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FRÅN DICKSONSGATAN
Det har varit en annorlunda sommar.
Få personer i Sverige har talat om
vädret. Detta trots att det var en fin
junimånad medan det var ordentligt
svalt i juli. Augusti får också sägas ha
varit bra. Vad har man då talat om –
jo, coronan förstås.

Svenskarna har blivit hejare på statistik –
dödstal, överdödlighet, procentuellt antal
lediga platser på intensivvårdsavdelningar,
etcetera. Vi har förstått att Sverige som land
har stuckit ut i bekämpningen av coronapandemin. I (nästan) alla länder har munskydd
anbefallts, men här har inga munskydd synts
till utan myndigheterna har upprepat med
beundransvärt tålamod: ”Håll i, håll ut och
håll avstånd. Vi är alla en del av lösningen.”
De från i våras dagliga presskonferenserna
har inneburit att ett tiotal myndighetspersoner har blivit rikskändisar. När detta skrivs i
mitten av augusti går dock det mesta åt rätt
håll i Sverige – färre inläggningar på IVA,
färre döda och som det tycks bättre metoder
att behandla de som insjuknar.
På Sverigekontakt har det varit mycket
lugnt i sommar som en följd av pandemin.
Alla aktiviteter har varit inställda – det man
tänker på mest är sommarkursen på Billströmska folkhögskolan. Men nu gäller det
att lägga tråkigheterna bakom sig och blicka
framåt. Det är min förhoppning att en del
aktiviteter ska kunna genomföras i höst och
att vi nästa år ska komma tillbaka till full
kapacitet vad gäller lärarkonferenser, sommarkurs, stipendieverksamhet med mera.
Projekt
Sverigekontakts mer omfattande projekt –
breven från början av 1700-talet skrivna av

tillfångatagna karoliner i Ryssland, svenskan
i Gammalsvenskby, verksamheten i Lützen,
svenska centret i Minsk – har i viss mån
påverkats av coronapandemin, men det är
mer av en försening än något annat. En
konsekvens av covid-19 har dock varit att
många börsbolag har avstått från eller skjutit
fram utdelningar, vilket i sin tur har påverkat möjligheten för olika stiftelser att dela
ut bidrag till varierade ändamål. Sverigekontakt är ju delvis beroende av möjligheten att söka pengar från olika håll och några
av föreningens större projekt har genomförts
tack vare generösa bidrag. De flesta stiftelser
är under 2020 betydligt mer försiktiga med
sin bidragsutdelning, vilket förstås påverkar
Sverigekontakts verksamhet.
Ett nytt större projekt, som vi tror på sikt
kommer att få stor betydelse, är att Sverigekontakt ska ta fram ett läromedel i svenska
som främmande språk avsett främst för
användning i Ryssland. Två ryska lärare har
vidtalats och projektet omfattar både textbok
och övningsbok och materialet ska kunna
användas från årskurs 5 till årskurs 11.
Sveriges Generalkonsulat i Sankt Petersburg hjälper till
med samordning och
kontakt med myndigheter.
Var i all världen
Köp minnesmärkesboken och stöd på så
sätt Sverigekontakt.
Priset är 250 kronor + frakt. Mejla undertecknad så skickar vi den från kontoret.

Årets svensk i världen
Organisationen Svenskar i Världen (SviV)
utser sedan många år tillbaka Årets svensk
i världen. 2020 blev det AI-professorn
Max Tegmark, som har sin arbetsplats på
Massaschusetts Institute of Technology –
MIT – i Boston, USA. Ett föga känt namn
i Sverige antagligen. Hans senaste projekt
är en app som ska kunna avslöja fake news,
alltså nyheter som är kraftigt vinklade eller
rent ut sagt falska. Mer om honom på
sidan 13.
Barbro Osher
Barbro Osher – svensk generalkonsul i San
Francisco och en av Sverigekontakts stödjare – har erhållit H.M. Konungens medalj
av 12:e storleken i Serafimerordens band.
Motiveringen lyder: ”För mångåriga och
förtjänstfulla insatser för att främja svensk
kultur och det svensk-amerikanska samarbetet”. Det gläds vi åt.
Hösten
Lärarkonferensen i Kaunas, Litauen, som
skulle äga rum 8–10 oktober, har ställts in.
Den kommer förhoppningsvis att genomföras i samma stad under hösten 2021.
Den planerade lärarkonferensen i Budapest,
Ungern, 13–15 november hoppas jag dock
ska kunna genomföras. Besked och inbjudningar kommer troligtvis i september.
Som jag tidigare meddelat är lärarkonferenserna i Berlin och Boston inställda i
höst och kommer att äga rum 2021.
Problemet med allting just nu är att
man inte styr själv. Man måste hela tiden
anpassa sig till olika länders, ofta snabba
beslut. Och det är beslut som inte alltid går
i samma riktning. Därför är det många
hoppas och tror i den text jag nu skriver.
Till sist
Nu måste vi lyfta blicken,
knyta nävarna och börja normalisera tillvaron. Från oss
alla till er alla – håll i, håll ut.
Det ljusnar.

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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Omslag: Skulpturparken i Pilane
på Tjörn

Det är underliga tider vi lever i – eller något
i den vägen – har blivit ett av de vanligaste
yttrandena i de underliga tider vi lever i. Det
kvittar nästan vad vi är ute i för ärenden, alla
känner sig mer eller mindre tvungna att kommentera det undantagstillstånd som vi hamnat i till följd av den pågående pandemin.
Än så länge räknar vi det ju trots allt som ett
undantag, skilt från det normala. Det som
brukade vara det normala, får man nästan
börja tillägga.
När övergår något från att vara undantag till att vara det nya normala? kan man
då fråga sig. Ja, det är kanske just när vi inte
känner oss manade längre att särskilt föra
det allmänna läget på tal. Det gör man ju
sällan med det normala.
Undantag finns även därvidlag. Det är
exempelvis normalt att vädret svalnar av och
blir blötare frampå höstkanten. Så brukar
det bli, år efter år. Men det är så lång tid
mellan höstarna att det kanske ändå slinker
ur en någon kommentar om vädret när det
är så dags igen. Så är det särskilt om det
varit fint väder ett tag, när höstrusket sveper in. Då kan det lätt bli anledning att säga
något om vädret. De fina sommardagarna
räknas inte riktigt när de väl passerat.
Trots allt blir man inte alldeles tagen på
sängen av att hösten för med sig ändrade
väderförhållanden. Man vet att det skall
komma, och det gör det. Däremot har
många ännu lättare att haka upp sig på regn,
blåst och (relativ) kyla under sommarmånaderna. Sådant väder stämmer visserligen ganska bra med det normala i Sverige, även det,
men då finns det andra faktorer som kommer in i bilden. Förväntningar är en sådan
faktor, minnet av tidigare vackra somrar en
annan, ett slags medvetande om att det trots
allt är genomsnittligt mycket varmare under
sommarhalvåret än vinterhalvåret osv. Sedan
spelar alltid hoppet in.
Språket används inte alltid bara till att
handskas med den absoluta verklighet vi
kan iaktta omkring oss, utan denna filtreras
genom en rad olika förbehåll. Ett begrepp
som »sommar» är något annat för oss som
språkbrukare än det mätbara omkring oss
som brukar pågå mellan början på juni och
slutet av augusti. Till vår uppfattning om
sommaren hör en massa föreställningar.
När vi i februari längtar efter sommaren är
det inga trista medeltal vi tar fram i tankarna
utan de angenämaste sommarminnena vi har,
kanske sol och bad, bara fötter eller en välklädd midsommarstång, kräftskiva under en
oförskämt full måne, ledighet och sorglöshet
(relativ, än en gång). Sådant har många varit
med om och har därför egna minnen av det.
Men vi är också påverkade av filmer, sånger,

litteratur och skolplanscher på godmodiga
bönder som går bakom plogen och en förspänd ardenner under ljusa, bubbliga godvädersmoln på en gnistrande blå himmel.
Minnen är för övrigt luriga saker. Det är få
ting som kan vara så fulla av lögn som minnen.
Om inte annat minns man bara selektivt. Allt
sådant påverkar inte bara själva minnena utan
också vår mera bestående begreppsbildning.
Minnena ljuger, men minnet skall vi ändå
vara glada för. Minnesförmågan är en del
av den kognitiva utrustning, som människan
har i rikare mått än de flesta varelser. Språket
förutsätter minnet och är i den form vi känner
språket helt sammanvävt med minnet. Men
minnet har sina begränsningar, och det är
påverkbart, bland annat av vårt önsketänkande
och våra efterrekonstruktioner. Det är mest
därför allting var bättre förr.
Ett undantag till måste vi då göra för just
den pågående smittosituationen. Den är nog
mer besvärande för de flesta av oss än vad
någon nu levande upplevt av den sorten. Det
påverkar ju precis allting, men framför allt
försvåras eller hämmas kontakten mellan
människor. Det är inte lätt att umgås normalt
när man helst skall hållas i karantän.
En mycket bisarr situation har också
uppstått för vår förening. Dess främsta syfte är
ju att skapa, upprätthålla och bibehålla kontakten mellan olika människor, organisationer och
länder. Hela vår verksamhet går ut på detta.
För att fullgöra vår uppgift förväntas vi röra på
oss rätt mycket. Det mesta av detta har nu gått
in i ett slags vänteläge. Vår verksamhet hålls
igång efter bästa förmåga, men allt är mycket
omständligare och svårare att hålla effektivt.
Vi har ju inte ens kunnat genomföra våra
möten på sedvanligt sätt. Hur det blir med
årsmöte vet vi fortfarande inte riktigt säkert.
Men det hjälper inte att klaga. Nöden
är uppfinningarnas moder, brukar det heta.
Man kommer ändå inte ifrån att vi har fått
inställa mycket. Vår normala kursverksamhet
ligger nere, sommarkursen kunde naturligtvis
inte genomföras, av en rad olika skäl, bland
annat för att inga deltagare kunde komma.
Här finns i alla fall gott om utrymme för
goda idéer, i tillägg till de som brukar odlas
inom föreningen. Kontakter kan skötas
på många sätt. Det är där vi behöver vara
påhittiga. De vanliga vägarna är till stor del
stängda. Nog är det underliga tider vi lever
i, men underliga tider har det varit förr. Var
försiktiga och ta inga onödiga
risker, så kommer vi i bästa fall
på nya lösningar på det mesta.
God höst – låt det blåsa och
regna! Det brukar vi tåla.
Bo Ralph
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Berätta om

din flytt
från Sverige
och bidra till kunskap om hur språk och traditioner förändras!

Har du eller din släkt flyttat från
Sverige till ett annat land? Oavsett
om flytten är tillfällig eller för en längre
tid kan du nu hjälpa Institutet för
språk och folkminnen (Isof) att bygga
upp en kunskapsbank genom att dela
med dig av dina erfarenheter.

Karin är född på den svenska landsbygden
och bor i miljonstaden Adelaide, Australien,
sedan trettio år. I juli månad samlas hon
och vännerna på en gård i bergen ovanför
Adelaide för att fira jul med brasa och julklappar. Det svenska julfirandet är det enda
hon saknar från Sverige. För övrigt finns
hela hennes liv i Australien. Svenskfödda
Betty levde i USA i över sextio år innan
hon återvände till födelseorten i Skåne.
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De sista åren i livet saknade hon palmernas sus och värmen, irriterade sig på alla
kafferep hon tvingades hålla och på att hon
inte längre förstod det svenska språket. Carl
lämnade Småland för Amerika som femtonåring. Han vaskade efter guld, anlade
järnväg, arbetade som snickare, och skapade sig ett gott liv i Manistique, Michigan,
med sin svenska fru. Men minnena av barndomens fattigdom och de svenska sedvänjorna övergav honom aldrig. Eyva kom till
Sverige som nygift femtonåring från Aleppo
i Syrien via Saudiarabien. Det tog henne
många år att anpassa sig till den svenska
kulturen. Idag är hon i femtioårsåldern och
har accepterat sitt öde. Hon gläds åt att få
tala arabiska med nyanlända flyktingar från
Syrien, att hjälpa till och laga mat som de
känner igen.
Liksom Karin, Betty, Carl och Eyva har
många av oss flyttat någon gång i livet. Vissa
rör sig mellan två städer i ett och samma
land. Andra flyttar betydligt längre än så.
I vissa fall är det frivilligt, i vissa fall har
man inget val. Migration är inte en fråga
som är unik för vår tid. Människor har alltid befunnit sig i rörelse. Krig, kärlek, tvång,
arbete, nöd och hunger, äventyrslust och
slump har flyttat människor till, från och
inom Sverige. Vissa flyttar är permanenta,
andra är tillfälliga. I flytten tar människor
med sig minnen, erfarenheter, språk och

traditioner som förändras och utvecklas i
mötet med nya platser och människor.
Projektet I rörelse
Institutet för språk och folkminnen (Isof)
har i år startat projektet I rörelse som handlar om att lyfta fram och sprida kunskap om
migration till, från och inom Sverige genom
tiderna. För detta byggs nu upp en digital
kunskapsbank där personliga berättelser från
de senaste 200 åren står i centrum. På webbplatsen kommer det också att finnas fördjupningar inom olika teman, till exempel om
svenska dialekter på olika håll i världen, vad
som händer med namn och namnskick när
man flyttar till ett annat land, hur traditioner
och högtider följer med och förändras i flytten
och hur svenska språket har utvecklats
genom in- och utvandring.

Berättelsen i centrum
Projektet I rörelse tar avstamp i Isofs
omfattande arkivsamlingar. Här finns i dag
tusentals berättelser från människor som
delar med sig av minnen, erfarenheter och
tankar. Många av dessa berättelser handlar
om flyttar och rörelser mellan platser, och
här går det att se likheter – och skillnader
– mellan migranter i olika tider. I arkiven
finns till exempel en omfattande samling
med dokumentation av svenskamerikanernas språk och kultur där utvandrade svenskar och deras barn och barnbarn berättar
om flytten till Amerika och förhållandet till
Sverige. Under 2010-talet har myndigheten
samlat in många berättelser från personer
som nyligen flyttat till Sverige, till exempel
människor som flytt till Sverige från Syrien
och andra krigsdrabbade områden.

Berätta om din flytt!
Vill du bidra till denna kunskapsbas? Bor
du temporärt eller permanent i ett annat
land än Sverige, eller har din familj eller
släkt flyttat från Sverige till ett annat land?
Hjälp oss att bygga vidare på kunskapsbanken! Svara på vår enkät på Isofs webbplats: www.isof.se/fransverige.
Till dig som väljer att svara på Institutet
för språk och folkminnens frågor:
Fyll i svar på de frågor du vill och lägg
gärna till reflektioner, samt ämnen du saknar. Vi returnerar svaren som PDF när de
inkommit, om du uppger din e-postadress.
Det är dock också
möjligt att delta
helt anonymt. Vårt
system kommer att
förbättras, men för

tillfället går det inte att logga ut, göra längre
avbrott eller pauser under det att man fyller
i enkäten och inte heller att ladda ner det
färdiga svaret. Ett alternativ är därför att
med ledning av frågorna skriva ett separat
dokument som du mejlar oss på
irorelse@isof.se.
Stort och varmt tack för ditt bidrag!
Berättelserna som skickas in blir en del av
Isofs arkiv, och en värdefull del av kunskapsbasen för projektet I rörelse.
Text: Institutet för språk och folkminnen

Flyttlass från Mösseberg 1897. Foto: Falbygdens museum.

Institutet för språk och folkminnen (Isof)
Isof är en statlig myndighet som har till
uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida
kunskaper om språk, dialekter, folkminnen,
namn och andra immateriella kulturarv i
Sverige. Myndigheten har omfattande arkivsamlingar som innehåller nedtecknade och
inspelade dialekter, folkminnen och namn,
och arbetar fortlöpande med olika dokumentationsinsatser i samtiden.
www.isof.se
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ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Regalskeppet

Vasa
1.

Jag avslutade föregående tidning utan
ett svenskt skepp och det saknade
skeppet är det mest vanliga runtom i
världen.
1. Vasa är 69 meter långt och 11,7 meter
brett, hennes djupgående är 4,8 meter och
hennes vikt är 1200 ton. Sjösatt blev hon
1627 på Skeppsholmens varv, nuvarande
Blasieholmen, i Stockholm.
2. Vasas 48 kanoner var gjutna i brons
med en kaliber på 14,6 centimeter och
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den totala vikten på dessa kanoner var 72
ton. Det fanns även åtta stycken mindre
trepundskanoner och två stycken enpundare. För att avfyra ett skott med de grövre
14,6 centimeter, 24-pundare, krävdes det
sju man.
3. Utsmyckningen av Vasa var en stor del
av fartygets totala kostnad. Utsmyckningen
syfte var att skrämma fienden och att hylla
Sveriges monark. Skulpturerna var snidade
i ek, furu eller lind och ca 500 stycken.
Galjonsfiguren i fören på Vasa är ett tre

meter stort lejon, snidat i flera mindre bitar
som är sammanfogat med järnbultar.
4. Överst, högst upp, på akterspegeln finner man en avbildning av kung Gustav ll
Adolf som ung pojke. Han är avbildad med
sitt långa hår när han blir krönt till konung.
De båda fabeldjuren, griparna, är hans far
Karl lX. Mästersnidarna till alla dessa
figurer har inte på något ställe signerat sina
verk.

5 – 6. Under våren 1628 när skeppsbyggarmästarna hade tagit ombord barlasten
skulle man prova fartygets stabilitet. Vasa
låg vid kajen och 30 sjömän fick springa
fram och tillbaka, från ena sidan till den
andra. Redan efter tre gånger fick de
avbryta testen, Vasa krängde för mycket.
Vid testen var Vasas kanoner ej ombord.
De placerades på batteridäck över ballasten
vilket medförde att krängningen tilltog.
7. Den 10
augusti 1628
satte Vasa segel
för sin jungfrufärd. Det blåste
en lätt bris när
tre av de tio
seglen sattes
och på nedre batteridäck öppnades kanonportarna.
8.Vasa sköt nu salut när man lämnade
Stockholms hamn på väg mot sundet
Älvsnabben i Stockholm södra skärgård.
De var de enda skotten som sköts från
Regalskeppet Vasa.

till botten. Man försökte bärga fartyget på
1600-talet men det misslyckades. Av Vasas
kanoner lyckades man rädda 50 stycken
med en enkel dykarklocka. Vasa föll sedan
i glömska….

9. När Vasa väl hade kommit ut ur hamnen
fyllde en vind hennes segel och hon krängde
åt babord för att sedan räta upp sig.

10. Vid nästa vind krängde hon sa kraftigt
att vatten kom in på undre batteridäck där
portarna var öppna efter saluten.
11. Det vatten som kom in medförde att
ballasten försköts och därmed kantrade
hon. Vasa sjönk på 32 meters djup. Mellan 30 och 50 människor följde med Vasa

12. Under 333 år låg Vasa på botten av
Stockholms ström och hon lokaliserades
utanför Gustav V:s torrdocka på Beckholmen. Värdet av ett mer än 300 år gammalt skepp sågs och uppskattades efter ett
engagemang av bland annat kung Gustaf
Vl Adolf. Vasa bärgades och räddningen
av kulturarvet efter nedbrytning och erosion kunde påbörjas.

13. Vasa konserverades och kan ses i ett av
Sveriges mest besökta turistmål, Vasamuseet på Galärvarvet i Stockholm.

Ett aktat och beundransvärt minnesmärke
efter den svenska stormaktstiden och framförallt efter beställaren Gustav ll Adolf som
jag tänkte uppmärksamma framöver.
Text: Sven Vindelstam
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Det handlar om att leva
Anteckningar om litteratur
Jag sitter på tåget mellan Lindesberg och
Örebro och ska sedan vidare en bit med
buss. Det är i mitten av augusti. Solen gassar, vi glider genom landskapet, från en
stad vid en sjö, genom skogen och ut på
slätten. Bangården i Frövi, slitna hus längs
banan, gullris i stora bestånd och en mättad grönska, för att komma till en annan
stad vid en annan sjö.
Jag sitter här och drömmer – kommer
inte så mycket längre det här året. I dessa
tider av pandemi och längtan har vi fått ta
till oss det nya ordet hemester. Ett genialt
ord, alla förstår genast vad det betyder, och
att det är en vänlig tolkning av det betydligt
kärvare ”Stanna hemma!”
Men om nu reslusten ändå är kvar så går
det ju att resa i litteraturen. Via den tar man
sig inte endast runt jorden utan även till
andra världar, genom Universums maskhål
och ut på andra sidan det oerhörda.
Väl hemma igen på kvällen går jag
genom mina egna maskhål, bokhyllorna,
bläddrar i böckerna och hamnar snart i en
sommarresa.
Först slår jag följe med den japanske
haikudiktaren Basho (1644–1694). Hans
stilla och meditativt gåtfulla dikter berättar
insiktsfullt och humoristiskt om resandet
och resenärens tidlösa tankar. Det är kortfattat men i detta lämnas också mycket åt
läsarens egen själ – det är som att betrakta
en målning där också de tomma ytorna är
viktiga delar av verket. Som här, när han
trött och lite uppgiven i försommarregnet
försöker få syn på en ö han tänkt besöka:
Var någonstans kan
nu Bambuhattsön vara?
Regnvåt sommarväg.
(Matsuo Basho, En färd i det inre av landet, Ellerströms 2004. Översättning Vibeke Emond)
Men vidare! Birgitta Lillpers kom under
våren ut med en ny diktsamling, Kälda
(Pequod Press). Hon är från, och bosatt
i, Orsa i Dalarna. I den här samlingen
har hon låtit orsamålet komma in i dikterna som slingor av klart vatten. Titeln
är också den dialektal och betyder ”källa”,
och boken handlar om en kallkälla hon
funnit på sin gård och nu åter kärleksfullt och mödosamt satt i stånd. För att
göra det måste hon tömma och rensa från
åratals skräp. Jag läser, och känner det svala
8
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vattnet mot mina bara händer och fötter.
Som genom ett mysterium kommer det ur
marken – för den som sett sådant är det
nästintill magiskt:
Jag kliver i.
I stånd nidi käld’n.
Jag står i källan, tömmer
källan, händer
blir de slevar och de skopor de kan vara.
Trevar mellan stenar, söker gripa runtom gömda
blöta svärtan. Fötterna som isas.
Och vatten flödar hela tiden in.
(Birgitta Lillpers, Kälda)
Jag bor verkligen i inlandet. Havet är fantastiskt och jag är där gärna men kan inte
komma ifrån min uppväxt. Det är därför
alltid med en stöt av igenkänning jag läser
Harry Martinsons dikt ”Kväll i inlandet” från
Passad (1945). Också denna ett verk, där texten passerar gränsen mellan konstarterna och
blir en målning. Ja, men också något annat.
Liksom hos Matsuo Basho och Birgitta Lillpers passeras också här gränsen mot mystiken. Det är vardagligt och igenkännbart
men just därför skymtar vi också något
annat. Och det är detta andra som är så
viktigt för oss, som får oss att stå ut med det
dagliga, ty i det att vardagen då och då visar
en glimt av detta andra, att den har hemliga
kvaliteter, visar den att även vi har det:

Hennes mycket fina iakttagelser, det precisa
i hennes språk, sensualismen och sakligheten
som går hand i hand, som hos de andra
poeterna jag nämnt här, gör att jag gärna
återvänder. Och genom hennes dikt minns
jag också alla de sommarkvällar jag blivit
stående och låtit ögonblicket bli en evighet:
Svalorna lyfter sjöar in i skogen
bär havsljud med sig
till uppbränt gräs
och uttorkade platser.
ängarna öppnar sig långsamt
låter gärdsgårdar och rötter
sjunka djupare ner
i kvällsljuset
syns glömda ansikten
vid dikesrenen.
(Ingrid Kallenbäck, Ljudet av gräs)
Så har vi gjort en hemesterresa i bokhyllan
och i själen. Slutmålet för den här utflykten
blir Matsuo Bashos avskedshaiku. Vi och
alla andra stannar upp ett tag men världen,
tiden, livet fortsätter in i annat:
Snäckdjur skiljs från skal,
så skiljs nu våra vägar –
hösten förflyter.
(Matsuo Basho, En färd i det inre av landet, Ellerströms 2004. Översättning Vibeke Emond)

Tyst gåtan speglas. Den spinner afton
i stillnad väv.
Här finns en skirhet som ingen märker
i gräsets väv.
Tyst boskap stirrar med gröna ögon.
Den vandrar kvällslugn till vattnet ned.
Och insjön håller till alla munnar
sin jättesked.
(Harry Martinson, Passad)
En bokhylla är en märkvärdig möbel. Den
består av minnen – läsningar, liv, skeden
av livet som passerat men som man ändå
gärna vill ha fortsatt kontakt med. Att ta ut
en bok, oavsett vad den handlar om, väcker
till liv andra platser, människor, händelser.
Och att man läst så mycket, och genom
texterna sett så mycket!
Ingrid Kallenbäcks andra diktsamling, Ljudet av gräs (Bonniers) kom ut 1985.

