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FRÅN DICKSONSGATAN

uppgifter som berör enskilda individer 
utan vi vill försöka skapa en helhetsbild av 
svenskundervisning utomlands. Det kostar 
förstås ingenting att registrera skolenheten. 
Gör det nu – gå till vår hemsida  
www.sverigekontakt.se och klicka i 
menyraden på ”Svensk undervisning i  
utlandet”. 

Sommarkursen 2020
Alla ni svensklärare och andra i världen – 
informera era svenskstudenter och andra 
intresserade av svenska språket att Sverige-
kontakts sommarkurs i svenska äger rum 20 
juli–8 augusti. På Billströmska folkhögskolan 
förstås. Anmälan sker till Sverigekontakt –  
se vår hemsida www.sverigekontakt.se

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

Årsmötet
Sverigekontakts årsmöte äger rum i Göte-
borg lördagen 9 maj. Mer information om 
det finns på sidan 4. 

Medlemsavgifter
Du har väl inte glömt att betala medlemsav-
giften? Betalar du från Sverige så använd 

bankgiro 420-5670 – mottagare Sverige-
kontakt. Från utlandet är det krångligare 
– här är de uppgifter du behöver för en 
banköverföring:  
Bank: SEB; mottagare: Sverigekontakt; 
IBAN: SE33 5000 0000 0501 1119 3729; 
BIC: ESSESESS. För enskilda medlemmar 
är det 150 kr/år, för skolor och föreningar 
är det 300 kr/år.  

Stipendiefonden för svensk 
utlandsungdom
Hos Stipendiefonden för svensk utlands- 
ungdom finns möjligheter att söka peng-
ar för studier på en svensk utlandsskola 
(för elever på grundskolenivå åk 6-9 samt 
gymnasienivå). Likaså finns möjligheten för 
en styrelse vid en svensk skolförening som 
bedriver kompletterande svenskundervisning 
att söka ett belopp till föreningens verksam-
het. Ansökan för läsåret 2020/2021 ska vara 
fonden tillhanda senast 31 mars 2020. För 
mer information om fonden – www.stipfond.se/
stipendiefonden-for-utlandsungdom/  
Observera att det finns olika blanketter  
beroende på vad ansökan gäller.

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

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se

När detta skrivs i februari har det i Göte-
borg ännu inte blivit vinter. I almanackan 
förstås, men inte temperaturmässigt. 
Det regnar och blåser. Det är tråkigt och 
framför allt tänker man på alla barn som 
inte får åka pulka, inte åka skidor och 
inte kasta snöboll. Vi något äldre är möj- 
ligtvis glada över att inte behöva skrapa 
bilrutor på morgnarna.

Politiskt sett är det inte som förr. Sedan ett 
drygt år regerar Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet med stöd av Liberalerna och 
Centerpartiet – bara det! Vänsterpartiet 
ställer krav på regeringen, ibland tillsam-
mans med Moderaterna. Sverigedemokra-
terna är största parti enligt vissa opinions- 
undersökningar – när hände det senast att 
Socialdemokraterna inte var störst? Det är 
100 år sedan. De stora politiska frågorna 
som dominerar just nu är välfärdsfrågor, 
gängbrottslighet och integrationsfrågan. 

Registrera skolförening
Som jag tidigare nämnt arbetar Sverige-
kontakt med ett projekt där vi vill att samt-
liga skolenheter världen över där svenska 
undervisas – dock ej i Norden – registre-
rar sig på vår hemsida. Det gäller svenska 
skolor, kompletterande svenska, svenska 
som främmande språk inom vuxenutbild-
ning och vid gymnasieskolor, europaskolor, 
IB-utbildningar med mera. Det är viktigt 
att ni registrerar er enhet! Det är inga 
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hang, väcker detta alltid intresse, inte säl-
lan förvåning över vår mångfald och över 
att vi uträttar så mycket. Det tycks åtmin-
stone finnas ett stort potentiellt intresse.

Om vi försöker sammanfatta detta 
något, kanske man kan dra vissa slutsatser. 
Vår förening hade en raketartad uppgång 
och drog till sig stora mängder medlemmar 
under initialskedet och ännu någon tid 
framåt. Varje större ort i landet hade sin 
egen lokalförening, och de största av dessa 
räknade flera tusen medlemmar. För oss 
låter detta nästan otroligt, men så var det.

Detta var i början av 1900-talet, och 
både samhällssituation och enskilda män-
niskors levnadsvillkor var helt annorlunda 
jämfört med dagens förhållanden. Före- 
ningen fokuserade en fråga med stor räck- 
vidd – det var en av de verkligt heta strids- 
ämnena i den tidens svenska samhälle:  
emigrationen. Alla var på något sätt berörda.

Det är nu länge sedan det var så. Vi 
har många gånger ägnat oss åt föreningens 
historia och skall inte dra den igen här. 
Men de ursprungliga förutsättningarna för 
föreningens tillkomst och tidiga verksam-
het har för länge sedan ändrats. Det har 
gått successivt, och föreningen har i flera 
omgångar anpassats till nya villkor.

Det är antagligen så vi får tänka nu 
också. Det är givet att gamla föreningar 
med en hög genomsnittsålder i medlems- 
kadern har svårare att framstå som ett 
alternativ för unga människor. Det är 
också nödvändigtvis så att vi som är äldre 
så småningom måste dra oss tillbaka. Fyl-
ler vi inte på med nya medlemmar blir det 
färre. Vi får se över arbetsformerna. Detta 
är en uppgift för styrelsen i första hand. Så 
småningom får vi försöka återkomma till 
saken gemensamt.

Det är ändå lätt att konstatera att före-
ningen gör mycket nytta, kanske mer 
än någonsin, åtminstone i vissa centrala 
avseenden. Detta kan bara åstadkommas 
om alla hjälps åt. Vi må vara en krym-
pande skara, men det vi gör tycks vi göra 
bra. Och det är inte lite. Titta gärna på 
verksamhetsberättelsen.

Tack för samarbetet under det gångna 
året. Vi önskar oss alla ett 
gott nytt år inför kommande 
årsmöte, som det också 
kallas till i detta nummer.

Bo Ralph
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

I det här numret av tidningen återfinns 
föreningens verksamhetsberättelse för år 
2019. Man kan lätt se att det uträttades en 
hel del förra året. Våra tjänster är efter-
frågade, och det vi gör blir alltid uppskat-
tat, om man får döma av de positiva och 
tacksamma kommentarer vi brukar få 
motta efter olika typer av arrangemang.  
På så vis ser det bra ut.

Bläddrar man igenom årsredogörel-
serna för en längre tid tillbaka, kan en 
annan tendens utläsas. Lokalföreningar 
har lagts ner eller pausat sin verksamhet. 
Detta har pågått oavbrutet ganska länge.

När överstyrelsen och andra centrala 
instanser har kontakt med enskilda med-
lemmar eller lokalföreningar på olika håll 
i landet får man en liknande bild. Det är 
inte lätt att rekrytera nya medlemmar. Vid 
årsmötena blir det allt svårare att få ihop 
en styrelse. Det blir allt färre individer som 
drar runt hela verksamheten.

Så kan det givetvis inte pågå hur länge 
som helst, det säger sig självt. Entusiasm 
har alltid varit en attityd som präglat före-
ningen. Delvis kanske detta ligger i själva 
begreppet ideell förening: de som ingår 
i dess verksamhet är definitionsmässigt 
entusiastiska för föreningens ändamål och 
syften. Men jag har under den tid jag har 
deltagit i föreningens arbete – och det har 
hunnit bli flera decennier nu – alltid haft en 
känsla av att det snarast finns mer av den 
varan i vår förening än på de flesta håll.

På så vis har jag alltid tyckt att det har 
varit roligt och stimulerande att vara en 
del av föreningen. Samma stämning tycks 
de flesta andra också ha delat. Om nu 
alla är så positivt inställda och det faktiskt 
uträttas en hel del, vad är det då som gör 
att engagemanget tycks svalna?

Det svar alla enstämmigt ger är att det 
inte ligger i tiden längre att engagera sig i 
föreningsarbete. Unga människor är inte 
roade av det, och de som kanske skulle 
kunna tänka sig att syssla med sådant har 
inte tid. Utbudet på aktiviteter av alla de 
slag har också växt intill oöverskådlighet, 
och då krävs det något extra för att dra till 
sig uppmärksamheten. Något sådant extra 
som kan verka särskilt attraktivt på yngre 
människor har vi inte att erbjuda. Så har 
man sagt.

Mot detta står en del annan erfarenhet 
vi som representerar föreningen utåt i olika 
sammanhang skaffat oss. När vi presen-
terar föreningens arbete i olika samman-
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Köp vår minnesmärkesbok!

Årsmöte äger rum lördagen 9 maj  
kl. 15.00 på hotell Liseberg Heden, Sten 
Sturegatan 1, Göteborg (ca 15 minuters 
promenad från Centralstationen).

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

Före årsmötet, preliminärt klockan 13.30, 
kommer överstyrelsen att samlas för ett sty-
relsemöte. Kallelse till detta möte skickas till 
ledamöterna i slutet av april.

Årsmötesmiddagen
Middagen intas 9 maj klockan 19.00 på Hotel 
Eggers. Vi börjar med ett glas mousserande 
vin. Därefter serveras en trerättersmeny  
inklusive dryck och kaffe.
Pris: 550 kr per person.

Program söndagen 10 maj
Söndagen inleds klockan 9:30. Då hämtar 
en buss vid hotell Liseberg Heden för att 
ta oss till olika sevärdheter i Göteborg – 

bland annat Ostiniefararen Götheborg och 
Gatenhielmska kulturreservatet. Turen kom-
mer även att ge oss kunskaper om Lorens-
bergs villastad där Sverigekontakts kontor lig-
ger. Kaffe blir det på förmiddagen och lunch 
serveras på Villa Belparc i Slottsskogen vid 
13.30-tiden. Bussen tar oss därefter tillbaka 
och anländer till hotellet senast 15.15.

Pris: 250 kronor inklusive kaffe och lunch.

Hotell
Vi har förhandsbokat ett antal enkel- och 
dubbelrum natten mellan 9 och 10 maj på 
hotell Liseberg Heden, Sten Sturegatan 1, 
Göteborg, Om du vill ta något av dessa rum 
i anspråk, så ring (0709-600612) eller mejla 
(lars.bergman@sverigekontakt.se) Lars 
Bergman snarast möjligt, dock senast 14 
april. 

Anmälan och information
Anmälan till årsmötet, middagen och söndag-
ens program ska ske senast 14 april
(men gärna så fort som möjligt) per telefon 
031-81 86 50 (Sverigekontakts kansli) eller
med mejl till lars.bergman@sverigekontakt.se.

Kostnaden för årsmötesmiddagen 550 kr 
och för söndagens utflykt med lunch 250 kr 
betalas direkt till Sverigekontakts bankgiro 
420-5670. Har du en kostnad för hotellrum så 
betalar du det efter årsmötet.

Valärenden
Valärenden inför årsmötet anmäls till val-
beredningen – Aimée Delblanc 08- 32 45 75, 
Gunnel Svensson 031-40 86 13 eller Kjell 
Westerlund 0490-344 04.

Välkomna!
Lars Bergman

Sverigekontakts årsmöte 2020

i Göteborg

Foto: Higab/Hans Wretling
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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, utan som en angenäm och 
måhända också viktig påminnelse om 
Sveriges kulturarv och dess avtryck runt 

Köp vår minnesmärkesbok!
om i världen.” 

Ordinarie pris är 339 kr + frakt – nu  
under våren kostar den 250 kr + frakt för  
er som läser detta. Efter beställning skickar 
vi faktura till din mejladress. Förutom 
att du stöder Sverigekontakts 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.

För att beställa går du till vår hemsida 
www.sverigekontakt.se och följer instruk-
tionerna eller så mejlar du lars.bergman@
sverigekontakt.se. Tack för din beställning 
och ditt stöd redan nu.

Lars Bergman
Generalsekreterare, Sverigekontakt

Sverigekontakts årsmöte 2020

i Göteborg

Medlemsavgift 2020

Har du betalat Sverigekontakts medlemsavgift för 
2020? Medlemsavgifterna är oförändrade sedan mån-
ga år tillbaka.

Enskild medlem 150 kr
Makar gemensamt 200 kr
Skolor  300 kr

Medlemmar i Finland betalar till sina respektive 
lokalföreningar i Helsingfors respektive Åland. Svensk-
lärare inom vuxenutbildning i utlandet har sitt medlem-
skap utan kostnad.

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

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

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

En härlig vår önskar

Lars Bergman
/Generalsekreterare/
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Boken heter Lagom, med två dalahästar 
på omslaget och med texten ”Inspirerande 
texter och förslag på balans i vardagen”.
Bokhandlaren går raskt vidare till nästa 
hylla samtidigt som han berättar om vakt-
paraden i Stockholm som kom med musik 
till slottet i det fina sommarvädret.

En kokbok 
utgiven av 
Kometförlaget, 
med en dalahäst 
på omslaget.

Bokhand-
laren kommer 
inte på några 
fler böcker med 
dalahästar. Han 
pratar vidare om 

sina minnen. Jag rättar honom för han gör 
samma fel som många andra tyskar gör - 
de säger Dalarnapferd. Tacksamt lyssnar 
han när jag förklarar att det heter Dala-
pferd, och att landskapet är Dalarna.

Jag skriver ner några funderingar om 

vad dalahästen betyder som svenskt 

minnesmärke, denna symbol för Sverige 

som tillverkas i Nusnäs utanför Mora. 

Funderingarna börjar efter en mässa här i 
Tyskland med underrubriken ”Schweden”. 
På mässan fanns en svensk lanthandel med 
allehanda svenska produkter, däribland 
dalahästar. Från Olsson i Nusnäs inköptes 
till försäljning 200 hästar, några placerades 
på den svenska turistbyrån som Svenska 
Skolan i Kassel ansvarade för.

Döm om min förvåning när alla hästar 
var sålda den andra mässdagen av nio. Kan 
denna symbol vara så populär och känd ute 
i världen? Är den minnet som besökare  
i Sverige tar med sig hem?

Denna lilla häst har täljts och målats 
sedan hundra år tillbaka av Olssons i Nus-
näs. Sitt första riktiga genombrott som 
symbol och minne från Sverige fick den 
1939 när den representerade Sverige under 
världsutställningen i New York.

Var kan vi finna den idag? Jag provar 
att följa paradgatan i Kassel, där ligger alla 
gallerier, bankpalats och där finns rådhuset. 
Gatan har namnet “Königstraße” efter den 
svenska kungen Fredrik l, han som gifte sig 
med Karl Xll:s syster och så småningom 
blev kung i Sverige. Hela gatan är med 
andra ord ett svenskt minnesmärke.

Vi börjar på bokhandeln. Finns det några 
böcker med/om dalahästar? Bokhand-
laren ler och går till en hylla samtidigt 
som han berättar om en husbilssemes-
ter som han upplevde i Sverige för några 
år sedan. Tyskar älskar att prata om sina 
uppleverser i Sverige och minnet av den 
svenska naturen. Och strax står den första 
dalahästen efter Königstraße framför mig 
i hyllan.

Dalahästen 
som minnesmärke

ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Två träffar i första affären, inte illa, skall 
inte fråga i nästa affär för då kommer det 
här ta hela dagen.

Går mot livsmedelsaffären, en av de 
större tyska matvarukedjorna, där bör 
jag nog finna en dalahäst på någon vara. 
Söker bland bröd, engångsartiklar, bland 
frysta köttbullar men inga dalahästar. Till 
slut hittar jag en kopparfärgad dalahäst 
som fanns bland några flaskor.

Denna bild är scannad från en broschyr 
som fanns till hands. Dalahästen kan man 
använda som glas, den går att dricka ur – 
en funktionell dalahäst.

Dalahästen användes som reklam för 
”Absolut Elyx” en svensk vodka... Jag hit-
tade i alla fall en häst i mataffären. I Tysk-
land säljs alkohol i vanliga mataffärer.
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Nästa stopp blir en 
betydligt lugnare affär, 
en affär för tysk folk-
konst och souvenirer. 
Jag letar själv bland de 
många föremålen och 
hittar en dalahäst.

En liten träfigur 
med en dalahäst i fam-
nen. Den är gjord i 
Tyskland, i Olbern-

hau som ligger på gränsen till Tjeckien. En 
dalahäst från tyska Sachsen. Inte riktigt vad 
jag hade väntat mig.

Nästa besök är en galleria, många butiker, 
stora belysta skyltfönster. I skyltfönstret på 
en möbel- och heminredningsbutik finner 
jag nästa dalahäst. En brödkavel, eller som 
försäljerskan kallar det för en kakkavel.

Kaveln är gjord i Estland, Oma Martalt 
heter tillverkaren där. Biträdet i affären sökte 
efter flera hästar samtidigt som hon frågade 
ut mig om var i Sverige man kan få se norr-
sken. Hennes dröm var att få uppleva det. 

Det vänliga biträdet med drömmar 
om norrsken dukade fram ett underlägg. 
Tveklöst är det dalahästar.

Nu är det dags för pappershandlaren, en 
trevlig prick och stor Sverigevän. Direkt 
plockar han fram ett kuvert. Han köper 
dessa kuvert från en tillverkare i Sydkorea.

Nästa lilla häst är en stämpel som används 
av lärare. Om eleven har gjort ett gott 

arbete får de en 
dalahäststämpel som 
kvitto. En dalahäst är 
berömd i den tyska 
skolan.

Jag tar en sväng förbi ett annat svenskt 
minnesmärke i Kassel, en bar som heter 
Stockholm. Namnet kommer från Karl Xll 
när han red genom Europa hösten 1714. 
Han hade nattvila där 
denna bar nu ligger.

Barkillen fun-
derar på min fråga 
om dalahästar, inga 
dalahästar vad han 
kommer på. Det är 
bara att gå vidare, 
men när jag är på 
tröskeln kommer han 
på något. 

Nu kommer nästa 
historia om semester i 
Sverige, jag lyssnar och han letar i en låda. 
Hans Sverigeupplevelse och minne är från 
Göteborg – underbar tältplats med natur-
bad som han uttryckter det. Med ett stort 
leende tittar han upp bakom bardisken och 
han har hittat vad han sökte, sitt svenska 
minnesmärke. En ölöppnare från en bar i 
Göteborg, hans minnesmärke. En dalahäst 
på Karl Xll:s gamla logi i Kassel.

Jag frågar i sybehörsaffären som enbart 
har bilder på dalahästar för beställning. 
Men jag vill se hästarna nu...

Ett ställe som kan vara bra att fråga på 
är antikvariatet, det borde finnas någon 
gammal bok med en bild av en dalahäst. 
Samma fråga som tidigare och svaret är 
att han hade en kle-
nod, visserligen på 
engelska ursäktade 
butiksinnehavaren 
sig med.

The Red Horse 
skriven av Elsa 
Hammar-Moeschlin 
som bodde i Lek-
sand när 1900-talet 
var ungt. Boken 
gav hon ut 1929, 
den tyska kom redan 
1927 under titeln ”Das 
rote Pferd”. Bilderna 
är vackra och det kan 
man förstå eftersom 
hon har konstnärlig 
utbildning från Paris. 
Så väl dalahäst som 
dalkullor.

Det var riktigt roligt att få bläddra i boken 
men mitt sökande måste gå vidare. En 
butik med gamla vinyler ligger nästan dörr 
i dörr, samma fråga om dalahästar. En ny 
historia om fiskesemester i Småland, med 
minnet mycket fisk och dyr öl. Snabbt kom-
mer en gammal hederlig LP-vinyl fram 
med en dalahäst på omslaget.

På LPn finns ”Livet i Finnskogarna”, 
”Elvira Madigan”, ”Barndomshemmet”     

m. fl. Han nämner att han har haft en dalahäst 
som var gjord i plast. Är detta möjligt? En 
svensk hantverkstradition som görs i plast? 
Tyvärr så hittar han den inte men hans fiskehis-
torier blir bara bättre och bättre och de svenska 
fiskarna blir bara större och större...

En dalahäst i plast, detta måste undersökas. 
Jag har tidigare funderat på om inte detta sven-
ska minnesmärke har någon form av skydd. Det 
borde i alla fall vara mönsterskyddat.

Jag ringer Olsson i Nusnäs och frågar. På 
fabriken som tillhör Nils Olsson tillverkas det 
ca 110.000 dalahästar per år och en sakunnig 
dalmas som hette Ulf  hjälper mig gärna med 
alla mina frågor.

Är dalahästen mönsterskyddad på något sätt?
– Nej det är den inte och nu går det inte. 

De har ett hundratal personer som målar de 
handsnidade hästarna, och var och en har sina 
egna egenheter av mönstret.

Finns det dalahästar i plast?
– Det finns polytenformsprutade dalahästar. 

Dessa hästar finns att köpa som minnesmärke i 
svenska varuhus. De tillverkas i Kina och i Indien. 
Hur stor produktionen är är okänt men de finns.

Smått chockad av att det görs dalahästar 
i lågkostnadsländer som ser ut som Olssons 
hästar tackar jag för upplysningarna.

Jag lovar honom att värna om ett svenskt 
hantverk och inte ens leta efter någon form-
sprutad plasthäst.

Efter alla dalahästar jag hittat och alla min-
nen från Sverige som vanliga människor berättar 
om och efter Sverigemässan med fler än 100 000 
besökare i Sverigehallen, känner jag mig gan-
ska nöjd och lite stolt över dalahästen som ett av 
de mest spridda minnesmärkena från Sverige. 
Det är bara en till som ni 
måste se. Jag fann den när 
jag var på bensinmacken, 
den hängde bland doft-
granar. En älg som är kur-
bismålad, kommentarer 
är överflödiga.

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

Vem är hon som kommer ur öknen
i en pelare av rök,
omvärvd av myrra och rökelse
och kryddhandlarens alla dofter?
(Höga Visan 3:6, ur Bibel 2000)

Ännu, efter tusentals år, är detta en text 
som bär. Dess passionerade tilltal, draget 
av fruktbarhetskult, sammansmältningen 
av tro, erotik, ett herdefolks vardag gör den 
möjlig för alla människor att ta till sig i alla 
tider. Glädjen de bägge älskande visar gent-
emot varandra är så smittande att jag ler 
där jag 2020 sitter på tåget mellan Lindes-
berg och Örebro och läser på min laptop, 
människor omkring mig. 

Där det finns ett, finns det också ett annat 
– vitt motsvaras av svart, stort av litet, glädje 
av sorg. Det har alltid varit frestande att skapa 
antiteser, vilka är som omvända spegelbilder. 
Det är som att det ena gör det andra synligt. 
Erik Lindegrens diktsamling mannen utan 
väg (utgiven på eget förlag 1942) är en moder- 
nistisk, oerhört bildrik, oroande diktsamling, 
där språket och innehållet befinner i ständig 
och våldsam rörelse. Det var under andra 
världskriget och det var inte så märkligt att 
gräsligheterna i omvärlden även speglades i 
konsten. I Erik Lindegrens fall tog det sig utt-
ryck i kombinationen av att en modern, sårad 
och splittrad syn på världen förenades med 
den ytterst stränga och formbundna sonet-
ten. De fyrtio dikterna, satta med gemener 
och med svart visionära metaforer, består 
alla av fjorton rader i grupper om två och 
två. Så formar dessa dikter med sitt explo-
siva innehåll en strikt regelbunden volym. 
De sprängda sonetterna, som de kommit att 
kallas, får sin verkan just genom att på en och 
samma gång uttrycka så diametralt motsatta 
saker: en välordnad diktkropp omsluter ett till 
synes kaotiskt inre. Är det inte så vi själva är, 
där vi, socialt kompetenta går omkring med 
tankar och själsliv?

En hög visa frestar till att också tänka på 
en låg visa.

1952 gick en kull ut Konstfack i Stock-
holm. På avslutningen sålde en av studen-
terna ett egenutgivet häfte dikter till några 
kamrater. Sextiofem år senare flyter detta 
häfte upp. Carl Henrik Svenstedt, författare, 
filmare, kulturmänniska ut i fingerspetsarna 
besökte konstnären Hans Åsberg. När de 
skildes åt överräckte Åsberg några papper 
och undrade om Svenstedt ville ha dem, och 
kanske han kunde göra något med dem? De 

var i oordning, fläckade av läsning, hårda 
ateljéfester som avsatt ringar efter rödvins-
glas. Ja, en sådan bunt som bara kan gå två 
vägar – antingen direkt till återvinningen, 
eller anammas av en som kan läsa.

Carl Henrik Svenstedt blev eld och lågor. 
Häftet har titeln låga visan och är skrivet och 
utgivet av en Pär Hansson och tryckt 1952 
på Nya AB Örebro Dagblads boktryckeri. 
Genom Svenstedts försorg pusslade förläg-
garen Jonas Ellerström ihop sidorna i rätt 
ordning och har nu givit ut en faksimil- 
utgåva i hundra exemplar.

Låga visan är en gripande läsning, det är 
riktig dikt, något annat kan jag inte kalla det 
– det är smärta, olycklig kärlek, ouppfylld 
längtan efter helhet, och det viktigaste av allt 
för ett autentiskt verk: prägeln av nödvän-
dighet finns i varje rad. Här finns också en 
stark medvetenhet om formen. Gemenerna, 
radbrytningarna, den älskade Elisabets 
diskreta men tydligt återkommande epitet, 
smärtan i poetens längtan som aldrig slår 
över och tappar kontrollen utan som just 
genom sin behärskning synes än större och 
mer outhärdlig:

jag ser när hon säger något
hör inte vad
hör att hon rör sig
ser henne inte
vet att hon är här
kan inte känna henne
hon
min hjärnas
spegelbilders spegelbild

Hon genomsyrar allt. Liksom de älskande 
i den bibliska Höga Visan jämför varandra 
med allt de har omkring sig och på så sätt ser 
varandra i allt, ser denne poet i låga visan 
henne i allt. Men här är inte ett orientaliskt 
berglandskap med strömmande getter på 
Gileads sluttningar, nej detta är efterkrigs- 
tidens folkhemssverige där en sorgsen ung 
man mumlar en låg visa. Den bildrika fyrtio- 
talsdikten är på utgång, femtiotalsroman-
tiken på ingång och i framtiden skymtar 
konkretismen och så småningom ännu mera 
avskalade former. Pär Hansson är en ytterst 
känslig seismograf, hans dikt är mitt i allt 
detta, och ändå är han en litteraturens verk-
lige outsider. Född 1932 i by i västra Närke 
och sedan, efter studierna en plats på läns-
styrelsen i Örebro, kämpande mot rivningar 
i stadskärnan, lite speciell som människa, 

en död i förtid 1997, efterlämnande några 
ytterst svårfunna dikthäften (som inte ens 
finns i Örebro stadsbiblioteks magasin), 
recensioner och artiklar i Nerikes Allehanda, 
en avhandling och en oansenlig gravsten i 
en sluttning, på Norra kyrkogården i Öre-
bro, inte långt från Hjalmar och Stina Berg-
mans gemensamma gravplats.

