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FRÅN DICKSONSGATAN

Sverigekarta
Den av Svenska institutets framtagna Sve-
rigekartan har flera svenska skolföreningar 
i utlandet  beställt. Men det finns också 
skolföreningar som inte gjort det – det är 
dock inte försent. Skriv ett mejl till mig 
och tala om hur många ni vill ha – ni får 
dem utan kostnad.

Sommarkursen 2020
Det kan tyckas för tidigt att nämna som-
markursen i svenska, men det går bra att 
anmäla sig redan nu. Kursen äger som 
vanligt rum på Billströmska folkhögskolan 
på Tjörn och pågår 20 juli – 8 augusti. 
Anmälningstiden är fram till 31 maj – men 
anmäl dig gärna tidigare då kursen kan bli 
fullbelagd – och anmälningsblankett finns 
på vår hemsida. 

Stipendiefonden för svensk utlands- 
ungdom
Det kan löna sig att informera sig om denna 
fond – se annons sidan 25. Det gäller till 
exempel svenska skolföreningar i utlandet. 

Registrera svenskundervisningen
Sverigekontakt vill att all svenskundervis-
ning i utlandet registreras. Det kan gälla 
kompletterande svenskundervisning, svens-
ka som främmande språk på grund- och 
gymnasieskolor, inom vuxenutbildning 
och/eller svenskundervisning som bedrivs 
av privatpersoner. Vi vill ha en bild av all 
svenskundervisning i världen, så att det 
kan bli ett stöd för oss när vi ansöker om 
olika typer av bidrag. Det kostar förstås 
ingenting att registrera och den får heller 
inga negativa konsekvenser för under-
visningen utan är endast ett underlag för 
Sverigekontakts verksamhet. Inga person-
uppgifter används. Vi vet att svenskunder-
visningen i utlandet är omfattande och ju 

mer omfattande den visar sig vara, desto bättre 
möjligheter att stödja den. Gå till vår hemsida 
och registrera – www.sverigekontakt.se.

Möte i Stockholm
I början av oktober möttes Sverigekontakts 
nordiska systerorganisationer samt en repre-
sentant från Nederländerna i Stockholm. Dis-
kussionerna gällde - som alltid – ekonomi och 
framtida utmaningar. Svenskar i Världens gene-
ralsekreterare Cecilia Borglin var värd för mötet 
som varade i dagarna två.

Årsmötet 2020
Sverigekontakts årsmöte 2020 äger rum i 
Göteborg 9 maj. Mer information om detta i 
marsnumret av tidningen Sverigekontakt.

Medlemsavgiften
Medlemsavgifterna för 2020 är oförändrade: 
Enskild medlem: 150 kronor
Familj: 200 kronor
Skolenhet: 300 kronor

Vi skickar inte ut fakturor (om du inte ber  
om det). I Sverige betalar du till bankgirot  
420-5670 (Sverigekontakt). I utlandet till ban-
ken SEB; BIC: ESSESESS; IBAN: SE33 5000 
0000 0501 1119 3729; mottagare är Sverige- 
kontakt. Problemet utomlands är att banken 
tar ordentligt betalt för att skicka pengar till 
Sverige – har du möjlighet att lösa det på an-
nat sätt så gör det. Det kan till exempel vara 
att betala från ett konto i Sverige. 

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

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se

December är en härlig månad. Det 
tycker inte alla, men jag gillar advents-
ljusstakar i fönstren, försäljningen av 
julgranar på gator och torg, varm glögg 
vid diverse små tillställningar, julmark-
nader, pepparkakor i parti och minut 
och julbord förstås med för mycket av 
allt. December är en mörk månad och i 
Göteborg, där vi ofta firar jul utan snö, 
behövs traditionerna för att lysa upp.

Politiken i Sverige domineras just nu av rop 
på lag och ordning. Ett tämligen stort antal 
skjutningar och sprängningar mellan olika 
kriminella gäng har fått politiker från skil-
da håll att önska fler poliser och strängare 
straff. Polisen och andra myndigheter behö-
ver komma till rätta med detta så snart som 
möjligt. 

Vissa tecken tyder på sämre tider för svensk 
industri. Men den går fortfarande bra. Bygg- 
andet i Sverige har börjat avta, trots att det 
framför allt i storstäderna är ont om bostä-
der. Svenskarna flyger mindre inrikes, kanske 
delvis på grund av Greta Thunberg, och 
antalet tågresenärer ökar. Greta tycks dock 
vara mer omtalad utomlands än i Sverige.

Var i all världen
Minnesmärkesboken Var i all världen finns 
nu i verkligheten. Tidigare har vi mest pra-
tat om den, men nu finns den! De som har 
hållit i den och bläddrat bland de 288 sidor-
na säger alla att den är så fin. De som har 
läst i den menar att den är underhållande, 
intressant, lärorik och kul. Sverigekontakt 
har satsat mycket på detta projekt. Därför vill 
jag att ni alla köper den, dels för att jag vet 
(i alla fall tror) att ni kommer att tycka om 
den, dels för att ni på så sätt stödjer Sve-
rigekontakt så att vi i framtiden ska våga 
satsa på nya projekt. Det lättaste är att gå 
in på vår hemsida www.sverigekontakt.se 
och beställa boken där (den finns på start-
sidan). Den kostar 359 kronor + frakt. Jag 
tackar er redan nu.
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Om det är lyckligt att vi varit så fram-
gångsrika i att hävda oss är med andra ord 
en helt annan fråga. För oss kanske, men 
inte för de flesta andra. Nu börjar detta bli 
komplicerat.

Bäst att retirera till själva språket, nyck-
eln till människans stora framgångar. Hur 
kan det vara en god sak att vi så ofta inte 
alls menar det vi tycks säga utan egentligen 
förmedlar något annat slags information? 
»Tiden går fort» är ingen upplysning, sna-
rare en kommunikativ signal på ett mycket 
allmännare plan.

Man kan vilja dra uppmärksamheten 
till sig för att därefter kunna nå fram med 
det verkliga budskapet. Eller också är det 
bara ett sätt att skapa kontakt. Människor är 
kommunikativa till sin läggning, åtminstone 
vid det här laget, bl.a. till följd av sin språk-
förmåga. Två människor som hamnar till-
sammans i en hiss känner till slut tystnaden 
plågsam. Den blir betydligt uthärdligare om 
man redan från början utbytt några fraser, 
om så bara ett enkelt »God morgon».

Ibland retar sig många på att språket 
verkar ha så dålig precision. Det är sant 
att det i vissa speciella sammanhang krävs 
exakt definierade termer och fullständig 
klarhet om vad något betyder. Men det lite 
ungefärliga i språket är i själva verket en 
förutsättning för att det skall fungera så väl.

Allt språk som vi frambringar visar ett 
stort mått av variation. Om vi inte hade 
en viss tolerans i vår uppfattningsförmåga, 
skulle kommunikationen snart bryta sam-
man. Det gör den visserligen ofta ändå. 
Men språk är samarbete, och är vi bara 
konstruktiva i kommunikationssituationen 
och hjälps åt att förstå varandra, lyckas vi i 
allmänhet förhandla oss fram till viss ömse-
sidig förståelse.

Även att använda språket enbart till 
att skapa och upprätthålla kontakt är fullt 
hedervärt. Ibland kommer informations-
värdet i andra hand. Vi behöver helt enkelt 
känna att vi finns med i ett sammanhang 
tillsammans med andra människor. Gör vi 
det blir vi i allmänhet också mottagligare 
för den verkliga informationsförmedlingen.

När tiden har gått fram-
emot slutet av november, 
behöver vi varandra mer än 
någonsin på våra breddgra-
der. Vi håller kontakten!

Bo Ralph
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

»Tiden går fort.» Så inledde jag min förra 
artikel av det här slaget. Till formen (den 
språkliga) är detta ett påstående, inte t.ex. 
en fråga, inte heller en uppmaning.

Hur skulle förresten motsvarande fråga 
se ut? »Går tiden fort?» Skulle man säga 
något sådant, skulle folk titta underligt på 
en. Både »ja» och »nej» är tänkbara som 
svar, t.o.m. »Både ja och nej» är möjligt.

Men inget av dessa svar blir något natur-
ligt svar, eftersom det inte är en naturlig 
fråga som ställts. Ett påstående är i normal-
fallet en utsaga om något. Man meddelar 
något, man lämnar information av något 
slag. En fråga brukar ha som syfte att efter-
fråga den information som lämnas i mot-
svarande påstående.

Påståendet »Tiden går fort» har en 
annan funktion. Man yttrar inte detta för 
att meddela ny information. Man förutsät-
ter att den andra samtalspartnern delar ens 
uppfattning och räknar således inte med att 
man upplyst den andre om något som tidi-
gare var okänt för denne.

Ett sådant yttrande har alltså formen av 
ett påstående, men det är inte särskilt infor-
mativt. Det är inte ens avsett att vara infor-
mativt. Som nyhetsförmedlande yttrande 
har detta ett värde som är obefintligt.

Men yttranden av detta slag har alltså 
uppenbarligen andra funktioner. »Att tiden 
går fort är något som många kommente-
rar», konstaterade vi senast. Och inte så säl-
lan heller. Om vi inte tror att vi meddelar 
något genom att säga så, varför pladdrar 
vi då?

Språket har som sagt många olika funk-
tioner. Det enklaste svaret på frågan varför 
vi säger så är: Vi är människor. Detta inne-
bär att vi har tillgång till språket. Det är 
ett överlägset kommunikationsmedel, som 
gjort att människor i längden kunnat hävda 
sig bättre än de flesta andra varelser. Ställd 
inför en hungrig tiger har den enskilda 
människan ingen chans (inte utan hjälpme-
del, t.ex. skjutvapen), men det är tigrarna 
som är utrotningshotade, inte människan.

Dessutom är det på grund av människ-
ans framfart, den överlägsna överlevnads-
förmågan så länge hon organiserar sig och 
jobbar ihop med andra artfränder, som 
människan blivit så framgångsrik. Det är 
inte minst därför tigern är hotad, och egent-
ligen är människan det också. Själva den 
egna framgången börjar bli ett problem. 
Människan är sin egen farligaste fiende.



4 SVERIGEKONTAKT

Sverigekontakts minnesmärkesbok Var i 
all världen finns nu till försäljning. Det är 
min förhoppning att alla ni som läser detta 
genast går till Sverigekontakts hemsida 
www.sverigekontakt.se och beställer den. 
Vid ett köp så stöder du även Sverigekon-
takts verksamhet som framför allt består av 
att i utlandet främja svenska språket och 
svensk kultur.

Boken recenserades nyligen i BTJ (häfte 
nr 24) av lektören Martin Lagerholm och 
han uttryckte sig bland annat så här: ”…Var 
i all världen – ett rikligt illustrerat, snyggt 
formgivet och layoutat praktverk” och ”Det 
är en småtrevlig bok att bläddra i, kanske 
inte i första hand för att lära sig något nytt, 

Den har väl inte undgått er?
utan som en angenäm och måhända också 
viktig påminnelse om Sveriges kulturarv 
och dess avtryck runt om i världen.” 

Den kostar 359 kronor + frakt. Efter 
beställning skickar vi faktura till din mejl-
adress. Förutom att du stöder Sverigekon-
takts arbete så kommer du att få många 
trevliga stunder tillsammans med svenska 
minnesmärken i utlandet – 85 stycken på 
288 sidor. Bokens ISBN-nummer är  
978-91-519-2235-5.

Jag tackar för din beställning och ditt 
stöd redan nu.

Lars Bergman
Generalsekreterare, Sverigekontakt
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RIGA
Den 3–5 oktober var det dags igen för 
den regionala och årliga lärarkonfe-
rensen, som samlar både mångårigt 
ämnestrogna och entusiastiskt nybör-
jande språk- och kulturpedagoger på 
både gymnasie- och högskolenivå.

Konferensorten och deltagare
Det finns en legend om staden Rigas upp-
komst om Lielais Kristaps (Store Kristoffer), 
vilken syftar på en liknelse med Jesusbar-
nets och människosläktets bärare S:t Chris-
tophorus, men det finns även en annan – 
att byggenskap aldrig får upphöra i staden, 
annars sjunker Riga ned i Daugavafloden: 
”Varje år kommer upp från flodens djup 
en djävul med avsikt att dränka staden och 
frågar slottsväktaren: ‘Är Riga färdigbyggt?’ 
Slottsväktaren får alltid svara: ‘Ännu inte!’ 
Och djävulen försvinner i djupet med hopp 
att han återkommer om ett år och frågar 
det igen på samma sätt, men Riga står 
alltså kvar och man fortsätter att bygga ...

Just i en sådan byggplatsliknande 
omgivning var årets konferenshotell place-
rat. Hotellet bar namnet på den romerska 
handelsguden, nämligen Mercure Riga 
Centre (med konferens- och spamöjlighe-
ter). Som Eva Hedencrona, projektledaren 
på Sverigekontakt, och Galina Aizvakara, 
informationshandläggaren vid Sveriges 
ambassad i Riga skriver: hotellet ”ligger i 
en vacker jugendstilbyggnad från 1901 i 
hjärtat av Riga, bara 400 meter från den 
gamla stadskärnan”. Här bör tilläggas, att 
hotellet har blivit inrättat här efter bygg-
nadens grundliga renovering och fasa-
dens komplettering med ytterligt moderna 
konstruktionselement för några år sedan. 
Dessutom – ett slutskede av byggnations-
arbeten pågick på ett blivande affärs- och 
kontorscentrum bredvid, men runt hör-
net låg Centrala järnvägsstationen, som 
kommer att byggas om helt under de när-
maste fem åren i samband med ”Rail Bal-
tic” – det mycket omtalade och omfattande 
moderniseringsprojektet av järnvägstrafiken 

ånyo mötesplats för svensklärare i Baltikum och Belarus

i Estland, Lettland och Litauen, varifrån 
på olika vägar till Rigakonferensen de flesta 
deltagare kom i år. Bland ett drygt 50-tal 
svensklärare fanns även kollegor från Bela-
rus. Arrangörerna representerades natur-
ligtvis också av den aldrig uteblivande och 
alltid lika energiske generalsekreteraren på 
Sverigekontakt, Lars Bergman, samtidigt 
som Svenska institutet hade delegerat den 
rediga handläggaren Monika Rönngren.

Mottagning på ambassaden
Mottagningen är traditionsenligt konfe-
rensprogrammets första punkt, om konfe-
rensorten är förlagd till någon av de huvud-
städer, där Sverige har sin diplomatiska 
representation. Den här gången var inget 
undantag, men två saker var dock inte 
’traditionsenliga’ – enligt arrangörernas 
’prövande initiativ’ förlöpte Rigamötet 
från torsdag till lördag. Så istället för en 
’ordinär sammankomst på fredagskväl-
len’, träffades vi på ambassadören Annika 
Jaganders residens torsdagen den 3 okto-
ber klockan 18.00. Sanningen att säga var 
ambassadören själv på en för länge sedan 
planerad tjänsteresa utanför Riga och där-
med blev det baltiska-belarusiska-svenska 
lärarlaget trevligt bemött av ministerrådet 
Hans Daag. Efter hans välkomsttal och 
Lars Bergmans korta svarsanförande och 
överlämnande av en rejäl present – den 
av Sverigekontakt nyligen utgivna boken i 
text och bild Var i all världen (2019) med 
85 svenska minnesmärken1 – bjöds alla till 
bords för att avnjuta svenskt smörgåsbord. 
Då var det dags att inte enbart avnjuta den 
goda maten, utan också att utnyttja möjlig-
heten till återseenden och pratstunder.

Föreläsningar och diskussioner
Årets konferens fokuserade främst på mass-
media, litteratur samt språk- och under-
visningsfrågor. Dagordningen inleddes på 
fredagsmorgonen med en kort introduk-
tion av Lars Bergman och en presentation 
av deltagarna. Därefter följde kortfattade, 

men livfullt presenterade redovisningar av 
både Lars Bergman (Sverigekontakt) och 
Monika Rönngren (Svenska institutet) om 
respektive institutioners verksamhetsområ-
den och insatser för svenskundervisningen 
på gymnasienivå och högskolenivå.

Första gästtalare på programmet var Stefan 
Eklund, chefredaktör (sedan 2010) på Borås 
Tidning, som ges ut sedan 1826. Hans tema-
tiska inriktning var dels tillägnad yrkesfiloso-
fiska frågor, dels frågan hur man kan arbeta 
med massmedia i språkundervisningen. Han 
betonade den historiska betydelsen av den 
svenska tryckfrihetsförordningen – att 1766 
väckte Sverige uppseende genom att som för-
sta land i världen anta en lag som reglerade 
rätten till det fria ordet, vilken gäller som värl-
dens äldsta presslag. Ett annat nyckelord var 
‘källkritik’, och detta angår både journalistik, 
forskning och pedagogik överhuvudtaget.                                 

Stefan Eklund tog hand även om litte-
raturdelen av konferensen, när han på lör-
dagsmorgonen berättade om författare och 
tendenser i ”Ny svensk litteratur på 2000-
talet”, som programpunkten hette. Som 
tidigare kulturchef  på Svenska Dagbladet 
och ledande journalist nu på Borås Tidning 
har han samlat erfarenhet att analysera och 
bedöma skönlitterära texter, och i sina två 
litteraturlektioner under svensklärarkonfe-
rensen ägnade Stefan uppmärksamhet först 
och främst åt en del författare som varit 
nominerade och vinnare av Borås Tidnings 
debutantpris i litteratur. 

Om aktuella språkfrågor talade Ola 
Karlsson, en känd auktoritet på området i 
sin egenskap av språkvårdare på Institutet 
för språk och folkminnen och tillika redaktör 
för Svenska skrivregler. Angående senaste 
tendenser för svenskans bruk nämnde han 
”tolerans för s-plural”, men bland ordparen-
begreppen, som används inom samhälleliga 
områden, kan man urskilja t.ex. ”samkönade 
äktenskap”.  

Som fredagens sista programpunkt, innan 
alla konferensdeltagare promenerade iväg till 
universitetets huvudbyggnad, presenterade 

1. Bland dem 5 från Estland, 2 från Lettland, 1 från Belarus; två av författarna för respektive artiklar var med som konferensdeltagare – Kristina Mullamaa och Ivars Orehovs – och erhöll från 
utgivarna sina och institutionernas exemplar under ackompanjemang av applåder på konferensens första arbetsmorgon.
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RIGA

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

”Men ni är ju svenskar båda två, ni behö-

den erfarne läraren och läroboksförfattaren2 
Anders Olsson, nu – svensklektor i Riga, 
några personliga tankar om svenskundervis-
ning. Han talade sig varm för att vid behov 
möblera om i klassrummet, att alltså ägna 
lite tid och energi åt att flytta stolar och 
bord. Han pratade också en del runt ordet 
”balans” i undervisningen ur olika aspekter 
och sade sig vara övertygad att alla då och 
då går och funderar över dessa saker i sitt 
dagliga värv. Som avslutning följde ett litet 
grupparbete, där åhörarna under några 
minuter fick fundera över i vilken ordning 
det är lämpligt att introducera verbfor-
merna i nybörjarundervisning.

En av lördagens avslutande program-
punkter var att Ieva Krūmiņa och Mārīte 
Tīsa – två duktiga svensklärare från Talsi, 
en vacker stad i Lettlands västra del, Kur-
land (Kurzeme) – presenterade interaktivt 
inför kolleger sina metodiska knep och 
pedagogiska lekar. Det verkade avspän-
nande och bejublades av deltagare.

Lettlands universitet – 100 år:  
ett jubileumsinlägg
Som nämnts ovan, fick konferensdeltagarna 
förflytta sig på fredagseftermiddagen till 
universitetet, vilket grundades 1919, d.v.s. 
i september det här året var det höjdpunkt 
för 100-års jubileumsfirande. Vi passade på 
och inviterade hela konferenslaget, bestå-
ende av svensklärare och föreläsare, till 
huvudbyggnadens festliga, vackra Lilla aula. 

Svenskundervisningen på Lettlands uni-
versitet instiftades 1928 och som den förste 
svensklektorn och samtidigt privatdocen-
ten i Sveriges historia tjänstgjorde från 
1928 till 1936 fil. kand. Harry Gunnar 
Vallin (1900–?). 1937 fick fakulteten för 
Filologi och filosofi en ny svensklektor, fil. 
mag. William Frej (1906–1972), som tjänst-
gjorde på LU fram till 1940. Båda två var 
verksamma som främjare av svensk-lettiska 
språk- och kulturkontakter genom att publ-

icera skrifter och broschyrer om detta.
Med Lettlands ockupation 1940 upp-

hörde svenskundervisningens aktiviteter 
vid Lettlands universitet, och först med 
Baltikums frigörelse blev det möjliggjort på 
nytt att sätta i gång med skandinavisk filo-
logi, den här gången i en bredare omfatt-
ning genom att sedan 1989/1990 finns det 
bland nordiska gästlektorer även Svenska 
institutets representanter3.

