
1SVERIGEKONTAKT

En tidning för all världens svensktalande | Nr 4 december 2020

SVENSKA INSTITUTET 75 ÅR
Emigranternas Hus nedläggningshotat

Krigsfångenskap i Ryssland

God jul och 
Gott nytt år



2 SVERIGEKONTAKT

FRÅN DICKSONSGATAN

Enligt stadgarna ska ett årsmöte hållas 
under perioden maj–augusti. För att öka 
möjligheten att kunna genomföra det fysiskt 
så har överstyrelsen beslutat att ha det så 
sent som möjligt, nämligen lördagen 28 
augusti och då i Göteborg. Om det inte går 
att genomföra på plats kommer ett digitalt 
årsmöte att arrangeras. 

Vilma Bohm i Rio Grande do Sul
Gunvor Flodell har som ni läsare vet både 
djup och bred kunskap om den emigration 
som vid förra sekelskiftet ägde rum till Bra-
silien och Argentina. Nu kan hon berätta att 
Vilma Bohm i Vila Jansen, Farroupilha, Rio 
Grande do Sul har utsetts till Årets svensk i 
Brasilien av Sveriges konsulat i San Paulo. 
Hon får det för sina insatser med det sven-
ska kulturhuset i Farroupilha. Så här skriver 
Gunvor Flodell om Vilma Bohms arbete: 

”Hon inköpte ett rivningshus som hon 
målade rött med vita knutar och satte upp det 
på sin fäderneärvda tomt i Vila Jansen, inrät-
tade ett museum och planterade en linodling 
(farfadern var repslagare). Numera är det 
utbyggt och har t.o.m. utrymmen för gäster. 
Hon tar emot skolklasser och grupper., men 
just nu är det restriktioner pga pandemin. 
På detta sätt har hon också uppmärksammat 
1890 års utvandring från Sverige.”

Bokutskick
I november skickade Sverigekontakt ut 
bokpaket till samtliga svenska utlandsskolor, 
till den kompletterande svenskundervis- 
ningen världen över samt till den svensk- 
undervisning som finns vid vissa utländska 
skolor. Om ni på dessa olika skolenheter inte 
har fått något paket så hör av er.

 
Håll ut, håll i, håll avstånd
När tog du någon i hand senast? Men snart 
– förhoppningsvis – ses vi över en kopp  
kaffe och inget mer krångel med det digitala 
stör vår kommunikation. Till dess, 
allt gott. God Jul och Gott Nytt År 
till er alla från oss alla!

Lars Bergman, generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
  

www.stipfond.se/stipendiefonden-for-ut-
landsungdom/. Observera att det finns olika 
blanketter beroende på vad ansökan gäller. 
Se även annons i denna tidning sidan 13.

Sverigekontakts bibliotek
Sverigekontakt har ett omfattande bibliotek 
med framför allt historiska böcker och tid-
skrifter. Dessa har varit registrerade mest för 
internt bruk, men sedan någon månad till- 
baka kan vem som helst från vår hemsida  
söka någon författare eller titel i samlingarna. 
Gå in på hemsidan www.sverigekontakt.se, 
klicka på Kultur i menyraden och därefter på 
Bibliotek i det fönster som har öppnat sig. 

Emigranternas Hus
Museet Emigranterna Hus nere vid Pack-
huskajen i Göteborg hotas av nedläggning 
på grund av minskat bidrag från Göteborgs 
Stad. Det är bedrövligt på alla sätt. Från 
huset på Packhuskajen nere vid Göta älv 
emigrerade drygt en miljon svenskar till en 
annan värld för att söka sig en bättre fram-
tid. I stort sett alla svenskar berördes på 
något sätt. Museet visar på de vedermödor 
som dessa människor utsatte sig för och ger 
oss också en förståelse för de människor 
som av samma skäl migrerar till Sverige 
idag. Emigrationen 1860–1930 har format 
det Sverige vi lever i idag och det är sorg-
ligt att inte dagens ungdom på ett åskåd-
ligt sätt kan få en inblick i detta historiska 
skede. Mer om detta på sidorna 4–5.

Stipendiater
Som många av er vet så bedriver Sverige-
kontakt en stipendieverksamhet tillsammans 
med ett antal folkhögskolor. Utländska stu-
denter som i sina hemländer har studerat 
svenska har möjlighet att tillbringa en ter-
min utan kostnad på en svensk folkhögsko-
la. I dessa pandemitider ser det dock ut som 
om vårterminens stipendieprogram 2021 
inte kommer att kunna genomföras. 

Årsmötet 2021
På grund av pandemin ägde inget årsmöte 
rum 2020. Även ett fysiskt årsmöte 2021 
ser ut att kunna äventyras av pandemin. 

Det har varit ett annorlunda år. Pan-
demin har ändrat vår syn på vad som 
tidigare var självklart och givet. 

Flygbolagen, hotellkedjorna, turistorterna, 
nöjesparkerna och många fler gör enorma 
förluster. Pengar pumpas ut i de nationella 
finanssystemen för att rädda vad som räddas 
kan. Statsepidemiologer världen över har 
blivit fixstjärnor trots att man ibland undrar 
om de verkligen har en aning vad som kom-
mer att ske nästa dag. Men en sak de alla 
säger är ”Håll ut” och det får vi göra.

På Sverigekontakt arbetar vi på. Aktivi-
teter utanför kontoret är dock mycket få, för 
att inte säga inga. Det är sååå tråkigt! Men 
det finns förstås många som har det värre.

Sommarkursen 2021
Som tidigare meddelats så ställdes i somras 
kursen i svenska på Billströmska folkhög-

skolan in. Just nu ser det mörkt ut även 
för sommaren 2021. Pandemin har 
troligen konsekvenser för resande långt 
in på nästa år. Låt oss avvakta och se. 

Var i all världen
Sverigekontakts minnesmärkes- 
bok Var i all världen har 
nominerats till Publishingpri-
set 2020. Om du inte har köpt 
boken – gör det nu! Pris 250 
kronor + frakt. Skriv till lars.
bergman@sverigekontakt.se 
eller beställ via vår hemsida 
www.sverigekontakt.se.

Stipendiefonden för svensk  
utlandsungdom
Hos Stipendiefonden för svensk utlands- 
ungdom finns möjligheter att söka pengar 
för studier på en svensk utlandsskola (för 
elever på grundskolenivå åk 6–9 samt gym-
nasienivå). Likaså finns möjligheten för 
en styrelse vid en svensk skolförening som 
bedriver kompletterande svenskundervisning 
att söka ett belopp till föreningens verksam-
het. Ansökan för läsåret 2021/2022 ska  
vara fonden tillhanda senast 31 mars 2021.  
För mer information om fonden –  
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överoptimistiskt att sikta på maj månad som 
vanligt, vet vi inte förrän ett stycke in på det 
nya året. Vi får handla efter vad vi vet då, 
och vi får alla leva i ovisshet så länge.

Styrelsen har som sagt fungerat ungefär 
som vanligt, om också i andra former än 
normala år. Värre är det med verksamheten. 
Den har inte kunnat upprätthållas enlig 
invanda ordningar, vilket man lätt inser vid 
ett ögonblicks eftertanke. Vår vanligen så 
omfattande och uppskattade kursverksamhet 
har hindrats av att det inte går att resa – de 
flesta som brukar delta i våra kurser kommer 
resande. Vidare har efterfrågan på en hel 
del av våra tjänster uteblivit på grund av att 
ingen kan genomföra sina program. Sådant 
redogör generalsekreteraren för bättre än 
jag, men jag nämner det som ett memento.

Detta betyder inte att arbetet legat nere. 
Mycket har en sådan karaktär att det löper 
över ganska lång tid, och när det gäller 
sådana projekt har vissa moment fått kastas 
om, men det har inte behövt bli något totalt 
stillastående. Som ni märker kommer tidning- 
en ut enligt tidtabellen. En god sak är att 
man får möjlighet att ta itu med en del som 
lätt blir eftersatt när det är mycket som täv-
lar om ens uppmärksamhet. Så några goda 
effekter kan också noteras. Hur det blir i det 
långa loppet återstår att se. Mot kväll skall 
dag inte bara prisas, utan på modernt sätt 
företar man lämpligen de flesta utvärderingar 
i aftonlampans sken.

Snart måste vi förstås få ett normaliserat 
läge, det kommer man inte ifrån. Det bör-
jar kännas ödsligt i karantänen. Det är en 
stämning som går dåligt ihop med en verk-
samhet som går ut på att skapa och upprätt- 
hålla kontakter. Den anomalin får vi hoppas 
snart rättas till.

Vi närmar oss jul och nyår. Visst, det 
är ett stycke kvar, men det är underligt hur 
fort allting har gått under det här året. Man 
brukar säga att tiden går fort när man har 
roligt, men det verkar som om enformig- 
heten också har en accelererande effekt på 
vår tidsuppfattning. Inte heller helgerna 
kring jul kommer naturligtvis att bli som van-
ligt, men från styrelsens sida önskar vi våra 
medlemmar gott humör, god uppfinnings-
rikedom och glada överraskningar.

Håll ångan uppe, så ses 
vi vad det lider. Tack för i år, 
och ett betydligt bättre nytt 
sådant önskas ni alla.

Bo Ralph
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Omslag: ”Julhjärtat” vid  
Brunnsparken i centrala Göteborg

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

De underliga tiderna som vi oavbrutet hän-
visar till håller envist i sig. Allt påverkas 
— det är inte mycket som är som vanligt. 
Styrelsen har kunnat genomföra sina sam-
manträden regelbundet men via elektroniska 
hjälpmedel med alla de begränsningar det 
trots allt medför.

Nu närmar vi oss slutet på året, och då 
kan vi börja göra bokslut och få en bättre 
överblick över vad som varit än vi kunnat 
tidigare. Mot kväll skall dag prisas, står det i 
den gamla Eddadikten Hávamál. Detsamma 
gäller egentligen när man skall beklaga sig 
också. Vänta med det tills du vet hur illa det 
är, kan vara en god regel, när på dagen man 
än tänker gnälla.

Vid det här laget står det under alla 
omständigheter klart att det inte blir något 
årsmöte under 2020. Med endast drygt en 
månad kvar på året när detta skrivs har 
naturligtvis alla redan insett det. Det är 
givetvis inte något önskeläge, vare sig for-
mellt eller med hänsyn till våra allmänna 
ambitioner. Föreningar skall ha årsmöte för 
att alla skall vara delaktiga och för att allting 
skall följa bestämmelserna.

På den punkten kan man alltså klandra sty-
relsen, om man vill. Det blir tillfälle till det 
närhelst nästa årsmöte kan arrangeras, om 
inte förr. Men vi har bedömt det som en omöj- 
lighet att hålla ett årsmöte i vanlig ordning, 
och redan att kalla till årsmöte skulle kunna 
sägas vara oansvarigt. En sådan åtgärd skulle 
under de rådande omständigheterna bli ett 
slag i luften, och det skulle säkert bara skapa 
irritation. Hur som helst tvingades säkert rätt 
många avstå från att delta i så fall. Den kon- 
fliktsituation som skulle uppstå har vi sett som 
en sämre lösning än att ställa in helt.

Av allt att döma kommer året 2020 att 
betraktas som så speciellt att vanliga regler 
inte riktigt kan upprätthållas till punkt och 
pricka. När vi så småningom genomför ett 
årsmöte, kommer vi säkert att få en liten 
anmärkning i revisionsberättelsen, om inte 
annat, men det här beslutet har en enig sty-
relse ställt sig bakom, och det är vi beredda 
att ta fullt ansvar för.

Nu går vi snart in i ett nytt år, och då får 
vi se hur allting utvecklar sig. Den självklara 
förhoppningen är att vi då skall kunna hålla 
årsmöte på normalt sätt. Med tanke på att 
vi enligt stadgarna är skyldiga att kalla till 
årsmöte två månader i förväg, är det inte 
realistiskt att tänka sig ett årsmötesdatum 
som ligger särskilt mycket tidigare på året 
än vad som är det gängse. Om det rentav är 
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Göteborg blev den stora avreseorten 
under den stora utvandringsepoken. 
Mellan åren 1850 till 1930 utvandrade 
1,3 miljoner, de flesta till Nordamerika 
och USA men också till Kanada. Siff-
ran motsvarade ca 25 % av befolk-
ningen. Det var vid den här tiden ett 
ganska vanligt fenomen i nästan alla 
familjer att några utvandrade. Ibland 
hela familjer men oftast några av  
syskonen. 

Familjerna var i regel ganska stora, mor och 
far sex, sju syskon boendes i ett litet torp 
någonstans i Sverige. Framtiden var mörk, 
hungern ständigt närvarande, barndöd-
lighet stor och kom man upp i vuxen ålder 
så var den genomsnittliga levnadsåldern 
betydligt lägre än vad vi har idag. Mor och 
far skulle inte leva så länge och när de gick 
bort så var det ju bara ett av syskonen som 
skulle ta över det lilla torpet, bilda familj 

och leva på det. Men vad skulle det bli av de 
andra syskonen? Ja, det behövde man nog 
inte fundera så länge på. 

Om inget oförutsett inträffade så skulle 
nämligen de unga flickorna bli pigor och 
de unge pojkarna drängar. Som piga eller 
dräng blev man i regel behandlad illa. Dåligt 
betalt, långa arbetsdagar, tungt arbete, man 
fick klart för sig, upprepat varje dag, att man 
var en liten ”skit” och det enda värde man 
hade var att bli ”trampad på”. 

En vanlig syssla som många höll på med 
var att bryta ny åkermark. Har ni någon 
gång tänkt på varifrån alla stenar i de många 
stengärdesgårdar vi har i vårt land kom-
mer ifrån och hur de blev transporterade till 
stengärsgårdarna? Jo, det var med handkraft, 
upptagna ur marken som de blev till dessa 
oändliga mängder av stengärdesgårdar vi har 
i vårt land. Långa arbetsdagar, upp tidigt, 
sent i säng och ständigt hungrig. Man hade 
det väldigt svårt. Men man hade åtminstone 
en ”lyx” och det var lyxen att när man sent 
på kvällen till slut somnade så kunde man 
drömma. Vad många då drömde om var 
något man hade hört talas om. Det sägs att 
man kan åka till ett land väldigt långt borta, 
Amerika, och där kan man få land om inte 
gratis så till ett väldigt lågt pris. Eller man 
kan få jobb i växande städer. Drömmen om 
ett bättre liv blev väldigt stark för många och 
lockelsen från de många agenterna som ord-
nade resorna var oemotståndlig. 

Om den här tiden och vad som inträf-
fade har Emigranternas Hus i Göteborg i 
många år belyst med utställningar, föredrag, 
inte minst till skolklasser. Hundratusentals 
besökare har kunnat ta del av en viktig del 

i vår svenska historia men också med jäm-
förelser till nutiden. Antalet skolklasser som 
besöker är stort. Det pedagogiska upplägget 
med att göra jämförelser med nutiden är 
mycket uppskattat och väcker för besökare 
många gånger förståelse för dagens migra-
tion. Det finns stora likheter mellan dåtidens 
migration och dagens. Migration belyses, 
detta vanliga fenomen i mänsklighetens his-
toria med först utvandring eller emigration, 
sedan invandring eller immigration och slut-
ligen integration där gränser börjar suddas 
ut och vi blir del av en ny helhet men där vi 
under lång tid har en koppling till ursprunget, 
våra rötter. 

Göteborg var den stora utreseporten för 
emigranterna och stadsdelen Nordstan blev 
området med en sjudande ”emigrantindustri”. 
Mängder av utvandrare kom, oftast med tåg 
till Centralstationen, stannade några dagar 
för att på avresedagen komma ner till Pack-
huskajen där fartyg väntade. Rum för resande, 
hotell, caféer, ölstugor, matställen, resebyråer 
(de kallades på den tiden agenturer, man 
företrädde ett rederi) skrädderier (det gällde 
att se proper ut när man kom till det nya lan-
det, inte komma som en luffare och kanske 
inte bli insläppt?), järnvaruhandlare, bageri- 
er, butiker med försäljning av vin, öl, bränn- 
vin och bättre spirituosa. Listan på olika 
typer av aktiviteter i området kan göras lång. 

Emigranterna hade i regel aldrig varit 
utanför sin egen socken, än mindre i en större 
stad. Även om Göteborg då – med dagens 
mått mätt – var en liten stad så var den för 
emigranterna gigantisk. Till det kom att man 
nu stod inför en färd över ett världshav och 
man hade aldrig överhuvudtaget varit ute till 

När skam går på torra land... 

Emigranternas Hus i 
Göteborg läggs ner
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När skam går på torra land... 

Emigranternas Hus i 
Göteborg läggs ner

sjöss förut! Det var säkert med ängslan och 
oro man såg fram emot färden från socknen 
hemma till ett helt nytt land långt borta. Men 
man var oftast väldigt målmedveten och hade 
bestämt sig, vi skall iväg, bära eller brista och 
den starka gudstron gav säkert tröst och stöd 
i de våndor man hade. En speciell kyrka; 
Emigrantmissionsföreningen, Emigranten 
i folkmun, hade lokaler på Postgatan och 
deras gudstjänster var välbesökta av utvand-
rarna. Här kunde man få en dos av vår 
Herres ord som tröst inför den stora resan. 