Erik Lindegren skrev mannen utan väg, 
publicerade den envist och mot alla odds 
på egen hand, också han en outsider vid 
den tiden, före sin tid, vid sidan av tiden. 
Pär Hansson kom aldrig riktigt in, kanske 
ville han inte, kanske var det, som det är för 
många diktare, vilka trots sina kvaliteter ald-
rig finner den riktigt rätta vägen, en oupp- 
fylld längtan.

jag önskar du bad att få låna något av mig
en penna kniv eller sittplats i parken
frågade om jag kunde växla en sedel
undrade hur mycket klockan är

bara du lät rösten söka mig
…
tystnad så våldsam
att den slår över i diskant
din frånvaro så intensiv
att hus och vi är likbleka
…
dagen startar
lägger in växeln
rullar ljudlöst bort
på sina gator

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

Text: Arne Johnsson
Foto: Alexander Johnsson
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Min frisör hade övertygat mig om att 
jag behövde ett ganska dyrt balsam 
som skulle innebära många fördelar 
för mitt hår. Därför stod jag i badrum-
met en kväll och läste om vad jag nu 
kunde vänta mig av produkten. Hela 
baksidan på tuben var full av text på 
olika språk. Först läste jag på franska, 
för det var ett franskt märke. Sedan 
på engelska. Sedan tänkte jag att det 
kunde vara dags att läsa på svenska; 
så dyr som denna tub varit kunde 
man åtminstone få glädjas åt att läsa 
om dess närmast magiska krafter på 
alla möjliga språk. Men jag hittade 
inte svenska. Polska och ryska och 
holländska och slovenska hittade jag. 
Till slut såg jag; jag skulle inte leta efter 
förkortningar som S, SE eller SWE. Det 
jag letade efter fanns under språkbe-
teckningen SCA, som i Scandinavian.

Skandinaviska är inte ett språk. Eller 
möjligen är det ett slags kontaktspråk som 
skandinaver tar till för att kunna kommu-
nicera med andra skandinaver genom att 
ta bort ord som man vet är alltför specifika 
för det egna språket. No need to change to 
English. Om jag pratar med en norrman 

eller en dansk som jag inte är stensäker på 
är mycket van vid kontakt på svenska kan 
jag byta ut fråga mot spörre och rolig mot 
kul för att inte orsaka missförstånd.

Men denna sorts skandinaviska blir allt-
mer sällsynt, kan man ana. En noggrann 
undersökning visar att det blir svårare för 
svenskar, danskar och norrmän att förstå 
varandra utan hjälp av engelska. Vi förstår 
våra grannar sämre idag än för sådär femtio 
år sedan. Sämst går det för danskarna, bäst 
för norrmännen, som har mycket av sitt 
skriftspråk gemensamt med danskarna, men 
mycket av uttalet gemensamt med oss sven-
skar, grannarna i öster. Allra bäst går det 
faktiskt för en outsider; färingarna har lätt 
att förstå alla de andra nordiska språken, 
trots att den förståelsen bygger på att de har 
lärt sig danska i skolan. De kan också verkli-
gen tala ett slags skandinaviska. (Jag borde 
kanske skicka mitt balsam till dem?)

Unga skandinaver förstår andra skandi-
naver sämre än deras äldre släktningar gör. 
Det är kanske en skillnad som ungdomarna 
kan komma att hämta in – med mer vana 
av både det egna språket och grannspråken 
blir det kanske lättare med grannspråks-
förståelsen när de blivit tjugo år äldre. Men 
något verkar ändå ha hänt, för även jämfört 
med ungdomar för närmare ett halvsekel 
sedan är det svårare för dagens ungdomar 
att förstå de andra nordiska språken.

Varför har det nu blivit  så här? Förkla-
ringarna kan vara många. Engelskan spelar 
stor roll. I synnerhet de som är yngre talar 
engelska bättre idag än för några decennier 

 
grannspråksförståelse börjar 
och slutar (?) i badrummet

sedan, och det visar sig också i undersöknin-
gen att nordiska ungdomar förstår varandra 
bättre på engelska än på de nordiska 
språken. Undervisningen i de andra nor-
diska språken verkar inte heller ha fått så 
mycket utrymme i skolorna. Och så har 
fokus flyttats från närområdet till EU – och 
ännu längre bort i en globaliserad tid. Kan-
ske är det politiska intressent för Nordens 
enighet och språket som en sådan symbol 
inte så starkt heller. Nordiska ministerrådet 
säger att ”Det nordiska samarbetet bedrivs 
[...] på de skandinaviska språken”, men tex-
ter därifrån är ofta författade på engelska.

Marknadsföringsteamet bakom min bal-
samtub har förmodligen inte baserat sin 
SCA-markering på att de tror att skandi-
naver gärna pratar samma språk, som inte 
finns. Det handlar snarare om ett central- 
europeiskt perspektiv på olika marknader, 
där SCA står för Europa norr om Tyskland. 

Men trots att grannspråksförståelsen 
går sämre tror jag inte att skandinaviskan 
överlever endast på hårvårdsprodukter. Så 
många gånger har jag träffat norrmän och 
danskar utomlands och för några kvällar 
har vi varit mycket goda grannar, assisterat 
varandra vid beställningar på restaurang 
och sett till att de andra 
kom iväg till stationen 
ordentligt. Allt på sven-
ska, danska och norska. 
Eller något liknande.

Text: Sofia Tingsell

NORDISK
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Murmansk

Katedralen i Milano

Sveriges generalkonsulat i Sankt 
Petersburg anordnade i slutet av nov- 
ember 2019 en så kallad främjanderesa 
till Murmansk i Ryssland. Tanken med 
en sådan resa är att främja svenska 
intressen inom olika områden. Före-
ningen Sverigekontakt har vid ett antal 
tidigare tillfällen fått möjlighet att följa 
med på dessa resor och så även denna 
gång. Föreningen har ju bland annat 
som uppgift att främja intresset för 
svenska språket utomlands. 

Den svenska delegationen leddes av Sveriges
generalkonsul i Sankt Petersburg Eva 
Sundquist. Från Sverige deltog dessutom 
ett antal personer från Norrbotten med 
intresse av arktiskt samarbete. Denna grupp 
stod under ledning av landshövding Björn 
O. Nilsson. Från norra Sverige deltog även 
en grupp kulturpersoner som visade sin 
konst på Murmansk kulturhus under de tre 
främjardagarna. 

I Murmansk fick Sverigekontakt 
möjlighet att besöka Logos Language 
School där svenska tidigare lärts ut. Under 
senaste året hade dock eleverna varit för 
få och det hade även varit svårt att få tag 
i svensklärare. Men ledningen för skolan 
hoppades att det skulle gå att få igång 
svenskstudier igen, trots att undervisning i 
engelska lockar fler och fler elever.  

Sverigekontakt gjorde även besök på 
stadens universitet. Där har tidigare sven-
ska undervisats men sedan något år till-
baka har svenskundervisningen (tillfälligt?) 
upphört. Sverigekontakts ordförande Bo 
Ralph talade bland annat om Nobelpriset i 

Främjanderesa till

litteratur och dess historia. 
Resan för Sverigekontakts räkning 

avslutades i Sankt Petersburg där under-
tecknad fick möjlighet att besöka skolorna 
119 och 47. Vid dessa skolor kan eleverna 
välja svenska som främmande språk från 
det att eleverna är 11 år tills att de lämnar 
skolan i 18-årsåldern. Det stora problemet 
har varit att det inte funnits någon godkänd 
lärobok i svenska, men Sverigekontakt har 
beslutat att stödja ett projekt där ett läro-
medel tas fram under det närmsta året. Det 
är ju fantastiskt att dessa barn och ung-
domar väljer svenska framför till exempel 
franska och tyska.

Språkskolan Nordic School i Sankt 

Petersburg undervisar svenska till vuxna 
och har för närvarande cirka 60 studenter 
per termin. Till allt detta kommer ett stort 
antal ryska studenter på universitet som 
läser svenska som ett främmande språk. 

Studier i svenska språket är naturligt-
vis en utmärkt väg att gå om man vill få 
förståelse för och kunskap om svensk kultur 
och svenskt samhällsliv. Det kan inte nog 
betonas hur viktigt det är för Sverige att 
ungdomar och vuxna i utlandet studerar 
svenska – viktigt för Sveriges utrikeshandel, 
Sveriges turism och för förståelse mellan 
kulturer.

Text: Lars Bergman 

Skola 47, St Petersburg
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Murmansk

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 behöver 

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

INFORMERAR

utvecklades 2008 och har sedan dess mätt 
hur olika länder uppfattas. Resultaten pre-
senteras i form av ett index där Sveriges 
anseende rankas med övriga länder. Totalt 
svarar 20 000 respondenter i 20 länder 
på frågor om 50 länder. I årsrapporten 
går SI igenom NBI:s resultat under åren 
2010–2019. Överlag har man i de länder 
som ingår i NBI fått en alltmer positiv bild 
av Sverige under det gångna decenniet. 
Jämfört med 2010 har Sveriges placeringar 
under 2019 stigit i 16 av de 20 länder som 
ingår i NBI; stått still i två samt sjunkit i två 
länder. NBI visar att störst positiv föränd- 
ring när det gäller Sverigebilden har skett i 
Egypten, Turkiet och Kanada. Polen verkar 
vara det enda land där bilden av Sverige har 
försämrats. Mest positiv bild av Sverige har 
man i Tyskland, Kanada, Frankrike samt i 
Turkiet. NBI visar att man utomlands har 
särskilt positiva uppfattningar när det gäller 
det svenska samhällsstyret – huruvida man 
anser att ett lands regering är kompetent 
och ärlig, graden av grundläggande fri- och 
rättigheter samt landets agerande inom 
internationell fred och säkerhet, skyddande 
av miljön, och bidrag till att minska fattig-
dom i världen. Att Sverige rankas som nr 
1 av femtio länder i att värna om miljön är 
särskilt utmärkande. Respondenterna i NBI 
klassificerar främst det svenska samhällssty-
ret som pålitligt, tillförlitligt, betryggande och 
transparent. Övriga nordiska länder rankas 
genomgående lägre än Sverige under tids-
perioden 2010–2019.

I årsrapporten tar SI även upp hur Sve-
rige porträtteras i utländska nyhetsmedier 
och på sociala medier-plattformar. För detta 
använder SI ett par digitala verktyg som 
redogör för allting som publiceras om Sverige 
på digitala plattformar. Resultaten visar att 
antalet publiceringar om Sverige minskade 
jämfört med 2018. Nyheten om att Sverige 
ställde sig bakom Juan Guiadó som president 
i Venezuela fick stor spridning i spansktalande 
medier. USA:s presidents kommentarer på 
Twitter om häktningen av artisten ASAP 
Rocky i Sverige nådde förstås många. Greta 
Thunbergs tal under FN:s klimatkonferens 
i New York i september uppmärksammades 
och diskuterades flitigt nästintill globalt.

Sverige i topp i många internationella 
index
När det gäller index fortsätter Sverige att 

Svenska institutet arbetar med att 
bygga relationer och skapa förtroende 
för Sverige i världen. SI ska sprida infor-
mation och kunskap om Sverige, främja 
svenska intressen internationellt samt 
bidra till långsiktiga relationer mellan 
Sverige och andra länder. I detta arbete 
följer och analyserar SI bilden av Sve-
rige i utlandet. Hur ett land uppfattas 
kan spela en avgörande roll för landets 
möjlighet att lyckas inom handel, att 
attrahera investeringar, turism och ta-
langer. Liksom vilka möjligheter landets 
organisationer och medborgare har att 
agera och verka internationellt. 

SI genomför bland annat geografiska och 
tematiska studier om människors uppfat-
tning om Sverige, hur Sverige porträtteras i 
utländska nyhetsmedier och i sociala medier. 
Därutöver gör SI egna analyser av Sveriges 
position i internationella index och i andra 
undersökningar. Sedan januari i år har SI 
en ny enhet för Sverigebildsanalys, med fyra 
analytiker och en chef, som ansvarar för att 
följa och analysera Sverigebilden i utlandet. 
Ett viktigt arbete för enheten är årsrappor-
ten som sedan 2017 publiceras årligen och 
som sammanfattar SI:s arbete med att följa 
Sverigebilden. Här presenteras ett urval av 
de resultat som SI tar upp i årsrapporten för 
2019 som publicerades i februari.

Positiva omdömen trots låg kännedom 
på sina håll
Under 2019 genomförde SI två egna geo-
grafiska studier – i sju länder i Nord- och 
Sydamerika och i två i Gulfregionen (Saudi- 
arabien och Förenade Arabemiraten). 
Resultaten av dessa studier – som baseras 
på enkätundersökningar i samtliga länder – 
visar att trots att kännedomen om Sverige 
är relativt låg har man generellt positiva 
uppfattningar om Sverige. I de två Gulf- 
länderna associeras Sverige primärt med 
mänskliga rättigheter och välfärdsfrågor; 
i Nord- och Sydamerika associeras Sverige 
framför allt med fred och säkerhet men 
också med välfärdsfrågor.

Ett annat viktigt material i SI:s arbete 
med att följa Sverigebilden utomlands är 
undersökningsföretaget Ipsos undersökning 
vid namn Nation Brands Index (NBI). NBI 

Svenska institutet (SI) följer 
bilden av Sverige i utlandet 

placera sig i den absoluta toppen. I samt-
liga index som SI följer och som uppdate- 
rats under 2019 placerar sig Sverige bland 
topp 10 globalt. 

Sverige är starkt inom hållbarhet: Sverige 
placeras bland topp fem av länder i olika 
hållbarhetsrankingar. Sverige innehar en 
andraplacering i Sustainable Development Goals 
Index (Bertelsmann Stiftung) som mäter 
länders arbete med att implementera FN:s 
Agenda 2030 samt toppar listan i The Climate 
Change Performance Index.

Sverige har god konkurrenskraft och 
ett starkt innovationsklimat: I det årligen 
återkommande Global Competitiveness Index 
(WEF) rankas Sverige på plats 8, vilket är 
en placering bättre jämfört med 2018. Inom 
innovationsområdet undersöks bland annat 
satsningar på forskning, högre utbildning 
och länders förmåga att attrahera talanger.  
Sverige bibehåller sin andraplacering 2019 
i Global Innovation Index samt är främsta 
nation när European Innovation Scoreboard (EU 
Kommissionen) utvärderar EU-ländernas 
nationella innovationssystem.

Sverige har en stark position inom arbe-
tet med globala frågor: Sverige ligger 
bland annat på en första plats i Commit-
ment to Development Index (Center for Global 
Development) som utvärderar världens 
starkaste ekonomiers bidrag till utvecklings- 
länder. Även vad gäller Good Country 
Index som mäter olika länders bidrag till 
det gemensamma bästa för mänskligheten 
och planeten har Sverige en hög placering.
Årsrapporten går att läsa på www.si.se.

 
Text: Jacob Stenberg, senior analytiker på SI
Ida Knudsen, analytiker på SI

Skola 47, St Petersburg
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Mottagningen

Jag är mitt språk

 

Först var jag lite skeptisk mot den 
svenska Språktidningen. Skulle den 
få tillräckligt med läsare? Finns det 
så mycket att skriva om när det gäller 
språk? Kan man skriva om språk på ett 
populärt sätt eller nås den här tidskrif-
ten bara av språkforskare?

Språktidningen har utkommit sedan 2007 
och mina farhågor visade sig vara alldeles 
obefogade. Språk och språklig identitet är 
väldigt viktigt för oss människor och det 
går att skriva om språk på ett lättfattligt 
och intressant sätt. Språk berör ju oss alla 
och förändras jämt. 

Språk väcker känslor, både positiva och 
negativa. Ett gemensamt språk skapar sam-
hörighet men kan i värsta fall utesluta en från 
en grupp. När världen förändras så fort som 
den gör idag förändras också språken och  
eftersom vi har svårare att stoppa världen 
från att förändras är det lättare att hålla fast i 
de gamla, bekanta orden. 

Ifjol listade Språktidningen ord som 

ska ordböcker. Jag vill gärna adoptera ver-
bet varda (bli) som jag lärt mig på Åland där 
det fortfarande används. Det är lättare att 
säga Det vart bra än Det blev bra. Verbet idas 
har en betydelse som inget annat verb har. 
Det används mycket i finlandssvenskan: Jag 
ids inte göra det (Jag har ingen ork eller lust 
att göra det). 

Ord avspeglar sin tid. Bläddrar man 
igenom nyordslistor i svenskan eller fins-
kan kan man berätta om allt som händer i 
dagens värld. Där är ord som Gretaeffekten, 
klimatnödläge och cybersoldater. Däremot är 
det trendigt att försöka slopa sådana ord 
som förknippas med könet. Det får inte fin-
nas brandmän eller sjuksköterskor längre. 
En kollega hade svårt att sluta skratta när 
hon hörde ordet som en mamma på sjuttio- 
talet hade använt för sin dotters köns- 
organ. Framrumpa hette det. Det som 
folk hade svårt att prata om fick konstiga 
benämningar. 

När det i Sverige talas om finländare 
är det vanligt att ord som sisu, puukko och 
Koskenkorva kommer upp. För oss här i Fin-
land låter det konstigt, gammaldags och vi 
känner inte igen oss i de orden. Nyheten 
om att den sverigefinska radion Sisu-radio 
ska byta namn kom alltså inte som någon 
överraskning. Bra att de har märkt att sisu 
hade mer med andra världskriget att göra 
än med dagens finländare och förknip-
pas idag ofta med helt andra saker än fin-
ländarnas uthållighet. 

Jag måste medge att jag är en riktig 
språkpolis som irriteras av stavfel och sär-
skrivningar.  I mitt jobb som lärare märker 
jag tydligt att mina studerande inte läser 
böcker. De har svårt med många begrepp 
som vi lärare tror att alla känner till. De 
har också svårt att skriva för hand och 
därmed också läsa handskriven text. I 
skolans vardag syns hur språket förändras. 
Vi brukar i lärarrummet säga, att så länge 
vi har tonåringar hemma, förstår vi ung-
domsspråk, sedan hänger vi inte längre 
med. Jag försöker bevara sådant som utgör 
min identitet men samtidigt försöker jag 
hålla koll på språket så 
att jag gör mig förstådd 
i klassrummet även om 
tio år.

Text: Johanna Savolainen

Friedenskirche Ludwigshafen

håller på att försvinna. Nyordslistorna 
har varit långa och det var roligt att också 
gamla, kära ord togs upp. Läsarna uppmun-
trades att adoptera något eller några av 
dessa ord. Det blev en succé och folk ville 
adoptera ord som de själva använder eller 
som tidigare använts i deras familjer. Ord 
är inte bara ord, de innehåller så mycket 
mer, nyanser, känslor, viktiga företeelser. 

När en gammal människa går bort, kan 
det hända att ett helt språk försvinner. För 
mig hände det när farmor dog. Hon kom 
från en liten ort nära Nystad och talade en 
dialekt som hade många lånord från sven-
skan, typiskt för dialekter i sydvästra Finland. 
När vi med familjen pratar om henne, pratar 
vi mycket om hennes talesätt. Språk utgjorde 
en stor del av hennes person.

Onödiga ord försvinner, sådana ord 
som den stora allmänheten inte längre har 
nytta av eller som har ersätts av mer prak-
tiska ord. Men en del gamla ord lever kvar 
i olika dialekter och t.ex. finlandssvenskan 
har många ord som inte längre finns i sven-

Utblick Finland
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Skandinaviska gymnasiet i Kiev

Rapport om Sverigepaket 2019
Sara Heinrich hade förberett en presenta-
tion om att leda sig själv. Hon lyfte fram 
att fyra faktorer inverkar på välmåendet 
och det personliga ledarskapet: ambition, 
flexibilitet, tålamod och glädje. Ambition 
innebär att man måste ha en riktning för 
sina ansträngningar, och flexibilitet att man 
ser möjligheter, använder sina styrkor och 
är nyfiken. Tålamod behövs för att komma 
över svåra faser i livet: man måste våga 
uthärda. Glädje betyder för Heinrich att 
man uppskattar små saker i vardagen. Att 
må väl handlar mycket om att leda sig själv, 
sammanfattade hon.

Henrik Pallins anförande hade rubriken 
”Behövs skärmtid?” och han började med 
att problematisera frågeställningen. Man 
kan göra så många saker med sin telefon 
eller dator att det inte är ändamålsenligt 
att räkna hur länge man tillbringar framför 
en skärm. Om man låter bli att 
göra saker p.g.a. skärmen är det 
ett problem. Vuxna måste hjälpa 
barnen att göra smarta val och 
göra det klart för dem att man är 
ansvarig för sina handlingar oav-
sett plattform. På nätet vill man 
bli sedd, hörd, respekterad och 
bekräftad.

Janne Holmén tog avstamp 
i sin idrottskarriär och berät-
tade om hur motion och träning 
påverkar välmåendet. Han redo-
gjorde för de biologiska effekt- 
erna träningen har på männi-
skokroppen och om hur motion 

Nätverket Svenska nu och Sverige-
kontakt i Finland rf arrangerade den 
årliga informationsdagen om Sverige  
för högskolestuderanden den 19 
november 2019 på Hanaholmen. Årets 
Sverigepaket hade temat välmående. 
Evenemangets huvudtalare var chef 
för rekrytering och urval vid Teach for 
Sweden Sara Heinrich, expert på ungas 
nätanvändning Henrik Pallin och uni-
versitetslektor, tidigare maratonlöpare 
Janne Holmén. Hanaholmens projekt- 
chef Henrik Huldén fungerade som 
moderator. Sammanlagt 195 personer 
hade anmält sig till evenemanget, varav 
163 var högskolestuderande.

Projektchef  Mikael Hiltunen presenterade 
programmet och talarna i sitt öppningsan-
förande. 

Ordförande för Sverigekontakt i Finland 
rf  Camilla Kåla berättade om föreningens 
verksamhet i sitt hälsningsanförande. Hon 
informerade också om Sverigekontakts 
internationella sommarkurs i svenska på 
Billströmska folkhögskolan på ön Tjörn.

Press- och kulturrådet vid Sveriges 
ambassad i Helsingfors Jenny Kanerva 
presenterade i sitt hälsningsanförande den 
svenska undersökningen Unga med atti-
tyd 2019 – Hälsa, fritid och framtid. Enligt 
undersökningen är 57 % av svenska unga 
(16-29 år) nöjda med sin fysiska hälsa och 
56 % är nöjda med sin psykiska hälsa. Allt 
fler flickor har symptom på psykisk ohälsa 
och skillnaderna mellan könen verkar öka.

påverkar åldrandet. Holméns poäng var att 
all träning är bra och redan små mängder 
ger vissa positiva hälsoeffekter. Helst ska 
träningen höja pulsen och intensiv träning 
ger bästa resultat. Holmén hänvisade till 
forskningsresultat som visar att varje timme 
man lägger på träning ger sju timmars 
ökad livslängd.

Evenemanget avslutades med en panel- 
diskussion, där Heinrich, Pallin och Holmén 
fick svara på frågor. Deltagarna var intres- 
serade av att höra om Heinrichs resor, 
hur Pallin förverkligar sina principer om 
nätanvändning i sin egen vardag och vilka 
träningstips Holmén har. En slutsats av dis- 
kussionen var att alla mår bra av att stanna 
upp och ge medmänniskor full uppmärk-
samhet.

Text: Mikael Hiltunen

 

Utblick Finland

Från vänster Henrik Pallin, Janne Holmén, Sara Heinrich och Henrik Huldén.
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Här i Tyskland är miljöfrågorna naturligt-
vis också på den politiska agendan. 
Greta Thunberg har gjort stort intryck, 
åtminstone bland unga och unga vuxna, 
kanske mindre intryck hos politikerna. 
Protesterna under namnet ”Fridays For 
Future” var mycket stora under 2019. 
Tiotusentals ungdomar protesterade 
och strejkade på fredagarna och i sep-
tember var det också många vuxna med 
i protesttågen. Fredag 21 september 
protesterade över 1,9 miljoner människor 
runtom i Tyskland mot att politikerna inte 
tar sitt ansvar och genomför förändringar 
för att minska klimatskadorna. 

Strax efter demonstrationerna la regeringen 
fram sitt ”Klimapaket”, en slags handlings- 
plan för hur man ska ta tag i klimatfrågorna. 
Kolkraftverken kommer att avvecklas, någon 
gång i framtiden. Koldioxidutsläppen fick en 
prislapp, men alltför låg enligt experterna.  
I regeringens ”Klimapaket” står det också 
att jordbruket måste minska sina koldioxid- 
utsläpp och dessutom minska sina nitratut-
släpp. Detta ledde till en otrolig protest bland 
alla bönder. Bönderna känner sig orättvist 
behandlade. Tyvärr är det så i Tyskland, 
antagligen är situationen i Sverige liknande, 
att varje år minskar antalet bondgårdar. De 
produktionsenheter, galet ord, som finns kvar 
blir bara större och större. Dessutom minskar 
ytan av jordbruksmark ständigt. Enligt statis-
tiken försvinner 73 hektar jordbruksmark 
per dag. Marken omvandlas till byggtomter, 
används för att bygga vindkraftsverk eller sol-
cellsparker på eller för infrastrukturprojekt, 
antagligen mest vägar. Så bönderna känner 
att de står med ryggen mot väggen. För att få 
ett bredare stöd hos allmänheten och mer 
gehör hos politikerna organiserade bön-
derna en jättedemonstration i Berlin i slutet 

av november förra året. Alltså mitt under 
brinnande klimatstrejker och diskussioner. 
Cirka 8600 traktorer körde in till Berlin och 
mötte upp 40 000 demonstranter. Berlin 
var helt igenkorkat. Så bönderna lyckades 
verkligen visa hur förtvivlade de är. De kän-
ner sig utpekade som miljöbovar. Som om de 
ensamma är ansvariga för att många insek-
ter dör och för att det är för mycket nitrat i 
grundvattnet. Tyvärr är det så att några i de 
tyska böndernas intresseorganisationer fort-
farande förnekar alla vetenskapliga bevis på 
miljöförändringarna. En sådan faktaresistens 
är naturligtvis inte direkt hjälpsam när man 
försöker få stöd av den breda allmänheten.

Så hur reagerar regeringen på det här? Jo, 
de försöker på det svenska sättet. Nämligen att 
samla parterna och prata igenom alla frågor. 
Det här görs i december 2019 under titeln 
”Agrargipfel”. Ett härligt pregnant uttryck 
för ett jordbruks-klimat-toppmöte. Där har 
politikerna chansen att visa förståelse för bön-
dernas situation samtidigt som de försöker 
klargöra vad klimatförändringarna kräver för 
motåtgärder och vad konsumenterna önskar 
sig. Politikerna lyckas med konststycket att 
försäkra bönderna om att de naturligtvis inte 
är ensamt ansvariga för klimatproblemen och 
att bönderna är otroligt viktiga för Tyskland 
samtidigt som politikerna understryker vik-
ten av att alla måste hjälpa till för att bromsa 
klimatförändringarna. Dessutom utlovar 
regeringen stöd till bönderna för de omstruk-
tureringar som är nödvändiga och som 
naturligtvis kommer att kosta.

