a deklination, hon säger bara färaldrar, färaldrana. Men
i intervjuer med LU hör det till 2:a deklination: färaldär, färaldena.
Den mest frekventa formen av substantiven »ryss», »svensk», »tysk» är risse, svänske,
tīske (best. pl. av 2:a deklination). Men även
svänskar (1:a) används vid sidan av svänskär
(2:a), och i bestämd plural svänska, svänskana
(1:a). De talrikaste varianterna iakttas hos
tīsk: i obestämd plural heter det tīskär, tīskar,
tīskjar, i bestämd tīske, tīska, tīskana, tīskjana!
Alla dessa sidoformer har forekommit hos
AL, medan LU föredrar 2:a deklination och
säger tīskär, tīske, tīskena och rissär, risse, rissena.
Jag har tillägnat så mycket plats till de här
exemplen därför att variation är ett fundamentalt drag i dialektens grammatik. Den
är verkligen iögonfallande. Exempel på variation kan man hitta även i standardspråket
om man går igenom Svenska Akademiens
ordlista noggrant. Men i dialekten är den
ojämförbart synligare. En bra beskrivning
av ett språk bör inte inskränkas till fastställandet av »riktiga» böjningsmönster (de kan
verkligen anses riktiga från en eller annan
synpunkt, och dessa kan vara helt berättigade, men i alla fall bestäms de inte av språksystemet självt, utan av forskarens åsikt).
Forskaren bör inte medvetet eller omedvetet överföra till en dialekt de drag som är
typiska för ett standardspråk med dess stränga
morfologiska norm. Men självklart bör man
först fastställa de regelbundna böjningsmös-

terna och först senare beskriva variationen.
Det är även möjligt att vissa fall av variation beror pä det att talarna helt enkelt rör
ihop ändelserna. Dialekten har ju aldrig studerats i skolan, man har aldrig gjort rättskrivningsövningar i dialekten med syfte att träna
och lägga på minnet de former som föreskrivs
av språknormen och ordböcker. Ibland är det
en ren ouppmärksamhet som ingriper, både
av talaren och forskaren som tar ner vad talaren säger. Men variationen iakttas ofta inte
hos enstaka former utan hos hela segment av
grammatik. Då är det tecken som tyder på
att det här segmentet undergår en viss förändring. Om variation är frekvent och äger
rum systematiskt inom ett visst område av
grammatiken är det en viktig signal. Det är
möjligen just där som en levande process av
språkförändring pågår! Och just detta gäller
de ovanförda fallen. Subtyp II.1 i intervjuer
med AL och LU blir förstörd och sammansmälts med 1:a deklination.
Det är desto märkligare att i den besläktade Nucködialekten i Estland (den mest
beskrivna estlandssvenska dialekten) var
den motsvarande böjningstypen helt kraftfull. Enligt Gideon Danell, som studerade
Nucködialekten i början och under förra
hälften av 1900-talet, bestod denna ordgrupp uteslutande av person- och djurbeteckningar och tillväxte genom förvärv av
sådana beteckningar från de andra deklinationerna2. I Gammalsvenskby, såvitt man
kan döma av mina intevjuer, är den här
övergångstendensen frånvarande. Sådana
substantiv som brims ’styngfluga’, bärefīs
’bärfis’, dürak ’dåre’, grann ’granne’, grīs
’gris’, hann ’hane’, harkrank ’mygga’, lukk
’spindel’, rǟv ’räv’, tont ’tomte’ har i Gammalsvenskby ändelsen -ar i plural, d.v.s. hör
till 1:a deklination, medan Danell anför
dem med den 2:a deklinationens ändelser.

Å andra sidan dyker den 2:a deklinationens ändelser upp då och då hos strödda
substantiv i dialekten. Till exempel, har
ordet bäss ’bagge’ formen baggar och baggär
i intervjuer med LU. Grīs ’gris’ är grīsär och
grīsar i intervjuer med AL, men bara grīsar
hos LU. Prönik ’ett slags pepparkaka’ är prönika och prönikena i bestämd plural hos LU,
men bara prönikana hos AL. Taldrik ’tallrik’
är tallrika jämte tallrikena, osv. Det visar att
ändelserna -är och -e eller -ena är alltjämt
närvarande i dialekten men deras förbindelser med specifika stammar blir svaga och
försvinner efterhand.
Anmärkning om stavningen
Det finns ingen etablerad stavning för dialekten. Alla forskare som skrev om den
och anförde exempel använde sina egna
stavningssystem. Jag har förklarat mina
stavningsprinciper i detalj i »Sverigekontakt», No 1 (2018). Bokstäverna ā, ē, ī, ō, ū,
ǟ, ȫ, ǖ betecknar långa vokaler; ā uttalas på
samma sätt som svenskt a i hand (men är
långt); ō och o uttalas alltid som å i år, fått; ū
och u som o i bo, bott; med ǖ och ü betecknas
vokaler som uttalas som u i hus, hund, fast
den korta u-vokalen i dialekten är öppnare
och uttalas med framskjutna läppar. Med ḍ,
ṭ, ṇ betecknas samma ljud som svenska rd,
rt, rn; ṣ betecknar en konsonant som liknar
tyskt sch i Fisch; ḷ är »tjockt» l (tungspetsen
viks högt till gommen, sedan sänks den ner
snabbt och vidrör alveolerna en gång); ŋ
uttalas som ng i sång; x uttalas som tysk achLaut; p, t, k är oaspirerade; gj, sj, tj uttalas
alltid som g + j, s + j, t + j och aldrig som i
standardspråket. Det finns ingen tonaccent
i dialekten; med ˈ betecknas frasbetoning.
Text och foton: Alexander Mankov
Sverigekontakt; Göteborgs universitet

2. G. Danell. Nuckömålet. Stockholm, 1905–34, s. 231.

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

27

Blott Sverige
svenska krusbär har
– och en hel del annat.
Om Naturmorgon, Världens Bästa Program
Det finns en radiokanal med extra allt.
En svensk vuxenkanal. Föredrag, debatter, nyheter, lyrik, politiska analyser,
kultur: P1. Våglängd 89.3 I dess utbud
finns det bästa programmet av alla:
Naturmorgon. Lördagar 06.10-08.00. Det
kräver en stark karaktär att följa.