Utvandrarna åkte under nästan hela 
utvandrarepoken i två steg till Nordamerika. 
Först från Göteborg till Hull i England 
och tåg till antingen Liverpool eller South-
ampton. Sedan i nästa steg ta fartyg över 
Atlanten till Nordamerika. Att man åkte på 
det viset förklarar varför det var så många 
svenskar ombord på det kända fartyget 
Titanic. Det var först 1915 som man kunde 
åka Göteborg-Nordamerika med direktan-
löp. Då föddes Svenska Amerikalinjen som 
skulle ändra resemarknaden radikalt. På 
kort tid konkurrerades de engelsk-ameri-
kanska företagen ut. Men nu var det kort 
tid kvar av utvandring. Den tar slut runt 
1930 med en stor lågkonjunktur i den 
unga industrivärlden – depressionen. Med 
den och mycket annat växte sedan det nya 
välfärdssverige fram och utvandringen tog 

slut. Tja, redan efter andra världskriget och 
svenska industriframgångar i efterkrigstiden 
började det bli brist på arbetskraft i Sverige 
och istället för utvandring började det bli 
invandring.  

Hur det gick för svenskarna där borta 
som invandrare? Det finns mycket att 
berätta men kortfattat; 40 % blev medel- 
klassamerikaner, 20 % fick det väldigt bra, 
20 % åkte tillbaka och en sista grupp på  
20 % hade det svårt där borta med fattig-
dom och andra svårigheter.

För åskådliggörande av hela denna viktiga 
del av vår historia men också för belysning 
av vår egen tid finns migrationscentrat Emi-
granternas Hus i Göteborg. Detta är nu 
nedläggningshotat, staden har halverat sitt 
bidrag som nu är nere på 675 tkr för 2020. 
Vi saknar nu på årsbasis 675 tkr och beske-
det är att ”sannolikheten för att ni skulle få 
detta från staden 2021 är låg”. Vi har egen-
finansiering med över 50 % men bidraget 
från staden behöver också vara i närheten 
av detta annars klarar vi inte ekonomin. 
Lokaler och personal är uppsagda och 
verksamheten stängs vid årsskiftet. Tänka 
sig, när staden fyller 400 år, läggs en viktig 
del som belyser stadens historia ner. ”När 
skam går på torra land” är ju uttryckssättet 
som används till att beskriva när något 
upplevs som riktigt illa och att den som  

ansvarar för situationen borde skämmas.  
Stadens beslutsfattare borde skämmas! 

Text: Roger Bodin, verksamhetschef Emigranternas 
Hus i Göteborg        

 Ombordstigning på Packhuskajen
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3. Bilden på Gustav ll Adolf  på en cigar-
rettask – The Imperial Tobacco Co – är 
från England.

Nu får jag i god coronaanda själv högtid-
lighålla minnet av slaget vid Lützen och 
Gustav ll Adolfs död för 388 år sedan. Att 
fira med en Gustav Adolf-bakelse, som man 
gör hemma i Sverige, går inte för jag har 
inga. Men en kardemummaskorpa från ett 
svenskt möbelvaruhus i närheten får duga!

Nu ska jag leta efter frimärken som har 
anknytning till Gustav ll Adolf. Då glöm-

När detta skrivs är det 6 november 
2020, det är pandemi och jag måste 
vara hemma och är tämligen isolerad. 
Det har den tyska delstatspresidenten 
bestämt.

Ute är det en tät dimma, som det även var 
i Lützen 1632 vilket vi fick lära oss i den 
svenska skolan. Dimman är nog det när-
maste jag kommer Gustav ll Adolf  idag. 
Tidigare år har jag varit i Gustav Adolf- 
kapellet i Lützen vid den här tiden på 
dagen.

1. Kapellet byggdes 1907 och 
bekostades av Konsul Oskar 
Ekman och hans fru Maria. 
Jag brukar sitta där och titta 
på glasmosaiken i fönstren, 
som föreställer svenska adels-
familjers vapen, men inte 
detta år. 

2. Utanför kapellet finns 
”Schwedenstein” med sitt 
gjutjärnsskydd. Gjutjärns-
monumentet är designat av 
Karl Friedrich Schinkel och 
uppfördes över den så kallade 
“Schwedenstein” år 1837. 
Här en fin grafisk tolkning 
från jubileumsåret 1982. 
Varje år läggs kransar ned vid 
stenen. Undrar om det i år 
kommer mer än de tio tillåtna 
deltagarna? 

Staden Lützen brukar bjuda 
på kaffe med kakor som är bakade av 
Lützenborna själva. Några tal förkommer 
vilket alltid är högtidligt. 

Gustav II 
Adolf

ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

mer jag nog pandemin och Gustav Adolf- 
bakelser för ett tag. Det första jag finner är 
ett märke från Spanien.

4. Spanjorerna har valt Carl Wahlboms 
tavla som hänger på Nationalmuseum. När 
ni är i Stockholm, missa inte denna fantas-
tiska målning med sin ljussättning och all 
dramatik runt om. 

5. Samma motiv valde den svenska posten 
till 300-årsdagen 1932. Frimärket är 
utformat av konstnären 
Olle Hjortzberg, man-
nen som skapade den 
fina altartavlan i kapell- 
et i Lützen.

6. Nästa märke jag hittar är ett tyskt märke 
från Danzig från 1939. Efter vapenstille-
ståndet med Polen 
1629 slöt svenskarna 
i början av 1630 ett 
avtal med hansesta-
den Danzig. ”Neu-
traliteten” bestod i 
att staden lovade att 
inte hjälpa Sveriges 
fiender.

1.
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7. Gustav Adolfs Gym-
nasium – på estniska 
Gustav Adolfi Güm-
naasium – grundades i 
Estland 1631 av Gustav 
II Adolf  och är en av 
Europas äldsta gymnasieskolor.
Skolan ligger precis intill Tallinns stadsmur.

8. Nu till ett universitet 
i Estland, till Tartu uni-
versitet som Gustav ll 
Adolf  grundade den 3 
juni 1632. Namnet på 
universitetet var tidig-
are Academia Gustaviana (1632–1665) och 
Academia Gustavo-Carolina (1690–1710).

9. Ett märke från uni-
versitetets 350-årsjubi-
leum.

10. Estland och  
Gustav ll Adolf  har 
en stolt tradition till-
sammans. Till kungens 
400-årsdag 1994 kom 
ett minnesmärke ut.

11. Estland slog på stort 
och gjorde ett minnesmynt till kungens ära 
1994. Myntet är på 5 krooni, kungariket 
Sverige (Rootsi Kuningriik) och finns med 
på minnesbrevet. På baksidan av brevet 
finns text över Gustav ll Adolfs liv skrivet 
på estniska (se ovan till höger).

12. Den evangeliska 
kyrkan i östra Öster-
rike firade en Gustav 
Adolf-fest när «Öster-
rikiska kyrkans kon-
gress» ägde rum i 
Oberwart 2007.
När reformationen firade sitt 500-årsjubi-
leum 2017 hade den protestantiska kyrkan 
i Österrike åter en Gustav Adolf-fest.

13–14. I Mitterbach 
firade man också en 
Gustav Adolf-fest 2017. 
Frimärket visar den 
Lutherbibel som på 1600-
talet smugglades in i den 
katolska trakten av inflyt-
tade protestanter.

15. I Österrike finns det 
fyra kyrkor med namnet 
Gustav Adolf  Kirche – en 
av dem är kyrkan i Leoben, 
som ligger mitt i Österrike.

16. I ett av kyrkfönstren 
ser man Gustav ll Adolf. 
I övriga fönster finner vi 

bland andra Martin Luther. Kyrkan är väl 
värd ett besök. God mat finns i närheten.
Jag vill tillägga att det i Tyskland finns 35 
kyrkor som heter Gustav Adolf  Kirche. 
Den första Gustav Adolf-kyrkan byggdes 
1846 i staden Reinerz i den preussiska 
provinsen Schlesien, idag den polska staden 
Duszniki-Zdrój.

17. Till sist vill jag bara visa ett förslag till 
en svensk €-sedel med Gustav ll Adolf.
Det fanns en hel del minnesmärken med 
Gustav ll Adolf  här hemma i skåpen och i 
pärmarna. Vid något tillfälle skall jag rensa 
bland mynt och minnespengar – där är det 
säkert en guldgruva med Gustav ll Adolf.
Den 6 november 2020 blev en bra dag till 
slut trots corona, med enbart kardemum-
maskorpor, men med en tjock dimma. 

Text: Sven Vindelstam

11 
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

Det har gått många månader nu av detta 
pandemiska år, ett år av cross over, då det 
blev än mer tydligt att människan är del av 
naturen, att hon inte står fri. Vi delar alla 
samma utrymme på den här planeten, och 
antingen det gäller klimatets förändringar 
eller hur ett virus vandrar och muterar 
lyder vi under likartade villkor. Och vi har 
upptäckt en paradox i tanken på hur vi bör 
leva: att vi behöver det nära, sociala livet 
men att det krävs av oss att vi håller oss för 
oss själva. Vi vet också att ensamheten, till-
bakadragenheten också det är en paradox. 
En del kan ha det som ett livsval, för andra 
är det en ouppnåelig exklusivitet att få vara 
ifred med sin kropp och sina tankar.

Jag har tillbringat decennier av mitt liv 
på bibliotek. Biblioteket har varit min bor-
gerliga försörjning, det har varit – som för 
de flesta – en tillflyktsort för att finna infor-
mation, förströelse, skydd undan vädret, 
mötesplats, jag har suttit där och skrivit, 
dejtat, iakttagit människor, bara varit 
inne på toaletten… Det finns där som en 
självklarhet, och när det inte gör så känns 
det som att orten saknar något. Det är som 
att om biblioteket saknas, saknas också 
en av demokratins portar, en möjlighet 
till samtal mellan allt mänskligt. Under 
mina yrkesår lärde jag mig att biblioteken 
runtom i världen verkligen är förbundna 
med varann. De är som vattnet: den lilla 
bäcken, vilken rinner upp som en tunn rän-
nil någonstans i en småländsk skog, tar sig 
så småningom ut i havet, och varje hav står 
i förbindelse med alla andra hav. Jag kan 
sitta i en bokbuss någonstans på landsbyg- 
den och veta att den lilla samling media 
som finns i dess utrymmen närsomhelst kan 
koppla till ett folkbibliotek i en liten stad 
i Wisconsin, att personalen kan finna den 
obskyra diktsamling jag eller någon likasin-
nad frågar efter nästan varsomhelst. Biblio- 
teksvärlden är ett gigantiskt blodomlopp 
av kunskap, teknik och hängivenhet som 
fraktar kunskapens och fantasins syre runt 
i världen.

Under en av mina vandringar i något 
av de bokmagasin jag frekventerat fann 

jag en diktsamling från 1932, Sten Selan-
ders (1891–1957) En dag (Bonniers). Den 
skildrar i diktens form en dag i livet, med 
avsnitt som ”Morgonen”, ”På gatan”, 
”Bokfabriken”, ”Ett lunchställe”, ”På bib-
lioteket”, ”Gymnasisterna”, ”Kyrkan”, 
”Hemma” och ”Natten”. Det är en tids- 
skildring, man får känslan av ett närvarande 
nu, som att öppna ett gammalt tidningslägg 
och se tidens nyheter, radannonserna, radio- 
programmen, recensionerna, namnen. 
Mycket är fortfarande igenkännligt. Trots att 
närmare nittio år har passerat, ett världskrig, 
hela paradigmskiften har skett under tiden, 
går världen att känna igen. Biblioteken har 
visserligen inte samma stenhårda krav på 
tystnad men deras värde som tillflykts- 
ort för kropp och själ har bestått. Sten 
Selander säger, och i tidens anda blir det 
ganska högtidligt:

Vad här är tyst – som i en kyrka.
Ja – detta är ett heligt rum,
en helig källa, flödande av läkedom och styrka,
som för en stund ger hjärtat frid och gör dess oro 
stum.

Ro, andlös ro – att sjunka sakta
ner genom döda tidevarv
och där se tysta drömskepp frakta
från Ur och Nineve sin frakt av maänskosjälens arv.
/…/
(Sten Selander, En dag, sidan 75)

Och poeten försöker reda ut vad det är en 
människa behöver, och vad man kan få på 
ett bibliotek. Vi lever inte endast för att till-
fredsställa kroppen, även själen kräver sitt. 
Han ser människor därinne och pekar på 
en man:
/…/
Och vad är han där borta, vad är jag
mer än en klump av liv – en klump som jäser
i mänsklighetens deg av blod och tarmar?
Nej! Nej, jag vet att liv är mer än liv.
Livet vill övervinnas, vill nå utom
och ovanför sig själv. Det längtar, längtar
till något osynligt och dock synligt
för själens ögon, när de andra blundar;

overkligt och dock verkligare än
järn, städer, himlakroppar; övermänskligt
och dock det mänskligas insignium.
Det längtar till en annan värld som saknar
former och mått, en värld av slitna ord:
rättvisa, skönhet, självförnekelse
och glädje, själens djupa, morgonklara glädje.
/…/
(Sten Selander, En dag, sidan 89)

Detta år har biblioteket på många sätt 
seglat upp som en nödvändig institution. 
Det står verkligen för allt det det en gång 
skapades för – att hysa möjligheterna för 
människor att på det sätt var och en vill 
söka kunskap, underhållning, information 
och (inom vissa gränser) sällskap.

Vad skulle vi ha kvar av vårt gemen-
samma medvetande om de stängde igen, 
försvann?

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
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Svenska adjektiv böjs efter det sub-
stantiv de bestämmer. Det får man lära 
sig om man studerar svenska, och de 
som växer upp med språket gör alltid 
precis så. Kongruensböjning kallas 
det och detta är en stabil grammatisk 
funktion i svenskan. Det heter Glassen 
vad god, Äpplet var gott, och Choklad-
bitarna var goda. (Om man inte kom-
mer från norra Sverige, då  kan man 
nämligen också tänka sig Choklad-
bitarna var god.). Men så finns det en 
konstighet: Pannkakor är gott. 

Adjektivet borde böjas i plural, men 
det händer inte här och ändå är alla 
som är uppvuxna med svenska öve-

rens om att det heter precis så här, det är 
ingenting konstigt med den här meningen. 
Är man lärare i svenska som andraspråk 
eller främmandespråk får man emellertid 
sina fiskar varma om man föreslår den här 
meningen. Man ställs mot väggen av elev-
erna och måste förklara hur det här kan 
vara rätt.

Just det här fenomenet, att vissa sub-
stantiv verkar få inkongruent (eller kan-
ske ska vi bara säga ”fel”) adjektivböjning, 
brukar kort och gott kallas för pann-
kaksmeningar. I dagarna kommer det en 
ny avhandling av Sandy Åkerblom som 
försöker förklara hur det kan bli så här. En 
förklaring är till exempel att man tänker 
sig att pannkakor är mer av ett ämne än 
enskilda platta bakverk ur stekpanna, vilket 
skulle kunna tillåta gott istället för goda: Sylt 
är gott, pannkakor är gott. 

Avhandlingen ger en mycket mer 
ingående analys och presenterar flera förslag 
till förklaringar och det är mycket intressant, 
men det som gör att jag fäster mig så mycket 
vid den här avhandlingen är att den handlar 
om – pannkaksmeningar. Inte om inkon-
gruent adjektivböjning, eller om seman-
tiskt genus eller något annat som kan vara 
krångligt att minnas både vad det heter och 
vad det är. När man istället talar om pann-
kaksmeningar minns alla vad saken gäller.

Exempel har en väldig kraft, och ofta är 
den outnyttjad vid inlärning. Man lär sig 
istället att rabbla termer (kanske termen 
expletivt det) och koppla dem till fenomen 
(det är när man har ett det som inte betyder 
något, nej, hur var det..?), och sedan minns 
man ofta inte riktigt hur det hela hängde 
ihop. Man får slå upp. Inget fel i det. Men 
har man ett lagrat exempel i huvudet så 
kan man ofta återskapa själva frågan och 
ofta också hela svaret. 

Inom språkvetenskapen finns det några 
sådana här exempel som många kan, och 
som gör att kunskap kan plockas fram och 
dammas av, utan att man måste besöka bib-
liotekshyllan för språkvetenskap. Vi har till 
exempel Marsánsåsen. Det var det svenska 
företaget Ekströms som under 1930-talet 
började marknadsföra ett pulver till vanilj-
sås under detta franskklingande namn. Så 
småningom kom alla pulverbaserade vanilj- 
såser att kallas marsansås. Denna seman-
tiska glidning från varumärke till vanligt ord 
är ganska vanlig. Den som googlar måste inte 
nödvändigtvis använda sökmotorn Google. 
Man googlar även på Bing eller Alta Vista. 
Man har ”gjort en marsansås”, även om 
man mer formellt brukar tala om degener-
erade varumärken och semantisk utvidgning.