I mitten av januari var det i Berlin dags 
för nästa demonstration av bönder och för 
jordbruket. Den här gången var det cirka 
25 000 deltagare som under mottot ”Wir 
haben es satt”, ungefär ”det räcker nu”, 
men också med lite dubbeltydighet för ”satt” 
betyder också ”mätt”. Nu var det de ekolo-

giskt odlande bönderna som protesterade för 
sin sak. De kräver att politikerna slutar gagna 
de konventionella storbönderna och istället 
satsar mer på det ekologiska jordbruket. Ett jord-
bruk som inte förstör naturen för insekterna 
och fåglarna, utan som på ett hållbart sätt 
producerar livsmedel. Även om det var färre 
deltagare på den ekologiska bondedemonstra-
tionen så var det ändå tillräckligt många för 
att de skulle uppmärksammas av media och 
allmänheten.

Vågorna kring böndernas olika protester 
slog nu så höga att regeringen återigen fick kalla 
in till en ”Gipfel”. Den här gången blev det en 
”Lebensmittelgipfel” , alltså ett livsmedelstopp- 
möte. För under protesternas gång har bön-
derna vittnat om livsmedelskedjornas affärs-
modeller. I Tyskland är det fyra aktörer som 
täcker 85 % av hela livsmedelsmarknaden. De 
försöker alla ha de lägsta priserna. Konsumen-
terna gillar att spara pengar. Och så är priss-
piralen igång, på väg neråt. Vilket naturligtvis 
är dramatiskt för de producerande bönderna. 
Men bönderna har lite eller nästan inget att 
sätta emot. De vill ju sälja sina produkter. 
Den senaste tiden verkar bönderna ha fått 
nog och de har delvis offentliggjort hur illa de 
behandlas av livsmedelskedjorna. Handlarna 
beställer t ex ett parti äpplen till ett visst pris. 
Strax före leverans så har handlaren ändrat sig 
och vill kanske bara ha halva mängden eller till 
ett annat, naturligtvis lägre, pris. Bonden, som 
inte har något annat alternativ, tvingas alltså att 
gå med på villkor som förstör hans/hennes egen 
existens. Jag får bilden av en mäktig godsägare 
som kan styra och ställa med sina undersåtar 
som han vill. Då är det inte konstigt att många 
bönder ger upp och lägger ner sina gårdar. Trots 
alla EU-pengar som betalas ut till jordbruket. 
Den här gången enades deltagarna på ”Lebens-
mittelgipfel” om en ”Wertschätzungskampagne 
2020”. En kampanj för att visa vår uppskattning 
för böndernas arbete och att vi värdesätter 
deras produkter. Kampanjen har inte lanserats 
än. Det ska bli spännande att se hur den kom-
mer att se ut och om den kan påverka de stora 
konsumentgrupperna att ändra sina konsum-
tionsmönster, att inte alltid välja det billigaste 
utan att istället kanske välja de regionala och 
ekologiska produkterna. De här diskussion-
erna finns naturligtvis till del också i Sverige, 
t ex hos mjölkbönderna. Men än så länge har 
de svenska bönderna inte tagit sina protester ut 
på gatorna med ett igenkorkat Stockholm som 
följd. Tysklands bönder verkar ha anammat 
lite av de franska böndernas protestkultur. Så 
om ”Wertschätzungskampagne 2020” inte ger 
något resultat så kanske bönderna trappar upp 
sina protester à la française med potatis, göd-
sel eller hö i stora högar 
på gatorna. Då får vi se 
vilken slags ”Gipfel” som 
regeringen tänker samman-
kalla till i det fallet.

Text: Joanna Michel

”Agrarwende” 
Jordbruk i förändring? 

UTBLICK TYSKLAND



15SVERIGEKONTAKT

I den nyutkomna boken ”Sverige och 
den globala marknaden för kompetens 
– hur ta tillvara kunskapskapitalet och 

bli en attraktiv medborgare?” (Ekerlids för-
lag, 2020), får läsaren ta del av en histor-
isk översikt över kompetensinvandringens 
industriella betydelse för Sverige. Boken 
tar också upp vilken roll HR-avdelningen 
spelar och hur andra länder gör för att 
stimulera och stödja utflyttande medbor-
gare och sedan aktivt locka tillbaka dem.

Författaren Gunnar Eliasson, som är 
professor emeritus i industriell ekonomi/
dynamik vid KTH i Stockholm, har bland 
annat undersökt vilka svårigheter som all-
tför ofta uppstår när svenskar återvänder 
hem efter några år utomlands.

Delat ansvar
Problemen som kan uppstå när man som 
svensk återvänder efter några år utomlands 
varierar självfallet från individ till individ. 
Ansvar och åtgärder ligger på tre nivåer, 
enligt författaren; individen, arbetsgivaren 
och samhället.

Bakgrunden till boken var Svenskar i 
Världens behov att få en bättre överblick 
hur det kommer sig att hemvändande sven-
skar har svårt att komma tillbaka till den 
svenska arbetsmarknaden – och detta i en 
tid då svenska bolag skriker efter kompetens. 

– Faktum är att det finns en massa kom-
petenta svenskar som har arbetat utom-
lands och som nu är tillbaka i Sverige, 
men som inte med lätthet matchas med de 
lediga jobb som finns. Anledningarna vari-
erar givetvis, men en återkommande orsak 
är svenska arbetsgivares eller rekryterings-
bolags oförmåga att värdera utländsk erfar-
enhet. Det gäller för övrigt även utländska 
utbildningar, säger Cecilia Borglin, gene-
ralsekreterare på Svenskar i Världen.

Attitydförändring behövs
Svenskar i Världen kommer i kontakt 
med många återvändande svenskar som 
beskriver sin frustration över hur svårt 

KUNSKAPSKAPITALET I FOKUS

det kan vara att komma tillbaka till den 
svenska arbetsmarknaden. Många menar 
att deras svenska ursprung väckte positiv 
uppmärksamhet i landet de bodde i, men 
tillbaka i Sverige anses deras tid utomlands 
vara ointressant. 

– Den uttalade kompetensbristen i sam-
hället går stick i stäv med de lågt hängande 
frukterna i form av kompetenta svenskar 
som dessutom har internationell erfar-
enhet. Och om många företag har fel 
förutsättningar att värdera folks kompe-
tens eller utbildning, ja då blir det på sikt 
ett samhällsproblem. Inte säl-
lan väljer den som inte får 
ett jobb att söka sig till en 
arbetsmarknad utanför Sver-
ige, och då försvinner både 
kompetens och skatteintäk-
ter. Inom ramen för Sven-
skar i Världens påverkansar-
bete ingår attitydförändring 
kopplat till hemvändande 
utlandssvenskar. Förhopp- 
ningsvis kan boken kasta 
välbehövligt ljus på detta, 
avslutar hon.

Boken säljs bland andra 
via Akademibokhandeln, 
Bokus och Adlibris.

Det råder stor internationell konkurrens om kompetens. Att attrahera utländsk kompetens är viktigt för 
det svenska näringslivet och samhället i stort. Men lika avgörande är det att kunna attrahera och behålla 
svensk kompetens med internationell erfarenhet. 

Svenskar i Världen är en ideell och politiskt obero-
ende organisation som arbetar för att stödja utflytt-
ande och återvändande svenskar. Organisationen är 
också en remissinstans och bedriver påverkansar-
bete 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. 
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Och om något börjar med en annons i tid-
ningen kan nog alla dra slutsatsen att ”bör-
jan” sträcker sig ett bit tillbaka i tiden. I det 
här fallet till 1993, det vill säga 27 år sedan, 
och det var då Galina Aizvakara svarade 
på en annons från Sveriges Ambassad i 
Riga i vilken man sökte en anställd till den 
konsulära avdelningen. 

För att spola tillbaka bandet ännu längre 
hade Galina tidigare utbildat sig till 
lärare i ryska, litteratur och historia på 
Daugavpils universitet i Lettland. Hon 
hade hunnit med en anställning som lärare 
i ryska på en teknisk yrkesskola samt på 
en gymnasieskola i Riga. År 1991 blev 
Lettland självständigt och i och med det 
uppstod behovet av att kunna engelska. Det 
kom lärare från Danmark för att under-
visa lettiska lärare och en av de ambitiösa 
och intresserade eleverna var Galina. ”Jag 

har alltid varit språkintresserad”, berättar 
Galina och planen var ett ersätta ryskan 
som undervisningsspråk med engelska. Så 
kom då den där annonsen och ett krav var 
just att den man sökte skulle kunna engel-
ska. Efter två intervjuer med dåvarande 
ambassadören Andreas Ådahl började 
Galina arbeta med visering. Det visade sig 
vara ett hektiskt arbete eftersom många 
letter ville åka till Sverige. Kön kunde vara 
50 meter lång och allt skrevs för hand så 
det gällde att vara snabb, noggrann och 
effektiv. Det var i samband med detta som 
Galina insåg att hon måste lära sig ytterli-
gare ett språk och nu var det svenska. Hon 
hade kontakt med Gun von Krusenstjerna, 
en tidigare diplomat, som arbetade på 
Nordiska språkskolan. Galina tog privat- 
lektioner hos Gun och deltog också i språk-
kurser arrangerade av Hillevi Sällebrant 

samt läste hemma med hjälp av en ordbok 
och ett strikt studieschema. Ordboken och 
studiedisciplinen tog Galina med sig till 
Svenska institutets treveckorskurs i Jurmala. 
Hjalmar Söderbergs Doktor Glas skulle 
läsas och presenteras för en annan grupp 
studenter och det gick naturligtvis bra 
men krävde många nätters arbete.  Sven-
ska språket hade börjat ta ordentlig fart för 
Galina och hon fick också mycket hjälp och 
stöttning på ambassaden. 

Sedan 1996 arbetar hon på kultur-
avdelningen, idag som informationshand- 
läggare för kultur, utbildning och Sverige-
främjande. Galina berättar att hon själv är 
uppvuxen i en mer stängd miljö och därför 
är det speciellt intressant att arbeta i en kul-
tur som hon upplever som mer inklude- 
rande. Hon arbetar idag i nära samarbete 
med Svenska institutet med olika Sverige-
främjande projekt i Lettland. Galina nämner 
bland annat Sverigedagarna när man besöker 
ett 15-tal städer och presentar Sverige genom 
konserter, seminarier och filmvisningar. 
Glada Hudik har också kommit till Lettland 
– teatern med målsättningen att förändra 
hela världens sätt att tänka, se och förhålla 
sig till utvecklingsstörda. ”Barn föds inte med 
fördomar”, säger Galina som arbetar med 
att sprida Glada Hudiks budskap till det lett-
iska samhället och till skolor som ska besökas 
inom projektet. De svenska ”lattepapporna” 
som drar barnvagn och går på café har också 
delvis genom Galinas försorg kommit till Lett- 
land. Galina och hennes kollegor på ambas-
saden förmedlar också svensk mediekunskap 
– Fake # Fact – om källkritik till skolor och 
universitet i Lettland. Även detta ett material 
framtaget av Svenska institutet. 

Galina arbetar med ett stort antal projekt, 
träffar många olika sorters människor och 
allt med målet att främja Sverige. ”Det blir 
många möten, och det tycker jag är roligt”, 
säger Galina som också har mottot att 
problem alltid kan lösas, om sådana skulle 
uppstå längs vägen. 

Även Sverigekontakt har den stora 
förmånen att få arbeta tillsammans med 
Galina och det när den årliga konferensen 
för baltiska svensklärare äger rum. Vi har 
varit i Jurmala, på operan i Riga, på spa, 
på Lettlands universitet och naturligtvis på 
väl valda hotell med fina konferensanlägg-
ningar. Allt tack vare Galina!

Två Sverigefrämjare
Det började med en annons…

Informationshandläggare Galina Aizvakara, Sveriges Ambassad, Riga

Text: Eva Hedencrona
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Två Sverigefrämjare
Det började med ”brorsans” kompis…

Rektor Tommy Isaksson, Svenska skolan på Teneriffa

Tommy Isaksson, rektor på och ägare 
till, Svenska skolan på Teneriffa, har rest 
världen runt i snart 30 år. Men längtan ut 
började långt tidigare. Tommy växte upp 
i Falkenberg på den halländska kusten och 
i familjen fanns också en storebror med en 
spännande kompis. Den här killen hade 
varit ute och rest och hade många berät-
telser i bagaget. Tommy var bara tio år 
gammal när han fick höra att ”brorsans” 
kompis varit i Indien och bott på vandrar-
hem. Det mest fascinerande med resan 
var att han betalat en övernattning med 
ett par vita strumpor. Den valutan gillade 
Tommy och så var det bara att bita ihop 
och vänta tills dagen då gymnasiestudierna 
var avklarade. Nitton år gammal gav sig 
Tommy iväg och han åkte ensam, för det 
hade han bestämt sig för. Det var som han 
säger ”läskigt” men också kombinerat men 
en stark känsla av frihet att själv kunna 
bestämma hur resan skulle gestalta sig. 
Resmålen var i princip så långt bort man 
kan komma – Australien, Nya Zeeland och 
delar av Asien. Tommy hade innan avfärd 
aldrig ens sett ett vandrarhem men hade 
klara föreställningar om hur de skulle se ut 
– och dessa ställen blev alltid den naturliga 
lägerplatsen.

Efter ett drygt halvår var Tommy till-
baka i Falkenberg igen. Det blev lumpen 
och ett vikariat på en högstadieskola i 
Ullared. De nya rollerna som gruppbe-
fäl och lärarvikarie styrde in Tommy till 
lärarutbildningen i Göteborg. Han trivdes 
utmärkt med såväl skolan som den nya 
hemstaden. Eller gjorde han det? När 
det blev dags för VFU (verksamhetsför-
lagd undervisning) brukar de flesta stu-
denter vara nöjda och glada om skolan de 
ska praktisera på är någorlunda centralt 
belägen i Göteborg. Tommys VFU-place-
ring var lite längre bort, nämligen i Peru 
och på Svenska skolan i Lima. Praktiken 
varade i tre veckor men Tommy tripplade 
det. Och fler resor blev det. Tio månader 
i Nord- och Sydamerika – det var så länge 
pengarna räckte. Nu hade också en tanke 
väckts hos Tommy. ”Kan man leva så 
här?” eller kanske ”Hur kan man leva så 
här?”. Funderingar gick kring att öppna 
vandrarhem men så kom annonsen från 
Svenska skolan i Thailand. Tommy, som 
nu var gift och hade två små barn, sökte 

tjänsten. Fick han den? Svar nej. Den gick 
till hans fru och Tommy fick vara hemma- 
pappa i värmen. Det var helt okej och sam-
tidigt fick familjen en inblick i hur det var att 
arbeta på en utlandsskola. Nästa stopp blev 
då inte Falkenberg utan Riyadh i Saudi- 
arabien, långt ifrån strand och salta bad. 
Svenska skolan ligger i ett inhägnat område, 
lugnt och tryggt med pool och gym. När 
man bor så isolerat behöver man ut och se 
annat, berättar Tommy som alltid tycks hitta 
en anledning för en resa eller två. Familjen 
stannade i Riyadh i fyra år och loven till-
bringades bland annat i Egypten, Dubai, 
Indien, Oman – för att nämna några res-
stopp. Sen då? Var det verkligen inte dags 
för en vacker horisont? Jo det var det, men 
inte den vid Kattegatt utan den man hittar 
vid kusten på Teneriffa. Tommy och hustru 
Lottis fick jobb på Svenska skolan i Los Cris-

tianos. Snabbt kom också frågan om de 
ville köpa den och på något sätt matchade 
detta drömmen om att köpa och driva 
något eget. Vandrarhemmet hade 
förvandlats till en skola och svaret blev ett 
ja. Detta var 2014 och skolan har vuxit 
från 12 elever till 90 under denna tid. 

Nu tar Tommy emot reslystna sven-
skar som valt att lämna Sverige. Han 
tar emot familjer som ibland behöver en 
nystart och han och hans personal finns 
också där för familjer som behöver ett 
miljöombyte på kort eller lång tid. Nu är 
det han som är ”vandrarhemsvärd” och 
som för ett tag finns att hitta på Teneriffa. 
Tommy har besökt ca 70 länder så det 
finns en del kvar att göra. Och ”bror-
sans” kompis? Vad hände med honom? 
Jo, han finns i Falkenberg och arbetar 
som snickare.
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Förhållandena mellan Sverige och Ryss-
land har varit kyliga sedan Krim-hist-
orien 2014. Först i april 2019 började 

det förändras, då statsminister Stefan Löfvén 
träffade den ryske presidenten Vladimir 
Putin. Den här gången var det utrikesminis-
ter Ann Lindes tur, och då passade hon också 
på att besöka ett av Rysslands viktigaste uni-
versitet, nämligen Ryska statliga humanis-
tiska universitetet (RSHU, som i Ryssland är 
känt som RGGU).

Valet av universitetet blev en stor över-
raskning för många, till och med för 
grundaren och chefen för rysk-svenska 
studiecentret som tillhör RGGU, Tamara 
Torstendahl Salytjeva som till och med fick 
byta flygbiljett och återvända till Moskva 
i all hastighet. Det är Tamara som drivit 
studiecentret ända sedan det öppnades 
1996. Hon är en känd profil i universi-
tetsvärlden och dessutom hedersdoktor vid 
Uppsala Universitet, och för sitt rysk-sven-
ska centrums verksamhet har hon till och 
med tilldelats en medalj av Sveriges kung: 
”för betydande insatser som förmedlare av 
svensk kultur i Ryssland” var motiveringen.

RGGU är inte Rysslands äldsta universi-
tet. Det är inte heller någon ”diplomathög-
skola” där man är tränad att bli politiker. 
Varför föll Ann Lindes val på RGGU? ”Jag 
kan bara konstatera att flera av de som idag 
jobbar på Sveriges ambassad i Moskva har 
studerat på RGGU, och det måste man se 
som ett gott betyg för universitetet och det 
svenska centret”, säger Ann Linde. Hon 
nämnde också att hon tidigare varit Sveriges 
handelsminister, och då hade hon en 
nära kontakt med Svenska institutet som 
bland annat har ett brett samarbete med 
rysk-svenska centret.

Att något viktigt och nästan historiskt 
var på gång kändes redan från början. När 

UTBLICK 

RYSSLAND

Det är inte bara i Sverige som årets vinter är så varm. De större städerna i Ryssland upplever  
knappt någon snö och kyla, och det är trist att ständigt se den grå himlen utan något hopp om  
solsken. De stora helgerna, jul och nyår, är sedan länge slut, och även om det hela tiden anordnas  
nya utställningar så tycker många att det knappt händer något. Det är mitt i en sådan här vinter som 
man fick den plötsliga nyheten: Sveriges utrikesminister Ann Linde kommer till Moskva.

ANN LINDES BESÖK 
TILL MOSKVA

studenterna höll på att samlas hängde det 
en sådan högtidlig atmosfär i salen att man 
knappt vågade prata med varandra. De 
som kom var väl medvetna om förhållan- 
dena mellan länderna – men det var nog 
själva statusen på personen som skulle dyka 
upp som gjorde alla så otroligt nervösa. 
Varje minut kändes tung och gjorde att 
hjärtana hos de som ville ställa frågor slog 
snabbare och snabbare.

Många utomlands tycker inte att det är 
något speciellt med att ställa frågor, men så 
är inte fallet i Ryssland. Som barn lär sig 
många att frågor som ska ställas till högt 
uppsatta personer bör vara kloka och rele-
vanta – annars ska man helst hålla tyst. 
Dessutom bör de vara korrekt formule- 
rade, för annars vanhedrar man sin skola 
och läraren som uppenbarligen misslyckats 
katastrofalt med sitt yrke. För att inte tala 
om studiekamraterna som eventuellt skulle 
håna sin kompis för de dumma felen.

Det är nog den främsta förklaringen 
till att det nästan aldrig ställs några frågor 
på sådana möten. Så fort det kommer 
någon författare eller politiker och pub-
liken uppmanas att fråga något så blir det 
tyst, och lärarna eller journalisterna måste 
komma till hjälp för att den intervjuade 
inte ska känna sig ovälkommen. Det finns 
till och med en uppseendeväckande prak-
tik att peka ut vissa ”duktiga” studenter i 
förväg och låta dem förbereda frågorna – 
oftast tillsammans med läraren, för att ”det 
ska låta bra och inte förnedra högskolan 
som man studerar på”.

Den här gången var det dock helt annor- 
lunda. Visst hade studenter uppmanats att 
”komma på något passande”, men det var 
många som visade ett äkta intresse i Ann 
Lindes besök. De flesta frågor var dock 
rätt så förutsägbara. Det var ingen som 

ställde personliga frågor – exempelvis om 
utrikesministerns hobbys och fritid – sådant 
skulle nog tolkas som ”helt opassande 
frågor till en så viktig person” i Ryssland. 
I stället fokuserade man på hennes möte 
med Rysslands utrikesminister Sergej Lav-
rov, eventuellt samarbete mellan Sverige och 
Ryssland och diplomatins stora möjligheter.

Många associerar Sverige med kampen 
för bättre miljö, jämställdheten och femi- 
nistisk politik, men Ann Linde verkade 
utgå ifrån att kanske inte alla var lika bra 
insatta i Sveriges historia och politik. När 
hon exempelvis fick frågan om situationen 
med mänskliga och kvinnliga rättigheter 
i världen och om det enligt henne var 
möjligt att införa feministisk politik i det 
patriarkala Ryssland så svarade hon direkt, 
”Vi har feministisk utrikespolitik då vi all-
tid tittar på alla frågor utifrån ett perspektiv 
hur kvinnor har det, hur unga flickor har 
det”. Sen fortsatte hon, ”Det är möjligt för 
alla länder att ha en feministisk politik. Det 
handlar om rättvisa och att kvinnor ska ha 
precis samma villkor och kunna leva sina 
liv oavsett. Men det beror ju på om det 
finns ett starkt tryck i samhället för detta.  
I Sverige har vi också haft väldigt tuffa dis- 
kussioner innan man till exempel bestämde 
att i regeringen ska det alltid vara 50 pro-
cent män och 50 procent kvinnor, oavsett 
vilket parti som vinner valet i Sverige”.

Alla frågor var allvarliga, och det fanns 
bara ett enda tillfälle då Ann Lindes histo-
ria fick alla att skratta högt. Frågan hon fick 
handlade om den svenska mentaliteten och 
om det enligt henne finns några specifika 
svenska egenskaper som hjälper henne i 
hennes jobb – eller tvärtom, blir ett hinder. 
Ann Linde började seriöst, ”Nu ska man 
inte bedöma människor från nationella 
särdrag, det blir stereotyper av det”. Och 
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plötsligt så fortsatte hon, ”Samtidigt så arbetade 
jag som chef  för Europeiska socialdemokratiska 
partiet i Bryssel, så jag vet att en del av de här för-
domarna stämmer”. Just den frasen gjorde atmos-
fären i salen väldigt avslappnad, och studenterna 
såg att bakom det diplomatiska ansiktet som aldrig 
ska visa några känslor finns det en mänsklig per-
sonlighet som kan vara ironisk och rolig.

Och angående svaret på frågan så blev det 
också nästan förutsägbart: ” Det som är definitivt 
en fördel, det är att svenskar ofta vill ha konsensus 
och ofta vill samarbeta för att nå ett gemensamt 
resultat… Och om jag skulle säga något kanske lite 
negativt rent praktiskt så kan jag säga att svenskar 
blir totalt galna om man inte håller tider. Det är 
svårt om man vill ha diplomatiska förhandlingar 
med folk från länder där man inte håller tider”.

Mötet avslutades lite för snabbt, tyckte många, 
men alla förstod att Ann Linde hade ett späckat 
schema, så en riktigt lång dialog blev det förstås 
inte. En del studenter var lite ledsna eftersom de 
aldrig hann ställa sina frågor, men de fick trösta 
sig med ett gemensamt (och ibland även person-
ligt) foto efter mötet. I slutändan verkade det som 
om någon form av dialog – i alla fall på lite lägre 
nivå – hade börjat utvecklas. Detta besök var 
definitivt något att minnas för de ryska student-
erna som nu blev mycket mer 
inspirerade att studera svenska 
och kanske främja den positiva 
bilden av Sverige bland sina 
bekanta.

Text: Julia Antonova

Vi lotsar dig  
säkert i hamn.  
I alla väder.
Hos Sveriges största och äldsta  
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kunskaper inom hela stiftelse- 
området.
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Institutioner & Stiftelser
031-62 25 16
stiftelser.goteborg@seb.se
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Utrikesminister Ann Linde

Sveriges ambassadör i Ryssland Malena Mård
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Dialekten i 
Gammalsvenskby

– att göra den negligerade rösten hörd. Semitalare av dialekten 
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Självklart är det tack vare dessa talare 
som det var möjligt att insamla material 
för en grammatik och en ordbok. Men 
efterhand började jag samla iakttagelser 
om den dialektvariant som talas av sem-
italare. Skillnaden mellan dem är framför 
allt i det att hos de flytande talarna var 
dialekten ett huvudspråk i barndomen, 
de talade den med sina föräldrar och far- 
och morföräldrar. Det viktigaste är att 
de flytande talarnas föräldrar var själva 
flytande talare och talade bara dialekt med 
sina barn. Lidia Utas säger: Ve toḷa allar bara 
po svänsk, voṭṭ sprōk, voṭṭ gammöḷ-svänska sprōk, 
gamma, o papa, o mama. Ja vār hon älst, so vār 
ja hon ēveṣt üte hǖse, grād he, än ja fī-do līas po 
papa, mama o gamma, ko-dom säi ot me. Gamma 
lǟḍ me allt, de söüm, o nȫḷ, o bind, o hēkl. Täta 
vār ivär sjütte ōr debā́ks ’Vi talade alla bara 
på svenska, vårt språk1, vårt gamla svenska 
språk, mormor, och pappa, och mamma. 
Jag var den äldsta, så var jag den översta i 
huset, bara det att jag ändå fick lyssna på 
pappa, mamma och mormor, vad de säger 
till mig. Mormor lärde mig allt, att sy, och 
stoppa, och sticka, och virka. Detta var över 
sjuttio år sedan’.

Men hos semitalarna (eller de 
»medelkompetenta» talarna) var dialekten 
inte ett huvudspråk i barndomen därför att 
deras föräldrar eller en av föräldrarna var 
tyskar och talade tyska i familjen. I den här 
gruppen blev dialekten inlärd under munt-
ligt umgänge med flytande talare. Hur och 
hur mycket talar de flytande talarna dialek-
ten i vuxen ålder kan vara skiftande. Några 
talade den med sin make eller maka, några 
gjorde det inte. Inga dialekttalare som var 
mina meddelare (varken flytande eller semi- 
talare) talade dialekten med sina barn och 
barnbarn. Det måste betonas en gång till 
att huvudsaken var att tala dialekten i barn- 
och ungdomsåren, men inte nödvändigt-
vis i vuxen ålder. I så fall bevaras dialekten 
för alltid och förloras inte ur minnet. Lidia 
Utas sade en gång: »Nu frågar du hur man 
säger det, och sista gång jag hörde det här 
ordet var från min mormor för sjuttio år 
sedan».