Om allt detta och om andra svenskun-
dervisningens aktiviteter på Humanistiska 
fakulteten vid LU hade författare till denna 
artikel en presentation, som efterföljdes av 
introduktion om och visning av en lettisk 
historisk dokumentärfilm från 1929 – om 
konungen Gustaf  den V:s (1858-1950) stats-
besök med varierande programpunkter 
samma år i Lettland. Alla tittade uppmärk-
samt på en hel del riktigt historiska frag-
ment och speciellt på det – hur kungen Gus-
taf  den V och dåtidens Lettlands president 
Gustavs Zemgals (1871–1939) skjutsades till 
och från universitetets huvudbyggnad, där 
den svenske gästen utmärktes som universi-
tets hedersdoktor; men svensklärarkonferen-
sens vistelse i huvudbyggnaden 
avslutades cirka 90 år senare, i 
oktober 2019, med en liten mot-
tagning – d.v.s. champagne, till-
tugg och mingel… 

Middag, utvärdering och 
avslutning
Fredagskvällen avslutades med 
ett utsökt middagsbord på res-
taurang ”Armenia” i Riga, där 
alla fick avnjuta i stora mängder 
detta lands traditionella mat-
rätter – och även sådana med 
lite lettiskt inslag. I ett hörn av 
restaurangen stod ett vitt kon-
sertpiano, vilket spontant och 
fint även blev använt med efter-
följande applåd av två lettiska 

                                  
                               
   

konferensdeltagare – Mārīte Tīsa och Signe 
Kazāka.

Konferensen avslutades på lördagen med 
utvärdering, som har blivit en integrerad del 
av sådana möten, där alla brukar vara nöjda 
med möjligheten – tack vare insatser av duk-
tiga medarbetare både på Sverigekontakt, 
Svenska institutet och respektive svenska 
ambassader – att träffas åtminstone en gång 
om året. Allt detta har flera syften – 1) för att 
lyssna på kompetenta föreläsare inom bran-
schen, 2) för att utbyta erfarenheter, och 3) 
för att hitta kanske en grogrund för ett eller 
annat nationellt eller internationellt samar-
betsprojekt.

Text: Ivars Orehovs, assoc. prof. (i samarbete med 
Anders Olsson, svensklektor i Riga), Lettlands univer-
sitet, Riga. ivars.orehovs@lu.lv        

2. Olsson, A. Mer svenska. Svenska som andraspråk. Svenska 
som främmande språk. Göteborg: Utbildningsstadens förlag, 
2017.

3. Bland dem – Hillevi Sällebrant, Bengt Lagerstedt (i 6 år), 
Christian Sandahl, Anna Trolin, Kjell Rindar, Per Shapiro, Ceci-
lia Wargelius (i 5,5 år), Kerstin Jannerberg och Anders Olsson 
(för närvarande). Verksamma är det på LU vid svenskunder-
visningen även inhemska lärare – prof., PhD Ineta Balode och 
assoc. prof., PhD Ivars Orehovs.

 Lettlands universitet 
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Svenska skolan Mallorca 
bjöd in till nätverkskonferens i 

Soller
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Det blev två dagar fulla av inspirerande före-
läsningar, utvecklande samtal och härligt 
nätverkande när Svenska skolan Mallorca 
stod värd för den årliga nätverkskonferen-
sen för svenska utlandsskolor. Konferensen 
inleddes på Hotell Esplendido i Soller på 
den västra sidan av ön med en överraskande 
flashmob i stompvariant genomförd av 
personalen på värdskolan. Första informa-
tionspasset stod SUF, Sverigekontakt och 
Skolverket för. De berättade om sitt arbete 
som bland annat innebär att på olika sätt 
underlätta för svenska utlandsskolor. 

Genuspedagog Lisa Andersson Tegner 
tog över stafettpinnen och tog oss på en 
insiktsfull resa genom vår norm-marine-
rade vardag. Vi fick konkreta exempel på 
hur vi kan arbeta med ett normkritiskt för-
hållningssätt på våra skolor. 

Normkritisk pedagogik är ett arbets-
sätt som rekommenderas av Skolverket för 
att på ett långsiktigt sätt arbeta för lika-
behandling. Det är också en metod som 
Svenska skolan Mallorca arbetar med för 
att utveckla kunskap och lärande hos både 
personal och elever. Ett sätt att arbeta med 
normkritik är exempelvis att ha ett medve-
tet förhållningssätt vid gruppindelning, hur 
ordet fördelas i klassrummet eller hur upp-
gifter utformas, men det kan också handla 
om att utmana normer i språket och val av 
undervisningsmaterial. 

Pulspass  
Precis som normkritik är hälsa ett av de 
prioriterade områdena på Svenska skolan 
Mallorca, därför var det också självklart att 
ha det som ett ämne under konferensen. 
Rektorerna och lärarna fick själva testa ett 
pulspass, förberett av skolans egna elever, 
Clea, Myrna och Natalie. Det blev ett 
utmärkt avbrott, en brain break för rektorer 
och lärare inför den nya föreläsningen med 
Musse Hasselvall, även kallad PK-mannen, 
som pratade om sin egen erfarenhet av 
normer och machokulturen. 

Under eftermiddagen fick konferens-
deltagarna välja mellan ett antal olika akti-
viteter som till exempel yoga ledd av Sara 
Söderblom, Stand-up Paddel eller förbe-
reda sig inför söndagens certifieringsprov 
för att bli ”Google-certifierad pedagog, 

nivå 1”. Svenska skolan Mallorca har ett 
samarbete med Google Educator Groups 
Sweden och för att öka deltagarnas chanser 
att uppnå ett lyckat resultat på provet bjöds 
Anders Wockatz in för att förbereda delta-
garna inför provet. Att bli certifierad bety-
der att pedagogen får ett certifikat på sina 
kunskaper om hur Googles verktyg används 
i ett klassrum. Målet med Googlekursen på 
nätverkskonferensen var att öka deltagar-
nas kunnande om hur Googles verktyg kan 
användas i undervisningen, men också ett 
sätt för deltagarna att få ett bevis på sina 
egna kunskaper. Det var förstås många som 
tog chansen till det här studiepasset. 

Dagen avslutades med middag på Es 
Canyis där det bjöds på trerätters middag 
och en oförglömlig underhållning där varje 
bord hade ett gemensamt uppdrag under 
kvällen. Några av uppdragen var bland 
annat att anordna ett improviserat Lucia- 
tåg, starta en konga och dra igång dansen 
efter middagen. Uppdragen skapade en 
festlig stämning under middagen som bjöd 
på många härliga skratt. 

Dag två startade med en inspirerande 
föreläsning av naprapat Patrik Söderblom 
som pratade om vikten av att ha en balans 
mellan rörelse och vila. Deltagarna fick 
praktiska tips som att fyra minuters pulshö-
jande aktivitet räcker för att syresätta hjär-
nan och få mer energi inför en lektion eller 
studiepass. Därefter var det gemensam 
bussfärd till Palma och svenska skolan Mal-
lorcas skollokaler. Efter den utsökta lun-
chen som bestod av paella och en varierad 
salladsbuffe var det dags att delta i redan 
föranmälda studiepass som anordnades av 
skolans lärare. Passens tema var hur skolan 
arbetar med skolans prio-områden som är 
hälsa, normkritik och värdegrund, betyg-
sättning av spanskundervisningen, koopera-
tivt lärande och rörelse i skolan i praktiken. 
Det uppstod många intressant diskussioner 
där skolorna kunde lära och dela pedago-
giska tips med varandra. 

Konferensen avslutades på Palma ten-
nis club med tacktal till värdskolan och en 
utvärdering av konferensen där värdskolan 
fick toppbetyg i alla kategorier. 
Text: Leila Mesanovic och Marlene Friberg,  
Svenska Skolan Palma de Mallorca

Nätverkskonferensen för utlandsskolor lockade till sig deltagare från nio olika länder och 16 skolor. Sammanlagt 
var det 100 deltagare, lärare och rektorer, samt styrelseledamöter från skolorna. Årets tema var normkritik och 
hälsa och konferensen bjöd på en blandning av yrkesmässig vardagsnytta, tankeställare och underhållning. 

Pulspass

Lisa Anderssson Tegnér
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Bild 2: Pehrs Löflings minnesmärke 
på Guadaletegatan i Santa Maria. Han 
verkade till stor del under den span-
ska kolonialperioden i Amerika, särskilt 
i Venezuela där han la mycket av sitt 
arbete. Löfling introducerade mikrosko-
pet i Venezuela och var den första forska-
ren som gjorde studier och beskrivningar 
av områdets flora och fauna. Hans bety-
delse och uppskattning i Venezuela är 
stor och hans namn i de spansktalande 
länderna är ”Pedro Loefling”. Det finns 
en park som har namnet ” Parque Zoo-
logico Loefling” i Ciudad Guayana och 
en grundskola Colegio Loefling samt 
ett bostadsområde 
”Plaza Loefling”.

Bild 3: 1979 gav 
postverket i Venezu-
ela ut ett frimärke 
till minne av Pehr 
Löfling.

Nästa Linnélärjunge som vi kan titta när-
mare på är Peter Forsskål. Han föddes 
1732 i Helsingfors, är finlandssvensk, och 
dog 1763 i Jemen endast 31år gammal. 
Hans far var kyrkoherde i Helsingfors, 
familjen flyttade till Tegelsmora i Uppland 
1740 och slutligen blev fadern kyrkoherde 
i Stockholm 1748. Den unge Peter blev 
1742 student vid Uppsala Universitet.

Efter studier under Linné i bland annat  
botanik fick han uppdraget att följa en  
dansk forskningsexpedition till den arabiska 
halvön år 1761. En tysk ”Carsten Nie-
buhr” som var kartograf  under resan skri-
ver om Forsskål – Forsskål var den lärdaste 
mannen i hela sällskapet, han var arbet-
sam, han föraktade alla faror, besvärlig-
heter och försakelser. 
Forskål drabbades av 
malaria under expedi-
tionen och avled.

Bild 1. Ett märke utgivet i Ukraina 2017.

Dessa lärjungar har efterlämnat min-
nesmärken världen över. Den första lär-
jungen som vi skall titta lite närmare på är 
Pehr Löfling. Pehr Löfling föddes 1729 i 
Tolvfors i Gästrikland och han dog 1756 i 
San Antonio del Caroni, Venezuela, endast 
27 år gammal. Hans samlingar (herbaria) 
har gått förlorade vilket kan förklara hans 
mindre vetenskapliga erkännande. Han 
skrev 1753 om spansk iktyologi (fiskveten-
skap) efter sin vistelse i El Puerto de Santa 
María – en stad och kommun som ligger 
vid utflödet av floden Guadalete i provin-
sen Cádiz i södra Spanien.

Linnés 
lärjungar

ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Carl von Linné hade ett antal elever som han kallade sina lärjungar 
och de reste runt i världen för att forska och samla in material.

Bild 4: Märket som bär Peter Forsskåls 
namn är från Republiken Kina eller 
Taiwan i dagligt tal. Forsskåls insam-
lade material finns i Köpenhamn, en av 
växterna sändes till Linné i Uppsala – en 
Forsskaolea (nässelväxt), som Linné gav 
tilläggsbeteckningarna hårdnackad, vild, 
envis, kantig.

En lärjunge som man måste nämna är 
Carl Peter Thunberg, han omnämns som 
”Den japanske Linné – Sydafrikas bota-
niska fader”. Carl Peter Thunberg föddes 
1743 i Jönköping och avled 1828 i Gamla 
Uppsala. Han studerade naturfilosofi och 
medicin som elev till Linné. Han doktore-
rade 1772 med en avhandling om ischias.

Han var ledamot av Vetenskapsakade-
min, blev fader till ca 800 japanska arter, 
och han donerade sin enorma natursam-
ling till Uppsala Universitetsbibliotek.

Bild 5: Ett märke från Filipinerna, Vesbius 
Purpureus och Thunberg.
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Bild 6: Den lärjunge som alltid får plats 
är Daniel Solander. Daniel Solander föd-
des 1733 i Piteå, hans far var prost och 
riksdagsman. Daniel Solander avled 1792 
i London. Han var då bibliotekarie vid 
British Museum. Han blev tidigt god vän 
med Joseph Banks, en aktad botaniker som 
gjorde upptäcktsfärder med James Cook.

Bild 7: Daniel 
Solander och 
Joseph Banks 
efter en tavla som 
tillhör Austra-
liens national-
samlingar.

Daniel Solan-
der följde med 
Kapten Cook för 

att utforska Australien och Nya Zeeland. 
De anlände till en bukt söder om Sydney 
1770 där Solander gjorde botaniska fynd.

Bild 8: Bukten fick namnet ”Botany Bay”.
Daniel Solander var den första svensk som 
klev iland i Australien och betecknas som 

en av Englands främsta botaniker. Han har 
hedrats med att få öar, stränder och uddar 
uppkallade efter sig.

Bild 9: Mannen i profil är Daniel Solan-
der. I Sverige finns parker, skolor och en 
forskningsanläggning i hans födelsestad 
uppkallade efter honom, till exempel 
Solander Science Park i Piteå.

Daniel Solander har även hedrats med 
namn på  fåglar till exempel Solanderpet- 
rell, en stormfågel som namngavs av John 
Gould 1844.

Bild 10: Solanderpetrellen häckar på 
södra halvan av  Howeön, 600 km från 
Australiens fastland, samt utanför Nor-
folkön. Den är idag en hotad fågel.

Bild 11: En fiskart med det latinska nam-
net Chaetodon ornatissimus, som hedrar 
Daniel Solander.

Bild 12: Ytterligare en profilbild på Daniel 
Solander från Franska Polynesien med 
ytterligare en svensk.  Anders Sparrman 
född 1748 i Tensta utanför Stockholm och 
död 1820 i Stockholm. Han anslöt sig till 
James Cooks resa 1772 för att utforska Aus-
tralien, Nya Zeeland och Polynesien. Han 
var även medlem i Vetenskapsakademin.

Linnés lärjungar är en grupp som har 
efterlämnat spår runt om i världen, de kall-
las även för Linnés apostlar och man syftar 
då på att de skulle sprida Linnés lära.

Text: Sven Vindelstam
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

Vad är Osebol?
Det låter som att det skulle kunna vara 
något spanskt, eller kanske franskt. Kanske 
Kanada, ett ortnamn med ursprungsbe-
folkningens språk kvar i sig. Eller varför inte 
något på Grönland?

Nja, faktiskt ingetdera.
Osebol är en by, eller ett litet samhälle i 

Klarälvsdalen i norra Värmland, ligger mel-
lan E16 och älven en bit nordöst om Torsby. 
För en del är det långt långt bort men å 
andra sidan är det ju en fråga om var man 
själv är placerad. Vad som helst är långt 
långt bort om man själv är det. Vi tycker ju 
om att se oss själva som placerade i centrum 
– oavsett om det är Tokyo, Göteborg eller 
Osebol. Där jag är, där finns världens sväng-
tapp, över oss blinkar stjärnorna i natten, 
lyser solen om dagen, skrider molnen.

Omkring fyrtio personer bor i Osebol, 
unga och gamla. Många fler har bott där. 
Det har funnits affärer, industri, skola …

Marit Kapla är författare och journalist och 
kommer ursprungligen från orten. Under en 
följd av år har hon intervjuat invånarna där, 
låtit dem berätta om någon händelse. sitt liv, 
intryck, något som legat i tankarna. Hon har 
sedan tagit deras utsagor, och återskapat dem 
ordagrant i boken Osebol (Teg Publishing, 
2019). Texterna är satta med ojämn höger-
marginal, oftast tar de inte mer utrymme än 
en halv till en sida i den åttahundrasidiga 
volymen.

Det leder till frågan. vad är poesi? Är det 
vad författaren vill kalla poesi, eller finns det 
någon allmängiltig, objektiv måttstock som 
berättar? Ungefär på samma sätt som vi defi-
nierar vad som är en cykel, en kniv, en dröm?

Jag vet inte själv men lutar ganska mycket 
åt vad författaren själv säger. Hen borde ju 
rimligen veta vad hen har gjort, kan man 
tycka. Problemet – om det nu är ett problem 
– med Osebol, är att varken Marit Kapla 
eller förlaget har sagt något i den vägen. Det 
är helt enkelt en bok där människor från en 
liten ort i norra Värmland berättar om byn, 
sig själva och livet. Om något så är den ett 
statement på ett helt annat sätt. Den sam-
mantagna handlingen i boken är att den är 
ett/fyrtio vittnesmål från en landsbygd som 
i mycket är global. Det är så det ser ut i värl-

den – den består inte enbart av shopping-
centra, restauranger eller märkvärdigheter, 
den är också granskog, björksly, tomma loka-
ler och minnen. Och just det är ändå inte 
allt, det heller. Världen består nog till största 
delen av områden som befinner sig någon-
stans mittemellan.

Svetlana Aleksijevitj erhöll nobelpriset för 
sitt författarskap, som ju i mycket kan kallas 
journalistiskt. Det är inga romaner, snarar en 
slags mellanting mellan reportage, betraktel-
ser, och vad jag vill kalla sång på prosa från 
många många strupar om hur det kan vara. 

Och så är det också med Osebol. Den 
är en sång från många om en plats, om de 
mångas liv. Dess sammantagna berättelse är 
en berättelse om tiden som nästan synlig rör 
sig genom världen, livet. Och om inte det är 
poesi … Ty poesi behöver inte vara fram-
skrivet ur en människa, det är det totala som 
räknas, det kan vara rörelsen i språket och 
tanken, de snabba och fräcka överklivning-
arna. Och vi människor är byggda av samma 
material som stjärnorna, det vi uttrycker har 
kontakt med allt annat.

Det fanns femton affärer inom Norra Ny
när jag var liten.

Och då kunde inte folk behöva köpa så mycket
för de hade kreatur
och var självförsörjande.

Det var en annan tidsanda

Det behövde inte vara så väldigt lönsamt.

Folk var mer förnöjsam
och det var lugnare.

Inte så bråttom.

Alla behövde inte ha allting
och vara igång
för att få ihop pengar till det.

(Per-Erik Andersson f. 1940)

Det var så fint den eftermiddagen.

Jag mådde så gôtt
och så var detta tvunget att hända.

Ibland tänker jag att det vore bättre
att jag fick mig en lägenhet i Torsby.

Men så vill jag vara kvar i Osebol också.

Där man har varit

(Karin Håkansson 1926 – 2017)

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



13SVERIGEKONTAKT

– Är det förbjudet att säga ”handikap-
pad” nu också?! Rösten i telefonluren 
är upprörd. Den tillhör en person som 
i hela sitt vuxna liv har kallat personer 
med funktionsnedsättning, eller funk-
tionsvariation, för handikappade. Och 
nu har hen förstått att det inte längre 
är vad man säger när man talar om 
denna grupp människor. Det gör hen 
mycket förnärmad, förmodligen för 
att hen känner sig kritiserad. Skulle 
det vara något fel med ett uttryckssätt 
som hen haft med sig ett helt liv?!

Ibland blir ord i ett språk så förknippade 
med en problematisk situation att man inte 
längre kan använda dem. N-ordet för mörk-
hyade afrikaner (Jag tänker inte skriva ut 
det.) är det mest kända exemplet på ett ord 
som har varit fullt användbart och länge 
användes, ibland säkert utan avsikt att ned-
värdera eller skada dem det användes om, 
men som nu är så förknippat med slaveri, 
vita människors privilegier och förtyck på 
alla tänkbara plan att det har blivit helt 
oanvändbart. Det hjälper inte att hävda att 
man inte menar något illa. Ordet uppfattas 
som mycket sårande och kränkande. Dess-
utom framstår den som använder ordet 
ohjälpligt som en som missat de senaste 
trettio årens samtal om allas lika värde.

– Men, säger den arga rösten i luren, när 
jag förklarat ungefär det här, då kan ju vilket 
ord som helst plötsligt bli ”fult”!

Ja, precis. Precis så är det. Om ett ord 
kommer att förknippas med tillräckligt 
negativa situationer så blir ordet ”fult”. 
Det sker ofta inte helt plötsligt, dock. Det 
tar lite tid för oss som använder språket att 
ana att det nog är något skumt med ett ord. 
Ett svenskt ord som just genomgår den här 
glidningen från fullt användbart till när-

mast oanvändbart är ordet indian. (Som ni 
ser skriver jag ut det här ordet. Om några år 
kommer jag troligen att undra hur jag kunde 
göra det.) Indian har många likheter med 
ordet ovan, det som jag inte ens vill skriva. 
Det är ett ord som vita människor, grun-
dat på en geografisk missuppfattning, givit 
andra människor, som inte nödvändigtvis 
hade så mycket gemensamt med varandra 
mer än att de levde på två kontinenter vid 
ett tillfälle då européerna ville öka sina rike-
domar genom att utvidga sitt territorium.

Att man fortfarande (möjligen) kan 
skriva indian kan ha att göra med att denna 
folkgrupp för många européer har blivit 
nästan mytisk, i berättelser och lekar om 
cowboys och indianer. Tills ganska nyligen 
kom ju inte heller gemene man i Europa 
så ofta i kontakt med amerikaner, kanske i 
synnerhet inte med ursprungsamerikaner. 
Då gick det lättare att fortsätta att tänka på 
denna grupp människor som något som 
mest förekommer i Vilda Västern-filmer. Jag 
har mer än en gång känt mig omruskad av 
att höra mina barn i öppna förskolan sjunga 
en rolig sång om ”en och två och tre indi-
aner”. Det har känts som ett besök i en för-

FULA 
GAMLA 
ORD

fluten tid – och snart är det nog också det.
De människor som kallades indianer kall-

lade sig själva något annat. Och där har vi 
svaret på en annan vanlig fråga:

– Men vad får man säga då?!
En utgångspunkt är att fråga gruppen 

själv vad den vill kallas. I fallet med indianer 
menar en del att de knappast vill klumpas 
ihop till en grupp. Gruppen utgörs av olika 
stammar och många vill använda stammens 
namn om sig själva. I görligaste mån är det 
en bra regel: använd det ord som gruppen 
själv vill att du ska använda. Ibland finns 
inte något ersättningsord. Då får man göra 
omskrivningar eller förklara vad man avser. 
Det är förstås lite krångligt, men väl värt 
besväret att inte göra andra illa (och själv 
framstå som i bästa fall hopplöst föråldrad).