Mina grammatikstudenter brukar 
komma ihåg de gröna husen. Eller snarare 
att vi målade husen gröna. Gröna i denna 
mening är ett exempel på satsdelen objektiv 
predikativ, det som förr ofta bara kallades 
predikatsfyllnad. Kanske minns man inte 
finessen med denna satsdel, men man 
minns att det var något med adjektivets 
böjning som var intressant. Kanske minns 
man också att det satt en katt på trappan. 
Där har vi det expletiva det:et, ett det som 
inte har någon riktig betydelse, utan bara 
finns med för att man ska skicka ny infor-
mation, nämligen informationen om vad 
det var som satt på trappan, lite längre bak 
i meningen, eftersom vi människor rent 
generellt verkar ogilla att få ny informa-
tion abrupt slängd i ansiktet på oss direkt 
i meningens början. Man vill undvika: 

Pannkakor 
och gröna hus. Om kraften i ett exempel. 

En katt satt på trappan. Vi verkar behöva en 
mjukstart i våra meningar, och detta fångas  
i katt-exemplet.

Och så har vi subjektsregeln, som säger 
att om man har en infinitivfras, så ska man 
tänka sig att subjektet för denna fras är det-
samma som hela meningens subjekt. Det 
låter krångligt och abstrakt, men man kan 
istället minnas den här meningen (Det gör 
tydligen jag) som illustrerar hur konstigt det 
blir om man bryter mot subjektsregeln:
Efter att ha satt sig i vagnen föll hästen åter i sken.

Vem har satt sig i vagnen? Jo, det är ju 
hästen, om vi använder subjektet i hela sat-
sen också som det underförstådda subjektet 
till infinitivfrasen Efter att ha satt sig i vagnen. 
Bilden som frammanas är tydlig. En häst 
med sina långa smala ben vecklar in den 
stora hästkroppen i en liten vagn och sätter 
sig på svansen ovanpå vagnssätet. Sen bör-
jar han skena vilt. Inne i vagnen. Vi förstår 
att detta inte var den avsedda syftningen, 
och vi minns subjektsregeln och vad som 
händer om man bryter mot den, tack vare 
hästen.

Jag tror att jag ska sätta mig och upprätta 
en lång lista på exempelmeningar 
för våra vanligaste språk- 
vetenskapliga termer. Fler 
pannkakor, gröna hus och 
hästar är vad vi behöver 
för att minnas!

Text: Sofia Tingsell

illustration

Foto: Linda Lomelino/Arla Köket
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INFORMERAR

Sverigealumner
En viktig del av Sverigefrämjandet sker 
i SI:s alumnverksamhet. Att systematiskt 
arbeta med alumner är ett förhållandevis 
nytt sätt att underhålla de relationer som 
skapas med människor som har varit i  
Sverige för studier eller arbete, eller deltagit i 
SI:s stipendie- och ledarskapsprogram.

Utvecklingen av nätverken kan även 
ses som en del i en trend där de akademi-
ska och kulturella utbyten som SI alltid har 
arbetat med på ett tydligare sätt förväntas 
främja svensk handel, attrahera investe-
ringar, spetskompetens och studenter samt 
bidra till att Sveriges internationella politik 
får ett större genomslag.

Svensklektorer och svensklärare  
fyller en viktig funktion
En annan del av Sverigefrämjandet är  
stödet till svenskundervisning och Sverige- 
studier vid utländska universitet, som 
pågått ända sedan starten 1945. I dag plug-
gar över 33 000 studenter svenska vid 230 
universitet i världen. Enligt Monika Wirk-
kala, chef  på SI:s enhet för talangattraktion 
med ansvar för bland annat alumnverksam-
het och stöd till svenskundervisning, är syftet 
att stimulera intresset för Sverige och däri-
genom stödja relationen mellan länderna. 

– De kunskaper som studenterna får 
kommer Sverige till del på flera sätt. Många 
av studenterna får jobb i företag med sven-
ska kontakter, medan andra jobbar som 
översättare, tolkar eller lärare. En del flyttar 
också till Sverige för att arbeta eller studera 
vidare, säger hon.

Monika Wirkkala menar att svensklek-
torer och svensklärare fyller en viktig funk-
tion genom att de bidrar till en ömsesidig 
förståelse mellan länder och fungerar som 
Sverigeambassadörer i sina lokala sam-
manhang. 

I framtiden hoppas hon att den Sverige- 

I år fyller Svenska institutet 75 år. Sedan 
1945 har SI arbetat med att utveckla 
det internationella samarbetet och att 
öka förtroendet för Sverige i världen. 
Samarbete mellan länder, individer 
och organisationer är en förutsättning 
för utveckling, välfärd och tillväxt. Ett 
starkt förtroende ökar möjligheterna för 
Sverige att stödja en demokratisk och 
hållbar utveckling i världen. Ett starkt 
förtroende skapar också förutsättningar 
för svensk internationell politik att få 
genomslag, för svenska företag att 
bedriva handel, för svenska lärosäten 
att attrahera talanger och för svensk 
kultur att få spridning. 

Omvärlden förändras
Mycket har hänt på 75 år. I takt med att 
omvärlden förändras har Svenska institutet 
utvecklat och ställt om sitt sätt att arbeta. 
Ömsesidig dialog och ökad förståelse för 
den lokala kontexten har till exempel blivit 
allt viktigare, och SI lägger därför stort 
fokus på att samverka med lokala aktörer. 
Det Sverigefrämjande arbetet sker alltmer 
genom digital kommunikation, vilket gett 
flera vinster, inte minst minskad miljö- 
påverkan. Nedladdningsbara ritningar har 
till exempel gjort att utställningar kan pro-
duceras på plats och att kostsamma och 
miljöovänliga frakter undviks. Arbetet med 
Sverigebildsanalyser har intensifierats till 
svar på behov från både offentliga och pri-
vata aktörer under coronapandemin. En 
allt snabbare globalisering och nya komp-
lexa informationsflöden kräver ytterligare 
satsningar på en hållbar utveckling globalt 
och ett stärkt främjande av demokrati och 
mänskliga rättigheter.

Svenska institutet firar 

främjande delen av lektorernas arbete 
ska kunna formaliseras genom att dessa 
blir utsända av Sverige precis som annan 
utlandspersonal. Då skulle de kunna få 
uppgifter från SI och samarbeta närmare 
med ambassaderna. 

– De skulle också få svenska pensions- 
poäng, vilket de inte har rätt till i dag. 
Svensklektorerna gör en viktig insats för att 
öka kunskapen om Sverige, inte bara bland 
sina studenter utan också genom till exem-
pel kulturevenemang riktade till en bred 
allmänhet, säger Monika Wirkkala.

Digitalt relationsbyggande
Svenska institutet ansvarar för Sveriges offi-
ciella webbplats, sweden.se, som lanserades 
redan 2002. Den följdes några år senare av 
webbplatser på ytterligare tre språk – kine-
siska, arabiska och ryska. Här samlas infor-
mation om Sverige på ett ställe, alltifrån 
information om hur det svenska styrelse- 
skicket fungerar till tips om vilka svenska 
skådespelare som är värda att hålla koll på. 
Webbplatserna har också tillhörande kon-
ton på sociala medier-kanaler och tillsam-
mans följs de officiella Sverigekontona av 
över 8 miljoner människor.

Coronapandemin har ytterligare skyndat 
på den digitala utvecklingen och föränd- 
rat sättet att arbeta. Svenskundervisning, 
kompetensutveckling för svensklärare och 
gästföreläsningar har fått flytta ut på nätet.  
Detsamma gäller alumnnätverkens evene-
mang som samtliga blivit digitala 2020. 
Mycket tyder på att de nya arbetssätten är 
här för att stanna eftersom de sparar pengar, 
minskar utsläppen från resor och når fler 
personer. 

Text: Tulle Durling, SI

Delar av texten är hämtad från ”Sverige i världen”, 
Svenska institutets 75 års-skrift som finns att läsa i 
sin helhet på si.se.

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

75 år

Deltagare i SI:s ledarskapsprogram Young 
Connectors of the Future, Stockholm, 2018. 
Foto: Margareta B. Sandebäck
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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 jul- 
klappar. 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.  
De sista åren i livet saknade hon palmer-
nas 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 fem-
tonåring. Han vaskade efter guld, anlade 
järnväg, arbetade som snickare, och ska-
pade sig ett gott liv i Manistique, Michigan, 
med sin svenska fru. Men minnena av barn-
domens fattigdom och de svenska sedvän-
jorna 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 befun-
nit 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 till-
fälliga. I flytten tar människor med sig min-
nen, erfarenheter, språk och traditioner som 
förändras och utvecklas i mötet med nya plat-
ser och människor.

Projektet I rörelse
Institutet för språk och folkminnen (Isof) 
har i år startat projektet I rörelse som hand-
lar 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 webb-
platsen kommer det också att finnas för-
djupningar inom olika teman, till exempel 
om svenska dialekter på olika håll i världen, 

Berätta om 

din flytt 
från Sverige

och bidra till kunskap om hur språk och traditioner förändras!

Påminnelse:
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Berätta om 

din flytt 
från Sverige

Institutet för språk och folkminnen 
(Isof)
Isof är en statlig myndighet som har 
till uppgift att bedriva språkvård och 
på vetenskaplig grund öka, levande-
göra och sprida kunskaper om språk, 
dialekter, folkminnen, namn och andra 
immateriella kulturarv i Sverige. Myn-
digheten har omfattande arkivsamling-
ar som innehåller nedtecknade och 
inspelade dialekter, folkminnen och 
namn, och arbetar fortlöpande med oli-
ka dokumentations-
insatser i samtiden. 

www.isof.se

vad som händer med namn och namnskick 
när man flyttar till ett annat land, hur tradi-
tioner och högtider följer med och föränd-
ras 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 svenskamerikaner-
nas språk och kultur där utvandrade sven-
skar 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 kunskaps-
banken! Svara på vår enkät på Isofs webb-
plats: 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 sak-
nar. 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 förbätt- 
ras, 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 alter-
nativ 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 kun-
skapsbasen för projektet I rörelse. 

Text: Institutet för språk och folkminnen

halvsida annons in (Stipfond-
en – lägg annonstext ovanför/
bredvid bilden till exempel (du 
löser det!).

Vad drömmer ni om?

Stipendiefonden för Svensk 
Utlandsungdom delar årligen 
ut stipendier till skolföreningar 
som bedriver undervisning 
i kompletterande svenska att 
användas till läromedel. Med 
tanke på hur coronapande-
min har påverkat sättet för 

Vad drömmer ni om?
Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom 
delar årligen ut stipendier till skolföreningar 
som bedriver undervisning i kompletteran-
de svenska att användas till läromedel. Med 
tanke på hur coronapandemin har påver-
kat sättet för hur undervisning och studier 
bedrivs har Stipendiefonden till kommande 
ansökningsperiod beslutat att dela ut några 
extraanslag till digitaliseringsprojekt. 

Nu vill vi höra vad ni drömmer om! Om ni 
skulle drömma fritt inom området digitali-
sering, vad skulle ni då göra för pengarna? 
Köpa läsplattor till barnen så att de kan läsa 
eller lyssna på svenska böcker? Införskaffa 
bärbara datorer så att barnen kan jobba på 
distans? Ha filmfestival där ni visar svenska 
barn- och ungdomsfilmer på en nyinköpt 
projektor? Skaffa den där drömkameran för 
att föreviga alla föreningens milstolpar och 
firanden? Här gäller det att vara kreativ! 

Välkommen med ansökan och motivering 
på www.stipfond.se. Ansökan för läsår 
2021/2022 öppnar den 1 februari 2021 och 
stänger den 31 mars. Håll utkik på webbsidan!

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom 

Elever på Teneriffa

Annons från Stipendiefonden
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Läroplikten  
ska förlängas i Finland
 Läroplikt infördes i Finland 1921.  
I början var läroplikten 6 år och sedan 
1970-talet omfattar läroplikten ålders- 
klasserna 7–16. Ur det nya regerings- 
programmet framgår att läroplikten ska 
utvidgas till 18 års ålder. Regeringen 
överlämnade den 15 oktober sin propo-
sition om förlängd läroplikt till riksda-
gen. Reformen ska träda i kraft i augusti 
nästa år och gälla de unga som är födda 
2005 eller senare. 

Målet är att alla ungdomar ska få en exa-
men på andra stadiet (motsvarande svensk 
gymnasieskola) för att det ökar chanserna 
att få jobb och klara sig senare i livet. Prob-
lemet är att hela 15 % av varje årskull 
hoppar av andra stadiet eller aldrig börjar 
studera efter att ha gått ut nian. 

Ett centralt mål i statsminister Sanna 
Marins regering är att utbildnings- och 
kompetensnivån ska höjas. Utbildnings- 
minister Li Andersson anser att det inte är 
för sent att satsa på 16-åringar, motverka 
ungas marginalisering och se till att fler 
kommer ut i arbetslivet. 

I och med reformen ska studiemateria- 
let och skolresorna vara avgiftsfria. Det har 
räknats ut att en gymnasist använder ca 
2500 euro på böcker och annat material 
och en del studerande i yrkesskolan betalar 
också stora summor, men summan varierar 
beroende på vad man studerar.

Reformen har fått mycket kritik och det 
sägs att det är en dyr men ineffektiv lösning 
på själva problemet. Det finns unga som 
har så stora problem i privatlivet, med sin 
mentala hälsa eller motivation att de knap-

bildning, läroavtalsutbildning som passar för 
dem som vill skaffa en utbildning genom att 
arbeta och olika ungdomsverkstäder som är 
till för att förebygga de ungas utslagning i 
samhället.

Specialundervisning erbjuds numera 
också på andra stadiet. Studierna planeras 
individuellt och det sätts personliga mål. 

Vi lärare drabbas av oro gällande de 
omotiverade eleverna som tvingas till sko-
lorna, den alltid växande arbetsbördan och 
läromaterialet som i framtiden säkert kom-
mer att vara det billigaste 
som finns på marknaden 
eller att vi tvingas till att 
skapa allt material själva.

Text: Johanna Savolainen

 

past gynnas av avgiftsfritt material. Dess- 
utom slutar läroplikten när de fyller 18 år 
och det är ju innan de har tagit sin examen. 
Andra, som inte är för denna reform, menar 
att det skulle vara bättre att styra resurserna 
till de tidiga åren i barnens liv. 

Regeringen har uppskattat att reformen 
kommer att kosta ca 180 miljoner per år. Nu 
när coronaepidemin drabbat ekonomin hårt 
anser många att Finland inte bör satsa på en 
så här dyr förnyelse och att kostnaderna fak-
tiskt kommer att vara ännu högre för att vi 
t.ex. bör investera mera i skolfastigheter. 

Det är många lärare och rektorer som 
tycker att det finns bättre knep än tvång när 
det gäller skolgång. Det har också redan 
tagits många bra steg mot att hjälpa ungdo-
mar att stanna i skolan och ta examen. Det 
finns utbildning som handleder för yrkesut-

Utblick Finland
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Svenskar i Världen, SVIV, arbetar 
med påverkansarbete till nytta för 
de uppskattningsvis 660 000 sven-

skar som arbetar, studerar eller bor utom-
lands, men också för de som återvänder 
till Sverige. Deras viktigaste forum är 
Utlandssvenskarnas parlament som vartan-
nat år samlar utlandssvenskar, experter och 
politiker för att diskutera lösningsförslag 
på utmaningar som många utlandssven-
skar upplever. Nästa parlament äger rum i 
augusti 2021 och förberedelserna är redan 
i full gång.

Ett aktuellt exempel på en utmaning 
som SVIV jobbar på att lösa är den nu- 
varande migrationslagen där utlandssven- 
skar kommer i kläm. När en svensk med-
borgare vill flytta hem till Sverige tillsam-
mans med en maka/make från ett land 
utanför EU/EES måste hen kunna visa på 
boende och inkomster i Sverige innan part-
nern kan beviljas uppehållstillstånd. Det 
resulterar i att familjer behöver leva åtskilda 
under den tid ärendet tar att handlägga, 
ibland uppemot 18 månader.

En annan utmaning uppstår när svenska 
barn födda utomlands av svenska föräldrar, 
alternativt att en av föräldrarna är svensk 
medborgare, tilldelas samordningsnummer 
istället för svenska personnummer. Bland 
annat är det näst intill omöjligt att ställa 
dessa barn i kö till skolor eller förskolor 
vid hemflytt till Sverige eftersom de digi-
tala systemen i samhället inte klarar några 
avvikelser från standarden.

Viktig milstolpe nådd när samarbetet 
med UD intensifierats
Dialogen mellan Svenskar i Världen och 
Utrikesdepartementet har under det sen-
aste året kraftigt intensifierats. I mars hade 
Svenskar i Världen ett möte med utrikes- 
minister Ann Linde för att uppdatera 
henne om utlandssvenskarnas situation i 
pandemins inledningsskede. På detta möte 
framförde Linde sitt önskemål om att 
samarbetet mellan SVIV:s representanter 
världen över och utlandsmyndigheter bör 
intensifieras, ett arbete som kommer att 
påbörjas inom kort.

Dialogen kring medlemmars olika utmanin-
gar i coronans framfart har sedan fortsatt 
och i augusti deltog utrikesministern på 
Svenskar i Världens digitala Livefika där 
hon svarade på frågor från medlemmar.