Min huvudmeddelare bland semitalarna 
hette Emma Utas. Hennes mor var tysk 
och far svensk. Fadern dog tidigt, så hennes 
huvudspråk i barndomen var tyska. Hon 
lärde sig den svenska dialekten efter kriget 
när hon umgicks med dess talare. Hon var 
också bekant ned standardsvenskan därför 
att turister från Sverige kommer ofta till byn 
(ungefär en gång varannan vecka under 
sommarmånaderna) och dialekttalarna 
pratar gärna med dem.    

Hyperonymer och perifraser
Det första som man lägger märke till när man 
intervjuar semitalare är deras begränsade ord-
förråd. De kan inte en stor mängd dialektord 
(bl.a. de ord som flytande talare använder 
säkert och utan den minsta tvekan). Om alla 
dialekttalare var semitalare, skulle man aldrig 
kunna skriva en ordbok över dialekten. I bästa 
fall skulle man få fram en lista med osäkert 
använda ord, de flesta av orden skulle inte bli 
försedda med meningsfulla och upplysande 
användningsexempel. När jag pratade med 
semitalarna kunde jag iaktta två regelbund-
enheter: en låg grad av konkretisering i ord-
förrådet och en hög frekvens av beskrivande 
konstruktioner. Låt oss titta närmare på de 
här företeelserna. De flytande dialekttalarna 
känner till orden bra och använder gärna            
verbet mīr ’mura, bygga av sten’: 
Tom mīḍ mǖr ˈupp ’De murade upp en mur’, 
Tēr vār vär kvār grinde än site-bänk ǖt-mīḍ me 
stäinar ’Där var vid varje grind en sittbänk 
uppmurad (»utmurad») med stenar’, 
Ot svīne jär trōe fron brǟar hūp-spikka, a ot küda 
häldär ot buskan jǟr-e ǖt-mīḍ üte stallena ’För svinet 
är tråget hopspikat av bräden men för kon 
eller för boskapen är det utmurat i fähuset’. 
Semitalaren använder bara verbet bigg 
’bygga’: Tom bigg vägga ’De byggde väggen’.
Verbet bigg i förhållande till mīr kallas i ling-
vistiken hyperonym (av gammalgrekisk 
hyper ’över’ och onyma ’name, word’), och mīr 
i förhållande till bygg är hyponym (hypo 
’under’). Det finns en regelbundenhet i det 
att dialektens semitalare är bara bekanta 
med hyperonymer, dvs. de använder hellre 
ord med en mindre konkretiserad och mind- 
re specialiserad betydelse. Parentetiskt kan 
man anmärka att ordformen bigg finns över-
huvudtaget inte i den »konservativa» vari-
anten av dialekten. Den kan förklaras som 
en presensstam, jfr. infinitiven bigge, presens 
singular biggär, presens plural bigge, impera-
tiv bigge (fast från lingvistisk synpunkt är 
presensstammen bigge och inte bigg). Satsen 
’De byggde väggen’ skulle vara Tom bēvd vägge 
hos de flytande talarna. Det att semitalaren 
använder verbstammen (i stället för en böjd 
form) vilken dessutom är förkortad (dvs. bigg 
i stället för bigge) är mycket kännetecknande. 
I stället för verbet ’hetta’ (dialektens hita; 
jfr. Sūḷe hitar hōle ’Solen hettar starkt’ hos en 
flytande talare) säger semitalaren ’göra het’: 
Ja hār vatn gjūṭ häitt ’Jag har gjort vattnet hett’. 
I stället för verbet ’hosta’ (dial. hust; jfr. Hon 
hustar mä bḷū ’Hon hostar med blod’) används 
frasen ’ha hosta’: Ja hār husten, min hāṣ vär
kär ’Jag har hosta, min hals värker. I den 
här satsen är genus hos substantivet ’hosta’ 
förändrat från feminint till maskulint: husten

Det goda med att beskriva och studera 
dialekter, små och hotade språk är att 
dessa studier påminner människor 
om deras rötter. Förbindelse med det 
förflutna utgör en av de bestämmande 
sidorna i människans världsbild. 
När jag lade ut på Facebook i grup-
pen tillägnad Gammalsvenskby och 
Gammalsvenskbybor ett fragment 
ur min intervju med Lidia Utas (hon 
var en av dialekttalarna) svarade en 
person att hon försöker höra rösten 
bakom texten som om den hade varit 
från hennes föräldrar. Det är den 
personliga och sociala dimensionen i 
dialektstudier. Men naturligtvis finns 
det en rent vetenskaplig dimension. 
När man studerar obeskrivna språk 
och dialekter kan man få intressanta 
insikter i hur språk förändras. De kan 
vara nyttiga även i den allmännare, 
mer teoretiska, kontexten av lingvis-
tik. I denna artikel ska jag berätta om 
så kallade semitalare av dialekten 
och några företeelser förknippade 
med den språkliga förändringen.   

Olika typer av dialekttalare
En av de felaktiga och vittspridda 
föreställningarna om språket är en omed-
veten uppfattning om att alla talare av ett 
visst språk har en likformig grammatik 
och ett mer eller mindre likadant ordför-
råd. Men det är naturligtvis lätt att se att i 
själva verket finns det mycket olika grupper 
av talare med avseende på deras gramma-
tiska system och ordförråd. I ryskan är det 
exempelvis en språkvarietet av utbildade 
talare som använder ryska som ett domine-
rande språk i alla sfärer och en varietet av 
invandrare och utvandrare av olika perioder 
och typer. I verkligheten har vi inte ett helt 
likformigt språksystem som är samma hos 
olika talare utan en hel rad språkliga varie-
teter som kan skilja sig åt ganska betyd- 
ligt. När det gäller små och hotade språk 
är de huvudtyper som nämns i lingvistisk 
litteratur flytande (eller »konservativa») 
talare, semitalare och sluttalare (fluent 
speakers, semi-speakers, terminal speak-
ers), dvs. talare med hög, mellanliggande 
och låg språklig kompetens. I Gammal- 
svenskby under mitt fältarbete kunde jag 
iaktta alla dessa typer av talare. I början av 
mina studier av dialekten koncentrerade 
jag mig på språkvarieteten hos flytande 
talare. De kan ju svara på vilka frågor som 
helst om grammatik och ordbruk, de vet 
hur man »bör» och »inte bör» använda 
ordformer, de minns ett stort antal ord. 

1. En lingvist kan inte undgå att anmärka härtill att Vårt språk var också en titel på den svenska grammatiken i flera volymer 
skriven av den store svenske språkvetaren Adolf Noreen och utgiven 1904–1924.
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har den maskulina artikeln -en här, medan 
de flytande talarna använder bara husta 
med den feminina artikeln -a. Sådana utt-
ryck som ’göra het’ och ’ha hosta’ i stället 
för enkla verb kallas i lingvistiken peri-
frastiska eller omskrivande (eller också 
beskrivande). Användningen av perifraser 
är ett annat frekvent särdrag av semitalar-
nas dialektvariant.

Variation
När det gäller ordböjningen är semitalar-
nas kännetecken en hög grad av variation. 
Innan jag anför exempel måste det betonas 
en gång till att man får inte omedvetet 
överföra till dialekten vårt begrepp om 
den språkliga standarden som föreskriver 
eller ignorerar användnigen av vissa for-
mer. Standarden skapas ofta på grund av 
preferenser av lingvister och politiker som 
författar regler om vad som är tillåtet och 
otillåtet i språket och som tror att språkets 
tillvaro måste bli överensstämmande med 
deras regler. I dialekten däremot finns 
strängt taget inte begreppen »riktigt» och 
»oriktigt», även om en dialekttalare gärna 
kallar en ordform anförd av en annan 
talare »oriktig» och vill övertyga en om att 
riktiga är bara de ordformer som anförs av 
honom/henne själv.      

Exkurs 1
I dialekten finns verbet smäre ’smörja’ vars 
vanliga preteritumform är smōḍ. Denna 
form är historiskt sett regelbunden och 
helt »korrekt». Vid sidan av smōḍ använde 
Lidia Utas, en av de kunnigaste dialekt-
talarna, formen smār. Den är en nybild-
ning. När en annan kunnig talare, Melitta 
Prasolova, fick höra smār i stället för smōḍ 
påpekade hon upprört att man får abso-
lut inte säga »sådana orimligheter». Det 
är sant att från en språkhistorisk synpunkt 
är den starka verbformen smār i stället för 
den ursprungligen svaga smōḍ ovanlig i den 
nutida dialekten. Å andra sidan har många 
starka verb i dialekten variantformer, när 
en svag form används vid sidan av eller i 
stället för en stark. Det sker också i inter-
vjuer med Melitta Prasolova. Man säger till 
exempel gnäi (stark form, historiskt sett »rik-
tig») och gnīd (nybildad svag form); i stan- 
dardsvenskan har verbet gnida bara gned 
i preteritum (= dialektens gnäi). Hos verbet 
sī ’se’ har den svaga formen sīd fullständigt 
undanträngt den gamla starka formen i 
dialekten; det är samma sak som om man 
i engelskan skulle säga see – seed i stället för 
see – saw. Men om vi glömmer språkhisto-
rien ett tag och tar bara den nutida dialek- 
ten och inget annat i beaktning, så skiljs 
sådana variantformer som smār/smōḍ och 
gnäi/gnīd absolut inte åt.

Man kan snarare tala om tillförlitliga 
och mindre tillförlitliga former. De sist-

nämnda är framför allt sådana som tillfäl-
ligtvis konstrueras av meddelarna.

Exkurs 2
Emellertid behöver man inte vara alltför 
kritisikt stämd mot meddelarna och anse 
att alla mindre vanliga former är konstg-
jorda. Jag fick lära mig detta av två exem-
pel. Substantivet skē ’skodon som man hade 
på i slask eller regn’ förekom i en intervju 
med bara en meddelare, Anna Lyutko. 
Såvitt jag vet har det inga motsvarigheter i 
standardsvenskan. Men det är inte en fan-
tasiprodukt eller en förvridning av substan-
tivet skū ’sko’ utan är ett gammalt ord som 
har sådana motsvarigheter som isl. skæði 
’stycke skinn avpassat till ett par isländska 
skor’ och fär. skøði med ungefär samma 
betydelse. Ordet har också en motsvarighet 
i norn, ett nordiskt språk som talades på 
Shetlandsöarna och Orkneyöarna: skødilepp 
’en gammal, sliten, formlös sko’1. Substan-
tivet jokk ’kärr’ förekom också i intervjuer 
med bara en talare, Lidia Utas. Det har en 
oväntad parallell i sv. jokk ’fjällbäck, särskilt i 
Lappland’; i svenskan är det ett samiskt låne-
ord. Talarna av dialekten i Gammalsvenskby 
kunde naturligtvis inte komma i kontakt med 
samiskan. Men det här ordet i dialekten är 
inte hämtat ur någon ordbok utan var lånat 
från komi, ett finsk-ugriskt språk besläktat 
med samiska. Lidia Utas hörde det i slutet 
av 1940-talet under deportationsperioden i 
Komi-republiken.

Hos de flytande talarna är variation 
vanligen förknippad med vissa delar av 
grammatiken och gäller bara vissa for-
mer. Det innebär att variationen ofta är 
förutsägbar. Liknande variationsmönster 
kan också förekomma i granndialekter och 
besläktade språk, dvs. återgår på gamla 
regelbundenheter. 

Exkurs 3
Substantivet lē ’led’ har i intervjuer med de 
flytande talarna en hel rad variantformer, 
bl.a. bestämda singularformer lēan, lēen och 
lēe. Formerna med maskulina bestämda 
artiklar lēen och lēan återspeglar ett fornger-
manskt variationsmönster av samma slag 
som fornisl. gluggr : gluggi ’fönster’. Formen 
lēe har bestämd artikel av neutralt genus, 
-e. Vacklandet mellan maskulint och neu-
tralt genus är också urgammalt. Jämför 
detta ord i fornsvenskan: liþer (mask.) och 
lidh (neutr.). Vacklandet mellan -en och -et 
finns fortfarande även i standardsvenskan, 
se substantivet led i Svenska Akademiens 
ordlista. En liknande variation finns också i 
färöiska: liður (mask.) och lið (neutr.)
Hos semitalarna är variationen inte eller 
föga förutsägbar. Kunskap av grammatik 
och ordförråd kräver inte bara kunskap av 
ord och ändelser (lingvistiskt talat, stam-
mar och böjningsaffix) utan även kunskap 

om regler enligt vilka givna ändelser fogas 
till givna stammar. Att behärska dessa regler 
är lika viktigt som att kunna ord och ändel-
ser. Semitalare är väl bekanta med alla 
de ändelser som används av de flytande 
talarna2, men de behärskar inte i samma 
grad reglerna för hur man fogar ändelser till 
stammar. Som resultat kan praktiskt taget 
vilken som helst ändelse bli lagt till vilken 
som helst stam och det ökar ett antal möjliga 
ordformer mycket kraftigt. Samtidigt kan 
den betydelsemässiga kontrasten mellan 
ändelserna försvinna. Till exempel, hos de 
flytande talarna skiljs presens singular och 
presens plural, dvs. verbet har olika ändelser 
i »jag talar» (ja toḷar) och »de talar» (tom toḷa). 
Semitalarna använder mycket ofta samma 
ändelse i båda fallen, den kan vara antingen 
singular- eller pluraländelse. De kan lika 
gärna säga ja toḷa och tom toḷa eller, omvänt, 
ja toḷar och tom toḷar. En sådan variation före-
kommer aldrig hos de flytande talarna. 

Ett par ytterligare exempel från inter-
vjuer med Emma Utas: 

Ja korar kadeflar ’Jag kupar potatis’ och  
Ve korar kadeflar ’Ve kupar potatis’,

Ja roka me kvar dagen ’Jag tvättar mig varje 
dag’ och Tom roka se kvar daen ’De tvättar sig 
varje dag’; roka är ursprungligen verbets plu-
ralform. (Här kan man också lägga märke 
till att i första satsen använde hon formen 
dagen som hämtats ur standardsvenskan 
och i andra daen, en dialektform. Båda 
dessa former var uttalade med kort vokal, 
vilket inte är »riktigt» vare sig i stand-
ardsvenskan eller i dialekten. Sådana nybild-
ningar är ett annat påfallande drag av sem-
italarnas dialektvariant.)

I imperativ har de flytande talarna 
samma distinktion mellan singular och plu-
ral, man säger t.ex. toḷa! (singular) och toḷaje! 
(plural) och det finns nästan inga undan-
tag från den här regeln. Semitalaren kan 
anvanda den singulara formen i båda fall 
(precis som i standardsvenskan): 

Kroka e källan! ’Klättra (du) i källaren!’, 
singular, och Kroka änt hitt! ’Klättra (ni) inte 
hit!’, plural; en flytande talare skulle säga 
krokaje i plural.

Analytiska och syntetiska 
konstruktioner
Semitalarna har också en benägenhet för 
att använda vissa konstruktioner i stället för 
enkla ord. I lingvistiken kallas sådana kon-
struktioner analytiska och perifrastiska. 
Svenskans perfekt jag har skrivit är en 
analytisk konstruktion. Om en viss form 
består av två eller fler obligatoriska kompo-
nenter, t.ex. har + skrivit, är den analytisk. 
Om den grammatiska betydelsen uttrycks 
inom ordet, t.ex. genom att lägga till en 
ändelse eller med hjälp av en viss föränd-
ring i roten, är en sådan form syntetisk. 
Indoeuropeiska språk har i sina gramma-

2. J. Jakobsen. An Etymological Dictionary of the Norn Language in Shetland, I–II. London; Copenhagen, 1928–1932. S. 823.
3. Det är just därför det handlar om varianter av samma dialekt och inte om olika dialekter eller språk.
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tiska system olika kombinationer av både 
syntetiska och analytiska former. Det finns 
språk där syntetiska former har övertaget 
(de mest extrema fallen härvid är sanskrit 
och gammalgrekiska) och det finns språk 
med talrika analytiska former i gramma-
tiken (t.ex. engelska och tyska). 

I Gammalsvenskby har vi ganska många 
exempel när semitalarna bildar imperativ 
plural med pronomenet ne ’ni’ som läggs 
till verbets stam; det är en analytisk form av 
impertiv plural:

Smoka ǟn äin goŋŋ suppa! ’Smaka på sop-
pan än en gång!’, sing., och Smoka ne väliŋ! 
’Smaka ni på soppan!’ (Dialektbeteckningen 
på ’soppa’ är väliŋ. Ordet suppa i första sat-
sen påminner både om de motsvarande 
svenka, ryska och tyska orden och förekom-
mer aldrig hos de flytande talarna. I ling-
vistiken kallas en sådan sammanblandning 
kontamination, utan någon negativ bibe-
tydelse. Olika slags kontaminationer är 
en frekvent företeelse i intervjuer med  
semitalare.) 

Toḷa po tīsk! ’Tala tyska!’ och Toḷa ne po 
tīsk! ’Tala ni tyska!’

De flytande talarna använder inte pro-
nomenet »ni» i liknande satser, därför att 
de har ett syntetiskt alternativ som är helt 
livskraftigt i deras dialektvariant: smoka, 
toḷa (singular) och smokaje, toḷaje (plural). 

Vid sidan av den analytiska impera-
tivformen använder semitalaren en peri-
frastisk konstruktion med verbet ska: Ne ska 
skoḷa kadeflar! ’Skala potatis!’ (inte nödvän-
digtvis ’Ni ska skala...’). Den här konstruk-
tionen används som översättning av en rysk 
syntetisk imperativ plural. På liknande sätt: 

Tö ska änt färkīlas! ’Bli inte förkyld!’, 
Te ska änt klāga! ’Klaga inte!’ och Ne 

ska änt klāga! ’Klaga (ni) inte!’ (Klāga här 
är antingen en tysk eller svensk verbform 
därför att i dialekten säger man kḷōa. Pro-
nomenet te i det här exemplet är också 
använt »oriktigt». Te är ursprungligen en 
objektform av tö ’du’, jfr. den »riktiga» 
användningen av tö i exemplet ovan. Det 
betyder att hos semitalarna försvinner dis-
tinktionen av »du» och »dig».)   
Verbet ska förekommer i huvudsatser också 
hos de flytande talarna, men det bevarar sitt 
lexikala betydelse då och uttrycker råd eller 
rekommendation och används inte för att 
bilda imperativ: 

Ja änt a hāve ˈupp fūtn gnēe, umm skūen änt 
a vare so trāŋär. — Tö ska kēp stēre skūar ’Jag 
skulle inte ha fått skavsår (»gnidit upp») på 
foten om skon inte hade varit så trång. — 
Du ska köpa större skor’,

Tö ska vara starkär! ’Du måste vara frisk!’,
Tö ska änt arbet so mike ’Du behöver inte 

arbeta så mycket’. 

Konsekvenser för språksystemet
Alla dessa företeelser kan potentiellt ha 
viktiga konsekvenser för grammatiken och 
ordförrådet och resultera i betydande förän-

dringar. Med anknytning till de ovannämnda 
perifrastiska uttrycken kan man inte undgå 
att erinra sig om liknande uttryck i andra 
språk. I engelskan, åtminstone i dess vard-
agliga variant, är sådana uttryck som have a 
rest (i stället för to rest), have a bath (vid sidan 
av to bathe) mycket vanliga. I persiska har 
sådana verbfraser som kār kardán ’arbeta’ 
(»göra arbete»), esterāhát kardán ’vila’ (»göra 
vila»), kelíd kardán ’låsa’ (’nyckel’ + ’göra’), 
bu kardán ’lukta’ (’lukt’ + ’göra’), dust dāštán 
’älska’ (’vän’ + ’ha’), pā šodán ’stiga upp’ 
(’fot’ + ’bli’) undanträngt egentliga verb 
med samma betydelse, vilket har lett till att 
antalet enkla verb i persiskan inte är större 
än 300. I nutida sanskrit (vilket fortfarande 
är ett av de officiella språken i Indien och 
det finns talare!) brukar man ofta i stället för 
enkla verbkonstruktioner som består av ver-
bet »göra» + ett verbalsubstantiv (av absolut 
samma slag som engelskans do the wash-
ing): smáraṇaṃ karóti ’komma ihåg’ (»göra 
hågkomst»), cíntanaṃ karóti ’tänka’ (»göra 
tanke»), ródanam karóti ’gråta’, šrávaṇam 
karóti ’lyssna’ osv. i stället för eller vid sidan 
av de enkla verben smárati, cintáyati, róditi, 
šṛṇóti. Detta sker med både de verb som kan 
betraktas som regelbundna och de som har 
mer komplicerad böjning.

Alla sådana analytiska och perifrastiska 
konstruktioner är särskilt passande för semi- 
talare. Om man kan några brukliga verb 
som »vara», »göra», »ha» och substantivets 
stam är det mycket lättare att skapa uttryck 
för handlingar och processer än att använda 
syntetiska former som ofta är oregelbundna 
och kräver individuell inlärning. Det kan 
vara aktuellt för sådana språk som sanskrit, 
gammalgrekiska och även latin, där många 
ord, i synnerhet verb, kräver kunskap av en 
ganska lång rad ordformer. Analytiska och 
perisfrastiska konstruktioner gör det möjligt 
att undvika att behärska stora paradigm. 
När jag intervjuade semitalarna i Gammal- 
svenskby iakttog jag hela tiden deras osäk-
erhert och obehag ursakade av oredan 
i ändelserna och, omvänt, en frekvent 
användning av analytiska konstruktioner, 
dvs. en förändring i språkstruktur ågde rum 

precis framför mina ögon. Därför framstår 
sådana språk som Gammalsvenskbydialek- 
ten som ett laboratorium där förändrings- 
processer i språket kan iakttas och studeras 
under gång. Man måste också anmärka att 
semitalarnas problem med ändelserna var 
förknippade med ganska små paradigm. 
Vad skulle då hända med det antal och den 
komplexitet av ordformer som känneteck-
nar sanskrit och gammalgrekiskan? Jag har 
naturligtvis inte för avsikt att reducera 
alla skäl för språkliga förändringar till de 
processer som äger rum i semitalarnas 
grammatik men studier av regelbunden-
heter i deras språkvariant kan möjligen ge 
intressanta insikter om vissa mekanismer 
av språkliga förändringar, framför allt det 
ombyte av den syntetiska språkstrukturen 
till den analytiska som har ägt rum i många 
indoeuropeiska språk.       

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 beteck-
nas vokaler som uttalas som u i hus, hund, 
fast den korta u-vokalen i dialekten är 
öppnare och uttalas med framskjutna läp-
par. Med ḍ, ṭ, ṇ betecknas samma ljud som 
svenska rd, rt, rn; ṣ betecknar en konsonant 
som liknar tyskt sch i Fisch; ḷ är »tjockt» l 
(tungspetsen viks högt till gommen, sedan 
sänks den ner snabbt och vidrör alveolerna 
en gång); ŋ uttalas som ng i sång; x uttalas 
som tysk ach-Laut; p, t, k är oaspirerade; gj, 
sj, tj uttalas alltid som g + j, s + j, t + j och 
aldrig som i standardspråket. Det finns 
ingen tonaccent i dialekten; med ˈ beteck-
nas frasbetoning.   

Text och foton: Alexander Mankov
Sverigekontakt; Göteborgs universitet
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Om växtkommunikation och pratsamma skogar i grannsamverkan. 

Devisen på Folkskolans läseboks 
omslag från 1868 och framöver har inte 
tappat aktualitet. Och det är inte bara 
susar den gör. Den har flera olika häp-
nadsväckande sätt att kommunicera.

Träd är speciella. Skogar livsnödvändiga. 
Sveriges yta är till 70 % täckt av dem. Ama-
zonas djungler är som tolv Sverige, finns i 9 
länder och vi är alla beroende av det jobb 
alla världens träd utför; de är nödvändiga 
för klimatet i världen, äter koldioxid, renar 
luften, ger skugga och skydd och husrum för 
däggdjur, fåglar och insekter, är basen, ibland 
rikedomen, i nationers ekonomi, och de är 
grundmaterial i våra hem. De blir hundratals 
år gamla eller mycket mer, som Redwood och 
Sequoia, – det äldsta i Sverige och i världen 
är en smart gran, Old Tjikko, på Furufjället, 

med över 9000 år på nacken, kreativt anpass- 
ande sig till klimatsvängningar från strax efter 
istiden genom att växla mellan att vara träd 
och buske. En del tallar har hängt med sen 
1300-talet.

Träd emanerar känslor, skapar aktions-
grupper när man vill flytta dem, hugga ner, 
vandalisera, röja för infrastrukturprojekt 
eller palmoljeodlingar. Tänk Almstriden i 
Kungsträdgården 1971, Aktion Trädplan i 
Göteborg inför Västlänken, rättegångarna i 
Bohuslän mot demonstranterna som skydd- 
ade träden i Ödsmål vid motorvägsbygget 
till Oslo. För att inte tala om Brasilien. 

Träd är råmaterial till byggnader och 
broar, möbler, skulpturer, skedar. Båtar i form 
av urholkade stammar som för Robinson 
eller vikingaskepp, Gokstad och Oseberg-
skepp, Wasa och Giötheborg. De är utgång-
spunkt för tjära och syllar, träkol, järnfram-
ställning, pappersmassa och stängslande. 
Men de har också utsatts för baggböleri, 
kalhyggen, rovdrift, blädning och svedjebruk. 
De lever farligt, inte bara p.g.a. människan 
och Skogsstyrelsen – hjortdjurens aptit, insek-
ter, svampar och stormar till trots jobbar de 
vidare med biobränsle, el, drivmedel, pellets, 
timmer, massaved. 

Jag bor i ett trähus i stan och ett på lan-
det, jag har byggt en friggebod, jag har 
seglat med en träbåt och barnbarnen ror i 
en annan, med åror av trä, när de inte täl-
jer träfåglar, målar lekstugan eller snickrar 
fågelholkar.  Mina 28 bokhyllor är av trä. Jag 
går på trägolv, sover i en ombyggd utdrags-
soffa från 1876, sitter i en utsirad Karl- 
Johanssoffa från ungefär samma tid, äter vid 

mitt träbord, sittande på Lindomestolar av 
trä, öppnar och stänger trädörrar till hall 
och garderober, ställer in glas och porslin 
bakom träluckor. Skrivbordet är av trä, så 
även den ärvda sekretären. 

Jag eldar med trä i kaminen i trähuset 
på landet, efter att ha sågat och huggit och 
klyvt och splintat. Framför brasan kanske det 
sen blir en liten Mackmyrawhisky från ett 
inhemskt ekfat. 

Träd är mytiska, heliga ibland. Yggdrasil 
var det nordiska världsträdet, den kosmiska 
ordningen. Kunskapens och livets träd stod i 
Edens lustgård. Buddha satt under ett träd.  
Daphne blev ett lagerträd i flykten från 
den envetet uppvaktande Apollon, berättar 
Ovidius och Strauss. Dryaderna bebor skog-
arna. Linden är symboltyngd.  Majstången 
ett kultträd. Pippis sockerdricksträd spän-
ning och gåvogömmande. Vårdträdet skyd-
dade gården.  Trädet kan vara samlingsplats 
för byråd och skola. 