När språket förändras sker det inte bara 
genom att nya ord kom-
mer till, som vi ofta tänker 
oss. Det sker också genom 
att en del gamla försvin-
ner. Många av dem kan vi 
också verkligen avvara.

Text: Sofia Tingsell
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Skandinaviska gymnasiet i Kiev

STORA NORDISKA KRIGETS 

”kvinnliga ansikte”
tade praktiskt taget alla delar av en militär 
kontingents tillvaro. Behovet av kvinnor-
nas närvaro kom till uttryck genom att 
man officiellt reglerade deras status. De 
blev en obligatorisk del av en större grupp 
människor där det inte gjordes skillnad 
på kön och ålder, som ständigt åtföljde 
armén. Under en viss tid ansågs det till 
och med vara något gott att soldater gifte 
sig och levde med sina familjer i samband 
med militära operationer, eftersom de då 
inte drogs till prostituerade. Den svenske 
kungen Gustav II Adolf  tillät att kvinnor 
och barn åtföljde armén, medan militär-
ledningen försökte fördriva ”lägerskö-
korna”. Karl XII, känd som anhängare av 
avhållsamhet och asketism, utgav emeller-
tid år 1700 ett dekret som förbjöd samt-
liga kvinnor att närvara vid armén utom 
marketenterskorna. Men verkligheten visar 
att senare följande krigshändelser skulle 
komma att försena genomförandet av det 
kungliga dekretet.

Kriget har inget kvinnligt ansikte heter 
ett verk av den vitryska författarinnan 
och 2015 års Nobelpristagare i littera-
tur Svetlana Aleksijevitj. Innebörden 
i påståendet är inte så rätlinjigt som 
det kan verka vid ett första påseende. 
I den här artikeln ska vi försöka visa 
detta med hjälp av ett antal konkreta 
historiska exempel.

 
Det är svårt att invända mot påståendet 
att krig är ett manligt sociokulturellt rum. 
Men det är lika svårt att bestrida det fak-
tum att kvinnor utgör en oumbärlig kom-
ponent av detta rum, till och med av en så 
extrem del av detta rum som fångenskap. 
Det första man kommer att tänka på när 
man resonerar kring ämnet ”kvinnor i 
krig” är marketenterskorna, som sysslade 
med småhandel vid armén redan i det 
antika Grekland (se bild 1).

I realiteten var kvinnornas funktioner 
i krigets vardag mycket vidare och omfat-

Det kan vara värt att notera att man i Sve-
rige ganska länge studerat ämnet ”Kvin-
nan och kriget”. Det finns översiktsarbe-
ten, och det utkommer studier av enstaka 
aspekter av problemet, man studerar de 
mest klart lysande levnadsödena, som 
också legat till grund för romanskrivande. 
Samtidigt är det mycket ont om studier om 
förhållandena för de kvinnor som ham-
nade i fångenskap under de otaliga krig 
som utspelades under senare medeltid 
och den tidigare delen av Nya tiden. Det 
enda sällsynta undantaget är sannolikt Alf  
Åbergs Karolinska kvinnoöden. I Ryssland 
har frågan om kvinnorna under det Stora 
nordiska kriget praktiskt taget inte studer-
ats alls, framför allt på grund av bristen på 
historiska källor. I den här artikeln ska vi 
undersöka bara några aspekter av kvin-
nors belägenhet under kriget; hustrur, syst-
rar, mödrar och änkor efter soldater och 
officerare, vilka hamnade i fångenskap på 
slagfältet eller kom resande till sina män 
i fångenskap, det vill säga kvinnor som 
antingen de önskade eller inte hamnade 
i svensk eller rysk fångenskap under det 
Stora nordiska kriget 1700–1721.

Den första fråga som intresserar alla är 
hur stort var antalet kvinnor som hamnade 
i fångenskap? Krigets verklighet garante-
rar tyvärr inte på något sätt att de ryska 
och svenska myndigheternas rapporter om 
antalet personer som tillfångatagits på slag-
fältet eller vid intagandet av en fästning 
skulle vara systematiska eller tillförlitliga 

Marketenterskor                                                Narvas kapitulation
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”kvinnliga ansikte”

(se bild 2). Frånvaron av uppgifter om före-
komsten av kvinnor bland de ryska trupper 
som togs till fånga vid Narva år 1700 ter 
sig märklig, något som dock inte utesluter 
att det fanns kvinnor vid den ryska hären, 
eftersom lagstiftningen från Peter den sto-
res tid reglerar deras ställning.

En av de fåtaliga källor som trots allt 
kastar visst ljus över kvinnornas belägen-
het i fångenskap är de ekonomiska rappor-
terna. Situationen var sådan att i enlighet 
med krigets regler vid den här tiden fort-
satte militären även i fångenskap att motta 
pengar: officerarna fick hälften av sin lön 
från sina regeringar, medan det stora fler-
talet av de meniga fick sitt underhåll från 
de lokala myndigheterna. Summorna av 
de pengar som betalades ut noterades nog-
grant av ansvariga befattningshavare för 
att sedan upptas i deras rapportering, Men 
kvinnorna hade inte rätt till några utbetal-
ningar, inte ens om de hamnat i fångenskap 
på slagfältet. Ett mindre undantag utgjor-
des av de änkor som efter envetna framstö-
tar av Karl XII:s minister Carl Piper under 
viss tid uppbar ett visst understöd. Följakt-
ligen gjordes också en redovisning av dessa 
medel. Enligt Sörensson uppgick antalet 
sådana änkor år 1718 till 50 personer.

Mindre framträdande är den kategori 
kvinnor som kom resande till fångenska-
pen av egen fri vilja, för att söka efter sina 
män och söner. Och vi känner praktiskt 
taget inte till någonting om vare sig antalet 
av eller ödet för det överväldigande fler-
talet av de kvinnor som deporterades från 
Baltikum under kriget. Det mest kända 
undantaget är sannolikt den berömda liv-
ländska tjänsteflickan Marta Skavronskaja, 
som efter att ha blivit tsar Peter den Sto-
res maka efter hans död kom att styra det 
ryska imperiet 1725-1727 (se bild 3).

Men tack vare de ryska myndigheternas 
rapporter har vi trots allt tillgång till vissa 
uppgifter om antalet karolinska kvinnor i 
rysk fångenskap. Enligt ryska myndigheter 
fanns år 1705 i Moskva som fångar 210 
män och 50 kvinnor och barn, i Vladimir 
36 respektive 14, och i Kasjira 24 och 17. 
I slutet av 1708 och början av 1709 skicka-
des till den ryska armén för utväxling 488 
svenskar, och tillsammans med hustrur och 
barn uppgick deras antal till 534 personer. 
I augusti befann sig i Moskva som fångar 
1 462 män och 152 kvinnor och barn. 
Kvinnorna arbetade i linneväverier, men 
särskilt många fanns hemma hos privat-
personer. Vi har inga exakta siffror, men 
det råder inget tvivel om att det handlar 
om hundratals personer. Liksom barnen 
utgjorde kvinnorna en viktig del av krigs-
bytet. De tjänstgjorde inte bara i de ryska 
militärernas hushåll i städerna eller på 
deras gods, utan såldes också ofta till väl-
bärgade stadsbor. Vi känner också till rent 
fasansfulla fall, där grekiska handelsmän 

på Ivanov-torget i Moskva sålde ljushåriga 
kvinnliga fångar till muslimska köpmän.

De uppgifter som sammanställdes i 
samband med karolinernas återresa till 
hemlandet är mer systematiska och infor-
mativa. I förteckningarna över de fångar 
som den 20 januari 1722 anländer till 
Moskva från Sibirien finns till exempel 
1 295 män, 709 kvinnor och 718 barn. De 
flesta barnen var sannolikt födda i fången-
skapen. Vårt antagande styrks av dagboks-
anteckningarna utförda av regementspas-
torn Anders Westerman, som noggrant 
noterade barnens födslar och dop.  Som 
ett intressant exempel kan man mer ingå-
ende bekanta sig med innehållet i en 
supplik från kornetten vid Ingermanländ-
ska dragonregementet Johan Skruuf  om 
utlämning av pass och tilldelning av foror. 
Han lämnade in sin anhållan till statens 
krigskollegium i Sankt Peterburg den 7 
april 1722. Han hamnade i fångenskap när 
ryssarna intog Narva 1704 och vid tiden 
för återresan till hemlandet hade han en 
ganska stor familj. Han gifte sig i fången-
skapen och där föddes han fyra söner och 
en dotter (en av sönerna dog under åter-
resan). Det var långt ifrån varje krigsfånge 
som kunde skaffa stor familj och hålla ett 
antal tjänstefolk, men Skruuf  ägde en verk-
stad i Tobolsk där man tillverkade silverfö-
remål, vars kvalitet var så hög att de köptes 
av Sibiriens guvernör furst Gagarin.

Kvinnornas uppfattning om plikten och 
skyldigheten att tjäna sina män var utmär-
kande för såväl svenska som ryska kvinnor, 
men de karolinska hustrurnas agerande 
var ofta mer skiftande, öppet och fritt. Det 
blir särskilt märkbart när vi studerar livet 
inom grupperna av krigsfångar på depor-
tationsorterna. Karolinernas kvinnor inte 
bara organiserade och gav stöd i krigsfång-
arnas vardagsliv, utan deltog också aktivt 
i många av deras aktiviteter och tog ofta 
också egna initiativ. Kvinnor ägnade sig 
på jämlik fot med männen åt att bränna 

brännvin och fiska, genom deras insat-
ser gavs stöd och hjälp till eleverna i den 
svenska skolan och patienterna på sjukhu-
set i Tobolsk. Karolinernas memoarer, till 
exempel de av ryttmästaren vid Östgöta 
kavalleriregemente Leonhard Kagg visar 
vilken viktig roll kvinnorna spelade för den 
fysiska och mentala överlevnaden i krigs-
fångenskapen. Bildandet av nya familjer, 
barnafödsel, eller helt enkelt det faktum 
att den sexuella nöden minskade, allt detta 
bidrog till att minska spänningarna inte 
bara inom fångkolonin, utan även i deras 
relationer till lokalinvånarna.

Ändå upplevde de kvinnor som hamnat 
i fångenskap (uppenbarligen i likhet med 
i fredstid) stor otrygghet utan en man, det 
må vara en far eller en äkta man, eftersom 
han i många avseenden var en garanti för 
överlevnad. Att livet gick vidare även under 
fångenskapens hårda villkor framgår av 
många exempel. Dottern till överstelöjtnan-
ten K.J. Skogh, Maria Sofia, hamnade till 
exempel i rysk fångenskap tillsammans med 
sin familj efter Viborgs kapitulation 1710. 
Efter några månader avled hennes far och 
hela familjen (hustru och 6 barn) skickades 
vidare i en fångkonvoj. Sedan hon hamnat 
i Solikamsk 1716 gifte hon sig med löjtnan-
ten G.L. Beck-Friis och fick 3 barn.

Mycket berodde också på de kvinnor 
som fanns kvar hemma. Männen i krigs-
fångenskap kontaktade dem med böner 
om att de skulle skaffa och skicka pengar. 
De mest självständiga och företagsamma 
karolinerkvinnorna lånade pengar (och 
gav till och med lån till ryska generaler i 
hopp om att deras familjer i sin tur skulle 
understödja deras släktingar, till exempel 
grevinnan Elisabeth Funck, hustru till fält-
marskalk Rehnskiöld ), pantsatte sina mäns 
egendom och utmärkelser, som till exempel 
grevinnan Christina Piper (bild 4) såg sig 
tvingad att göra. 

De i svenska arkiv bevarade fåtaliga 
breven från ryska krigsfångar till kvinnliga 

Katarina I
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släktingar visar att kvinnornas möjligheter 
att agera var hårt reglerade av männen. 
I ett av breven daterat den 30 november 
1715 beordrar kapten Andrej Kurbatov 
sin hustru Arina Vladimirovna att sälja en 
av byarna till Ivan Musin-Pusjkin för 700 
rubel, ”och om han icke vill ge det, så sälj 
för 600”. Han ger exakta instruktioner om 
vem hon ska vända sig till för att de ska 
sätta sina namnteckningar på köpebrevet. 
Och så ber han henne förstås att skicka 
honom pengar och förebrår henne för att 
”jag lever uti nöd, men du sörjer icke”.

Ett annat intressant ämne att studera är 
de fall där hustrur, ibland tillsammans med 
sina barn, kommer resande till männen som 
befinner sig i fångenskap. Det handlar om 
ett fenomen som är känt redan i samband 
med tidigare rysk-svenska konflikter. Det 
finns relativt gott om familjeåterförenings-
fall där karolinska hustrur anlänt till Ryss-
land. Desto intressantare är då historien om 
ryska kvinnor reser till Sverige, till exempel 
Irina Grigorjevna Trubetskaja och Vasi-
lisa Grigorjevna Golovina, som reser 1711. 
Furstinnan Trubetskaja besatt uppenbarli-
gen en sällsynt stark personlighet, då hon 
först förmådde övertala släktingarna och de 
ryska myndigheterna att låta henne resa till 
Sverige, för att sedan få tillstånd från den 
svenske kungen, och därefter att ha givit sig 
iväg på sin resa med två minderåriga dött-
rar, orubbligt uthärdade inte bara den långa 
resan utan också de problem hon mötte som 
hustru till en krigsfånge. Med tiden fick de 
ordning på sin tillvaro, och 1716, när de 
flyttades från Jönköping till den nya förvis-
ningsorten i slottet på Visingsö, bestod Tru-
betskojs svit av 17 personer: 3 barn (varav 
den tredje sannolikt skulle bli en av kejsarin-
nan Katarina II:s favoriter, dignitären Ivan 
Ivanovitj Betskoj) och 15 personer ”husfolk”. 
De svenska myndigheterna avdelade dem 
praktiskt taget ett helt våningsplan på slottet.

Vasilisa Golovinas öde blev tragiskt. Av 
allt att döma hade hon svårt att uthärda 
flytten till Sverige och livet som partner 
till en krigsfånge, och några månader efter 
ankomsten avled hon.  Det är uppenbart 
att paret bands samman av en mycket varm 
relation, eftersom general Golovin i sina 
brev till hustru skrev: ”Du min väninna 
Vasenka …” Ett sådant känslosamt tilltal 
är mycket sällsynt bland de ryska breven. 
En särskild historia rör Golovins son Ser-
gej, som kom resande till sin far och en tid 
senare blev student vid Uppsala univer-
sitet. Han studerade där i ett halvår, men 
trots att han hade höga beskyddare avför-
des han från universitet som son till en 
general i fångenskap, och reste kort däref-
ter tillbaka till hemlandet.

Även hustrun till en annan högt uppsatt 
krigsfånge, prinsen av Imeretien, general 
Alexander Bagrationi, furstinnan Darja, 
ämnade resa till Sverige. Hon hann emel-

lertid inte resa, då det 1711 kom 
bud ifrån Sverige om att hennes 
make tragiskt avlidit.

Kvinnor som var släktingar 
till karoliner i fångenskap kom 
resande till det skrämmande och 
barbariska Ryssland i stort antal. 
Det är intressant att notera att 
detta handlande inte var typiskt 
för mer förmögna adelsdamer 
eller kvinnor ur aristokratin, 
snarare för släktingar till offi-
cerare på mellannivå och lägre 
officerare, vilket kan förklaras 
med mycket konkreta omständig-
heter. Det svenska systemet med 
indelta soldater förutsatte att en grupp 
civila bönder skulle hålla en grupp yrkes-
krigare. Frånvaron av några nyheter från 
mannen och Sveriges allmänna ekono-
miska svårigheter gjorde det här bandet 
mycket svagt och innebar i realiteten att 
familjer till militärer hotades av svält. Man 
ska förstås inte heller glömma att en sådan 
handling innebar en märkbar försämring 
av levnadsstandarden och kunde medföra 
stora umbäranden och en fara för hälsan. 
Det var för övrigt just de kvinnor som reste 
till Ryssland av egen vilja som sedan mötte 
vissa svårigheter när de sedan återvände 
till hemlandet efter krigsslutet.

Till de mer dramatiska sidorna av tillva-
ron i krigsfångenskap hör de fall, där kvin-
nor och barn gjordes till utbytbara pjäser 
i det politiska spelet mellan de krigförande 
länderna, till exempel att man använde 
familjen till en fånge av finare börd som 
ett slags pant eller gisslan. Vi känner till 
åtminstone två sådana tydliga fall. Gene-
ral Henning Rudolf  Horn togs till fånga 
tillsammans med sex barn 1704 i samband 
med att ryssarna intog Narva. År 1714 
utväxlades han mot ett antal ryska fångar, 
men fyra döttrar kvarhölls i Ryssland med 
motiveringen att tre av dem så dags hade 
gift sig med svenska officerare. Men det 
verkar som om det var ett försök av de 
ryska myndigheterna att behålla ett sätt 
utöva påtryckningar på den inflytelserike 
generalen. Det andra exemplet rör hur den 
svenske residenten i Ryssland Tomas Kni-
percrona efter långa förhandlingar 1708 
frigavs att resa till hemlandet, men utan 
familjen, som kvarhölls som garanti för att 
Knipercronas visavi, furst Andrej Chilkov 
skullefrisläppas (vilket sedan aldrig skedde).

Ett särskilt omnämnande förtjänar 
böneskrifterna från kvinnor; mödrar, hus-
trur och systrar, till olika makthavare med 
anhållan om att de måtte vara barmhär-
tiga mot männen i fångenskap, och med 
begäran om att de ska friges eller utväx-
las. Det finns ganska många exempel på 
sådana böneskrifter, särskilt från släktingar 
till karolinerna. Kvinnorna övergav inte 
sina män som befann sig under mycket 

svåra förhållanden. Vid intagandet av Viborg 
1710 beordrade till exempel tsar Peter att 
kvinnor och barn skulle släppas fria, men 
många av dem valde att följa sina nära. De 
karolinska kvinnorna reste ganska aktivt till 
Ryssland; någon sökande efter sin man eller 
son, någon för att försöka bistå männen i 
deras försök att utstå alla umbäranden i fång-
enskap.

Man kan säga att vi här bara skymtat 
några enskilda episoder ur kvinnohistorien om 
Stora nordiska kriget. I verkligheten var de 
mycket fler. Man kan inte ur historien stryka 
en gestalt som Brigitta Scherzenfeldt, vars liv 
mest påminner om en äventyrsroman, men 
som har utspelat sig i verkliga livet. Den unga 
soldatänkan hamnade i rysk fångenskap och 
gifte sig för att överleva, men inte heller det 
gjorde hennes lycka. Ingående i en expedi-
tion under den ryske majoren Bergholtz, som 
utsänts för att leta efter guld i kalmuckernas 
land, hamnade hon än en gång i fångenskap. 
Här i fångenskap hos den kalmuckiske khanen 
inleds en ny etapp i hennes liv, ett liv tillsam-
mans med styckjunkaren Johan Gustav Renat. 
Sedan han 1733 återvänt till Sverige efter-
lämnade han ett ental kartor över den östra 
delen av Centralasien (två av kartorna finns i 
samlingarna på Uppsala universitetsbibliotek, 
och en förvaras i Sankt Petersburg) och ned-
tecknade sina observationer av seder och bruk 
och vardagsliv hos de människor, bland vilka 
han tillsammans med sin Brigitta tillbringade 
många långa år. År 2018 hade en spelfilm pre-
miär i Ryssland, där en av handlingarna visar 
deras öde (bild 5).

Det är självklart att man inom ramen för 
en kort artikel inte kan redovisa alla aspekter 
av ämnet kvinnorna under Stora nordiska kri-
get. Men det som vi hunnit beröra visar ändå 
med all önskvärd tydlighet att ”det kvinnliga 
ansiktet” i en situation som för vissa grupper 
i samhället ter sig kritisk (nämligen krigsfång-
enskap) är tydligt och mångskiftande och för-
tjänar en mycket seriös undersökning.

Text: Galina Sjebaldina, RSUH, RANEPA
Översättning Bengt Eriksson

Ur spelfilmen om Brigitta Scherzenfeldt
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En bumerang är ett kastredskap som bland 
annat används av Australiens ursprungsbe-
folkning. Bumeranger är vackra, flyger lätt 
och högt och det finns såväl återvändande 
som inte-återvändande. I Ekshärad i norra 
Värmland fanns det kanske inga bume-
ranger utan istället en slangbella eller två 
och det är där ambassadör Pär Ahlberger 
har sina rötter.  

Med en utbildning inom internationella 
relationer har hans yrkesliv tagit en kringe-
likrokig väg och Utrikesdepartementet var 
inte första stoppet.  På vägen fanns istället 
Röda Korset, Försvarets forskningsanstalt, 
EFTA i Geneve och EG i Bryssel. Han har 
också arbetat med handels- och industri-
frågor. Detta ledde honom till Utrikesde-
partementet. Men livet är inte en rak linje 
med sikte framåt. Pär Ahlberger sa upp 
sig och återvände till en tjänst hos dåva-
rande handelsminister Leif  Pagrotsky. Han 
stängde dörren till UD utan en tanke på 
att återvända. 