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

Brist på former,
logik och ansvar
– språket som problem
Nu står hösten för dörren. Semestern
är över och det är dags att ta tag i
arbetsuppgifter och kanske ett och
annat problem, som gick att glömma
bort över sommaren. Och när vi ändå
biter i det sura äpplet passar jag på att
avslöja några obehagliga sanningar
om språket. Språket är fullt av brister,
det är ologiskt och till råga på allt finns
det ingen som ställer allt detta till rätta.

En journalist ska skriva ett längre reportage
om ett barn som råkat illa ut. Hon kämpar
med texten, som man ofta gör med texter.
Hon vill skapa en bild av ett ensamt och
rätt barn. Nej, ett ensamt och rädd barn.
Nej, ett ensamt och rädt barn. Nej, vad heter
det? Det blir inte bra hur man än gör. Hon
skriver om. Ett ensamt och skrämt barn.
Hon är inte nöjd, att vara rädd betyder inte
att man nödvändigtvis är skrämd, men nu
får det bli så här.
I en annan del av stan hjälper en språkkonsult till att utforma en text om illaluktande källarutrymmen och hur de kan
förvandlas till väldoftande sovrum med
hjälp av en apparat som släpper ut ozon.
Där det tidigare har stunkit av mögel står
nu en våningssäng för parets tvillingdöttrar,
skriver han. Stunkit, tänker han sen. Det
låter ju inte klokt. Men det heter väl stinka,
stank, stunkit, precis som slinka, slank, slunkit?
Eller ska man böja det svagt: stinka, stinkade,
stinkat? Nej, det blir ju värre.
Lite utanför stan försöker ägaren till en
handelsträdgård förklara att det nya gödslet är väldigt effektivt. Förr behövde man
tre skopor, nu behöver man bara en, det är
tredubbelt bättre. Nej, nej, skrockar kunden.
Då blir det sex gånger bättre, det förstår ju
vem som helst. Tre gånger två är sex. Och
inte kan man ta en skopa istället för sex
skopor? Nej, tänker ägaren till handelsträdgården, nej, det är tre gånger mer effektivt. Men brukar man inte säga tredubbelt då?
I ett radhusområde står en åttaåring i
familjens hall. Han är lite uppklädd i nya
shorts och ny t-shirt, men fjorårets gamla
vanliga Fjällräven Kånken stramar över
ryggen. Han har ingen lust att gå till skolan
igen, men nu är sommarlovet tydligen slut.

Hans föräldrar är entusiastiska.
Nu är det noll dagar kvar av lovet,
Vincent! Nu är det dags! Noll
dagar, tänker Vincent. Knäppt
uttryck. Det är ingen dag kvar,
inte en enda liten dag av studsmatta och badutflykt. Varför
säger de då noll dagar, som att det
vore flera dagar?
På en skärgårdsö som hastigt
töms på sommargäster sitter en
kvar. Han har gått i pension för
länge sedan, och behöver inte återvända till
stan bara för att det är september. Och han
har gott om tid att läsa tidningen. Han kan
konstatera att det ser illa ut denna morgon.
De som skriver i tidningar kan inte skilja på
de och dem, inte på var och vart och de verkar tro att karaktär betyder rollgestalt i en
film. Han lyfter luren och ringer till redaktionen. De säger att de visserligen försöker
göra skillnad på var och vart, men i övrigt
tycker de att språkbruket är okej.
Pensionären suckar
Vem tar egentligen ansvar? Så här är det: Det
finns luckor i språket. Vissa former används
helt enkelt inte, även om de behövs ibland.
Rädda barn kan man inte utan svårighet prata
om i ental. Detsamma gäller verb. Vissa verb
saknar vissa former. Det stank igår, men det
har knappast stunkit i en vecka.
Språket följer inte matematikens vackra
logik. I språk har vi talare helt enkelt kommit överens om vad något betyder, oavsett
vad man kan tycka är rätt när man försöker
räkna ut det. Tredubbelt betyder gånger tre,
inte gånger tre gånger två. Och det heter
noll dagar, det är bara så det är. Noll är
ingenting och därför är det kanske lika
ologiskt med noll dagar som med noll dag.
Den som vill utkräva ansvar för de
här svårigheterna, eller andra, har ingen
instans att vända sig till. Det finns många
som intresserar sig för språkfrågor, diskuterar dem och försöker ge råd om ett gott
språkbruk, men ingen slår näven i bordet
och bestämmer.
Ordboksredaktionerna gör en del av
jobbet genom att föreslå vika ordformer
som är rimliga. Färst, som superlativ av få,

finns med i Svenska Akademiens ordlista,
det gör många användare glada. Men stunkit
finns inte med. Och det är egentligen inte
ordboksredaktörerna som avgör det, utan
snarare alla vi språkbrukare som använder
denna form så lite att den inte finns belagd
i det material som redaktörerna går igenom
när det ska skriva ihop sin ordbok.
Skolorna, från förskola till högskola,
arbetar också med att lära ut ett språk som
ska fungera för elevernas växande och
skriftande behov. Men de kan inte en gång
för alla slå fast hur det är med de och dem.
Eller dom. Det beror på vilken typ av text
som skrivs, vem som skriver och, återigen,
hur alla språkbrukare tycker att det bör
heta. Det är inte så hjälpsamt att lära eleverna något som inte riktigt är gångbart.
Arbetslivet, privat och offentligt, myntar
nya uttryck för nya saker. Men bara i få fall
kan man säga att någon säger rätt. Människor säger lite olika och menar lite olika
saker med det. Ofta går det ju bra, vi förstår
varandra, oftast utan stor ansträngning.
Sammanhanget brukar också ge ledtrådar.
Så här är det alltså: Språket är en gemensam angelägenhet och ett gemensamt ansvar.
Vi som talar svenska skapar och skapar om
språket. Ibland saknas ord, ibland verkar ord
orimliga, men de heter så ändå och ibland
säger folk sådant som vi själva inte tycker
är rätt. Det kan skava lite,
men det är nog det bästa
alternativet. Ungefär som
hösten. Den är kanske lite
jobbig, men bjuder på en
del nyttigt motstånd.
Text: Sofia Tingsell
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Klassrummet
som bytte skepnad
Coronapandemin har tvingat svensklärare runt om i världen att arbeta hemifrån. All klassrumsundervisning ställdes
om på rekordtid. Online-lektioner blev
vardag och lärplattformar och andra
digitala lösningar blev viktiga verktyg.

Annika Lindskog är lektor i svenska och
skandinaviska studier vid University College i centrala London. Här berättar hon
om sina upplevelser under våren.
När universitet varslade om full nedstängning var jag redan sjuk (tillsammans
med många skandinaviska kollegor, fast vi
inte visste om varandra då). Jag hade inte
orkat ta mig den dryga timmen till kontoret
även om jag hade fått, och följaktligen låstes
alla anteckningar, lektionsmaterial, betygslistor, kvitton och allt forskningsmaterial
in på obestämd framtid. Inte anade jag då,
den fortfarande relativt vanliga onsdagskvällen i mitten av mars, hur länge det skulle
dröja innan vi kunde återkomma.
Så väldigt länge sedan det känns.
Nästan lika overkligt länge sedan som
livet vi hade innan. Och hela tiden verkar
vårt perspektiv ändras, våra strategier, vår
förmåga att stå ut och klara av. Vårt sätt att
få dagarna att fungera, att fortfarande göra
något slags relevant jobb, och att behålla
någon känsla av att vi kommer att ta oss
igenom det här.
Här i London är det ibland speciellt
svårt att lita på att de rätta strategierna
implementeras och att de som har rätt att
fatta beslut också har förstått vilket ansvar
det innebär. Under den första perioden av
”lockdown” började försöken med att uppehålla moralen med att återkalla minnet av
den så kallade ”Blitz spirit”. Det ligger en
stor nationell, och lokal, stolthet i att återuppleva hur man stod ut och ”got on with
it” under andra världskriget och Tysklands
bombräder – även om de som nu står ut
med det på Londons gator (eller snarare
hemma) naturligtvis inte var någonstans i
närheten av något som hände under andra
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världskriget. Och skillnaderna
är naturligtvis också stora. Här
finns ingen specifik ”fiende” att
bekämpa, det finns ingen annan
makt vi kan rikta vårt ursinne
mot, och inte kommer vi att få en
”Victory-day” där allt hot är över
och vi kan börja om. Så småningom tystnade också de parallellerna – de passade inte riktigt, och
de hjälpte till slut inte för att förstå
situationen vi hamnat i eller hur vi skulle
hantera den. Och vi började dessutom ana
att ord och tåga är en sak. Och att leva under
hot om livet under begränsade och osäkra
förhållanden är en helt annan.
Vi är vana att få allt
Vi är vana att kunna göra vad vi vill. Vi är
vana vid att ha inte bara allt vi behöver,
utan även allt vi har lust till. Att det då
plötsligt inte finns ägg, mjöl (så man kan
baka bullar med sin undansmusslade, frysta
jäst), pasta, burktomater eller toalettpapper,
att vi plötsligt inte kan gå ut och göra det
vi brukar göra, att folk blir sjuka och dör
omkring oss och försvinner, är en situation
många av oss aldrig har varit i närheten av,
och aldrig kunnat föreställa oss att vi skulle
hamna i.
Och någonstans i den lärdomen så
finns ändå parallellerna. Att nu läsa historiebeskrivningar om första eller andra
världskriget, till exempel, är inte bara att
föreställa sig en historisk, ”in the dim and
distant past”-tablå. Det finns en annan
genklang, ett annat sätt att förstå hur det
känns att köa till matvaruaffären, hur ransoneringar påverkar middagsplanerna, vad
det betyder att ha sin egen betämmademakt
inskränkt, att inte få gå ut, att inte få sätta
sig i bilen och åka någon annanstans, att
vara tvungen att anpassa sig till en situation
över vilken vi själva inte råder. Hur kan man
egentligen förstå vad rädsla betyder, om
man själv aldrig varit riktigt rädd? Och hur
kan man överhuvudtaget veta vad sorg är
förrän man kommer brutalt i närheten av

den och måste leva tillsammans med den?
Det där skiktet mellan vad som är andras
verklighet, historiskt eller nutida, och vår
egen, har blivit tunnare.
Vi har lärt oss mycket under den här
perioden, upptäckt mycket, fått nya perspektiv, tagit tid till många nya saker
(stickning verkar ha blivit mycket populärt,
hemma-motion ett måste, och oändliga
mängder av kreativ skaparförmåga har
dokumenterats, både individuellt och kollektivt). Naturen har blivit viktigare: att
följa vårens antågande, att glädjas över
ny tillväxt, kraft och färg, att lyssna på
fåglarna, att vara ute, har börjat betyda
mer för många fler.
Vi saknar så mycket och så många
Men i början av juni levde vi fortfarande
två meter ifrån varandra, kunde inte hälsa
på, inte gå ut, inte umgås, inte vara nära.
Våra yngre studenter skickades hem så fort
universitetet stängde i mars. De som gick
första året i det närmaste utan någon chans
alls att sammanfatta sina studier. De på
andra året med en blandning av överhoppade och omgjorda tentamina, beroende på
vad som gick att få till.
Men värst har det varit för våra flitiga,
smarta, uthålliga sista-års studenter. De har
suttit i ensamma studentrum mitt i London
eller långt från universitetet tillbaka i familjehem och försökt sammanfatta allt de lärt
sig under fyra år i utdragna uppsatsuppgifter
eller tentamina i format de aldrig har provat på förut. Utan att kunna flytta in på
biblioteket på heltid, ta oändliga mängder
av kaffepauser tillsammans eller sitta ute

i parken och njuta av våren under sena
majkvällar, och överhuvudtaget ha tid att
smälta och bearbeta att allt de jobbat så
intensivt för i fyra år nu lindar mot sitt slut.
Och drömma om vad som kommer härnäst.
Vi har träffats digitalt ibland, och långt
efter att undervisningen egentligen slutat.
I de träffarna har vi ibland fortsatt jobba,
ibland bara försökt hålla modet uppe och
jämfört sätt att stå ut. Sista gången vi sågs
hade de med sig bilder från året i Sverige,
och berättade om vad som betytt mest för
dem där, vilka minnen de nu levde på. Jag
undrade då varför i all sin dar vi inte hade
gjort det förut. Men jag vet varför: vi har
aldrig tid. Nu i vår har jag fått mer tid med
dem, och under nya förhållanden. Och i
det finns också upptäckter av saker man
inte sett eller förstått förut.
Det blir inte som förr
Någon dag kommer vi att kunna ta med
oss de lärdomarna när vi så småningom
börjar återuppta de rutiner, de sysslor, de
dagsverken och de semestrar som går att
återuppta. Men som förr kommer ingenting
någonsin att bli – förlusterna vi lever genom
nu känns alltför stora. Vi har kanske blivit
snällare och mer uppmärksamma på våra
medmänniskor. Vi kanske har lärt oss att

Annika Lindskog. @Tressilick, Cornwall 2019. Foto: Privat

jobba hemma mer och upptäckt saker i våra
dagliga liv vi klarar oss utan eller är glada
att slippa. Vi har kanske fått syn på nya
saker som har betydelse. Och lärt oss mer
om våra närområden genom våra otaliga,
lokalt begränsade, kvällspromenader.
Men vi har också lärt oss vad vi klarar
oss minst bäst utan. Vi saknar frihet. Vi
saknar trygghet. Och vi saknar varandra.
Så väldigt mycket. Det är i alla fall en lärdom som vi kan begrunda och betrakta.
Och så länge vi lär, så lever vi. Trots allt.

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

Text: Annika Lindskog, juni 2020

Vad är
typiskt
svenskt?

Ny bok om Sverige – på svenska!
Sverige på svenska är en rikt illustrerad lärobok
som tar ett helhetsgrepp på landet Sverige.
Den är indelad i följande kapitel:
• Ett första ögonkast på Sverige
• Från norr till söder
• Språk, traditioner och folklig kultur
• Sveriges historia
• Individ, familj och samhälle
• Dagens Sverige från insidan
• Mera Sverige! – listor med berömda svenskheter
Sverige i historia och nutid, samhälle, geografi,
traditioner, kultur och vardag.
www.sverigepasvenska.se

www.folkuniversitetetsforlag.se
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Utblick Finland

Gammalt och nytt
i grundskolan
Skolåret började den 12 augusti i de
flesta grundskolor och gymnasier i
Finland. Yrkesskolorna började höstterminen ett par dagar tidigare. En stor
del av högskolorna startar sin verksamhet först i september.

Min dotter började i sjuan. Hon valde närskolan som de flesta elever gör. Det fanns
flera valmöjligheter för henne men till slut
valde hon samma skola som sina klasskamrater. Bara några av dem sökte till någon
annan skola, oftast då på grund av att de
valde en skola med inriktning på språk,
idrott eller musik. Eleverna till dessa specialklasser eller -skolor väljs utifrån lämplighetstest.
Vissa kommuner i Finland hänvisar
barnen till närskolan, utan möjlighet att
välja skola utanför det egna upptagningsområdet. I små kommuner finns det oftast
bara en skola. I Åbo är det möjligt att söka
till en annan skola och komma in om det
finns plats där.
Vårt varumärke, den finländska

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

grundskolan, förändras mycket långsamt.
På föräldrakvällen märkte jag att det
knappt fanns något nytt jämfört med min
tid på högstadiet på 1980-talet. Ämnena
är till stor del desamma, utrymmena lika
gammaldags och valfriheten lika begränsad. Min dotter är intresserad av språk och
alla i hennes klass har läst lång lärokurs i
svenska. Engelska är mycket lätt för henne
och hon skulle dessutom vara intresserad
av franska. Det är dock föga troligt att det
ordnas någon undervisning i andra främmande språk än möjligtvis spanska. Det är
få skolor där tillräckligt många elever väljer
sådana språk som tyska, franska och ryska
och då blir kurserna inte av. Under de senaste tjugo åren har andelen elever som läser
frivilliga språk minskat tydligt och för de
frivilliga språkens del har också de regionala skillnaderna vuxit.
De nya läroplanerna har tagits i bruk i
grundskolan fr.o.m. 2016. Helhetsundervisning, mångsidiga arbetssätt och elevernas delaktighet samt mångsidig kompetens
som mål för elevernas lärande har varit i

fokus i läroplanerna för både låg- och högstadiet. En ny kunskap som omtalats mycket
de senaste åren är programmering. Alla är
inte eniga om att programmerng ska vara
obligatoriskt för alla och det kan hända att
det inte finns någon kompetent lärare att få.
Att grundskolan förhåller sig stabil och
förändras långsamt kan ju betyda att vi i
Finland faktiskt har hittat på något som
vi är nöjda med. Det största hotet mot
grundskolan är väl att de olika skolorna segregeras eftersom det i vissa områden bor
familjer med socioekonomiska problem eller
invandrarbakgrund.
Även andra hot finns. Inlärningsresultaten har sjunkit avsevärt och en ny undersökning visade att det finns stor variation i
förstaklassares kunskaper. Föräldrarnas utbildning, läsintresse och hemspråk påverkar elevernas
utgångsläge. Vad som kan
göras för att minska dessa
skillnader återstår att se.
Text: Johanna Savolainen

AI I FOKUS
för Årets svensk i världen

AI-forskaren Max Tegmark utnämns i år till Årets svensk i världen av organisationen Svenskar i Världen. För
att uppmärksamma utnämningen bjöd Svenskar i Världen på ett exklusivt föredrag med pristagaren och en
digital prisceremoni där tre av Sveriges främsta ledare inom utveckling och implementering av AI deltog.
I över trettio år har utmärkelsen Årets
svensk i världen förärats svenskar som på ett
extraordinärt sätt har utmärkt sig inom olika
områden och satt både sig själva och Sverige
på världskartan. I fjol tilldelades EU-kommissionär Cecilia Malmström utmärkelsen.
Årets pristagare, Max Tegmark, är professor
vid en av världens mest prestigefulla universitetsinstitutioner, Massachusetts Institute of
Technology, MIT, där han forskar på fysik
och maskininlärning.
Digital prisceremoni med celebra
gäster
AI, eller artificiell intelligens, är den mest
kraftfulla teknik som människan någonsin
har haft tillgång till. Det var också ämnet
som diskuterades under den timslånga digitala prisceremonin Årets svensk i världen
LIVE där även tre av Sveriges främsta
ledare inom utveckling och implementering av AI deltog; Martin Lundstedt,
koncernchef Volvo Group, Sara Mazur,
ordförande Wallenberg AI, Autonomous
Systems and Software Program (WASP)
och Erik Ekudden, CTO, SVP Strategy
and Technology, Ericsson.
– Allt vi har åstadkommit i samhället hittills har vi åstadkommit med biologisk intelligens, det vill säga vår mänskliga
hjärna. Med AI kan vi åstadkomma så
mycket mer, därför är det viktigt att vi gör
något riktigt bra av det, fastslog Max Tegmark som deltog från Boston.
Det spännande samtalet leddes av Svenskar i Världens styrelseledamot Claudia
Olsson som är grundare av utbildningsbolaget Stellar Capacity och dessutom
utnämnd till en av de främsta unga ledarna
i världen av World Economic Forum. Även
Svenskar i Världens ordförande Louise
Svanberg medverkade och läste upp ett
utdrag ur motiveringen.
– Max Tegmark är en av de mest framstående forskarna inom AI på den internationella scenen. Med sina djupa kunskaper
och pedagogiska insatser hjälper han oss att
förstå och närma oss AI. Hans banbrytande
arbete är viktigt inte bara för dagens forsk-

ning utan även för vår förmåga att fatta
effektiva, framtidssäkra beslut baserade
på en genomtänkt etisk grund. Därmed
är Max Tegmark en värdig mottagare av
utmärkelsen Årets svensk i världen 2020.
Svanberg tackade Max Tegmark för
hans arbete och berättade att han skulle få
diplomet vid första bästa tillfälle.
Initierat och dynamiskt samtal
Att det råder febril aktivitet på svenska
bolag men också inom svensk forskarvärld
vad gäller AI råder det inga tvivel om.
Volvo Groups koncernchef Martin Lundstedt beskrev bolagets arbete med att skapa
Kim Källström. Bild: Janne Danielsson, SVT
hållbara transportsystem genom att sammankoppla autonoma transporter med
olika tekniker, ett område där Volvo Group
ligger i framkant.
IT-direktör Erik Ekudden berättade om
hur Ericsson utvecklar 5G, vilket är den
mest kraftfulla infrastrukturen som finns för
företag, samhälle och konsumenterna. Som
exempel tog han möjligheten för drönarsystem att hitta och hjälpa nödställda.
WASP-programmet är Sveriges största
privata forskningsinsats med fokus på AI,

Lennart Koskinen. Bild: Bengt Säll

autonoma system och mjukvara, och det leds
av Sara Mazur. Syftet med satsningen är att
bygga kompetens och kunskap till gagn för
svensk industri genom att investera 5,5 miljarder kronor i forskning på sju svenska universitet och högskolor.
Exklusiv SWED-talk om artificiell
intelligens
I samband med att utnämningen offentliggjordes släpptes även en exklusiv föreläsning;
SWED-talk med Max Tegmark. I denna
tjugo minuter långa föreläsning presenterar
Tegmark bland annat Europas och Sveriges
världsunika möjlighet att säkerställa en
inspirerande framtid med hjälp av AI.
SWED-talk med Max Tegmark och Årets
svensk i världen LIVE går att se på Svenskar i
Världens hemsida www.sviv.se.

Svenskar i Världen är en ideell och politiskt oberoende organisation som arbetar för att stödja utflyttande och återvändande svenskar. Organisationen är
också en remissinstans och bedriver påverkansarbete 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,S Twitter
LinkedIn.
V E R I Goch
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UTBLICK TYSKLAND

Skolstart, inte så enkelt
Ordning och reda i skolstarten

I augusti eller september varje år,
beroende på vilken delstat du bor i,
är det skolstart för tusentals sexåringar. Det är naturligtvis en stor dag
för de flesta. Nu börjar livets allvar…
Här i Tyskland känns skolstarten som
något otroligt stort och komplicerat.
Det finns massor av saker att fixa och
göra innan det är dags att gå till skolan
första dagen. Innan jag går in i detalj
vill jag verkligen påpeka att även här
i Tyskland är skolgången gratis. Det
vill säga, man måste inte betala några
skolavgifter. Men det kostar! Både
pengar och nerver!