Naturmorgon har i decennier inneburit de
vänligaste, raraste rösterna i etern – kunskapsrika, engagerade, pålästa, kreativa,
äkta, miljömedvetna, beskyddande, lekfulla,
allvarsamma. Från njutning till forskning
med deras egna ord.
De täcker från sin redaktion i Växjö
hela landet, från Pajala och Lamburträsk
till Skanör och Ölands södra udde, de sän-

der från orter, skogar och sjöar man sällan
eller aldrig hört namnet på – Bästeträsk,
Ojnareskogen, Lacka, Mjällådalen. Alltid
med en programledare och en fältreporter
som letar fram experter och eldsjälar, professionella forskare och myndighetsrepresentanter såväl som engagerade amatörer som
ägnat livet åt småkryp, kalkstränder, bivargar,
ekoxar, fäbodar, knutörter, orkidéer, gammelskogar, fågelsångslektioner och vallmusik.
Alltid med lyssnarmedverkan, klurig tävlingsfråga och ett lätt skruvat Kråkvinkelkåseri.
Yrkeskategorierna är specialiserade in
till minsta fjärilsfot: de är stigfinnare, spindel-och grodexperter, naturguider och entomologer, naturreservatsskötare och fågelflyttsföljare.

Programmets lördagsrubriker är allittererande poesi: Fenomenala flyttfåglar, Vilsna
valar, Häröns härlighet, Rasbranter och raviner,
Mångfald i Mjällådalen, Vilse i Tiveden, Rutiga
liljor och lekande kustharr, Smäckra skärfläckor och
hemliga lökgrodor, Fäbodar, fjällkor och framtiden.
Lyssnarnas kunskap växer så att det känns:
vem visste dessförinnan något om valthornssnäckornas luktsinne, myrspovens
maratonflygande, Kvilleekens ålder, guldsteklar och humledagsvärmare, tistelfjärilar,
dansanta glador, flugliftande bokskorpioner, fladdermusbarn vid namn Eckart och
Wilfred och att Lars Levi Laestadius var
en lysande botaniker. Eller tänkt på konsekvenserna för svalorna när luftledningar för
telefon och el monteras ner?

Insektshotell				
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Gråtrut (Larus argentatus)

vid den kompletterande svenskundervisningen i Connecticut i USA.

Jan Danielson satte tonen från början med
sin medverkan i TV-programmet Mitt i
naturen, han blev sedan den bärande rösten i Naturmorgon. Och alla hans andliga
efterträdare, Lena Näslund, Jenny Berntson Djurvall, Susanne Åkesson, Mats Ottoson, Joacim Lindwall, Lisa Henkow bland
många andra, har samma kunnighetstrevliga tonfall och tilltal. Inget hypotetiserande
i förmodad tangentriktning, inga kontroverser, ingen regisserad åsiktskamp – bara
fakta, omsorg, lyssnande, vänlighet.
Vi har, i en kultur bildmatad med Liljefors rävar, Bauers trolska skogar, Wibergs
rådjur i motljus, Josephsons fiolspelande
Näck, landskapsfåglar-djur-fiskar-blommor
och Nils Holgerssons vildandsresa, mot en
litterär bakgrund av Atterbom, Stagnelius och Geijer, inte lidit brist på massmediala naturprogram. Några har fokuserat
på jakt, fiske och tuffa män – Grabbarna på

Fagerhult – några på miljövård, kust och hav,
några på djurs beteende. (Vår siameskatt
Miranda, salig i åminnelse, följde alltid med
stort intresse programmet Så gör djur)
Arne Sucksdorff, Nils Linnman, Nils
Dahlbeck var föregångare i radio och TV
– Naturen och vi, I Naturen, Natur och vetenskap,
Naturväktarna. (Nils Dahlbeck uppträdde
också under sitt alias Kapten Bäckdahl i
ett av de första barnprogrammen på TV:
Humle och Dumle).
Fokus i media har numera förskjutits mot
odlande, landskapsarkitektur, miljövård,
trädgård, natur och hälsa: Mandelmanns gård,
Hundra procent bonde, Odla i P1. Sommarens
moraliska credo har varit: spara en del av
gräsmattan för vilda blommor, sätt upp ett
insektshotell. (Vårt har besökts i stor tveksamhet; en förvirrad tvestjärt, en spindel, en
sjuk geting. Humlorna fnyser).
Mot denna svenska naturpassionsbak-

grund är det inte märkligt att årets bästa
TV-program blev Den stora älgvandringen.
Långsam väntan i realtid flera dagar på
ett älggäng som i gryning och skymning
vandrar i gles skog och simmar över Ångermanälven förbi en stationär kamera.
Spegelblankt vatten, strömt vatten,
snöfläckig mark, svanar i par, grått mot
brunt. Graciösa långskankade spetsörade
nobelnosade svanslösa mjukruggiga öronklippande majestäter med vingelkalvar på
väg mot nya betesmarker.
Befriande anti-action.
Och med den respekt och äkthet som
Naturmorgon givit en
måttstock för.
Ulla Berglindh
(som medverkat i programmet
tillsammans med den högåldriga
Gråtruten)

Nya spännande
böcker från Sverige!