Bilden av skogen är visuell och formule- 
rad redan i folkvisorna, när skogen där 
älvakungen dväljes giörs löffwegröen. John 
Bauer, Elsa Beskow ger bilderna. Vackra 
och ibland skrämmande. Myter, sagor, barn-
böcker skapar föreställningarna. Farorna 
som lurar i Teutoburger- och Sherwoodskog-
arna känner vi till, eller i skogen med 
enhörningarna bakom Hogwarts, och i alla 
skogar som hobbitar och trollkarlar måste ta 
sig igenom i Ringenserien.

Växter kommunicerar, visar ny forsk-
ning. Tjuvlyssnar och sänder meddelanden, 
luftburna och rötterna emellan. De registre-
rar ett tjugotal olika kemiska och fysikaliska 

”Lyssna till den 
granens susning, 
vid vars rot Ditt 
bo är fästat”
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vid den kompletterande svenskundervisningen i Connecticut i USA.
framhåller skogen som samhällelig superor-
ganism – ett lika starkt ekosystem som myr-
stacken – blandskogens fördelar, naturkul-
turmetod vid gallring, Och man radar upp 
ord man inte gillar: avverkning, virkesåker, 
råvara, roundup, föryngringsyta, monokul-
turer som contortatallodlingar. 

Även flera skönlitterära röster har talat 
för skogen; kraftfullt bl.a. Astrid Lindgren 
och Sara Lidman. 

Den mest berörande texten finns i Sara 
Lidmans artikelsamling Och trädet svarade 
– om hennes barndoms samhörighet med 
ett träd:

”Då var det en gran. Han utsåg mig. Där 
till vänster om stigen. Norr om liden. Han var 
jämnhög med mig och vacker och grön. Jag stan-
nade och beundrade honom och sa de ömmaste 
saker/…/ det fanns ögonblick när jag anade att 
Granen visste Det Hela, vad Alltihopet hand-
lade om.” Så började hon skolan och fångades av 
bokstäverna och gjorde högljutt slut med granen, 
och glömde, nästan. Ett år eller två – ”och jag 
såg till vänster och jag såg min Gran enastående 
gul och död mitt i den friska grönskan”. 

Jag är lite skraj inför vårens trädgårds- 

signaler, kan ge ifrån sig och känna av låg-
frekventa ljud, som steg och rinnande vat-
ten. De tar hand om familjen genom att dela 
med sig av näring och lagom skugga till 
småplantor, varnar för torka och insekts- 
angrepp, kallar på hjälp av rovinsekter 
med doftsignaler, hjälper kompisar som 
blivit ringbarkade, Man vinterförbereder och 
gemensamhetsplanerar för vildsvins- och  
rådjursstammarnas storlek – ska vi blomma 
i år och skapa ekollon eller vänta något år så 
att vi lurar dem?  

Träd minns, känner smärta, luktar, hör, 
smakar och samarbetar med svampar som 
fungerar som skogens eget internet. De 
förespråkar solidaritet, mindfullness och 
långsamhetens lov. 

Flera böcker med träd och skog som 
huvudpersoner har givits ut under de sen-
aste åren. Kerstin Ekman: Herrarna i sko-
gen, en underbar idéhistorisk 558-sidare. 
Maciej Zaremba: Skogen vi ärvde, om lagar 
och samhällelig tveksam förvaltning, 
Gunnar Wetterbergs Träd, en vandring i 
den svenska skogen och Peter Wohllebens 
häpnadsväckande Trädens hemliga liv. Alla 

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.

Anna Jansson
Dödslistan

Karin Smirnoff
Sen for jag hem

Theres Lundén &
Johannes Wätterbäck

Skörda, lagra, laga

Olof Lundh
Landslaget enligt Lundh

189:- 189:- 195:- 189:-

arbete. Vi kommer att vara tvungna att be 
om ursäkt och gå in i förhandlingar varje 
gång vi beskär ett grenverk eller är tvungna 
att ta ner ett träd. 

Men tänkvärt är att 
www får plötsligt en ny 
betydelse: Wood Wide Web. 
Betydligt bättre än twitter-
användning. 
Text: Ulla Berglindh
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Carina, 54, förälder i Hamburg: 
För utlandssvenskar med lite äldre barn 
dyker det ofta upp frågor om hur man gör 
om barnen som unga vuxna vill studera i 
Sverige. Det svenska föräldrahjärtat klap-
par säkert lite extra av förtjusning för att 
det planterade svenskfröet har slagit rot 
och börjar söka sig mot ljuset, men det 
finns ett hinder som de flesta med en skol-
karriär i annat land än Sverige måste över: 
Tisus-provet 

Tisus-provet är ett statligt test av sven-
skan, som ungdomarna utan skolbetyg i 
svenska måste klara av innan de ens är 
berättigade att söka ett program på sven-
ska på ett svenskt universitet. Det räcker 
dessvärre inte att utan brytning kunna 

fråga om vägen, köpa kläder på H&M och 
gilla Kalles kaviar. Det är en annan sak att 
kunna ta del av och delta aktivt i ett akade- 
miskt liv på svenska. Och det är just det 
som tisus testar. För mer fakta om tisus, se 
faktarutan på nästa sida. 

Hur kan vi utlandssvenska föräldrar 
bidra till att ge våra barn de färdigheter 
som behövs för att klara provet? Många av 
oss som funderar i dessa banor har själva 
en akademisk bakgrund. Vi är vana vid att 
ta itu med ett problem genom att göra nog-
grann efterforskning, sätta upp ett mål och 
planera in delmål på vägen. 

Jag är ledsen, mina damer och herrar, 
men det finns tyvärr ingen quickfix som får 
just din unge att klara Tisus-provets tre del-
tester på första försöket. Det jag kan erbjuda 
är att berätta hur jag har tänkt och hur vi 
har handskats med frågorna i vår familj. 

När mina barn var små i början på 
2000-talet var det OPOL som gällde, så jag 
pratade svenska och min man tyska hemma 
i Hamburg. Jag sjöng barnsånger på sven-
ska, läste svenska barnböcker och vi tittade 
på barnprogram som min snälla pappa i 
Sverige spelade in på VHS och skickade 
hit. När barnen kom upp i skolåldern bör-
jade jag ”undervisa” dem i att läsa och 
skriva på svenska. En gång i veckan träffade 
vi ett annat syskonpar i samma situation och 
jag tror inte att någon av dem uppfattade 
det som ”skola” utan vi lekte, skrev pjäser, 
tränade in dem och spelade upp dem för 
familjerna. Vi klippte och klistrade, löste 
korsord och hade väldigt roligt i ett par 
år, ända tills både de och jag tröttnade på 
konceptet. Då anmälde vi dem till lördags- 
undervisning på den Skandinaviska skolan 
här i Hamburg. Där fick de en riktig lärare 
och klasskompisar! 

I samband med tonåren så började 
andra intressen ta över. Det var mer attrak-
tivt att åka på läger med gosskören och att 
ha intensivträning med balettgruppen. Eller 
bara att sova lite längre på lördagar och 
hänga med kompisar. Vi fortsatte att resa 
till Sverige som familj hälsa på kusinerna, 
prenumerera på Kamratposten och titta 

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

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 up-
pmuntra 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 avhan-
dlingen ”Läsförståelse i flerspråkiga miljöer”.  

Så hjälper du ditt barn att klara Tisus-provet 
– en föräldraguide med studenttips

på svenska filmer på dvd, även om vi avan-
mälde dem från undervisningen på Skandi-
naviska skolan. 

För jag tror idag precis som då, att lära 
barnen svenska är ett erbjudande och får 
aldrig bli ett tvång. Eller ännu värre, något 
som jag profilerar mig som förälder med. 
Svenskan har störst chans att bli viktig i ditt 
barns liv om den får vara något som är kul, 
något som tillför en extra dimension och 
helst vara lustfylld. Vi föräldrar kan inte 
tvinga på ungarna den, men vi kan erbjuda. 
Och barnen kan ta emot eller låta bli. Precis 
som barnen inte automatiskt tar över våra 
politiska åsikter eller matvanor, kommer de 
inte automatiskt att ta över vår identitet som 
svenskar eller ens vårt modersmål. 

Mitt tips är alltså att släppa taget och 
sluta att räkna antal timmar som ditt barn 
har kontakt med vilket språk, utan börja 
lita på att fröet du sått kommer att börja 
gro när det är tid för det. Tro på att det du 
givit dem språkmässigt räcker som kom-
pass. Låt dem ta sina egna beslut, var öppen 
och lyhörd om de vill tala om för dig hur 
de tänker och vad de planerar inför fram-
tiden. Använd absolut inte den tiden av 
närhet och kommunikation med ditt barn 
till att övertyga eller övertala dem att följa 
din språkväg. 

Som förälder till barn som växer upp utomlands ställer man sig ofta många frågor. Man kan fundera över hur man ska gå 
tillväga bäst med språken och hur man kan stötta med språkinlärningen. När barnen blir äldre kan det bli aktuellt med 
studier i Sverige och då kan man behöva behörighet i svenska. Här berättar Carina som bor i Hamburg och hennes son 
Elias, som nu studerar i Växjö, om Tisus-provet. Det är ett test som personer utan svenska skolbetyg måste klara av innan 
studier i Sverige kan påbörjas.
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Elias, 19, student i Växjö
Jag växte upp som svensk och tysk. Jag 
tvekade aldrig: jag var båda! Jag läste Kalle 
Anka både på svenska och på tyska och 
pratade till och med en blandning av båda 
språken under en period. Båda språken 
har alltid varit en del av mig, en del av min 
identität och något positivt. 

Jag minns särskilt en upplevelse i skolan 
i Hamburg, när jag hade födelsedag någon 
gång på lågstadiet. Jag bjöd klassen på 
kanelbullar och alla ville ha. Efter att de fått 
varsin, fanns det en enda bulle kvar. Och 
alla mina klasskompisar gillade den här 
okända bakelsen så mycket att de slet och 
stred för att få den sista. Det var någonting 
nytt som jag kunde bidra med som de andra 
inte kände till. För mig kändes det inte som 
en uppgift att lära mig svenska. Den enda 
gången när jag uppfattade det som uppgift 
var när jag gick i svenska skolan. Men inte 
heller där kändes det som ett betungande 
arbete, eftersom jag gillade det.

Jag tycker faktiskt att det är en gåva att 
vara flerspråkig. Det är en fin förmåga som 
gör att man lättare kan kommunicera med 
fler människor, man har ett större ordförråd 
och språken erbjuder olika perspektiv. Språk 
representerar nämligen också kulturen. 
Att inuiter har många olika ord för snö är 
välkänt, men det finns andra språk som kan-
ske är mer spirituella språk än andra. Några 
är kanske mera tekniska, några romantiska. 
Det påverkar också människan i sig. Det 
påverkade i alla fall mig.

Min barndoms somrar spenderade jag 
i Sverige, så för mig var svenska förknippat 
med glada sommarsemestrar. När jag blev 
ungdom och sen ung vuxen stannade den 
känslan för Sverige kvar.

Nu bor jag sedan augusti 2019 i Sverige 
och de sentimentala minnena hänger inte 
längre ihop med landet Sverige, utan bara 
med de orter där jag var på sommarloven. 
Det är ingenting dåligt med det, det är bara 
vad som händer när något man idealiserat 
långt bortifrån blir ens vardag. Jag tycker 
fortfarande mycket om Sverige och numera 
också Växjö. Att upptäcka vardagslivet i 
Sverige är både intressant och berikande. 

Personligen tyckte jag inte att Tisus var 
speciellt svårt, men jag vet inte heller hur 
provet bedöms. Man får bara resultatet god-
känd eller icke godkänd. Därför vet jag inte 
heller hur man bäst förbereder sig. Min för-
beredelse har du ju tagit del av ovan: hela 
mitt liv fram till provet var på sätt och vis ett 
sätt att bli tillräckligt bra på svenska för att 
klara Tisus.

Om du inte klarar Tisus, är det nog 
hursomhelst bäst att du inte flyttar hit och 
pluggar. Jag klarade provet och hade ändå 
många problem med svenska språket på 
universitetet i början. Speciellt när det 
gäller skrivandet, tycker jag fortfarande 
att det är svårt. Därför tipsar jag om att 

öva på att skriva på svenska. Det spelar 
inte så stor roll vad du skriver, bara skriv! 
Kanske några små berättelser, en dag-
bok eller öva på att översätta. Om du övar 
på att översätta ord som du kan behöva i 
det ämne som du tänker plugga, från ditt 
nuvarande skolspråk till svenska, lär du dig 
många nya ord. Det spar mycket tid sen-
are om du slipper att använda google eller 
dict.cc för var och varannnan mening. Och 
fackspråk kommer du definitivt behöva, det 
kan du inte börja öva på för tidigt! 

Jag tycker inte att målet ska vara att 
klara Tisus-provet, utan att kunna leva i 
Sverige med svenska som huvudspråk. För 
att klara av det är mitt tips att läsa svenska 
böcker, lyssna på podcasts eller intervjuer, 
och framförallt att prata mycket. Det vikti-
gaste är att friska upp ditt ordförråd och bli 
van vid att prata. Och det är okej, om du 
har svårigheter att vänja dig i början. Det 
är faktiskt ansträngande att helt byta språk! 

Mina svenskkunskaper idag räcker för 
att studera, men det tar ännu tid att bli helt 
van. Det måste man vara beredd på. Mitt 
tips är att ta hjälp av andra som kan sven-
ska bättre än du själv. Kanske din svenska 
förälder, kanske din rumskompis, kanske en 
klasskamrat, kanske till och med din pro-
fessor. Du behöver tid för att bli van vid att 
använda språket akademiskt och det lättaste 
sättet att bli bättre är att be om hjälp. Om 
någon visar dig var du gör fel, kan du snabbt 
lära dig att göra färre misstag. 

När du väl är i Sverige finns det mycket hjälp 
du kan få. På mitt universitet till exempel finns 
det ett språkcafe där man kan öva att prata sitt 
”nya” språk. Om du känner att du behöver mer 
hjälp men vet inte var du ska börja, kan du gå 
till studiehjälpen. De kommer att ha tips för dig. 

Tänk på att det viktigaste är att bara du själv 
vet vilket sätt att plugga som passar dig. Alla 
människor har olika sätt att lära och förbereda 
sig. De här tipsen ovan är det som jag själv hade 
nytta av.

Lycka till och ha så kul i Sverige!

Text: Carina & Elias Middendorf 
carina@svenskaintensiv.de

Vad är Tisus?
Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska för studier 
på universitet för personer med utländsk gymnasiebe-
hörighet. Det anordnas två gånger om året i både Sverige 
och i utlandet. Provet består av tre delar: en del där 
läsförståelsen testas, en där den skriftliga färdigheten 
undersöks och en muntlig del. Ett tips: låt din barn skriva 
det exempelprov som finns på nätet. På så sätt kan hen 
se hur det är uppbyggt, uppskatta hur svårt det är och 
bättre planera in hur mycket tid som behövs för varje del-
moment. Om du som förälder erbjuder dig att rätta testet, 
får även du en aning om hur duktig hen är på svenska 
och kan i bästa fall ge tips på vad som behöver övas 
innan det riktiga testet.  
Läs mer här: https://www.su.se/svefler/tisus/provdatum/
provdatum-tisus-sverige-1.30053
www.studera.nu, om att studera i Sverige.

Vad är OPOL?
OPOL betyder One Parent One Language. Det är en 
strategi som t.ex. en familj med föräldrar med olika 
modersmål kan använda sig av. Det innebär att var och 
en av föräldrarna talar sitt modersmål med barnet. 
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Under första veckan i februari 2020, drog 
vi med Svenska skolan i Milanos tonårs-
grupp på en skolresa till Norrbotten. 2018 
hade vi besök av Kalixgymnasiets Sam-
hälls-mediaprogram och därefter har orten 
funnits på tonåringarnas näthinna. Redan 
under förra läsåret pratade vi om att åka, 
men vi hade tagit på oss att organisera 
SUF-konferensen för kompletterande sven-
ska så vi sköt upp projektet. Tonåringarna 
är en härlig grupp ungdomar 13–17 år och 
har alltid ställt upp och hjälpt till när vi 
haft projekt, de har lussat och stått på jul-
marknader. Att åka med dem kändes som 
en självklarhet och de har verkligen visat 
att de är precis som i klassrummet, en stor 
härlig grupp där alla umgås med alla, ingen 
lämnas ensam och de har genuint roligt till-
sammans. Trygga barn ger en trygg lärare 
så ja, jag åkte ensam med dem och nu ska 
ni få läsa om hur de haft det. 

Giulia: I början av februari åkte vi, ungdo-
marna i Svenska skolan i Milano, till Nor-
rbotten. Svenska skolan är en liten skola 
som håller kurser i svenska för alla åldrar. 
Vi i gymnasie- och högstadiegruppen har 
länge velat åka tillsammans till Sverige. På 
lektionerna har vi läst mycket om Samet-
raditioner och vi har dagdrömt om att få 
uppleva lite av dem. Anna, vår lärare, är 
från Kalix och har ofta pratat om Norrbot-
ten. Vi var så nyfikna! Som sagt åkte vi till 
Sverige, närmare bestämt till Kalix och Jok-
kmokk (till Finland också, en halvtimma).

Naturbruksgymnasiet utbildar praktiskt
Vi sov fyra nätter hos några familjer i 
Kalix. Det var kallt, flera grader under 
noll, alla var klädda med riktigt tjocka 

kläder medan de från Kalix hade Vans och 
normala kläder. Hela staden var täckt med 
ett tjockt lager av kritvit snö. De kändes 
som om snön sken av eget ljus och de 
mörka timmarna var inte så mörka. På en 
hel vecka såg jag inte bruna fläckar eller 
smält snö, i stället såg jag massor av orörd 
snö. Första dagen var vi på gymnasiet där 
många av familjerna som vi var gäster hos 
har sina barn. Vi fick följa med Samhälls- 
mediaprogrammet. Alla var väldigt trev-
liga. Även om vi har gjort och sett massor 
så kommer jag aldrig att glömma den där 
skolan. Jag har alltid drömt om att gå i en 
svensk skola och det är redan andra gången 
jag ser en. Det är helt annorlunda från 
Italien, här finns det folk som läser en yrkes- 
inriktad linje men efter flera år kan de 
ingenting praktiskt. Där fick man verkligen 
se att staten investerar i ungdomarnas ut- 
bildning och förbereder dem för världen. 
På bygginriktningen bygger man, det låter 
så logiskt att det känns dumt att skriva det. 
I Italien tappar vi bort oss i teorilabyrinten. 

En eftermiddag åkte vi till en skog, där 
fanns det tre massiva Volvomaskiner, proff-
siga, glänsande röda… de skrek fara och 
pengar. I varsin maskin, konstigt nog, fanns 
det killar, bara ett år äldre än mig, som 
körde dem. Jag kunde inte tro mina ögon! 
Det skulle man aldrig få se i Italien, särskilt 
på en naturinriktning. Så mycket ansvar för 
sig själv, maskinen och allt det som var runt 
omkring har jag aldrig sett i en jämnårig. 
Jag vill inte säga att den italienska skolan 
inte är bra, vi har en väldigt hög teoretisk 
nivå, en av de högsta i världen. Teorin är 
nödvändig för att göra nya uppfinningar 
och upptäckter, som tur är är vi alla olika 
och går inte i samma inriktning. Det säm-

sta med Italien är att de inte investerar 
tillräckligt i yrkesinriktade linjer även om 
de är livsviktiga för samhället. Jag trivdes 
bra på mediagymnasiet, det är skönt att se 
personer som har valt rätt skola och säkert 
kommer att hitta rätt jobb.

Inga sovmorgnar på denna resa
Liv: Torsdag. Klockan är 05.28. Jag vak-
nar upp av en skrikande väckarklocka, som 
aldrig vill sluta ringa. Jag tar upp mobilen 
och stänger av alarmet, tänder lampan som 
sitter ovanför min säng och öppnar insta-
gram. Bara några få personer som har lagt 
upp något, kan ju vara för att jag gick och 
la mig vid midnatt och vaknar nu. Efter att 
jag har kollat instagram och snapchat går 
jag upp. I köket möts jag av Sanna som jag 
bor hos. Hon tar fram en fryst macka och 
tinar den åt mig, medan jag tar fram pålägg 
och äpplejuice. När mackan är tinad, frågar 
hon om det är något annat jag behöver hjälp 
med, eller om hon kan gå och lägga sig igen. 
Helt okej eftersom jag ska bli upphämtad 
av Anna. Jag sätter mig i soffan i köket. Den 
är sliten, fast på ett mysigt sätt. Kökslampan 
som hänger över matbordet ger ett svagt, 
gult ljus, men det kompenseras av gatlyk-
torna som lyser på gatan full av snö utanför.

Jag tar på mig dom svarta power-skorna  
som jag har fått låna av familjen jag bor 
hos, min jacka och min mössa. Går ut 
och drar en extra gång i handtaget för att 
se om jag stängde dörren ordentligt. Väl 
utomhus slås jag av ett lugn. En tystnad 
som jag inte känt på länge. Där står jag, 
mitt i snön i mina egna tankar, men hinner 
inte tänka så länge innan Anna kommer 
körande i en Volvo. I bilen är det varmt. 
Mysigt. Vi säger godmorgon och byter 

Milanoelever till Norrbotten

Milanoelever tillsammans med elever i mediaklassen i Kalix
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Finska 
svensklärare 
i Göteborg 

några ord med varandra men vi hinner inte 
säga så mycket innan vi är framme hos nästa 
person som ska bli upphämtad.

Resan tar oss in i Lappland, över Pol-
cirkeln
Kalix busshållplats är redan fylld av 
exalterade elever som är redo för att åka till 
den kända 415-åriga Jokkmokks marknad. 
Jag, mina klasskompisar och mediagymnasiets 
elever går in i bussen. Vi lämnar busshållplat-
sen, och så är resan igång. Efter 2,5 timmar 
på en varm och högljudd buss är vi äntligen 
framme i Jokkmokk. Tillsammans går vi alla 
mot marknaden. Det är kallt. Det luktar mat 
och det är fullt med folk som är redo för att 
utforska de olika stånden. Vi samlas vid de 
första stånden, delas in i våra grupper, får lite 
information om dagen, och sedan är vi fria 
att göra vad vi vill. 

Min grupp börjar med att gå till mark- 
naden. Vi går till de olika stånden där vi hit-
tar en trevlig gubbe som vi intervjuar. Han 
är rolig och vänlig, och ger oss till och med 
en påse chips! Efter att vi intervjuat mannan 
fortsätter vi att gå runt mellan stånden, men 
till slut tröttnar vi och bestämmer oss för att 
gå ner till isen, där hundspannet finns.

Innan vi ens är där kan vi höra hundarna 
yla. När vi kommer dit är det inte så mycket 
folk, förmodligen för att det är rätt så tidigt 
på morgonen. Sjön är också fylld med snö, 
och i snön finns det spår efter slädarna och 
hundtassar. Vi bestämmer oss för att gå till-
baks och käka lunch. Vi hittar en vagn som 
säljer souvas; pitabröd fyllt med sallad, ren-
kött och gräddfil. Jag tror att det ska smaka 
som kebab, istället har renköttet en sötlik- 
nande smak som jag inte älskar. Men men, 
jag behöver bli mätt så jag äter upp den. 

Renrajden, drottning Greta och 
drottning Silvia
Saga: Resan till Norrbotten var väldigt hän-
delserik då varje dag var fylld med nya aktivi- 
teter. En av mina favoriter var dock resan till 
Jokkmokks marknad. Trots en tidig morgon, 
en lång bussresa och frusna tår så var det 
intressant att få se en del av vår ursprungs-
befolknings kultur. Mediagymnasiet tog bra 
hand om oss som våra guider trots att de 
själva aldrig hade varit där och insisterade 
på att vi också deltog i intervjuerna, bilderna 
och vloggen. Jag älskade att se alla samer gå 
runt i sina dräkter då ingen var den andra lik. 
En av höjdpunkterna på dagen var att träffa 
Greta Thunberg som plötsligt dök upp mitt på 
huvudgatan. Jag tyckte också mycket om att 
se de olika hantverken som såldes i stånd runt 
om hela marknaden.Vi hade riktigt tur med 
vädret, för trots att det var kallt och mina skor 
inte räckte till för att hålla mina fötter varma, så 
sken solen större delar av dagen och det var 
inte minus 30 grader. Dagen var väldigt rolig 
och vi fick se allt vi ville och saker vi inte visste 
fanns, som renrajden och renracet på sjön.

Liv: Efter vi alla har käkat klart går vi till 
snöscenen för att titta på Renrajden. Folk 
trängs och knuffas, men till slut kan jag och 
några andra tjejer klämma in oss tillräckligt 
långt in i folkmassan för att skymta renarna. 
Renarna går tillsammans genom byn med 
en samefamilj. Det är superfint. De går 
upp på scenen, och pratar om renarna, den 
samiska kulturen, hur gamla de är, vad dom 
gör på fritiden etc. Intressant faktiskt. Efter 
renrajden kommer kungen och drottningen 
upp på scenen, de säger inte så mycket och 
en barnkör sjunger Kungssången för dem 
på samiska. Jag börjar bli kall, så jag och en 
annan tjej lyckas till slut att ta oss ur kao-
set vid scenen för att gå till kommunhuset 
för att värma oss. När vi kommer dit sätter 
vi oss i en soffa, tar av oss skorna och lutar 
oss tillbaks. För första gången får vi lite vila. 
Skönt. 

Renrace på sjön
Vi sitter där ett tag, tills vi får ett sms från 
någon i whatsapp-gruppen vi har för klassen 
om att renracet har börjat. Vi tar hastigt på 
oss kläderna och går ner till sjön och ren-
racet. När vi kommer dit inser vi att det är 
omöjligt att ens skymta racet för det är folk 
överallt. Alla står runt ett staket gjort av rep 
för att få den bästa vinkeln av både renarna 
och deras förare som ligger bakom renarna 
på en släde. Men, eftersom vi är så pass små 
klämmer vi in oss och lyckas se racet. Det 
är jättefint. Renarna springer så snön bara 
skvätter efter dem. Eftermiddagssolen skiner 
över sjön och gör så att snön glittrar. 

Dagen i Jokkmokk är slut och vi går 
till bussen. Jag blir sittande själv på vägen 
hem men det gör inte så mycket för jag vill 
ändå bara lyssna på musik och tänka på 
vad som hänt den här dagen. Innan jag ens 
vet ordet av somnar jag till och vaknar inte 
upp förrän vi är nästan hemma. Det har 
varit en fantastisk dag med många häftiga 
och roliga upplevelser. Men hur kul det än 
har varit, vill jag bara kasta mig på sängen, 
somna på direkten och vakna upp till en ny, 
händelserik dag.        

Luleå, sista dagen innan hemresa 
och fysikprov
Saga: Efter fyra roliga och full-
späckade dagar i Kalix är det på 
lördagsmorgon dags för oss att kliva 
på bussen mot Luleå. I Luleå ska 
vi spendera hela dagen som börjar 
med shopping och lunch i stadens 
centrum. Senare under eftermid-
dagen tar vi bussen ut till Gammel-
stads kyrkby för en guidad tur. 