I höstas nåddes en viktig milstolpe för 
alla utlandssvenskar. Svenskar i Världen 
fick då en dedikerad kontaktperson på 
UD, Sophie Tzelidis. Syftet är att fördjupa 
dialogen mellan myndigheten och alla 
utlandssvenskar.

– Utrikesministerns och UD:s öra är 
viktigt för en organisation som driver 
utlandssvenskarnas frågor, även om inte 
alla frågeställningar ligger på myndighetens 
bord, säger Svenskar i Världens generalse-
kreterare Cecilia Borglin.

Utlandssvenskarnas röst i Sverige 
stärks än mer 
Att identifiera utmaningar, ta fram lösnings-
förslag och sedan föra en dialog med 
berörda beslutsfattare och myndigheter är 
Svenskar i Världens arbetssätt. Skillnaden 
mellan att vara problemorienterad och 
lösningsorienterad handlar i mångt och 
mycket om att välja en konstruktiv dialog 
istället för frustrerad envägskommunikation.

– Utlandssvenskarnas position är utan 

tvekan framflyttad i och med alla dessa initia- 
tiv, men det återstår hårt arbete och uthål-
lighet för att kunna bocka av alla de sak-
frågor som vi driver. Det är ett viktigt och 
hedersamt uppdrag att vara utlandssvenskar-
nas röst i Sverige och det är något vi tar på 
fullaste allvar, säger Cecilia Borglin. 

Påverkansarbete är en långsiktig process. Inte sällan är flera myndigheter involverade och lagförändringar 
måste till, något som inte görs i en handvändning. Svenskar i Världen är organisationen som många vänder 
sig till när topplocket har gått.

Svenskar i Världen är en ideell och politiskt obero-
ende organisation som arbetar för att stödja utflytt-
ande och återvändande svenskar. Organisationen är 
också en remissinstans och bedriver påverkansar-
bete till nytta för de 660 000 svenskar som arbetar, 
studerar eller bor utomlands. Organisationen utger 
utmärkelsen Årets svensk i världen. Mer information 
på www.sviv.se. Svenskar i Världen finns även på 
Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. 

Kim Källström. Bild: Janne Danielsson, SVT

Lennart Koskinen. Bild: Bengt Säll

PROBLEMLÖSNING PÅ AGENDAN
för utlandssvenskarnas främsta organisation

 Utrikesminister Ann Linde
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I början av nittiotalet ringde telefonen i 
huset utanför Skövde. Det var Svenska 
skolan i Fuengirola som hörde av sig 
för att meddela att makarna Pärnerud 
hade fått de jobb de sökt och nu var 
välkomna ner till värmen i Spanien. 
Dottern Sara-Olivia hade precis gått ut 
högstadiet och hon tyckte bara att det 
var positivt att flytta, med andra ord 
inga tonårsprotester om kompisar och 
annat. Ingen visste väl då att det där 
samtalet skulle få en sådan stor på-
verkan på hela familjens framtida liv. 

I Fuengirola började Sara-Olivia på gym-
nasiet och gick där i tre år. På den tiden var 
det bara bofasta elever på skolan, och inga 
gästelever, så totalt hade Sara-Olivia cirka 
30 gymnasiekompisar. “Mina år på skolan 
var underbara”, berättar hon, “men jag 
lärde mig inte så mycket spanska och det 
ville jag ju gärna”. Efter studenten bestämde 
sig Sara-Olivia därför att flytta till Vallado- 
lid, en universitetsstad cirka två timmar 
norr om Madrid. Där skulle hon plugga 
språket och det gick bra mycket tack vare 
de två spanska studenterna som hon delade 
boende med. Spanskkunskaperna skulle för-

valtas och det i form av utbildning till gym-
nasielärare i spanska och svenska. Studie-
orten blev Uppsala och där var det roligt och 
Sara-Olivia trivdes. I alla fall ett tag. Sedan 
började Spanien göra sig påmint och hon 
längtade tillbaka. “Av en händelse träffade 
jag en spansk Erasmusstudent, eller så var 
det kanske inte av en händelse”, berättar 
Sara-Olivia. Hon följde med honom till hans 
studieort Granada och där både hon skrev 
sin D-uppsats i spanska och pluggade littera- 
tur på universitetet. Sedan en sista vända 
till Uppsala för att avsluta studierna och det 
visade sig också bli den sista vändan till Sve-
rige. Lärarpraktiken gjorde hon på Skandi-
naviska skolan i Madrid och där fick hon 
sedan jobb. Erasumuskärleken tog slut men 
kärleken till Madrid och Spanien var orubb- 
lig. Sara-Olivia stannade kvar.

Inom Skandinaviska skolan i Madrid 
ryms en internationell del och det gör att 
det finns ett myller av elever med olika bak-
grund. “Det är en härlig blandning”, säger 
Sara-Olivia “men det skandinaviska domi-
nerar då vi firar många traditionella hög-
tider”.

Hon undervisar i svenska och spanska 
främst på gymnasiet och skolan hänger med 

bra på vad som händer i Sverige mycket 
tack vare sina 40–60 gästelever. Skolan 
har också ett samarbete med Europapro-
grammen i Halmstad och Lund och man 
undervisar elever därifrån under en ter-
min. “Det innebär att vi bland annat byter 
omdömen med varandra och på så sätt 
håller vi oss ajour med det svenska systemet 
och de svenska styrdokumenten”, berättar 
Sara-Olivia Och precis som i Sverige läser 
hon Doktor Glas, Kallocain och Jag heter 
inte Miriam med sina elever.

Hon undervisar också i svenska som 
andraspråk på den internationella delen 
och har just nu 38 elever i olika grupper. 
“De spanska eleverna är roliga att under-
visa, de är energiska och tycker att sven-
ska är kul”, säger hon. “Föräldrarna är 
stöttande och barnens språkval väcker ett 
intresse för Sverige”, fortsätter hon. Dess-
utom får dessa ungdomar möjlighet att åka 
till Stockholm på klassresa för att verkligen 
lära känna Sverige. För att bättre kunna 
möta eleverna läste Sara-Olivia 60 poäng 
i svenska som andraspråk på Högskolan 
Väst. På distans så klart.

Sara-Olivias kärlek till Spanien är 
uppenbar men vad hände med den där 
“helt vanliga” kärleken? Jo, hon träffade 
en man i Madrid, en man som kom från 
Baskien. Alla goda ting är tre brukar man 
säga och nu fick Sara-Olivia tre språk att 
bolla med: svenska, spanska och så baskiska. 
Dessutom fick paret tre döttrar som nu 
talar tre språk. Och de fick tre länder att 
vistas i. Sara-Olivia har läst baskiska och 
maken svenska så att alla ska förstå alla när 
man pratar i den flerspråkiga familjen, där 
mamma pratar svenska med barnen, pappa 
baskiska med dem och mamma och pappa 
pratar spanska. “Det har faktiskt inte varit 
några som helst problem med språken”, 
berättar hon. Och språkkunskaperna är 
också viktiga för familjerna i Sverige och 
Baskien som betyder mycket för makarna.  
“Vi är i Sverige en månad på sommaren och 
i Baskien lika länge”, berättar hon. Mormor 
och morfar Pärnerud är ofta och hälsar på i 
Madrid och stannar då en längre tid. 

Vem hade väl kunnat ana att det 
där samtalet för nästan trettio år sedan 
skulle resultera i ett rikt och språkfyllt liv 
i Madrid? Tre barn, tre barnbarn och tre 
språk. Ett liv med resor för flera genera-
tioner. Säkert ingen. Men så bra det blev.

Två Sverigefrämjare
Ett telefonsamtal

 Sara-Olivia Pärnerud, lärare vid Skandinaviska skolan i Madrid

Text: Eva Hedencrona
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Två Sverigefrämjare
Idag träffas alla på Meet eller Zoom 
eller i något annat digitalt mötesrum. 
Det är enkelt och smidigt och man 
kan stanna hemma. Säkert blir det 
så att detta mötesmönster delvis 
kommer att vara kvar när vi kommer 
ut “på andra sidan”. Men om det inte 
hade varit för “riktiga” konferenser 
där man träffas personligen så kan-
ske Sverigekontakts tidigare gene-
ralsekreterare Lennart Limberg aldrig 
hade stött på Inger Schuberth.

De två råkade varandra på lärarkonferenser 
runt om i Europa för kompletterande 
svenska eftersom tvåbarnsmamman Inger 
undervisade i Bonn och Köln. Inte bara 
undervisade förresten, hon var dessutom 
ordförande i skolföreningen – eller om rätt 
ska vara rätt, faktiskt i två föreningar. Det 
visade sig snabbt att hon hade en hel del  
annat i bagaget. Där fanns en filosofie kan-
didatexamen från Stockholms universitet 
och en doktorsexamen med historiskt tema 
från universitetet i Bonn. Lennart Limberg 
som själv var historiker insåg att i Inger 
hade han hittat en kunnig kollega. Och 
på så sätt hamnade Inger så småningom i 
Lützen. I Sverigekontakts regi anordnade 
Lennart och Inger resor i Europa med his-
toriska förtecken och samtliga slutade den 
6 november i just Lützen. 1993 var första 
gången Inger besökte orten och då skulle 
hon snart värvas som ledamot i Lützen-
fonden där hon idag är sekreterare. Inger 
berättar att hon blev nyfiken på det egen-
domliga lilla stället där man hade så orea- 
listiska förväntningar på väst efter murens 
fall. Här ville hon gärna hjälpa till. Och så 
blev det. Inger började lite småskaligt och 
ordnade några sverigedagar med hantverk 
och ett folkdanslag från Höllviken. Det 
småskaliga växte och 1998 startade Inger 
vetenskapliga seminarier som varar i tre 
dagar, dit historiker, såväl professorer som 
studenter bjuds in för att diskutera forsk-
ning om Gustav II Adolf. “Det speciella 
med dessa kollokvier är att unga studenter 
får träffa och diskutera med mer erfarna 
forskare på ett avslappnat sätt”, berättar 
Inger, “och mötena återkommer sedan 
dess ungefär vart tredje år.  Men inte bara 
akademin ska få ta del av Lützens historia. 
Några år innan orten blev en mötesplats 
för forskare hade Inger varit med och 
arrangerat en utställning på det svenska 
museet. Och av dessa blev det flera. Till-
sammans med Maik Reichel, dåvarande 
borgmästare i Lützen, arrangerade Inger 

två stora internationella utställningar, 
dels om Gustav II Adolf, dels om Wallen-
stein, fältherre under trettioåriga kriget. 
Det kom så mycket folk till Lützen att det 
lokala Skatteverket var tvunget att fråga 
stadens hotell om antalet övernattningar 
verkligen stämde. Det var så många fler än 
vanligt. Totalt har Inger fram till idag hun-
nit med tio utställningar. 

2011 hittade man i Lützen en mass-
grav där det låg 47 individer begravda och 
då föddes också idén om ett nytt större 
museum än den lilla faluröda svenska stu-
gan. Inger satt i juryn för arkitekttävlingen 
med uppdrag att plocka ut det bäst funge-
rande alternativet. Tanken är att man löser 
en biljett och därmed får tillgång både till 
det gamla och det nya museet på slagfältet. 
Planen är att byggnationen ska starta 2021.

Lützen har en stor del i Ingers liv och 
det märks naturligtvis genom hennes 
arbete på plats men också i de böcker hon 
skrivit. 2008 kom boken Lützen – på spaning 
efter ett minne. En bland flera. 

Är Inger Schuberth synonymt med 
Lützen kan man fråga sig. Och svaret ver-

kar bli kanske, för det finns mer. Inger 
arbetade under nittiotalet som kultur- 
attaché på Sveriges ambassad i Bonn, hon 
var med och startade SWEA i Tyskland, 
initierade en Luciamarknad söder om 
Bonn som idag är ett tredagarsevenemang 
och hon arbetar också med översättning. 

Ingers arbete har inte gått obemärkt 
förbi och det ser man i form av alla de priser 
som hon har fått för sina insatser. Sedan 
2018 är hon hedersmedborgare i Lützen 
och 2019 fick hon en kungamedalj för bety-
dande insatser som kulturförmedlare.

Idag den 6 november är Inger inte 
med i Lützen utan sitter hemma och tit-
tar på firandet på sin dator. Det är andra 
gången på 27 år som hon inte är på plats 
och hon får istället delta digitalt. Kanske 
sitter hon också och pratar med Gustav II 
Adolfs mor Kristina av Holstein-Gottorp. 
Just den fiktiva dialogen mellan Inger och 
modern är utgångspunkt i hennes nya pro-
jekt. En bok där läsaren ska få lära känna 
Gustav II Adolf  på ett annat och nytt  sätt. 
Med andra ord: Vi lär alla höra från Inger 
Schuberth igen.

Fångad av Lützen  
Inger Schuberth, ledamot av Lützenfonden
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Vem av oss som samlats vid Gustav 
Adolf-monumentet i Lützen denna dag 
tänkte inte på koralen ”Förfäras ej du 
lilla hop…”, skriven av Gustav Adolfs 
hovpredikant Jakob Fabricius och 
sjungen av den svenska hären före 
slaget 1632. Vi var knappt dussinet, 
män och kvinnor, som följt Kapellstif-
telsens inbjudan och vid middagstid 
infunnit oss till en minnesstund för de 
tusentals soldater från båda arméerna 
och för den svenske kungen som föll i 
det blodiga slaget för 388 år sedan. 

Sedan i våras håller coronaviruset covid-
19 även oss i Tyskland i ett hårt grepp och 
från början av november råder lockdown i 
delstaten Sachsen-Anhalt. Förutom restau-
ranger och barer måste även museer hålla 
stängt. Det gäller också för Gustav Adolfs 
minnesplats i Lützen. Det är bara tillåtet 
för ett fåtal personer att samlas på offent-
liga platser. Av den anledningen måste pro-
grammet för den sjätte november med kort 
varsel ändras: ingen gudstjänst i Meuchen, 
ingen musikandakt i Gustav Adolf  kapellet, 
ingen mottagning hos Lützens borgmästare, 
ingen samling i den stora salen på värdshu-
set Roter Löwe – och inga tårtor. 

Men det blev en utomhusandakt fram-
för kapellet. Lützenprästen Armin Pra och 
generalsekreteraren för Gustav-Adolf-Werk, 
kyrkoherde Enno Haaks, talade eftertänk-
samt över dagens text, hämtad från Jesaja 
45, verserna 6-7:  
Jag är Herren, ingen annan finns. Jag ger ljus och 
skapar dunkel,  
jag bringar lycka och skapar ofärd. Jag, Herren, 
gör allt detta. 

De båda prästerna manade till hopp i dessa 
tunga tider som präglas av pandemin, och 
de betonade att ljus och fred kan växa ur 
kristen övertygelse. Med en gemensam bön 
för alla sjuka och bönen Fader vår avsluta-
des den – trots ogynnsamma yttre omstän-
digheter – gripande andakten. 

Dietmar Goblirsch, Lützens Ortsbürger-
meister, framförde en hälsning från staden 
och påminde om att minnesplatsen under 
de närmaste åren kommer att utökas med 
en ny museibyggnad. Den ska rymma mass-
graven för 47 fallna soldater som bärgades 
2011 samt de senaste årens många arkeolo- 
giska fynd från slagfältet. Med stöd av EU 
ställde delstaten Sachsen-Anhalt i september 
2020 runt 5,4 miljoner euro till förfogande 
för projektet. Stiftelsen Lützenfonden som 
äger de två dalastugorna på minnesplat-
sen kommer parallellt med bygget att i sitt 
museum i ett av trähusen skapa en utställ- 
ning som anpassas till den nya helheten. 

Maik Reichel, tidigare borgmästare och 
museichef  i Lützen, framförde hälsningar 
från Stiftelsen Lützenfonden, från vännerna 
i Sverigekontakt och familjen Ekman. I sitt 
framförande påminde han om 1900-talets 
svåra efterkrigstider: hur influensaepidemin 
Spanska sjukan efter första världskriget 
hade skördat miljontals offer över hela 
världen inom loppet av några månaden, 
och hur en svår hungersnöd härskat i Tysk-
land efter andra världskriget. Även i Lützen. 
Initiativtagaren till Stiftelsen Lützenfonden, 
kyrkoherde Per Pehrsson, ordnade insam-
lingar i Sverige för barnen där och organi- 
serade livsmedelstransporter till staden. 
Bland annat fördelades 440 kg fetsill ute 
på minnesplatsen. Maik Reichel påminde 

om minnesplatsens långa tysk-svenska tra-
dition, som även präglat staden, och beto-
nade vikten av att minnesplatsen – även i 
dessa coronatider – fortsätter att vara träff-
punkt och mötesplats. 

Därefter lades, precis som alla andra år, 
kransar ner vid minnesstenen. Kransarna 
kom från Sveriges ambassad i Berlin, från 
familjen Oscar Ekman, Sverigekontakt och 
Stiftelsen Lützenfonden, från Gustav Adolf  
Werk, staden Lützen och Gustav Adolf  
skolan i Lützen. Därefter bjöd Lützens kyr-
koherde Armin Pra in till tankeutbyte över 
en kopp varm soppa, kaffe och kakor i för-
samlingshemmet.