189:Mia Clase &
Lina Nertby Aurell
Food Pharmacy
Näringsjägaren

189:David Lagercrantz
Hon som måste dö

189:Niklas Natt och Dag
1794

199:Lovisa Sandström
Bli hälsoklok – Lofsans
bok om hållbarlivsstil

Gå in på bokus.com och välj bland över 10 miljoner titlar till ytterst låga priser.
Där framgår det även vilka länder vi levererar till.
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Hur barn kan ändra
en familjs identitet genom språk
Man vet aldrig vart livet tar en. Ibland kan det ta en oväntad rikting och föra en dit man nog aldrig trodde. I artikeln nedan
får vi läsa om hur livet för Joanna och Moritz från Tyskland förändrades när barn kom in i familjen.

fick vi hjälp av slumpen och ett spännande
erbjudande från Norden. Det här skilde oss
också från många andra tyskar som oftast
brukar visa ett slags naiv kärlek för Sverige,
som vi vid den tiden tyckte var mer konstigt
än allt annat. Att bli svenskar funderade vi i
alla fall inte på.
Emellertid tyckte vi att det var rimligt att
lära sig svenska, nu när vi bodde i Sverige.
Tanken var att det också hade med respekt
att göra, något man visar mot landet man får
bo i eftersom man blir beroende av det landets skattepengar. Å andra sidan är/var det
inte alls nödvändig att prata svenska på campus i Umeå, på bostadsområdet där vi bodde
eller i mataffären. Det gick bra med engelska,
och många bryr sig därför inte alls om att
lära sig svenska. Kulturerna kändes också väldigt olika. Som vi upplevde det, fick många
svenska studenter eller doktorander barn
Varför Sverige? Varför svenska?
tidigare än i Tyskland. Att få barn leder ofta
Efter att vi hade avslutat våra biokemistutill en strukturerad dygnsrytm. De flesta ickedier i Tyskland funderade vi på att doktosvenskar på universitetet har emellertid inga
rera utomlands. I början funderade vi inte
på att flytta till Sverige, fastän vi hade några barn så de börjar arbetsdagen senare, slulösa kopplingar dit. Att det blev Sverige, och tar senare, äter och fikar vid olika tider. Idag
skulle man kalla det för “Expat-Bubble”.   
just Umeå i Norrland, får vi tacka “Stora
Det gällde tyvärr också andra tillfällen:
Krisen” 2008 för. Den drabbade universiKalas, helgdagar, och andra aktiviteter var
tet och forskningsmedel globalt, och i föroftast separata och man hade bara väldigt få
hand utlovade jobbpositioner för forskning
och allt som vi hade planerat. Och precis då tillfällen att faktiskt prata svenska.
I dagens samhälle är det mycket prat om
identitet. Sexuell identitet, religiös identitet, kulturell identitet; identitetspolitik, jämställdhet av identiteter, och så vidare. Vi
skulle aldrig ha tänkt att det skulle få någon
större betydelse för oss: det började främst
i Sverige när vi flyttade dit från Tyskland i
2009. Och lite visste vi hur mycket det skulle
komma påverka vår själva familj under de
följande åren.
Jag och min make lämnade Tyskland
2009, som forskarpar för att doktorera i
Umeå. Av olika anledningar flyttade vi tillbaka till Tyskland vid årsskiftet 2016, men
inte bara nu som en familj; utan som en
familj med minst sagt blandad identitet. Hur
det gick till, och vilka utmaningar det för
med sig, kommer vi att berätta om nedan.
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Hur vi blev (mer) flerspråkiga i Sverige
Men allt blev helt annorlunda när vi väntade
barn. Inte bara var det slut med engelska när
det gällde vårdcentralen, barnmorskor, eller
förlossningen på sjukhuset; plötsligt visades
intresse av chefer och kolleger. På något sätt
fick vi bättre kontakt med grannar och andra
föräldrar i till exempel idrottsföreningar. Man
kan verkligen säga att det blev ett helt nytt land
för oss. Och det redan innan barnen började
prata. Och när det hände, då var vi plötsligt en
del av landet.
När vi såg på dagiset hur många barn
som hade problem med fler än två språk
bestämde vi oss för att fokusera på både
tyska och svenska. Och när barnen började
prata svenska med varandra var det klart:
språket hade blivit en del av oss. Och vi
behövde inte göra mycket för att underhålla
språken; vi pratade ju tyska hemma, och allt
annat var ju svenska ändå.
För att bibehålla möjligheten åt barnen
att bestämma själva vid ett senare tillfälle var
de gärna skulle vilja leva i framtiden ansökte
vi även om svenskt medborgarskap, som slutligen beviljades 2015.
Hur vi försöker att bibehålla flerspråkigheten och svenskan utanför Sverige.
’Tyvärr är forskare oftast alltid på vandring,

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET
och så var vi också tvungna att flytta igen.
Och nu blev språksituationen helt annorlunda när vi lämnade landet: Det blev
uppenbart att vi hellre borde prata svenska
hemma. Tyvärr är det inte så enkelt när
man packar lådor, flyttar en familj, börjar
eller söker efter nytt jobb. Redan efter bara
några månader märkte vi hur våra svenska
språkkunskaper minskade hos oss alla,
mest när det gällde vår yngsta. Vi skulle bli
tvungna att reagera.
Och det gjorde vi. Fastän vi inte är någon
TV-familj blev det snart uppenbart att TV
hjälper till med språket. Delvis finns svenskt
barnmaterial på Barnkanalen eller på ur.se,
delvis fick vi hjälpa till genom DVD:er med
serier och film vi beställde från Sverige
direkt. Men vi fick också hjälp på plats. Det
finns inget svenskt dagis eller skola i Jena dit
vi flyttade, men det finns några få svenskar.
De betraktar oss med en blandning av skepsis, intresse, men också glädje, för att våra
“tyska” barn pratar svenska utan accent (fast
med lite norrländska). I början fick vi hjälp
med vad vi kallade “lekstund”: en gång i
veckan kom vår modermålstalande vän till
oss för att leka. Det utvecklades nyligen till
att läsa och skriva med SMUL-akademin.