Några månader före skolstarten hålls det
ett förberedande föräldramöte för förstaklassfamiljerna. Där får man en lista med
allt som man behöver införskaffa inför skolstarten. Det är en lång och mycket detaljerad lista. Ja, här kanske det stämmer med
den tyska grundligheten. Det står exakt hur
många blyertspennor (2HB), hur många
färgpennor, vilka vaxkritor, hur många suddgummin, vilken vattenfärgslåda och penslar
man måste köpa inför skolstarten. Som ni
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märker måste eleverna ta med sig allt material själva som de kan behöva i skolan. Allt!
Även pennvässare, sax, limstift, linjal och
målarblock. De flesta av småsakerna hamnar i ett mjukt pennfack och i ett litet större
och styvare pennfack där allt kan sorteras
in i olika gummibandsfack. Dessa två pennfack ligger alltid i skolryggsäcken och bärs
träget fram och tillbaka varje dag. På listan
står det också exakt vilka skrivhäften, alltså
storlek, tjocklek och linjatur, som behövs.
Det skulle ju bli kaos om det bara stod
tre linjerade A4-häften och två rutiga. Så
därför står det istället ungefär så här:
2 A4-häften, linjerade, 16 sidor, enkel rand
3 A4-häften, linjerade, 32 sidor, dubbel rand
2 A5-häften, rutiga, 16 sidor, enkel rand
Jo, alltså en riktigt tysk ordentlig lista som
ni kanske märker.
Till alla häften behövs det också skyddsomslag i rätt färg. Det är givetvis viktigt att
man håller sig till de föreskrivna färgerna så
att till exempel alla mattehäften är gröna.
Det gäller verkligen att hålla tungan rätt
i mun när allt detta ska införskaffas. Man
kan se många förtvivlade och/eller arga
familjer i affären under den här inköpspro-

cessen. När mina barn började skolan såg
jag till att vi alla hade ätit ordentligt innan
vi gick iväg och handlade. Vi hade dessutom
lite godis med oss för att hålla humöret
uppe. Hos oss fick barnen ta det större
ansvaret, för jag blev bara så trött på detta
vansinne. Som svensk är det otroligt svårt
att fatta att det är vi som familj som ska
fixa allt material för skolan. Observera att
vi tack och lov inte behövde köpa allt material för sportlektionerna också. Ändå något
litet att vara tacksam för. Prislappen för allt
detta material ligger på cirka 50 Euro. Men
vi är inte klara än.
På listan står det också vilka läroböcker
(titel och upplaga!) som ska införskaffas.
Åtminstone är det så i vår delstat, Rheinland-Pfalz. I en del andra delstater får
eleverna låna skolböcker i skolan. Men de
flesta övningsböcker och arbetshäften som
man skriver i måste man köpa själv.
Mycket av materialet kan naturligtvis
användas flera skolår, t ex vattenfärgerna.
Annat måste ersättas då och då – pennor tar
slut eller tappas och skrivhäften skrivs klart.
Man borde åtminstone klara av grundskoletiden med det här materialet, alltså de
fyra första skolåren. Från femte klass går
eleverna vidare till andra skolformer: gymnasiet, realskolan eller en slags enhetsskola (Gesamtschule). Där behövs givetvis
nytt och delvis annat skolmaterial. Bland
annat var mina döttrar tvungna att köpa
en aktuell ordlista för att använda i skolan.
Borde det inte vara självklart att det finns
tillräckligt med ordlistor och annat referensmaterial i skolan? Det gick inte heller
att den yngre använde den äldres ordlista
eller att båda använde den som redan fanns
hemma. Fel upplaga. Man blir verkligen lite
uppgiven inför alla dessa föreskrifter.
Dessutom kräver skolstarten en passande skolväska. Självklart! Så stolt man
var över skolväskan. Den var ett slags yttre
tecken på att man nu var så gammal att
man gick i skolan. Kommer fortfarande
ihåg precis hur min såg ut. En enkel axelremsväska, röd med svarta kantband och
ett knäppe av gul metall. I Tyskland är
skolväskorna av tradition rejäla ryggsäckar.
Gärna stabila så att läroböckerna kan
transporteras på ett säkert sätt och så att

det är lättare att hålla ordning på alla saker
som bärs fram och tillbaka varje dag. Stabilt betyder tunga väskor redan i tomt tillstånd. De flesta väger dryga kilot. En ”lätt”
ryggsäck kan väga runt 0,8 kg. Tomma!
De är inte heller helt billiga. Du får betala
mellan 80 Euro och 200 Euro för ett set
innehållande ryggsäck, två pennfack och
en gympapåse. Då är allt i samma design.
Och det är naturligtvis viktigt för eleverna.
Det finns allt från rosa prinsessryggsäckar
över djur- och sportmotiv till tuffa monsterryggsäckar. En alldeles enkel enfärgad
ryggsäck är det däremot relativt svårt att
hitta. Våra döttrar var båda två rätt späda
vid skolstarten, så de fick varsin liten kärra
för att kunna transportera sin skolryggsäck
på. Visst är det konstigt att det ska behövas.
Varför ska eleverna behöva transportera allt
skolmaterial till och från skolan varje dag?
Endast några få läroböcker och vattenfärgslådan kan få vara kvar i skolan då och då.
Eleverna får läxor varje dag från starten,
så det är bara att vänja sig vid att släpa allt
fram och tillbaka vecka ut och vecka in.
När allt material och skolväskan är fixade återstår bara en sak att organisera: en
”Schultüte”, en slags börja-skolan-strut. Det
är en stor strut, ca 60 cm lång, som alla förstaklassare får i present av sin familj på första skoldagen. I lekskolorna ordnas ofta pysselkvällar där föräldrarna, oftast mammorna,
får göra en strut till sitt barn. Men naturligtvis finns det även ett otal varianter att köpa
också. Du kan till och med få en sådan strut

i samma design som skolväskan. Ja, men ni
märker vilka (gnäll-)möjligheter det finns.
Åsikterna om en hemgjord eller en köpestrut
är bättre går också vida isär. Min äldre dotter som nu arbetar på en designbyrå gjorde
sin egen strut till skolstarten, för ”alla köpestrutar var så fula”. Det kanske var ett tidigt
tecken på hennes senare yrkesval.
Denna strut ska sedan fyllas med presenter
och godis. Om barnen får bestämma blir det
övervägande godis. En del föräldrar passar på
att lägga in mycket av skolmaterialet i struten.
Sånt som alltså ändå behövde köpas. Under
första skolveckans lopp kommer också en
skolfotograf och ”förevigar denna viktiga milstolpe”, enligt fotografens reklamtext. På fotot
måste givetvis förstaklassaren inramas av skolryggsäcken och Schultüte.
På första skoldagen tågar så förstaklassaren utrustad med den nya skolryggsäcken
och en stor Schultüte, strut, till skolan och
uppropet. I vanliga fall följer föräldrarna,
mor- och/eller farföräldrar och eventuellt
också dopfaddrarna med till skolan. Det
är verkligen en stor sak med skolstarten!
Eller så följer bara så många med för att
kunna hjälpa förstaklassaren att bära alla
grejer? På skolgården möts de av rektor och
lärare. De äldre eleverna har för det mesta
övat in någon sång och kanske dans för att
välkomna de nya. Därefter får förstaklassarna äntligen gå in i sina klassrum och man
får träffa sin klass för första gången. I år
är det givetvis inte riktigt så stort och festligt. Alla barn och föräldrar måste bära

munskydd på skolgården och i korridorerna.
Bara inne i klassrummet får eleverna ta av
sig munskydden. Skolprocessionen är också
mindre, bara föräldrarna får följa med in på
skolgården. Allt för att minimera smittrisken
i pandemins tider.
Livets allvar har så äntligen börjat. Det är
många föräldrar som drar en suck av lättnad när allt har införskaffats och skolvardagen startar. Förstaklassarna är väl som elever
är mest. En del är begeistrade från början
och njuter och andra önskar att skolan redan
vore slut. Visst är det ett stort steg att få börja
skolan. Men jag är tveksam till att göra det till
en så stor och dyr begivenhet. Det är jättekonstigt att eleverna själva måste tillhandahålla
allt(!) material. Det är verkligen för många
föräldrar en stor ekonomisk belastning. Socialt
svaga familjer får ett skolstartsstöd, men det
täcker bara en del av kostnaderna. Så finansiella bekymmer kan överskugga glädjen inför
skolstarten och barnen får eventuellt höra att
skolan är “en dyr angelägenhet“.
Tänk om pandemin kan bidra till att skolstarten får bli lite mer ”lagom” och inte ett
jättestort och dyrt jippo. Där glädjen över
att kunna undervisa i skolsalarna med eleverna på plats och inte digitalt kan överväga
behovet att detaljstyra allt.
Lite mindre uppblåst jippo
och mer ett genuint välkomnande skulle vara bra för
alla inblandade.
Text: Joanna Michel
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Två Sverigefrämjare
Text: Eva Hedencrona

”Smittsam” energi!
Efstratia Polizoti, sjuksköterska, svensklärare och ordförande i svensk-grekiska föreningen i Karditsa, Grekland
Det fanns faktiskt en tid innan coronan
även om man lätt glömmer bort det just
nu. Den rymde trevliga möten, kanske
resor, konferenser och naturligtvis alla vardagliga inslag som att arbeta på plats och
att handla mat i vilken affär som helst.
Våren 2019 i Milano var en sådan tid och
då och där träffades och konfererade lärare i
kompletterande svenska. Det var naturligtvis
ingen som kunde föreställa sig att stafettpinnen aldrig skulle nå Cypern i utsatt tid.
Konferensen var välorganiserad med professionella talare och deltagarna lyssnade, lärde
och nätverkade. En person spred lite extra
energi över tillställningen – Efstratia Polizoti
som alltid tycks le och skratta.
Just nu finns hon i Aten och arbetar som
sjuksköterska. Ett yrke som i dessa tider
är mycket krävande med många sjuka och
ensamma. Här är hennes ”smittsamma”
skratt extra viktigt, som en kollega också
konstaterat. ”Det blir mycket roligare och
mindre tungt när Efstratia är på jobbet”.
Hur hamnade hon här? Hur ser Efstratias livsresa eller odyssé ut?
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Hon är född i Eslöv och lärde sig prata med
en klingande skånska, efter fyra år var det
flytt tillbaka till Grekland och sedan Sverige
igen och nu Malmö med högstadium och
gymnasium. Nästa stopp blev Lund där hon
pluggade till civilekonom samtidigt som
hon spelade volleyboll. Det blev man och
barn och maken ville gärna flytta tillbaka
till Grekland. Familjen bestämde sig för
att pröva och hamnade i Karditsa, en stad
med många svensk-grekiska återvändare.
”När jag kom till Grekland insåg jag hur
svensk jag är”, berättar Efstratia. ”Vad som
är logiskt här är inte logiskt där och vise
versa”, menar hon. ”Där tar vi av oss skorna när vi kommer hem till någon, här vill
man inte blotta sig och behåller skorna på”.
I Karditsa försökte Efstratia hitta en
svensk förening eftersom hon ville att de tre
barnen skulle bli tvåspråkiga, men just då
fanns det ingen. Men i det grekiska hemmet pratade man svenska, läste svenska
böcker och sagor och firade julafton den 24
december. ”Det gäller att vara konsekvent
när man vill att barnen ska behärska två

språk”, säger hon. ”Man måste vara envis
och aldrig ge sig. Jag har släpat resväska
efter resväska med videokassetter från
Sverige för att få in så mycket svenska som
möjligt i hemmet. Barnen har under hela
sin uppväxt sett på svenska barnfilmer och
det gick så långt att de faktiskt inte visste
att de var på svenska. Det var bara roliga
filmer de tittade på och där satt de grekiska kompisarna som inte fattade något”.
Så startades äntligen en svensk-grekisk
förening och den kom att betyda mycket för
många återvändare. Det var ett sätt att bevara det svenska, att få äta sina kanelbullar
och semlor, att få påskpynta; att få göra alla
de där småsakerna som faktiskt är så viktiga. Idag är Efstratia ordförande i föreningen och hon berättar att man inledningsvis
hade 15–17 elever i sin svenskgrupp. Det
var en stor och rolig uppgift att få barnen
att hitta motivation att lära sig svenska och
inspiration att tala språket. Nu fick Efstratia använda sina kunskaper i dramatik.
Teater blev nämligen en bra lösning och
barnen fick spela upp små pjäser, bland
annat Pippi Långstrump. Att läsa svenska
blev helt plötsligt jättekul och att tala svenska kom liksom på köpet. Idag har många
greker flyttat tillbaka till Sverige och elevgruppen har krympt.
Efstratia har också arbetat med vuxenundervisning och grupperna har då bestått
av bland annat läkare med målet inställt
på Sverige. Då är det inte bara dubbel
bestämdhet och adjektivets böjning som
står på schemat. Svenskar pratar på inandning och det är bra att veta så man inte
börjar med konstgjord andning, att svenskar inte kindpussas särskilt ofta är också
något att tänka på – så att man inte tappar
ansiktet.
Precis som sina läkarstudenter är
Efstratia i rörelse. ”Just nu är jag i Aten
men var jag befinner mig nästa år vet jag
inte”, säger hon. En son studerar i Lund
och de andra i Aten, så det finns anknytning i båda länderna. Kanske är det
Sverige som lockar med sin ordning och
reda – och vilket land har inte behov av
en kunnig och smittsamt glad och energisk sjuksköterska? Med en massa annat
i bagaget – och det är inte videokassetter
den här gången.

Semester på Koh Lanta – oooh nej
Kattis Johansson, rektor Svenska Skolan Lanta, Lilla Svenska Skolan, Thailand
Cirka 100 mil söder om Bangkok på den
thailändska västkusten ligger vad många
skulle beskriva som paradiset. Med klart
vatten, sina 500 meter höga bergstoppar
och en stor del av ytan fortfarande täckt
av regnskog välkomnar Koh Lantas övärld
sina besökare. Stämningen är lugn, långt
borta från paraplydrinkar och skränigt partyliv. Detta är platsen för familjer och äldre.
De kritvita stränderna erbjuder bad,
lekar och motion. Det märkliga är bara att
klungan med ungdomar som spelar volleyboll pratar svenska och det verkar inte som
de utövar en fritidsaktivitet utan snarare
har lektion. Och det stämmer bra för det är
Svenska Skolan Lanta – Lilla Svenska Skolan
som har idrott- och hälsa. Här har eleverna
bytt ut instängda gymnastikhallar till vacker
natur, blåsiga morgonpromenader kantade
av vattenpölar till en vandring i sanden.
Det är många svenskar på Koh Lanta,
så många att det behövs två skolor för att
familjer med barn ska få sin plats i solen.
Skolan har en kapacitet på 200 och tar
totalt emot cirka 300 elever varje år, berättar rektor Kattis Johansson. Hon började
jobba på Koh Lanta hösten 2013 och hade
sedan några år tillbaka närt en dröm om
att arbeta i Thailand. Kattis var då skolledare i Stockholm men sökte en tjänst som
lärare på skolan i Koh Lanta. På en måndag
intervjuades hon av skolans ägare – men
inte om jobbet som lärare. Det var inte aktuellt. Nu var det rektorsrollen som gällde.
Kattis fick till onsdagen samma vecka att
bestämma sig. Inom tre veckor var hon på
plats. Bilen var såld, abonnemangen avslutade och inställningen var ”lyckas jag inte får
jag åka hem igen”. De blev ingen hemresa
av den anledningen, utan Kattis konstaterar,
har man väl varit på Koh Lanta blir ön lätt
ett andra hem. Det märker man också på att

många familjer återkommer år efter år.
Svenska Skolan Lanta – Lilla Svenska Skolan är både en helårsskola och en
så kallad semesterskola vilket innebär att
högsäsongen är de kalla månaderna november till mars i Sverige. Föräldrar byter snö
och slask mot värme och bad, arbetar på
distans och barnen måste gå i skola. Detta
kräver en hel del administration eftersom
elevantalet varierar över året. Det finns fyra
helårslärare, runt vecka 44 är det dubbelt så
många och efter jul finns det över 20 pedagoger. Kattis söker varje år nya lärare och det
är i sig inget problem eftersom söktrycket
är enormt. Det finns dessutom ett antal
som väljer att återkomma för ytterligare en
säsong. Skolan svarar inte mot någon svensk
statlig myndighet utan drivs som en privat
verksamhet. Det innebär att man inte får
något ekonomiskt stöd, det utförs inga svenska skolinspektioner, man får ingen information från Skolverket, man får inte rekvirera nationella prov eller sätta betyg. Kattis
Johansson berättar att skolan naturligtvis
följer svensk läroplan och för ”semesterbarnen” gäller också att det finns ett fungerande samarbete med hemskolan så att
skolgången blir kontinuerlig. Det kommer
ingen svensk skolinspektion till Koh Lanta
men den thailändska skolmyndigheten gör
en kvalitetssäkring och de trycker på att
utländska barn ska ta del av och förstå den
lokala kulturen. Det gör att skolan åker på
många utflykter som sedan dokumenteras.
Skolan har inget elevhälsoteam men
erbjuder i gengäld grupper på ca 12 elever,
där alla blir sedda och där alla får mycket
lärartid. Man hjälps åt för att allt ska fungera,
berättar Kattis. Pedagogerna täcker bland
annat upp för varandra vid sjukdom för att
verksamheten inte ska störas.
Det finns heller ingen fritidsverksam-

het av den enkla anledningen att det
inte behövs. Barnen blir istället alla
upphämtade varje dag klockan 14.00 av
sina utvilade föräldrar. De äldre barnen,
som går minst en termin, läser via Sofia
Distans och Hermods eller Korr.
Koh Lanta är en liten ö och det är
naturligt att svenskkolonin umgås med
varandra. Det är viktigt att träffas och ha
trevligt, berättar Kattis och då gäller det
för de anställda på skolan att skilja på rollerna som professionell och som privatperson. En strikt sekretess är något som samtlig skolpersonal måste förehålla sig till.
Kattis rektorsroll tycks innehålla det
mesta. Allt från skolansvar, pedagogisk
utveckling till att göra reklam för skolan,
hjälpa till med visum och guida både elever
och personal i rätt riktning. Faktiskt får Kattis också städa, fixa och ibland plocka bollar
efter idrotten. Semester får det bli någon
vecka i Sverige, för övrigt tycks det bara vara
arbete – om än ett angenämt sådant. För tack
vare Kattis och hennes personal får svenska
barn och ungdomar möjlighet att ta del av
en ny kultur, ett nytt språk, vistas i en internationell miljö och få en smak för vad det
kan innebära att vara en världsmedborgare.
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TVER
Året är 2020. Gränserna i Ryssland är
stängda och folk uppmanas att resa
inom sitt eget land. Många lever dock
fortfarande med hoppet om att EU ska
tillåta inresor för Rysslands medborgare.
Om inte i början av juli så i mitten. Om
inte i mitten av månaden så i slutet.
Men så småningom öppnas Storbritannien, Turkiet och Tanzania. Många skämt
uppstår: Storbritannien är ett självklart
val, för många rika ryssar har sina hus
och släktingar där. Turkiet förklaras
också: Rysslands söder klarar helt enkelt
inte av den mängden turister som nu
tvingas att åka dit i stället för Kroatien,
Spanien, Montenegro och Egypten. Men
Tanzania? Har man bara blundat och
pekat på något ställe på globen? Eller
ville man bara välja ett tredje alternativ
som man med större säkerhet kunde
vara säker på att inte så många skulle
nappa på? Hur som helst, till slutet av
juli började allt fler ryssar acceptera
begreppet ”hemester”. Vissa tog det
försiktigt och ville resa med skyddsmask
på. Andra föredrog ”frihet” och såg
resmöjligheterna som ett tecken på att
viruset nu är borta.
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Strandvägen i Tver

De flesta tänker inte på staden Tver som
något intressant resmål – i alla fall inte om
man bor i Moskva eller Sankt Petersburg
eller i någon typisk rysk stad av ungefär
samma storlek som Tver. Med sina 425 000
invånare har Tver förvandlats till en plats
”där det inte finns något att se”. Dess
huvudgator ser ut som tusentals liknande
gator i andra städer, och arkitekturmässigt
är Tver inte heller så märkligt: det finns inga
häpnadsväckande palats eller medeltida borgar där. Men det finns kyrkor. Och bevarade
köpmanshus. Och Stalins kända empirfasader, som helt plötsligt ser vackra ut idag,
när många byggnader är berövade någon
arkitektonisk skönhet och stil.
Staden ligger väldigt fint där tre floder
sammanstrålar: den breda Volga-floden
och två mindre, nämligen T’maka och
Tvertsa – det är förmodligen av det senaste
som bosättningen fått sitt namn. Vad själva
ordet betyder är det ingen som vet: etymologer misstänker att namnet är besläktat
med det finska tiort, vilket betyder ”snabb”
– alternativt med det finska ordet järvi,
”sjö”. Att finländarna dyker upp här är inte
så konstigt: även idag går det att hitta byar i
närheten där det bor kareler.
Flera forskare påstår dock att namnet
härstammar från det slaviska tverd’, vilket
betyder ”borg”. En gång fanns det verkligen en befäst bosättning vid Tvertsa-floden,
som senare förflyttades högre upp längs
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Volga, där dagens Tver fortfarande ligger.
Från första början lär Tver ha varit en
handelsplats som grundades någon gång
mellan 800-talet och 900-talet. Tack vare
sitt strategiska läge började byn växa och
bli rikare så strax innan 1100-talet hade
det gamla Tver övergivits och förflyttats till
sin nuvarande plats – kanske på grund av
att det blivit bränt av fienderna. Det var på
det nya stället som det förvandlades till en
större befäst borg. 1208 nämns Tver första
gången, men gamla näverdokument som
hittats i centrala delen av staden dateras till
slutet av 1100-talet.
I mitten av 1200-talet blev Tver ett storfurstendöme, som så småningom kom att
konkurrera om politisk makt med Moskva.
Det var i Tver som man upptog Rysslands
krönikeskrivning och stenbyggande efter
50 års uppehåll. När mongolerna invaderat Ryssland på 1200-talet visade Tver
storfurstendömet starkt motstånd och blev
centrum för Rysslands största frihetsrörelse
som syftade till att bekämpa mongolernas
styre. Detta ledde i sin tur till Tvers allt
kraftigare politiska inflytande, men samtidigt till allt fler fiender. Tver befästes mer
och mer, men förblev ett känsligt mål, vilket
till slut minskade områdets betydelse.
Tver behövde politiska allianser men
råkade välja ”fel vänner”: Litauen och
Novgorod. Moskvafurstendömet hade dock
växt tillräckligt starkt och efter tre dagars
belägring föll det befästa Tver. Dess furste
flydde till Litauen, och hans rike blev en del
av det nyfödda Ryssland. Senare ödelades
Tver av Ivan den förskräckliges trupper,
men det var ungefär då stadens äldsta bevarade byggnad uppfördes: Treenighets kyrka.
1600-talet var än en gång en tid av
oro för Tver-regionen: den här gången
förstördes området av dess före detta vän:
storfursten av Litauen. 11 övergivna kyrkor och 1450 tomma hus blev resultatet av
förödelsen. Att återuppbygga staden skulle
kräva både pengar och tid, men Tver lyckades få tillbaka sin status av en större hantverks- och handelsstad.
Men sitt nya liv fick staden inte förrän
1700-talet, då Sankt Petersburg grundades,
och Tver blev en viktig knutpunkt på väg

Tsarpalatset med den rekonstruerade
huvudkatedralen i bakgrunden.