Maik Reichel
(Översättning från tyskan av Inger Schuberth)

Den sjätte november 2020 i Lützen – 
samling under coronavillkor

Andakt i det fria

Chefen för Museum Lützen,  
Katja Rosenbaum, avgår 
Stiftelsen Lützenfonden och Sverigekon-
takt tackar Katja Rosenbaum som sedan 
juni 2016 varit chef för museet på slottet och 
Gustav Adolfs minnesplats. Det har varit 
år som präglats av ett gott, friktionsfritt och 
mycket produktivt samarbete. Under hennes 
tid som museichef genomfördes en stor ut-
ställning på slottet om reformationen i Sach-
sen och Sverige, och tillsammans med Inger 
Schuberth har hon arbetat på det nya utställ-
ningskonceptet för minnesplatsen. Med Katja 
Rosenbaum har Lützenfonden haft ett starkt 
stöd i Lützen och en aktiv främjare av de 
gemensamma intressena. Den 1 december 
2020 tillträder hon en ny tjänst i sin hemstad 
Marienberg i Erzgebirge. 
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Vad är på gång i Tyskland just nu? 
Eller kanske inte precis just nu när 
du läser det här. Det här är mer en 
rapport för hur det var i november.   
Antagligen är det väl ungefär det-
samma i december.

Här i Tyskland, precis som överallt 
annars i Europa, har den så kallade 
zweite Welle, den andra vågen, 

dragit in över landet med full kraft. För att 
sjukvården ska ha en chans att ge alla drab-
bade den bästa behandlingen har regeringen 
vidtagit nya åtgärder för att bromsa smit-
tan. Den här gången fick skolor, lekskolor 
och alla affärer ha fortsatt öppet, men alla 
fritidsaktiviteter förbjöds. Så biografer 
museer, restauranger barer fick stänga och 
alla organiserade sportaktiviteter förbjöds. 
Vi ska också minimera våra privata kon-
takter. Men vi är ju vana vid restriktioner 
vid det här laget. Att arbeta hemifrån och 
fördriva tiden hemma övade vi ordentligt på 
i våras, så det känns inte så nytt och konstigt. 
Man märker att det den här gången inte är 
lika mycket panik i luften och att många tar 
restriktionerna med en nypa salt.

Däremot har det hänt mycket nytt på 
ordfronten. Det har uppstått många nya ord 
och de kan man hitta i en ny ordlista som 
Leibnitz-Institutet för det tyska språket har 
publicerat – en så kallad neologism-lista. 
Passande till språkets utveckling kallas också 
denna andra lockdown för en Wellenbrech-
er-Lockdown, en vågbrytar-lockdown. För att 
vi inte ska glömma allvaret i pandemin när 
vi är ute och rör på oss, så hänger överallt 
information om hur vi ska bete oss. Här har 
ett nytt uttryck slagit igenom: AHA-regeln. 
Abstand – avstånd, Hygieneregeln – hygien-
regler och Atemschutz – andningsskydd/
munskydd. De första två är de som gäller 
även i Sverige. Se till att hålla avstånd till 
varandra, var ni än är och tvätta händerna 
ordentligt och ofta. Munskydden ska vi ha 
på oss när vi går in i alla slags stängda rum 
såsom affärer och bibliotek. Men också på 
buss, tåg etc och då även på stationerna och 
hållplatserna. I de flesta städer måste mun-
skydden också bäras på gågator och plat-
ser i centrum där det kan bli lite för trångt. 
AHA-regeln är en bra formulerad regel. Den 
är förnuftig och lätt att komma ihåg. Speciellt 
när man påminns om den överallt.

Nu under hösten har de kompletterat 

regeln med ett L för Lüften – vädra, 
AHA+L. Vi uppmanas att vädra kraftigt 
var tjugonde minut så att ev. smitta kan 
vädras ut. Skoleleverna ombeds att ta med 
sig extra tröjor och filtar för att inte bli 
förkylda i de välventilerade klassrummen. 
Åtminstonde fryser de inte om mun eller 
näsa för nästan överallt måste elever och 
lärare bära munskydd hela skoldagen. Det 
är defintivt inte en rolig situation för någon.

Vi lär oss verkligen många nya ord. Vi 
diskuterar R-Werte-reproduktionsvärden, 
dvs hur många personer som en smittad i sin 
tur smittar och Ü50-Inzidenz, Über50 – över 
50 incidencen. Ü50-Inzidenz är en viktig del 
av Corona-Ampel, corona-trafikljus, där mer 
än 50 sjukdomsfall per 100 000 invånare leder 
till rött ljus och därmed strängare restrik-
tioner. Gränsen för det gula ljuset ligger på 
35 smittade per 100 000 invånare. Varje 
region har givetvis sitt eget corona-trafikljus, 
så det gäller att ha koll på vilka regler som 
gäller var. Vi talar också mycket om Kon-
taktpersonen, det betyder precis det, och 
Kontaktverfolgung – smittspårning. Om du 
har smittats av corona så anmäls det till när-
maste Gesundheitsamt – den lokala folkhäl-
somyndigheten. Där sker då en Kontaktver-
folgung. Medarbetarna där kallas ibland för 
Coronadetektive. De är naturligtvis helt över-
belastade och därför har militären nu kallats 
in för att hjälpa till som coronadetektiver.

Vi får också många nya ord genom alla 
dessa coronaförnekare som dyker upp. Den 
här nya anti-rörelsen kallar sig Querden-
ker. Det kan översättas med ”de som tänker 
mot strömmen”. Det roligaste ordet här, 
ur ordskaparhänseende, är nog Covidiot. 
Så snygg och precis benämning på alla 
dessa coronaskeptiker som finns. Miss-
förstå mig inte. Det är absolut okej och 
viktigt att diskutera alla coronastrategier 
och regler. Däremot känns det inte rimligt 
att detta måste ske med flera hundra per-
soner som står tätt ihop och skriker ut sitt 
budskap. Naturligtvis ignoreras AHA-re-
geln helt i dessa sammanhang. Speciellt 
vägrar förnekare att bära munskydd och 
kallas också för Maskenverweigerer – 
maskvägrare. Det som kallas för en demon-
stration känns mer som ett supersprea-
derevent, för att använda ett annat nytt 
coronaord.

Tyvärr är det många antisemiter, nazister 
och så kallade Reichsbürger som utnyttjar 

den nya Querdenker-rörelsen för sina egna 
syften, nämligen att protestera mot ”regi-
men” som de säger. Reichsbürger är en 
mycket heterogen grupp som bl.a. förnekar 
den tyska statens existens och i konsekvens 
med detta vägrar att följa dess lagar. De är 
ofta positiva till vapen och högerextremister. 
Det är synd att en produktiv diskussion 
förhindras av sådana metoder och diskus-
sionsdeltagare.

När du läser det här hoppas jag att 
den andra vågen inte har växt till en tsu-
nami utan istället har klingat av till en 
liten mjuk dyning. Passande till jul avslutar 
jag med mitt favoritord bland alla nyord: 
Beherbungsverbot – härbärgeringsförbud. 
Det innebär att hotell pensionat, vandrar-
hem etc. inte får ta emot övernattnings-
gäster, med undantag för vissa affärsre-
sande. Beherbergungsverbot får mig att 
tänka på Maria och Josef  i Betlehem som 
inte får plats i härbärget utan får ta sin 
tillflykt till ett stall. För mig är Beherber-
gungsverbot ett stort och mäktigt ord som 
ett eko från julevangeliet.

Neologism-ordlistan kan man 
se här: https://www.owid.de/
docs/neo/listen/corona.jsp

Text: Joanna Michel

Neologismer surfar på andra vågen
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Coronastrategier

Mit der AHA-Formel durchs Jahr! 
Die Coronavirus-Pandemie ist nicht vorbei. Schützen können wir uns mit 
der AHA-Formel: Abstand wahren, auf Hygiene achten und – da, wo 
es eng wird – eine Alltagsmaske tragen. ZusammenGegenCorona.de

1,5 m
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Allt sedan jag började intressera mig för 
Sverige har jag alltid undrat varför valet i 
USA verkar vara viktigare för svenskarna 
än valet i självaste Sverige. Många av 
mina svenska kompisar har följt debatt- 
erna mellan presidentkandidaterna som 
om deras eget öde stod på spel.

Desto intressantare är det att jämföra 
intresset från ett svenskt och ett ryskt 
perspektiv. Speciellt med tanke på 

att Ryssland länge ansetts vara Amerikas 
största motståndare. Attityden i Ryssland 
mot USA är varierande: några älskar Ame-
rika och ser det som världens bästa land. 
Andra tvekar och nästan hatar det som var 
Sovjets arvfiende, både på politiska och 
moraliska nivåer. Ytterligare några är helt 
likgiltiga. Men vad säger den statliga tv:n?

Det vore förstås orättvist och fel att påstå 
att man undvikit att prata om valet i USA. 
Nej, så är det inte alls. Men jag har knappt 
märkt att detta tema tagit mer plats än att en 
känd rysk satiriker gått bort. Ingen av de jag 
känner har skyndat sig till tv:n eller nätet för 
att bli uppdaterad om hur det går för Trump 
och Biden. När resultatet blev känt har ingen 
av mina bekanta ens nämnt det.

Men självklart finns det vissa tv-shower 
där man titt som tätt diskuterat utveckling- 
en av händelserna, försökt analysera dem 
och förutspå konsekvenserna. Tittar man 
på vilka program som varit populärast 
under veckan så hittar man nyheterna, 
”God morgon” (där man pratar om allt 
möjligt mellan himmel och jord), ”Kvällen 
med Vladimir Solovjov” (som oftast bjuder 
in flera gäster som tar upp flera aktuella 
teman) samt ett par underhållningsprog- 
ram. Valet som kanske (i alla fall enligt de 
gamla stereotyperna) borde vara lika vik-
tigt för Ryssland som för Amerika passerade 
ryssarna nästan obemärkt.

Vad kan det bero på? När jag ändå 
ställde frågan till mina studenter så ryckte 
de bara på axlarna. Man kanske har slutat 
bry sig? Eller så tror man inte på att det är 
människor som bestämmer eller kan förän-
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dra något? Eller så har man tröttnat på 
den eviga smutskastningen inom politiken? 
”Vem som än vinner så blir det nog fler 
sanktioner för Ryssland ändå”, blev en av 
kommentarerna.

Men det kan lika gärna bero på en 
annan sak. Valet i USA har knappt upp- 
märksammats i Ryssland, och nu har Ryss-
land fått en annan irritationsfaktor: distan-
sutbildning.

Med hösten kom tydligen den andra 
vågen av corona. Detta hade man skämtat 
rätt mycket om: i somras registrerades 
nästan inga fall fast tusentals människor vall-
färdade till landets södra regioner: det enda 
stället vid sidan av Storbritannien, Tanza-
nia, Turkiet och senare Abkhazien dit man 
kunde flyga direkt från Ryssland. På en gång 
fylldes sociala media med bilder från överbe-
folkade stränder och skrämmande historier 
om låg service och höga priser. Men många 
envisades och åkte dit ändå. Och nya coro-
nafall låg på förvåningsvärt låg nivå.

Sen kom hösten, och därmed började 
man prata allt mer om de allvarliga konse-
kvenserna som det försämrade vädret inne-
bar. Man såg kurvan krypa upp sakta men 
säkert, och myndigheterna började visa oro 
över situationen. Ju oftare borgmästarna 
och regeringen sa att det inte blir någon 
nedstängning av städerna, desto mer blev 
människor panikslagna och trodde att en 
ny lockdown var på väg.

Antal promenader fördubblades: många 
såg det som nästan sista chansen att gå ut 
och andas frisk luft. En person jag träffade 
i skogen hälsade på mig och sa, ”Jo, det 
är bara att passa på, för på måndag blir vi 
inlåsta, precis som i våras”. När jag påpekat 
att ryktet om det gått i över en månad nu så 
sa han, ”Fast den här gången är det säkert. 
Jag har ju pratat med kassörskan, och hon 
känner vår distriktpolis. Han sa att de redan 
fått order. Det är oundvikligt”.

Detta tycker jag beskriver ryssarnas kar-
aktär på ett alldeles fantastiskt sätt. Någon 
känner någon som har pratat med någon 
som ”med all säkerhet bekräftat något, 
för hen vet ju”. Men måndagen kom, och 

ingenting nytt hände. Inte heller en vecka 
senare. Snart har det gått en månad.

Men vissa åtgärder har man infört ändå. 
Redan i september beordrades alla företag 
att låta minst 30% av sina anställda jobba 
på distans. På bussarna och t-banan skulle 
man alltid ha på sig en skyddsmask. Mask-               
regeln hade faktiskt funnits ända sedan i 
våras, men de flesta har struntat i den, så nu 
började man kontrollera detta noggrannare 
igen. Samma gällde i butikerna.

Ändå så gick kurvan upp. Då förklarade 
borgmästaren i Moskva att alla skolbarn 
skulle få två veckors lov i oktober, för att smit-
tan inte skulle spridas lika fort. Sagt och gjort. 
Det var nu som många föräldrar började oroa 
sig: vad skulle hända efter lovet? Skulle man 
återgå till distansutbildning?

Här kan tilläggas att distansutbildning 
prövades redan i våras och väckte mycket 
missnöje. Barnen busade, stängde av kameror 
och ljud eller vägrade besöka lektionen med 
anledningen att ”internet fungerar inte så bra 
idag”. Slutsatsen var klar: det går inte att få 
en bra utbildning online.

I september, när skolåret började i Ryss-
land, blev det upp till skolor att välja hur 
de vill fortsätta undervisningen: online eller 
offline. De flesta valde online, medan hög-
skolor och universitet försökte att dela på sina 
aktiviteter. Föreläsningar (som innebär fler 
än 50 studenter) bör ske på distans, medan 
seminarier och praktiska lektioner i mindre 
grupper kan genomföras på plats. Sådana 
skulle hållas under en eller två dagar, så nu är 
de flesta studenter hemma tre dagar och åker 
till sin högskola två gånger i veckan. Många 
skrattade åt beslutet: vad är meningen med 
det? Jag tror att borgmästaren såg det som 
en bra möjlighet att avsevärt minska antal 
resenärer som använder kollektivtrafik.

Nu när frågan kom på agendan på nytt 
blev föräldrarna rasande arga. Har man fler 
barn i familjen så uppstår framför allt prob-
lemet med plats: de flesta lägenheterna är 
tvåor eller treor, och om någon förälder job-
bar hemifrån så får man nästan slåss om 
lediga rum och tider. För att inte tala om till-
gängliga datorer och plattor. Så jag tror de 

VAL I USA 
OCH DISTANSUTBILDNING

Strandvägen i Tver
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flesta trångbodda familjer funderar både 
en och två gånger om en eventuell framtida 
utökning av familjen.

Till slut bestämdes det att de yngsta bar-
nen – alltså, de som går i klasserna 1–3, 
ska fortsätta gå i skolan som vanligt, medan 
äldre barn ska studera hemifrån. Så fort 
någon elev diagnostiseras med covid ska 
hela klassen sättas i karantän omedelbart 
och lämna prover för corona. Lektionerna 
blir nu kortare så att barnen inte ska spend-
era så mycket tid framför skärmen. Varför  
är då så många föräldrar missnöjda?

Detta är farligt för hälsan, kan en del 
säga. Och visst, synen och hållningen blir 
inte bättre om man sitter framför sin platta 
hela dagen. Detta borde vara huvudor-
saken till föräldrarnas protester, tycker 
man, men så är det inte. Inte heller tar 
man upp den sociala interaktionen eller 
brist på motivation.

Av någon anledning är många säkra att 
nivån på distansutbildning inte är tillräck-
ligt hög. Det är verkligen märkligt, speciellt 
med tanke på att de flesta ändå väljer extra 
kurser som genomförs just online. Då är 
det bara positivt: helt plötsligt sparar man 
både tid och pengar samt får en proffsig 
pedagog som kan förklara klart och tydligt.

Varför utgår man då ifrån att en van-
lig lärare inte kan vara lika bra när under-
visningen sker i ett klassrum som när den 
sker privat? Vad är det för skillnad? Är det 
möjligtvis något fel på lärarna? Då ska man 
inte skylla på distansutbildning, utan skolan 
borde nog se över sin personal.

Ligger problemet i busiga barn som 
vägrar slå på sin platta eller svara på 
frågorna? Men de kan väl lika gärna 
komma till skolan och spendera hela lek-
tionen spelande på sina telefoner? Störa de 
andra kan de också göra både online och 

offline. Så varför tror så många att utbild-
ningskvaliteten ska drabbas?

Själv jobbar jag på en kurs där några 
lärare och studenter, inklusive mina grupper, 
har valt att helt övergå till distansutbildning. 
Vi har lyckats att hitta många fördelar med 
detta och förhoppningsvis ska vi fortsätta 
jobba så ett tag till. För det första så kan 
man börja – och därmed sluta – tidigare, 
för nu behöver vi inte spendera tid (och pen-
gar!) på resan till och från kursen. Lektion-
erna känns också mer kompakta eftersom 
dagarna inte är lika splittrade som de var 
tidigare.