Via Facebook kunde vi också hitta tyska
barnvakter som är svenskspråkiga efter att
de hade varit aupair eller med om elevutbyte och de var glada för att de får en orsak
att prata svenska igen. Med deras hjälp försöker vi också att ordna tillfällen att umgås
på och njuta av traditioner, till exempel en
“julbakardag” i december där vi sjunger och
bakar lussekatter och pepparkakor tillsammans. Och de flesta är med på våra initiativ,
vilket gör oss stolta att se.
Å andra sidan skulle man kunna konstatera att “ett språk till” kan under vissa
omständigheter verkar elitistiskt, till exempel på dagis eller vid lekbesök, och ibland
får vi höra negativa kommentarer när man
är ute och handlar med barnen, vilket gör
att det inte alltid är enkelt att prata ett
språk hela tiden.
Framtidens utmaningar
Ingenting förblir som det är, det är visst
sant, och det gäller särskilt språk och deras
“use it or lose it”-egenskap.
Största utmaningen i fjol var i alla fall när
vårt äldsta barn började skolan; men med
många olika initiativ och hjälp av svenskar
här fick vi henne även att lära sig läsa och

skriva på två språk samtidigt, vilket innebär att
man till exempel. uttalar samma vokal på olika
sätt i båda språken. Hur imponerande var väl inte
det att se hur det kan funka!
Andra utmaningar vi har är minskade kontaktar med Umeå och Sverige. Vänner flyttar ju
också, och man kan bara hälsa på så mycket folk
när man åker upp en gång om året. Nyss deltog
vi i Svenska Distans sommarskola som verkligen
kändes som ett bra alternativ eller tillfälle för att
resa norrut.
Vår största utmaning kommer bli att vi fick
ett barn till i fjol. Än så länge pratar hon inte,
men hon kommer sakna intrycket de andra fick
på deras svenska dagis, så vi antar att det kommer blir mycket svårare för henne att lära sig
svenska. Å andra sidan är syskon väldigt medvetna att det beror framför allt på dem och
deras input att lära henne deras ”hemlisspråk”,
vi får väl se...
Varför? Om vår motivation
Varför gör vi då allt det här? Vi måste tyvärr
erkänna att vi aldrig hade pratat mycket om
vår motivation bakom allt detta. För oss var det
helt klart, det kändes nästan som ett slags plikt
att stödja våra barn att bibehålla något som
vi tycker de har rätt till på något sätt. Om de
skulle välja att flytta till landet de föddes i skulle
inte språket vara ett hinder. Och för oss vuxna
är det helt enkelt något som är en stor del av
hur vi ser oss som familj – vår familjeidentitet.
Text: Joanna Niemiec

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

SMUL-akademin

En utbildningstjänst skapad av intressegruppen
Svenska som modersmål utomlands, SMUL, med
syfte att öka möjligheterna till svenskundervisning för
barn och tonåringar i alla världens hörn.
http://www.svenskautomlands.org/smul-akademin/

Svenska Distans

Ett företag som erbjuder distansundervisning som
motsvarar årskurserna 1-6 i svensk skola. https://
www.svenskadistans.se/

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 flerspråkiga miljöer”.
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Ester besökte
Gotland.
Det var länge, länge sedan i förra seklet då min bästis på universitetet
hade chansen att plugga på en folkhögskola i Hemse på Gotland. Hennes bilder på raukar och Visby såg sagolika ut. Sedan dess väcktes en
önskan att åka till Gotland och besöka den berömda ön och i år blev
drömmen verklighet.

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

Dag 1 Vi anlände den sjätte i sjätte det
vill säga på Sveriges nationaldag. Estlands
Honorärkonsul Riina Noodapera hälsade
oss välkomna och guidade oss i Visby och i
Roma.Visby överraskade oss med sitt frodiga
växtliv. Mina favoriter blev näsduksträdet och
trädet apskräck i De Badande Vännernas
Trädgård. Vi tog också en titt på den berömda
Almedalen, där Almedalsveckan – världens
största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor – äger rum. I Roma Kungsgård hade
vi den fantastiska möljigheten att fira Sverige
med svenskar. Vi fick höra musiken spelad av
den lokala GotlandsMusiken, se ett smakprov
ur ”Kung Lear” med Romateatern, se medborgarceremonin, höra högtidstal med mera.
Där var det första gången jag hörde gutniska
talas – det lokala språket på Gotland. Vi fick
till och med sjunga Sveriges nationalsång
med gotlänningar och det blev skickat en
Nationaldagshälsning från firandet till SVT
av konferencier Thomas Zielinski. Det hela
var ett enastående tillfälle för oss, svensklärare
i Estland. Något sådant kan man ju inte erfara
någon annanstans än i Sverige och på den
rätta dagen.
Dag 2 På morgonen välkomnades vi av
Solbersskolan där biträdande rektorer Ted
Kahlbom och Erik Rudstedt tog emot oss.
Spännande diskussioner kring hur man
stöder eleverna, vilka framtidsmöjligheter
som de har på ön, samt om skolans vardag
inledde dagen. Rundvisningen på skolan gav
oss möjligheter att träffa olika lärare samt
skolpsykologen, som alla vänligt berättade om
sina uppdrag och glädjeämnen. Vi blev imponerade av hur man använder elevernas konst
i hela skolbyggnaden. Glada av den trevliga
stämningen promenerade vi vidare till gatan
där Gadds buss med Maria, samt Helina,
som precis anlänt till Visby flygplats, redan
väntade på oss, för att ta oss vidare till en solig
varm sommardag och öns hemligheter. Första
heldagsresan på Gotland tog oss till öns södra
spets. Gotland Active med Camilla och Gadds
buss med Maria, hade satt upp en bra planering för dagen, där kultur, historia och nutid
blandades i härlig mix med mys och njutning
av goda Gotlandsdelikatesser, lokala ekologiska kvalitéprodukter och smakupplevelser.
Med en underbar flexibilitet och vänlighet
demonstrerade de en toppkvalité i guidning,
under det att guiden Marie-Louise Andersson
visade oss öns vackraste ställen samt berättade
om de olika aspekterna i samhället idag.
Söder om Visby stannade vi på Högklint,
en av Gotlands högsta klintar. Härifrån har
man en magnifik utsikt och man kan beundra
en vacker vy över Visby. Vi hörde om öns historia, om kalksten och Gotlands uppkomst,
men även den mörka hemligheten Högklint
bär gällande de gamla och sjuka förr i historien. Turen fortsatte utmed den vackra
västkusten. Vi njöt av ett stopp vid Koviks fiskeläge i Sanda, där vi såg och hörde mer om