Pär trivdes hos Pagrotsky. Där var det 
högt i tak och idéerna kunde flöda fritt i 
det öppna klimatet. Inga formella ceremo-
nier med cementerad hierarki och varje 
problem skulle analyseras ur flera olika 
synvinklar. Pär berättar att när han kände 
sig klar med ett projekt och presenterade 
det för sin chef  kunde han få frågan: ”Har 
du tänkt på förslaget ur det här perspekti-
vet”? Då fick han återvända till skrivbordet 
och tänka nytt. Och hur gör man då? Det 
nya som presenterats var ju redan nytt och 
nu skulle nytt bli ännu nyare. Jo, man är 
nyfiken, energisk och har målet med pro-
jektet i sikte. Och kanske är det så att man 
utvecklar en spårhunds egenskaper. Pär 
sändes till ambassaden i Köpenhamn med 
uppdrag att stärka banden över Öresund.

Så knackade Asien eller närmare 
bestämt Sveriges ambassad i Peking på 
dörren och Pär Ahlberger återvände till 
en tjänst vid Utrikesdepartementet. Nu 
som andreman vid ambassaden med syfte 
att främja svenskt näringsliv. Och när Pär 
Ahlberger pratar om svenskt näringsliv 
så är det hela Sveriges näringsliv och inte 
uteslutande stora företag i stora städer. 

Han menar att man måste vara öppen och 
inkluderande, för vilken småföretagare 
från en liten ort skulle ringa till Utrikes-
departementets växel för att sedan slussas 
till någon som kan hjälpa till?  Antagligen 
ingen. ”Och det är dessa människor och 
företag vi måste nå”, menar Pär. 

Nästa postering blev rakt söderut från 
Peking, nämligen Singapore och nu som 
ambassadör. Med Pagrotskys ord i bakhu-
vudet skapade Pär det där nya ”nya”, nu 
i form av främjande av svenskt näringsliv 
i hela regionen runt Singapore. Det blev 
ett framgångsrikt projekt som idag tio år 
senare lever kvar. 

Pärs senaste utlandsbefattning var som 
ambassadör för Australien, Nya Zeeland 
samt nio önationer. Det var ett gigantiskt 
uppdrag. Sverigefrämjande bygger bland 
annat på att ambassaden har kännedom 
om svenskt näringsliv och då är Australien 
den fjärde största exportmarknaden utanför 
Europa för Sverige. De 90 största svenska 
företagen i Australien har en omsättning 
på 80 miljarder kronor och generar 60 000 
arbetstillfällen. Detta är landet där Raoul 
Wallenberg är hedersmedborgare och där 
Linnés lärljunge Daniel Solander har satt 
sina spår. Utställningen To me there’s no 
other choice om Raoul Wallenberg har setts 
av 100 000 människor och skapat många 
diskussioner. Ett Solanderprojekt invigdes i 
Wellington i februari 2019 med inriktning på 
botanik, vetenskap och ursprungsbefolkning. 

Det som har fått en speciell plats i baga-
get hem är just mötet med ursprungsbe-
folkningen i Stillahavsregionen. Pär Ahl-
berger invigde den första svenska historiska 
utställningen i Söderhavet med bland 
annat fotografier tagna av zoologen Six-
ten Bock i önationen Kiribati för 100 år 
sedan. För många blev det ett känslomäs-
sigt möte med det förflutna eftersom det 
var första gången man såg sina förfäder på 
bild. Dessvärre är kulturen under stora hot 
eftersom den här delen av världen förvän-
tas förlora sin landmassa och då hamna 
under vatten inom någon generation. Det 
skapar många existentiella frågor att för-
hålla sig till, menar Pär.

Han betonar också att han kände en stor 
samhörighet med ursprungsbefolkningen 
och  beskriver ett möte med en kvinna i 
Darwin. ”Du kommer från en ursprungs-
befolkning” hade hon sagt till Pär när hon 
omfamnade honom. Det bekräftar också 
Pär, som genom sin far delvis har samiskt 
ursprung. 

Under Pärs fem år i Stillahavsregionen 
blev Sverigefrämjandet inte ”bara” det nya 
nytt utan också oerhört omfattande. Ett 
kvitto på det är att ambassaden i Canberra 
2019 fick årets främjarpris inom utrikesde-
partementet för just utställningarna kring 
Raoul Wallenberg och Daniel Solander. 

Men hur blir allt så här bra egentligen? 
Det räcker inte med att själv tänka nytt, vara 
kreativ, nyfiken och energisk eftersom vi alla 
ingår i ett större sammanhang. Pär menar 
att en arbetsplats ska andas trygghet. De 
anställda ska veta vad de förväntas göra och 
man ska vara sparsam med kritik och istället 
lyfta fram det positiva. Pär Ahlberger beto-
nar också att det på en ambassad finns stor 
frihet att utforma arbetet, med gott omdöme 
och erfarenhet. Om sin egen organisation 
Utrikesdepartementet säger Pär att man 
premierar såväl kreatörer som administra-
törer och han upplever att hans styrkor och 
intressen alltid har blivit tillvaratagna. 

Idag är Pär Ahlberger ambassadör 
för hållbart företagande och stationerad i 
Stockholm. 

 Pär Ahlberger har skrivit flera intres-
santa artiklar om sitt arbete i Stillahavsre-
gionen i Sverigekontakt och han är också 
en av författarna i boken Var i all världen. 
Inom kort publiceras Piteå museums års-
bok med ett kapitel om Daniel Solander 
skrivet av Pär.

 

En Sverigefrämjare

Livet – en bumerang
Pär Ahlberger, ambassadör för hållbart företagande

Text: Eva Hedencrona

Ann Linde och Pär Ahlberger vid prisutdelningen
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En Sverigefrämjare

Pär Ahlberger
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2013. Dessförinnan har hon undervisat 
vid en rad olika universitet i USA både i 
svenska och i andra ämnen. 

– Gustavus Adolphus College har i sär-
klass störst antal svenskstuderande av alla 
colleges och universitet i Nordamerika, 
säger Ursula Lindqvist. I dag läser cirka 90 
studenter svenska. Institutionen erbjuder 
breda och tvärvetenskapliga kurser, och vi 
har ytterligare 100 studenter som läser Sve-
rigerelaterade ämnen på engelska. 

– Varje år kommer studenter långväga 
ifrån för att studera på det här lilla colleget 
på prärien, fortsätter Ursula. Här kan de 
läsa både skandinavistik, svenska och andra 
ämnen som intresserar dem, som till exem-
pel biologi, fysik, konst, statskunskap, eko-
nomi och psykologi.

Gustavus har även ett gästartistpro-
gram, Out of  Scandinavia, som har funnits 
sedan 1989. Den första gästartisten var den 
samiske jojkaren, diktaren och aktivisten 
Nils-Aslak Valkepää, och sedan dess har 

Den svenske emigranten pastor Eric Nore-
lius grundade 1862 en kristlig folkhögskola 
i Red Wing. Skolan flyttade 1876 till Saint 
Peter och bytte då namn till Gustavus 
Adolphus College. I dag har Gustavus 
cirka 2 250 studenter. 

Det första man lägger märkte till när 
man besöker Gustavus Adolphus College är 
kopplingen till Sverige. Här finns flera mål-
ningar och statyer av Gustav II Adolf  och 
andra kända svenskar. Och även byggnader, 
lärosalar och parker har svenskklingande 
namn. Universitetsbiblioteket är namngett 
efter Folke Bernadotte. Den botaniska träd-
gården är uppkallad efter Carl von Linné. I 
den stora konferenssalen, Alfred Nobel Hall 
of  Science, arrangeras varje år en nobel-
konferens med olika teman. 

Svenska språket i fokus
Ursula Lindqvist är institutionschef  vid 
Department of  Scandinavian Studies och 
har arbetat på Gustavus sedan hösten 

På Gustavus Adolphus College 
är Sverige inte långt borta
Det finns ett tjugotal lärosäten i USA som erbjuder kurser i svenska, svensk kultur och svenskt samhälle. Ett av dessa är 
Gustavus Adolphus College i Saint Peter i Minnesota. Ursula Lindqvist undervisar i svenska på colleget och två av hennes 
tidigare studenter i svenska, Emily Pratt och Perry Esping, arbetar som ”tutors”. 

gäster från alla de nordiska länderna bju-
dits in. Gästartisten är ofta en person vars 
konstnärskap knyter an till de kurser som 
undervisas för tillfället. Artisten stannar en 
vecka för att umgås med studenterna, när-
vara under lektionerna och föreläser eller 
uppträder i regel både för studenterna och 
för en allmän publik. 

– I maj 2016 hade vi nöjet att ta emot 
den samiska sångerskan, låtskrivaren och 
miljöaktivisten Sofia Jannok. Det var ett 
besök som uppskattades mycket, såväl av 
studenter som av lärare, säger Ursula Lind-
qvist. Under sitt besök uppträdde Sofia 
Jannok också tillsammans med ursprung-
samerikaner.   

Utbyten med Sverige
På Gustavus finns ett studenthem som heter 
Sweden House där det bor 10–12 studenter 
varje år. Alla studenter kan ansöka om att 
få bo på Sweden House, men den som har 
svensk bakgrund eller studerar svenska har 

INFORMERAR

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

förtur. Emily Pratt bor på studenthemmet 
och studerar engelska och skandinaviska. 

– Jag är uppvuxen i Minnesota och det 
finns många högskolor här, men jag visste 
att jag ville studera svenska och valde då 
Gustavus som är ett av två ”Swedish libe-
ral arts college” i Mellanvästern i USA.

Emilys intresse för svenskan tog fart när 
hon som sjuåring deltog i ett sommarläger 
som arrangerades av Concordia Language 
Villages. Där sökte hon sig till Sjölunden 
som det svenska språklägret heter. Det blev 
många somrar på Sjölunden för Emily och 
i år arbetade hon för första gången som 
ledare på lägret.

– På språklägren varvas fritidsaktivi-
teter med språkinlärning. Främst lär sig 
barnen svenska genom språkbad, det vill 
säga en metod där man tillägnar sig det 
främmande språket i naturliga situationer, 
berättar Emily. 

Gustavus har utbytesprogram med 
Uppsala universitet, Linnéuniversitetet 
samt med Mora folkhögskola. Läsåret 
2018/2019 var Emily Pratt utbytesstudent 
vid Mora folkhögskola där hon gick allmän 
kurs. På så vis kunde hon fördjupa sina 
kunskaper i svenska.

Perry Esping går sitt tredje år på Gus-
tavus. Han kommer från Dallas i Texas 
och började läsa svenska på egen hand 
med hjälp av en mobilapp. 

– Jag har släktingar som emigrerade 
från Sverige till USA på 1860-talet och 
därför ville jag som svenskättling också lära 

mig språket, säger Perry.
På Gustavus Adolphus kan man gå ett 

program som heter Sweden Today. Det 
innebär att man under en vårtermin reser 
runt i Sverige samtidigt som man följer kur-
ser i olika ämnen. Programmet startade 
2009 och erbjuds vartannat år. Perry Esping 
deltog i programmet under våren 2019. 

– Vi hade kurser i svenska språket, 
samisk kultur, svensk geologi, miljö- och 
klimatfrågor och svensk politik. Och vi 
besökte hela landet, från norr till söder. Vi 
var bland annat i Jokkmokk, Umeå, Öst-
ersund, Mora, Uppsala, Stockholm, Visby, 
Växjö och Göteborg, 

Språkstöd och fika
Både Emily och Perry arbetar som ”tutors”  
i svenska. Det innebär att de hjälper stu-
denterna och finns på plats flera dagar i 
veckan för att svara på deras frågor. Helst 
genom att få dem att tänka till och själva 
komma underfund med hur språket fung-
erar. De deltar också ibland i Ursula Lind-
qvists lektioner som extralärare. 

En gång i veckan är det ”svenskt fika” 
på colleget och ibland har man även gäs-
ter. I september kom till exempel den 
svenska ambassadören Karin Olofsdotter 
på besök. 

Det råder en positiv anda på Gustavus 
och har man en gång studerat här så är 
man för alltid en ”Gustie”. 

Text och bild: Eva Jernström

Perry Esping och Emily Pratt
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Freie Fahrt für freie Bürger! Fri färd 
för fria medborgare! Det var en slogan 
som tydligen ADAC, den största tyska 
bilägarorganisationen i Tyskland, myn-
tade i mitten av 1970-talet. Då när olje-
krisen var som värst och det infördes 
bilfria söndagar i Tyskland ville man 
också begränsa hastigheten till 100 
km/h på de tyska motorvägarna, Auto-
bahn. Ett förslag som absolut inte gil-
lades av de flesta tyska bilägarna och 
ADAC tog strid. 

Det blev som ni säkert vet ingen hastig-
hetsbegränsning men däremot infördes en 
slags rikthastighet på 130 km/h. Alla som 
någon gång har bilat eller rest med buss 
genom Europa har säkerligen kört en del 
sträckor på de tyska motorvägarna. Det är 
mer eller mindre väl utbyggda vägar med 
många rastplatser och en hel del bensinsta-
tioner med tillhörande serviceanläggningar 
såsom toaletter och matställen. Allt för att 
resandet ska bli så angenämt som möjligt. 
Att ”flyga fram” över autobahn har för 
många varit ett härligt sätt att resa.

Tyvärr är realiteten nu en annan. Motor- 
vägarna är till åren komna och behöver 
ständigt repareras och bättras på, vilket 
leder till många vägbyggen. Det finns en 
hel del hastighetsbegränsningar på olycks-
drabbade ställen men också där vägbanan 
inte är i bra skick. Dessutom är det väldigt 
mycket trafik. Precis som i Sverige ökar 
antalet fordon varje år. Medan det i Sverige 

finns ca fem miljoner personbilar är siffran 
i Tyskland ca 47 miljoner! Jovisst finns det 
åtta gånger så många tyskar som svenskar 
men Tyskland är till ytan ca en femtedel 
mindre än Sverige. Låt de siffrorna sjunka 
in och försök att föreställa er nio gånger så 
många bilar på det svenska vägnätet. Glöm 
för all del inte att ta med det oändliga anta-
let lastbilar som rullar genom Tyskland. 
Med sitt centrala läge i Europa har Tysk-
land både den inhemska godstrafiken men 
också alla transittrafik. Det blir många last-
bilar och väldigt mycket trafik.

De nödvändiga vägbyggena i kombina-
tion med de ökade trafikmassorna leder till 
köer, Stau. ADAC har räknat ut att det är 
ca 2000 köer varje dag med en samman-
lagd längd på 4200 km, dagligen! De har 
tagit med alla slags vägar och köer i beräk-
ningen, inte bara autobahn.  Alla radioka-
naler har regelbundna ”Staumeldungen”, 
körapporter, vilka ofta är längre än själva 
nyhetsrapporteringen. En autobahn med 
många köer är A1 från Lübeck över Ham-
burg mot Köln. Det är säkert flera av er 
som kan bekräfta detta.

Så nu för tiden är det inte längre så 
lätt att susa fram över autobahn mot sitt 
semestermål. Du kan snarare susa fram till 
nästa kö. De fina rastplatserna är ibland så 
överfulla med lastbilar vars chaufförer tar 
sina föreskrivna och absolut nödvändiga 
pauser att det kan vara svårt att överhu-
vudtaget kunna köra av autobahn och in 
på rastplatserna.

Gasen i botten?

UTBLICK TYSKLAND

ADAC samlar in information om vägbyg-
gen, skollov och annat som påverkar trafik-
situationen. De har räknat ut att på onsda-
gar är det flest köer tätt följt av torsdag och 
fredag. Lördag och söndag är det i regel 
betydligt lugnare på autobahn, om det inte 
är skollovstart i någon av förbundsstaterna 
förstås. Dessutom publicerar ADAC en 
”Staukalender” för varje år. En slags upp-
skattning av trafikläget för alla årets dagar i 
förhoppning om att fler bilister ska anpassa 
sina resor till lugnare perioder.

Trots det stora trafikuppbådet inträffar 
det fortfarande relativt få olyckor just på 
autobahn. Bara 7% av alla trafikolyckor i 
Tyskland sker på autobahn. Det är ändå 
rätt tryggt att veta. Om, eller mer träffande, 
när du står i kö är det viktigt att alla bildar 
en ”Rettungsgasse”, en fri lejd för utryck-
ningsfordon. Då kör trafikanterna i vänstra 
filen så långt till vänster som möjligt och 
resten av trafikanterna så långt till höger 
som möjligt. En enkel och effektiv lösning 
för att få fram hjälp så fort det bara går.

Tiderna då man hoppade in i bilen 
för att snabbt ta sig någonstans är nästan 
helt förbi i Tyskland. En del av utlands-
svenskarna i min närhet väljer att flyga 
hem till Sverige istället. Det känns inte så 
bra med tanke på miljön. Några av oss tar 
tåget. Tyvärr ställdes de tyska nattågen in 
för några år sen så det blir till att ge sig av 
tidigt och hoppas på att alla byten funge-
rar. Då kan vi i sydvästra Tyskland ta oss 
till södra Sverige på ca 16 timmar med två 
till fem byten. Är man riktigt äventyrssu-
gen  kan man ta bussen. Min dotter åkte 
buss från Göteborg till Mannheim i som-
ras. Det tog 20 timmar och hon kom fram 
med….. tåget! Och hon kom fram, det är 
väl allt som räknas kanske. Som bilist får 
man försöka samla information och pla-
nera väl för att kringgå det värsta kao-
set.  Framförallt tycker jag att man för att 
kunna resa lugnare ska planera in ordent-
ligt med tid för sträckorna över autobahn. 
Då behöver man inte sitta som på nålar 
när nästa kö kommer utan kan ta det lugnt 
och kanske använda tiden till att samtala 
med sin medresenär eller 
lyssna på en bra podcast 
eller ljudbok.  Tänk på att 
även tiden du tillbringar i 
köer är livstid!

Text: Joanna Michel
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Mottagningen

Bä bä vita lamm 
– och bruna likaså
Vill man bli expert på fåruppfödning 
snabbt gäller det att åka långt ut i den 
åboländska skärgården och vistas en 
vecka som fåraherde i Houtskär. Det 
kan ju också finnas andra ställen där 
man får lika bra utbildning på så kort 
tid men det vet jag inget om. 

Jag hade lust att tillbringa höstlovsveckan 
ute i skärgården och bestämde mig att bli 
fåraherde för en vecka. På Facebook hade 
jag lagt märke till att det finns möjlighet att 
stifta bekantskap med lamm och får och få 
delta i fåruppfödarnas sysslor på en farm. 
Jag meddelade familjen att vi skulle åka på 
en lite annorlunda semester den här gången.

Höstens färger var otroligt fina då jag 
körde hela vägen från Åbo till Houtskär 
längs skärgårdens ringväg en måndag i mit-
ten av oktober. Hela landskapet var gult. 
Familjen skulle följa efter två dagar senare 
så jag fick njuta av ensamheten. Bilfärden 
tar cirka fyra timmar och under resan får 
man åka fyra olika skärgårdsfärjor. 

Väl framme i Houtskär blev jag varmt 
bemött av värdfamiljen som visade mig det 
gamla mysiga torpet där vi skulle bo. Och 
snart visste jag också var jag skulle hitta 

fåren och lammen. En fåraherde får själv 
bestämma över hur mycket ansvar hen tar 
under sin semestervecka och hur många 
hagar hen vill ha koll på. Man ska se till att 
elstängslen fungerar, att det finns vatten för 
djuren, att inget av fåren har rymt och att 
de alla mår bra. 

Familjen i Houtskär har runt 200 får 
och lamm av den finska lantrasen. Det 
finns massor av fördelar med just den här 
rasen, som t.ex. stora lammkullar, tidig 
könsmogenhet och glansig och fin ull. 
Värdfamiljen lärde mig massor om fårupp-
födning. Jag fick veta att det här jobbet de 
sköter inte är någon guldgruva. Lamm- 
och fårkött har väldigt låga producentpri-
ser och ullen har familjen till och med varit 
tvungen att bränna eftersom den medför 
mera kostnader än tillgångar. Om ett lamm 
eller får dör, kan man inte bara begrava 
det utan man måste beställa en särskild 
transport som ju också kostar.

Efter den här semestern vet jag mer än 
någonsin om hur det är att leva som får-
farmare i dagens Finland och jag uppskat-
tar verkligen deras jobb. Pappersarbetet är 
otroligt tidskrävande och väger lammet eller 
fåret för lite eller för mycket kan det hända 

att uppfödaren inte får ett enda euro för 
köttet. Det här jobbet gör man faktiskt inte 
för pengar.

Den finska lantrasen kan till färgen vara 
vit, brun eller svart. Dess viktigaste och 
lönsammaste uppgift är att fungera som 
landskapsskötare. På somrarna transporte-
ras fåren till olika öar där de betar eller gör 
sitt jobb m.a.o. för det här är den största 
inkomstkällan som fåruppfödarna har. Men 
även detta medför mycket arbete eftersom 
fåren ju behöver tillsyn även på öarna. 