mellan Moskva och Rysslands nya huvudstad. Utvecklingen gick snabbt: nya kyrkor
och hus uppstod – bland annat en del stenbyggnader som fortfarande är bevarade.
Gustav III:s kända kusin Katarina den
stora lät planera om hela staden: nu skulle
de gamla krokiga gatorna och gränderna
försvinna och ersättas av stora kvarter med
breda gator som korsade varandra i rak
vinkel. Tvers gamla borg hade rivits ner,
och på tomten uppfördes ett resepalats, där
tsarinnan (och senare de rika och kända
personerna) kunde övernatta på väg till
eller från Sankt Petersburg.
I början av 1800-talet flyttade kejsaren
Alexander I:s syster till resepalatset och
förvandlade det till ett centrum för elitens
sociala liv. Hit kom tidens mest uppskattade
författare och musikanter, här gästade en
persisk prins och en preussisk kung.
1900-talet blev de stora förändringarnas
tid. Många gamla gator fick nya namn som
skulle passa det nya landet och den nya – nu
sovjetiska – politiken. Staden fick också byta
namn: nu hette den Kalinin efter en framstående rysk politiker som ursprungligen
kom från detta område. Kyrkorna stängdes,
byggdes om till bostadshus eller lager – men
ännu fler bara revs ner, vilket också hände
katedralen. Idag har man dock rekonstruerat
den, men än så länge är inte alla arbeten
fullbordade, så det går inte att besöka Tvers
viktigaste religiösa plats än.
Tver har också fått tillbaka sitt äkta
namn, men gatorna förblir ”sovjetiska”: en

snabb promenad genom staden kan bekanta
oss med kända ryska författare och en gång
betydelsefulla politiska figurer som fortfarande står statyer runt hela staden. Det är
något som utmärker Tver: efter sovjettiden
ville man inte plocka ner alla de pampiga
monumenten – såsom gjordes i Moskva –
utan man lät dem stå kvar. Det är trots allt
en del av Tvers historia.
De flesta turister föredrar idag att se
paradgatorna som kan skryta med sina fina
fasader. Men Tver är så mycket mer än
detta: det räcker med att ta en parallell gata
eller gå över floden så ser man det gamla
möta det nya: längs Volga-stranden hittar
man gigantiska moderna hus uppförda av
dagens miljonärer – dock inte de från Tver,
utan från Moskva. Storleken kan verkligen
imponera: ibland är det riktiga köpmäns
palats från 1800-talet som är ombyggda,
ibland är det bara försök att kopiera den
äldre stilen på jakt efter mer europeiskt
utseende. Men ibland är det rentav slott i
pseudorysk stil som imiterar gammal rysk
arkitektur.
Helt plötsligt, mitt i denna moderna oas,
dyker det upp en liten halvförstörd kyrka
– eller en mysig trästuga som fortfarande
är bebodd eller övergiven men klassad som
byggnadsminne i väntan på renovering. Det
är just sådana hus som får mitt hjärta att slå
snabbare: det är de som är äkta pärlor i en
stor modern stad som tyvärr är skoningslös
mot sitt rika kulturarv. Det sägs att sådana
gamla byggnader sätts i brand då och då för

att ge plats åt nyare hus. Som i så många fall
är det tyvärr oftast enklare – och billigare –
att bygga något nytt än att renovera något
gammalt.
Det finns dock ett hopp om att någon
borgmästare äntligen inser hur värdefullt
detta kulturarv i Tvers stadskärna är. Än
så länge får man glädjas åt att det blivit
förbjudet att bygga hus som är högre än 3
våningar: på det sättet kan man åtminstone
bevara upplevelsen av stadens 1800-talskaraktär.
Och det finns en annan kännetecknande
egenskap av Tver och Tver-regionen: på
många ödelagda hus ser man en tydlig
avbildning av svampar som ser identiska ut
vart man än går. ”Vilken fin graffiti”, tänkte
jag när jag såg det. ”Nja”, kommenterade
en av invånarna, ”det här är ett sätt att
markera var det går att få tag på droger”.
Narkotikaberoende finns förstås i alla större
städer på vår jord, men att markeringarna
skulle vara så iögonfallande förvånade mig.
Hittills har jag inte sett det i någon annan
stad i Ryssland. Men trots det har Tver
erövrat en varm plats i mitt hjärta. Idylliska
trähus med häpnadsväckande träsniderier,
gamla kyrkor och kloster, köpmanshus och
inte minst en fantastisk
botanisk trädgård – Tver
har något för alla och är
utan tvivel en plats värd
ett par dagars utflykt!
Text: Julia Antonova
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Svenska skolan
i Sofia, Bulgarien

UTBLICK
ITALIEN

Vad gör man när man bor i ett land där det inte finns många svenskar, men ändå vill starta upp en svensk
skola? När du är den enda läraren och resurserna är små? Jag vill gärna dela med mej lite av mina erfarenheter och kanske inspirera någon till att ta steget att våga starta en svensk skola, så följ med mej i min
berättelse om hur det gick till när Svenska skolan i Bulgarien startades.
”Bulgarien, var ligger det?” Det är kanske den
första frågan som du ställer dej när du läser
det här. Innan jag reste till Bulgarien för första
gången 1992 fick jag plocka fram kartboken
och kolla upp vad huvudstaden heter. Just
det, Sofia var det! Vad känner du till mer om
Bulgarien, förutom Sunny Beach? Visste du
att det är ett land som lytt under Romarriket,
Ottomanska riket och kommunismen? Att
det är ett av EU:s fattigaste länder, vars romer
sitter utanför varje svenskt ICA och tigger?
Visste du att datorns uppfinnare är bulgar, att
nästan all världens rosenolja för parfymtillverkning produceras i Rosornas dal och att den
hälsosamma yoghurtbakterien bulgaricus lactobacillus härstammar från Bulgarien? Visste
du att Plovdiv är Europas äldsta stad och att
världens äldsta guldsmycke hittats i Bulgarien?
Och om du frågar mej, så är Bulgarien en bit
av Paradiset med sin vackra natur, höga berg,
dalar, grottor, långa floder, vida slätter, gyllene
havsstränder och sitt underbara folk! Bulgarien är för många ett ännu okänt land och det
finns inte många svenskar här, men vi hoppas
att fler skandinaver i framtiden ska upptäcka
landets positiva sidor och flytta hit.
Svenska Skolföreningen i Sofia
Men nu ska inte texten jag skriver handla
om Bulgarien, utan istället om hur man
lyckas med att starta en svensk skola utomlands, på en plats där det finns få svenskar.
Jag har bott här i landet ganska länge tillsammans med min bulgariske man och våra

tre barn, och ända sedan mina egna barn
var små har jag drömt om att starta någon
form av svenskundervisning. Även på den
tiden fanns det väldigt få svenska barnfamiljer här, men jag tillbringade mycket tid
hemma med mina barn, jag pratade enbart
svenska med dem, läste mycket svenska
böcker för dem och vi tittade mycket på
svenska barnfilmer. Idag när jag ser resultatet är jag glad att jag investerade så mycket
tid i att prata svenska med dem. Mina barn
är för mej ett bevis att det är möjligt för alla
barn att bli duktiga i svenska, bara man lägger ner tillräckligt med tid och kärlek!
När det för några år sedan kom en ny
svensklektor till Sofias universitet, Malin
Gemzell, började vi prata om idén att tillsammans starta upp en svensk skolförening.
Under våren 2017 anordnade vi några samlingar för att se om det fanns intresse bland
de svensk-bulgariska barnfamiljerna. Alla
inbjudna familjer gensvarade positivt och i
juni 2017 grundade vi ”Svenska Skolföreningen i Sofia”.
På höstterminen 2017 startade vi undervisningen med 12 behöriga elever. Eftersom
vi inte hade någon egen lokal började vi
med att samlas hemma hos varandra. Ofta
stannade föräldrarna kvar och väntade, och
efter lektionerna åt vi lunch tillsammans.
Det blev långa lördagar med härlig svensk
gemenskap, men denna undervisningsform
blev lite krävande att anordna i längden.
Till vårterminen fick vi genom en pri-

vat språkskola i Sofias centrum hyra några
klassrum, och vi kunde flytta undervisningen
till mer ”skolliknande” förhållanden. I början
delade Malin, jag och ytterligare en förälder –
Adi, på undervisningen. Vi hade alltid väldigt
trevligt när vi träffades för att planera lektionerna, och gemenskapen med lärarkollegor är
något jag nu kan sakna ibland. Det där lilla
extra, när man sitter och fikar och pratar, ur
det föds ofta både spontana idéer och den där
vänskapen som är så viktig när man arbetar
tillsammans.
Efter att vi bedrivit undervisning med eleverna på Svenska skolan under ett år var det
dags för Malin att åka tillbaka till Sverige,
eftersom hennes tvååriga avtal med Svenska
institutet gick ut. Adi var tyvärr också tvungen
att resa tillbaka till Sverige. Jag blev ensam
kvar, och funderade på om jag skulle klara av
att alldeles själv hålla i undervisningen, eller
om jag skulle lägga ner Svenska skolan. Min
då 16-åriga dotter Emma hade fram tills dess
hjälpt till ibland med undervisningen, och jag
frågade henne om hon kunde tänka sej att
ställa upp som hjälplärare. Hon älskar barn
och vill själv utbilda sej till lärare i framtiden,
så hon svarade utan att tveka ja. Emma har
verkligen varit till stor hjälp under de senaste
två åren. Hon sitter ner tillsammans med de
barn som har det lite svårare och hjälper dem,
hon håller hårt på att alla ska prata enbart
svenska och att ingen övergår till bulgariska,
hon hjälper till när vi pysslar och har fruktstunder, och barnen älskar henne. Utan Emma
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hade nog inte Svenska skolan existerat idag!
Utmaningar
En av utmaningarna vi mött är när
modersmålet är ”fadersmål”, om man nu
kan säga så. I de flesta fall hos mina elever
är det pappan som är svensk, och mamman
bulgarisk. Även om svenskan är ”ett levande
språk i hemmet” så märks detta tydligt i
barnens svenska ordförråd. Oftast är det
den bulgariska mamman som tillbringar
mest tid med barnet, och i skolan och med
kompisar är det bulgariskan som gäller. Den
svenske pappan umgås vanligtvis med barnet på kvällar och helger. De flesta av mina
elever är ensambarn utan syskon att leka
med, eller sladdbarn med vuxna syskon.
Jag märker en tydlig skillnad när jag lyssnar på min lilla sexåriga elev (med svensk
mamma) som har ett så otroligt stort ordförråd, medan min 12-åriga elev (med svensk
pappa) har ett mycket fattigare ordförråd.
Ett exempel på detta är när vi pratade
om kroppen och kroppsdelar. 12-åringen
frågade vad ordet ”kropp” betyder, samtidigt som sexåringen ville att vi skulle lära
oss allt om kroppens inre organ!
En annan utmaning är att man här i
Bulgarien använder det kyrilliska alfabetet
som är ett fonetiskt skriftspråk. Man har
en speciell bokstav för sj-ljudet och en för
tj-ljudet, och det kan ibland vara svårt för
eleverna att förstå att man i svenskan har så
otroligt många sätt att stava sj-ljudet på.
Läsa svenska – en positiv upplevelse
Den bulgariska skolan är ganska ”akademisk”, långa dagar med teoretiska lektioner och
mycket läxor. För mej är det viktigt att undervisningen på svenska skolan inte blir något
tråkigt, utan att det är en positiv upplevelse
som förknippas med att det är kul att lära
sej svenska. Det som jag ser som min främsta uppgift är inte bara att undervisa i själva
språket, utan även att få barnen att ”känna
sej svenska”, och att känna samhörighet med
varandra. Att de ser att de inte är ensamma,
utan tillhör ett större sammanhang.

Eftersom vi inte har så många elever, och de
är i blandade åldrar (6–12 år) och med stor
variation på språknivån, så har det varit svårt
att arbeta utifrån något speciellt läromaterial. Istället jobbar vi utifrån olika teman om
Sverige. Vilket tema man än väljer, så känns
det som om man kan fylla på i all oändlighet
med fakta, nya ord, skrivövningar, lekar och
pyssel. När jag väl sätter mej och planerar
inför lektionerna kommer så mycket inspiration och kreativitet, jag tror att det är för
att jag älskar mina elever så mycket och jag
tycker det är så roligt att lära ut allt som har
med Sverige att göra!
Så här kan man arbeta – några tips
Ofta börjar jag lektionen med att gå igenom
ett ämne, t.ex. om vikingarna. Under tiden
jag pratar skriver jag upp nyckelord på
whiteboarden. Det kan vara ord som t.ex.
vikingatiden, 800-talet, vikingaskepp, plundringståg, handel, långhus, asagudar, runor,
mm. Sedan får barnen ett papper med en
enkel text som jag skrivit, och de måste leta
efter nyckelorden. På så sätt blir läsningen
intressant, och barnen tycker det är spännande att leta efter orden. ”Å, det är så roligt att leta efter gömda ord!” brukar jag få
höra från eleverna. Man kan även ge dem
en text där nyckelorden saknas och de får i
uppgift att fylla i orden. Ibland har vi också
en frågetävling i ämnet vi pratat om, och
det är så härligt att se hur mycket barnen
minns efter lektionen!
Eftersom vi träffas en halvdag varannan lördag hinner vi med ganska mycket.
Jag kombinerar ofta olika teman, t.ex. geografi med Sveriges landskap och Nils Holgersson. Eleverna tyckte det var intressant
när de fick skriva in på kartan var de olika
nöjesparkerna och djurparkerna ligger, och
även berätta vem av dem som besökt de
olika platserna och vilka berg-och-dalbanor
de åkt. Alla hjärtans dag kombinerande vi
med att öva på hj-stavningar, och vi gjorde
Alla hjärtans dag-kort. Lektionen i slutet
av februari handlade om Vasaloppet och
skidåkning, vi pratade om kung Gustaf Vasa

och drack blåbärssoppa. En annan lektion
kombinerade jag med H.C.Andersen, Den
fula ankungen och mobbning.
Vi har lärt oss om olika svenska uppfinningar, t.ex. kylskåpet, tändstickan och Tetra
Pak. När vi hade en lektion om kylskåpet
gjorde barnen sitt eget kylskåp – d.v.s. ett
vikt A4-papper, och inuti ritade de hyllor
och klippte ut kylvaror ur reklamblad och de
fick även skriva orden under bilderna. När
vi pratade om tändstickan fick alla elever
dekorera var sin stor tändsticksask (som
säkerhetsåtgärd tog jag ur tändstickorna
och istället la vi i små chokladtomtar i
askarna). När vi hade en lektion om Tetra
Pak gjorde vi ett praktiskt pyssel – avklippta
mjölkpaket blev till vackra pennställ med
hjälp av lite glansigt presentpapper.
Förra våren pratade vi om blomsterkungen Carl von Linné och allemansrätten.
Jag kontaktade Naturvårdsverket och fick
15 ex. av deras fina folder ”Allemansrätten
– en unik möjlighet”. När vi pratade om
samerna i samband med samernas nationaldag i februari beställde jag broschyren
”Samerna, ett av världens urfolk” från
samer.se, som vi arbetade med under en
lektion. När vi läste om Sveriges geografi
använde vi oss av Svenska institutets fina
Sverigekartor som vi fick via konsulatet. Det
finns mycket fint gratismaterial att beställa,
bara man letar på internet!
Jag älskar att pyssla tillsammans med barnen, och jag tror att när de tillverkar något
enkelt men vackert som de får med sej hem,
så är det lättare för dem att berätta för sina
föräldrar om lektionen och vad de lärt. De
kan ha det framme i sitt rum och blir på så
sätt påminda om lektionen under en längre
tid. Jag gillar det gamla kinesiska ordspråket
”Jag hör och jag glömmer. Jag ser och jag
kommer ihåg. Jag gör och jag förstår.”
Jag har även vid flera tillfällen bjudit in
föräldrar som fått hålla i olika lektioner.
Tandläkarpappan berättade om karies och
vikten av att borsta tänderna, pappan från
Piteå berättade om Norrbotten och surströmming, den finländske pappan höll i en lektion
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om Mumintrollet och mamman med häststallet berättade om hästar och hästhoppning.
Härnäst står hockeypappan i tur att ha en
lektion. Alla föräldrar har något intressant
att bidra med, och det är också nyttigt för
barnen att höra olika svenska dialekter.
Jag tar även tillvara på mina andra svenska kontakter här i Bulgarien. En gång bjöd
jag in chefen på Volvo lastvagnar, som hade
en mycket bra lektion om trafiksäkerhet.
(Volvo har ett särskilt utarbetat skolmaterial
för barn i 6–12-årsåldern). Under en annan
lektion fick vi besök av en svensk-bulgarisk
animatör som har gjort barnfilmerna ”Space
Yoghurt”, och hon berättade hur det går till
att skapa animerad film. Ägaren till det svenska företaget ”Smart in the dark” skänkte
fina reflexmössor och reflexarmband till barnen, och i samband med det hade vi en lektion om hur viktigt det är att synas i mörkret.
Varje gång vi träffas har vi en gemensam
frukt- och fikastund. Detta lilla avbrott har
inte enbart till syfte att fylla på blodsockret,
utan det blir också ett tillfälle då vi sitter och
pratar mer avslappnat med varandra. Det
är också ett sätt för barnen att lära känna
mer av vår svenska kultur. På smörgåstårtans dag i november tillverkade vi vår egen
smörgåstårta, och förutom att vi tillsammans
skapar något gott och pratar om svenska traditioner, så dyker det även upp ord som t ex
att blanda till en fyllning, breda på, skära,
hacka, skala och garnera. Vi försöker ta vara
på alla goda matdagar i almanackan, och
firar kanelbullens dag, fettisdagen, våffeldagen, chokladbullens dag, äpplets dag, m.m.
I slutet av dagens lektioner, när alla är
lite trötta, brukar vi spela sällskapsspel. Även
detta är ett sätt att få barnen att prata svenska
med varandra. Jag har köpt ett fint memoryspel med svenska vilda djur (från Naturbokhandeln med bilder av Lars Klinting),
och när vi spelar måste man också säga vilket
djur det är när man lyfter upp kortet, t.ex.
lodjur, huggorm, igelkott, bäver. Ett annat
roligt spel är ”Galenpanna” där man ska
lista ut ordet på kortet man har i pannan.
”Är jag en möbel?, Kan man äta mej?, Är
jag en seriefigur?”, det är många frågor som
kan behöva ställas innan man kommer på att
man är t.ex. en sjöjungfru eller en hårfön.
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Svenska traditioner
Jag tycker det är viktigt att barnen får växa
upp med svenska traditioner, och det har
varit roligt att våra elever kunnat delta
på både luciafiranden och nationaldagsfiranden. Varje år anordnar IWC (International Women’s Club) en stor välgörenhetsbasar strax innan jul, och under de senaste
åren har svenska skolans elever medverkat
med luciatåg. Det nordiska inslaget är av
stort intresse bland besökarna, och visas till
och med ibland i nyheterna på nationell
TV. På det svenska nationaldagsfirandet har
vi flera gånger fått inbjudan av vår svenska
ambassadör Louise Bergholm att framträda
med att sjunga Idas sommarvisa och Nationalsången, vilket var ett uppskattat inslag i
programmet. För mej har det varit så underbart att barnen kan få möjlighet att uppleva
den där typiskt svenska sommarkänslan att
stå på en scen iklädd fina sommarkläder och
sjunga ”Du ska inte tro det blir sommar”.
Under vårens pandemi var vi, som de
flesta andra svenska skolor runt om i världen
tyvärr tvungna att ställa in våra vanliga lektioner, och även den inplanerade resan med
föräldrar och elever till ett häststall med ridning och grillning. Jag är trots allt ändå tacksam för den här speciella perioden, då jag haft
förmånen att ha individuella lektioner online
med eleverna. Det har varit fina stunder av
gemenskap, och en möjlighet att för mej som
lärare ha tid att prata med dem en och en,
samtidigt som jag kunde upptäcka deras fel
och brister och se mer exakt vad varje enskild
elev behövde träna på. Eleverna som annars
har ett ganska intensivt program med skola
och många aktiviteter hade under våren extra
mycket ledig tid, och vi tog vara på tillfället.
Det var ju ganska långtråkigt att vara hemma
så länge, och flera av föräldrarna har berättat att lektionerna i svenska var en av veckans
höjdpunkter som barnen såg fram emot.
Lektioner online
Under online-lektionerna jobbade jag utifrån olika teman. Nedstängningen kom ju
helt oförberett, och ingen av eleverna hade
något arbetsmaterial hemma, men vi gjorde
det bästa vi kunde av situationen. Det enda
eleverna behövde ha var en skrivbok och en

penna, jag hade en whiteboard, några hemmagjorda bilder och lite olika föremål som jag
samlade ihop för att visa upp och prata om.
Vi pratade om olika teman som t.ex. yrken
och egenskaper, våren och insekter, kroppsdelar, påsk, sommar och även lite grammatik
med bl.a. verb och adjektiv.
För varje tema fick de skriva ner nio ”svåra
ord”, t.ex. olika insekter. Sedan spelade vi
en enkel form av bingo – en lek som utan att
eleverna la märke till det även blev en övning
i ordkunskap, stavning och läsning. De fick
rita upp nio rutor i sin skrivbok, jag ritade nio
rutor på min tavla och sedan skrev vi in orden
i blandad ordning. Jag blandade korten med
bilderna och när jag visade upp en bild fick
de säga ordet, på så sätt repeterade vi orden
igen, t.ex. nyckelpiga, trollslända, mygga,
skalbagge. Sedan skulle de hitta var de skrivit
ordet och kryssa för det. Det var väldigt spännande att se vem som först fick tre i rad (vanligtvis vann ju eleverna).
Värdefulla kontakter
Vi har inte många svenska tonåringar här i
Bulgarien, men tack vare vårt gemensamma
projekt med de svenska skolorna i Aten och
Milano har min 17-åriga dotter Emma deltagit
i svenskalektioner varje vecka. Förutom värdefull svenskundervisning inför TISUS-provet
som hon ska skriva i höst, så har hon även fått
vänner bland de andra eleverna, och vi hoppas
att vi ska kunna ordna en resa i framtiden så att
de kan träffas IRL. Speciellt i tonåren är det så
viktigt att våra elever har kontakt med andra
jämnåriga svenskar, känslan av samhörighet är
så viktig i den åldern! Jag är så tacksam för projektet, och hoppas att min 14-årige son också
vill vara med när vi fortsätter i höst.
Eftersom jag arbetar ensam och vi är en
ganska nystartad skolförening, så har det
betytt mycket för mej att komma till SUF:s
lärarkonferenser. Det har varit betydelsefullt
att träffa andra, mer erfarna lärarkollegor, och
både kunna utbyta pedagogiska tips och att
diskutera livet utomlands. Det har också varit
givande att lyssna till de olika gästtalarna.
Hittills har jag haft förmånen att få vara med
i München, Aten och Milano, men det var
med sorg i hjärtat vi tog emot meddelandet
att konferensen på Cypern blev inställd p.g.a.
pandemin. Vi hoppas att konferensen i Ayia
Napa kan bli verklighet nästa vår istället!
Att regelbundet få tidningen Sverigekontakt
har också gett mej inspiration till lektionerna,
och det är intressant att läsa om hur andra
utlandssvenskar har det runt om i världen.
Med min lilla berättelse vill jag uppmuntra
er som bor på platser där det inte finns många
svenskar. Ta vara på det ni har
runt er och gör det bästa av situationen! Det DU gör kan vara
avgörande för de svenska barnen på den plats där du bor!
Text: Ann-Kristin Stefanov. Sofia,
Bulgarien

Till Argentina 1906

Arthur Thesleff och hans följe
På en central plats i den oansenliga
kolonistorten Caa Yarí (’yerbagudinna’)
med 135 invånare i Misiones, Argentinas nordöstligaste provins, står ett
cementskepp med inskriptionen
”Linnea”. Alltså ett minnesmärke, men
utan anknytning till vare sig havskust
eller flodstrand, vilket kan förbrylla en
besökare.