fiske- och byggtraditioner på Gotland.Vi blev
mer och mer förtjusta i de blommande blåeld- och vallmoängarna man kunde se längs
vägen. Det var en utmärkt upplevelse särskilt
med tanke på att säsongen bara var i sin början. De stora turistbussarna och de mängder
av besökare som kommer under resten av
sommaren, hade inte anlänt än. Det gjorde
att vi kunde njuta av naturen, tystnaden och
lugn och ro medan vi med alla sinnen tog in
det vackraste ön hade att erbjuda.
Djupviks restaurang – med sin underbara utsik över havet, fiskebodar, en svindlande blåeldsäng – blev första vilopausen
för diskussioner och ventilering av tankar.
Vi kunde njuta av utsökta delikatesser från
Gotlands bästa odlare och höra lite mer om
turismutveckling och företagsamhet. Som
det står skrivet i Gotland Active resebeskrivning: “Landskapet på södra Gotland
är präglat av tusenårigt jordbruk, med gott
om betesmarker för lamm, kor och hästar.
Även idag är jordbruket en viktig näring på
ön och gotländska matprodukter och lammskinn håller högsta kvalité”. Under resan
kunde vi bevittna det hela.
Vi besökte även Öja kyrka – en stenkyrka
vars äldsta delar härrör från 1200-talets början. I kyrkan hittar man Nordens enda stående triumfkrucifix. Guiden berättade om
Gotlandskyrkornas byggnadsprinciper och
1200- och 1300-talets relationer med danskar och andra sjöfarare. Kyrkan innehåller
också ett flertal konsthistoriskt intressanta
målningar och utgör ett bra exempel från
denna period bland öns nästan 100 kyrkor.
I Vamlingbo prästgård besökte vi Lars Jonsson Museum, där ett stort urval originalkonstverk ur konstnärens egna samlingar
kan beundras. Sällskapet blev överraskat
av det lockande utbudet av kakor och bullar
som serverades i den vackra rosenträdgården. Perfekt timing för att prata lite mer om
svenskundervisning, om gotlänningarnas
vardag – deras glädjeämnen, problem och
lösningar.
Från Sudret tog vi sedan vägarna inåt
landet hem till Visby. På vägen körde vi
förbi villan, där det populära TV-programmet ”Så mycket bättre” spelas in. Ett stopp
i en gårdsbutik med lokala produkter av öns
duktiga hantverkare hjälpte oss att avrunda
dagen, innan Visbys starka stenmurar välkomnade oss tillbaka till vårt trygga lägenhetshotell i Gamla stan.
Dag 3 Den sista dagen besökte vi norra
Gotland och Fårö. Dagen började tidigt
för att hinna med allt vi hade planerat.
Först åkte vi till Galgberget där vi fick höra
varifrån uttrycket För sjutton! kommer
ifrån och vad som menas med det. Därefter
åkte vi vidare och fick ett utmärkt exempel
på hur man klarar sig på landsbygden. Vi
besökte nämligen två företag – Gotlands
Delikatesser och Gotlands Lampfabrik där

vi träffade ägarna och såg hur de arbetade. Vi
kastade även en blick på Hjulkorsgraven – en
grav från 300–400 e Kr. Och sedan var vi på
väg till Fårö. Första stoppet var vid Fårölamm.
Jag kan inte tänka mig mjukare lammskinn än
det som finns på Gotland! Dem måste man
verkligen själv känna på.
Då var det dags för lunch. Härligt att
smaka på den äkta lammsmäckan! Vår
guide den dagen Riina Noodapera, Estlands
Honorärkonsul hade tagit med sig böcker om
och på gutniska eller också som man säger
– gutamålet, vilket gjorde väntandet på mat
mycket spännande. Högläsning på Riinas
gutamål var toppen.
Efter lunchen var det dags för raukar. Helt
otroligt att vi verkligen var där, vid raukar!
Riina berättade hur det kom sig med raukar
och varifrån självaste ön kommer ifrån. Spännande berättelser! Och då – Bergmanscentrum.
Tänk att själv få vara där den berömde svenske
filmregissören hade filmatiserat och bott en
gång i tiden! Och hans grav på Fårö kyrkogård.
Jag är helt säker att många filmälskare vallfärdar dit. På vägen tillbaka besökte vi Slite – platsen där det finns monument över de estniska
och lettiska flyktingarna som nådde en säker
hamn under andra världskriget. Även Riinas
egen far hade hamnat på Gotska Sandön under
den förtvivlade tiden. I Slite finns också en ek
som blev planterad till Estlands 100-årsminne.
Det var verkligen en aktiv studieresa där vi
fick erfara Gotlands historia, kultur, språk och
natur. En av våra Gotlandsinspirerade resenärer,
skalden Anne skrev så här efter resan:
Vallmoängen pryder vägen,
lamm som betar i ett fält.
Och så blåeld, helt säregen
under molnfri himlatält.
Väderkvarnens breda vingar
nuddar sommarvindens hand
som tar tag i fiskebåten,
sakta driver den mot land...
– Anne Roovere
Hemma i Estland lagade jag min egen saffranspannkaka enligt ett äkta recept jag hade
tagit med mig från Gotland. Och så klart
hörde salmbärssylt till kakan. Även det sista
direkt från Gotland. Vi tackar så hjärtligt våra
generösa sponsorer Wendre AS och Riksföreningen Sverigekontakt som stod för den största
parten av kulturprogrammet. Vi kände oss
verkligen välkumne på Gotland! :)
Text: Kai Sommer. ERKOS (Estlands svensklärarförening) ordförande. (Dag 2 berättad av Kristina Mullamaa, styrelsemedlem i Estlands svensklärarförening))
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Aibotapeten						