Familjen i Houtskär har gett namn åt 
nästan alla sina får. Hur fäst familjen är 
vid vissa får är djupt rörande. När den 
allra snällaste baggen Don Juan säljs och 
ska hämtas är det en sorgsen stämning 
hela dagen. 

Jag tror jag åker tillbaka nästa sommar. 
Att jobba ute i den friska skärgårdsluften 
är något som passar mig. Och att ge en 
kram åt de små lammen 
och känna deras varma 
andning mot sin egen kind 
känns härligt.  
Vi ses igen!

Text: Johanna Savolainen

Utblick Finland
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En av Svenskar i Världens grundpelare 
är det påverkansarbete som gynnar de 
660 000 svenskar som arbetar, studerar 
eller bor utomlands, men också för dem 
som återvänder till Sverige. Detta arbe-
tet har pågått sedan 1938. Några viktiga 
segrar under årens lopp är möjligheten 
till dubbelt medborgarskap, rösträtt för 
utlandssvenskar samt möjligheten att brev-
rösta från utlandet. Men förändringens 
vindar slutade inte att blåsa där.

Utlandssvenskarnas parlament
Vårt viktigaste forum för påverkansarbete 
är Utlandssvenskarnas parlament som har 
genomförts vartannat år sedan 2007. Syftet 
med parlamentet är att utlandssvenskar till-
sammans med experter och politiker disku-

terar några av de utmaningar som utlands-
svenskar har i förhållande till svenska 
regelverk och attityder. 

Problemformuleringarna och lösningsför-
slagen presenteras i form av resolutioner som 
når berörda beslutsfattare, myndigheter och 
andra centrala institutioner. Årets upplaga 
av Utlandssvenskarnas parlament behand-
lade sju olika områden: utbildning, skatter, 
mobilitet, försäkring och sjukvård, medbor-
garrätt, medborgarskaps samt attityd och 
värdering. Det handlade om allt från egen 
valkrets för utlandssvenskar till uppehålls-
tillstånd för medföljare. Vissa frågor har dri-
vits under en längre tid medan andra är nya. 

Framgång för studenter
Den senaste framgången rör den numera 

mer rättvisa konverteringen av Internatio-
nal Baccalaureate-betyg, även känt som 
IB-betyg. Det är en utbildning som ges över 
hela världen, främst på engelska. IB lyfts 
ofta fram som mer utmanande än ”vanliga” 
svenska utbildningar, och har generellt sett 
hög status. 

Problemet var att konverteringen från 
IB till svenska poängsystemet var djupt 
orättvis för IB-studenter. Detta resulte-
rade i att elever med IB-betyg fick sämre 
snitt i jämförelse med svenska betyg, trots 
att deras studieinsatser ofta var större. Den 
skeva bedömningen låg till grund för en av 
Svenskar i Världens resolutioner som togs 
fram under Utlandssvenskarnas parlament 
2017. Därutöver skrevs ett remissvar till 
UHR i frågan. En stor seger var vunnen 

Dubbelt medborgarskap, rättvisare betygskonverteringar och förhoppningsvis en långsiktig lösning för 
alla svenskar i USA som behöver förnya sina pass. Svenskar i Världens påverkansarbete är lika viktigt 
nu som när organisationen startade för 80 år sedan.

– utlandssvenskarnas röst i Sverige
Svenskar i Världen 

Finansborgarrådet i Stockholm, Anna König Jerlmyr
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Svenskar i Världen är en ideell och politiskt obero-
ende organisation som arbetar för att stödja utflyt-
tande och återvändande svenskar. Organisationen 
är också en remissinstans och bedriver påverkans-
arbete till nytta för de 660 000 svenskar som arbetar, 
studerar eller bor utomlands. Organisationen utger 
utmärkelsen Årets svensk i världen. Mer information 
på www.sviv.se. Svenskar i Världen finns även på 
Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. 

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom delar ut stipendier till utlandssvenska 
barn och ungdomar för studier i Sverige (f d riksinternat) eller svensk skola i utlandet, 
för intensivkurser i svenska (s.k. sommarkurs) och för TISUS-tester.

Stipendier kan även sökas av svensk skolförening i utlandet till dess verksamhet.
Stipendiefonden ger också praktikantstipendier till svenska studenter i samarbete med 
ett antal svenska handelskamrar utomlands.

Välkommen att besöka vår hemsida wwVälkommen att besöka vår hemsida www.stipfond.se för mer information om regler 
och ansökan. Nästa ansökningsperiod öppnar den 1 februari 2020 för läsår 2020/2021.

Välkommen att söka stipendier!

i samband med antagningsperioden för 
höstterminen 2019, då konverteringen änt-
ligen justerades och blev mer rättvis.

Tiotusentals berörda svenskar i USA
Det påverkansarbete som organisationen 
bedriver rör först och främst svenska regel-
verk och attityder, men arbetet kan också 
ha koppling till företeelser utanför Sveriges 
gränser. Ett färskt exempel kommer från 
USA där det nu blivit betydligt svårare att 
förnya sitt pass i och med att den mobila 
passenhet som tidigare skickades runt i 
landet har tagits ur bruk. Det leder till 
stora problem för de utlandssvenskar som 
inte bor i närheten av generalkonsulatet i 
New York och ambassaden i Washington 
D.C. som är de enda utlandsmyndighe-
terna med befogenhet att förnya pass. 

För alla svenskar boendes på västkus-
ten eller inlandet är det numera extra 
svårt och dyrt att förnya sitt pass. USA är 
mycket striktare gällande semester – den 
är inte sällan obetald och avsevärt kortare 
än i Sverige. Att då exempelvis tvingas åka 
från kust till kust, en sträcka på 4 000 km 
för att förnya sitt pass är både dyrt, svårt 
och inte vidare klimatsmart. Som en följd 
av detta valde organisationen att skriva ett 
brev till utrikesminister Ann Linde. Där 
förklarades och framfördes de problem 
som utlandssvenskar i USA upplever och 

uppmanade UD till en långsiktig lösning 
genom att åter öppna ett generalkonsulat 
på västkusten. I skrivande stund avvaktar 
Svenskar i Världen svar från UD.

Demokratiskt förändringsverktyg
Svenskar i Världen är en remissinstans 
och svarar kontinuerligt på utredningar 
och rapporter med utlandssvenskarnas 
perspektiv i fokus. Utdragna utredningar 
och remisser kan emellanåt uppfattas som 
frustrerande för många, men fördelen är 
att processen tillåter inspel från allmän-
heten innan beslut fattas, vilket är ett vik-
tigt inslag i en fungerande och välmående 
demokrati.

Den senaste remissen Svenskar i Världen 
besvarade handlade om E-hälsomyndighe-
tens rapport ”Reglering av personuppgifts-
behandling”. Syftet med rapporten var att 
presentera de lagförändringar som krävs för 
att kunna expediera svenska e-recept utom-
lands och utländska e-recept i Sverige. Det 
är ett positivt förslag eftersom det går i linje 
med Svenskar i Världens övergripande mål-
sättning om att det ska vara så enkelt som 
möjligt att arbeta, studera och bo utom-
lands – men också att återvända till Sverige. 
Samtidigt poängterades att svenskar inte 
bara är begränsade till Europa utan lever i 
hela världen. 

Det är just detta som är organisationens 

styrka: Svenskar i Världen talar för samt-
liga utlandssvenskar och lyfter fram deras 
perspektiv i situationer där de annars inte 
skulle hörts. Ju fler som går med i Svenskar 
i Världen, desto starkare blir vår röst.

John Martinsson
Praktikant på Svenskar i Världen



26 SVERIGEKONTAKT

Så småningom öppnades en helt ny värld 
för mig, fylld med duktiga svenska uppfin-
nare och modern teknik, spännande för-
fattare och underbara traditioner. Men det 
var då, i mitten av 1990-talet, då man inte 
hade internet och bara kunde få informa-
tion om det gåtfulla Sverige från böcker.

Mycket har förändrats sedan dess. Idag 
finns det massa möjligheter att nå fram till 
människor och upplysa dem om olika svenska 
fenomen. Så, vad har hänt under åren?

Vad vet ryssar om svenskar? Den här 
frågan har både Sveriges ambassad och 
oberoende journalister och bloggare ställt 
till ”vanliga människor på gatan” rätt 
många gånger och sedan publicerat resul-
taten på facebook. Och ja, vad vet man 
egentligen om Sverige?

En liten undersökning för drygt ett år 
sedan visar att det inte är så många som 
faktiskt kommer på de tidigare så vanliga 
stereotyperna om ”den svenska familjen” 
(då flera personer anses leva ihop), ”den 
svenska väggen” (så kallas en vanlig ribb-
stol) och ”det svenska bordet” (som i Sve-
rige är känt som buffé). Som tur är, skulle 
jag säga. Men fortfarande hör man den 
ofta förekommande förväxlingen mellan 
Sverige och Schweiz (på ryska heter Sve-
rige Sjvetsija och Schweiz Sjvejtsarija, så 
kanske inte så konstigt att de förväxlas med 
varandra), så ”svenskt ur”, ”svensk ost” och 
”svensk choklad” är något som i princip 
blev ledande i undersökningen. Alla förstår 
att folk förväxlar två länder, även om vi som 
varit i Sverige ett antal gånger kan hålla 
med om att Grevé och Marabou verkligen 
är klassiker som man vill ta med sig hem.

Det märkliga är att när intervjuaren 
frågar om man kanske tänkte på Schweiz i 
stället för Sverige så blir de svarande oftast 
förvånade. De erkänner felet men samti-
digt konstaterar att i så fall har de förmod-
ligen inga associationer med Sverige alls. 
Men är det verkligen så?

UTBLICK 

RYSSLAND

När jag började sysselsätta mig med svenska språket och den svenska kulturen, visste jag nog inte 
så mycket om Sverige. Karlsson på taket, ABBA och Roxette, ishockey, Electrolux (för deras reklam 
slutade alltid med ”Gjort i Sverige. Gjort med omtanke”). Inte ens IKEA var med i min bild av Sverige, 
för då fanns det inte något IKEA-varuhus i Ryssland än.

HUR SER SVERIGE UT?

Så fort någon nämner IKEA så blir folk 
glada och säger att de ofta handlar där. 
Kanske inte större möbler (för i Ryssland 
finns det billigare alternativ från exempelvis 
grannlandet Vitryssland) men ändå. Nobel-
priset känner man också till, liksom Astrid 
Lindgrens sagor, framför allt Karlsson på 
taket. Det jag själv blir överraskad över är 
att det faktum att Sverige gör rätt mycket 
för att marknadsföra sig självt inte leder till 
större kännedom om landet. De som redan 
är intresserade av Sverige lär sig mer, men 
de övriga blir inte upplysta alls. Som en av 
de intervjuade sa, ”För mig är Sverige lite 
som Mongoliet. Man varken hör eller ser 
dem. De håller sig till sin neutralitet”.

Det där med neutraliteten är ett käns-
ligt ämne i Ryssland. I och med att andra 
världskriget berörde många familjer här 
har man gjort en hel del program om de 
olika ländernas roller, och den svenska 
neutraliteten blev snabbt ett omdiskute-
rat tema. Fortfarande tycker man att neu-
tralitet inte bara handlar om soldaternas 
fysiska närvaro, utan också om handlingar 
och ord. Många anser att ett land inte får 
kalla sig neutralt om det uttrycker sina 
politiska preferenser och vilken sida man 
helst skulle stå på, även rent teoretiskt. En 
av de intervjuade tyckte att Sverige och 
Ryssland fortfarande är i någon form av 
krig. Inte officiellt förstås, men snarare 
eftersom ”Sverige stödjer Europa och 
USA, och det gör inte vi”. Alltså, lite av 
det välkända ”om man tycker annorlunda 
så är man fiende”.

Krig är faktiskt något som många inter-
vjuade tänker på när det gäller Sverige. 
Man kommer ihåg Poltava, vilket inte är så 
konstigt eftersom slaget vid Poltava är en 
viktig händelse i Rysslands historia som la 
grunden till att Ryssland kunde bli ett stort 
imperium. De gamla krigen mellan Sverige 
och Ryssland diskuterades ofta i skolan, 
precis som Rurik som ”blev tillkallad för 

att styra över det gamla Rus”. Dock är det 
ingen som associerade Sverige med denna 
historiska personlighet. Bara Poltava.

De andra typiska svaren om vad som 
förknippas med Sverige är Volvo och Saab 
samt ishockey. Bilmärkena är lätt att för-
stå, speciellt om man har egen bil och föl-
jer utvecklingen i bilindustrin. Ishockey är 
nog en kvarleva från sovjettiden då de flesta 
hejade på denna sport och inte fotboll som 
det gamla Sovjet knappt hade några större 
framgångar i. Men det är ingen längre som 
kommer ihåg sådana stjärnor som Björn 
Borg eller Ingemar Stenmark. Inte ens 
modernare hjältar dyker upp i undersök-
ningen, som exempelvis Sarah Sjöström.

Det där med stereotyper försöker man 
hela tiden bekämpa. Att världen har blivit 
mer öppen och folk har fått större resmöj-
ligheter, samt att det nu finns massvis med 
tv-program som handlar om livet och 
enskilda personer borde betyda att stereo-
typerna håller på att försvinna. Men riktigt 
så verkar det inte vara. Många tycks se det 
de vill och förväntar sig att se. Det är först 
när förväntningarna krossas mot verklighe-
ten som människor kanske börjar inse sin 
blindhet.

År 2016 började ett samarbete mellan 
Svenska Institutet och Oleg Kuvaev, ska-
pare av en känd rysk tecknad serie om tje-
jen Masianja. Det tillkom fem korta avsnitt 
där just stereotyperna om Sverige tas upp 
och det som anses vara svenskt. Masianja 
”föddes” år 2001 med hjälp av Macromedia 
Flash – en ny teknik som skulle förvandla 
internet från en ”tråkig informationskälla” 
till en spännande resurs med rörande under-
hållande bilder. Ironi och humor har alltid 
varit kännetecknande för denna serie, vad 
avsnittena än handlade om.

Den här gången skulle Masianja resa 
till Sverige och berätta om detta land. De 
gamla stereotyperna om Karlsson på taket, 
Poltava, ABBA och vikingar dök upp, 
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men samtidigt presenterades Sverige som 
ett land där Lenin köpte sin kostym strax 
innan han kom till Ryssland för att starta 
sin blodiga revolution. I filmen kallas han 
förresten för Rysslands första shoppingtu-
rist utomlands.

Längre fram berättas det om midsom-
mar med Små grodorna och fika ”som 
äger rum hundra gånger om dagen”. Man 
skämtar om att varje fikapaus på jobbet 
delas med chefen, som lugnt och förstå-
ende lyssnar på sina anställdas största 
bekymmer, nämligen ”pennor som är allde-
les för korta och obekväma att skriva med”. 
Samtidigt lär man sig om den svenska mil-
jöpolitiken, jämställdheten, alkohollagarna 
och naturen.

Och ändå fastnar inte den här informa-
tionen i våra huvud. Inte heller allt det där 
som Sveriges ambassad och sweden.ru berät-
tar om på sina hemsidor. Böcker och filmer, 
kändisar, uppfinningar – allting går bara 
förbi. Varför är det så få som känner till lan-
det Sverige? Varför lyckas inte den här bilden 
av Sverige att rota sig i ryssarnas huvud?

Låt oss ta filmer som annonseras av 

ambassaden. I de flesta länder kan man ju 
inte överträffa amerikanska blockbusters 
och därför satsar man på djupa filosofiska 
filmer à la Ingmar Bergman. Men i Ryss-
land har vi våra egna regissörer som har 
en liknande dragning till grymma problem 
och besvärliga livssituationer, så sådana fil-
mer levererade av Sverige, är nog de flesta 
inte så jätteintresserade av.

Musiken då? Musikbranschen har inter-
nationaliserats till så hög grad att man inte 
längre vet att någon artist eller låtskrivare i 
USA har ett svenskt påbrå. Och med tanke 
på att det finns ett så stort utbud av vad 
man kan lyssna på finns det betydligt färre 
trogna fans som följer en enda artist eller 
musikband och därmed har koll på vad det 
är för musik som kommer från ett specifikt 
land. Men de som lyssnar på blackmetal är 
väl medvetna om Sveriges viktiga bidrag 
till genren visar det sig!

Men den främsta anledningen till att 
associationer med Sverige saknas är nog 
media. Ambassaden sprider information 
bland de som redan är förälskade i landet. 
De övriga får sina tankar och idéer från 

TV och tidningarna, och det är just där nya 
stereotyper föds och sprids. Om svenska tid-
ningar berättar om ryska u-båtar och det 
stora hotet som Ryssland utgör på alla möj-
liga fronter så besvaras detta i Ryssland med 
historier om ökande kriminalitet, enkönade 
äktenskap och rysktalande par vars barn tas 
bort från föräldrarna av svenska myndighe-
ter. Och detta är väl inget man vill ta upp 
när man blir intervjuad av en representant 
för Sverige ute på gatan!

Att media väljer att fokusera på allt det 
som uppfattas som negativt och hotfullt 
förstärker bara dessa stereotyper och leder 
inte till något positivt. För ser man bara 
bortom detta, så upptäcker man att både 
Sverige och Ryssland är två fantastiska län-
der. Det är något som alla vi som på något 
sätt jobbar med det svenska språket och den 
svenska kulturen försöker 
understryka och se till att 
fler ryssar ska få kännedom 
om det underbara landet 
Sverige.

Text: Julia Antonova
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Dialekten i 
Gammalsvenskby

– att göra den negligerade rösten hörd. Ordbildning i dialekten (del 4)

Anna Kristiansdotter Utas (1912-1998), mor till Lidia Utas
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fixet -at-, som ofta motsvarar svenskans -ig: 
bakkatär ’backig’, bḷummatär ’blommig’, bḷäs-
jatär ’flintskallig’ (av bḷäse ’panna’), bällatär 
’med stor mage’ (och bällat ’gravid’), böḷmatär 
’grumlig’, daggatär ’daggig’, dōmbatär ’dam-
mig’ och tiotals andra exempel. Det finns 
även ett sådant adjektiv avlett av ett slaviskt 
låneord: usjatär ’som har mustasch’ av ry. use 
’mustasch’, fast detta är ett enstaka exempel 
(till skillnad från sammansättningar, där sla-
viska element gärna används).

Naturligtvis är inte alla suffix lika frek-
venta. Om ett suffix förekommer i ett tämli-
gen stort antal exempel kallas det produk-
tivt. Det mest produktiva substantivistiska 
suffixet i dialekten är -ar i sådana ord som 
kērar, mjöḷkar (det motsvarar sv. -are; se 
nedan). Å andra sidan, finns det suffix som 
förekommer endast i ett par ord, t.ex. -eṣt. 
Det är också viktigt att lätt kunna ange ett 
basord för en suffixavledning. Det måste 
finnas i det nutida språket. I sådana fall 
som t.ex. kērar är det verbstammen kēr. Om 
det inte går att ange ett basord för ett avlett 
ord (därför att det inte fanns i språket över-
huvudtaget eller har gått ur bruk) kan man 
strängt taget inte tala om suffix. Till exem-
pel, finns det inte basord för sumar ’som-
mar’ eller käliŋ ’kvinna’. Sumar är självt ett 
basord, där elementet -ar inte är suffix utan 
hör till roten, till skillnad från kērar. Emel-
lertid är en gräns inte alltid helt skarp, då 
till exempel basordet av en ren tillfällighet 

inte har förekommit i intervjuerna.
Här nedan ger jag en förteckning över 

substantiviska suffix grupperade efter deras 
generella betydelser och anför exempel. De 
här listorna av exempel är inte uttömmande, 
fast jag försöker ange ganska många exempel 
därför att exempel och det faktiska materi-
alet är i slutändan det viktigaste som finns i 
en språkbeskrivning.  

Suffix för personbeteckningar och 
nomina agentis

Suffixet -ar
Det enda produktiva suffixet för personer i 
dialekten är -ar. Många av de här substanti-
ven betecknar de som utför en viss aktion, 
det finns en speciell latinsk term för sådana, 
nomina agentis, i singular nomen agentis, dvs. 
’görarens namn’. Här listar jag de flesta sub-
stantiv med suffixet -ar som har förekommit 
i mina intervjuer och anger basordet om det 
är känt. Alla substantiv med -ar är masku-
lina, den feminina motsvarigheten är -aṣk. 

Substantiv avledda av verb: arbetar ’arbe-
tare’ (arbet ’arbeta’), biggjar ’byggare’ (bigge 
’bygga’), bḷū-sjǖar »blod-sugare», dvs. ’blodi-
gel’ (sjǖ ’suga’), bokar ’bagare’ (boka ’baka’), 
būtar ’botare, läkare’ (būt ’bota, läka’; orden 
doftor och doftoṣk används också), drikkjar eller 
drikkar ’drinkare, alkoholist’ (drikk ’dricka’; 
andra orden för ’alkoholist’ är drikks-
hund, drikks-bita — maskulint, drikks-bitt — 

I föregående nummer av ”Sverigekon-
takt” berättade jag om substantivs 
ordböjning i dialekten. I det här num-
ret ska jag lämna ordböjningen för en 
stund och berätta om ordbildningen. 
Det är också nödvändigt för en ytter-
ligare beskrivning av ordböjningen 
som fortsätter att beskrivas i följande 
nummer av tidningen.
 