Dessutom blev det 
möjligt att anlita en äkta 
svensk som nu undervisar 
direkt från Sverige. Tidi-
gare brukade vi anställa 
svenska studenter som läste 
ryska i Moskva, och det har 
alltid varit ett problem för 
antingen kunde inte stu-
denterna ryska eller så pas-
sade inte tiderna för dem. 
Nu har vi plötstligt fått ett 
bredare urval och lyckades 
hitta precis den personen vi 
behövde.

Med distansutbildning 
har vi också fått en större 
publik. Nu kan vi under-
visa i svenska inte bara för 
moskvaborna, utan också 
för alla de som bor i andra 
ryska städer. Vi kan till och 
med anpassa tider för att de 
som bor längst borta i öst 
också skulle kunna delta i 
våra lektioner.
Och sist men inte minst: 
”den sociala kontakten” 

som åtminstone jag haft med min grupp 
ska inte heller glömmas bort, eftersom då 
och då träffas mina studenter och jag ute 
på stan. Då har vi lektioner i form av gui-
dade turer på svenska som förbereds och 
hålls av mina studenter.

Text: Julia Antonova

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

Kontakta oss på  
Institutioner & Stiftelser
031-62 25 16
stiftelser.goteborg@seb.se
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Trots att den viktigaste drivkraften 
bakom enandet var behovet av skydd 
mot yttre hot medan landets inre 

mekanismer, som till exempel de ekonom-
iska förbindelserna mellan olika delar av 
riket, var utomordentligt svagt utvecklade, 
har vi ändå anledning att påstå att det 
just är under den här perioden som de 
första kännetecknen på en statsbildning 
uppkommer, till exempel yttre tecken som 
ett statsvapen och statliga regalier, eller 
härskarens långa titel. Det utvecklas också 
gemensamma statliga intressen, formuleras 
en utrikespolitik och upprättas diploma-
tiska förbindelser med andra länder. Inte 
desto mindre förblir det gamla Ryssland 
(under det historiska namnet Rus) länge ett 
ganska slutet land, något som i slutändan 
kom att bidra till uppkomsten av livegen-
skapen, som gjorde en större del av landets 
befolkning rättslösa, och av en obegränsad 
monarki, som fråntog resten av befolknin-
gen dess frihet, heder och värdighet och där 
respekten för varje individs värde saknades.
Allt det ovan sagda hindrade inte tsarerna 

från att undan för undan formulera en ”rik-
tig” utrikespolitik grundad på en syntes av 
erfarenheterna från landets grannar i väster 
och öster och den specifikt ryska utvecklingen. 
Ett område där Ryssland experimenterade 
för att förfina sina sätt och metoder att bygga 
internationella rättsliga förbindelser blev rela-
tionerna till det litauiska storfurstendömet 
under 1300–1500-talen. Båda staterna hade 
några århundraden tidigare, före den mon-
goliska invasionen, varit delar av en och 
samma stat, nämligen Kievryssland, och hade 
därefter bibehållit täta och nära förbindelser, 
inklusive släktband.

Historiskt utgörs arenan för kontakter mel-
lan länder ganska ofta av militär konfronta-
tion, där man inte bara försöker uppnå vissa 
utrikespolitiska mål utan också vinner erfaren- 
heter och skapar traditioner i fråga om rent 
militära operationer. Medeltiden skiljer sig i 
det avseendet inte från antiken, utan formule- 
rar sin uppfattning om ”krigets lagar” med 
hänsyn till nya realiteter, bland annat genom 
att fylla den med religiöst innehåll.
Forskare anser att Ryssland fram emot slutet 

Det juridiska regelverket kring krigsfångenskap 
i Ryssland fram till början av 1700-talet

PROJEKT: DE KAROLINSKA FÅNGARNAS CENSURERADE BREV

Ivan IVIvan III

Under senare halvan av 1400-talet, när 
storfursten Ivan III styrde landet, pågick i 
Ryssland en process där dittills splittrade 
och under det tre sekel långa så kallade 
mongolisk-tatariska oket försvagade 
furstendömen förenades till en enhetlig 
statsbildning. Genom att använda de 
mest skiftande metoder: köp av furs-
tendömen som saknade furstar, anslut-
ning av områden via erbjudanden till sva-
gare grannar om möjlighet att få tjänst i 
staten, genom svek och list, i några fall 
också genom direkt erövring, lyckades 
storfursten och senare hans sonson Ivan 
IV, mest känd under tillnamnet den För-
skräcklige, skapa en enhetlig och sam-
manhållen stat, som fram emot mitten av 
1500-talet var väl känd bland upplysta 
och av handel intresserade européer 
under namnet Moskvafurstendömet eller 
det moskovitiska riket.
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av 1600-talet stegvis börjar blicka åt väster 
och ganska aktivt rör sig i en riktning mot 
gemensamma europeiska rättssystem, sam-
tidigt som man försöker värna om sina 
egna säregenheter. Från och med bör-
jan av Peter I:s styre sker den här rörelsen 
allt snabbare. Tsar Peter demonstrerar 
inte bara sin beredvillighet att agera ”som 
man gör i Europa”, utan försöker också i 
praktisk handling tvinga sina undersåtar 
att underordna sig utifrån introducerade 
normer, ofta genom att blint kopiera dem 
utan att ta hänsyn till den rådande ryska 
verkligheten. Denna ”blinda” kopiering 
framkallade kritik mot tsaren och reforma- 
torn redan under hans livstid, och utgör 
fortfarande en vattendelare mellan dem 
som höjer honom till skyarna och de som 
inte accepterar hans agerande. Detta är 
helt normalt, det viktiga är att se mång-
falden i en historisk företeelse, även ett 
så betydelsefullt fenomen som Peter den 
Stores regeringstid.

De flesta forskare anser att det är just 
från början av 1700-talet som allmäneuro-
peisk rätt börjar tränga igenom i Ryssland, 
inklusive internationell humanitär rätt, som 
reglerar skyddet av krigets offer och begrän-
sar krigsföringens medel och metoder.

Det står utom allt tvivel att ”krigets 
lagar”, där förhållandena för personer som 
tagits till fånga i samband med militära 
operationer utgör en av delarna, uppstod 
redan under tidig antik tid och redan från 
början förutsatte vissa begränsningar för en 
besegrad fiende. Med tiden började krigs-
fångarnas ställning att genomgå vissa för- 
ändringar, och det var religionen som här-
vid spelade den bestämmande rollen, eller 
rättare sagt det faktum att kristen moral och 
kristna seder fick en allt djupare förankring 
i samhället. Tillsammans med den industri- 
ella revolutionen och den snabba process 
där nationalstater bildades i Europa gav de 
till resultat att krigsfången inte längre sågs 
bara som en ordlös slav, utan som en män-
niska, vars värde bestämdes inte bara av 
en eventuell lösensumma utan också av det 
faktum att han hade en egen själ.

Inte desto mindre kom behandlingen av 
krigsfångar att utvecklas individuellt i varje 
land med hänsyn till det historiska förflutna 
och till nutiden. Det råder inte heller något 
tvivel om att inställningen till krigsfångarna 
också var olika i Väst och i Öst. I den här 
artikeln ska vi försöka beskriva hur denna 
erfarenhet såg ut i det ryska riket före det 
Stora nordiska kriget 1700–1721. Detta 
allra helst som vissa forskare kallar den 
ryska medeltiden, det vill säga 1300–1600-
talen, för en tid då landet hade en helt egen 
inställning till krigsfångarna. Dessa forskare 
hävdar att lagarna kring krigsfångar i Ryss-

land från och med 1700-talet blir ”inter-
nationella”, det vill säga allmäneuropeiska. 
Man kan acceptera eller vederlägga påståen-
det bara genom att man studerat det histo- 
riska källmaterialet.

En viktig källa härvidlag är avtalshand- 
lingar mellan olika furstar från tiden för 
den feodala splittringen i landet, privata 
juridiska handlingar och slutligen freds- 
avtal undertecknade efter avslutade stridig- 
heter. Det ska särskilt påpekas att just avtal 
mellan enskilda feodalfurstar kom att bli 
grunden för utarbetandet av reglerna för 
behandlingen av krigsfångar inom ramen 
för den större förenade statsbildningen.  
I dokument från 1300–1400-talen hittar 
 forskarna följande bestämmelser som 
beskriver krigsfångarnas ställning:

Efter ett fredsavtal får alla fångar 
återvända hem utan lösen;

Om en fånge lämnats som borgen eller 
slav hävs detta förhållande;

Om fången sålts till ett annat fursten-
döme så är parten som sålt fången skyldig 
att friköpa honom. Vad vi ser är för sin tid 
mycket progressiva villkor för ett fredsavtal, 
om man inte anser att försäljning av fångar 
som slavar eller till andra furstendömen var 
det normala.

Det var typiskt för såväl det medeltida 
Europa som för Ryssland att det fanns två 
typer av krigsfångenskap: privat och statlig. 
Det fanns ytterligare en väsentlig katego-
risering, nämligen tillfångatagna militärer 
och infångade civila personer, så kallade 
icke-kombattanter. Militär personal som 
tagits till fånga sågs som tsarens egendom, 
eller som tillhörande privatpersoner som 
erhållit dem enligt ”krigets lagar”. Även om 
fångarna lämnades i privata händer befann 
de sig dock i högre eller lägre grad under 
statens allmänna jurisdiktion. Detta drag 
blir allt mer märkbart från mitten av 1600-
talet, när de ryska tsarerna allt oftare börjar 
blicka mot Europa.

Förhållandena för civilpersoner som 
bortförts till fångenskap förblev praktiskt 
taget oförändrade under sekler. De blev 
bönder och/eller övergick till kategorin 
trälar, den ryska varianten av slaveri. Efter- 
som de i obligatorisk ordning döptes och 
omvändes till ortodox tro och fick nya 
namn blev det sedan omöjligt att hitta dem 
i det gränslösa havet av alla dessa ”Ivasjka” 
eller ”Jegorka”.

Mycket sällan kan man i de historiska 
dokumenten hitta omnämnanden av att 
invånare i gränsområden som bortförts till 
fångenskap av fienden fick återvända, och 
ännu mer sällan ser man noterat att ett 
sådant krav skulle ha uppfyllts.

På 1300–1400-talen är det mycket svårt 
att särskilja krigsfångenskap hos tsaren och 

privat dito, bland annat beroende på avsak-
naden av dokument som skulle bekräfta att det 
förekom något slags registrering. Den ryska 
armén var i likhet med alla europeiska arméer 
under medeltiden i grunden en legoarmé. För-
banden av legoknektar var förband uppställda 
av furstar och bojarer, och dessa kunde 
påräkna ersättning, bland annat i form av 
levande människor som tagits till fånga.

I enlighet med internationell historisk 
praxis blev huvuddelen av krigsfångarna 
slavar. Vi hittar omnämnanden av fångar som 
blivit slavar i det gamla Rus i lagsamlingen 
Russkala pravda från 1000–1100-talen, i lag-
samlingar (Sudebniki) från 1400–1500-talen 
och i den stora samlade lagboken Sobornoje 
Ulozjenie från 1649. Det ska påpekas att 
denna typ av slaveri kunde vara tidsbegrän-
sad, det vill säga att till följd av vissa omstän-
digheter, till exempel ägarens död, kunde slav-
eriet upphöra.

Historiska dokument visar att slaveri för till-
fångatagna ”busurmaner”, det vill säga mus-
limer, skiljde sig från en kristens träldom. Gan-
ska ofta var deras slaveri inte tidsbegränsat och 
de var faktiskt rättslösa. Det var först lagboken 
Ulozjenie från 1649 som fastslog att den som 
konverterade från islam till ortodox tro därmed 
blev fri. Om ägaren till en sådan fånge var mus-
lim så kunde denne köpa sig fri genom att betala 
den för tiden imponerande summan av 15 rubel.

Ändå från tiden för det gamla Rus, det 
vill säga från 900–1000-talen, var en kon-
vertering till den ortodoxa tron, frivillig eller 
under tvång, det viktigaste sättet för en utlän-
ning, inklusive för en krigsfånge, att natural-
iseras. Denna praxis visade sig vara utomor-
dentligt långlivad och bibehöll fortfarande 
sin betydelse på 1700-talet. Den faktor som 
gjorde den så viktig för staten eller för pri-
vata ägare var att en krigsfånge inte kunde 
återvända hem om det inte kunde bevisas att 
han döpts under tvång. Ingen slavägare hade 
lust att gå miste om extra, ofta kvalificerad, 
arbetskraft.

Att övergå i det andra landets tjänst, att 
helt enkelt bli landets undersåte (utan att 
konvertera till den ortodoxa tron), eller att 
gifta sig med ryssar var inte lika kategoriska 
steg som när krigsfångarna konverterade till 
ortodox tro. I de förra fallen kunde fångarna 
återvända till hemlandet efter att ett freds-
avtal ingåtts. Men redan de avtal som slöts 
med Sverige under1500- och 1600-talen, en 
tid då militära konflikter mellan länderna 
inträffade ganska ofta, visar speciellt att om 
krigsfångarna antog den ortodoxa tron så fick 
de sedan inte lämna Ryssland. En liknande 
bestämmelse fanns kvar också i fredsavtalet 
i Nystad 1721. Det är intressant att notera 
att några liknande specialartiklar inte före-
kom i avtalen med muslimska länder, som det 
Osmanska imperiet eller khanatet på Krim.

Ivan IV
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En annan väg att lämna statusen som 
krigsfånge var att träda i det andra landets 
tjänst. Att avlägga en trohetsed lät ändå 
den före detta krigsfången behålla rätten 
att återvända hem efter att fred inträtt. En 
sådan rättighet dyker upp i avtal mellan 
olika furstar på 1300–1400-talen. Rätten 
att fritt återvända hem avtalades till exem-
pel speciellt i de trohetseder som under-
tecknades i samband med att fången togs 
i tjänst. Denna eftergift är särskilt lätt att 
förstå mot bakgrund av kejsare Peter I:s 
politik att försöka utnyttja utländsk erfar-
enhet i syfte att påskynda utvecklingen av 
det egna landet. Det är också intressant att 
notera att man med tiden i fredsavtalen 
kom att inkludera tillsättandet av speciella 
kommissarier som hade till uppgift att kont- 
rollera huruvida krigsfångar hade trätt i 
tjänst i det andra landet frivilligt eller inte.

Man ska också ha i minnet att en viktig 
faktor som kunde förmå en krigsfånge att 
träda i tjänst i det andra landet var att han 
förutom sin frihet också fick en högre ersät-
tning och högre status än inhemska stats- 
tjänare. Lönen för en rysk och en utländsk 
officerare kunde skilja sig åt halvannan 
gång i storlek. Så var det inte bara på 
1600-talet, utan också på 1500-talet, under 
tsar Ivan den Förskräckliges styre.

Ytterligare en legal möjlighet att ta sig 
ur krigsfångenskapen var att man köptes fri 
mot lösen. Under medeltiden blev lösen-
summor för mer förnäma krigsfångar en så 
viktig inkomstkälla att de i vissa fall kunde 
initiera tillfångatagandet av en förnäm per-
son. Särskilt tydligt kan man observera 
denna företeelse under hundraårs-kriget 
och trettioåriga kriget. Men i den ryska 
krigshistorien är exemplen på detta ytterst 
få. Inte desto mindre får vi erkänna att 
praxis att friköpa fångar från muslimer 
ansågs vara en Gudi behaglig gärning och 
beskrivs i historiska källor från 1100–1200-
talen. Precis som i Europa sker utveck-
lingen av de första mekanismerna för att 
reglera krigsfångars ställning som en följd 
av att det uppfattas som en skyldighet för 
varje sann kristen att rädda sina trosfränder 
undan tatarer och turkar.

Fram till början av 1600-talet pågick i 
det gamla Ryssland insamling av speciella 
medel, “fångpenning”, som användes för 
att friköpa tillfångatagna landsmän. Först 
samlades pengarna in bara från kloster, 
men i takt med en allt aktivare utrikespoli-
tik och därmed följande ökande antal krigs-
fångar ,blir skatten statlig, vilket stadfästes 
i lagsamlingen Sobornoje Ulozjenie från 
1649. Den avskaffades först under senare 
delen av 1700-talet av kejsarinnan Kata-
rina II, och själva systemet med friköpande 
av fångar förbjöds i ett dekret från det fran-
ska Konventet den 25 maj 1793. Samtidigt 
ska det noteras att praxis att friköp på pri-
vat nivå, låt vara i förtäckt form, upprätt-

hölls ytterligare en tid i Rysslands relationer 
med orientaliska länder. I synnerhet var 
friköp av fångar det viktigaste sättet att ta 
sig ur tatarisk fångenskap.