Västervikarna

Resan till Ormsö
i juni 2019
Fem förväntansfulla medlemmar i
Västerviks lokalförening ger sig iväg
mot Tallinn, Haapsal och Ormsö i avsikt
att starta undervisning i svenska för
barnen vid Ormsö skola. Tanken är att
några av dessa barn sedan förhoppningsvis fortsätter sina svenskstudier
på fastlandet vid något gymnasium.
Initiativet sker med hjälp av en av våra
nya medlemmar, Christer Darpö, som
har haft affärskontakter med västra
Estland i flera år. Han finns med på
båten mot Tallinn tillsammans med sin
son för att stötta oss såväl praktiskt
som ekonomiskt för att vi ska kunna
genomföra vår resa.

Väl i Tallinn, (Sven Olof Nilsson, Kjell
Westerlund, Mariethe och Jaan Kärem
och Jorid Williamson samt Christer med
son), tar Taavi Kask hand om transporten
ner till Haapsal och Ormsö. Han möter
oss med sin minibuss och visar sig vara en
utmärkt chaufför och guide. Taavi tillhör
den nya generationens entreprenörer i Est-
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land. Under vår färd lyckas han förhandla
på såväl estniska som ryska och engelska
och hålla sin firma i gång per telefon, allt
samtidigt som han svarar på våra frågor.
Jaan, med rötter i Estland, tar givetvis
tillfället i akt att få prata estniska och få
upplysningar, vilka senare ska resultera i
gemensamma planer dem emellan.
Vi hinner åka förbi Aibomuseet i Haapsal och där sammanstrålar vi med Christer
och sonen. Museet är måndagsstängt men
en överraskning väntar oss. Plötsligt dyker
museichefen Ülo Kalm upp, och vi får
komma in. Aibotapeten är ju en fantastisk
bonad i klass med Bayeuxtapeten. Torsdagstanterna, som under många år arbetat
med bonaden, träffas fortfarande och de
ska nu fortsätta att brodera vidare för att
komplettera den svensk-estniska historien
fram till våra dagar. Jorid får en stor kram
och honung från trakten av Ülo, ett verkligt
kärt återseende och visad uppskattning för
de bidrag Västerviksföreningen gett Aibomuseet genom åren.
Färjan över till Ormsö tar en halvtimme
över öppet hav. Vi far vidare till pensionatet
där vi ska bo och vi tas emot av vår värdinna
Elle Malle, som utan större problem pratar
svenska. Efter att vi lämnat våra väskor och
fått våra rum, kommer vi iväg till kommunhuset för att träffa politiker och rektor för
skolan. Vi finner att skolan för tillfället verkar ha tillräcklig utmaning i att ordna tillval i andra språk (tyska, franska och spanska) och vill avvakta med undervisning i
svenska. Oro för att hitta lämplig lärare
nämns också. Förhållandena visar sig inte
vara riktigt som vi trott.
Hur gör vi, var finns lösningen? Elle

Malle och många andra vuxna på ön kan
uttrycka sig hyggligt på svenska och enligt
Elle Malle finns lärare att tillgå (om ej
behöriga) och intresset från de vuxna är
stort. Vår slutsats blir att vi med hjälp av
Elle Malle under hösten, då det är lugnare
på pensionatet, tar ny kontakt, ordnar studiematerial och initierar en studiecirkel för
vuxna enligt gammal svensk modell. Vi kan
också ha digital kontakt. I senaste numret av Sverigekontakt (nr 2 2019) kan man
läsa om SMUL-akademin. Kan det vara
någonting?
Efter guidad tur på ön av Elle Malles
dotter, som dock föredrar engelska, går
färden vidare mot Christer och Taavis
fabriker på Nuckö. Vi hinner också med
ett besök på Lyckholms herrgård innan vi
tar oss till Nuckö gymnasium. Där möts
vi av en mycket positiv rektor. Hon ger oss
namnförslag på tidigare elever, boende på
Ormsö, som skulle kunna leda en studiecirkel. Vi kommer också att ta kontakt med
Nuckö gymnasium under hösten för att där
hitta samarbetsformer. Kan ett stipendium
vara lämpligt? Form och krav får vi diskutera med skolledningen.
Resan är genomförd, nu återstår vidare
arbete med projektet. Stort tack till Christer och Taavi och inte minst Sverigekontakt, som hjälpt oss att genomföra resan.
Om vi får de kontakter som behövs och
kan starta en studiecirkel och dessutom
lyckas med våra planer med Nuckö gymnasium, anordnar vi kanske en studieresa för
våra medlemmar under hösten.
Text: Jorid Williamson
Bilder: Kjell Westerlund