Överblick över ordbildningen
Det mest frekventa sättet att bilda nya ord 
i dialekten är sammansättning, när ett 
nytt ord bildas av två (eller fler) andra ord 
som redan finns i språket. Elementen som 
ingår i ett sammansatt ord kallas sam-
mansättningsled. Jag skiljer dem med 
ett streck. Sammansättningen är också 
den vanligaste typen av ordbildning i stan-
dardsvenskan. Om vi tittar i Svenska Aka-
demiens ordbok ska vi se att hos många 
uppslagsord finns långa listor av samman-
sättningar efter det enkla ordet (»enkel» 
betyder icke-sammansatt här). Till exem-
pel nedanför basordet fjäril hittar man fjä-
rilsart, fjärilsblomma, fjärilsblomstrig m.m. Och 
när man bläddrar genom Svenska Aka-
demiens ordlista, ser man att de flesta ord 
där är sammansatta. I dialekten har sam-
mansatta ord några fonetiska egenskaper, 
nämligen två betoningar och förkortning 
av vokalen i första sammansättningsledet 
(om den är lång). Huvudbetoningen faller 
vanligen på den första stavelsen av första 
sammansättningsledet, det andra sam-
mansättningsledet har bibetoning. Så här 
uttalas de flesta sammansatta ord, t.ex. 
bār-futatär ’barfota’, bḷum-hatt ’solros’, gamaḷ-
fār ’mor- eller farfar’, grann-fār ’manlig 
granne’, grann-mūär ’kvinnlig granne’, boṭṭ-
mülkna ’bortmurknad’, fast-früsndär ’fast-
frusen’, upp-torrkast ’upptorkad’ (av torrkas 
upp) och många andra. När det gäller för-
kortningen av vokalen, jämför bōn ’barn’ 
och bon-vaftaṣk ’barnvakterska’, brē ’bröd’ 
och bre-disk ’större tallrik för bröd’, kōḷ ’kål’ 
och koḷ-gōd ̣ ’flodäng vid Dnjepr’ (där kål 
växte). Båda dessa regelbundenheter, dvs. 
två betoningar och förkortningen, är inte 
särskilt strikta, och det finns ganska många 
undantag och säregenheter.  

Ett annat sätt att bilda nya ord är att 
lägga till vissa element till stammen. De 
mest frekventa av dessa element kallas pre-
fix (till vänster om stammen) och suffix 
(till höger). I denna artikel ska jag berätta 
om suffix hos substantiv. De flesta suffix 
förekommer just i substantiv och är mycket 
få hos andra ordklasser. Emellertid, hos 
adjektiv finns åtminstone ett suffix som före-
kommer i ganska många ord. Det är suf-

Anna Kristiansdotter Utas (1912-1998), mor till Lidia Utas



30 SVERIGEKONTAKT

feminint), fiskjar ’fiskare’ (fiske ’fiska’), fīun-
spǟlar ’fiol-spelare, violinist’ (spǟl ’spela’), 
frīar ’friare’ (frī ’fria’), ill-gärar ’illagörare, 
huligan’ (gära ’göra’), kērar ’körare’ (kēr ’åka, 
köra’), hōr-kḷippar ’frisör’ (kḷipp ’klippa’), 
kūkar ’kokare’ (kūk ’koka’), lǟrar ’lärare’ (lǟr 
’lära’), moḷar ’mjölnare’ (moḷa ’mala’), möḷkar 
’mjölkare’ (möḷk ’mjölka’), narr-gärar ’gyck-
elmakare’, post-bärar ’brevbärare’ (bära), 
rīar ’ryttare’ (rī ’rida’), sjȫḷjar ’säljare’ (sjöḷe 
’sälja’), skjǖtar ’skytt’ (skjǖt ’skjuta’), skrīvar 
’skrivare’ (skrīv ’skriva’), slōar ’gräsklippare’ 
(slō ’slå’), spinnar ’vävare’ (spinn ’väva’), söü-
mar ’skräddare’ (söüm ’sy’), tāk-täkkjar ’takläg-
gare’ (täkke ’täcka’), tjēnar ’hyrd arbetare’ (tjēn 
’tjäna’), trikkjar ’tryckare’ (motsvarande ver-
bet har inte förekommit), triskjar ’tröskare’ 
(triske ’tröska’), vaftar ’vakt’ (vaft ’vakta’), vallar 
’herde’ (vall ’valla’). Hit också hör beteck-
ningarna för livlösa föremål: rukk-spinnar 
’spinnrock’, sīlar ’durkslag’ (sīl ’sila’).

Som man kan se, är de flesta ord med 
suffixet -ar avledda av verb. Med substantiv 
är förknippade följande avledningar: kḷukkar 
’klockare’ (kḷukk ’klocka’), ljǖdar ’skvaller-
bytta’ (ljǖd ’lögn, skvaller’), mǖrar ’murare’ 
(mǖr ’mur’), sindar ’syndare’ (sind ’synd’; det 
motsvarande verbet har inte förekommit). 
Hit kanske också hör hakk-spikkar ’hack-
spett’ (jämte hakk-spikk, jfr. spikk ’spik’). Av 
räkneordet tī ’tio’ är avlett tīar ’tia’.

Substantiven med -ar bildar en särskild 
böjningstyp, m. II.2, och har följande former: 
bokar, bestämd sg. bokan, plural bokarär, 
bestämd pl. bokare eller bokana; biggjar, 
bestämd sg. biggjan, plural biggjar eller bigg-
jarär, bestämd pl. biggjare eller biggjarena.

Det förekommer ganska många mas-
kulina substantiv som slutar på -ar och hör 
till samma böjningstyp, men hos dem är 
-ar inte suffix i nutida dialekten utan hör 
till roten. Skillnaden mellan suffixala och 
icke-suffixala ord är att det i första fallet är 
lätt att se basordet. I det andra fallet har 
ett sådant ord antingen aldrig funnits över-
huvudtaget (det går inte att säga »det här 
ordet är avlett av...»), eller är mycket avläg-
set och kräver speciell undersökning, eller 
är ett låneord. Exemplen på icke-suffixala 
ord av olika slag är ankar ’ankare’, bastar 
’jordstycke där meloner eller vattenmelo-
ner växer’ (ett slaviskt låneord), färmínnar 
’förmyndare’ (ett standardsvenskt låneord), 
homar ’hammare’, komar ’rum’, källar ’käl-
lare’, middar ’lunch’, monnar ’morgon’, obbar 
’abborre’, pipar ’peppar’, spikar ’skaffer; skjul 
där man bevarade halm’ (ett medellågtyskt 
lånord), sumar ’sommar’, töümar ’tömmar’.

Suffixet -aṣk
Detta är en feminin motsvarighet till -ar. 
Substantiv med det här suffixet är inte tal-
rika. Här är en nästan uttömmande lista: 
bḷū-sjǖaṣk ’blodigel’ (jämför bḷū-sjǖar ovan), 
bokjaṣk eller bokaṣk ’bagerska’, bon-vaftaṣk 

’barnsköterska’, būtaṣk ’läkerska’, dägg-
jaṣk ’amma’ (dägge ’ge di’), gräss-sprintaṣk 
’gräshoppare’ (sprint ’hoppa’), kuṭṭ-läggaṣk 
’spågumma’ (kuṭṭ ’kort’ + lägge ’lägga’), kūk-
jaṣk eller kūkaṣk ’kokerska’, ljǖaṣk ’ljugerska, 
skvallerbytta’ (ljǖ ’ljuga’), lǟraṣk ’lärarinna’, 
möḷkjaṣk och möḷkaṣk ’mjölkerska’, sjȫḷjaṣk 
’säljerska’, spinnaṣk ’väverska’, svīn-stillaṣk 
’kvinna som jobbar med grisodling’ (still 
’mata’), söümaṣk ’skrädderska’, tjēnaṣk ’tjäna-
rinna’, vaftaṣk ’kvinnlig vakt’. Av substan-
tiv är avledda doftoṣk ’kvinnlig läkare’ (jfr. 
doftor), drǟŋjaṣk ’tjänarinna’ (dräŋŋ eller drǟŋ 
’stalldräng’). 

Substantiv med det här suffixet böjs så 
här: kūkaṣk, bestämd singular kūkaṣke, plu-
ral kūkaṣkar, bestämd plural kūkaṣkena eller 
kūkaṣkana. 

Det bör också anmärkas att dialekten 
nästan saknar det suffix som motsvarar sv. 
-inna, ty. -in i beteckningar på kvinnor. Det 
enda kända är jǖden (best. sg. jǖdena, pl. jǖde-
nar, best. pl. jǖdena) ’judinna’, till jǖd ’jude’. 
Men det kan snarare vara ett tyskt låneord.

Suffixet -iŋ
Suffixen -iŋ och -ḷiŋ i maskulina person-
beteckningar har förekommit bara i två 
substantiv: armḷiŋ ’stackare, föräldrarlöst 
barn’ (till armär ’fattig; mager’) och släftiŋ 
’släkting’ (till släft ’släkt’). I andra substantiv 
med -iŋ är det inte suffix från synkronisk 
synpunkt därför att förbindelsen med det 
primära ordet är förlorad i den nutida dia-
lekten. Sådana exempel är gädiŋ ’geting’, 
huniŋ ’honung’, kikḷiŋ ’kyckling’, krimpḷiŋ 
’krympling’, kuniŋ ’kung’, mäxliŋ ’smittkop-
por’, späriŋ ’örn’, tfinniŋ eller finniŋ ’tinning’, 
tumḷiŋ ’tumme’, täkḷiŋ ’sparv’, väliŋ ’soppa’. 
Alla de här substantiven böjs enligt typ I.1: 
kikḷiŋen, kikḷiŋar, kikḷiŋa. Det enda feminina 
substantivet här är käliŋ ’kvinna’ (inte nöd-
vändigtvis »käring»): bestämd sg. käliŋe, pl. 
käliŋar, bestämd pl. käliŋana eller käliŋena.

Suffix av substantiv med abstrakt 
betydelse

Suffixet -häit
Det bildar feminina substantiv och är fullt 
levande. Följande ord är avledda av adjek-
tiv: arghäit ’arghet, ilska’ (argär ’arg’), bḷöüt-
häit ’mjukhet’ (bḷöütär ’mjuk; blöt’), djǖphäit 
’djuphet’ (djǖpär ’djup’), dummhäit ’dumhet’ 
(dummär ’dum’), falskhäit ’fiendskap’ (falskär 
’ond’), fikshäit ’snabbhet’ (fiksär ’snabb’), fäit-
häit ’fetma’ (fäitär ’fet’), gamaḷhäit ’ålderdom’ 
(gamḷan ’gammal’), gūhäit ’godhet’ (gūär, 
förekommer bara i betydelsen ’smaklig’), 
hōḍhäit ’hårdhet’ (hōḍär ’hård’), höühäit ’höjd’ 
(höüär ’hög’), kōldhäit ’köld’ (kōldär ’kall’; 
substantivet kjȫḍ används också), lōŋhäit 
’längd’ (lōŋär ’lång’), märkhäit ’mörkhet’ 
(märkär ’mörk’), nīhäit ’nyhet’ (nīär ’ny’), 
rōhäit ’råhet’ (rōär ’rå’), räddhäit ’skräck’ (räd-

där ’rädd, skrämd’), räinhäit ’renhet’ (räindär 
’ren’), starkhäit ’hälsa’ (starkär ’stark, frisk’), 
träitthäit ’trötthet’ (träittär ’trött’), vōthäit ’våt-
het’ (vōtär ’våt’). Den adjektiviska stammen 
ēvig- i ēvikhäit ’evighet’ är ett standards-
venskt lån därför att suffixet -ig hos adjektiv 
aldrig används i dialekten. 

Av substantivet bōn ’barn’ är bōnhäit 
’barndom’ avlett, men den mer brukliga 
beteckningen för barndom är bōn-tī, bok-
stavligen ’barn-tid’. Med verbet ljǖ ’ljuga’ 
är ljǖhäit ’skvaller’ förknippat. Vid sidan 
av djǖphäit, höühäit, lōŋhäit säger man också 
djǖpläik, höüläik och lōŋläik (se nedan). 

Substantiv med -häit har ändelsen -e i 
bestämd singular: arghäite. I plural används 
de inte, med bara ett undantag — dumm-
häitär ’dumheter’. Substantiv ’skräck’ och 
’längd’ i intervjuer med Lidia Utas, den 
mycket kunniga talaren, har förekommit i 
bestämd singular med den maskulina ändel-
sen -n: räddhäitn och lōŋhäitn, förmodligen på 
grund av inflytande av abstrakta substantiv 
med suffixet -läik som är maskulina.

Suffixet -läik
Det här suffixet bildar maskulina substan-
tiv och, såvitt man kan döma av det före-
liggande materialet, är mindre brukligt än 
-häit. Av adjektiv är följande ord avledda: 
bräiläik ’bredd’ (bräiär ’bred’), djǖpläik, 
höüläik, lōŋläik, tjokkläik ’tjocklek’ (tjokkär 
’tjock’). Med vädär ’vind’ (inte ’väder’!) är 
vädärläik ’väder, väderlek’ förbundet. 

Substantiv med -läik hör till böjningstyp 
m. I.1 och har ändelsen -en i bestämd sing-
ular. I plural har de inte förekommit.

Suffixet -iŋ
Abstrakta substantiv med -iŋ är feminina. 
Av verb är följande ord avledda: darrniŋ 
’feber, febersjukdom’ (darr ’darra’), grāvniŋ 
eller begrā́vniŋ (grāv ’gräva’). Av ett adjek-
tiv är bara saniŋ ’sanning’ avlett. Det pri-
mära adjektivet har forekommit endast i 
neutrum: sannt ’sant’. Basorden för dimḷiŋ 
’dimma’, jūḍ-bǟvniŋ ’jordbävning’ har inte 
förekommit. 

Feminina substantiv på -iŋ har -e i 
bestämd singular. Pluralformen används 
inte.

Suffixet -eṣt
Det har förekommit i två beteckningar på 
ämnen: smäreṣt ’salva’ (till smäre ’smörja’), 
stirkeṣt ’stärkelse’ (stirke ’stärka’), och i ett 
abstrakt substantiv: argeṣt ’ilska’. De hör till 
neutralt genus.

Verbalsubstantiv på -and- och presens  
particip
I mina intervjuer förekommer substan-
tiv på -and- bara i formen som slutar på 
-e, vilken förmodligen kan förklaras som 
bestämd form av neutrum singular (jäm-
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1 Jämför i svenskan Boken blev liggande; Han kom springan-
de, i engelskan He came running, osv.

för bōn ’barn’ – bōne ’barnet’, lōmb ’lamm’ 
– lōmbe ’lammet’). De är inte särskilt talrika 
och änvänds nästan uteslutande efter pre-
positioner:
Ve komm häim fron spatsande ’Vi kom hem 
från promenaden’ (spats ’promenera’); 
Tom sall skokken po vallande ’De driver boska-
pen till att valla’; 
Ja vār po fisk-mäit(j)ande ’Jag var ute och fis-
kade’ (mäitje eller mäite ’meta’); 
Ve vār po fiskjande egṓr ’Vi var ute och fiskade 
igår’ (fiske ’fiska’); 
Ja var po tröṣkakväits-ṣtuplande ’Jag var ute 
och samlade rester efter att ha skördat 
majs’ (ṣtupl ’samla rester efter skörden’); 
Tom jära po katüfl-grāvande ’De var ute och 
grävde potatis’; 
Pīkana bār ō po dansande ’Tjejerna bar av till 
att dansa’; 
Hon hāv än bǖld bait färkī́lande ’Hon hade en 
böld efter förkylningen’ (färkī́l se ’förkyla sig’); 
Fī nū e livande, a ko kann-de gära? bokstav-
ligen ’Fick i levandet, men vad kan du 
göra?’, dvs. ’Jag fick mycket att gå igenom 
i livet...’;
Bōna gī po läikande ’Barnen har gått att leka’ 
(läike ’leka’); 
Ja vār po boṭṭ-gōande ’Jag var ute och gick’, 
’Jag var borta’; 
Ja vār üte bannja-gōande ’Jag gick till bastun’; 
Ve vār po friṣṣtiks-jätande ’Vi höll på och åt 
frukost’ (jäta ’äta’); 
Tom bḷäi fǟḍes me sē-slōande ’De är klara med 
att slå säd’.

Det ända substantivet på -and(e) som 
inte har förekommit efter en preposition 
är levand ’levande, liv’, t.ex. Lüstet levand 
hā-ṇ ’Han har lustigt liv’, Slüft levand vār-e 
’Sådant var livet’, Ve hāv svoṭṭ levand ’Vi 
hade svårt liv’; Ve hāv änt iŋa bra levand, fī 
gära girm krīe, fī leva ive-e ’Vi hade inget bra 
liv, fick gå genom kriget, fick leva över det’.

Substantiv på -and(e) sammanfaller i sitt 
utseende med presensparticip. När det gäl-
ler det här participet, är dess förekomst i 
intervjuer ganska sällsynt och är begränsad 
till bara två fall: efter motionsverb (kuma 
’komma’, bära ō ’bära av’) och efter verbet 
bḷī ’bli’.1 Exempel: 

Fḷöürak kumär fḷǖtande (också kumär 
rokande) po Nepär ’Grenar och träden kom-
mer flytande på Dnjepr’. Man kan också 
säga Fḷöürak fḷǖtär po Nepär ’... flyter på 
Dnjepr’ (det händer på våren när vattnet 
är högt i floden). 

Vatne komm tjȫḷ o drämft ō hǖsnar üte bīn, 
vatne bḷäi stōande üte hǖsna ’Vattnet kom till 
och dränkte hus i byn, vattnet blev stående 
uti husen’.

Presensparticip som attribut (dvs. fram-
för substantiv) används ännu mer sällan. 
Det enda exempel som kommer snabbt till 
minnet är kūkande vatn.

Vid sidan av substantiv på -ande kan 

man använda presens eller preteritum av 
verbet ’vara’ + infinitiv med partikeln de 
(som i dialekten motsvarar svenskans att): 
Ja var de ṣtuppl tröṣkakväit ’Ja höll på med att 
samla rester av majs efter skörden’;
Tom jära de grāv katüfla ’De håller på att 
gräva potatis’; 
Ja vār de sammöḷ hūp katüfla, bait he som dom 
grāva ǖt ’Jag höll på att samla ihop potati-
sen efter det att de grävde ut’;
 Ve var de napp gǖar ’Vi var ute och plockade 
svamp’; 
Hegṓr vār ve de mäitje fisk ’Igår var vi ute och 
metade fisk’; 
Ja vār de strīke näst dūtra ’Jag var ute och 
strök tvätten hos min dotter’; 
Han var de frī-on ’Han gick att fria henne’.

Konstruktionen ’vara’ + infinitiv finns 
inte i standardsvenskan men är mycket 
bruklig i t.ex. isländska: Ég var að borða 
þegar þú kom ’Jag höll på att äta när du 
kom’, Við erum að fara ’Vi ska fara’, Ég var 
einmitt að fá bréf  að heiman ’Jag har just fått 
ett brev hemifrån’. 

Andra suffix
I den nutida dialekten kan man räkna suf-
fixelementet -uŋ i beteckningar på unga 
djur (jfr. svenskans -unge): bjūnuŋ ’björ-
nunge’ (bjūn ’björn’), bonuŋ ’ungt djur’ 
(bōn ’barn’), fǖḷuŋ ’ung fågel’ (fǖḷ ’fågel’), 
grīsuŋ ’gris’, gäituŋ ’killing’ (gäit ’get’), hun-
dauŋ ’hundvalp’, kattuŋ ’kattunge’, paṭṭuŋ 
’ankunge’ (paṭṭ ’anka’, ett estniskt låne-
ord), skrattuŋ ’elakt barn’ (skratt ’djävul’), 
täkḷiŋsuŋ ’sparvunge’ (täkḷiŋ ’sparv’), varguŋ 
’vargunge’. De här orden är ursprungligen 
sammansatta (som i svenskan) men i dia-
lekten förlorar de fonetiska egenskaper av 

sammansättningar, d.v.s. har ingen bibeto-
ning på det andra sammansättningsledet 
-uŋ och förkortar inte den långa vokalen i 
första ledet (förutom bonuŋ). 

Substantiv på -uŋ böjs efter typen m. 
I.1: kattuŋ, kattuŋen, kattuŋar, kattuŋa (ändel-
sen -ana i bestämd plural är inte bruklig 
efter den nasala konsonanten ŋ). 

Suffixen -dūm och -skap har förekommit 
endast i trülldūm m. ’trolldom’ (trüll ’troll-
karl; trollgumma’) och ilskap n. ’skada’.

Anmärkning om stavningen
Det finns ingen etablerad stavning för dia-
lekten. Alla forskare som skrev om den 
och anförde exempel använde sina egna 
stavningssystem. Jag har förklarat mina 
stavningsprinciper i detalj i »Sverigekon-
takt», № 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 kon-
sonant som liknar tyskt sch i Fisch; ḷ är 
»tjockt» l (tungspetsen viks högt till gom-
men, sedan sänks den ner snabbt och vid-
rör alveolerna en gång); ŋ uttalas som ng i 
sång; x uttalas som tysk ach-Laut; p, t, k är 
oaspirerade; gj, sj, tj uttalas alltid som g + j, 
s + j, t + j och aldrig som i standardsprå-
ket. Det finns ingen tonaccent i dialekten; 
med ˈ betecknas frasbetoning.   