När vi kommer fram till kyrkbyn 
är det redan mörkt trots att klockan 
knappt är fem, vilket känns lite 
ovant för oss, som bor i Italien. Hela 
staden är täckt av ett tjockt lager 
snö så trots den tidiga solnedgången 

känns det ändå inte riktigt mörkt och tillsam-
mans med gatlyktorna gör snön att vi ändå får 
en bra bild av hur kyrkstaden ser ut. Den här 
dagen är en av de varmaste sen vi kom hit. 
Ändå fryser jag och inser ganska snabbt att jag, 
som vanligt, har lite för lite kläder på mig trots 
mina dubbla lager byxor. 

Gammelstads kyrkstad, UNESCO-
världsarv
Innan turen kan börja får vi vänta vid recep-
tionen och souvenirbutiken. Inomhus, som tur 
är. Sedan får vi alla varsin liten dosa och en 
hörsnäcka, som gör att guiden kan prata med 
oss utan att behöva höja rösten. Luleå kyrkby, 
eller Gammelstads kyrkby, har ca 408 stugor, 
vilket gör den till både Sveriges största och 
äldsta kyrkstad. 1996 tog staden även plats 
på UNESCOs världsarvslista. Alla stugor 
ser ungefär likadana ut och de är målade i 
samma faluröda färg och har likadana vita 
knutar och fönsterkarmar. Kyrkstugorna fick 
bara användas som övernattning för att gå i 
kyrkan, vilket gäller än idag för de som äger 
stugorna. Att få besöka kyrkstaden och kyrkan 
är intressant och jag lär mig mycket nytt om 
hur man levde på den tiden. Till exempel så 
låg man inte ner och sov utan satt upp. Man 
trodde att man skulle dö om man sov liggande, 
vilket är någonting i alla fall jag inte fått lära 
mig i skolan.

Efter besöket i kyrkstaden tar vi bussen 
tillbaka till Luleå för att äta middag på Pin-
chos. Vi avslutar kvällen på hotellet, packar 
det sista och ställer klockorna inför nästa 
morgons tidiga uppstigning. Nästa dag star-
tar tidigt på Luleå flygplats, följt av en lång 
väntan på Arlanda. Jag utnyttjar tiden till att 
plugga inför det fysikprov jag lovat min lärare 
att jag är okej med att göra dagen efter jag 
kommit hem. Det löftet får jag ångra. Efter 
flera timmar på flygplatsen boardar vi planet, 
som ska ta oss hem till Italien. Jag tror att jag 
talar för oss alla när jag säger att vi kommer 
se tillbaka på den här resan med ett leende på 
läpparna och en varm känsla i kroppen, trots 
det kalla vädret.

Text: Giulia Rocca, 16 år; Liv Persson Hellstrand,  
14 år och Saga Lövblad 16 år. 
Redigerad av Anna Brännström, lärare, skolledare 
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Svensklärare från Estland på 

kulturresa i Helsingfors
Allting började på våren 2019 som en 
vag idé om en teaterresa eftersom 
Svenska Teatern i  Helsingfors skulle 
iscensatta Jonas Hassen Khemiris pjäs 
som skulle ha premiär hösten 2019. 
Jonas Hannes Khemiri är en känd 
svensk dramaförfattare (och författare), 
många av oss har läst de flesta av 
hans romaner sedan hans debut ”Ett 
öga rött” publicerades 2003. En roman 
har även översatts till estniska av vår 
föreningsmedlem, översättare Kadi-
Riin Haasma-Jõerand (”Allt jag inte 
minns”). Dock är det avsevärt svårare 
att få tillgång till hans pjäser här i Est-
land, speciellt iscensättningar av dem. 
Det närmaste platsen där hans pjäser 
kunde iscensättas på svenska var i 
Finlands huvudstad – och det är rätt så 
lätt att göra en kort kryssning dit. 

Det som började som en idé, växte sig 
stort förvånansvärt fort – inom kort var 
vi 24 som anmälde oss (redan i maj!). Det 
var kanske inte enbart för Jonas Hassen 
Khemiris skull utan också tanken på att se 
en svensk pjäs, att gå på teater (teaterkul-
turen är traditionellt rätt så stor och stadig 
i Estland) och besöka det nya biblioteket 
Ode som invigdes ett år tidigare på Fin-
lands nationaldag den 6 december 2018 
(invigningen skedde dock en dag tidigare). 

Estland har tillsammans med Finland 
hört till Sveriges östliga stater och därför 
finns det en stor del likheter och sam-

förstånd mellan Estland och Finland. Inte 
minst vår svenska minoritet i Estland som 
fick mycket stöd just av finlandssvenskar i 
början av 1900-talet. Under den tiden då 
den svenska folkspillran hade sin kultur-
ella uppvakningstid och man startade flera 
svenskspråkiga skolor i Estlands svensk-
bygder, var det många lärare som fick sin 
svenskspråkiga utbildning snarare i Finland 
(t ex Nykarleby) än i Sverige – det var både 
närmare och billigare. Många ser den fin-
landssvenska språkvarianten som det dåliga 
exemplet för oss, svensklärare. Det finns 
flera olikheter och falska vänner – den fin-
ska påverkan är nog lika så stark där som 
den estniska på vår egen språkanvändning. 
Man kan då förstå faran med att ta in allt-
för mycket språkutbud via Finland. Samti-
digt är det just den kulturella bakgrunden 
som förbinder oss och som vi, svensklärare 
i Estland, gärna främjar och för vidare. 

Vår resa började således med guidad 
rundvisning på biblioteket Ode. Ärligt talat 
erbjöd de också möjlighet för en estniskta-
lande guide. Det hade vi inte räknat med 
från början så vi anlitade Camilla Nem-
lander-Sjöberg som talade svenska – också 
hon har varit lärare och kulturförvaltare. Bib-
lioteket Ode är en samlingsplats för finlän-
dare – det är inte bara böcker som läses och 
lånas utan man kan bara vistas på deras res-
taurang, hålla möten, låna symaskiner, hyra 
kök eller också studio för inspelning av musik. 
Man kan läsa på platåer en trappa upp eller 
sitta i det gröna växthörnet och njuta av tyst-
naden. Man kan komma med sina barn – det 
finns ett separat område för dem, naturligtvis 
också ett sagorum för olika evenemang. Mat-
torna i boksalen är specialbeställda och tema-
tiska, de föreställer olika litteraturförknippade 
saker. På den ena av dem såg vi på Aleksis 
Kivis rum uppifrån. I den stora boksalen två 
trappor upp har man utsikt över Tölöviken 
som ter sig rätt så centralt i hela huvud-
staden – runt och i närheten av den finns 
musikhuset, Sibeliusakademin, operahuset, 
Finlandia Talo, konsthallen Kiasma, parla-
mentbyggnaden och järnvägsstationen. Just 
där vid den pittoreska utsikten har man ett 
“selfie-hörn” där man kan ta bild på sig själv 
och den viktiga Tölöviken.

Den intressanta nya biblioteksbyggnaden 
som ritats av ALA arkitekter har fått flera 

arkitekturpris. Under den demokratiska bygg-
processen frågade man folk vad de skulle vilja 
se på biblioteket – deras röster blev hörda och 
man försökte inreda efter vad man fått fram. 
Deras unisex toalett var en liten men väsentlig 
sak som röstats fram. 

Direkt efter vårt besök fick biblioteket Ode 
priset Public Library of  the Year 2019 under 
en kongress inom biblioteksbranschen som 
ägde rum i Aten. Priset går årligen till ett all-
mänt bibliotek som antingen är ett nybygge 
eller som fungerar i lokaler som inte tidigare 
har fungerat som bibliotek. Sammanlagt 16 
bibliotek hade ansökt om priset 2019. Resans 
mittpunkt var teaterbesöket på Svenska 
teatern. Natalie Ringler hade iscensatt Jonas 
Hassen Khemiris ”Vi som är hundra”, den spe-
lades på Amos-scenen. Först var man inställd 
på något väldigt modernt (av det lakoniska 
sceneriet och kostymerna att döma) men när 
scenerna började rulla igång, fann man sig 
omringad av Khemiris väldigt träffsäkra rep-
liker, tankar, paralleller – och njöt av dem för 
fullt. ”Vi som är hundra” handlar ju egentli-
gen om en kvinna ... eller hundra kvinnor. Tre 
skådespelerskor på scenen – och de represen-
terar en och samma människa, denna kvinnans 
dragningar åt olika håll. Den ungdomliga och 
revolutionära upprorsmänniskan. Den som inte 
vill falla i rutinerna och bli beroende av en man. 
Så finns det andra delar av samma kvinna – den 
ena moderlig, hon som älskar rutiner, hon 
som gör karriär men drömmer om kärlek. 
Pjäsen beskrevs på hemsidan på följande sätt: 
”En revolutionär, en flexibel maka och mor, och 
en sanningssökare. Är de tre kvinnorna en och 
samma person? Eller är de egentligen hundra? 
Kvinnorna berättar om hur de reser, gifter 
sig, skriver radikal poesi, studerar och kämpar 
för politisk förändring. Men vilken historia ska 
vi tro på?” Det underbara är att det inte finns 
några raka skiljelinjer mellan de tre – dessutom 
låter författaren och regissören oss tveka på all-
ting personerna på scenen förnimmer. Hur de 
uppfattar sig behöver inte alls vara samma de 
andra ser eller uppfattar. Dessa tre roller spe-
lades underbart av Anna Hultin, Cecilia Paul 
och Helen Willberg. 

Tydligen hade inte hela gruppen samma 
uppfattning om pjäsen men allt som allt såg det ut 
som att folk fick starka intryck. Dessutom var det 
ett stort steg för oss, svenskintresserade lärare, då 
vi fick en fin inblick i Khemiris dramaverk. Det 

Ruth Laidmets
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som var intressant för oss – allting spelades på 
finlandssvenska (vilket i och för sig är förståeligt 
eftersom i Finland är det just deras språkvariant 
som ska främjas) och man hade överfört några 
platsnamn – det är inte säkert att Khemiris per-
soner i originalet åkte tåg från Finland till Norge.

En dag i Helsingfors före jul rymmer också 
mycket annat. Det fanns nog inte en enda av oss 
som lät bli att besöka Akademibokhandeln (eller 
Akateeminen Kirjakauppa som det heter i Fin-
land). Den ligger så passande i centret nära Svenska 
Teatern och har ett stort utbud av svenskspråkiga 
böcker, läroböcker och annat studiematerial. 

Några av oss hade tid över att besöka konst-
galleriet HAM i centrumet också. Där ställdes 
fyra utställningar ut varav två är värda att näm-
nas här i den svenska kontexten. 

Den mest kända för oss var utan tvivel Tove 
Jansson som varit mer aktuell under de senare 
åren på grund av  hundraårsdagen och nyutgåvor 
av hennes böcker. På den utställningen hade Tove 
Janssons fresker Fest i stan (1947) och Fest på landet 
(1947) sällskap av 13 av Per Olov Janssons foto-
grafier, Tove Janssons akvarell Sniff och barnen är ute 
och ror (1955) samt scener ur dokumentärfilmen 
Haru – de ensammas ö. Filmen visar smalfilmer som 
Tove Jansson och Tuulikki Pietilä filmat under 
sina somrar på Klovharun.

Möjligen viktigare ny bekantskap stiftades 
då med ”en av de mest lyskraftiga konstnärerna 
under den finska guldåldern” Ellen Thesleff 
(1869–1954) som var en av de första symbolis-
terna och expressionisterna i Finland överhuvud-
taget. Under hösten var konstnärinnan aktuell 
också därför att Hanna-Reetta Schreck gav ut en 
ny biografi över hennes liv och verk: ”Jag målar 
som en gud. Om Ellen Thesleffs liv och konst” 
som även presenterades på Göteborgs bokmässa. 

Å ena sidan var resan en stor framgång tack 
vare det rika kulturella programmet vi hade – vi 
hann ju med allting under en enda dag. Men i och 
med att vi blev så många (24 personer), lyckades 
resan som nätverkande också. Man kunde byta 
erfarenheter, rekommendera svenska böcker, fil-
mer och läromaterial för varandra, dryfta idéer 
om en nästa resa och så vidare. Den symbolladd-
ade presenten som överräcktes till reseledaren 
(undertecknad) var inte minst betydelsefull: vår 
medlem, översättaren Kadi-Riin Haasma-Jõer-
and har också översatt en bok av professor Merete 
Mazzarella – finländsk författarinna, litteraturve-
tare och kolumnist som verkat både i Finland och 
i Sverige. Från den tiden håller Kadi-Riin kontakt 
med den finlandssvenska författarinnan (som också 
bor vid Tölö-viken!) och under en fika under res-
dagen hann Merete signera sin nyaste bok ”Den 
försiktiga resenären” till mig. Detta avundades 
alla på resan – och det är det svenska språket 
som förenar oss, försiktiga och mindre försiktiga 
resenärer runt Östersjön! Således rekommenderar 
vi också det svenskspråkiga Finland för andra 
svenskintresserade – det är inte bara i Sverige 
svenska talas som riksspråk.

Text: Ruth Laidmets

Biblioteket Ode

Deltagarna
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Förbundets Lettland-Sverige 

30-årsjubileum 
Ånyo högtidligt på Sveriges ambassad 
i Riga 
Det var 1989, när en del entusiastiska främ-
jare av lettisk-svenska kulturförbindelser, 
som var med i Förbundet av vänskaps-
föreningar mellan Lettland och andra 
länder, bestämde att lämna detta förbund 
och grunda Förbundet Lettland-Sverige. 
Meningen var, enligt Argita Daudze, förbun-
dets första sekreterare och numera Repub-
liken Lettlands ambassadör i Spanien, att 
fortsätta de traditioner, som hade instiftats 
i Lettland under mellankrigstiden av den 
Lettisk-svenska föreningen, vilken i sin tur 
hade grundats den 30 oktober 1927.

De senaste jubileerna ägde rum den 6 
november 2009 och den 6 november 2014, 
när förbundet firade sina första 20 respek-
tive 25 år. Först som mötesplats gällde Riga 
historie- och sjöfartsmuseum i Gamla stan, 
som faktiskt räknas såsom Baltikums äldsta 
museum, grundat 1773, då en stor privat 
samling av läkaren Nikolaus von Himsel 
(1729–1764) donerades till staden. En av 
museets avdelningar berättar förresten med 
en hel del utställningsföremål just om Riga 
under det svenska väldet på 1600-talet och 
lite in på 1700-talet. Den senaste gången, 
närmare bestämt 2014, skedde firandet 
på Sveriges ambassad i Riga. Ambassad-
byggnaden, som byggdes 1883 och ritades 
av Rigaarkitekten Heinrich Karl Scheel 
(1829–1909), ligger i ett bostadsområde som 
domineras av hus i jugendstil. Området 
byggdes av välbeställda köpmän i slutet av 
1800-talet.

Även Gustav Adolfs-dagen 2019 var 
säkerligen en tillräcklig orsak för att kunna 
tillgodose letternas glädje för festligheter 
under den mörka årstiden, men firandet av 

förbundets 30-årsjubileum arrangerades 
denna gång inte den 6 november, utan 
lite tidigare – torsdagen den 24 oktober; 
men ändå – högtiden sammankopplades 
med dödsdagens minne över den sven-
ske kungligheten Gustav II Adolf  (1594-
1632) – mannen, som i spetsen för svenska 
krigsstyrkor hade intagit Riga den 16 sep-
tember 1621.    

Alltså, den svenska ambassaden i Riga 
inviterade ånyo till festligheterna och som 
värdar stod förbundets ordförande, Lau-
ris  Žubulis, ambassadör Annika Jagan-
der, andre ambassadsekreterare Hannes 
Tordengren, praktikant Julia Spaton Gop-
pers samt informationshandläggaren i kul-
tur och utbildning Gaļina Aizvakara, lik-
som också ambassadörens sekreterare Olga 
Rupeka. Närvarande var en stor del av för-
bundets medlemmar med den erfarna tidi-
gare ordföranden Lidija Treigute i spetsen 
samt ett antal inbjudna gäster och vänner 
– även föreningens Nätverk Sverige-Lett-
land representanter från Tranemo kom-
mun i Sverige. Firandet modererades säkert 
och skickligt på lettiska och på svenska av 
den med en god talförmåga begåvade ord-
föranden Lauris Žubulis själv.

Efter ett inledande anförande överläm-
nade han ordet till residensets värdinna, 
ambassadören Annika Jagander, som fram-
hävde förbundets sociala aktiviteter just på 
nivå av nära mänskliga relationer, genom 
att på så sätt entusiastiskt stödja de av 
svenska ambassaden organiserade kultur-
ella evenemangen, och i sin tur – svenska 
säsongsbetonade traditioner, som arrang-
eras av förbundet Lettland-Sverige och får 
varjehanda stöd av Sveriges diplomatiska 
representation i Riga.   

De sistnämnda bildar faktiskt verksamhet-
shöjdpunkter, som återkommer år efter år: 
Valborgsmässoaftonen – på våren, Sven-
ska flaggans dag – i början på sommaren, 
Gustav Adolfs-dagen – på hösten, Luciad-
agen – i december, likaså årsmötet – mitt 
i vintern, mot slutet av januari. Under det 
senaste årtiondet har  även fettisdagens 
firande inrotats med avnjutande av semlor 
i vårvintermiljö samt kräftkalas på sensom-
maren under en bussutflykt, när förbun-
dets medlemmar brukar besöka en region 
i Lettland, där det finns svenskrelaterade 
minnesmärken. Det bör även nämnas att 
sent i oktober brukar flitiga medlemmar 
träffas på Skogskyrkogården i Riga för att 
kratta de fallna höstlöven på den svenska 
begravningsplatsen.         

För att återkomma till händelseförloppet 
på den festliga kvällen, när ambassadören 
Annika Jagander talade om det svensk- 
entusiastiska förbundets förtjänster, är det 
att framhålla hennes oväntat uttryckta 
förslag till den samlade publiken, näm-
ligen –  till 400-årsdagen av Gustav II 
Adolfs ankomst till Riga, d.v.s. i september 
2021, att utvärdera möjligheter och sedan 
också att förverkliga ett monumentprojekt 
för att hedra denna kung, som påbörjade 
”den gamla goda svensktiden” i 1600-talets 
Lettland. Förslaget mottogs både med 
intresse och en viss förtjusning.

Med ett översiktstal över förbundets his-
toria i grunddrag framträdde sedan ord-
föranden Lauris Žubulis, som påpekade att 
den ”har gått hand i hand med den åter-
upprättade lettiska statens historia – för-
bundet grundades för 30 år sedan som en 
av de allra första oberoende föreningarna 
i Lettland som på den tiden inte ens hade 

Sveriges ambassadör Annika Jagander 
och förbundets ordförande Lauris Zubulis
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blivit fullständigt oberoende än”, och på så 
sätt genomfördes återupplivning av ”den 
verksamhet, som före andra världskriget 
hade förts av den Lettisk-svenska förenin-
gen”. Som ett symboliskt tecken för det har 
varit händelsen, att ”för några år sedan under 
närmast detektivliknande förhållanden fick 
förbundets dåvarande ordförande Lidija 
Treigute tag i den skylt, som före kriget hade 
hängt på denna föreningsdörr!” Historiens 
skiftande gång återspeglades i viss mån även i 
ett följande karakteriserande yttrande av ord-
föranden: ”På samma sätt som den lettiska 
staten har förbundet haft sina feta år, men 
också ett antal mycket magra år när förbun-
dets styrelse behövt lägga ner mycket tid 
på att tillfråga och besöka eventuella spon-
sorer för att förbundet överhuvudtaget skulle 
kunna ha några aktiviteter.”

Bland stödjarna av förbundet utsön-
drades först och främst den svenska ambas-
saden i Riga med alla tidigare ambassadörer 
och den nuvarande, Annika Jagander, liksom 
också ambassadens troget erfarna medarbe-
tare – Gaļina Aizvakara och Olga Rupeka. 
Ett hjärtligt tack för ett troget stöd riktades 
av Lauris Žubulis även till företaget SIA 
RIMI Baltic och dess mångårige ordförande 
Edgar Sesemann.

Bland de personerna, som förbundet 
under sina 30 år haft samarbete med, ville 
förbundets Lettland-Sverige ordförande sär-
skilt nämna ”två personer som tyvärr inte 
längre är bland oss” – 1) ”den superener-
giska och livsglada svenskläraren Hillevi Säl-
lebrant”, under vars ledning ”på 1990-talet 
och i början av 2000-talet var det väldigt 
många letter som sade sina första ’Hej!’ 
och ’Jag heter …’,” – ordföranden fram-
ställde i fortsättningen av sitt tal, att ”det 
var faktiskt enbart tack vare Hillevis starka 
övertygelse och tro, att förbundet måste fin-
nas till och fortsätta sin verksamhet även 
efter den euforiska inledningen av 1990-
talet och trots de svåra ekonomiska förhål-
landena som förbundet klarade av alla de 
formaliteter, som behövde göras”; 2) ”den 
minst lika energiska och livsglada politik-
ern från Tranemo kommun i Sverige, Lars 
Vesterlund, som bland annat ledde den 
svenska föreningen Nät-
verk Sverige-Lettland som i 
sin tur sedan slutet av 1990-
talet varit vårt förbunds 
närmaste och mest trogna 
samarbetspartner och 
supporter på andra sidan 
Östersjön”.

Talaren avslutade sitt 
festanförande genom att 
berätta om övervägan-
den på förbundets styrel-
semöte, vem som skulle 
bli utsedd som 30-årsju-
bileets huvudtalare, och 
valet föll på ovannämnda 

förbundets första sekreterare Argita Daudze. 
På styrelsemötet argumenterades det 
bland annat med att några veckor dess-
förinnan hade Argita från Riksdagens tal-
mans händer erhållit den höga svenska 
utmärkelsen Nordstjärneorden, första klass, 
just i ambassadens lokaler i Riga. På grund 
av sina arbetsåtaganden som residerande 
Lettlands ambassadör i Spanien kunde 
Dr. hist. Argita Daudze inte personli-
gen vara med vid förbundets jubileums-
firande i Lettland, men hon hade i stället 
skickat från Madrid ett hälsningsanförande, 
där hon delade med sig av några av sina 
minnen från förbundets första år. Och ord-
föranden Lauris Žubulis läste upp denna 
hälsning av förbundets Lettland-Sverige 
första sekreterare Argita Daudze. Hennes 
minnen berörde förbundets aktiviteter 
och tillvaro under 1900-talet, när ”den 
nya organisationen stöddes av dåvarande 
ledning av elbolaget Latvenergo, som var 
modigt nog för att låta förbundet använda 
företagets tekniska lokaler, vilka anpas-
sades för kontorsbehov.” Det var Juris Ozo-
lins och Lidija Treigutes man, Arnis Treiguts, 
som såg till att förbundets medlemmar fick 
använda företagets möteslokaler både för 
evenemang och svenskkurser under ledning 
av lärarna Rute Lediņa och Hillevi Selle-
brant. Argita Daudze resonerar att ”intresset 
för Sverige och det svenska språket på den 
tiden har varit mycket stort, och det har varit 
även brist på bra lärare”, därmed kan för-
bundet vara stolt över att en del ”letter, som 
sedermera haft mycket kontakt med Sverige, 
fick sina grundkunskaper i svenska just tack 
vare förbundets aktiviteter”. Som förbun-
dets Lettland-Sverige första sekreterare hade 
Argita Daudze  möjlighet ”på den tiden att 
besöka många platser i Sverige, bl.a. Norr-
köping, Malmö, Solna, Stockholm”, där 
hon ”var gäst hos Lars Bergsten, Jan Erik 
Johansson, Juris Tahrs”. Hon påpekade att 
dåtidens finansiella läge var ”mycket knappt 
och att det var omöjligt” för medlemmar ”att 
täcka resekostnader på egen hand”. Därför 
ville hon ”använda detta tillfälle för att säga 
ett stort tack till alla våra supportrar i Sverige 
som stödde oss”.   

Om Dr. hist. Argita Daudzes personliga 
framgångar i samband med sina insatser 
i förbundets aktiviteter vittnar följande 
utdrag ur hälsningsanförandet:  
1980, när jag började studera vid Historie- och 
filosofiefakulteten vid Lettlands universitet, var jag 
mycket glad för möjligheten som en del av mina 
studier även läsa svenska språket. Jag var en av 
studenterna i en liten och priviligierad grupp, som 
läste det vackra svenska språket hos läraren Alvīna 
Putne. Tillsammans med läraren i medeltidshisto-
ria, Vilnis Pāvulans, öppnade hon för mig fönstret 
till detta grannlands kultur, historia och språk. Jag 
hänfördes av Sverige och började arbeta med främ-
jande av lettisk-svenska kulturförbindelser. 

I slutet av Argita Daudzes festtal, vilket 
upplästes av ordföranden Lauris Žubu-
lis, hörde alla närvarande på förbundets 
Lettland-Sverige 30-årsjubileum följande 
känsloskildring omkring en viss höjdpunkt 
av hennes diplomatiska karriär: 
Sedan den 2 september 1991 arbetar jag på Let-
tlands utrikesministerium. Under en kort period 
1995–1996 tjänade jag som rådgivare i utrikes-
frågor för Lettlands president Guntis Ulmanis, och 
denna tid sammanföll med förberedelserna för pres-
identens statsbesök till Sverige. Det är svårt att tro 
att det enbart var ett sammanträffande. Kanske var 
det inskrivet i stjärnorna att jag skulle delta i för-
beredande av besöket, skriva presidentens officiella 
tal, delta i den officiella delegationen, skaka hand 
med den svenska konungen, sitta bredvid drottning 
Silvia och se genom det kungliga slottets fönster 
lettiska och svenska flaggor flygande över Norrbron 
som länkar mellan det svenska kungaslottet och 
Utrikesministeriet.  

Den här delen av festligheterna avslutades 
med vacker stråktriomusik och officiella och 
privata gratulationer. Kvällens sista program- 
punkt var  ett utsökt smörgåsbord med goda 
drycker och kaffe med de självskrivna Gus-
tav Adolfs-bakelserna. Under sällskaplig 
samvaro fick man avnjuta även en tårta till 
med siffran 30 och förbundets namn samt 
flaggor i glasyren.  

Med tacksamhet till organisatörerna för 
deras insatser,
Ivars Orehovs,medlem i Förbundet Lettland-Sverige 
ivars.orehovs@lu.lv 
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Spökskrivarverkstad 
på Svenska Skolföreningen i Estland

Vecka 44 och 45 under höstterminen 
2019 hade Svenska Skolföreningen i 
Tallinn besök av journalisten, för-
fattaren och sagopedagogen Inger 
Duberg. Tillsammans med svensk-
läraren Yvonne Leipalu genomfördes en 
skrivarverkstad med tema spöken för 
de 13 eleverna som går på komplette-
rande svenska. Eleverna är uppdelade 
i två grupper, en tisdagsgrupp och en 
torsdagsgrupp. Barnen är i åldrarna 
6–13 år.