Monica Bravo Granström med sin avhandling

Vår klassresa
till
Göteborg
Två nätverk träffas

– en positiv synergi

Enligt flera internetkällor är Tyskland –
förutom USA och Ryssland – det land
utanför Norden där flest personer läser
svenska. Där det finns många elever finns
det också många lärare. Ändå är man på
flera platser lite som en ensamvarg när
man undervisar svenska på en tysk folkhögskola, språkskola eller högskola. Därför har
svensklärarna i förbundsländerna Niedersachsen och Nordrhein-Westfalen organiserat sig i två nätverk som brukar ha sina
respektive träffar två gånger om året. På
höstträffarna bidrar deltagarna med egna
programpunkter, till vårträffarna kan det
– tack vare ett generöst bidrag från Sverigekontakt – bjudas in experter från Sverige
som håller workshoppar om språk, kultur och didaktik och ger inblick i aktuella
debatter och pågående utveckling. I våras
var det dags för den första gemensamma
träffen mellan de båda nätverken, en samverkan i bokstavlig bemärkelse alltså.
Det är en varm och vacker lördag förmiddag i maj. Sjutton förväntansfulla
svensklärare har samlats i en ljus och luftig undervisningssal på universitetet i
Osnabrück, Westfaliska fredens stad. Även
om staden ligger nära gränsen mellan förbundsländerna Niedersachsen och Nordrhein-Westfalen, har några av deltagarna
fått åka hemifrån tidigt på morgonen för
att kunna träffa gamla och nya kollegor och
två föreläsare från Sverige: Kjell Kampe,
sfi-lärare och utbildningskonsult, och Merrick Tabor, statsvetare vid Stockholms universitet. Dagen ägnas åt två teman: ”Den
svenska modellen i ett globalt och historiskt perspektiv” och ”Svenska språket i en
språklig, social och kulturell kontext”. Med
stor kunskap, engagemang och humor får
de två experterna sin publik att fundera
och diskutera kring frågor som ”Vad har
påverkat Sverige?” (allt möjligt från istiden till religionen) eller ”Vad kan jag när
jag behärskar ett språk?” (många olika
saker från grammatik till social kompe-

tens). Dessutom delar de generöst med sig
av texter och material om språkinlärning
och (inter)kulturell kompetens så att den
som vill kan fördjupa sig i ämnet ytterligare. Efter sex intensiva och innehållsrika
timmar med massor av information, reflektion och inspiration är alla överens om att
experimentet med att slå ihop
nätverksträffarna denna våren till
en gemensam träff har lyckats.
För att främja ett fortsatt utbyte
mellan nätverken och skapa ännu
större synergieffekter beslutar
deltagarna att även nästa års vårträff ska bli en gemensam träff.
Dagens tema blir då ”Tyskarnas
svenskbild och svenskarnas tyskbild” med Ulla Berglindh, universitetslektor på Göteborgs universitet och välkänd skribent för den
här tidningen.
Ett stort tack å nätverkens

vägnar till Sverigekontakt för allt stöd som
bidrar till att öka kompetens och kvalitet
inom vår verksamhet.
Text: Nicola Jordan och Louise Mårtensson
Mussweiler
Foto: Louise Mårtensson Mussweiler
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Om lilla sommarlägret
vid Sparreviken 2019
Ledarna
Tomas och Arvid var jättebra ledare. Dom
var jättesnälla, och hjälpte oss att förstå allting som vi gjorde på lägret.
Om veckan
På tisdag hela dagen hade vi pass och gick
vi runt. Det var roligt när vi gick till hajkusarna och lärde oss att hajka. På hajken när
vi gick då var det roligt att titta på skogen.
Det var roligt att bada på hajken och det
var läskigt för vi trodde det fanns krabbor i
vattnet.
På kvällen när vi skulle sova i tält var det
roligt att prata med kompisarna. Vi lekte
sanning och konka. Jag hade svårt att somna
för jag trodde att det fanns grodor där. När
vi vaknade då fick vi frukost utanför tältet.
På onsdag skulle vi paddla men då började det regna och vi fick gå upp till ett ställe
som hade tak och vi fick hajkgodis.
På torsdag när vi skulle bada då gick vi
till några klippor då var de det roligt att
hoppa från klipporna och jag hoppade från
en klippa som var 7 meter hög. På kvällen
hade vi disko och jag och mina kompisar
dansade då hade min kompis ett par glasögon och jag gick runt med dom.
På fredag seglade vi och var sex i båten.
Det var roligt när jag och Sigrid paddlade
och jag kastade vatten på henne och hon
blev jätteblöt. På kvällen hade vi hejdåidol
och min stuga gjorde en liten show om
kvällen i tältet.
Text: Eva Eckerström. 9 år, född i New York,
uppvuxen i Kenya och sedan tre år tillbaka bosatt
i Geneve.
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Eva Eckerström

Utlandssvenskarnas
parlament
Svenskar i Världen genomförde sitt
Utlandssvenskarnas parlament i slutet
av augusti. Ett hundratal deltagare hade
infunnit sig när Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet,
öppnade parlamentet när hon som första
talare inledde dagens arbete. Hon påpekade att migration är en förutsättning för
utveckling, något som säkert alla i församlingen höll med om. Så småningom blev
det tid för grupparbete och de frågor som
diskuterades hade alla sin bakgrund i de
cirka 650 000 utlandssvenskarnas erfarenhet. Det som diskuterades var bland
annat utbildningsfrågor, försäkrings- och
sjukvårdsfrågor och medborgarrättsfrågor.
Det kunde gälla möjligheten att ta med
skolpeng utomlands, förbättrad information om utlandssvenskars rättigheter inom
vården och frågan om särskild valkrets för
utlandssvenskar.

Senare i höst kommer berörda departement att få ta del av de förslag och önskemål som framkom under dagen. De
erfarenheter utlandssvenskarna bidrar
med är mycket värdefulla i den ständiga
utveckling som pågår i varje vrå av samhället. Alla personer kan inte ”komma in
från samma håll” – det gäller i näringslivet såväl som inom stat och kommun.
Många som kommer hem efter några eller
flera år utomlands känner sig ofta likgiltigt
bemötta. Det de har med sig hem till Sverige i form av annat synsätt, andra erfarenheter, andra rutiner, annat arbetssätt,
andra ledarstilar etcetera, tycks inte alltid
lyssnas på. Mycket är ju inte rätt eller fel
– lyssnar och iakttar man så finns det guldkorn både här och där. Och antagligen lika
mycket där som här.
Text: Lars Bergman

Generalsekreterare Cecilia Borglin
S V E Rinformerar
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RECENSION

Ingång sfi kurs C och D
Josefin Lindholm och Angela Reiser.
Läromedlet Ingång är skrivet av
Josefin Lindholm och Angela Reiser.
Materialet består av en textbok och
en övningsbok samt lärarhandledning.
Materialet finns också i en digital version. Alla texter till Ingång finns inlästa
på www.gleerups.se.