Monumentet restes 2006 till hundraårsminnet av ett mindre känt finländskt emigrationsprojekt under ledning av baronen Arthur
Thesleff (1871–1920). Han är möjligtvis
mera känd som romerforskare och expert
på svampar och vandringsmyror. Till denna
då orörda vildmark anlände 1906 cirka 150
finländare, huvudsakligen finlandssvenskar
men också ett fåtal svenskar, för att etablera
sig som kolonister. Marken hade upplåtits av
den argentinska staten och skulle uppdelas i
lotter om 50 hektar för uppodling av yerba,
bomull, tobak eller sockerrör. I skogen växte
apelsiner och bananer vilt, vilket föreföll
lockande för nordborna. Thesleff själv
trodde mest på plantageodling av yerba
mate, indianernas gamla hälsote, vilket
spåddes en lysande framtid.
Förryskningsvågorna i storfurstendömet
Finland liksom rekryteringen till den ryska
armén hade den 17 juni 1904 lett till det så

kallade skottet i senaten, då den ryske generalguvernören Bobrikov sköts ihjäl av Eugen
Schauman (som också senare tog sitt liv).
Upprorsstämningen var stark bland de välutbildade finlandssvenskarna med förgreningar
också till Stockholm. Ryska utvisningar var
inte ovanliga. Skulle man inte börja på nytt
i en annan del av världen och skapa ett Nya
Finland? Kuba, Mexiko och Kanada hade
hägrat som mål innan man bestämde sig för
Argentina (jfr Olin 1992). År 1904 bildades
en kommission som först begav sig söderut
till Patagonien, sedermera till Misiones i
rakt motsatt riktning. Där reserverades 125
000 hektar i 14 månader för cirka 2500
yerbaodlande familjer. Att inte heller det
området var särskilt väl valt skulle det senare
visa sig.
Resan
Ångaren ”Linnea” med sina passagerare
hade lämnat Södra hamnen i Helsingfors den
12 maj, avvinkade under hurrarop. De satte
kurs mot Lübeck och åkte tåg till Bremen
innan de gick ombord på ångaren ”Frankfurt” som skulle föra dem till södra halvklotet.
Ekvatorn passerades den 13 juni, till Montevideo, Uruguay anlände de tio dagar senare
och fortsatte sedan mot Buenos Aires.
Med på denna resa var också åtta svenskar, däribland Ellen Dahlbäck (1870–1941),
utbildad vid Gymnastiska Centralinstitutet
(GCI), med de tre barnen Eva (född 1897),
Bengt (född 1899) och Britta (född 1900) och

den f.d. sjömannen Ivar Karlén (född 1883)
med sin fru Henriette (1884–1970) som
egentligen haft Paraguay som resmål.
1.1 Ellen Dahlbäcks brev
Ellen Dahlbäck beskriver överresan i fyra
brev, daterade 26 maj (från Antwerpen) och
från båten 20, 21 och 22 juni, hem till sin
mor i Rönninge. De hade legat i hamn i Antwerpen i kolrök och sot, föga uppiggande. En
månad senare klagar Ellen över hur slö hon
blivit av den långa, tråkiga resan. Om två
dagar skulle de lägga till i Montevideo och
sedan stanna i Buenos Aires, oklart hur länge.
Egentligen skulle hon kunna berätta en hel
dag om resan men känner sig så ”slapp” efter
att ha passerat ekvatorn. I Spanien hade de
inte gått i land i någon hamn,
vilket de däremot gjort på
Madeira. Ellen och barnen
hade roat sig kungligt med en
rundtur, åkt bergbana, frossat
på allehanda frukter, besökt
ett konditori och njutit av den
storartade växtligheten. De
hade firat ”equatordagen”
ombord den 13 juni med
många upptåg och vattenlekar
som barnen gillat. Nu klagar
Ellen över fukten, deras våta
bäddar och kläder och den
saltimpregnerade hyn.
Då och då mötte de förbipasserande båtar, det dök upp
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hajar och valar, ibland stim med flygfiskar,
men livet ombord förblev enformigt:”man
äter och sover och är retlig och småaktig och
skvallrar om varandra i hörnen”, säger Ellen.
Så får vi lära känna hennes medresenärer.
I hytten bredvid bor Karl Ehrström med fru
från Vasa och två barn, vidare Arthur Thesleff, magister Stenroth, Karléns (frun Henriette var baldrottning). Till hennes kotteri
hörde vidare en kusin till Eugen Schauman,
forstmästaren Harald Eneberg och ingenjören Bert Nordfors (som skulle hjälpa Dahlbäcks ett år). Maten ombord var tydligen
riklig för hyttpassagerarna, men Ellen blev
trött på bordsgrannarna. Någon rapport
från Buenos Aires och den fortsatta resan
finns inte i hennes brevsamling.
1.2 Andra källor
Hur stämmer Ellen Dahlbäcks skildring med
andra källor? En till synes pålitlig andrahandskälla är K-G Olins Öden och äventyr
(1992), där kapitlet Nybyggarna behandlar
det Thesleffska projektet på inte mindre än
57 sidor. Han skildrar livet ombord med lite
andra förtecken. Vi får veta mer om medpassagerarna och begivenheterna ombord.
Före ekvatorn hade de firat 2-årsdagen av
Eugen Schaumans död med en minnesfest
som avslutats med att sjunga ”Vårt land”.
För kolonistlivet förberedde man sig med
föredrag om odlingsmetoder, skjutvapnens
skötsel och dagliga gymnastikövningar. Om
Ellens granne Karl Ehrström får vi veta att
han tidigare arbetat för Nobel i Baku, sedermera som kassör för Vasa Bomullsspinneri,
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där det precis upptäckts att det saknades
medel i kassan. Men nu var han anställd av
den argentinska regeringen för att främja
intresset för bomullsodling.
Ankomsten
Den sista etappen skedde med flodbåt i sju
dagar från Buenos Aires, längs Paraná-floden
norrut till Posadas, huvudorten i Misiones
(med 8000 invånare, 1905). Därefter cirka
fem mil med en mindre båt till Santa Ana.
Finländarna var indelades i två grupper. De
sista fem milen på land tillryggalades med
hjälp av oxekipage i karavaner, innan de
den 10 juli 1906 anlände till Bonpland. Det
var en liten ort, grundad 1894 med ett fåtal
invånare, men däribland också 15 svenska
emigrantfamiljer från Brasilien sedan 1903
(jfr Eidt 1971:93). Här hade den argentinska
regeringen ställt ett femtiotal tält till förfogande för att hysa de nyanlända, blivande
kolonisterna. Det blev en strapatsrik färd
som avskräckte flera redan i förtid.
2.1 Ellen Dahlbäcks version
Hennes första brev till modern efter ankomsten är daterat den 2 augusti. Då har hon
mycket att förtälja. ”Jag vet inte varken var jag
ska börja eller sluta.” Om den sista, krävande
etappen skriver hon ingenting. ”Ännu en
månad torde vi få ligga här i väntan på att
mätningarna skola bli gjorda och sedan
kommer den första tiden i skogen då jag ej
är säker att kunna få bud till någon poststation (...) Vi, en hel del som trivs ihop samt
naturligtvis Artur Thesleff ha beslutat oss
för lotter i norra Bonpland, ett område
som också ska läggas till Finska kolonin.”
(nuvarande Mártires). Ellen har bestämt sig
för 200 hektar, ett vackert höglänt område
vid en fiskrik flod (Yabebiri) med Thesleff som
granne. Men där finns ingen väg ännu, utan
lantmätarna trevar sig fram med kompass.
Dagarna fylls med allehanda göromål
”bädda och sopa i tältet och prata med
grannarna”. De vaknar redan kl. 5 på morgonen och går till sängs redan vid åtta-tiden
”de långa mörka aftnarna är bedrövliga”.
De utfodras av regeringen med två mål
emigrantkost om dagen, dessutom har de
ett Primus-kök för ytterligare matlagning,
Familjen har utökats med ett antal husdjur, ett litet svart sto som Ellen rider på
och känner sig som en kosack, en liten hund

som blivit Bengts och en get med killing
som blivit Evas. Grannarna hade förärat
dem en svart gris som bodde i en papplåda
och blivit Britas, Thesleff hade försett dem
med en höna som bodde i Ellens hattkorg,
sedan han hotat med att också ge henne
en kalv och en tapir. De hade nu en sådan
djuruppsättning att herr Nordfors måste
hjälpa dem att bygga en inhägnad. Barnen
är överlyckliga, enligt Ellen, och har fått
löfte om en häst. De hyser ingen fruktan för
vare sig ormar eller vilda djur.
Det följande brevet till modern av den
7/9 1906 präglas av osäkerheten kring
förvärvet av jordlotterna. ”Det här ovissa
som vi så länge levat i tar humöret bort.”
Nu har våren kommit med härliga
blommor och träd, heliotroper, liljor och
orangelundar. Skogen är full av våra
krukväxter, palmer och filodendron. Ett
tropiskt oväder hade passerat revy. Det
hade åskat, stormat och regnat så att deras
tält höll på att ”gå sin kos.” Sonen Bengt
hade varit med ”farbror” Eneberg ute på
skogsarbete, utrustad med packning precis
som en vuxen på hästen ”Chico.”
Thesleff hade rest iväg till Finland för
att hämta sin fru, Berta Jägerfelt. Som svar
på moderns förfrågan om något att sända
önskar sig Ellen Tomtens skurpulver (!) och
blått panamatyg till flickklänningar.
Avslutningsvis får vi för första gången
höra talas om Sigurd Dahlbäck, Ellens lagvigde, som stannat kvar i Stockholm. De
håller av allt att döma kontakt i båda riktningarna, men i december 1907 blev deras
skilsmässa ett faktum. Då hade de levt
åtskilda i ett och ett halvt år, förmodligen på
inrådan av kyrkoherden i hemförsamlingen
enligt dåtida medlingspraxis.
2.2 Ankomsten enligt andra källor
Beskrivningen av passagerarnas ankomst
till Misiones har Olin (1992:219 ff) byggt
på andra emigrantbrev. Vid ankomsten till
Posadas hade de mötts av landsmannen och
apotekaren Filip Gallén (1869–1930) som
erbjudit tolkhjälp. (Han hade den 15/11
1904 anlänt till svenskorten Guarani, Rio
Grande do Sul, Brasilien tillsammans med
finnen Efraim Sukonen och dennes son
Johan för att förbereda ett liknande, finskt
kolonisationsförsök men även fungerat som
tolk åt de där bosatta svenskarna (se Povoadores 2004:32). Vid den sista
landstigningen i Santa Ana
hade svensken Linus Hultgren
(1890–1972) och brasiliensvensken Carlos Eriksson (född 1892)
fungerat som tolkar åt de nyanlända finländarna, den senare
också som hjälp vid proviantering åt Dahlbäck, Stålhandske, Breitenstein och Åberg (se
inspelning Arg 32, 1971).
Det landskap som finländarna
Ellen Dahlbäck och hennes hus Branteberg.

mötte var orört av människohand. Den
kuperade slätten övergick så småningom
i tät djungel, genomkorsad av vattendrag.
Några ägoindelningar existerade inte och
vägen var snarare en rågång. Dessutom
saknades en 60 m lång bro över floden
Yabebiri. Jorden var delvis stenbunden,
delvis sank med kärrmarker. Att röja för en
nyodling blev en svår uppgift för nordborna
som inte var vana vid kroppsarbete.
Tältstaden i Bonpland låg på en skoglös
kulle cirka 15 km från Colonia Finlandesa.
Många föredrog att stanna där. Mestisbefolkningen, ”bambujeserna”(se Thesleff 1912)
anlitades för röjningsarbete liksom där bosatta
f.d. brasiliensvenskar vilka betalades med emigranternas medförda medel. Minister Axel
Paulin besökte orten men först 1912. Han ger
en livfull beskrivning av tillvaron därstädes,
återgiven i Prins Wilhelms bok ”Röda Jordens svenskar” (1948:119ff). ”Det täcka könet
lyste till största delen med sin frånvaro, då
flertalet av finnarna (finländarna?) voro ungkarlar eller hade lämnat sina familjer kvar i
hemlandet. Den mest praktiska i hela samlingen var emellertid en kvinna, rikssvenska
förresten. Det var en fru Dahlbäck, maka
till en omkring sekelskiftet mycket känd
advokat. När det knep tog hon ledningen
och dekreterade att så och så ska det bli.”
3.Nybyggarlivet
3.1 Ellen Dahlbäcks version
I ett brev av den 16/10 1906 till svägerskan
Mia Löfgren får vi en ytterligare inblick i
Ellens nybyggartillvaro. ”Alla barnen rider
ogenerat miltals! Roligt är det att ha hundvalpar och hästar. Vart man skall, så är det
att rida på det som här kallas vägar men som
är endast illa upphuggna rågångar. (...) För
närvarande bo vi på Carls (Stålhandskes)
lott i tält fortfarande. (...) Vi så och plantera
alla dagar och i januari eller så hoppas vi få
mycket gott att leva av. Mest saknar vi mjölk.
Ingen ko kan leva i skogen förrän det blivit
litet odlat. Smör har vi inte haft på sex veckor.
(...) Du skulle se oss! Vi kokar vid en stockeld, men jag fick så ont i ögonen av röken att
vi nu har en brasiliansk kock, en lyx som jag
måste bestå mig. Det är f.ö. bra, ty såväl barnen som jag lär oss tala på det sättet.”
Deras kök och ”dass” är byggda av palmblad. Ett stort bord med bänkar och soltak
över är deras matsal. De bor i två tält som
de fått till låns av regeringen. I det ena
bor Ellen och barnen, i det andra de båda
”drängarna” (d.v.s. kusinen Carl Stålhandske och Bert Nordfors).
Till middag ska de äta bruna bönor och
soltorkat kött (charki) som är stående rätt.
Till frukost hade de ätit pannkaka, vatten
och ägg, därtill kaffe eller yerba-te. Avståndet till handelsbo- den var 15 km, en dagsritt på tre mil. Dit skulle Ellen rida med
Bengt följande dag.

Ellens nästa brev till modern är daterat
”Trollebo” den 3/1 1907. Där sägs hon ivra
för sina husliga bestyr att göra apelsinsaft
och baka pepparkakor, men hennes järnspisugn är allför liten. Majsen skulle strax
vara färdig och ge god vinst. Colonia Finlandesa var den enda koloni som skulle få
någon majsskörd, då en gräshoppsinvasion
hade förstört för de flesta. Men brunnsvattnet tenderade att sina. Köttet till julmaten
hade ruttnat i vattningen och ett svinhuvud
till sylta gått samma väg. Återstod ris, bönor
och konserver till julmat.
Annandag jul hade de samlats till fest
en halv mil bort. Där stektes en halv oxe,
kokades risgröt och det sjöngs ”Vårt land”
så att alla grät. En märklig julfest i 34 graders värme!
Det sista brevet till modern skriver Ellen
den 3/5 1907. Där får vi en detaljerad
beskrivning av vad hon åstadkommer med 3
liter mjölk om dagen: välling, gröt, smör och
kaffegrädde! Thesleffs hade varit på besök
med tanke på den nymodigheten. Sedan
blir vi invigda i hennes husbyggnadsplaner.
Carl och Nordfors skulle börja röja för hus
och slå spån till tak, sedan skulle de ”lega”
en man för att såga bräder. Om nätterna
drömmer hon om rödfärg som är okänt
där. En finländsk kemist tror sig kunna göra
rödfärg av rödleran, men det tror inte Ellen
på. Vi får veta att Ellen inköpt en resårsäng
och att barnen sover i sängar med vävbotten (s.k. catres som var hopvikbara). Alla har
madrasser stoppade med majsblad.
I det följande brevet till svägerskan Mia av
den 21/6 konstateras att nu har ett år passerat
sedan ankomsten men deras tillvaro hade inte
förändrats. Hemma påstås det att man satsar
på sockerbruk och tobaksfabrik men utan synligt resultat. Ellen har nu en lott vid Yabebiri-floden med vattenfall och frostfria höjder,
lämpliga för rörsockerodling. Där arbetar Carl
med en brasiliansk dräng. För barnens undervisning skall hon anställa en ”studentkolonist”
två dagar i veckan men först i september,
då de flyttat ut i skogen igen. Till husbehov
odlar de majs och bönor, med majsen göder
de också svinen. Just nu har de en ”smällfet” sugga med sju smågrisar och ser fram
emot att få äta eget fläsk. En rik hönsgård
önskar hon sig. Såsom Bengt avslöjat i brev
har de en snäll jungfru Beda, en svenska
från Brasilien. (Det var Beda Sandberg, född
1887, som senare gifte sig med Erik Kratz,
se inspelning Arg 37.) Skildringen av Ellens
liv som kolonist avslutas med midsommarfirandet i form av en ridtur 20 km bort med 4
fruar och 20-30 herrar. Den 9 juli är Argentinas nationaldag, då också Colonia Finlandesa firade sin ett-årsdag med möte och fest.
3.2 Nybyggarliv enligt andra källor.
Kolonins avveckling
Via Olin (1992) och Tessieri (2006) får vi en
annan inblick i nybyggarlivet. Här dominerar

jakthistorier i djungeln, vi får prov på florans och
faunans mångfald, möter indianer och andra
emigrantöden. Återkommande exempel ges på
dryckesfester som kunde urarta till rena orgier.
Thesleff själv lär inte ha varit något föredöme.
Den fortsatta tillvaron i Colonia Finlandesa
blev synnerligen osäker och konfliktfylld. 1909
blev Thesleff avsatt som administratör, lämnade kolonin och återvände till Stockholm,
där han dog 1920. Tvister utbröt angående
Bonpland Norte och dess införlivande med
den finländska kolonin. En efter en lämnade
finlandssvenskarna den. I juni 1907 var de
112 personer (därav 69 kolonister), år 1908 79
personer och 1919 endast 15 personer (Olin
1992:243). Efter 1912 fick kolonin påfyllning av
en rad finska familjer som anlänt till Brasilien
i december 1911 tillsammans med Norrbottensutvandrarna, t.ex. familjerna Niskanen,
Tölinoja, Watanen och Juntunen (Povoadores
2005:135) samt på 1920-talet ett tillskott av
finska familjer från Kitee, Karelen.
Ellen Dahlbäck gjorde ett försök att etablera
sig som sjukgymnast i huvudorten Posadas ett
par veckor 1908 och samtidigt läsa spanska
för en tysk, men hon saknade patienter. 1909
blev det dags för uppbrott och flytt till Rosario, där Ellen fått anställning. Där bodde hon
åtminstone till 1917 och 1920 är hon bosatt i
Buenos Aires. Barnen hade fått anställningar
på Bolinders och LM Ericsson. Hon gjorde
återbesök i Sverige 1923 och hennes sista brev
i samlingen är daterade 1923 och 1924. Ellen
Dahlbäck avled i Buenos Aires den 25/9 1941,
71 år gammal efter ett händelserikt liv.
Thesleffs äventyrsexpedition blev snart
avslutad och de sista, kvarboende finlandssvenskorna är sedan länge hädangångna. Deras
liv i bjärt kontrast skulle kräva ett eget kapitel.
Idag ligger kolonin öde med idel planterade,
tallbevuxna arealer. I väntan på bättre tider…
Text: Gunvor Flodell
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Dialekten i
Gammalsvenskby
att göra den negligerade rösten hörd. Substantiv i dialekten
I föregående artiklar berättade jag om substantiv i dialekten. Här fortsätter jag med en typ av substantivböjning i dialekten som motsvaras av standardsvenskans buske, pojke. Avsikten med de här artiklarna är att
ge en kortfattad belysning av alla delar av dialektens grammatik steg efter steg och att berätta om Gammalsvenskby-projektet i en allmänt tillgänglig form.

Vad är »deklination»? Vi har
redan behandlat den 1:a och 2:a
deklinationen av maskulina substantiv. Här följer nu exempel på

Branten ner mot
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maskulina substantiv av den 3:e deklinationen. Vad är egentligen en »deklination»
och på vilket sätt särskiljer vi dem? I vår
dialekt är principen enkel. Dialekttalare
säger till exempel tfō fiskar och tfō svänskär.
I dessa ord är pluraländelserna olika, och

den här skillnaden går inte att förutsäga
eller härleda ur singularformerna svänsk
och fisk. Även när vi vet hur man i dialekten sager »en svensk», »en fisk», kan vi
inte säga vad den normala pluralformen
är, svänskär eller svänskar? fiskär eller fiskar?

Sådana skillnader får man lära sig utantill, och det är därför det inte finns någon
klar regel för att bilda den rätta pluralformen. Om substantiv skiljs åt så här, brukar
man säga i lingvistiken att de hör till olika
deklinationer. De olika ändelserna är kännetecken för deklinationerna, i detta fall av
den 1:a och den 2:a.
I dialekten finns det ett intressant drag
som inte finns i den nutida svenskan. Substantiv av samma genus, t.ex. maskulinum,
kan ha olika ändelser inte bara i plural, utan
även i bestämd form singular. I standardsvenskan säger man fisk-ar, katt-er, flick-or med
tre olika ändelser (alla tre ord är av samma
genus), men fisk-en, katt-en, flicka-n med
samma ändelse. Skillnaden mellan -en i fisk-en
och -n i flicka-n är inte väsentlig, de är varianter av samma ändelse: -en används efter
konsonanter, -n efter vokaler (sådana varianter som beror på den fonetiska omgivingen
kallas allomorfer). Orden fisk, svänsk i dialekten är i bestämd form singular fisken, svänsken, precis som i svenskan, men backe, brant
är bakk-an, brant-an och inte bakken, brant-en.
Det går inte att förutsäga dessa former, dvs.
förutsäga vilket av orden får -en och vilket -an.
Det innebär att de hör till olika deklinationer.
De maskulina substantiv som har ändelsen
-an i bestämd form singular bildar den 3:e
deklinationen i dialekten. I standardsvenskan motsvaras de av sådana substantiv som
buske, pojke, backe. I svenskan betraktas dessa
substantiv inte som en separat böjningstyp
därför att i den svenska grammatiska traditionen är det bara pluralformen som gäller
vid uppdelningen i deklinationer. I plural har
buske osv. samma ändelse som fisk, gren, dörr,
dvs. är buske och fisk samma typ om vi tittar
bara på pluralformerna.
Två subtyper av 3:e deklination
I dialekten finns en regel enligt vilken en
obetonad vokal bevaras efter en kort rot och
försvinner efter en lång. »Lång» i detta sammanhang är den som har en lång konsonant eller vokal eller grupp av konsonanter.
»Kort» är den som inte har långa ljud. Hake
i dialekten är hoka, backe är bakk. Vi ser att
den obetonade vokalen som finns i svenskan
försvann i dialekten i bakk men är bevarad
i hoka. Ordet hoka har en kort rot (o uttalas kort!), bakk har en lång (med långt k). Det
är en viktig företeelse i dialekten som i stor
grad bestämmer hur hela böjningssytemet
av både substantiv och verb ser ut. Följaktligen, måste vi särskilja två subtyper i den 3:e
deklinationen, dvs. substantiv med korta och
med långa rötter. Den yttre skillnaden mellan dessa syns bara i obestämd singular. De
–rra bevarar -a (hoka, hära, loka...), de senare har förlorat det (bakk, brant...). Försvinnandet av vokaler i ordslut kallas apokope
i lingvistiken, en gammalgrekisk term som
ursprungligen betyder ’borthuggning’. Man

kan också anmärka att det inte är ovanligt
att ordets böjningsformer beror på rotens
kvantitet (dvs. om den är kort eller lång).
I fornengelskan, till exempel, har neutrala
substantiv med korta rötter ändelsen -u,
medan de med långa har nolländelse därför
att detta -u försvann efter den långa roten.
Jämför scip (uttalas med [sk]) ’skepp’: plural scip-u, men word ’ord’: pl. word (pluralformerna ships, words uppstod mycket senare).
Språkhistorisk bakgrund
De skillnader som finns i dialekten i de 1:a,
2:a och 3:e dekinationerna är myckel gamla
och går tillbaka till förhistoriska, redan urindoeuropeiska, tider. Liknande skillnader finns
i många indoeuropeiska språk. Att beskriva
orsaker till dessa skillnader skulle leda oss alldeles långt bort från vårt tema, men – kortfattat sagt – beror denna skillnad på det ljud
som ordet någon gång (dvs. i urspråket) hade
i slutet av stammen. Vissa stammar slutade
på vokalen o (till den här typen går tillbaka
substantiv av dialektens 1:a maskulina deklination), vissa slutade på i (den 2:a maskulina
deklinationen i dialekten). Substantiv med
stammar på o och i böjdes inte på samma
sätt, vilket är mycket tydligt i sanskrit, fast
de korta vokalerna o och e blev a i sanskrit.
Den maskulina o-stammen vrkah ’varg, ulv’ (a
i slutet av stammen = indoeuropeiskt o) har i
genitiv vrkasya, i-stammen munih ’vis man’ har
i genitiv en helt annan form munēh. Samma
olikhet observeras i plural: vrkāh och munayah.
Många substantiv hade stammar som slutade på konsonanter, bl.a. på n. Dessa hade
sina säregenheter i böjningen. T.ex. ordet rājā
’kung’ hade rajnah i genitiv och rājānah i plural (j uttalas här som j i engelskan). Alla dessa
ljud kunde förändras eller försvinna under
århundradens lopp, substantiv kunde gå över
till andra böjningstyper (t.ex. från den konsonantiska till den vokaliska), och detta skedde
på olika sätt och med olika hastighet i olika
språk. Men vissa skillnader i böjningstyperna
som går tillbaka till urgamla indoeuropeiska
typer är väldigt djupt rotade. I en eller annan
form – vanligen ytterst transformerad – bevaras de i en viss utsträckning i moderna språk,
t.o.m. i vår dialekt. Substantiv av den 3:e
deklination går tillbaka – genom många transformationer, både fonetiska och morfologiska
– till indoeuropeiska n-stammar. I sanskrit är
det den ovannämnda typen rājā, i latinet homo
’man’ – gen. hominis. Den här typen är bra
bevarad i gotiska och fornengelska. Jämför ett
fragment av paradigm av ordet ’man’:
gotiska: nominativ guma (= lat. homo), genitiv
gumins, plural gumans. fornengelska: nom.
guma, gen. guman, pl. guman.
I fornnordiska språk har den här typen
förändrats framför allt i det att stamkonsonanten n försvann:
fornisländska: nom. gumi, gen. guma, pl.
gumnar eller gumar.