Text: Alexander Mankov
Sverigekontakt; Göteborgs universitet 
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Kontakt 
i österled

Pirita klosterruin
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För att råda bot på detta startade vi fri-
villiga inom Gustaf  Vasa församling i 
Stockholm i höstas projektet ”Grannland 
Estland” som förbereddes med månatliga 
studiecirkelsamlingar kring olika teman 
och avslutades med en studieresa till Est-
lands f.d. svenskbygd 20–25 maj 2019  
med 25 deltagare.

Ämnen som behandlades var histo-
ria, folkkultur, språk, religion och musik 
i ett för ändamålet utformat studiehäfte. 
Vid samlingarna hade vi också besök av 
inbjudna gäster och vår egen kyrkomusiker 
Lars Fredén hade hjälpt oss att förstå Arvo 
Pärts musik.

Höjdpunkten blev studieresan i vårens 
fagraste tid. Efter en natt på den lagom 
stora båten “Victoria” tillbringade vi föl-
jande dag i Tallinn. Ett besök där blir en 
repetitionskurs i nordisk historia från tidig 
medeltid. Här har danskar, svenskar och 
tyska ordnar stridit om herraväldet.

Att Estland lydde under Sverige 1561–
1721 erinrade vi oss, men att många där 
talar om ”den gamla, goda svenska tiden” 
har vi svårt att förstå idag. Den var nog inte 
så god, när allt kommer omkring, färgad av 
krigståg och förödande pestepidemier!

Ett måste vid ett Tallinnbesök är den 
svenska Mikaelsförsamlingen i den gamla 
muromgärdade stadskärnan. Den har bara 
400 betalande medlemmar. I källaren finns 
ett imponerande museum. Kyrkorummet 
återinvigdes är 2002; före frigörelsen var 
den en sovjetisk bollhall under medeltida 
valv. Församlingen leds sedan 19 år till-
baka av den svenska prästen som erbjuder 
tvåspråkiga gudstjänster, men den tillhör 
formellt den estniska kyrkan. Domberget 
med sin ortodoxa katedral och hänförande 
utsikt och klosterruinen Piritá (Birgitta) 
ingick också i vår resrutt.

Efter en femmilafärd nådde vi Padis klos-
ter, där vi skulle övernatta på Padis 
nyrestaurerade herrgård som i tio 
generationer bebotts av familjen 
von Ramm. Det är en fascine-
rande idyll, omfluten av Klosterån 
med höga skuggträd med de grå, 
imponerande klosterruinerna som 
fond. Här pågick restaureringar 
inför sommarens musikevenemang. 
I dess närhet ligger Harju-Risti 
medeltida kyrka och en bevarad 
bykyrkogård i Vilivalla, där grav-
kapellet donerats av Gustaf  von 
Knorring, min anfader.

En heldag ägnade vi åt besök i det pitto-
reska Hapsal (Haapasalu) med 13.000 invå-
nare. Staden domineras av den berömda 
borgen, där vi guidades av Ülo Kalm på 
utmärkt svenska.

Han är också chef  för Aibolands 
museum ute på udden. Där fick vi en inblick i 
de näringsfång som präglat den svensksprå-
kiga befolkningen, främst båtbygge, fiske 
och säljakt. Mest imponerande var den linne-
broderade Hapsalstapeten som täcker ett helt 
rums fyra väggar och förtäljer ortens svenska 
historia. Den utformas av de flinka ”torsdags- 
damerna”, ett arbete som ständigt fortgår. 
Vi besökte också Ilon Wiklands museum 
och den berömda järnvägsstationen med sin 
extremt långa perrong, specialbyggd för tsar 
Alexanders tågsätt.

Följande dag ägnades helt och hållet åt 
Nuckö-halvön. Dit anlände vi via den gamla 
svenska kustlandsvägen, där ortnamnen 
numera är tvåspråkigt skyltade. Här och var 
skymtade rödmålade byggnader med vita 
knutar, äldre såväl som nytillverkade, vilka 
vittnar om bygdens svenska rötter. Tyvärr 
vilar åkrar och ängar i träda, ett tecken på 
att här har funnits kolchoser eller bristande 
produktion i en f.d. sovjetisk militärzon. 
Några betande kor såg vi inte alls till.

En annan höjdpunkt blev besöket i Nuckö 
gymnasium, inrymt i Birkas folkhögskolas 
huvudbyggnad med ett annex som internat-
del. Här samlas elever från hela Estland och 
de har en timmes svenska dagligen fram till 
studentexamen. Verksamheten leds föredöm-
ligt av rektor Laine Belovas som redan 1988 
ledde den dåvarande enhetsskolan. Här 
rådde ordning och studiero i synnerligen väl-
skötta lokaler med ett imponerande bibliotek. 
Men svenska var svårt, tyckte eleverna, eng-
elska var lättare. De använde sfi-läromedlet 
“Rivstart” i undervisningen. Rektor Belovas 
efterlyste möjlighet till vistelse i Sverige så att 

eleverna får känna att deras inlärda svenska 
fungerar! Här kanske Sverigekontakts 
läsare kan medverka till ett angeläget, funge-
rande elevutbyte?

Så blev det dags för kyrkobesök i 
Nuckös S:ta Katarina kyrka med medel-
tida anor och en titt in i den f.d. prästgår-
den, numera ett fungerande hemslöjdscen-
trum. Här verkade Sven Danell 1933–37 
som lokal präst och de erfarenheterna 
finns samlade i hans bok “Guldstrand”. 
Över kyrkans predikstol kan man läsa 
”Lofva Herran”. Församlingen har numera 
bara 30 medlemmar men stöttas av Esbo 
svenska församling i Finland. Ett omfat-
tande restaurerings-arbete har utförts sedan 
1988, då Röda Armén utrymde prästgår-
den. Ett kyrkobesök brukar följas av kyrk-
kaffe och det intog vi i museichefen Ülo 
Kalms mönsterträdgård. I närheten fanns 
också Lyckholms herrgård och museum i 
familjen von Rosens ägo.

Under den 11 mil långa färden tillbaka 
till Tallinn fick vi se tre storkbon nära 
vägen, en sällsam upplevelse vid sidan av 
de öde, obrukade fälten, prunkande av 
maskrosor. Sedan tätnade både trafik och 
bebyggelse, speciellt i Tallinns moderna 
del med sina arkitektoniska skyskrapor, 
innan vi nådde hamnen för återfärd. 
Resan genomfördes planenligt utan minsta 
mankemang av deltagarna (med en medel-
ålder närmare 80 år).

I höst startar vi ett liknande projekt 
“Grannland Finland” som avslutas med 
en studieresa till Åbo, Helsingfors och 
Borgå den 25–29 maj 
2020. Vi hyllar varmt 
idén med det livslånga 
lärandet inklusive beri-
kande kulturresor!

Text: Gunvor Flodell 
  

 
 

Våra vikingar var kända för sina tåg i österled, vilka också våra dagars turister följer genom kryssningar 
till våra närmsta grannländer, bl.a. till Tallinn och Helsingfors. Som regel hinner man då inte med mer 
än att “nosa” på utflyktsmålets kultur. Den brukar smaka mer.

Järnvägsstationen i Hapsal      Nuckö gymnasium
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Två nyligen inträffade havrehändelser blir ingångar till denna text

P 1-programmet Meny med Tomas 
Tengby har haft en serie om sädes-
slag – det första handlade om havre, 
det yngsta och med minst status. Inte 
så framträdande som vete, råg och 
korn – för att inte tala om de i Sverige 
senare varianterna ris, majs, hirs, durra, 
couscous, fonio och teff…

Det skånebaserade företaget Oatley satte 
igång en massiv reklamkampanj om havre-
mjölk som bättre miljö- och näringsmässigt 
alternativ till vanlig mjölk från vanliga kor 
vars miljöpåverkan ifrågasätts. 

Plötsligt är gräset havre hajpat och lov-
sjunget, det tål regn och kyla, är bra för lakto-
sintoleranta, är en utmärkt proteinkälla, glu-
tenfritt, sänker blodsocker och kolesterol, gör 
hästar pigga och kan användas till eldning. 

Det finns i massa varianter – dryck, 
gryn, gröt, välling, skrädmjöl, bakverk. 
Historiken är betryggande; det har odlats 

i Sverige sen 1700-talet, 
under 1800-talet var det 

rentav det mest odlade, i syn-
nerhet inom regnrika regioner 

som Västergötland, Värmland 
och Dalsland. Även Norge och 

Skottland hade lämpligt klimat. 
Havreskördarna påverkade infra-

strukturen – exporten till England och 
Frankrike krävde järnvägsutbyggnad.

Kunskapen om havrens nyttighet är 
inte ny – Gyllenhammars havreproduk-

tion fanns sen 1905, då den första halvki-
losförpackningen såg dagens ljus.

Oscar Gyllenhammar från 
Gotland, född 1866, reste till 

Skottland för att lära sig 
hantera havre, blev 

Kära, kära havre…*

chef  för Göteborgs 
Ris- och Valskvarn 
1900 och över-
förde sedan verk-
samheten till egen 
firma två decennier 
senare. Han blev 
grundläggare av 
den moderna hav-
regrynsindustrin, Gyllenhammar och Co, 
med kvalitets-produktion av havregryn, 
havremust och havremjöl. Hans patent 
gick ut på ”automatisk ångpreparering av 
havrekorn i slutet kärl” – och han hade en 
tidig insikt om havrens nyttighet, i synner-
het som barnmat. Han framhåller i ett brev 
från 1926 hållbarheten, energisparandet 
genom den korta koktiden, att musten är 
ren, lättsmält och god. Argument som är 
minst lika aktuella ett sekel senare.

Detta var alltså långt före Findus och 
Sempers barnvällingar.

Gyllenhammar var nyskapande även på 
reklamsidan: den tysk-svenske konstnären, 
illustratören och teaterkostymtecknaren 
Alfred Proessdorf  kom att sätta sin visuella 
prägel på firmans kartonger och affischer. 
Han var annars känd för en förbudsannons i 
samband med folkomröstningen om eventu-
ellt alkoholförbud 1922. (Den mest bekanta 
i det sammanhanget var dock Alberts Eng-
ströms ja-teckning: ”Kräftor kräva dessa 
drycker”). En sagobok om gyllenmusten, en 

parafras på Den förtrollade grytan, och en 
liten receptbok tillhörde också det då ganska 
nytänkande informationsmaterialet. 

Elefantemblemet registrerades 1923 – 
emanerade troligen från Siam/Thailand 
under risimportens tid – men redan 1913 
hade Gyllenhammars egen namnteckning 
märkesskyddats – stavat med ett m med 
ett streck över. Och hans handstil är fortfa-
rande den absolut vackraste jag sett. Kar-
tongerna i varma färger, rött, gult, grönt, 
tillverkades av Åkerlund & Rausing i Lund 
innan de hittade på tetrapak.

Samtidigt på en annan plats: 
Selma Lagerlöf  köper tillbaka sin barn-
doms gård Mårbacka. Bit för bit från 1907. 
Nobelpriset 1909 gav henne den slutgil-
tiga möjligheten: gård och skog och jord 
som brukats av hennes förfäder i genera-
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Nya spännande
böcker från Sverige!

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

Fredrik Lindström
100 svenska dialekter

Anders Borg
Finansministern

Sofi a Wood
Chez Wood – En kokbok för 

vardag, vila och fest

Camilla Grebe
Skuggjägaren

345:- 199:- 189:- 189:-

vid den kompletterande svenskundervisningen i Connecticut i USA.

uppehållit den flämtande livslågan/…/rik 
på styrkande och närande egenskaper.” 

I den geniala geografiska läroboken Nils 
Holgerssons underbara resa finns ett märk-
ligt metalitterärt kapitel, En liten herrgård 
som beskriver författarinnans tänkta åter-
komst till Mårbacka där hon råkar träffa 
den lille pysslingen Nils och räddar honom 
från att bli ugglemat, samtidigt som hon 
finner strukturen på den bok som hon har i 
uppdrag att skriva. Hennes barndomsmin-
nen och beskrivningar av gården är både 
nostalgiska och framåtblickande – betänk 
att boken kom ut första gången 1907 – 
och beskriver äppleskörd och linbråkning, 
knäckebrödsbak - sannolikt av havremjöl - 
fårklippning, ljusstöpning och luciafirande.

Fanns det kontakt mellan direktören
Oscar Gyllenhammar i Göteborg och för-
fattaren, akademiledamoten och nobel-
pristagaren Selma Lagerlöf  på Mårbacka? 
Jajamen. De förenades i havreintresset. 
Brev utväxlades, likaväl som entreprenören 

tioner, men som nu var gravt misskött och 
förfallen. Hon blir ägare till 100 tunnland 
jord, 40 tunnland skog och arbetsgivare till 
14 familjer som arbetar på gården. Efter 
några år är hon själv kunnig lantbrukare, 
planerande, detaljstyrande, nytänkande. 
Hon startade äppleodling, köksträdgård, 
kryddträdgård och ett stort affärsprojekt i 
värmländsk tradition: skrädmjölstillverk-
ning, rostad havre som blir fullkornsmjöl, 
fullt av vitaminer, fibrer, proteiner, mine-
raler, och med smak av mandel: AB Mår-
backa Havremjöl. De finska nybyggarna 
i Värmland på 1600-talet var idégivare, 
och produkten såldes förutom lokalt även 
till tjusiga varuhuset NK i Stockholm och 
exporterades till USA. Med Selmas egna 
ord om havrens ”vilda och friska smak”. 
”Därav kokas en välling, som ätes av hög 
och låg och kan kallas värmlänningarnas 
nationalrätt/…/ och den har gjort under-
verk med klena och blodfattiga barn/…/ 
och den hos åldringar och sjuka långa tider 

Selma skrev till andra affärskontakter om 
skörd, anbud, leveranser, vinster, byte av 
generalagenter och tidsåtgången för klist-
randet av lappar på mjölprodukterna.

Allt finns kvar, alltfort nyttigt – skräd-
mjölet tillverkas vid Stöpafors kvarn norr 
om Sunne och används till nävgröt, mår-
backakaka, pajer och pizzor, Gyllenham-
mars produkter tas fram av Lantmännens 
grynkvarn i Järna, en kvarn som ständigt 
omfattar större kapacitet eftersom man 
även framställer Axa havregryn.

Och min dopmugg i silver finns kvar – 
en gåva från Oscar Gyllenhammar, vars 
kamrer var min farmors syster och vars 
firmas sista chef  var min far – som också 
målat porträttet av sin 
avhållne första chef. 

Text: Ulla Berglindh

* ja ja, jag vet att det heter  
skära….men det är en  
mobbningsdansvisa
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”Det är väl klart att jag önskar att jag gjort 
mer!” säger Nina Cuneo över en kopp kaffe 
och en av Milanos bästa croissanter och fort-
sätter, ”Du vet, man känner ibland att man 
mest använder ord som ”Sluta!” och ”Borsta 
tänderna!”. ”

De berömda kommandoorden som 
snabbt blir vardag och det normala i kon-
versationen med i stort sett alla barn, oav-
sett språkmiljö och bakgrund. Vi skrattar 
och pratar sedan om hennes egen flersprå-
kighet. Mamma Bodil som kom till Milano 
på 60-talet, barnmorska från Sverige som 
startade ett center för mödravård på svenskt 
vis och blev berömd i hela Italien, fick två 
barn och såg till att de, under hela sin upp-
växt, pratade svenska och hade barnflickor 
från Sverige. Det var alltså helt naturligt för 
Nina att själv ha svensk hjälp när barnen 
var små.”Jag minns inte att jag skulle ha 
”lärt”mig svenska,” säger Nina. ”Vi föddes 
med svenskan. Bodil talade alltid svenska 
med oss och barnflickorna var en del av vårt 
liv. Precis som jag, när Lorenzo mitt andra 

barn föddes, bestämde att jag skulle ha 
svenska au pairer till mina pojkar.”

För Nina och hennes bror var alltså 
språket en självklarhet och de hade kom-
pisar, kusiner och äldre släktingar som de 
talade med om somrarna i Sverige. Att 
brevväxla med sina jämnåriga under vin-
tern var en naturlig aktivitet. Liksom att få 
prenumerationen på ”Min häst” skickad till 
sig i Italien. 

”Det var en serie för hästintresserade 
och jag älskade ju hästar. Det är något jag 
alltid tänkt med pojkarna, att det är bra att 
de läser vad de är intresserade av. Oavsett 
om det är böcker eller serier. Det är så oer-
hört viktigt att de tycker att det är roligt.”

Nina är grafiker och har en förkärlek för 
bilden. Hennes killar blev tidigt bekanta 
med hennes egen bokhylla och de två 
yngre, som haft lite tuffare med att komma 
igång med läsningen, har fått läsa allt av 
intresse i hennes samling av serieromaner.

”Jag har alltid tänkt att de läser det de 
förstår, och sånt som går över huvudet på 

dem hoppar de helt enkelt över. Du vet, 
det kan vara naket och ibland våldsamt i 
de där serieromanerna. Jag har bara haft 
en regel gällande serieromanerna och det 
är att de inte fått ta dem till sin italienska 
skola.”

Hon skrattar och fortsätter berätta om 
hur hon tidigt bakade med pojkarna, pre-
cis som hon bakat med sin mamma, hur de 
svenska recepten skulle tydas och hur de 
njutit av alla svenska bakverk som är enkla 
att göra tillsammans med barnen. Hon lov-
ordar den svenska barnbokslitteraturen som 
är mer autentisk och utan tabun, i motsats 
till den italienska. Att spela bordsspel har 
också varit ett sätt att levandegöra svenskan 
och jag undrar om killarna någonsin spelat 
svenska spel med sina italienska kompisar. 

”Ja”, skrattar Nina, ”Bajsspelet! Det 
fick de översätta noga och så spelade de 
tillsammans med sina italienska kompi-
sar, som tyckte att det var jättekul. Något 
sådant finns verkligen inte på den italienska 
marknaden för barn.”

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Många utlandssvenska föräldrar tycker att de kunde ha gjort mer när det kommer till svenskan, så även Nina Cuneo i 
Milano som själv är andra generationens svensktalare. Hur gör man då för att svenskan ska fortleva generation efter 
generation? Det finns nog inget universiellt svar på den frågan utan det handlar om en hel del arbete, men inte ett oan-
genämt arbete. Nina är mamma till tre pojkar, som har en italiensk far och så långt kan nog många känna igen sig. Nina 
är dessutom dotter till en svensk mamma och en italiensk pappa och i det kan nog många fortfarande känna igen sig. 
Däremot är det nog svårare att känna igen sig i det Nina lyckats med: att ge sina italienska söner i tredje led svensk- 
talare, en levande svenska hemma fastän de bor i Italien. 

Helt naturligt –  
svenska i tredje generation
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Har du erfarenhet av flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten att skriva om dina 
erfarenheter i vår spalt Samspråk om flerspråkighet. 
Man kan skriva på många olika sätt, mer faktabeto-
nat 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 upp-
muntra 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 Gran-
ström: contact@monicabg.com om du vill skriva något.

Monica Bravo Granström har doktorerat vid lärarhög-
skolan PH Weingarten i södra Tyskland med avhand-
lingen ”Läsförståelse i flerspråkiga miljöer”.  

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

Kontakta oss på  
Institutioner & Stiftelser
031-62 25 16
stiftelser.goteborg@seb.se
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Nina tycker att hennes pojkar har haft lätt-
are för att ta in nya språk tack vare att de 
redan haft två levande språk omkring sig i 
hemmiljön. Särskilt hennes äldsta har språ-
köra och är inne på spanska som fjärde 
språk efter engelskan, som numer är obli-
gatorisk i Italienska skolor. 

Det finns två saker som Nina tycker har 
fungerat bra just för att klara den svåra 
balansgången i att hålla svenskan levande 
trots den italienska dominansen hemma. 
Det första är att låta barnen göra sådant de 
är intresserade av och ha au pairer som kan 
förmedla sina egna intressen och möta bar-
nen på deras nivå.

Den andra är att försöka göra ett årligt 
språkbad i Sverige. I Ninas söners fall har 
detta inte varit en naturligt lång period i 
Sverige hemma hos mor- eller farföräld-
rar, eftersom deras bor i Italien, utan de 
har alltid haft en begränsad tid på max två 
veckor, dock nästan varje sommar. 

När pojkarna blivit tillräckligt stora har 
hon haft dem på dagsläger tillsammans 
med svenska barn, inte utlandsboende 
utan de som kommer från tätorten i när-
heten. Bland annat har pojkarna gått på 
Parcour- och tennisläger. 

”Andra sommaren, när han var äldre, fick 
Tommaso också vara på ett läger där han 
sov borta. Han spelade fotboll hela dagarna 
och fick många svenska kompisar. Det var 
mycket bra. Han fick också ett eget lånekort 
på Rum för barn på Kulturhuset i Stock-
holm. Det var stort.”

Au pairer som ska leva och bo hemma 
hos en, samtidigt som de ska arbeta för 
familjen kan vara en skrämmande tanke 
och Nina medger att det inte alltid är helt 
lätt. Hon har dock lång erfarenhet och 
många tankar kring det, man lär sig med 
åren vad som fungerar menar hon. Det 
man ska komma ihåg är att de som söker 
sig ut efter gymnasiet ofta är de som inte 
direkt vet vad de ska göra med sina liv. Om 
inte skulle de ha börjat universitetet direkt. 
Nina berättar hur hon med åren förstått att 
det viktiga är att de haft någon form av jobb 
innan de börjar i en familj. Det kan vara 
nästan  vad som helst, i affär, på en grill, ett 
sommarjobb. Det som inte funkar är om de 
”ska ta en paus” men inte har något verkligt 
att ”pausa” ifrån. 