Premiären skedde tisdagen den 29 oktober 
för tisdagsgruppen. Inger och tonsättaren/
musikern Anders Forslund, som tidigare 
haft ett samarbete med spökföreställningar 
i text och musikform, spelade en av Ingers 
spökisar live för eleverna – dvs. Inger läste 
sin berättelse ur sin egen bok ”Busiga 
spöken och osaliga andar” (som tidigare 
sänts i barnradion i Sveriges Radio) och 
Anders spelade sin elektroniska egenkom-
ponerade spökmusik till (som också finns 
inspelad på cd).

Yvonne hade mörklagt rummet och 
sett till att det blev mer spöklikt genom att 
placera ut spindelnät och levande ljuslyk-
tor. Barnen fick vänta utanför, och musiken 
började då barnen tågade in i klassrummet 
på Gustav Adolfs-gymnasiet där svensk- 
undervisningen äger rum.

Inget sades, utan musiken fortsatte och 

Inger började läsa.
Efter föreställningen blev det presenta-

tion av Inger och Anders och av projektet. 
Eleverna skulle få skriva en egen spökhisto-
ria, rita bilder till och göra enklare böcker. 
Hur skriver man då en berättelse? Inger 
och barnen diskuterade detta och så fick 
eleverna börja fantisera för att hitta på sin 
egen berättelse. Några av eleverna var bara 
sex år och kunde inte skriva ner sin berät-
telse på svenska, men då hjälpte Yvonne 
och även Anders till att få ner historien på 
papper och eleverna kunde sedan koncen-
trera sig på att rita sina egna illustrationer.

Nybörjargruppen fick lyssna till samma 
föreställning två dagar senare. Eftersom 
eleverna var nybörjare, gick Inger igenom 
berättelsen muntligt och förklarade hän-
delseförloppet och vissa ord, innan de fick 
höra den live. 

Inger och nybörjargruppen hittade 
gemensamt på en spökhistoria och bar-
nen ritade bilder till. Inger antecknade 
historien och dessa anteckningar och 
bilder ledde sedan till en hel historia 
som hon skrev ihop tills nästa gång de 
träffades.

Under veckan därefter träffades 
Yvonne och Inger och gick igenom alla 
elevers berättelser och kunde tillsam-
mans se till att barnens berättelser blev 
kompletta.

Sista gången Inger besökte Yvonne 

och gruppen på skolan, färdigställdes elev-
ernas spökhistorier till enklare böcker. Fär-
gat omslag i kartong, framsida och baksida, 
där eleverna fick använda sig av både text 
och bild. När allt var klart häftades berät-
telsen ihop med omslag och baksida och 
bilder till en liten enkel bok i A4.

Elevernas arbeten hölls sedan hemliga 
tills det var dags för julavslutning den 17 
december. Inte ens föräldrarna hade fått ta 
del av sina barns arbeten, så de var förstås 
mycket nyfikna.

Eleverna tyckte spökskrivarverkstaden 
var ett roligt projekt.

Ett stort och varmt TACK till Sverige-
kontakt som kunde bidra med medel till 
denna skrivarverkstad.

Text: Inger Duberg och Yvonne Leipalu.
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Författarbesök 
av Magnus Ljunggren i Zürich

I vår skolförening i Zürich försöker vi 
varje år ha ett författarbesök. Eleverna 
får se hur en riktig författare ser ut, hur 
de jobbar och de kan inspirera elev-
erna att skriva egna berättelser, vilket 
uppskattas både av elever och föräldrar.

I januari fick vår skolförening förmånen att 
få besök av Magnus Ljunggren, känd bl.a. 
för sina böcker om Riddarskolan, Bästa 
Klubben och nu den nya spännande serien 
om Rymdpiloterna. Vid besöket i skolorna 
berättade Magnus om sin egen skoltid, med 
en elak fröken och sina problem med läs- 
och skrivsvårigheter. Det var många av våra 
elever som kände igen sig, inte med att ha 
elaka fröknar för fröknarna i vår förening är 
ju väldigt snälla :-) men med att ha läs- och 
skrivsvårigheter, främst med tanke på att de 
har många språk, både i skolan och hemma.

Magnus berättade att det var hans 
elaka fröken som gjorde att han ville skriva 
en bok, för att bevisa att han kan. Vid 
frågestunden, där eleverna hade förberett 
frågor kom det många intressanta frågor 
t.ex. – Varför skriver du inte om förhållan-
det mellan USA och Iran? – Vill du inte 
skriva om bränderna i Australien? Magnus 
berättade att han gärna skriver om sådant 
han vet något om och att det krävs mycket 
tid till att ta reda på fakta om saker som 

han inte är expert på.
Vi träffar våra elever 90 minuter per vecka 

och hade önskat av Magnus att det även 
skulle vara en aktiv del i författarbesöket, 
så att eleverna inte tappar energin på lek-
tionen. Efter att Magnus berättat lite om 
sina böcker och svarat på frågor satte han 
igång eleverna med en liten skrivuppgift 
där de i olika grupper skulle skriva ner tio 
ord i en kategori (yrken, platser, adjektiv, 
saker och verb). Sedan skrev eleverna upp 
dessa ord på små lappar, där kunde även 
äldre elever hjälpa de yngre eleverna med 
att skriva ner deras ord. Därefter lämnade 
alla sina lappar till Magnus som läste upp 
lapparna och vi lärare skrev ner det på tav-
lan. Det blev många skratt när meningarna 
slumpvis kunde bli t.ex. «Förälskad lärare 
slår en polis med en ballong i en simhall.» 
När alla tio meningar lästs upp berättade 
Magnus att nu har ni över en miljon olika 
meningar med olika idéer när ni ska skriva 
era berättelser! 

Vi lärare fick också tid att umgås med 
Magnus över en middag och en lunch där vi 
kunde diskutera hur man kom-
mer på idéer till böcker och 
hur man går till väga när man 
skriver en bok. Alla vi lärare 
var mycket nöjda efter Magnus 
besök och eleverna tyckte det 

var en rolig lektion.
Nu är redan efterarbetet 
igång, vi jobbar med att 
skriva berättelser, några 
grupper med äldre elever 
har läst upp sina berät-
telse för de yngre eleverna. 
Efter sportlovet ska vi även 
börja med Läsutmaningen 
och nu har vi utökat vårt 
bokförråd med många 
böcker av Magnus Ljun-
ggren som vi kan låna ut 
till eleverna för att sporra 
till läsning. 

Ett stort tack till 
Sverigekontakt och till 
Swea Zürich för ert 
bidrag till författarträffen.

Text: Hanna Karlsson, lärare 
i Svenska skolföreningen i 
Zürich
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En helt ny värld 
bakom dörren

“Ibland åker vi till havet. Och så står vi 
där och tittar på vågorna som rullar in 
mot stranden med en väldig kraft. Utan 
skärgård finns det ingenting som stop-
par. Där, på andra sidan, ligger Sverige 
och Göteborg. Hemlängtan? Står det 
någon där på andra sidan stranden 
och tittar ut mot havet, mot mig här på 
andra sidan?” 

“En sommar flyttar vi plötsligt och 
oväntat från Göteborg till Aberdeen på 
Skottlands nordöstra kust, där maken 
fått nytt jobb. Det går jättefort. Vi säljer 
huset och tre veckor innan flyttlasset 
går skriver vi på hyreskontrakt för ett 
hus vi aldrig sett. Taxin från flygplatsen 
släpper av oss vid en flyttbil, varifrån 
våra saker bärs in i ett hus och staplas 
låda på låda mitt på golvet.”

I Kanske måla dörren blå skriver Anna 
Bokedal om livet som svensk i utlandet. 
Vi är många som kan spegla oss i hennes 
vemod för det gamla och upptäckarglädjen 
för det nya.

Jag var bara nitton år när jag själv flyttade 
utomlands. Ett barn på äventyr. Tack vare  
en förhastad kommentar från en handläg-
gare på det som på den tiden hette Arbets-
förmedlingen utland, och kanske också 
ren tur, hamnade jag i skotska Edinburgh. 
Jag pluggade engelska, städade på The Bal-
moral, sökte in på universitetet, kom in, stud-
erade, jobbade, blev kvar. En dag var det dock 
dags för uppbrottet. Efter åtta år i världen var 
det ett vuxet jag som återvände till Stock-
holm. Min barndomsstad var både ny och 
nygammal, och så gick åren och allt har 
blivit gammalt. Det andra, bara ett minne.

Nitton år senare fick jag uppdraget att 
redigera Annas bok. Precis som jag hade 
Anna lämnat Sverige mest av en slump, 
och precis som jag hamnade hon i Skott-
land. I många år har hon underhållit 
Göteborgs-Postens läsare med sina dråpliga 
historier om ett alldeles annorlunda var-
dagsliv i Aberdeen. Jag skrattar förstås 
igenkännande åt sommarskor i vinterregn, 
excentriska farbröder, liberala tolkningar av 
begreppet nyttigt och all den förvirring man 
själv upplever i sitt nya land. 

Kanske är det här likheterna upphör. För 
mig var Skottland en romans. Jag hade bara 
mig själv att sörja för, och föräldrahemmet 
låg inte längre än en Ryanairbiljett bort. 
Omgivningen, om än en källa till nöje, var 
perifer. Den inkräktade sällan mer än mycket 
ytligt i hur livet fortskred och vem jag var. 
Anna, å andra sidan, flyttade till det nya lan-
det med sin familj. Med fem barn som ska 
gå i skolan, få vänner och växa upp, får man 
inte skarva. Numera har jag också barn och 
därmed en förståelse för Annas liv som mitt 
nittonåriga jag med säkerhet saknade. Den 
stora skillnaden mellan mitt liv här och nu, 
jämfört med det där och då, har nog egen-
tligen mindre att göra med den geografiska 
platsen än med livsuppgifterna.

Annas bok är, vid första anblicken, 
en bok om hemmet. Det är mat. Det är 
bakning. Det är rör och brustna rör och 
rörmokare och dessutom bly i rören! Det är 
skoluniformer som ska köpas in, och kläder 
som ska tvättas. Det är mögel i väggarna 
och en spindel i hallen. Det är tidnings-
prenumerationer. Julfirande. Inget särskilt 
till påsken. Dessutom drar det från fön-
strena och det är förskräckligt kallt!

Men om man skrapar på ytan växer 
det fram en hel värld och ett land bakom 
hushållssysslorna. Dessa är ju egentligen 
bara en spegling av något som är så mycket 
större. Att göra sig av med uttjänta batter-
ier kan te sig som hushållsgöra, men är i 
verkligheten låst till de lagar och regler som 
gäller i samhället runt omkring. 

Som student flög jag hem till Sverige 
för att gå till tandläkaren. Då kunde jag 
passa på att klippa mig också, så jag slapp 
förklara på engelska hur jag ville se ut. När 

Anna Bokedal
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Boksläpp på Dicksonsgatan
Så har det sedan länge väntade 
nummer 8 i Göteborgs-Emigrantens 
forskningsrapportserie blivit färdigt. 
Boksläppet skedde hos Sverigekontakt 
på Dicksonsgatan den 11 december 
och ett 40-tal gäster hade hörsammat 
inbjudan. Lars Bergman började med 
att presentera Sverigekontakt samt 
att berätta husets historia och därefter 
beskrev Ewert Arwidsson bokens inne-
håll. Efter detta bjöds gästerna på kaffe 
och lussekatt. Under minglet som följde 
berättade Louise Limberg om hennes 
och Lennarts besök i Australien samt 
om deras gemensamma arbete med 
manuset samt hennes slutredigering av 
detsamma.

Planeringen av Göteborgs-Emigranten 
8 påbörjades 2010 och en viktig del av 
innehållet var Lennart Limbergs studie 
om utvandringen till Queensland, där 
han forskade på plats i Brisbane under tre 
månader 2010–2011. Lennart gick bort 
2013 under arbetet med den uppsatsen. 
Han lämnade över huvudredaktörskapet 
till Per Clemensson, som senare fått lämna 
arbetet på grund av sjukdom. Det har 
därför fallit på Ewert Arwidssons lott att 

avveckla Forskningsprojektet Göteborgs- 
Emigranten, som pågått i över 35 år. Emi-
grantforskningen kommer nu att drivas vidare 
hos GöteborgsRegionens Släktforskare.

 Bilden på bokens framsida är en 
skeppsmålning av Wilsonlinjens ångare 
Ariosto, som befordrat så många emi-
granter från Göteborg till Hull i England. 
Bilden på baksidan är tagen när min familj 
hade Amerikafrämmat år 1946 och visar 
på den återkoppling många utvandrare 
hade med det gamla hemlandet. Det var 
en stor händelse när släktingarna från USA 
kom på besök under 1950- och 1960-talen.

 Denna den sista forskningsrapporten 
gör en återblick. Ulf  Beijboms uppsats om 
Lars Ljungmark ger en bild av emigrant- 
forskningen från 1960-talet och framåt.  
Register har upprättats 
över forskningsrapporter-
nas uppsatser, de gjorda 
intervjuerna samt de 
akademiska uppsatserna 
skrivna av studenter vid 
Göteborgs Universitet. 
Därtill presenteras Len-
nart Limbergs studie och 
analys av källorna till 
den svenska utvand- 

ringen till Queensland i Australien; Per 
Clemensson berättar om de göteborgska 
källorna till den stora utvandringen; Anna 
Sténs skriver om Nationalföreningen mot 
emigrationen, en motrörelse till den svenska 
utvandringen; och Karl-Magnus Johansson 
har forskat om tyska Skandialinjens direkt-
transporter av emigranter från Göteborg till 
New York. Det berättas vidare om utvand-
raröden från Australien, Nya Zealand, 
Sydafrika, kolonin Nya Sverige samt görs 
fyra nedslag i USA bland svensk-amerikan-
ska immigranter. Slutligen kåserar Torsten 
Torstensson om Svenska Amerikalinjens 
historia. Således ett brett panorama över 
den stora utvandringen.

Text: Ewert Arwidsson

jag inte vågade fråga om hjälp i affären 
gick jag hem tomhänt. När kranen i köket 
läckte för att jag inte lyckades lista ut vem 
jag skulle ringa, men den enda som led – 
och faktiskt inte nämnvärt – var jag. Men 
när man företräder sitt barn finns inga 
ursäkter. När man inte förstår måste man 
fråga eller testa sig fram. När det blir pin-
samt får man bita ihop.

Här är Annas bok så slående i att den, via 
hemmet som referens, mest av allt faktiskt 
handlar om världen utanför. Barnens behov 
avhandlas visserligen inom hemmets väggar, 
men de slår samtidigt sönder metaforiska 
väggar och vänder ut och in på det privata. 
När skoluniformer ska införskaffas finns det 
inte tid att tveka och undra. När skoluni-
formerna visar sig vara slutsålda kan man 
inte gå hem utan får fråga sig vidare till nästa 
affär. När barnen vill leka med andra barn 
måste man söka upp en mamma vars namn 
man inte kommer ihåg, och inte kan uttala.

Omvärldens värderingar flyttar också in 
och formar livsvillkoren:

”Här görs allting på ett enda sätt som ska 
vara rätt, vilket främjar baskunskap. Alltså är 
åttaåringen inte simkunnig eftersom hon sim-
mar med svenska bentag. Och elvaåringens 
cykel är trafikfarlig eftersom den har svensk 
fotbroms. Sjuåringens handstil är ful efter-
som den är utländsk och det är konstigt att 

äta cornflakes till mellanmål.”
Bakom den typiskt brittiskt röda dörren, 

i huset som nu är deras, konfronteras famil-
jen med oväntade krav och tolkningar. 
Annas styrka ligger dock i att hon tar det 
med humor, trots att det nya är så påträng-
ande att hon inte kan anamma den antro-
pologiska inställning som många utlands-
boende antar för att få distans till det som 
är nytt och konstigt. Även bostaden är på 
något sätt obekant:

”Fönstren är gula och dörren röd. Dörr- 
posten är gul och trädetaljerna vid taket är 
röda. Vid närmare eftertanke ser det väl 
kanske lustigt ut, men det är inte jag som 
har målat dem, det är inte mitt problem och 
förresten är vi i Storbritannien nu. Visst är 
det charmigt med alla radhusdörrar i olika 
färger? […] Tänk om vi istället skulle måla 
dörren blå?”

Och visst kan det vara frestande, att 
flagga med Sveriges färger sådär på fasaden 
och på så sätt befästa familjens härkomst 
och identitet. Visst handlar färgkombina-
tionen gult och blått om tillhörande och det 
gamla, men samtidigt något nytt. Men de 
här spekulationerna berättar också en annan 
historia. På gatan här i Aberdeen råder inte 
samma konventioner som i Sverige. Ingen 
granne kommer titta snett på den som ut- 
smyckar sitt hus helt emot den svenska este-

tikens lagar. Eller så har man som inflyttad 
tolkningsföreträde på sådana och kan ta sig 
friheten att utsmycka sitt hem på ett eget 
sätt, vilket också är ett tecken på en perma-
nent lösning. Att man stannar. Att det här 
inte är ett boende, men ett hem. Och att  
friheten till hur ett sådant ska se ut finns.  
På andra sidan havet är allt möjligt.

Text: Sofi Tegsveden Deveaux
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Årsmötet 2019 hölls lördagen den 25 maj 
på hotell Scandic No 25 i Göteborg. 
I årsmötet deltog ett 30-tal medlemmar.

Årsmötet
Överstyrelsens verksamhetsberättelse 
diskuterades, bokslutet godkändes och 
överstyrelsen beviljades ansvarsfrihet. Det 
informerades kort om årsredovisningen. 
Budget för 2019 och 2020 godkändes. 
Föreningens namn ändrades slutgiltigt från 
Riksföreningen Sverigekontakt till Sver-
igekontakt efter beslut vid två på varandra 
följande årsmöten. 

Val av ordförande
Överstyrelsen hade vid ett tidigare sam-
manträde föreslagit Bo Ralph för ytterligare 
en treårsperiod. Bo Ralph valdes enhälligt 
av årsmötet till ordförande för perioden 
2019-2022.

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

Suppleanter
Två av de tre suppleanterna hade accep-
terat fortsatt uppdrag – Roger Palmqvist 
och Jorid Williamson – och omvaldes. 
Angela Falkengren hade tackat nej till om-
val och valberedningen föreslog 
Jenny Nilsson, som valdes.
Suppleanter: Roger Palmqvist, Jorid 
Williamson och Jenny Nilsson.

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

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

Konstituerande sammanträde
Vid överstyrelsens konstituerande sam-
manträde utsågs Ulla Berglindh till vice 
ordförande, och Gustaf Hultbom åtog sig 
att fortsätta som skattmästare. Ett arbets- 
utskott valdes som bland annat utgör         
styrelse för de stiftelser som samförvaltas 

av Sverigekontakt. Ordföranden Bo Ralph, 
Ulla Berglindh och Gustaf Hultbom valdes 
som arbetsutskott. 

Överstyrelsen har under året sammanträtt 
fem gånger. 

Kansli
Föreningens kansli på Dicksonsgatan 6 
har under verksamhetsåret letts av gene- 
ralsekreteraren Lars Bergman, som har 
varit anställd på heltid. Peter Höglund 
(50 % tjänst) och Eva Hedencrona (40 % 
tjänst) fortsatte på sina tjänster. Ekonomi-
hanteringen har skötts av Christina Jone-
brant på konsultbasis.

Kansliets lokaler på Dicksonsgatan 6 
– som ägs av Stiftelsen Riksföreningens 
för svenskhetens bevarande i utlandet Do-
nationsfonder – är i gott skick. Under 2019 
har ett genomgripande renoveringsarbete 
utförts i kök och badrum på plan 3. Dess- 
utom har garaget på baksidan fått nytt 
yttertak då genomträngande fuktinslag 
kunde konstateras i garagets innertak.  

Sedan flera år tillbaka hyrs lägenheten 
på plan 3 ut och så skedde även under 
2019. Likaså hyrdes garaget på baksidan 
ut. Möjligheten att tillfälligt hyra ut det så 
kallade konferensrummet på plan 1 an-
vändes vid ett antal tillfällen under året.

Föreningens medlemstidning har utkommit 
med fyra nummer under året och har en 
medelupplaga på 2 200 ex. Tidningen har 
haft 40-48 sidor per nummer. Layouthjälp, 
tryckning och inplastning har ombesörjts av 
företaget TreGraf. Distributionen i Sverige 
har tagits om hand av Postnord, till utlandet 
– dit ca 2/3 av tidningarna går – av Asendia. 

Endast någon enstaka bokbeställning till 
Sverigekontakt från skolenhet någonstans 
i världen har vidarebefordrats till bokförlag. 
Det är numera lika enkelt och fördelaktigt 
att göra beställningen på egen hand via en 
nätbokhandel.

Ekonomi
Under 2019 har värdet på föreningens och 
samförvaltade stiftelsers värdepapper och 
likvida medel ökat från 35,7 miljoner till 
42,3  miljoner. SEB:s förvaltning av före-
ningens tillgångar har lett till att föreningen 
fått en avkastning på ca 1,4 miljoner.
I statligt stöd från Utrikesdepartement-
et – via Svenska institutet (SI) – erhölls 
850 000 kronor, varav 250 000 kom från 
medel avsedda för Östersjöregionen. Till 
verksamheten vid svenskcentret i Minsk 
uppbar Sverigekontakt 320 000 kronor, 

även det från SI.
Ansökningar om medel från Oscar Ek-

mans Stiftelse för Sverige i Utlandet bevil-
jades med 300 000 kronor, vilket medgav 
att både nya och redan beprövade aktivi- 
teter i enlighet med föreningens målsätt- 
ningar kunde genomföras. Från Stiftelsen 
Oscar och Maia Ekmans Donationsfond 
erhölls 245 000 kronor för arbetskostnad-
er avseende minnesmärkesboken Var i all 
världen. Från Torsten Söderbergs stiftelse 
erhölls ett bidrag på 449 000 kronor för 
projektet »De karolinska fångarnas cen-
surerade brev». Ett bidrag från Svenska 
Akademien om 100 000 kronor avsett för 
stipendier till utländska studenters studier 
vid svenska folkhögskolor har förvaltats 
av föreningen. 

Svenska utlandsskolor
Delvis inom ramen för statsanslaget 
har stöd i olika former utgått till svenska 
skolor utomlands.
• Under året har 34 paket med barn- och 
 ungdomsböcker sänts ut. Dessa bred- 
 vidläsningsböcker har utvalts i samråd  
 med sakkunnig personal och många
  har inköpts i anslutning till vårens   
 bokrea. Dessutom har böcker kunnat in 
 förskaffas till synnerligen förmånliga  
 priser direkt från olika bokförlag. 
• Som vanligt har föreningen erbjudit  
 besökande svensklärare från olika   
 länder att vid besök på Dicksonsgatan  
 välja ut och ta med sig svenska böcker  
 från den samling som regelbundet fylls på.
• Sverigekontakt deltog i den årliga som- 
 markonferensen för svenska utlands-
 skolor i Stockholm 6–8 augusti.
• Sverigekontakt har delfinansierat en  
 lärarkonferens på Mallorca 21–23 
 november. I konferensen deltog ett 
 100-tal lärare och rektorer från 15 av de  
 svenska utlandsskolorna.
 
Svenskundervisning världen över
Föreningens verksamhet har som vanligt 
täckt ett brett spektrum av insatser av oli-
ka slag.

Blandade aktiviteter
• Sverigekontakt har distribuerat en ny  
 Sverigekarta framtagen av Svenska  
 institutet till ett stort antal skolenheter i  
 utlandet. 
•  Tillsammans med Svensklärarföreningen 
 i Finland arrangerades en veckolång  
 konferens i Göteborg 10-14 juni. 
 Programinnehållet var blandat – modern 
 svensk litteratur, svenska dialekter,   
 studiebesök på Göteborgs universitet  

Överstyrelsens 
årsberättelse för 2019
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 m.m. Generalsekreteraren var i Kiev i
 Ukraina 10–14 april och besökte både  
 ungdomsskolor och språkinstitut där  
 svenska undervisas. Läromedel 
 skänktes till lärare. 

• Den årliga lärarkonferensen i Baltikum  
 genomfördes under 2019 i Riga i Lettland  
 3–5 oktober. Detta var som tidigare år  
 ett samarrangemang med Svenska 
 institutet. Ett drygt 50-tal lärare från 
 Estland, Lettland, Litauen och Belarus 
 deltog.
• De cirka 150 skolföreningarna runtom  
 i världen som bedriver ”Kompletterande  
 svenska” fick alla ett bokpaket – totalt  
 skickades 152 paket – med barn- och  
 ungdomslitteratur till sina bibliotek. 
 Dessa skolföreningar har ungefär 5000  
 elever tillsammans. 
• Vid konferensen för lärare inom den  
 kompletterande svenskundervisningen i 
 Europa vilken ägde rum i Milano 2–4  
 maj delfinansierade Sverigekontakt 
 innehållet. Närmare 100 lärare deltog. 
• I november stödde Sverigekontakt ett  
 årligt återkommande arrangemang på  
 Hanaholmen i Finland – Sverigepaket  
 2019 – som vänder sig till svenskstu-
 derande på universitet och högskolor i  
 Helsingforsområdet. Närmare 200 stu- 
 denter deltog.
• Föreningen arrangerade i maj en kon- 
 ferens i Osnabrück för svensklärare vid
 tyska Volkshochschulen i Niedersachsen
 och Nordrhein-Westfalen. Ett 20-tal lärare
 deltog. 
• Svensklärare i utlandet som besökt 
 föreningen i Göteborg har haft tillgång  
 till det bokbord som under sommaren  
 står uppdukat på föreningens kansli. 
• Stöd till Svenska folkhögskolan i Estland  
 har fortsatt att utgå under året. Större  
 delen av dessa medel har beviljats av  
 de Ekmanska stiftelserna. 

Vid besök i Murmansk och Sankt Peters- 
burg i Ryssland i slutet av november 
besökte ordföranden och generalsekrete- 
raren skolenheter där svenska som främ-
mande språk undervisas. Arrangemanget 
administrerades av Sveriges generalkon-
sulat i Sankt Petersburg. Utöver ovan-
stående insatser har ett 20-tal kulturak-
tiviteter vid skolor och skolföreningar i 
utlandet fått ekonomiskt stöd, till exempel 
i Chile, Tyskland, Bosnien-Hercegovina, 
Italien och USA. Aktiviteterna har varit av 

skilda slag, såsom författar- och barnteater- 
besök från Sverige, skolutflykter, musik- 
och idrottsverksamhet m.m. 

Sommarkurs i svenska
Som tidigare år anordnades en interna-
tionell avgiftsbelagd sommarkurs i svenska 
tillsammans med Billströmska folkhög-
skolan på Tjörn under tre veckor i början av 
augusti. Årets grupp bestod av 37 personer 
från 19 länder. Många europeiska länder 
var representerade, men de mest långväga 
deltagarna kom från Mocambique, Alge-
riet, Hong Kong och Kanada. Deltagarna 
indelades i tre grupper efter förkunskaper 
i svenska. 15 deltagare hade reducerad 
avgift på grund av svag betalningsförmåga. 
Två studenter var tilldelade stipendier och 
betalade ingen kursavgift alls. Studenterna 
besökte även Sverigekontakts kontor på 
Dicksonsgatan där de fick hämta böcker 
från bokbordet.  Utvärderingen vid kursens 
slut visade att studenterna liksom tidigare 
år var mycket nöjda med undervisning och 
kringarrangemang.