fornsvenska: gumi (bevarat i brudgum i
nysvenskan).
Bortfall av den korta konsonanten n var
en viktig fonetisk företeelse i urnordiskan. På
grund av den har vi bl.a. infinitiver som slutar
på vokal i stället för n, jämför sv. läsa, se och
ty. lesen, sehen osv. Naturligtvis finns det många
ord i nutida svenska som slutar på n, men de
är inte urnordiska eller slutade i urnordisk tid
på andra ljud än kort n.
En annan fornnordisk innovation var det att
i plural förlorade n-stammar sina särdrag och
blev böjda som substantiv av typen fisk (historiskt sett indoeuropeiska o-stammar). Det gäller
också för vår dialekt: bakk, hoka är bakkar, hokar
i plural. Men annars är n-stammar mycket livfulla och talrika. När det gäller maskulina substantiv i fornnordiska språk, finns det egentligen
två huvudtyper av deras böjning, den av o-stammar och av n-stammar, alla andra böjningstyper är inte särskilt talrika och har en tendens
att gå över till de här två huvudtyperna.
I de germanska språkens historia kallar man
deklinationer av stammar som i urspråket slutade på vokaler starka, och av stammar som
slutade på n svaga. »Svag» i detta sammanhang innebär inte att de är särskilt fåtaliga eller
sällsynta. I detta fall används de här termerna
för att understryka det olika utseendet av respektive deklinationer. Jämför fornisländskan:
Stark: nominativ fiskr ’fisk’, ackusativ fisk,
dativ fiski, genitiv fisks.
Svag: nom. granni, ack. granna, dat. granna,
gen. granna.
Ibland kallar man »svaga» de former som
är yngre eller sekundära. Men det gäller
knappast n-stammar eftersom i det indoeuropeiska perspektivet är de inte en »yngre» typ
än o- och i-stammar.
Det bör anmärkas att det ofta är så att ett
visst substantiv inte har klara motsvarigheter
i besläktade språk. Sådana tydliga paralleller
som latinskt homo = gotiskt guma är inte
mycket frekventa. En annan omständighet som
kan vara missledande är den att böjningen
av ett sådant dialektord som bakk ’backe’ har
absolut ingenting gemensamt med böjningen
av lat. homo eller sanskr. rājā. Men vi får inte
mekaniskt jämföra moderna (eller synkroniska,
som man brukar säga i lingvistiken) utseenden
av ord. Detta utseende kan vara resultat av
många omvandlingar, och det är bara språkhistoria som kan belysa ordens ursprungliga
former. Vad är viktigt i vårt sammanhang är det
att i historiskt perspektiv tillhör sanskr. rājā, lat.
homo, got. guma, dialektens bakk till samma morfologiska typ, nämligen maskulina n-stammar.
Det faktiska materialet
Ordformerna är tagna ur intervjuer med
Anna Lyutko, Lidia Utas och Melitta Prasolova, de flytande talarna av dialekten (namnen är givna med tillåtelse). I många fall
anförs också användningsexempel.
S V E R I G E K O N TA K T

27

Typ m. III.1
I fornsvenskan böjdes ordet hake så: nominativ singular haki, alla andra kasus i singular var haka. Den standardsvenska formen
återspeglar nomiativ singular, medan dialektens hoka går tillbaka på fornsvenskans
haka. Hit hör följande substantiv:
bita ’bit, stycke’: Fere dēen vill ja hōa än
bita smäro-brē ’Före döden vill jag ha en bit
av smörgås’. Ordet förekommer också i
en rad sammansättningar: büll-bita ’bit av
bulle’, drikks-bita ’fyllbult’, fḷäsk-bita ’fläskbit’, hāḷ-bita ’hagel’, īs-bita ’isbit’, kvittlöks-bita
’bit av vitlök’, land-bita ’landstycke’, sōp-bita
’bit av tvål’, tiköḷ-bita ’bit av tegel’, värke-bita
’bit av trä’.
bōa ’båge’. Ordet har bara förekommit i
sammansättningarna arms-bōa ’armbåge’ och
rǟvens-bōa ’regnbåge’ (uttalat vanligen med
z: armz-bōa, rǟvens-bōa). Exempel: Äina hēr, äin
käliŋ, foll ˈnēr o slū arms-bōan ˈsundär ’En kvinna
här föll ner och bröt sin armbåge’, Sūḷe līsär
o he rǟvnar, he gōr fikst ˈive, äffnast än-e byrja rǟven,
o hēr läivd-n ˈō, a sūḷe līsär, skīndär, o so kann-de
ˈǟn fō sī han rǟvenz-bōan ’Solen skiner och det
regnar, det går snart förbi, det har bara börjat regna och slutade strax, men solen skiner,
och så kan du få se en regnbåge’.
brika ’handtag’, bara i ämbaṣ-brika ’handtag på hink’: Ja drū vatn ˈupp fron brunn o drämft
ˈō ämbare. Tā-ḍe räipe o ankan, bindär ˈfast han
ankan, o so sēkär he ämbare üte brunn, tät ja änt fōr
üte-e, fōr ˈfast üte ämbaṣ-brikan ’Jag drog vatten
upp från brunnen och dränkte hinken. Du
tar ett rep och en »ankare», binder den där
ankarn, och så letar jag efter hinken i brunnen tills jag tar tag i det, får fast handtaget’.
bura ’borr’: best. sg. buran, pl. burar och
burarär, best. pl. burana.
drupa ’droppe’ (kan också vara feminint): best. sg. drupa (det här är en feminin
form av samma slag som küda ’ko’: äin küda
’en ko’ — hon küda ’den där kon’) och drupan
(en maskulin form), pl. drupar, best. pl. drupana. Sammansättningar: bḷū-drupa ’bloddroppe’, rǟvens-drupa ’regndroppe’.
froka ’lukt’: Ja känndär froka, än-där brǟnd
nōat ˈfast ’Jag känner lukt, att något har
blivit vidbränt’.
gripa ’handtag’: best. sg. gripan, pl. gripar, best. pl. gripana.
hita och hida ’hetta’: Gäv ot me vatn de
drikk, he jär än slikär hida, än-e jär ūmäilet ’Ge
mig vatten att dricka, det är sådan hetta att
det är outhärdligt (»omöjligt»)’; Hitan mado
räi tū se de ēnd, än-e änt mäiär bḷīär so häitt som-e
vār ’Hettan har kanske tagit slut, så att det
kommer inte att vara så hett som det var’.
Märk växlingen mellan t och d, den är en
intressant företeelse i dialekten och förekommer ganska ofta. Bland andra exempel
är bōt och bōd ’båt’, bḷotär och bḷodär ’sjuda,
koka’, botär och bodär ’springa med rasslande
ljud (om t.ex. möss)’, gnatär och gnadär ’gapskratta’, och även träff och dräff ’träffa’.
hoka ’hake’, best. sg. hokan, pl. hokar
och hokanar, best. pl. hokana: Dänna vār fast
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po hokan ’Dörren var fast på haken’. Sammansättningar: dänn-hoka ’spärrhake’, hēkḷhoka ’sticknål’.
hona ’tupp’, best. sg. honan, pl. honar
och honarär, best. pl. honana, honaṇa, honare,
honana: Honan goḷar ’Tuppen gal’.
hära ’hare’: best. sg. häran, pl. härar och
härarär, best. pl. härana.
krōa ’krage’: best. sg. krōan, pl. krōar,
best. pl. krōana: Han tū-en e krōan ’Han tog
honom i kragen’, sammansättning: jakk-krōa
’jackkrage’.
loka ’mal’ (fisk): best. sg. lokan, pl. lokar,
best. pl. lokana eller lokaṇa.
loka ’lake’, sammansättning fiks-loka
’fisksoppa’.
mōa ’mage’: best. sg. mōan, pl. mōar,
mōanar och mōarär, best. pl. mōana: Fron hāṣn
drǟä-ḍe ˈǖt strǖpan, skǟr ˈsundär mōan o drǟär
ˈtjānd he skinne, som jär e mōan ’Ur halsen drar
du ut strupen, skär sönder magen och drar
bort det skinn som är i magen’ (när man
lagar kyckling).
musa ’mossa; mosse’: Färr po Stadz-bakkan, tǟr vā-ḍär torran musa, o mä han musan färga
ve ägge tjȫḷ pōske, tom bḷäi som göḷa-lētatar ’Förr på
»Stadsbacken», där var torr mossa och med
den där mossan färgade vi ägg till påsken,
de blev gulaktiga’; Ja foll ˈnēr e musan o broka,
tät ja kom ˈǖt, foll ˈinn ōat hāṣn, ja nappa kljukvu
’Jag föll ner i mossen och vältrade mig tills
jag kom uut, föll ner uppåt halsen, jag plockade tranbär’. Enligt bybor är »Stadz-bakkan»
ruiner av en gammal turkisk befästning vid
stranden av Dnjepr vid byn. Nu ser de ut
som en liten kulle. Märk också ordet kljukvu.
Kljukva är ett ryskt ord för tranbär, och kljukvu
är dess ackusativform i ryskan.
napa ’navel’: best. sg. napan, pl. napar
och napanar, best. pl. napana. Det är ett estniskt eller finskt lånord.
näva ’näve’: best. sg. nävan, pl. nävar,
best. pl. nävana.
ōa, förekommer bara i rädd-ōa ’skräck’
(samma ord som sv. aga och eng. awe i awesome): Fron rädd-ōan kan-en byre stamm, o fōr-en
ˈōtär bḷī räddär, än-en lōtär ˈō de stamm ’Av
skräcken kan man börja stamma, och man
får bli skrämd igen, så att man blir av med
att stamma’.
pusa ’påse’, best. sg. pusan, pl. pusar,
best. pl. pusana: Ja hāv brē üte pusan ’Jag hade
bröd i påsen’.
ruka ’hög, trave’, best. sg. ruka, pl. rukar,
best. pl. rukana. Jfr. isl. hroki och sv. råge; det
är ett sällsynt eller föråldrat ord i svenskan,
för vilket Svenska Akademiens ordbok anger
betydelserna ’hög; topp; höjd’. I dialekten är
ordet frekvent. Exempel: än ruka bḷānar ’en
hög av blad’, en ruka värke ’en hög av ved’, Tom
gässe hōa mätta-ṣe jäte, tom site räi stilla de ruka
’De där gässen har ätit mätta, de sitter redan
stilla i en hop’, Kāvna kast-dom änt po rukan, a
fō-ḍe lägge titt-n po rukan ’Vattenmeloner kastar
man inte på traven, men du får lägga dem
dit på traven’. Stammen ingår i en mängd
sammansättningar: ask-ruka ’hög av aska’,

diŋe-ruka ’gödselhög’, haḷm-ruka ’halmhög’,
kōḷ-ruka ’kolhög’, möür-ruka ’myrstack’, smōḷ-ruka
’sophög’, sōnd-ruka ’sandhög’.
runa ’valack’: best. sg. runan, pl. runar, best.
pl. runana. Den svenska motsvarigheten är rune
’kastrerad häst, valack’, ett annat dunkelt och
föråldrat ord. SAOB säger att det är av lågtyskt
ursprung, men dess vidare etymologi är oviss.
skota ’trädtopp’, best. sg. skotan, pl. skotar, best. pl. skotana: Vatne vār änt kvār ōre ˈäitt
po höüläiken, vār där mäiäre snjū, bḷäi vatne dēpäre,
hēgäre. Tēr kunt-e vāra, än skotana bara sōndest ’Vattnet var inte varje år av samma höjd,
om det var mindre snö, blev vattnet djupare,
högre. Där kunde det vara att bara trädtopparna syntes’. Jfr. sv. skott (hos växter) och eng.
shoot ’ny eller ung gren’ (hos träd).
skuta ’trädgårdssax’, det motsvarande verbet, skuta, betyder ’skära gräs’: Mä än skuta skuta-ḍe gatna, än-de kann räps-e ’Med en »skuta» skär
man gräs på gatan, så att du kan räfsa det’; Ja
skuta gatna räin mä skutan, o sänn räpsar ja mä räpsa
’Jag har skurit allt gräs på gatan med »skutan»,
så du kan räfsa det’.
slǟa ’släde’, best. sg. slǟan, pl. slǟar, best. pl.
slǟana: Papa brüka kḷē ˈpō se skrill-skūa o brüka kēr me
po īsn po slǟan ’Pappa brukade klä på sig skridskor och brukade köra mig på isen på en släde’.
snipa ’örsnibb’, bara i ēr-snipa: To-de stiŋär
ˈgirm ēr-snipan, tjȫḷ ēr-riŋen, so drǟä-ḍe ˈinn silkes-gōn, än-e änt ska bḷī ˈfast, väksär ˈfast, he hōḷe
’När du stinger igenom örsnibben, för ett
örhänge, så drar du in en silkestråd så att den
inte blir fast, växer fast, det där hålet’.
stoka ’käpp, stake’, best. sg. stokan, pl.
stokar, best. pl. stokana: ...so tū-dom än stoka po
grēväre, än-en änt brüts ˈō ’...så tog de en käpp
som var tjockare så att den inte bryts’.
stora ’stare’.
stäka ’glas’ (dryckeskärl), ett ryskt lånord:
Han kann bara snjǖ ˈinn ot stäkan, soṣṣ byrjar-en ōtär
drikk ’Han kan bara lukta på glaset, så börjar
han dricka igen’. Det motsvarande ryska ordet
är stakán (med betoning på den andra stavelsen).
Från fonetisk synpunkt är det mycket intressant
hur stakan ombildats till stäka i dialekten, men
det kommer att leda oss långt bort från huvudtemat; jag ska berätta om detta och liknande
fall i dialekten i någon av följande artiklar.
stǟa ’stege’, best. sg. stǟn, pl. stǟar och stǟarär,
best. pl. stǟana: Tēr jär än stǟa po bō sīana de lüft-e
ˈupp hēgre ’Där är en stege på båda sidor för att
lyfta det upp högre’; Tēr, konn tom vill bīa lād ˈinn
huniŋ üte räiana, tom gära ˈfast he hoḷe. To brük’ ve säte
stǟan titt mūt vägge o skōa, konn räiana jära ˈfast ’Där,
var de vilda bina lade in honung i sävarna, gör
de fast det där hålet. Då brukade vi sätta en
stege dit mot väggen och titta var rören är fast’.
Subtyp m. III.2
Hit hör de substantiv som har en lång rot och
inget a i obestämd singular.
ānd ’ond ande’. Det här ordet uttalas med
både långt och kort a. Det kan inte vara ett helt
inhemskt ord eftersom svenskans a motsvaras
i dialekten av ō: sōnd ’sand’, hōnd ’hand’, verbet
ōndas ’andas’. Ordet ōnd har blivit ānd under

påverkan av det svenska ordet men har
bevarat längden hos vokalen. I lingvistiken
kallas sådana former kontaminationer: de
visar en blandning av element som har olika
ursprung eller, enklare sagt, de är en blandning av två olika ord. En liknande kontamination är ordet land i dialekten. Det borde
vara lōnd, men har påverkats av det svenska
eller tyska ordet.
bakk ’backe’, best. sg. bakkan, pl. bakkar,
best. pl. bakka och bakkana: Ve gī de skrill
fron bakkan ’Vi gick att glida från backen’.
Sammansättningar: ask-bakk ’hög av aska’,
Stads-bakkan — se ovan om det här ordet,
Stūr-bakkan — så kallades en gata i byn.
brant ’brant’, så kallas den branta
stranden av Dnjepr: best. sg. brantan, pl.
brantar, best. pl. brantana och branta: Ja stū
po sjöḷva brantan ’Jag stod på själva branten’,
Tēr, som rigōḍṇ räi tā-ṣe de ēnd, gō-ḍe ˈnēr ot svāḍe
o to-de släppär ˈǟn lēgäre, so byrjas brantan. О tēr
po äit ställ släppä-ḍe ˈnē-ḍe ot Neppäṇ. Tēr, nēr ive
han brantan vār äin trǟske. Tēr gī mäseä́itt buskan
ˈnē-ḍe drikk fron lande, o tjȫḷ middan gī-dom ˈnēr
de möḷk küdna ˈō. Tēr kunnt-de ˈō tōa fisk ˈfast,
tēr roka ve ˈō. Tēr kunnd-de ˈō kēr ˈnēr mä vatotunna, mä äiken ’Där som »rigōḍṇ» (mark
där grönsaker växer) redan slutar, går du
ner till »svāḍe» (sänkan) och när du går
ännu lägre, så börjar branten. Och där på
ett ställe går du ner till Dnjepr. Där, över
den där branten, var en »trǟske» (en å). Dit
gick alltid boskapen att dricka från landet
och vid middagen gick man ner att mjölka
kor också. Där kunde du fiska, där badade
vi också. Där kunde du också köra ner med
en vattentunna, med hästen’.
ēnd ’ände, ända’, best. sg. ēndan, pl.
ēndar, best. pl. ēnda och ēndana eller ēndena:
Gō ända de gatnas ēndan ’Gå ända upp till
gatans ände’; Ja levär po än ēnd, a han levär po
han anan ēndan, soṣän-de fōr gō ˈgirm häila bīn
’Jag bor på en ända och han bor på den
andra ändan, så du får gå genom hela byn’,
Sumaṇ jär räi snaṭṭ de ēnd ’Sommaren är snart
slut’, Allt jär skarft-fröset po de, kḷēna, stō ēnd o
gnīas ’Allt är fruset hårt på dig, kläderna,
står på ända och gnids’. Sammansättningar:
bāk-ēndan ’bakre del av huset’, frama-ēndan
’den del av huset som vetter mot gatan’.
fīl ’fil’ (verktyg): Mä fīlan kvässä-ḍe sōga
’Med filen vässar man sågen’, De kväss sōga,
so fō-ḍe kväss-on me han trī-kantat fīlan ’Att
vässa sågen, så får du vässa den med den
där trekantade filen’. Ordet kan också vara
feminint: äin fīl, fīla, fīlar, fīlana (se också kikk
nedan). Samma genusväxling finns i Nucködialekten, en annan estlandssvensk dialekt.
Motsvarande verb är fīl ’fila’ och fīlas tjānd
’filas bort’: Ja fīlar me än fīl ’Jag filar med en
fil’, He som fīlas ˈtjānd, he skjȫṣ sänn ˈinn üte he
vatne ’Det som filas bort, det sköljs sedan i
det där vattnet’ (när man vässar en yxa).
gall ’galla’: To ja jätär, arbetaṣ gallan ˈǖt
’När jag äter frambringas gallan’.
gäigöḷ ’gäl’ (på fisk): best. sg. gäigḷan, pl.
gäigḷar, best. pl. gäigḷana. Dialekttalarna

känner det här ordet bra, fast jag har inte
skrivit ner ett användningsexempel.
hjȫḷ ’häl’: best. sg. hjȫḷan, pl. hjȫḷar, best.
pl. hjȫḷana.
hū ’ho’: best. sg. hū och hūa, best. sg.
hūan, pl. hūar och hūarär, best. pl. hūana: Han
stäin nōks ˈinn üte än hūa, tēr jä-ḍär vatn tärínn
’Den där stenen (slipstenen) når in i en ho,
det är vatten där’, också i sammansättningen äike-hō ’hästho’. Andra ord för liknande
föremål är ballje (för att bada och tvätta),
kimb och trō (för djur).
hū ’hov’ (hos häst). Detta ord har förekommit bara i en intervju med Anna Portje
(1923‒2008). De yngre dialekttalarna säger
häst-skū och äike-skū. Ett annat ord för ’hov’
i dialekten är kḷöü.
kikk ’kvinnobröst’, best. sg. kikkan, pl.
kikkar, best. pl. kikkana: Dägge-bōn, han dīär
kikka ’Spädbarn, han diar bröstet’. Detta
substantiv kan också vara femininint: äin
kikk, best. sg. kikka (som i exempelmeningen), pl. kikkar, best. pl. kikkana. Ordet kanske har sitt ursprung i barnspråk (jfr. engelskans tit); hit hör också mamma, pappa, tutte,
tutta osv. Ett vanligare ord för ’bröst’ i dialekten är brist.
kḷügg ’ett litet fönster i väggen inomhus’:
best. sg. kḷüggan, pl. kḷüggar, best. pl. kḷüggana.
Jfr. sv. glugg och isl. gluggi. Den process med
vilken glugg fick k i början av ordet kallas dissimilation i lingvistiken. Det är inte ovanligt
att två identiska grannljud i ordet blir olika;
man tror att då är det är lättare att uttala
dem. Ett annat exempel är liköḷ i dialekten
jämfört med nyckel i svenskan (l-l > n-l).
kätt ’liten trädgård framför huset’, best.
sg. kättan, pl. kättar, best. pl. kätta och kättana:
Ja hāv po gatna inn-satt gillsīpäṣ-büsk, än änt
gōḍṇ ska fall... lāŋs me häila min kätt fron ütaföre
po gatna ’Jag hade en nyponbuske satt in på
gatan så att staketet inte faller... längs med
hela min trädgård utanför på gatan’, Tom
hōa eda räint-e gjūḍ üte kättan ’De har gjort det
rent i trädgården idag’. Sammansättningar:
lill-kätt ’trädgården framför huset där blommor växte’, stūr-kätt ’bakom huset där man
vanligen hade grönsaker’. En standardsvensk motsvarighet är kätte ’avbalkning i
stall eller ladugård’.
lē ’led’: He knokar üte lēana ’Det knakar
i leder’, sammansättning: fiŋŋäṣ-lē ’fingerled’. Ordet har många varierande former:
obest. sg. lē och lēa, best. sg. lēan, lēen, lēe, pl.
lēar, best. pl. lēena, lēana, lēa. Formen lēe är av
neutralt genus. Det är intressant att växlingen mellan maskulinum och neutrum fanns
redan i fornsvenska. I nutida svenska har en
lexikalisk differentiering ägt rum: för led, -et
anger Svenska Akademiens ordlista betydelserna ’rad av personer; del av förlopp’,
för led, -en anges ’väg; riktning, håll; rörlig
förbindelse mellan ben i kroppen’. En
liknande differentiering hos ursprungligen
samma ord finns i färöiskan: liður m. ’led i
kroppen’ och lið n. ’generation’.
lī ’lie’ (verktyg): Kon jär līan? Ja fōr ˈǟn slō