Mer ”europeisk” var praxis med fång- 
utväxling. Den kunde vara såväl individu-
ell som omfatta ett stort antal fångar. En 
utväxling kunde ske under krigets gång, 
men i första hand förekom den efter att 
kriget avslutats, eftersom den utgjorde en 
praktiskt taget obligatorisk bestämmelse 
i varje fredsavtal. De särskilda relation-
erna mellan Ryssland och Litauen, som 
nämndes ovan, förklarar också det fak-
tum att vi redan på 1400-talet kan se en 
praxis där man låter en krigsfånge resa 
hem för viss tid för att komma överens om 
hur han skulle utväxlas. Senare kommer 
samma praxis att i större (som var fallet 
under Stora nordiska kriget) eller mindre 
omfattning användas också i samband med 
andra militära konflikter. Fångutväxling 
skedde som regel enligt principen ”rang 
mot rang”, men om det saknades lämpliga 
kandidater som matchade varandra, kunde 
man använda kombinerade metoder. För 
en general kunde man till exempel erbjuda 
2 majorer, 3 kaptener och 4 löjtnanter, eller 
ersättning i form av pengar.

Som regel var det staten som tog initia-
tiv till att organisera fångutväxlingar eller 
friköpa krigsfångar, men på medeltiden var 
det också vanligt att släktingar till fångar 
deltog i sådana arrangemang.

Statusen som krigsfånge innebär alltid 
restriktioner: i fråga om möjligheten att 
röra sig, umgås, korrespondera, etc. Sedan 
urminnes tider har också parterna i konflik-
ter dessutom, till en början formellt, och 
senare officiellt, bestämt behandlingen 
av krigsfångarna på reciprok grund. Stor 
betydelse i polemiken kring hur man fast-
ställde krigsfångarnas status hade också 
hänvisningarna till kristen moral och dygd.

En av de viktigaste aspekterna av krigs-
fångenskapen, vilken går långt tillbaka i 
historien, är utnyttjandet av fångarna som 
arbetskraft. Motiveringen till detta var 
ytterst pragmatisk; det gällde 
att åtminstone i viss mån rät-
tfärdiga kostnaderna för under-
hållet av fångarna. Krigsfångar 
uppförde försvarsanläggningar 
och byggde kanaler över hela det 
medeltida Europa. Tungt okval-
ificerat arbete behövdes överallt. 
Vojvoden i Novgorod gav 1649 
anvisningar till föreståndaren 
för klostret i Tichvin, dit man 
en kort tid innan skickat en stor 
grupp tillfångatagna tatarer, att 
munkarna skulle slå fångarna i 
fotbojor, ge dem allehanda tungt 
grovarbete, för att de inte skulle 
äta sitt bröd i onödan, och dessu-
tom bevaka dem strängt.

Det anses att ett av de första avtalen mellan 
Ryssland och Sverige, där man i detalj dis-
kuterar krigsfångarnas öde på båda håll, är 
avtalet från 1557 efter avslutat krig 1555–
1557. Under förhandlingarna föreslog de 
svenska sändebuden att man skulle genom-
föra en fullständig fångutväxling utan lösen-
summor, mot vilket de ryska representan-
terna invände att det var svenskarna som 
var skyldiga till kriget och att de därför 
måste betala för sina fångar och dessutom 
frige de ryska fångarna utan ersättning. Det 
är uppenbart att de ryska myndigheterna 
ännu saknade internationell erfarenhet, som 
man dock ganska snabbt skaffade sig, efter-
som parterna från och med fredsavtalet vid 
Plussa 1583 frigav alla fångar utan lösensum-
mor. Ivan IV tvingades då göra en eftergift 
och avstå från friköp av fångar, utom i fråga 
om krigsfångar som befann sig i privat ägo.

I praktiskt taget varje därpå följande 
rysk-svenskt avtal som avslutade en militär 
konflikt fanns i bestämmelserna om krigs-
fångarna särdrag som etablerade en ny 
praxis i internationella avtal. Vi ska här gå 
igenom ett par exempel.

Fredsavtalet i Teusina, ett avtal om 
”ewigwarende fred”, undertecknades den 
18 maj 1595 i byn Teusina i närheten av 
Narva. Avtalet sammanfattade resultaten av 
det rysk-svenska kriget 1590–1595. Ett av 
villkoren i avtalet var en utväxling av krigs-
fångarna som tagits under de föregående 
åren, utan några lösensummor eller ersät-
tning. I avtalet heter det: ”Sammaledes 
haffwe wii både store sänningebud aftaledh 
och beslutidh, att alle fånger vthaf  adell och 
annat ringere folk, små och stora, på bägge 
siider skole bliffwe löös gifne vthan någen 
ransun eller vtbyte, och ingen på någet sätt 
twingas till att bliffwe, vthan the som god-
willigen sielf  wele bliffwe qwar, ther the 
ähre. Så skole och alle fånger, the måge vare 
Swenske, Finske eller Estländske, som äre 
fongade wordne på the landh och slot, som 
nu vnder Swerigis riike lyde eller och äre 
fongade wordne i marken, de som Swerigis 
riike tient haffwe, the fångar skole och alle 

Fredsavtalet från Teusina
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bliffwe löös gifne owägerligen; Såsom och 
the som ifrå Rysslandh, Tatrer eller andre, 
äre fongade wordne till Swerigis riike på slot 
eller i marken skole och alle löös giffwes; 
och alle fongar af  bägge parterna vthan 
skade till gräntzerne beledsages. Skall och 
thet Ryske folck ware fritt sende deres folck 
till att oppsökie all Ryske fångar i Swerige, 
Finlandh och Estlandh, och the skole alle 
obehindrede bliffwe löös giffne. Thet samme 
skall och the Swenske, Finske och Estske 
ware bewilligedh till att oppsökie alle deres 
fångar i Rysslandh, och skole the alle obe-
hindret theslikest löös giffwes”.

I fredsavtalet från Stolbova 1617, som 
avslutade konflikten mellan Ryssland och 
Sverige i samband med den stora oredan 
i Ryssland, kom nya förbehåll som uppen-
barligen försökte beakta problem som 
uppkommit under de föregående åren: 
”Och then som longtt i Swerigis riike och 
Ryske riiket ähr och intte snart sig till 
gräntzerne kan komma, the skole till den 
1 juli 1617 från bägge siider till gräntzen 
mellan Nöteborgh och Ladga till ån 
Lavua föres och löös giffwes. Och the som 
beslutidh godwilligen bliffwa qwar eller 
tiena, skola så bliffwa”.

Den 21 juni 1661 undertecknades i den 
lilla byn Kardis (Kärde i dagens Estland) 
nästa ”eviga fredsavtal” mellan tsar Alexej 
Michajlovitj och kung Karl XI. Det lilla 
huset som kallas Fredshuset finns kvar än 
idag. Det restaureras och hålls i gott skick).  
I fredsavtalets artikel 20 fästs särskild vikt vid 
att en fånge inte ska friges ”som antagit den 
grekiska tro”. Det är intressant att notera 
att bara 4 år efter ratificeringen av avtalet 
uppstod behov av att hålla speciella förhan-
dlingar med anledning av att fredsvillkoren 
antingen inte uppfylldes över huvud taget 
eller efterlevdes med vissa avvikelser. Det 
visar sig att orsaken just låg i denna artikel 
i avtalet, den som förbjöd svenskar som 
antagit den ortodoxa tron att återvända 
hem. Den svenske delegationschefen baron 
Bengt Horn förklarade att han aldrig givit 
något medgivande till ett sådant villkor i 
avtalet, och om andra sändebud i hans från-
varo kommit överens om detta så kunde 
varken han eller svenske konungen gå med 
på det. Den ryska och den svenska avtal-
stexten skiljer sig faktiskt åt. Efter långa 
diskussioner framkom det att orsaken 
till oredan var att de ryska sändebuden i 

Stockholm mottagit ett brev från kung Karl 
XI daterat den 22 april 1662 om att ”… 
trots att wii icke insatt denna [punkt, förf. 
anm.], så förpliktar wii oss att iaktta vad 
wii underskrifwit hafwer”.

Det är ingen hemlighet att man under 
europeisk medeltid inte visade en beseg-
rad fiende någon särskild nåd. Exemplen 
på blodiga massakrer på krigsfångar möter 
oss ganska ofta i krönikor och krigsskild-
ringar, trots att dödandet av en adlig fånge 
redan på 1400-talet ansågs vara ett allva-
rligt brott. Men krönikörerna som skildrar 
det berömda slaget vid Azincourt mellan 
fransmän och engelsmän i oktober 1415 
berättar hur tillfångatagna franska adels-
män dödades på de mest grymma sätt och 
deras huvuden krossades. En del av fån-
garna brändes inne efter att ha stängts in 
i ett av husen. Överlevande fransmän av 
lägre börd såldes till England som tjänste-
folk. De fick arbeta många långa år för att 
tjäna ihop till sin lösensumma.

Religionskrigen mellan katoliker och 
protestanter som drog fram över Europa 
på 1500–1600-talen är rika på exempel på 
grym behandling av krigsfångar. En långt 
ifrån oviktig roll spelades härvidlag av kyr-
kan, som erkände rätten att döda krigsfån-
gar, som vanligen sågs som kättare, liksom 
rätten att göra dem till slavar, till och med 
kvinnor och barn.

En av de mest skamliga aspekterna av 
behandlingen av krigsfångar är människo-
handeln. Att man i det gamla Rus (liksom 
vid olika tidpunkter även i andra länder) 
handlade med fångar styrks dokumentärt 
första gången av handlingar skrivna på 

näver från 1000-talet. En 
utländsk resenär antecknar 
redan på 1300-talet att det i 
Novgorod fanns ett särskilt 
torg där man drev handel, 
bland annat med krigsfån-
gar. På 1600-talet bedrevs 
på Ivantorget mitt i Kreml i Moskva livlig 
handel med krigsfångar, såväl européer som, 
vilket oftast var fallet, med muslimer.

Denna vedervärdiga praxis upprätthölls 
även i början av följande sekel, men nu 
skedde, och det är viktigt att påpeka, vissa 
förändringar. Med några sällsynta undantag 
var det icke-kombattanter, det vill säga depor-
terad civilbefolkning, främst unga kvinnor och 
barn, som nu blev föremål för handel.

Man brukar säga att den moderna diplo-
matin och den humanitära folkrätten börjar 
utvecklas efter trettioåriga kriget i och med att 
man skapar det westfaliska systemet. Arbeten 
av filosofer som Hugo Grotius och Francisco 
de Vitoria, de borgerliga revolutionerna och 
uppkomsten av nationalstater kom att ha ett 
starkt inflytande på denna process.

Vi har följaktligen all anledning att anta 
att den humanitära rätten möjligen fram 
till mitten av 1600-talet i de flesta länder i 
Europa utvecklades enligt egna vägar, samti-
digt som den stödde sig på samlad erfarenhet 
från andra länder och postulat ur den kristna 
moralen och dygden. I den meningen gick 
utvecklingen av rysk lagstiftningspraxis i fråga 
om krigsfångar samma väg.

Text: Galina Sjebaldina, RSUH, RANEPA
Översättning: Bengt Eriksson

Slaget vid AzincourtKardis

Ivantorget i Kreml
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horisonter i Argentina, så t.ex. Arvid Ram-
ström som uppförde estancian ”Helsingfors” 
i Patagonien. En annan grupp fortsatte till 
Paraguay, t.ex. Uljas Grönroos, Arthur 
Krause, Mylius, Alina och Teodor Sulin 
och Erik Öberg med dottern Ethel (f.1912). 
Andra återvände i sinom tid till Finland, spe-
ciellt efter 1917, när Finland blivit fritt. Men 
alla kunde inte återvända av olika orsaker.

Kvar i Colonia Finlandesa och de 
angränsande kolonierna San Martín och 
Mártires blev följande: Karl-Olof  Appel-
gren, Signe och Erik Henrik Backman, 
Alvar Bengelsdorff, Bruno och Elin Bengels-
dorff, Ivar Carlén, Karl och Ida Gumberg, 
Arnold och Anna Heidenberg, Viktor Len-
nart och Berta Hermansson, Hanna Holm-
berg, Jussi Jansson, Karl Elis Linderoos, 
Johan Artur Lindholm (som bytte namn 
till Stenberg), Bert Nordfors, Karl Johan 
och Lovisa Sand, Tomas Sjöblom och Karl 
och Maria Westerlund. Vissa familjer hade 
barn, antingen födda i Finland eller nyligen 
i Misiones.

Kvar i Bonpland blev hotellägaren Karl 
Ehrström (som senare blev avlurad sin egen-
dom (se Olin 1992). Han blev också vald 
till ordförande i den Skandinaviska före-
ningen Nytta och Nöje, som bildades där 
1911. Den hade 14 medlemmar, varav 12 
svenskar, (däribland Olof  Wasell), en dansk 
(Peder Rasmussen) och en finländare (Karl 
Ehrström). G.A. Källsten var kassör och 
Adolf  Lindström sekreterare. De inköpte en 

I föregående nummer av Sverigekon-
takt har vi sett hur en finländsk koloni 
bildades 1906 i Misiones, Argentina 
men att den också snart kom att av-
vecklas efter 1909, då Arthur Thesleff 
blev avsatt som kolonichef. Vi måste 
ändå tillstå att finländarnas ankomst 
dit var bättre organiserad i jämförelse 
med de svenska emigranternas motta-
gande i Rio Grande do Sul, Brasilien år 
1890-91 och 1909–11. Men finländarna 
var också färre till antalet (cirka 150 
personer) än de tusentals svenskar 
som utvandrade till Brasiliens sydlig- 
aste delstat. Den svenske kolonichefen 
Tufvesson i Caxias 1890, senare i Gua-
rani 1891–93, hade säkert haft goda 
avsikter med sin kolonibildning men 
blev snart avsatt och ersatt med lokala, 
inkompetenta befattningshavare. Tiden 
från ankomsten till ett legalt jordägan-
de kunde för immigranten dra ut på 
tiden till en livslång tillvaro med ”titulo 
provisorio” på jordlotten.

Lika ovisst blev det också för finländarna, då 
jorden inte alls var uppmätt eller avgränsad 
mot angränsande kolonier. Att ovissheten 
var svår att leva med har Ellen Dahlbäck 
ofta konstaterat i sina brev i föregående 
avsnitt. Snart sattes också punkt för det fin-
ländska kolonisationsförsöket. Vad hände 
sedan med finländarna?

Vissa emigranter drog vidare mot andra 

tomt och ett bokskåp samt prenumererade 
på en tidning. Under de fyra år som före-
ningen existerade hölls bara två fester (Prins 
Wilhelm 1948:246f). År 1915 upplöstes den 
och kom att leva vidare i den Skandinaviska 
föreningen Svea, i Villa Svea, 40 km däri-
från, i och med ovannämnda svenska sty-
relsemedlemmars flyttning dit.

De sista finlandssvenskorna
Ur den kvarvarande Thesleffska gruppen 
har jag valt att presentera tre olika kvin-
noöden, med vilka jag varit i direkt kontakt, 
dels under min vistelse i Misiones 1964 – 
73, dels under återbesök på senare år. Det 
gäller Svea Gumberg, Signe Backman och 
Greta Holmberg.

II. Vad hände kolonisatören  
Arthur Thesleffs följe? 

Svea Gumberg
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1. Svea Gumberg (1906–1977)
I bjärt kontrast mot Ellen Dahlbäcks tillvaro 
i föregående avsnitt står Svea Elena Gum-
bergs levnad. Hon kom till Colonia Finland-
esa bara tre månader gammal och bodde 
där hela sitt liv. Hon talade god svenska och 
finska men inte spanska och blev intervjuad 
strax före sin död (se Tessieri 2006).

Hon berättar om fadern Karl Victor 
Gumberg (1871–1955) som arbetat på en 
kaffefabrik i Helsingfors före utvandringen 
och om modern Ida Mebert (1869–1955). 
I kolonin föddes systrarna Elin 1908 och 
Helmi 1910. Elin gifte sig med finnen Sulo 
Lemmentynen som kommit dit från Kitee, 
Karelen på 1920-talet och de fick dottern 
Elin. Men hon blev änka, då mannen 
dränkte sig. Den andra systern Helmi gifte 
sig med svenskättlingen Fredrik Andersson, 
född 1910, den yngste sonen till ”Tupp-An-
ders” (som blev pålurad bara tuppar när 
han skulle köpa hönor). De fick döttrarna 
Agnes och Agda. Då kolonin saknade skola, 
undervisades de tre systrarna Gumberg på 
svenska i hemmet av grannen Karl Elis Lin-
deroos. Utmärkt svenska talade såväl Svea 
som systern Helmi och hennes man Fredrik 
ännu på 1970-talet.

Svea kunde erinra sig personer som 
anlänt med ångaren ”Frankfurt” i Thesleffs 
första grupp i juni 1906: Erik Henrik Back-
man, Bengelsdorffs, Boucht, Ehrströms, 
Heidenbergs, Hermanssons, Linderoos, 
Nordling, Nysten, Sands och Åberg. Wester- 
lunds och Sjöblom kom två månader sen-
are. Regeringens 50 tält räckte inte till för 
att hysa dem alla. En del återvände efter 
ett år, men Gumbergs hade ingenting att 
återvända till. Provianten hämtades i Bon-

pland, 15 km bort och stigen var bara en 
meter bred.