Stipendier
• Sverigekontakt har fortsatt att admini- 
 strera ett program med s.k. friplatser vid 
 svenska folkhögskolor. Under vårterminen
 studerade sålunda en elev från Belarus,
  en från Rumänien och en från Polen
  med stipendier från Sverigekontakt   
 på följande folkhögskolor: Billströmska,  
 Tärna och Kyrkerud. Under höstterminen
  studerade två elever från Ryssland,  
 en från Belarus, en från Rumänien och  
 en från Polen på dessa folkhögskolor:  
 Klarälvdalen, Tärna, Billströmska, 

 Axevalla och Kyrkerud. Samtliga stipen-
 diater har inbjudits till Göteborg för att  
 bland annat lära känna staden och träffa  
 Sverigekontakts personal.
 Under året har det varit stora problem  
 med uppehållstillstånd från Migrations- 
 verket för stipendiater som kommer från  
 länder utanför EU. 
• Sverigekontakt delade även ut stipendier
 till 12 svenska barn som bor utomlands  
 för deltagande i sommarläger på Sparre-
 viken på Västkusten. Största delen av  
 kostnaderna för detta täcktes av externa  
 medel.

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

Centret för internationella studier i Minsk, 
Belarus
Sverigekontakt har fortsatt att bära huvud-
mannaskapet för ”Centre for International 
Studies” i Minsk, Belarus, i vilket ”Centre 
for Swedish Studies” ingår. Centret star-
tade 2002 och har idag främst studenter 
som läser franska och svenska, men även 
holländska, finska, danska och norska 
studeras. Det svenska centret ligger cen-
tralt i Minsk och är en samlingspunkt för 
intresserade av nordiska språk i allmänhet 
och svenska i synnerhet. Centret finan-
sieras dels av elevavgifter – svenskcen-
tret har närmare 200 studenter per termin 
varav merparten studerar svenska – dels 

Sommarkursens deltagare på besök på Dicksonsgatan.
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av bidrag från inblandade länder. Centrets 
chef är Nastassia Maiskaya.

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

Svenska minnesmärken i utlandet   
Under året fortsatte arbetet avseende 
svenska minnesmärken utomlands.  
En kalender för 2019 med svenska min-
nesmärken i New York togs fram. Under 
året slutfördes arbetet med att samman-
ställa en ”coffee table book” vars syfte är 
att lite närmare belysa ett urval svenska 
minnesmärken, som vart och ett på sitt 
sätt visar spår av svenskar och svenskhet 
i utlandet. En formgivare och en bildredak- 
tör hade engagerats för uppdraget. Pro-
jektet stöds av Oscar och Maria Ekmans 
Donationsfond. Boken – Var i all världen 
– släpptes i samband med Bokmässan i 
Göteborg i slutet av september. Ett 60-tal 
personer, varav en del medförfattare, del-
tog i bokeventet under ett par timmars tid 
på hotell Gothia Towers, där lite mat och 
dryck serverades. Boken trycktes i 3000 
exemplar och är på 288 sidor. 

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

I mitten av maj besökte föreningens 
personal Moskva för att samordna arbetet 
med de ryska forskare som engagerats. 
Under året har samtliga brev transkribe- 
rats (693 blad), även de skrivna på annat 
språk än svenska. Projektet löper enligt 
uppgjord plan och ska fortsätta under 
några år framöver. Sveriges ambassad i 
Moskva hålls fortlöpande informerad om 
projektets fortskridande.

Svenskan i Gammalsvenskby, Ukraina
Det har tidigare varit känt att de svenskta-
lande i Gammalsvenskby blir allt färre och 

att de alla om några år av 
allt att döma kommer att 
vara borta. Sverigekontakt 
har därför engagerat en 
svensktalande rysk forska-
re, Alexander Mankov, som 
under många år besökt 
Gammalsvenskby och där 
dokumenterat dialekten på 
olika sätt. Från 1 april 2018 
erhåller han från Sverige-
kontakt ett månatligt stipen-
dium som sträcker sig två 
år framåt. Tanken är att han 
under de två åren ska dokumentera uttal, 
grammatik och ordförråd i den svenska 
dialekt som används i Gammalsvenskby. 
Projektet är ett samarbete med Göteborgs 
universitet och bedrivs med föreningens 
egna medel. Under 2019 har arbetet med 
en ordbok slutförts. 

Kartläggning av svenskundervisning i ut-
landet
Genom medel beviljade från Oscar Ek-
mans Stiftelse för Sverige i Utlandet har 
föreningen fått möjlighet att under några år 
genomföra en kartläggning av all under-
visning i svenska utomlands, med undan-
tag av den undervisning som bedrivs vid 
utländska universitet. Kartläggningen kom-
mer att gälla länder utanför Norden och 
omfatta svenska skolor, kompletterande 
svenskundervisning, svenska som ett 
främmande språk inom gymnasie-och vux-
enutbildning, svenska vid Europaskolor, 
svenska sektioner vid internationella 
skolor, svenska inom IB-utbildningen och 
eventuellt ytterligare någon verksamhet. 
Kartläggningen ska pågå några år framåt. 

Andra, mindre omfattande aktiviteter
• I oktober arrangerades ett nordiskt möte  
 i Stockholm där föreningens systerorga-
 nisationer i Sverige, Norge, Danmark  
 och Finland samlades under två dagar  
 och diskuterade gemensamma frågor.  
 Även en organisation med samma inrikt 
 ning från det flamländska Belgien deltog.
• Sverigekontakt deltog i konferensen för  
 utlandssvenskar i Stockholm 22–23 
 augusti, arrangerad av föreningen 
 Svenskar i Världen.
• Sverigekontakt har med olika priser stött  
 den numera återkommande ”Läsutma- 
 ningen”, som innebär att svenska skol- 
 enheter i utlandet tävlar i att läsa barn-  
 och ungdomslitteratur.
• Generalsekreteraren ingår i Svenska 
 institutets svenskundervisningsnämnd,  
 som bland annat föreslår utlandslektorer i  
 svenska vid ett antal utländska universitet. 
 Vid det 40-årsjubilerande SWEA:s lunch  
 i Stockholm 9 augusti informerade gene- 
 ralsekreteraren om Sverigekontakts  
 verksamhet. Så skedde även vid en  
 lunch för International Women’s Club i  
 Göteborg 1 oktober. 

Forskningsprojektet Göteborgs-
Emigranten 
Under året har Per Clemensson och Ewert 
Arwidsson haft ett antal arbetsmöten. De 
utåtriktade fysiska aktiviteterna har bedri-
vits tillsammans med GöteborgsRegionens 
Släktforskare. Bokföringen har skötts av 
Sverigekontakts kansli. Inger Clemensson 
har tjänstgjort som sekreterare, samt skött 
leverans av CD-skivor fram till halvårss-
kiftet. Därefter har Ewert Arwidsson tagit 
över administrationen. 81 CD Emigranten 
Populär har sålts 2019. Det återstår 174 
skivor i lager.

Ewert Arwidsson sitter i styrelsen för 
Föreningen EmiWeb, där han representer-
ar Göteborgs-Emigranten. EmiWeb är en 
onlinetjänst för nordisk migrationsforsk- 
ning på Internet. Göteborgs-Emigranten 
abonnerar på den amerikanska militärda-
tabasen Fold3 och den likaledes ameri-
kanska tidningsdatabasen Newspapers.
com. Tillgång till databaserna Ancestry 
och EmiWeb får forskare genom medver-
kan i EmiWeb-samarbetet.

Den lokala aktiviteten Släktforskning- 
ens dagar arrangerades 19–20 januari 
på Stadsmuseet i Göteborg. Detta är ett 
samarbete mellan Arkiv Digital, DIS-Väst, 
Göteborgs-Emigranten, GöteborgsRe-
gionens Släktforskare och Studieförbun-
det Vuxenskolan. En monter för informa-
tion och försäljning av CD, böcker m.m. 
bemannades för Göteborgs-Emigrantens 
räkning av Ewert Arwidsson, Lars-Göran 
Johansson och Johan Larsson.

Under Kulturfestivalen svarade vi un-
der helgen 10–11 augusti på emigrations-
frågor i hembygdsförbundets lokaler på 
Postgatan 4, ett samarbete mellan Göte-
borgs-Emigranten, Göteborgs Hembygds-
förbund och GöteborgsRegionens Släkt-
forskare. Montern bemannades av Ewert 
Arwidsson och Johan Larsson.

De nationella Släktforskardagarna 
anordnades i Borås 24–25 augusti. Ewert 
Arwidsson deltog för Göteborgs-Emigran- 
tens räkning i EmiWebs monter.

Ewert Arwidsson och Johan Larsson 
anordnade 10 oktober en workshop ”Släkt-
forskning – sekelskiftets emigranter” på 
Kulturhuset Kåken i Göteborg.

 Den 26 oktober var Ewert Arwidsson 
inbjuden av Ålands Emigrantinstitut i Ma-
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riehamn, att hålla ett föredrag benämnt 
”Ålänningar i västerled”.

Under året har det anordnats två kurser 
i emigrantforskning. Kurserna var 4 x 3 
timmar vardera och behandlade emigra-
tionshistoria, källor till emigrantforskning i 
Sverige och USA, databaser och praktik-
fall från deltagarna. Vårens kurs hade 6 
deltagare och höstens 12. Handledare var 
Ewert Arwidsson och Johan Larsson. Den 
tryckta arbetshandboken med åhörarkopi-
or har använts i detta sammanhang.

Emigrantkaféer i form av gemensam-
ma workshops anordnades 25 maj och 19 
oktober. Handledare var Ewert Arwids-
son och Johan Larsson. I maj deltog även 
Charlotte Börjesson.

Forskningsrapporten Göteborgs-Emi-
granten 8 färdigställdes. Boken innehåller 
ett brett panorama om svensk utvandring. 
Den beskriver projektets historia, pre-
senterar ny forskning, berättar ett antal 
emigrantöden och kåserar om Svenska 
Amerikalinjen. Redaktör har varit Ewert 
Arwidsson. Initialt deltog Per Clemensson. 
Boksläppet var på Dicksonsgatan 11 de-
cember i närvaro av ett fyrtiotal besökare. 

Stiftelsen Lützenfonden
Bestämmanderätten över användningen 
av stiftelsens medel tillkommer en sty-
relse, bestående av tre ledamöter, av vilka 
två jämte lika många suppleanter för en 
tid av tre år i sänder utses av  Sverigekon-
takts överstyrelse, och en ledamot jämte 
en suppleant för viss angiven tid eller tills-
vidare utses av den äldsta bland konsul 
Ekmans på Bjärka-Säby efterlevande.

Styrelse
Ordförande: civilekonom Oscar Ekman, 
Sturefors.
Ledamöter: prof. Thomas Magnusson och 
prof. Hain Rebas, båda Göteborg. Den 
senare avgick vid årets slut.
Suppleanter: Sverigekontakts generalsek- 
reterare fil.kand. Lars Bergman, Göteborg, 
och fil.kand. Karin Rydén, Berlin.
Sekreterare och verkställande ledamot:  
Dr. phil. Inger Schuberth, Wachtberg. Pro-

tokollförda möten har hållits den 14 mars, 
23 maj, 17 september och 10 december.

Verksamhet
Den 12 mars och den 10 september hölls 
möten med Kapellstiftelsens styrelse i 
Lützen.

I mars besökte Lützens nye borg-
mästare Uwe Weiß Göteborg och togs 
emot av kommunfullmäktiges ordförande 
och Sverigekontakts styrelse. Besöket på 
Hvitfeldtska Gymnasiet ledde till att ett ut-
bytesprogram med Gesamtschule Gustav 
Adolf startades.

I juni tilldelades Inger Schuberth en 
kungamedalj för sina insatser som kul-
turförmedlare mellan Sverige och Tyskland. 

Sekreteraren deltog i staden Lützens 
750-jubileum. Bland många andra evene-
mang under de tre jubileumsdagarna 
framfördes hennes pjäs ”Die Drei von der 
Schlacht”.

I juli var Stiftelsen Lützenfonden rep-
resenterad vid rektor Sunhild Lohfs be-
gravning i Lützen. 

I september ordnade Lützenfonden med 
stöd av Sverigekontakt ett planeringsmöte i 
Göteborg med chefen för Museum Lützen, 
representanter för Livrustkammaren och 
Vasamuseet, konstnärer och utställnings-
experter för att diskutera framtiden för det 
svenska museet. 

I december beslutade Stiftelsen 
Lützenfonden ge Kistone AB i uppdrag att 
utarbeta ett utförligt förslag till gestaltning 
av ”Schwedenhof” i Lützen.  

Minnesplatsen har under 2019 haft 
7 736 besökare och kapellet har använts 
för bröllop, konserter och Lützenskolans 
årsavslutning.

Vetenskapligt
I april var sekreteraren med vid invigningen 
av en utställning om slottet Catharinenburg 
i Birlenbach i Alsace och vid ett kollokvium 
om pfalzgreve Johan Kasimir.

I juni höll sekreteraren ett föredrag i 
Bremen i samband Gustav-Adolf-förening- 
ens 175-årsjubileum. 

Den 3–6 november arrangerade Stift- 

elsen Lützenfonden, tillsammans med sta-
den Lützen och Landeszentrale für Poli-
tische Bildung i Magdeburg ett Lützener 
Gespräch kring temat ”Europa efter det 
stora kriget 1919”. Sjutton historiker från 
fem länder deltog. 

Den 11 december uppfördes pjäsen 
”Die Drei von der Schlacht” i Pappenheim, 
i en version som anpassats till invigningen 
av stadens ”Geschichtsforum”.

Den 6 november i Lützen 2019
Deltagandet var stort från ambassader, 
kyrkor, lokalpolitiker, skolor, ortsbefolkning 
och tillresta svenskar. En grupp elever 
med lärare från Hvitfeldtska gymnasiet 
deltog och chefen för Svenska Kyrkan i 
Utlandet hade möte med representanter 
för utlandskyrkorna i Tyskland.

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

Lokalföreningen Stockholm
Stockholms lokalförening är sedan 2018 
en aktivitetsgrupp inom Sverigekontakt i 
Göteborg. 

Den 5 juni 2019 anordnade styrelsen i 
Stockholms lokalförening en dagsutflykt till 
Grythyttan och Skultuna. Grythyttan är ett 
av de äldsta gästgiverierna i Sverige. Väl 
där njöt deltagarna av den anrika miljön 
och även av en god lunch. Färden gick 
vidare till Skultuna där fabriken besöktes 
och möjlighet gavs att shoppa i fabriks- 
affären.

Lokalföreningen i Helsingfors
Sverigekontakt i Finland rf:s syfte är att 
i Finland bedriva allsvensk verksamhet, 
att utveckla vänortskontakten med Sver-
ige, att i Sverige sprida kännedom om 
det svenska i Finland samt att i Finland 
informera om Sverigekontakts världsom-
spännande verksamhet. Föreningen vill 
kort och gott främja svenskt språk och 
svensk kultur genom sin existens och 
verksamhet.

Under 2019 har föreningen genomfört 
två årliga projekt, bokprojektet samt Sve- 
rigepaket. På våren genomfördes bokpro-
jektet i samarbete med bokförlaget Schildts 
& Söderströms samt med understöd från 
Svenska kulturfonden, då stipendieböck-
er skickades ut till nyblivna studenter runt 
om i Finland, sammanlagt 450 stycken. 
Stipendieboken delas ut till en eller två 
studenter vid landets alla finska gym-
nasieskolor för att uppmuntra och belöna 
dem som med goda vitsord studerat sven-
ska språket. Stipendieboken 2019 var 
Laudatur av Peter Sandström.

Sverigepaket, som anordnades på hösten, 
erbjöd huvudstadsregionens finskspråkiga 
universitets- och högskolestuderande ett 

”Die Drei von der Schlacht”
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seminarium kring temat ”Välmående”.  
Talarna behandlade temat ur olika synvink- 
lar; Sara Heinrich ”Om att leda sig själv”, 
Henrik Pallin ”Behövs skärmtid?” och 
Janne Hollmén ”Hur motion och träning 
påverkar ditt välmående”. 

Seminariet ordnades i samarbete med 
Hanaholmen — kulturcentrum för Sverige 
och Finland, Svenska nu i samarbete 
med Språkcentrum vid Helsingfors uni-
versitet, Aalto-universitetet, Haaga-Helia 
yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Laurea, 
Metropolia yrkeshögskola och Sveriges 
ambassad i Helsingfors med ekonomi-
skt stöd av Sverigekontakt i Sverige och 
Svenska kulturfonden. 

Under året har styrelsen för Sverigekon-
takt i Finland rf sammanträtt tre gånger 
samt träffats vid några mindre arbets- och 
planeringsmöten.  

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

Styrelsen 2019 har bestått av: Erik Lind-
holm ordförande, Olle Strömberg, viceord-
förande och medlemmarna Annette Gam-
mals, Tony Salminen, Göran Karlberg, Gurli 
Rådland, Sten Hansen och Yvonne Sund-
bom Korpi, sekreterare. Ersättare Gudrun 
Salmèn. Verksamhetsgranskare har varit 
Johan Lindholm. Föreningen har drygt 80 
medlemmar, och medlemsavgiften har varit 
15 euro per person och 20 euro per par. 
Tre styrelsemöten har hållits under året.

I februari hölls en sammankomst på 
Oliven (Arkipelag) där svenska general- 
konsuln Claes Hammar höll ett litet före-
drag “Sverige med en nygammal regering 
– nytt fokus?”. 

Årsmötet hölls den 14 april på Ålands 
fotografiska museum i Finström. 15 med-
lemmar deltog. Johan Granlund höll ett 
föredrag om sin forskning om Bomarsund. 
Det diskuterades och informerades om 
Allsvensk samlings 100-årsjubileum 2023 
och planering inför det. 

25-26 maj deltog två medlemmar från 
Allsvensk samling på Sverigekontakts 
årsmöte i Göteborg.

I juni åkte några medlemmar med på 
en resa till Svensköarna i Estland som 
Föreningen Norden anordnade.

13 oktober firades Borghills födelsedag 
på Djurviks pensionat hos Birgitta och 
Harry Jansson. Fisksoppa och Ålands- 
pannkaka serverades. Harry Jansson höll 
en uppskattad föreläsning om “Självsty-
relsens utmaningar”. Gun Holmström 
berättade om resan till Göteborg och Sveri- 
gekontakts årsmöte. Gurli Rådland höll 
också ett litet föredrag om Borghills arbete 
vid Ålands Centralsanatorium, som arbets- 

terapeut. 20 personer deltog.
15 december avnjöts ett julbord på Bet-

tys i Eckerö. Där uppvaktades Stig Dreijer 
som nyligen fyllt 80 år, med boken “Var i 
all världen”. Det hela avslutades med sång 
och musik av Eivor Lindström och Gurli 
Rådland. Stig Dreijer bjöd förtjänstfullt på 
buss t/r till Eckerö. 18 medlemmar deltog.

Lokalföreningen i Göteborg 
Vid ett extra årsmöte i december 2018 
beslutades att lokalföreningen i Göteborg 
skulle vara vilande i två år, men en aktivi- 
tetsgrupp skulle anordna vissa arrange-
mang. Föreningens återstående medel 
överfördes till Sverigekontakt att användas 
till stipendier.

Vårutflykt med Skaradjäknarnas före- 
ning ägde rum i maj 2019. Flera medlemmar 
från föreningen deltog. Program för förening- 
en Norden och Finlandssvenska föreningen 
har vidarebefordrats till medlemmarna.

Sedvanlig Thanksgiving-middag gick av 
stapeln den 28 november och 28 personer 
hade hörsammat inbjudan, Även medlem-
mar från andra föreningar som deltog, som 
till exempel Vasaorden. Två av Sverige-
kontakts stipendiater deltog också och 
berättade om varför de studerade svenska.

Lokalföreningen i Västervik
Årsmötet hölls på Kulbackens Café & Res-
taurang den 28 april. Ett tjugotal medlem-
mar var närvarande. Verksamhetsberät-
telse, budget, resultat- och balansräkning 
godkändes och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet.Vid mötet valdes Jorid Wil-
liamson till ordförande. Övriga ledamöter 
i styrelsen: Marketta Hautaniemi, Jaan 
Kärem, Gudrun Lindberg, Sven Olof Nils-
son, Kjell Westerlund, Elisabet Sandgrim 
och Mustafa Saoud.

Förutom årsmötet har Västerviksföre-
ningen under 2019 haft tre protokollförda 
medlems-/styrelsemöten. Som tidigare år 
har vi gett bidrag till undervisning i svenska 
i Gammalsvenskby, Ukraina, liksom till 
stipendiater från finskspråkiga områden i 
Finland för studier vid Billströmska folkhög-
skolan på Tjörn. Hyvinge skola, norr om 
Helsingfors, har också som tidigare år fått 
stöd till sitt bibliotek. Våra årliga bidrag till 
Aibolands museum i Hapsal liksom till up-
pbyggnad av minnesmärken på Rågöarna 

har likaledes fortsatt.
En mindre grupp från vår förening 

besökte Estland i början av juni för att un-
dersöka möjligheten att öka svenskspråki-
ga kontakter mellan Estland och Sverige. 
Syftet med resan var i första hand att starta 
undervisning i svenska på Ormsö och besö-
ka Nuckö gymnasium (reserapport finns att 
läsa i Sverigekontakt nr 3, 2019, s. 34). Efter 
besöket har personer på Ormsö kontaktats 
och en grupp vuxna har startat en studie-
cirkel. Lokalföreningen följer utvecklingen 
där. Beslut har också fattats att inrätta sti-
pendium på Nuckö gymnasium, som redan 
har en väl fungerande svenskundervisning.

Lokalföreningens framtida inriktning har 
diskuterats under året och det beslöts att 
föreningen även i fortsättningen koncen-
trerar verksamheten till våra grannländer 
österut. Kontakterna med Estland utökas, i 
Finland och Ukraina fortsätter verksamhet-
en som tidigare. 

För bättre information om de gamla 
svenskbygderna i Estland har föreningen 
åter påbörjat en prenumeration på tid-
skriften Kustbon. Den utges av Svenska 
Odlingens Vänner och kommer ut med 
fyra nummer per år. Beslut om medlem-
skap i svenskbybornas förening med säte 
på Gotland har också fattats på ett styrel-
semöte. Kunskap skall på så sätt spri-
das bland medlemmarna och information 
cirkulera. 

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

Det är också den beredvillighet att 
bistå föreningen i dess arbete som många 
visar. Medlemmarnas engagemang är en 
förutsättning för att verksamheten skall 
kunna bedrivas väl, men det är märkbart 
hur intresserade många andra också är. 
Denna attityd bildar en avgörande grund 
för arbetet och skapar dessutom ekono-
miska förutsättningar för att de intentioner 
som föds också ska kunna förverkligas. 
Överstyrelsen vill därför gärna tacka alla 
medlemmar, samarbetspartner, medels-
beviljande instanser och andra tillskyn-
dare som på olika sätt bidragit till ännu ett 
framgångsrikt år och hoppas på fortsatt 
gott samarbete.

Göteborg i februari 2020 

Bo Ralph  Lars Bergman
ordförande generalsekreterare
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Nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige vintern 2020?

1. Sverige har en ny namntopp för 
nyfödda barn. Vad är mest populärt att 
heta?
A. Alice och William
B. Astid och Liam
C. Alice och Lucas

2. Världsstjärnan Marie Fredriksson 
lämnade oss allt för tidigt. Hon har 
skrivit otaliga låtar och också varit 
med i flera band. Vilka av dessa har 
hon spelat i?
A. Strul och Roxette
B. MF och Roxette
C. Pop MF och ABBA

3. Vem blev årets artist på Grammis-
galan 2020?
A. Avicii
B. Molly Sandén
C. Sanna Nielsen

4. Det har blivit populärt att följa kända 
familjers liv på tv. Sveriges  Television 
har nu också fått sin familjeserie. Vilka 
följer man?
A. Wahlgrens
B. Billgrens
C. Familjen Ingrosso

5. På Guldbaggegalan 2020 delades ett 
hederspris ut. Vem fick det? 
A. Christina Schollin
B. Jan Malmsjö
C. Lasse Åberg

6. Vilket politiskt parti söker ny  
partiledare under våren?
A. Liberalerna
B. Vänsterpartiet
C. Centerpartiet

7. Det är tradition att en känd person 
läser Nyårsklockan på Skansen just 
vid tolvslaget på nyåarsafton. Vem 
läste 2019/20?
A. Mikael Persbrandt
B. Pernilla August
C. Lena Endre

8. Marit Kapla fick Augustpriset för sin 
bok Osebol. Vad är Osebol?
A. En ort
B. En maträtt
C. Ett efternamn

9. En årligen återkommande mark-
nad äger rum i Jokkmokk i februari.  
I vilket landskap ligger Jokkmokk?
A. Norrbotten
B. Västerbotten
C. Lappland

10. Det har kommit en nyordslista för 
2019. Där finns ordet syssna.  
Vad betyder det?
A. Lägga små barn genom att sjunga 
en visa
B. Sy och prata med kompisar
C. Döva och hörselskadade som tar 
hjälp av synen när de lyssnar.

11. Vad äter många i Sverige på 
fettisdagen?
A. Semla
B. Kanelbulle
C. Ägg

12. H&M har fått en ny vd. Vad heter 
hon?
A. Helena Helmersson
B. Helena Henriksson
C. Helena Hansson

13. Våren är snart på väg och då kan 
man se träd och blommor slå ut i 
Stockholms botaniska trädgård. Vad 
heter den?
A. Carl Skottsbergs trädgård
B. Solanderträdgården
C. Bergianska trädgården

14. Vilka tilldelades Polar Music prize 
– Polarpriset – 2020?
A. Grandmaster Flash och Anne-So-
phie Mutter
B. Dianne Warren och Anna Netrebko
C. Rolling Stones och Gustavo 
Dudamel 

15. Det talas ofta om PISA-studien 
i skolsammanhang och hur sven-
ska elever presterar. Vad  testas i 
studien?
A. Engelska och svenska
B. Engelska, matematik och läs-
förståelse
C. Matematik, läsfärståelse och 
naturvetenskap

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

Lösning till nutidsorienteringen nr 4, 
2019 var: 1A, 2B, 3B, 4B, 5C, 6C, 7B, 
8C, 9B, 10B, 11B, 12A, 13C, 14B, 15A.
Pristagare:
Ingen hade denna gång 15 rätta svar. 
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Sommarkurs i 
svenska 2020

Föreningen Sverigekontakt anordnar sommarkurs i svenska  
på Billströmska folkhögskolan även 2020. Kursen börjar 
måndag 20 juli och avslutas lördag 8 augusti. Mer information 
finns på vår hemsida www.sverigekontakt.se. Du anmäler dig 
senast 31 maj. Tänk på att antalet platser är begränsade och 
att kursen kan bli fullbelagd. Anmäl dig i tid!

Välkommen till Sverige sommaren 2020!