Enligt författarna lär man sig ett nytt språk
bäst utifrån texter. Det första kapitlet är en
introduktion för nybörjare på C-nivå med
förenklade texter från övriga kapitel. Därefter följer ytterligare åtta tematiska kapitel. Varje kapitel inleds med frågor som
sätter igång tankar om temat och leder till
diskussion. Texterna är uppbyggda så att
de väcker nyfikenhet och är intressanta för
alla (som alla läsare kan ha åsikter om) och
ger också en del information om Sverige.
Läromedlet är lämpligt för vuxna och
det är interessant och möjligt att lära sig
något ifrån boken. De teman som finns
är: Mitt nya språk, Fika, Natur och Miljö,
Böcker, Symboler, Minoriteter, Kärlek,
Förebilder och Livsfrågor.
Jag vill verkligen berömma författarna för de olika slags texter de har valt
att presentera för sina elever. Det finns
t.ex. bloggtexter, faktatexter, noveller, dikter, romanutdrag, brev och artiklar. Dessutom innehåller alla kapitel olika typer av
övningar såsom diskussioner, skrivuppgifter,
presentationer och till sist en kapiteluppgift. Till exempel för kapitlet om Förebilder
finns det 12 olika slags texter med läsförståelsefrågor, uppgifter där man måste skriva,
berätta eller förklara. Och jag kan bekräfta
att alla texterna verkligen var mycket intessanta även för mig. Jag läste och var glad
över det nya som jag fick veta. Även jag
som lärare tyckte att det var mycket nytt.
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Jag kunde repetera språket och mina tankar
knöts till det lästa.
Övningsboken följer lärobokens tematiska upplägg och till varje tema finns, förutom ordlistor till varje text, övningar för
att öka kunskaper i grammatik, ordbildning, ordkunskap, uttal, hörförståelse m.m.
Efter varje tema finns en grammatikdel.
Den inleds med substantiv, sedan följer
adjektiv, verb, pronomen, samt ordföljd i
huvudsats och bisats. Grammatiken kan
ibland uppfattas för lätt för kurs D, men
tanken är att läromedlet även kan användas av dem som är nybörjare på kurs C.
Jag vill varmt rekommendera läromedlet för er, som också jobbar med kurs C
och D, för att det är omfattande, mycket
intressant och med många möjligheter fōr
studerande och lärare.
Nu är det dags att sluta skriva och fortsätta lāsa texterna som står i boken!
Text: Ieva Krumina

Nutidsorientering
Följde du med vad som hände i Sverige sommaren 2019?
1. Sverigekontakt avslutade sitt
stora arbete med boken om svenska
minnesmärken utomlands. Vilken är
bokens titel?
A. Var i all världen
B. Var i hela världen?
C. Var i all världen?
2. Vad står i fokus under Almedalsveckan?
A. Prolifering av riksdagens partier.
B. Miljöfrågor.
C. Politik och samhällsfrågor.
3. Storbanken Swedbank har fått en
ny ordförande. Vad heter hen?
A. Annika Falkengren
B. Göran Persson
C. Caspar von Koskull

8. ASAP Rocky har varit ett stort
ämne i media. Vem är det?
A. En datorspelsutvecklare.
B. En robot på PostNord.
C. En amerikansk rappare.
9. Per Gessle, sångare i Gyllene
Tider, brukar avsluta sina turner i sin
hemstad. Vilken stad är det?
A. Halmstad.
B. Helsingborg.
C. Lund.
10. Varför är det flaggdag den 8
augusti?
A. Prinsessan Estelle fyller år.
B. Drottning Silvia har namnsdag.
C. Det är FN-dagen.
14. På bilden en nybliven partiledare
för ett riksdagsparti. Vilket parti leder
hon?
A. Liberarna
B. Centerpartiet
C. Kristdemokraterna

4. Vem blev årets Victoria-stipendiat
och fick motta sitt pris den 14 juli?
A. Sarah Sjöström
B. Tove Alexandersson
C. Hanna Öberg
5. Det gick bra i VM för fotbollsdamerna.
Hur blev prisfördelningen?
A. USA: guld, Nederländerna: silver
och Sverige brons.
B. USA: guld, Sverige: silver och England brons.
C. USA: guld, England: silver och Sverige brons.
6. SviV (Svenskar i Världen) utser
varje år ”Årets svensk i världen”. Vem
fick den utmärkelsen i år?
A. Zara Larsson
B. Cecilia Malmström
C. Greta Thunberg

7.
A.
B.
C.

Vilket bär är detta?
Björnbär
Blåbär
Vinbär

15. Flest människor gifter sig på
sommaren. Men vilken är medelåldern i Sverige för de som gifter sig
för första gången?
A. Kvinnor: 32,5 och män: 34,4
B. Kvinnor: 30,5 och män: 35,2
C. Kvinnor: 33,9 och män: 36,3
11. Vilken blomma är detta?
A. Prästkrage
B. Blåklint
C. Liljekonvalj
12. Svenska Akademiens ordlista
(SAOL) innehåller många intressanta
ord – en del ovanliga. Vad betyder till
exempel minuskel?
A. Liten bakterie
B. Liten partikel
C. Liten bokstav
13. Miljökämpen Greta Thunberg
seglade från Europa till New York i
augusti. Hur lång tid tog det?
A. 1 vecka
B. 2 veckor
C. 1 månad

Skicka de rätta svaren till
Sverigekontakt, Box 53066, 40014
Göteborg senast 15 november.
Du kan också mejla svaren till
lars.bergman@sverigekontakt.se.
Bokpris till de tre först öppnade
rätta svaren.
Lösning till nutidsorienteringen nr 2,
2019 var: 1B, 2C, 3C, 4B, 5C, 6A,
7B, 8B, 9A, 10B, 11A, 12A, 13A, 14C,
15A
Pristagare:
Lothar Panten, Tyskland
Satu Huuhka, Finland
Johanna Nyqvist, Sverige
GRATTIS!
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