gräs ˈhūp ot küda de gäva ’Var är lien? Jag får
ännu slå gräs att ge till kon’. Detta substantiv
har också en rad varierande former: obest.
sg. līar, lī och līa, best. sg. līan, pl. līarär och
līar, best. pl. līana och līare.
lind ’bälte, linda’: Lindan vār trāŋasla, so fī
ja gäva ˈtjȫḷ üte-en än bita ’Lindan var lite trång,
så jag fick lägga till en bit i den’.
mält ’mjälte’, best. sg. mältan, pl. mältar,
best. pl. mälta och mältana: To-de slaftar svīne,
o po han mältan skōa-dom, kolikär vintäṇ bḷīär.
Han kann vara po än ēnd tjäkkäre, po anan ēndan
tunnare. Sumḷar kast ˈǖt-n, o sumḷar kūk-en mä
immātn, mä luŋana o nǖrana, o sänn gjūḍ ve
livär-korv ’När man slaktar svin, på den där
mjälten ser man av vilket slag vintern blir.
Den kan vara tjockare på en ända, på den
andra ändan tunnare. Några kastar ut den
och några kokar den med inälvor, med lungorna och njurarna, och sedan gjorde vi liverkorv’.
märg ’märg’.
nakk ’nacke’.
skogg ’skugga’: He jär so häitt, än-de änt
kann ōndas, so bḷīär ja stōande o kvīlas än pār
minǘtta, tēr konn-där jär skogg ’Det är så hett att
du inte kan andas, så stannar jag och vilar
ett par minuter, där det är skugga’, Snjūen
jär änt-ǟn allastä́ll ō-smulte, e skoggan liggä-ṇ ˈǟn
’Snön har inte smultit överallt, i skuggan ligger den fortfarande’.
spinn i gan-spinn ’gomspene’.
stjöḷp i dän-stjöḷp ’dörram’. Jfr. sv. stolpe.
strǖp och hāṣ-strǖp ’strupe’.
viŋŋ ’vinge’, sammansättning: kvēn-viŋ
’kvarnvinge’.
vrist ’vrist’: Hon kunnt änt gō po bäine,
vristan vār svüllendär ’Hon kunde inte gå på
ben, vristen var svullen’.
Anmärkning om stavningen
Det finns ingen etablerad stavning för dialekten. Alla forskare som skrev om den
och anförde exempel använde sina egna
stavningssystem. Jag har förklarat mina
stavningsprinciper i detalj i »Sverigekontakt», № 1 (2018). Bokstäverna ā, ē, ī, ō, ū,
ǟ, ȫ, ǖ betecknar långa vokaler; ā uttalas på
samma sätt som svenskt a i hand (men är
långt); ō och o uttalas alltid som å i år, fått; ū
och u som o i bo, bott; med ǖ och ü betecknas
vokaler som uttalas som u i hus, hund, fast
den korta u-vokalen i dialekten är öppnare
och uttalas med framskjutna läppar. Med ḍ,
ṭ, ṇ betecknas samma ljud som svenska rd,
rt, rn; ṣ betecknar en konsonant som liknar
tyskt sch i Fisch; ḷ är »tjockt» l (tungspetsen
viks högt till gommen, sedan sänks den ner
snabbt och vidrör alveolerna en gång); ŋ
uttalas som ng i sång; x uttalas som tysk achLaut; p, t, k är oaspirerade; gj, sj, tj uttalas
alltid som g + j, s + j, t + j och aldrig som i
standardspråket. Det finns ingen tonaccent i
dialekten; med ˈ betecknas frasbetoning.
Text och foton: Alexander Mankov
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Aktuella utvecklingstendenser i svenskan

Kort om
Nordkurs

Benim

ett nytt pronomen i svenskan
För nordiska studenter som vill utöka
sina kunskaper om nordiska språk samt
nordisk litteratur och kultur anordnas
Nordkurs på olika universitet i Danmark,
Norge, Sverige, Finland, Island, Grönland och Färöarna. Under ca tre veckor
under sommaren deltar nordiska studenter på dessa kurser som finansieras
av Nordiska ministerrådet. I Sverige ges
Nordkurser i Uppsala, Stockholm och
Göteborg. Till Göteborg kommer uteslutande studenter från Finland med finska
som modersmål och går en kurs med
fokus på kommunikation på svenska.
Kursen i Göteborg startades 2011 av
Anna Winlund men våren 2020 var
Emma Carlfjord kursansvarig för den
coronaanpassade kursomgången som
gavs på distans. Som skriftlig slutuppgift
får studenterna skriva en utredande text
på temat ”aktuella utvecklingstendenser
i svenskan”. Vi är glada att få publicera
några av dessa texter i tidningen. Läs
och låt dig upplysas av finska studenters syn på nutida utvecklingstendenser
i svenskan!
Emma Carlfjord, adjunkt vid institutionen för svenska språket vid Göteborg
universitet
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Språkrådets nyordslista kommer ut varje år
och den listar nya ord och uttryck i svenskan som är aktuella i dag. Den senaste
nyordslistan publicerades den 27 december 2019. Språkrådet berättar att orden
på nyordslistan är antingen helt nya ord
eller ord som har etablerat sig under det
senaste året (Språkrådet 2020). Det kan
sägas att nyordlistor speglar samhället. Liksom journalisten Haidl skriver i Dagens
Nyheter (2019) gäller en tredjedel av de
orden som finns på Nyordslistan 2019 klimat och miljö. Det här visar att klimat- och
miljöfrågor är fortfarande heta i världen.
Teknologi och sociala medier har också
påverkat språket, eftersom det finns sådana
ord som animoji och digital tvilling i den senaste nyordslistan (Språkrådet 2019).
Den här uppsatsen handlar om nyordet
benim på Nyordslistan 2019. Det här ordet
skiljer sig från de andra orden på listan,
eftersom det hör till ordklass pronomen
när de andra är mestadels verb och substantiv. Först kommer det att presenteras
vad ordet betyder och hur det användes.
Därefter diskuteras det om det finns skillnader på rikssvenska och finlandssvenska
när det gäller ordet. Ordet kommer också
att jämföras med det andra relativt nya
pronomenet i svenskan hen.
Benim är ett lånord från turkiskan.
För tillfället används ordet inte i stor
utsträckning i svenskan utan att det kan
höras, till exempel, i raptexter i betydelsen
’jag’ (Karlsson 2019). I turkiskan fungerar
pronomenet som genitivform av ’jag’ och
därför en strax översättning till svenskan
skulle vara ’min, mitt’ Benim användes
också som utrop ’det är jag’ i turkiskan.
Möjliga situationer där benim används i den
här betydelsen kan vara när någon knackar
på dörren eller leker tittut med sitt barn.
I svenskan hör benim till talspråket och
fungerar som ett slangord. (Young 2019:52).
Enligt Karlsson (2019) framhäver benim
traditionell manlighet, makt och styrka.
När pronomenet hen skapade könsneu-

tralitet i svenskan, gör benim tvärtom. Men
det är inte bara män som använder ordet.
Karlsson nämner vloggaren och poeten
Iman Talabani som har tillagt ordet i sitt tal.
Talabani har sagt i ett vlogginlägg: ”Om du
inte berättar, benim kommer få reda, och
benim kommer göra çorba” när hennes kille
ljög för henne. Young (2019:52) har också
lyft fram det här exemplet och har översatt
meningen till standardsvenskan: ”jag kommer att få reda på det, och jag kommer att
stöka till”. Benim kan således ge styrka och
häftighet också för kvinnor.
Benim används när talaren vill upphöja
sig själv och skapa dominans i situationen.
Som Young skriver, är det ett symboliskt sätt
att skaffa sig status. Det här pronomenet
visar också om talaren kommer från en
multietnisk förort. Om talaren inte gör det
och ändå använder benim i tal, kan det
kännas att hen inte är autentisk och bara
låtsas. (Young 2019:52–53).
Benim används ibland med andra pronomen, såsom han. Därvid refererar talaren
till sig själv i tredje person och det här
språkliga fenomenet kallas för illeism. Den
är vanlig för maskulina subkulturer och
kan uppvisa talarens självförtroende och
dryghet. Att ha attityd och vara tuff är viktigt
i gatukulturen. Young nämner också ett annat
fenomen, vänsterdislokation, som kan identifieras med benim. Vänsterdislokationen är
typiskt för talspråket i danskan, norskan och
svenskan. (Young 2019:55–56)
De här båda fenomenen syns i raptexter. En svensk rappare Einár rappar i sin låt
”Drip 2 Hard” (2019): ”Och benim har en
plan, brorsan, benim, han är rik, ey”. När
han har ett subjekt i satsen ”Och benim har
en plan”, finns det dubbla subjekt i satsen
’benim, han är rik” Det andra fallet representerar både illeism och vänsterdislokation,
där benim är ett innehållsmässigt subjekt i
satsen och han fungerar som grammatiskt
subjekt.
En annan svensk rappare Z.E (2019) har
också använt benim i sina texter: ”Benim
Katedralen i Milano

“Benim är kung”

är kung, har gunnen vid pungen (Jag har
den)”. Den första meningen utstrålar mäktighet och makt. Tillsatsen ”Jag har den”
fungerar som repetition och betonar innehållet av den första meningen.
Båda rapparna är unga vuxna: Einár är
född i 2002 och Z.E är född i 1994. Deras
ålder stämmer överens med den iakttagelsen
som Young har gjort av sin databas. Han
har hittat 495 förekomster av ordet benim
och de flesta som använder det är 18–25
år gamla. (Young 2019:57). Fast de här två
rapparna båda är unga män, kan benim hittas också i låtar av äldre rapartister, även
i låtar av en kvinnlig rappare Linda Pira.
Hon rappar i sin låt ”Alla rätt”: ”Lovar dig,
jag lovar dig benim är inte normal” och ”De
ringer till oss, för benim är första klass, har
aldrig vart numero dos.” (Pira 2019). De här
meningarna lyfter fram tanken att hon är
extraordinär.
Benim är också ett speciellt nyord eftersom det är ett pronomen, alltså ett funktionsord. Generellt sett är det väldigt sällan
att det förekommer ett nytt pronomen i
språket. Det är vanligare att lånord i svenskan är innehållsord, såsom substantiv.
(Young 2019:55). Ett exempel av ord på
årets nyordslista som är både lånord och
substantiv är ordet ikigai (Språkrådet 2019).
Young (2019:55) påpekar att substantiv är
också lätt att översatta. Sådana fall finns
det också i Nyordslistan 2019: nattborg-

mästare är ett översättningslån av det engelska ordet night mayor (Språkrådet 2019).
Benim är också ett exempel av internationalisering som är en av de allmänna tendenserna i svenskan i dag. Internationalisering
betyder att ett antal lånord från engelskan
och andra språk har blivit fler.
Språkvårdaren Levälahti frågar sig i en
kommentar om benim också kan komma in
i finlandssvenskan. Hon tror att det är relativt osannolikt, eftersom förortsvenska inte
finns i Finland på ett likadant sätt som det
finns i Sverige. Enligt henne kunde den närmaste motsvarigheten vara att ett dialektord
sprids i Finland tack vare en musikgrupp,
till exempel en finlandssvensk humorgrupp
KAJ. (Willows 2019). Benim kan ändå bli
bekant också i Svenskfinland i framtiden om
ungdomar och äldre människor möter ordet, till exempel, när de lyssnar på svenska rapplåtar eller tittar på
svenska vloggar.
Benim är inte så mångsidigt användbart som hen
är. När hen kan användas
i nyheter, akademiska texter eller sociala medier, är
användarkretsen av benim
mer avgränsad. Det känns
att det inte heller är meningen med ordet, utan att
benim är ett medvetet ord-
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val som signerar att talaren hör till en viss
social grupp. Undersökningar över nyord är
intressanta och berättar mycket om dagens
språkanvändning. Kommer benim att stanna
i språkbruket i svenskan eller kommer det att
försvinna under årens lopp? Liksom Karlsson (2019) funderar i sin artikel:
benim kan möjligtvis också förändra
könsroller som
finns i samhället.
Text (och i bild): Mia
Peltoniemi

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

Vad ska Du bli lille vän?
Yrkesbeteckningar över tid – en spegel av samhällsstrukturerna
Min farmors morfar, Olof Erson, född
1814 – samma år som den importerade
kronprinsen Karl Johan lät Sverige och
Norge bilda union – var mätare. Dessförinnan var han kusk. Dessförinnan
yngre son i en dalsländsk bondefamilj,
den som inte ärvde gården och därför
måste söka sig nånannanstans – i
detta fall gick han till fots till Göteborg,
på 1830-talet en växande sjöfartsstad
med många arbetstillfällen.

packare, vräkare, hamnroddare, vindragare.
Min mormors morfar Nils Jacob Pehrsson och hans far hade funktionen åbo
på olika storgårdar och frälsehemman i
mellersta Halland – Dahl, Bohl, Wallby,
Kiäreberg. Åborätten innebar ärftlig besittningsrätt till annans jord. Några av gårdarna kom efterhand i familjens ägo.
Sen blev man i släkten militärmusiker,
skeppsredare, lärare, präst, kamrer, köpmän, officer, adjutant, jurist, forskare – dvs
offentliga scener, skrivbordsarbete, ekonomi
och administration. Som en parallellhistoria
till Gustaf Hellströms roman från 1927:
”Snörmakare Lekholm får en idé”, en
numera bortglömd bok. Den gestaltar

ståndscirkulationens idé; från hantverk och
jordbruk via teoretisk kunskap till nästa
steg på den fiktiva samhällsstegen. En snörmakare var lika specialiserad som alla andra
hantverksskrån och professionella vad gällde
framställning av livets och samhällets nödtorft vare sig man var toffelmakare, sadelmakare, gelbgjutare, tunnbindare, salpetersjudare, finsmed eller bonde. Man kunde
bruka jorden och sköta djuren, smida,
snickra, måla, väva, spinna, kola, kärna, ysta.
Yrkeskategorierna innebar och definierade yrkeskunskap – ökad kunskap, ökad
ålder och erfarenhet – en trappa av utövad
skicklighet och större ansvar; ibland för personer, ibland över geografiska områden.
Lärling, gesäll, mästare. Lärare, överlärare.
Läkare, överläkare. Pastorsadjunkt, komminister, kyrkoherde, biskop.
Vad har vi nu: Allt mera abstrakta yrkesbegrepp – allt mindre kroppskunskap, förtrogenhetskunskap, ett svagt söktryck till yrkesutbildningar. Yrken försvinner och förändras
via automatisering, tekniska framsteg, lagändringar, digitalisering, globalisering, statusjusteringar; förändringen från produktion till service
till informations- och kunskapssamhälle syns
tydligt i benämningarna.
För ett sekel sedan fanns det auditörer,
bataljonsveterinärer, brukspatroner, dispaschörer, envoyéer, fiskaler, kalaskokerskor,
folkskoleinspektörer, grosshandlare, kronokassörer, lykttändare, magistratsekreterare,
överkontrollörer, ånglokseldare, viktualiehandlare och bergsgevaldiger – med noggrant angivna tilltalstitlar från herr till ers
excellens. Tjänsteansvaret var reglerat.
Nu gäller det som Mats Alvesson, organisationsforskare vid Lunds Universitet i boken
Tomhetens Triumf kallar grandiositet och
illusionsnummer för individer och samhällen. Titlar istället för lönepåslag. Potemkinkulisser, narcissistiska strukturer. Yrken
statusboostas, förvetenskapligas, får engelska namn; grupper blir team, planer blir
visoner. Städerska blev lokalvårdare blev
hygientekniker blev komfortoperatör. Allt fler
blir något på -råd. Undervisningsråd, kommunalråd, förvaltningsråd, och föreningar
kallar sig gärna akademier.
Feminina suffix försvann i en slags låtsas

Om växtkommunikation och pratsamma skogar i grannsamverkan.
En mätare kontrollerade att lasten på
båten hade rätt mängd, tyngd, form, placering. Yrkesbenämningen är från 1600talet, som andra hamnskråyrken; bärare,
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Foto: Bundesarkiv

Olof Erson, sittande i övre radens mitt

jämställdhetssträvan – ingenting på -inna,
-ska, -tris eller -ös. Jo, sjuksköterska –
benämning på både manliga och kvinnliga.
Monstruösa och fragmentiserade
administrativa apparater utan personligt
ansvar avsätter detaljdefinierade märkvärdighetstitlar, helst på engelska – key
account manager, first desk manager, casting director, senior clerical officer, visual
merchandiser, data flow analyst, relationship developer, human interaction expert,

scenario builder, narrative designer, loyalty
builder, game writer, coach.
Eller med skruvade översättningar och
skojsamma avledningar: innovatör, distansare, molnvakt, vertikalodlare, kulturflätare,
DNAcoach, etikutvecklare, AI-instruktör,
deplattformerare, oldfluencer, Och ständigt
dessa konsulter.
Den digitala världens regler och figurer
är lika verkliga som IRL. Inget är på riktigt.
Tillfällighet, just-in-time och gigekonomin

härskar och beskrivs en kort stund som
yrken eller snarare sysselsättningar.
Samtidigt i ett parallellt universum har
TV-program som Hundra procent bonde,
Bonde söker fru, Sommar med Ernst,
Mandelmanns gård, program om hantverk
och torprestaureringar höga tittarsiffror.
Kom tillbaka strandridare, konterfejare, fatmakare, alkemister och runristare,
brevmålare och gelbgjutare, brukssmäckor,
hammarsmeder, glasvakter, vinskänker,
väpnare och galanterihandlare!
Just mätare har vi däremot tillräckligt av, mutatis mutandis: bibliometriker,
PISA-jämförare, resultatkontrollörer, rankinglistare, riskberäknare, kvalitetsmätare
med eller utan pulsklockor.
Gycklarna och illusionisterna, de som
nu jobbar som PR-konsulter, influencers,
visionsskapare och imagologer, kan gärna få tillbaka sina gamla yrken:
trollkarlar, magiker, häxor.
Text: Ulla Berglindh
(Att Olof Ersons sonsonsdotter långt senare skulle
bli särbo med Karl Johans sonsonsonsonson är en
annan historia)

Nya spännande
böcker från Sverige!

189:Erik Niva
Martin Mutumba
Äkta hela vägen

199:Jan Guillou
Slutet på historien

189:Hans Rosenfeldt
Vargasommar

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.

199:Lars Kepler
Spegelmannen

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

33

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

En inblick i en flerspråkig vardag i Kairo
Att det finns personer med svenska rötter över hela världen vet vi ju och om man byter land kan det ofta bli flera språk i
vardagen. Idag får vi lära känna Insiya Q Galely, som är född och uppvuxen i Göteborgstrakten. Hennes vardag är högst
flerspråkig, då hon hade med sig flera språk från uppväxten, nu är gift med en man från Sri Lanka och bor i Kairo. Paret
har två barn och Insiya har därför engagerat sig i Svenska skolan i Kairo. Här får vi en inblick i deras flerspråkiga vardag.

I slutet av 2019 ska jag på tjänsteresa till
Kairo och som alltid när jag är på någon
plats där jag inte har varit tidigare eller
inte är ofta så funderar jag på om det finns
några svenskar där – kanske även en Svensk
skola? Jag söker på nätet, men hittar endast
en Facebook-sida för en Svensk skola som
inte verkar vara aktuell. Jag gör ett inlägg
i Facebook-gruppen SMUL (Svenska som
modersmål utomlands) där jag frågar om
det finns någon i Kairo som vet något om

detta. Inom kort tar Insiya Q Galely kontakt med mig. Insiya berättar att Svenska
skolan hade funnits i Kairo i nästan 30 år
innan de var tvungna att lägga ner undervisningen. Kairo är stort och det kan vara
svårt att hitta en passande ort och lokal för
att träffas eftersom de bor långt ifrån varandra och till slut funkade det inte längre.
Insiya är alltså född och uppvuxen i
Sverige, gift med en man från Sri Lanka
och de bosatte sig för nästan 10 år sedan i

Kairo på grund av makens jobb. Nu har de
två barn, 13 och 10 år gamla, och de kämpar för att svenskan ska överleva även hos
barnen. Det kan tufft ibland då de utöver
svenskan pratar engelska hemma och även
gujarati (ett indoariskt språk ursprungligen
från Indien), Insiyas och makens gemensamma modersmål. Sen tillkommer även
omgivningens språk arabiska. Utifrån sin
egen bakgrund har Insiya alltid intresserat
sig för flerspråkighet och hur vi lär oss språk
i olika miljöer. Hon har en magister i tillämpad informationsteknologi och jobbar som
arbetslagsledare på en skola i Kairo i en
”förberedelseklass” för icke-engelskspråkiga
elever. Så språk och lärande är något hon är
väldigt intresserad av.
Jag har inte haft speciellt mycket kontakt
med Egypten innan min tjänsteresa, men
jag får en ”Crash Course” under dagarna i
Egypten genom våra kontakter på en partnerhögskola. Det Insiya skrev till mig innan
min avresa, om de långa avstånden i Kairo,
är något som jag direkt får uppleva. Det
känns ibland som att jag tillbringar halva
dagen på vägarna. Att vi en dag åker till
Alexandria som ligger vid kusten för att jag
och kollegan ska föreläsa vid anrika biblioteket Bibliotheca Alexandrina gör väl
sitt till, men det är överhuvudtaget långa
avstånd och mycket trafik. Kairo uppskattas ha nästan 10 miljoner invånare, som
ett Sverige inklämt på mycket mindre yta.
Men människor tar det med avstånden och
trafiken med ro – det är ju helt enkelt så.
Det tar tid att förflytta sig och kommer man
lite senare så är det helt enkelt bara så.
Kairo – kontrasternas stad
Insiya och jag gör upp om att träffas på en
fredag. Fredag är helgdag i Egypten och
hon är ledig. Vi bestämmer att vi ska träffas
i ett stort shoppingcenter som ligger mellan
där hon bor och där mitt hotell ligger. Jag
har inte internet när jag är utanför hotellet
vilket gör det svårare att spontant träffas,
men vi lyckas hitta varandra. Tjänsteresan
sker genom högskolan där jag jobbar och
partnerhögskolan har ställt en chaufför till
mitt förfogande och han kör dit mig. När