”Att ha en svensk ungdom vid mid-
dagsbordet och att leka med, även på som-
maren, har gjort pojkarna mycket trygga 

i språket. De bästa vi har haft är de som 
kunnat dela med sig av sina intressen och 
passioner till våra pojkar och entusiasmera 
dem. För att inte tala om när vi började ha 
killar som kom ner: en tjej leker en stund i 
bassängen men vill sedan upp och sola. En 
kille däremot är två timmar i vattnet med 
pojkarna, leker och busar och har lika roligt 
som dem”, förklarar Nina, som när poj-
karna blev äldre valde att ha mest killar som 
au pairer.

Tommaso, Lorenzo och så småningom 
Francesco har alla tre gått på i Svenska 
skolan i Milano så länge den funnits som 
kompletterande skola (sedan 2013). Nina 
menar att skolan ger det där som hon och 
au pairerna inte kan förmedla: Det mer 
komplexa språket i form av skriftspråk och 
att analysera texter de läser. 

”I svenska skolan får de ett ordförråd 
som vi inte kan ge dem naturligt och så får 
de den svenska miljön, med klasskompi-
sarna, och de svenska traditionerna. Det 
har verkligen varit bra”, ler Nina. 

Hur ser då Nina på framtiden för sina 
pojkar och deras svenska? Hon tycker 
såklart att det skulle vara roligt om de 
kunde studera i Sverige, om så inte hela sin 
utbildning i alla fall en period, kanske som 
Erasmusstudent, kanske på ett Masterspro-
gram. Hon är övertygad om att de skulle 
bli 100% flytande i svenska inom ett halvår 
om de bodde i norr. 

”Det är svårt att säga vad framtiden har 
att erbjuda. De kanske kommer att gå en 
utbildning i Sveige på engelska en dag men 
då har de i alla fall svenskan att använda i 
vardagen”

Text: Anna Brännström; svensklektor vid Università 
degli Studi di Milano, samt grundare och lärare vid 
Svenska skolan i Milano.  
Mejladress: anna.brannstrom@unimi.it  
Hemsida: http://www.svenskaskolanimilano.it
  



38 SVERIGEKONTAKT

Min språkliga resa

Linda Pruga Babic med tvillingarna
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Jag är på resa. Jag sitter på pendel- 
tåget och åker från Norrköping till  
Linköping. Åker hem efter jobbet.  
I fönstret är det redan ganska mörkt. 
Dimmig dag. November. Sent på 
kvällen. Den fina svenska naturen.  
Ren luft. Allt är så rent och fint.  
Varmt och skönt inne i pendeltåget. 

Om någon hade någonsin sagt till mig att 
mina barn kommer att födas i Sverige, att de 
kommer börja prata på ett annat språk än 
mitt modersmål skulle jag aldrig tro det. Ett 
barns modersmål är inte alltid detsamma som 
dess modersmål. Livets resa är spännande!

En flicka som växte upp i staden vid 
havets strand, som sade sina första ord på 
ett sydslaviskt språk med många italienska 
låneord. Flicka med ett otypiskt slaviskt 
men ett typiskt svenskt namn, Linda. Livets 
resa är spännande!

Vid sextonårsålder flyttade flickan från 
solens värme och havets blått till den kalla 
avlägsen Sibirien. Till ett annat klimat. Till 
en annan kultur. Till ett annat landskap. Till 
ett annat språk. Även till ett annat alfabet.

Ensam i ett annat universum i världen 
av balett lärde hon sig att prata ryska. Kär-
leken till baletten och ryska språket fast-
nade hon för fram till denna dag. Hon har 
utbildat sig till lärare i ryska och franska 
och dess litteratur och hon läste klart sina 
balettstudier. Hon har undervisat i ryska på 
universitetet i huvudstaden i Bosnien och 
Hercegovina. Där har hon även disputerat 
i språkvetenskap. Som balettlärare jobbade 
hon i Kroatien, i Bosnien och Hercegovina 
och nu i Sverige på Östgötabalett & dansa-
kademi.

Efter att ha bott i Sarajevo i nästan fem-
ton år bestämde hon sig tillsammans med 
sin man att försöka flytta till Sverige. De ville 
skaffa barn och Sverige är det mest barn-
vänligt land i hela världen tycker jag. Men 
språket då? Svenskan? Varken du eller din 
man kan svenska, sa våra vänner som var 
förvånade när de fick veta att vi ville flytta. 
Och då började pratar du svenska processen 
i mitt liv. Min allra första lärare i svenska är 

en fantastisk person, en glädjespridare som 
har laddat min resa i svenskan med positiv 
energi, stort tack Christina Bergman. 

Jaha, eleven igen. Då var det dags att 
börja använda sina egna tips som jag bru-
kade ge till mina elever och studenter. Nu 
har jag bytt roll en gång till i livet, från 
lärare blev jag eleven. Att vara elev igen är 
det roligaste jag vet Inte bara i språkinlär-
ningen utan i livet generellt. Att vara så pass 
nyfiken att kunna blåsa nytt liv i de gamla 
sakerna. I saker som redan finns. Att fylla 
ny rad av bokstäver i de gamla betydel-
serna. Att kunna säga det på ett främ-
mande språk. Men att även kunna känna 
och se och uppleva saker på ett nytt sätt. 
Ibland känner jag mig som en annan per-
son när jag pratar svenska. 

Det var alltid språk och konst så länge 
jag minns. Och så blev det igen, nytt land, 
nytt klimat, ny kultur, nytt landskap, nytt 
språk. Den här gången blev det svenska. 
Varje dag är spännande och ingen dag är 
den andra lik.  Inget liv är det andra lik. 
Svenskan då? Ja, det går ganska bra med 
svenskan, inte som jag skulle vilja men det 
går okej. Jag klarar mig. Ibland säger folk: 
Ah, det är lätt för dig, du är ju språkbegå-
vad. Och jag bara ler och nickar instäm-
mande. Sällan säger jag, att det är visst 
begåvning och språkgrund som man skaf-
fat sig genom att jobba hårt med språket i 
många år men det är ju också att outtrött-
ligt jobba med språket på vilket sätt som 
helst. Titta på tv, lyssna på radio, lära sig 
nya låtar, läsa, läsa och läsa, lyssna även 
om du fattar noll, försöka prata, skriva 
mejl, kolla nya ord, dubbelkolla det där 
ordet som aldrig fastnar i huvudet, kolla 
i ordbok, jämföra översättningen till flera 
språk. Leta efter kontext, vara ute efter 
meningar med respektive ord eller uttryck, 
försöka förklara för eleverna att det alltid 
finns någonting nytt att lära sig i språket. 
Det är någonting speciellt att vara elev och 
att samtidigt ha egna elever.

Jag skulle vilja dela med mig av min 
relation till min undervisning här i Sverige. 
Jag jobbar som modersmålslärare och stu-

diehandledare i bosniska, kroatiska och 
serbiska språk. Det är helt annorlunda att 
undervisa elever som är minst två- och 
i stort sett flerspråkiga än att undervisa 
enspråkiga elever med kunskap av olika 
främmande språk. Deras hjärna funkar 
olika. De ser saker lite annorlunda. De tän-
ker olika när de talar olika språk.

Språklig mångfald i klassrummet i den 
svenska skolan är nytt för mig som kom-
mer från enspråkigt klassrum. Nu har kod-
växling blivit en del av min vardag också. 
När jag vill motivera mina elever säger 
jag till dem att språk är en rikedom som 
alltid kommer att löna sig. Ibland pratar 
jag för mycket, det vet jag, kollar i lexikon 
och dubbelkollar på nätet, det som många 
tycker är onödigt och lite tråkigt. Det är en 
”arbetsskada” jag vet. 

Men det är just min kunskapsgirighet 
och min nyfikenhet som hjälper mig att 
utvecklas både professionellt och person-
ligt. Att kunna titta på Pippi Långstrump 
med Nola och Egon, mina tvillingar på ori-
ginalspråk, ja det är bara ovärderligt! Pippi 
var ju en del av min barndom också. Jag 
har också så som många barn runt i värl-
den velat vara som Pippi, stark, spontan, att 
få sova med fötterna på kudden, leka med 
språket och bryta mot de sociala reglerna. 
Tack vare just språk och översättningar 
kan Pippi bli en del av olika kulturer, olika 
barndom i olika länder. Språket möjliggör 
att kunskapen reser genom tid och rum. 
Livets resa. Livets resa är spännande!

Jag sitter på pendeltåget och åker från 
Linköping till Norrköping. Åker till jobbet 
efter att ha lämnat mina två och halvtåriga 
tvillingar på förskolan. Mina elever väntar 
på mig. I fönstret är det fortfarande ganska 
mörkt. Dimmig dag. November. Tidigt 
på morgonen. Den fina svenska naturen. 
Ren luft. Allt är så rent och fint. Varmt och 
skönt inne i pendeltåget. Jag är på resa.

Text: Linda Prugo Babic 
Föddes 1980 i Kroatien, Split. Bor i Sverige, i 
Linköping med sin man Ervin och deras tvillingar 
Nola och Egon.
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Glitter och glamour 

i Berlin 
Vad vi har väntat! För två sedan var 
Obanteatern från Malmö här i Berlin 
med pjäsen ”Jag vill ha min hatt“ och 
nu i september kom de igen, den här 
gången med förställningen ”Jag sa ju 
förlåt“. Förväntningarna var skyhöga. 
Många barn pratar fortfarande med 
glädje i rösten om pjäsen ”Jag vill ha 
min hatt“. 

Det är inte ofta möjligheten ges att se 
barnteater på svenska i Berlin och det 
är så viktigt för att ge de barn som inte 
har svenska som sitt första språk motiva-
tion att fortsätta kämpa och lära sig språ-
ket. Svenskan blir genom teatern även ett 

levande språk här i Berlin och inte bara ett 
hemligt språk man pratar med pappa eller 
mamma.

I Berlin är det en stor grupp barn, nästan 
60, som en gång i veckan har komplette-
rande svenskundervisning. Det är inte alltid 
lätt att motivera barn efter en lång skoldag 
att åter igen sätta sig i skolbänken fram till 
klockan sex på kvällen. Då är det viktigt 
att kunna göra språket just levande med 
mycket skratt och glädje och där bidrar 
Obanteatern på ett alldeles utmärkt sätt.  

Pjäsen handlar om hur man säger förlåt 
och är en bra kompis. Finns det situationer 
där ett förlåt inte räcker till? Barnen hade 
innan förställningen pratat om olika aspek-

ter av förlåtande i undervisningen. Var-
för är det så svårt att säga förlåt? Viggo, 
8, som har sett pjäsen, förklarar det så: 
“Ibland vill man bara inte säga förlåt för 
att man fortfarande är så sur“. Men vilket 
är då svårare, att säga förlåt eller att för-
låta? Viggo: Det är svårare att säga förlåt 
än att förlåta. För när man måste säga för-
låt har man gjort något fel, men inte när 
man ska förlåta. 

Det finns många tänkvärda frågeställ-
ningar kring förlåtandet som på ett lätt-
samt och roligt sätt diskuterades i pjäsen. 
Temat bjuder in till fortsatta samtal som: 
Är ett förlåt alltid ärligt? Nja, säger Ven-
dela, 10, det är lätt att säga det bara för att 
få saken ur världen, men att leva upp till 
det kan vara svårare. 

„Jag sa ju förlåt“ är en varieté med glit-
ter och glamour och mycket sång som bar-
nen tyckte var jätteroligt. Som ett av bar-
nen sa: ”Det var som att vara på disco“.  

Vi ser alla fram emot nästa föreställning 
av Obanteatern här i Berlin. 

Text: Cecilia Müller
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”Mycket bra! Man kände sig som 
hemma.”  
”Tack, det var super och roligt.” 
”Det var roligt och det var synd om 
Santos.” 
”Jag tyckte att det var jätteroligt.”
”Trollerinumret var bäst!”

Det här är några av barnens kommentarer 
efter Obanteaterns föreställningar 21–22 
september i Heidelberg. Teatergruppen 
från Malmö gjorde en liten mini-Tysk-
landsturné i september och kom till oss 
efter en föreställning i Berlin.

Den här gången spelade de pjäsen ”Jag 
sa ju förlåt!” i regi av Ika Nord, musik 
av Henrik Andersson, scenografi Annika 
Thore och framförd av Magnus Ödéhn 
och Tomas Fingal. Pjäsen utspelar sig på 
en varieté och tar upp frågor kring vän-
skap och att säga förlåt. Varför är det så 
svårt att säga det? Och är det ännu svårare 
att förlåta?

Vi planerade teaterhelgen som kick-off 
inför det nya läsåret. Pjäsens tema passade 
mycket bra, för i år läser, pratar och jobbar 
vi mycket med sådant som har med rela-
tioner att göra och vad det innebär att vara 
en bra kompis.

Förutom att svenska familjer runt om 
Heidelberg satt i publiken kom också 
svenska skolan i Stuttgart dit på lördagen. 

Vår klassresa till Göteborg 

De kombinerade teaterbesöket med att 
titta på slottet i Heidelberg och det blev en 
fin utflyktsdag för alla. Även på söndagen 
hade vi publik från andra skolor, då från 
Frankfurt.

Det var verkligen en härlig teaterhelg: 
•  Det var jätteroligt att få uppleva teaterns  
 magi på sitt modersmål 
•  se två så samspelta och skickliga skåde- 
 spelare på scen
• njuta av härlig slapstick-pjäs som 
 samtidigt behandlade allvarliga frågor
• dyka in i den vackra scenografin och  
 njuta av kostymerna
• se de spontana reaktionerna hos barnen  
 både under och efter pjäsen
 • lyssna på barnens bubblande samtal  
 efteråt.
• som arrangörer kunna bjuda på svensk  
 kultur på svenska i Heidelberg
•  kunna göra det här evenemanget utan  
 att bli ruinerade! Tack till våra sponsorer,  
 bland andra Sverigekontakt och Stipen- 
 diefonden.

Vi hoppas att kunna fortsätta vår unga 
tradition med svensk barnteater i Heidel-
berg några år till. Det är verkligen väl värt 
mödan!

Text: Joanna Michel och Annika von Redwitz
Lärare i Svenska Skolan Rhein-Neckar

Jag sa ju förlåt!  
i Heidelberg
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Förstå språket NO/SO (författare: Tiia 
Ojala; Förlag: Sanoma utbildning) är 
en lärobok som är anpassad för elever 
som behöver utöka sina kunskaper 
i svenska språket samtidigt som 
de lär sig naturorienterande ämnen 
som kemi, fysik, teknik, biologi och 
samhällsorienterande ämnen som 
geografi, historia, religionskunskap 
och samhällskunskap.

Ämnesinnehållet i boken är uppbyggt enligt 
de centrala innehållen med kopplingar till 
läroplanen i årskurs 7–9, eller högstadiet 
och består av sju kapitel som alla omfat-
tar ovanstående ämnen. Det betyder att 
eleven som läser  enligt detta läromedel 
får extra språkhjälp. Jag kan tänka mig att 
använda boken för andra årskurser som 
saknar  det speciella ämnesspråket.

 Övningarna i boken är  språk- och 
kunskapsutvecklande med fokus på svenska 
som andraspråk och tränar ämnesspråket 
samtidigt med svensk grammatik.

Om man tar till exempel ett kapitel om 
rättigheter och skyldigheter, då får man 
flera korta texter om ämnet som följs av ett 
par övningar. Man måste svara på kontroll-
frågor, sedan avsluta meningar om texten, 
skriva sina ideer, tankar, diskutera, priotera, 
argumentera för och emot genom att dis-
kutera igen. Det finns gott om tankemässigt 
krävande övningar i denna bok, med språk-
ligt fokus skulle jag säga.

Boken har bra visualiseringsmaterial 
som kan betyda mycket för de som inte 
kan språket så bra, då förstår man en 
stor del  med hjälp av visualiseringar. Till 
exempel får man en bild, en visualisering 
och eleverna måste prata om bilden och 
utgå från sina egna kunskaper, och så kan 

de utveckla språket betydligt bättre.
Varje kapitel inleds med uppskrivna 

mål som eleverna ska nå i detta kapitel 
och avslutas med självbedömning.  Det 
finns också en grammatisk del i slutet av 
varje kapitel, med koppling till ämnesom-
rådet som man har jobbat med i kapitlet. 
Men jag skulle önska att den skulle vara 
mer omfattande och med fler övningar, 
om man tänker på nyanlända elever som 
ännu inte kan svenska.  För här finns verk-
ligen bara baskunskaper.

 I Förstå språket NO/SO för nyan-
lända  går språk och kunskap  hand i 
hand, inte som vanligt att språket kommer 
först och sedan dyker man in i kunska-
perna. Man kan effektivisera lärandet på 
ett sådant sätt, genom att använda en allt-
i-ett-bok.

 Jag skulle tro, att boken kan vara för 
svår för nyanlända elever, som inte kan  
svenska, men om de redan har en bra bas, 
då kan läromedlet vara en utmärkt hjälp i 
elevernas studier. Ja, det är alltid viktigt att 

Förstå språket NO/SO för nyanlända 
Tiia Ojala

RECENSION

utmana elever, men då måste man hitta rätt  
balans mellan utmaning och stöd.

Testa gärna  med ett bonuskapitel som 
du kan ladda ner helt gratis på Sanomas 
webbsida om du inte är säker på att du vill  
börja direkt med hela boken. Där kan man 
också ladda ner lärarsidor.

Förstå språket NO/SO för nyanlända 
finns även som onlinebok.

 Lycka till med språk- och kunskaps- 
utveckling!

Text: Ieva Krumina
Svensklärare i Lettland
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Nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige hösten 2019?

1. I år utdelades två nobelpris i  
litteratur. Till vilka?
A. Olga Tokarczuk 2018 och Peter 
Handke 2019
B. Peter Handke 2018 och Olga Tokar-
czuk 2019
C. Olga Tokarczuk 2018 och Anne 
Carson 2019

2. Lutfisk hör julen till. Vilken fisk  
används traditionellt till lutfisken?
A. Abborre
B. Långa
C. Lax

3. Skidsäsongen har börjat. Vem är 
inte skidåkare av dessa? 
A. Stina Nilsson 
B. Isabelle Gulldén 
C. Frida Karlsson

4. Man har på sistone pratat en del om 
ungdomars drog- och alkoholvanor. 
Vad har hänt?
A. De har ökat markant.
B. De har minsta markant.
C. De har förändrats och nu finns mer 
narkotika med i bilden.

5. Två lag från Halland kommer att 
spela i nästa års herrallsvenska i fot-
boll. Vilka? 
A. Falkenberg och Halmstad
B. Halmstad och Kungsbacka
C. Varberg och Falkenberg

6. Vem fick Augustpriset för årets 
bästa skönlitterära bok?
A. Nina Wähä
B. Steve Sem-Sandberg
C. Marit Kapla

7. Vem fick Nobels fredspris 2019?
A. Greta Thunberg
B. Abiy Ahmed
C. Ilwad Elman

8. Vem är Sveriges nya utrikesminister?
A. Morgan Johansson
B. Ylva johansson
C. Ann Linde

9. Vad heter Sveriges nya EU-kommis-
sionär i Bryssel?
A. Ann Linde
B. Ylva Johansson
C. Cecilia Malmström

10. Vissa ord håller på att försvinna 
ur det svenska språket. Ett sådant är 
eklatant. Vad betyder det?
A. Äldre kvinna
B. Uppenbar
C. Försumbar

11. Vilken del av världen har givit 
smak åt årets glögg?
A. Antarktis
B. Stillahavsregionen
C. Nordpolen

12. Hur hjärnan fungerar och vilken 
roll motion spelar för vårt välmående 
är just i ropet tack vare en läkare. 
Vad heter han?
A. Anders Hansen
B. Anders Hansson
C. Per-Anders Hansson

13. Vilken är årets julklapp enligt HUI 
(Handelns Utredningsinstitut)?
A. Återvunna plagg
B. Trådlösa hörlurar
C. Mobillådan

14. Vilken av följande myndigheter 
ligger inte i Stockholm?
A. Svenska institutet
B. Jämställdhetsmyndigheten
C. Myndigheten för vård- och om-
sorgsanalys 

15. Vad kallas den här hjälmen  
(se nedan)?
A. Hövding
B. Halsdukshjälm
C. Huvudnära

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

Lösning till nutidsorienteringen nr 
3, 2019 var: 1A, 2C, 3B, 4C, 5A, 
6B, 7A, 8C, 9A, 10B, 11A, 12C, 
13B, 14A, 15C.

Pristagare (endast två hade alla 
rätt denna gång): 
Anneli Silveri, Finland
Marjatta Öörni, Finland
 
GRATTIS!
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  Välkommen att bo och gå på lektioner med eleverna på SSHL i några dagar. 

Du kan följa antingen International Baccalaureate eller ett Svenskt gymnasieprogram. 

S S H L . S E / P R O V A

PROVA  INTERNATL IVET

2 0  m i n .  f r å n  a r l a n d a