Insiya Q Galely med familj
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jag ska hem hjälper mig Insiya att beställa
en Uber. Innan vår träff har jag varit och
sett pyramiderna i Giza och kontrasten mellan de tusenåriga pyramiderna omgivna av
öken och det kosmopolitiska shoppingcentret med bl.a. en simanläggning kan inte
vara större. Kairo är överhuvudtaget kontrasternas stad, med ett väldigt brett spektrum av allt.
Att sitta och prata med Insiya i den här
miljön känns även det lätt surrealistiskt,
även om jag ju borde vara van, för jag brukar
möta upp med svenska personer i olika hörn
av världen. I ett annat shoppingcenter i ett
annat hörn av världen, i Santiago de Chile
träffade jag t.ex. en annan kvinna engagerad i Svenska skolan där. Nu ett annat land,
ett annat shoppingcenter, även om sådana
ställen har en tendens att se likadana ut över
hela världen. Det är ofta samma upplägg i
en blandning av olika europeiska och amerikanska märken. När man först har kontakt
med någon genom skrift och först senare
talar med personen tycker jag dock att ofta
blir ett överraskningsmoment med dialekten,
var man omedvetet situerar personen utifrån
informationen man har och hur dialekten
sedan kan förändra detta. Språkvetare som
jag är tycker jag sådant är väldigt intressant.
På svenska ”läser” jag ofta in mycket på en
gång om en persons bakgrund och så även
på spanska (jag har bott i Spanien i många
år och maken är spanjor). Engelska kan
jag ofta i alla fall dela in i amerikansk eller
engelska engelska. Även om jag har bott i
Tyskland i nästan 20 år kan jag inte urskilja
många tyska dialekter (och de är många).
Insiya identifierar jag direkt som från Göteborgstrakten (hon är från Mariestad) och det
tror jag att jag hade gjort även om jag inte
hade bott några år i Göteborg, det är ju en
ganska markant dialekt.
Många språk i vardagen
Insiyas vardag innehåller alltså många
språk. Hon arbetar på en pakistansk skola
där barn till personalen på olika ambassader går. Hon har bott i Kairo i nästan
10 år, med något avbrott för längre vistelser i Sverige. Med maken pratar hon alltså
gujarati, men engelskan har en stor plats
i hennes vardag. Eftersom engelskan ju är
arbetsspråket känner hon att hon inte riktigt har kommit in i arabiskan ännu. Insiyas barn har gått på den Svenska skolan,
men nu är som sagt den undervisningen
nedlagd. Barnen går dock fortfarande på
modersmålsundervisning i gujarati, det finns
ett stort indiskt community i Kairo.
Vi pratar om uppväxt med flera språk och

om hur det är att ha barn i en flerspråkig
miljö. Det är många olika faser. Insiya
berättar t.ex. att dottern (1+ år) just är
inne i fasen ”jag förstår inte” när det gäller
svenskan. Den fasen är det ofta många flerspråkiga barn som går igenom. Av olika
orsaker kan det vara så att barnen tycker
att det är jobbigt med ett språk som inte
är omgivningens. Som förälder vet man
då oftast inte vad man ska göra. Det är
dock viktigt att fortsätta tala språket, men
utan att kommunikationen med barnet blir
lidande och det kan bli en bedömning från
situation till situation. Om man slutar tala
språket helt kommer barnet dock inte att ha
någon input alls på det språket och då kommer barnet verkligen inte att förstå senare.
Vi pratar även om engelska som ”språkdödare”. Engelska är ju väldigt praktiskt
att ha, man kan ofta göra sig förstådd med
de flesta människor genom engelskan, men
ibland kan den ”skuffa undan” andra språk.
Jag tycker mig själv även observera att engelskan tar allt större plats i svenskan. Många
engelska ord smyger sig in i svenskan och
begrepp som var självklara bara för några
år sedan, t.ex. ”personalavdelning” ersätts
av ”catchy” ord på engelska, i det här fallet
”HR – Human Resources”. Små utrop
som ”nice” brukar toppa av det hela. Om
hur ordet ”fuck” används i Sverige och vad
engelsktalande tycker om detta behöver vi
inte ta upp här, det skulle bli för långt ...
Svenskundervisning och firande av
svenska traditioner
Den Svenska skolan i Kairo har alltså varit
tvungna att lägga ner undervisningen, det
blev för svårt för att träffas. Insiya berättar även att hon tycker att det är svårt att
undervisa de egna barnen och detta är
något som även jag och så många andra
kan intyga. Visst kan det vara praktiskt,
man är ofta den enda personen i närheten
som kan det man vill lära ut (i det här fallet
svenska) och man sparar restid, men det
kan även vara svårt för barnen att acceptera föräldern i en lärarroll.
Svenska skolan i Kairo finns i teorin i alla
fall kvar, styrelsen med, och för närvarande
brukar de träffas för att fira svenska traditioner, såsom Lucia, påsk, midsommar osv.
tillsammans. Många av de svenska familjerna som bor i Kairo brukar även ha privat
svenskundervisning hemma. Just detta med
att fira svenska traditioner är något som
man inte ska underskatta, då de ofta är vad
barn kommer ihåg senare, och även sådana
aktiviterer formar en persons identitet. Kulturella aktiviteter kan även väcka intresse för

att senare i livet dyka in djupare i svenskan.
Där vi träffas vid shoppingcentret finns
även ett IKEA. Insiya berättar att IKEA dock
är ganska dyrt i Egypten. En del svenska
matprodukter går även att få tag på i Kairo,
Insiya köpte t.ex. dagarna innan vår träff
knäckebröd. Saltlakrits, en ”längtansklassiker”
hos många utlandssvenskar, kan dock vara
svårt att få tag på.
När vi skiljs åt har det hunnit bli mörkt
och Insiyas familj möter upp med oss utanför
IKEA. Jag ska tillbaka till hotellet för att nästa
dag träffa partnerhögskolan igen och Insiyas
familj ska avsluta några inköp.
Inför skrivandet av den här artikeln som
sker flera månader efter vår träff hörs vi igen
genom Facebook. Jag är särskilt nyfiken på
hur Covid19-pandemin har påverkat dem
och deras flerspråkiga vardag. Insiya skriver
att mycket av skolarbetet har blivit på distans
genom Covid19, särskilt modersmålsundervisningen. Insiyas vardag har därigenom om
möjligt blivit ännu mer flerspråkig, eftersom
hon nu ska stötta barnen hemifrån i detta.
Eftersom aktiviteterna nu inte är skilda åt i
rum, kan det bli utmanande att få tid med allt
detta i vardagen, men de försöker. Och detta
sammanfattar egentligen ett flerspråkigt liv –
hjärnan har kapacitet för många språk, men
dagarna har bara ett begränsat antal timmar
och där måste de olika språken få plats, som
med allt annat man lär sig: man behöver tid
för att lära sig något. Det är därför viktigt att
fortsätta ge input och inte ge upp. Prata på helt
enkelt som jag brukar säga!
Text: Monica Bravo Granström

Har du erfarenhet av flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten att skriva om
dina erfarenheter i vår spalt Samspråk om flerspråkighet. Man kan skriva på många olika sätt,
mer faktabetonat eller mer kåserande, kortare eller
längre, och man kan få redigeringshjälp om det behövs. Man kan även skriva om sig själv, sina barn
eller barnbarn, eller man kan presentera en skola,
klubb eller region där flerspråkigheten frodas. Det
är ju det som är viktigt här: att lyfta fram nyttan och
glädjen av att kunna flera språk och språkliga varieteter. Det är viktigt att uppmuntra barn och unga
människor att skaffa sig en så bred språklig repertoar som möjligt. Då öppnas med ens många dörrar.
Hör av dig till Monica Bravo Granström: contact@
monicabg.com om du vill skriva något.
Monica Bravo Granström har doktorerat vid lärarhögskolan PH Weingarten i södra Tyskland med
avhandlingen ”Läsförståelse i flerspråkiga miljöer”.
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Min tid
som stipendiat
Ärligt talat, känns det trevligt och
även ovanligt att komma ihåg vårterminen 2020 när jag studerade
på en svensk folkhögskola. Mina
första känslor när jag fick stipendiet är fortfarande starka i minnet
– mix av förvåning, glädje och
rädsla. Det var jobbigt, men jag
förberedde alla nödvändiga dokumenter för studierna.
När jag kom till Årjäng (en liten
stad var jag studerade), fick jag en
jättevarm ”välkommen”. Även om
vädret var inte så positivt, försökte
skolans administration att göra allt
för mig. De ville att jag trivdes på
en ny skola, i en ny stad, nytt land.
Skolans elever var också jättesnälla. Och det hjälpte mycket, skulle jag säga. Snart blev jag mycket
intresserad av studierna där och
lämnade hemlängtan bakom mig.
Som jag har redan sagt i min föregåenda redogörelse, var det väldigt jobbigt med svenskan i början
av studierna, det var svårt att få information på svenska. Men det blev
lättare och lättare både att kommunicera med människor och studera,
eftersom jag läste svenska,
pratade på svenska, jag hörde
svenska, jag skrev på svenska.
Det var viktigt att jag förstod att alla dessa svårigheter var jättenyttiga för mig eftersom man lär sig av
sina misstag.
På Kyrkeruds folkhögskola studerade jag naturkunskap, svenska, samhällskunskap, engelska
och religion. Det var kul att kunna
läsa olika ord från olika områden
genom att läsa sådana olika ämnen. I samhällskunskap lärde jag
mig svenska ord om ekonomiska
system, om hur ekonomi fungerar i olika länder, om Sveriges roll
i EU, om diktatur, till exempel. På
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religion läste jag texter om världsreligioner. På naturkunskap lärde
vi oss om människans kropp. Varje
dag fick jag nya ord inte bara när
jag studerade, utan också efter skolan, när jag pratade med mina nya
kamrater, när vi tittade på svenska
filmer tillsammans eller lyssnade på
musik.
Jag vill också lägga till att atmosfären i skolan inte var stressig. Alla
lärare ser till att eleverna inte jobbar för mycket, gör paus för att vila.
Det var bra att vi inte bara läste
men gjorde olika projekter och hade studieutflykter. Vi gjorde en liten
undersökning om hur EU påverkar
våra liv. Bildveckorna var mina favoriter. Jag lärde mig att arbeta med
keramik, att glasera grejer, att täcka
textil med vax.
Synd att jag inte hade en möjlighet att fortsätta studierna på ett
normalt sätt på grund av Covid-19.
Skolan blev stängd och jag blev
tvungen att lämna Sverige. Men
trots allt, studerade vi vidare. Det
var studier på distans. Det kändes
konstigt i början men snart fixade vi
allting och distansstudier blev lika
produktiva som vanliga studier.
Under studierna kände jag en
stark utveckling av mitt språk. Det
var det viktigaste. Och distansstudier hjälpte mig att fortsätta utvecklas trots pandemin och karantän.
Det är svårt att visa hur tacksam
jag är för den här chansen. Jag har
svenska vänner nu och jag är fortfarande i kontakt med dem. Under en
kort period blev jag en riktig del av
svensk kultur. Jag blev bekant med
duktiga lärare. Min språknivå blev
mycket högre. Jag saknar Sverige!
Tack så mycket igen!
Text: Vladislava Dul (från Belarus)

FÖRR

Förr på Dicksonsgatan 6

på Dicksonsgatan 6
Jag ville bara skicka en liten kommentar till
dig och dina medarbetare om att det sista
numret av Sverigekontakt (Nr 1, 2020) var
mycket bra med många läsbara artiklar.
När jag ser bilden på sidan 5 tänker jag på
mina uppväxtår då jag hälsade på mormor på Dicksonsgatan 6. Tittar du noga på
bilden nedan så känner du nog igen entrén.
Jag var 4 år och det var 1948.
Som liten var jag ofta och hälsade på
mormor. Nästa bild kommer från 1956 då
jag stod på balkongen.
Under skolgången var mina besök ofta
under lunchrasten, för jag visste att mormors köksa lagade mycket bättre mat än
vad vi fick på bamba. Jag fick alltid en kaka
som jag kunde avnjuta på vägen tillbaka till
skolan. Dicksonsgatan 6 blev ibland mitt
andra hem, för mina föräldrar tyckte om
att bjuda hem gäster på surströmming. Jag
fick fly bostaden i Johanneberg för lukten
var så hemsk. Dicksonsgatan 6 blev då mitt
hem under några dagar, och mormor tog
hand om mig mycket väl.
Att se bilden på sidan 39 i tidningen
(Nr 1, 2020) med alla gäster samlade utanför fick minnen att återkomma eftersom
gången in var sandlagd, och just framför
fönsterna var en sandlåda för oss barnbarn.
Då jag var mycket liten var detta min bästa
lekplats, och någonstans finns ett kort på
mig med sand runt munnen – man kanske i
dag undrar varför jag åt sand.
Sen 1979 har jag bott i Minneapolis och
tänker ofta tillbaka till mina ungdomsår i
Göteborg, då speciellt de många gånger
jag var på Dicksonsgatan 6 hos min mormor. Min morfar gick bort strax efter det
att jag var född, men han hade i alla fall
möjligheten att ge mig ett livstids medlemskap i vad som kanske då hette Riksföreningen för Svenskhetens Bevarande i
Utlandet eller något sådant. Hur visste han
att jag skulle bosätta mig i USA då jag bara
var några år gammal? Jag har verkligen
uppskattat er tidning som håller mig i kontakt med min barndom på Dicksonsgatan
6. Visste ni att många välkända människor från världens alla hörn har besökt den
adressen? Det går historier om Onassis och
morfar och hur dom hade fester i gillestugan i källaren. Mormor sparkade en kväll ut
Onassis för han var för högljudd.

Jag ville bara skicka en liten kommentar till dig och dina medarbetare om att det sista numret
av Sverigekontakt (Nr 1, 2020) var mycket bra med många läsbara artiklar. När jag ser bilden
på sidan 5 tänker jag på mina uppväxtår då jag hälsade på mormor på Dicksonsgatan 6. Tittar
du noga på bilden nedan så känner du nog igen entrén. Jag var 4 år och det var 1948.

Hur som helst så ber jag att få tacka för en fin tidskrift och skickar ett lite senare kort på m
nedan. Som en gammal gubbe så har jag klarat mig väl med tanke på det som hände i
Minneapolis i våras. Hela världen har ju protesterat efter det att George Floyd blev mördad
Covid-19 är också en skrämmande företeelse som vi gamla måste ta på rätt sätt.

Utanför entrén 1948

På balkongen 1956

Hur som helst så ber jag att få tacka för en
Under skolgången var mina besök ofta under lunchrasten, för ja
fin tidskrift och skickar ett lite senare kort
Som liten var jag ofta och hälsade på mormor. Nästa bild kommer från 1956 då jag stod på
lagade mycket bättre mat en vad vi fick på bamba. Jag fick allti
balkongen.
på mig nedan. Som en gammal gubbe så
avnjuta på vägen tillbaka till skolan. Dicksonsgatan 6 blev iblan
har jag klarat mig väl med tanke på det
föräldrar tyckte om att bjuda hem gäster på surströmming. Jag f
som hände i Minneapolis i våras. Hela
för lukten var så hemsk. Dicksonsgatan 6 blev då mitt hem und
tog hand om mig mycket väl.
världen har ju protesterat efter det att
George Floyd blev mördad. Covid-19 är
också en skrämmande företeelse som vi
Att se bilden på sidan 39 i tidningen (Nr 1, 2020)med alla gäste
gamla måste ta på rätt sätt.
att återkomma eftersom gången in var sandlagd, och just framfö
Hälsningar Trygve Svärd, Minneapolis, U.S.A.

Besök av sommarkursen 2019 s

oss barnbarn. Då jag var mycket liten var detta min bästa lekpla
kort på mig med sand runt munnen – man kanske i dag undrar v

Trygve
idag
Sen 1979 har jag bott i Minneapolis och
tänker
ofta tillbaka till
då speciellt de många gånger jag var på Dicksonsgatan 6 hos m
bort strax efter det att jag var född, men han hade i alla fall möj
medlemskap i vad som kanske då hette Riksföreningen för Sven
Utlandet eller något sådant. Hur visste han att jag skulle bosätta
några år gammal. Jag har verkligen uppskattat er tidning som hå
barndom på Dicksonsgatan 6. Visste ni att många välkända män
Hälsningar
har besökt den adressen. Det går historier om Onassis och morf
gillestugan i källaren. Mormor sparkade en kväll ut Onassis för
Trygve Svärd

13855 56th Avenue N.
Minneapolis, MN 55446
U.S.A.
Ph.: +1 763 383-1118
Fax: +1 763 383-1119
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RECENSION

Språket
grunden till din framtid
av Cécilie Tartar och Marie-Elen
Osbeck (utgivare, AB Studentlitteratur)

Språket grunden till din framtid är ett heltäckande läromedel i svenska som andraspråk
och svenska för grundläggande vuxenutbildning samt för grundskolans årskurs 7–9.
Läromedlet tar upp – lika textgenrer
som sagor, noveller, romaner, insändare,
nyhetsartiklar och nyhetsnotiser, reportage,
krönikor, debattartiklar samt textgenrer
som: brev, mejl, sms, arbetsannons, meritförteckning och personligt brev, blogg, dagbok, faktatext o.s.v. Författarna påminner
om att ord har makt och om man väljer
sina ord rätt och vet vad man ska säga, ökar
chansen för att mottagarna verkligen lyssnar. T.ex. om någon vill starta eget företag,
måste man ta kontakt med myndigheter,
annonsera, intervjua, fylla i olika dokument, skriva mejl, ansökningar, jobbannonser, samt prata med kunder och
myndighetspersonal. För att få gehör hos
myndigheter får man inte använda talspråk
när man formulerar sig i skrift, medan det
i andra situationer inte är effektivt att formulera sig alltför formellt. Med hjälp av
denna bok lär man sig att behärska flera
olika sätt att formulera sig, på både i tal
och i skrift, för att ens idé ska kunna bli
verklighet. Här övar man på att skriva i
olika genrer och man kommer säkert att
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bli skickligare på att anpassa sitt språk efter
olika mottagare och sammanhang.
Varje kapitel börjar med en exempeltext med typiska drag för genren, samt fyra
arbetstexter på olika nivåer med ökande
progression. Till alla texter, oavsett genre,
finns övningar som tränar elevernas läsförståelse, ordkunskap, skrivande och muntliga förmåga. I kapitlen behandlas också
grammatiska moment som är kopplade till
textgenren och jag måste ge beröm till att
grammatiken förklarar ett visst moment
från grunden med finess och på ett lättförståeligt sätt, som var mycket lärorikt
även för mig.
En bra början är att innan fördjupningen
i olika genrer gå genom olika studietekniker
och språkverktyg som lässtrategier, strukturering av texten, uttal, hur man förstår
och gör sig förstådd, hur man diskuterar,
presenterar, ger respons, resonerar, citerar
och analyserar källans trovärdighet, som är
ovärderlig kunskap för att lyckas med sina
språkstudier.
I slutet lär man om språkhistoria och får
en översikt av litteraturhistorien, som bevisar att boken verkligen är ett heltäckande
läromedel.
Strukturen i boken är anpassad till
undervisning i grupper med olika språkkunskaper och bakgrund, samt till grupper
där alla är på samma nivå.

Boken har ett fylligt lärarmaterial och även
ett digitalt läromedel som innehåller:
• hela elevboken som inläst i en digital bok
• fördjupningsmaterial
• en mängd självrättande övningar till alla
kapitel som tränar bland annat ordkunskap, idiomatiska uttryck och grammatik.
Med detta läromedel får man kunskaper som kan hjälpa användaren att
använda rätt ord vid rätt tillfälle, för rätt
mottagare. Och som författarna säger –
genom att välja dina ord kan du bli hörd och
på så sätt påverka din omgivning. Så jag vill
uppmuntra er, som vill bli mer skickliga och
kunniga på svenska språket – använd gärna
denna bok! Lycka till på vägen!
Text: Ieva Krumina

Nutidsorientering
Följde du med vad som hände i Sverige sommaren 2020?
1. Vem utsågs till Årets svensk i
världen av organisationen Svenskar i
världen?
A. Greta Tunberg
B. Max Tegmark
C. Daniel Ståhl
2. Vem tilldelades Victoriapriset 2020
på kronprinsessan Victorias födelsedag 14 juli?
A. Stavhopparen Armand Duplantis
B. Diskuskastaren Daniel Ståhl
C. Simmaren Sarah Sjöström
3. Covid-19 är en pandemi. Förr
användes ett annat ord för pandemi –
vilket?
A. Epidemi
B. Farsot
C. Endemi
4. Denna kvinna var omtalad i somras,
bland annat efter en tysk tv-intervju.
Vem är hon?
A. Operasångerskan Malena Ernman
B. Skådespelerskan Ann Petrén
C. Utrikesminister Ann Linde

7. Denna person ser vi i olika sammanhang. Vem är han?
A. Michael Fares
B. Fares Fares
C. Josef Fares
8. Många svenskar har semestrat i
Sverige i år. Österlen var bland annat
ett populärt resmål. Var ligger det?
A. På Kullahalvön
B. I sydvästra Skåne
C. I sydöstra Skåne
9. På sommaren äter man mycket glass. Vilka av följande företag
tillverkar glass?
A. Triumf, SIA, GP
B. GB, SIA, Triumf
C. Triumf, SIS, GP
10. En ny bro ska placeras vid Slussen i Stockholm. Den har väckt stor
uppmärksamhet. Vad kallas den för?
A. Guldbron
B. Silverbron
C. Nybron
11. Ett av världens största företag
ska nu etablera sig i Sverige. Vilket?
A. Alibaba
B. Google
C. Amazon
12: Hur många doser av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 beräknas
Sverige få om vaccinet godkänns?
A. 3 miljoner
B. 6 miljoner
C. 8 miljoner

5. Det talas om t-celler i samband med
covid-19. Vad är t-celler?
A. En typ av vita blodkroppar som lärt
sig känna igen virusinfekterade celler
B. Virusinfekterade celler
C. Celler som förvärrar sjukdomsförloppet
6: En statlig utredning föreslår en
förändring av betygssystemet, vilken?
A. Ämnesbetyg i stället för kursbetyg
B. Återinföra betygen 1-5
C. Slopa underkänt som betyg

13. Radioprogrammet Sommar i P1
är mycket populärt i Sverige. Kända
och några mindre kända personer
berättar om sina liv, sitt arbete eller
sina tankar. Vem hade flest lyssnare
denna sommar?
A. Greta Thunberg, klimataktivist
B. Staffan di Mistura, diplomat
C. Albin Ekdal, fotbollsspelare
14. I dessa tider av pandemi har
några fritidssysselsättningar blivit
än mer populära. Vilka till exempel?
A. Curling och badminton
B. Innebandy och simning
C. Golf och sportfiske

15. En del verksamheter har haft
stora svårigheter under de coronarestriktioner som funnits det senaste
halvåret. Men några har haft en större
omsättning än vanligt. Vilke då till
exempel?
A. Mataffärer
B. Skoaffärer
C. Hotell i storstäderna
Skicka de rätta svaren till
Sverigekontakt, Box 53066, 40014
Göteborg senast 15 november.
Du kan också mejla svaren till
lars.bergman@sverigekontakt.se.
Bokpris till de tre först öppnade rätta
svaren.
Lösning till nutidsorienteringen nr 2,
2020 var: 1B, 2A, 3B, 4B, 5A, 6C, 7A,
8B, 9C, 10B, 11B, 12B, 13A, 14C, 15
gröda.
Pristagare:
Susanne Soring, Tyskland
Cornelia Juchert, Tyskland
Eileen Hage, Tyskland
GRATTIS!
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EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER
• SSHL erbjuder utbildning i svensk grundskola och svenkt gymnasium
• SSHL är en IB-skola och vi erbjuder både Middle Years Programme och Diploma Programme

• Ekonomiprogrammet med svensk läroplan erbjuds även på engelska
• Skolan ligger i Sigtuna vid Mälarens strand med närhet till Arlanda flygplats och Stockholm
• Eleverna bor och studerar i en naturskön, historisk och trygg miljö
• SSHL har stor erfarenhet av utlandssvenska elever och svenska som modersmål är inte ett krav

NYA ALTERNATIV

PERSONLIG VISNING

Det är viktigt för oss att möta familjers olika behov
och vi vill satsa på en utveckling och en framtid där
SSHL är det självklara valet av skola. Därför erbjuder
vi nu fler alternativ för vårt internatboende:

I år har vi inte ännu kunnat ta emot besökare till vårt
traditionella provboende på grund av rådande
omständigheter. Därför har vi beslutat att ge
möjlighet för internat-intresserade familjer att göra
enskilda besök hos oss under säkra former. Vi tänker
särskilt på er som bor utomlands och som lyckas ta er
hem till Sverige. Det kommer också vara möjligt att
boka en virtuell visning via videolänk.
Boka ert besök här:

Heltidsinternat - för er som bor långt bort
SSHL Traditionellt internat - res hem vissa helger
Veckointernat - res hem varje helg

BOKA BESÖK HÄR: SSHL.SE/VISIT
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