Att uras ‘äggläggande flugor’ och piques 
‘sandloppor’ var plågoris som gav klimatsår 
bekräftas också av Svea. Hon nämner gub-
ben Nordling som dog av blodförgiftning, 
orsakad av dessa kryp.

Svea ville aldrig lämna kolonin, troligen 
p.g.a. att hon saknade dokument och var 
rädd för att bli tagen av myndigheterna. När 
det var dags för folkräkning, ”Censo”, vart 
tionde år sprang hon till skogs och gömde 
sig. Hon var en ödmjuk natur och sade sig 
behöva få saker i livet: en säng i en vrå och 
ett litet bord med två stolar, om hon skulle 
få besök. Hennes enkla brädkåk gav syn för 
sägen (se Tessieri 2006). Vid intervjutillfäl-
let var hon klädd i sin vita finklänning med 
blå blommor och nya skor. Mina personliga 
minnen av henne är från byagudstjänsterna 
i Colonia Finlandesa, oftast hemma hos 
familjen Heino, där vi samtalade på sven-
ska. Hon dog ormbiten den 19/12 1977. 
Eftersom hon bodde så avlägset, hann hon 
inte fram till läkare i tid för att få serum. 
Hon var en särpräglad personlighet.

2. Signe Backman (1877–1972)
Signe Maria Aune föddes den 8/10 1877 
i Åbo, förmodligen dotter till norrmannen 
Ole Jensen Aune (1837-1909), fotograf  och 
innehavare av en fotoateljé i Åbo. Signe var 
musikbegåvad och utbildade sig till pianist 
och sångerska vid Sibeliusakademien (grun-
dad 1882) i Helsingfors. Hon gifte sig med 
Erik Henrik Backman, född 21/5 1873 i 
Lappträsk, Östra Nyland. De kom att bosätta 
sig i Tohmajärvi, Östra Karelen, där Erik var 
godsägare. År 1904 föddes dottern Astrid. 

Tyvärr hamnade de på ekonomiskt obestånd, 
fick lämna gård och grund och emigrerade 
med Arthur Thesleff 1906 till Misiones. 
Under resan dog dottern Astrid, endast 2,5 
år gammal. I Bonpland föddes sedan sonen 
Nils-Erik den 21/5 1908 (död 1973).

År 1907 kom de sannolikt att bebo emi-
grationsorganisatören Rolf  Lagerborgs 
”chacra”, som Erik Backman skötte i hans 
frånvaro. Där fick de också besök av svärfa- 
dern Aune (se Olin 1992:243). En nära 
vän till Erik och dryckesbroder var Fridolf  
Åberg som arbetat sig upp till ett visst väl-
stånd och regelbundet besökte familjen, 
medförande dryckjom.

Signe och Erik var vildmarksentusias-
ter, den senare gick som regel barfota. Snart 
lämnade de nybyggarlivet i Bonpland och 
drog vidare uppåt skogarna till Fracrán. 
Där dog Erik Backman och Signe begravde 
sin man med egna händer. Hon återvände 
sedan till bebyggda trakter och bodde i Már-
tires/San Martín. Då och då besökte hon 
Oberá och ”det svenska lasarettet” (försam-
lingssyster Sigrid Bjurström-Holmströms 
minimala behandlingsrum) och sina f.d. 
grannar, danskarna Harald och Catrine 
Albrechtsen, som ägde ett piano.

Mitt enda, oförglömliga möte med Signe 
ägde rum en söndag, troligtvis 1971. Min 
man Sven Arne Flodell (utsänd präst från 
Svenska kyrkan till Oberá, Misiones 1963–
73) hade förrättat byagudstjänst i Mártires på 
eftermiddagen och på återvägen till Oberá 
ville vi besöka fru Backman. Hon bodde då 
på ”Åbergs chacra” i San Martín. Det grå 
trähuset låg en bit från vägen och hade sett 
sina bättre dagar. På avstånd såg det ut som 
om fönstren hade gardiner, men det visade 
sig vara påklistrat tidningspapper, klippt som 
volanger. Vi välkomnades av Nils-Erik som 
led av Parkinsons sjukdom. I det ena front- 
rummet bodde Signe. Hon låg på sin brits 
med några bylten som sängkläder och klagade 
över värken i benen, som hade mörka par-
tier. Rummets övriga möbler utgjordes av ett 
pampigt klädskåp med ett synnerligen anfrätt 
spegelglas och ett par stolar.

Vi erbjöd oss att sjunga någon psalm för 
henne och önskade förslag. Ja, tack, men det 
skulle vara ur den finlandssvenska psalm-
boken, inte den svenska. Nu hade eftermid-
dagssolen dalat och det började skymma. 
Då märkte vi hur det började röra sig runt 
fönstren och i rummets alla vrår – det var 
husets råttor som var på frammarsch.

Min man lovade att han skulle komma 
igen följande dag med en läkare, lite mat 
och råttgift.

Nej, allmosor skulle Signe inte ta emot, 
av råttgiftet kunde katten dö och läkarna  
litade hon inte på. Sedan frågade vi Nils-
Erik om han inte hade någon familj. Nej, 
han hade aldrig fått gifta sig med sin ung-
doms älskade för modern, utan hade hela 

Signe Backman, foto från 1911
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sitt liv bott med henne.
Det behöver kanske inte påpekas att 

Signe dog av kallbrand en kort tid därefter 
1972 och att hennes lik blev hårt åtgånget av 
husets inkräktare, innan det kom i graven. 
Nils-Erik följde sin mor året därpå och 
båda begravningarna förrättades av Sven 
Arne Flodell (jfr Olin 1992:254 med felak-
tiga uppgifter).

Författaren Per Olov Enquist har använt 
Signe Backmans levnadsöde fiktivt i Musikan-
ternas uttåg (1978:90ff). (Där förekommer 
Eva-Liisa som sägs ha Arthur Thesleff till 
far.) Enquist var på besök hos oss i Järlåsa 
prästgård hösten 1973 och fick höra den 
Backmanska historien. Han reste ut till 
Misiones och Brasilien 1974 och hade 
planer på att skriva ett utvandrarepos om 
Brasilienemigranterna, något som aldrig 
förverkligades. Vidare förekommer detta 
levnadsöde i självbiografin Ett annat liv 
(2008:360).

3. Greta Holmberg (1904–1993)
Greta Augusta Holmberg var född i Hel- 
singfors den 9/2 1904 och utvandrade 1906 
med föräldrarna i den första Thesleffska 
expeditionen. Hennes pass var avfattat på 
ryska, svenska, finska och franska. Ett vack-
ert foto av henne pryder omslaget till Enri-
que Tessieris Lejana tierra mia (2006) (’Min 
fädernejord långt borta’). Hon dog den 
21/9 1993 i Oberá.

Fadern Alex(ander) Holmberg var född 
1871 i Björneborg, rubricerad som stude-
rande (Olin 1992:211), av dottern som 
”veterinär”, vilken återvände till Finland 
1910 och dog där. I Misiones lämnade han 
hustrun Augusta (Jo)hanna Backlund, född 
i Jakobstad, död i Oberá den 19/12 1945 
och barnen Greta och Lasse (Lars August 
Emilio), född 1906 i Finland, död 1978(?) i 
Bonpland. Han gifte sig med polskan Elvira 
och fick tre barn. Hanna Holmberg blev 
en ofta anlitad barnmorska och uppskattad 
sjukvårdare i den finländska kolonin.

Greta deltog i en gruppintervju i Caa 
Yari 1970 (inspelning Arg 12). Här återges 
ett talprov, en emigranthistorisk passus:

Bueno ja kåm hit i lande nittonhun-
draseks å ti Oberá trettifem- - -i Bonplánd, 
si- - -Bueno de va familjen Västerlund, Carl 
å Maria Västerlund, Jussi Jansson - - -di ä 
alla döa.- - -Bueno de va Ehrströms från 
Bonpland, di kåm aldri på kålånin, Hotell 
Europea, Bonpland. De va han Thesleff som 
släpa kålånin hit, si. De minns ja en gång att 
min far sa (de va ju Du tesammans) ja men 
du ha släpa finnarna i ett elände, sa han. 
Gud i himmelen varför hämta du åss till den 
här steniga kålånin? Sa han. Vad tänkte du 
på en bildad mänska? Hur kunde du kåmma 
på den idén? De minns ja väl ännu, de går 
aldri ur minne. Å då svara han: Ja vet du va 
Alex, de va ett stort misstag. Å ett stort mis-
stag va de, si - - -

Här har vi fått exempel på Gretas talspråk 
som har tydliga finlandssvenska förtecken, 
såväl när det gäller uttal som lexikalt, t.ex. 
hämta ‘föra’.

Efter Gretas död 1993 fick jag vid ett 
återbesök ta del av hennes efterlämnade 
tillhörigheter, passet, en anteckningsbok 
och en samling brevkort (29 st.). De har 
alla samma avsändare, forstmästare Harald 
Eneberg under signaturen H:ld, mestadels 
avsända från Helsingfors, men även från 
Viborg 1926 och Tammerfors 1928. Det 
mest intressanta kortet är daterat Helsing-
fors den 11/9 1920: ”Skicka åt mig i kors-
band ormskinn/korall och gröna trädgårds-
dito. Du kan köpa av någon bambujes (se 
Thesleff 1912) om Du råkar komma öfver. 
Skickar åt Dig blomfrön i stället.” Harald 
Eneberg kom förmodligen att betyda 
mycket för Hanna och Greta med sin stän-
diga kontakt. Kanske var han Gretas dröm-
prins? Han dog den 27/2 1932 enligt ett 
bevarat telegram. Även anteckningsboken 
har intressanta noteringar som visar att hon 
tog del av världshändelserna, likväl som 

lokala och personliga nyheter.
Greta Holmberg tillbringade sina sista 

år i en liten ”undantagsstuga” (jfr ”skjul”, 
enligt Olin 1992:256) på en innergård i 
Oberá. Omkring 1970 bytte fastigheten 
ägare och hon skulle vräkas. Men Greta 
hade avtal med den föregående ägaren att få 
nyttja den lilla lyan så länge hon levde. Med 
juridisk hjälp lyckades den dåvarande sven-
ske prästen Sven Arne Flodell med juridisk 
hjälp bevisa att hon hade laglig rätt till sitt 
boende och någon vräkning kom aldrig till 
stånd (jfr Olin 1992 med felaktiga uppgifter).

Greta Holmberg var en varmhjärtad 
natur som i enlighet med sin mor värnade 
om de gamla och sjuka. Hon lämnar ett fint 
minne efter sig.

Thesleffs projekt avslutades, likaså tillhör 
hans följeslagares livsöden det förgångna. 
Colonia Finlandesa utmärks inte längre på 
de geografiska kartorna, men minnet av de 
personligheter som en gång koloniserade 
dessa trakter lever ännu kvar.
     
Text: Gunvor Flodell

Greta Holmberg
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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 den  

typ av substantivböjning i dialekten som motsvaras av standardsvenskans fot — fötter, tand 

— tänder. 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.    
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I nordiska språk finns en liten grupp av 
substantiv hos vilka rotvokalen i plural 
inte är samma som i singular, tand – tänder. 

Några av dem också har andra utmärkande 
drag, nämligen ibland förlängs konsonanten 
i plural: böcker, fötter (men bot – böter, ledamot 
– ledamöter, son –  söner). Hos några sådana 
substantiv fattas pluraländelsen: bro(de)r – 
bröder, fa(de)r – fäder, gås – gäss, lus –  löss, man – 
män, mus – möss. Ett speciellt fall är ordet get 
därför att det inte ändrar rotvokalen, get – 
getter (den kan ju inte ändras eftersom det är 
bara a, o, u, å som är utsatta för ändringen). 
Vad är orsak till den här förändringen? 
Varför är det t.ex. rader men städer i plural? 
Det är ett fall när det inte går att förklara 
ett språkfenomen genom nutida språkförhål-
landen och det är nödvändigt att vända sig 
till språkhistoria och språkjämförelse.   

Språkhistorisk bakgrund
För att börja med, förekommer en liknande 
växling inte bara hos dessa substantiv. Det 
finns exempel när vi ser den hos de ord 
som har samma rot men hör till olika ord-
klasser: dom – dömma (nästan samma fall 
som fot – fötter!) Om vi tittar hur sådana 
ord ser ut i det gotiska språket blir allt helt 
klart. Gotiskan är det språk som återspeglar 
det ålderdomligaste tillståndet av de ger-
manska språken och följaktligen bevarar 
det som i andra språk blev förändrat eller 
förlorat. Texter på gotiska hör till 400-talet. 
Nordiska äldre runinskrifter har i vissa fall 
en ännu ålderdomligare och mindre föränd-
rad prägel, men de är alltför fåordiga, så 
att vår kunskap om deras språk är ojämfört 
mer begränsad än kunskap om gotiskan, på 
vilken ganska omfattande texter är bevarade. 
I gotiskan ser de ord som motsvarar dom 
och dömma ut så här: doms (uttalas ”dåms” 
med långt å; -s här är en ändelse av nomina-
tiv singular; den här ändelsen blev förlo-
rad i nysvenskan) och domjan (”dåmjan”). 
Det gotiska verbet har ett -j- som i gotiskan 
utgör en enda skillnad mellan substantivets 
och verbets stam, dvs. dom- och domj- (-s och 
-an är ändelser). Man kan anta att skillnaden 
mellan dömma och dom också har något att 
göra med denna skillnad i gotiskan. 

Bland fonetiska förändringar som äger 
rum i språkhistoria urskiljs två stora typer. 
Den första är när förändringen av ett visst 
ljud sker i alla ord utan undantag. Det kan 
leda till ljudets försvinnande i språket. Det 
hände med t.ex. þ och ð i nysvenskan. De 
här förändringarna kallas i lingvistiken 
spontana eller positionellt obetingade 
(den senare termen innebär att de inträf-
far i alla positioner där ljudet förekommer). 
Den andra typen av ljudförändringen äger 
rum bara i en speciell position, t.ex. fram-
för eller bakom en viss vokal eller konso-
nant. Det kallas en positionellt betingad 

förändring. Dess resultat blir det att ljudet 
”splittras”, dvs. bevaras i en position och 
förändras i en annan. I detta fall behöver 
man fastställa var exakt och under vilka 
omständigheter förändringen sker. När 
det gäller dom och dömma är det lätt att se 
att vokalen ö uppstod där det fans ett  j. 
Förändringen innebär att o ändrar sin kval-
itet framför j och blir ö. Jag ska inte gå in 
i vidare fonetiska detaljer och ska bara 
anmärka att den här förändringen är helt 
naturlig eftersom från en fonetisk synpunkt 
är vokalen ö närmare till j än vokalen o. 
Det betyder att när man i forna tider utta-
lade ord där o (eller andra liknande vokaler) 
stod framför j, anpassades o-et till det läge 
av tungan som är karakteristiskt av j (och 
liknande ljud, t.ex. i). I lingvistiken kallas 
en sådan förändring assimilation. Då det 
föregående ljudet i vårt fall påverkas av det 
följande, kallas assimilationen regressiv 
(i det omvända fallet är den progressiv). 
Och eftersom det påverkande ljudet inte 
är i omedelbar kontakt med det ljud som 
blir påverkat kallas assimilationen distant. 
Den här distanta regressiva assimilationen 
har spelat en mycket viktig och omfattande 
roll i de germanska språkens historia. Den 
fick en speciell benämning, omljud (från 
ty. Umlaut). Beroende på det ljud som orskar 
omljudet talar man om j- eller i-omljud. Det 
finns också andra typer av omljud, men de 
är inte så framträdande i nutida svenskan. 
Situationen är naturligtvis dunkel eftersom 
det ljud som orsakar omljudet försvann, 
men en sådan dunkelhet är oundviklig 
därför att alla element i språket förändras på 
något sätt under sin historia. 

Jag har börjat med paret dom – dömma 
eftersom när det gäller t.ex. man – män ger 
gotiskan ringa antydan om det ursprungliga 
förhållandet mellan singular och plural. 
Därför får vi vända oss till andra indoeuro-
peiska språk, t.ex. latinet. En av de frek-
venta pluraländelserna i latinet är -es. Jäm-
för pes (från peds; -s är samma ändelse som 
gotiskans -s i doms ovanför) – pedes. Det är 
den latinska motsvarigheten till fot – fötter. 
Vi ser att singular och plural i det latinska 
ordet bara skiljs genom när- och frånvaron 
av vokalen e. Språkhistoriker har fastställt 
att den här ändelsen, dvs. -es, förekom 
också i de germanska språken, men e blev  
i där (redan i förhistorisk period; dess- 
utom gick konsonanten -s över till -r i nor-
diska språk). Den förhistoriska närvaron 
av vokalen i betyder att i fot : fötter har vi 
samma regelbundenhet som i dom: dömma. 
Vokalen i orsakade övergången av o till ö 
och försvann. Vokalen e i fötter är av sen-
are ursprung, den fattas i fornisländska: fótr 
(singular) – fǿtr (plural), och uppstod för att 
göra det lättare att uttala ändelsen -r efter 
konsonanter, dvs. ”föttr” blev fötter därför 

att det är kanske lättare att uttala fötter med e 
mellan t och r. 

Orsaken till växlingen i fot – fötter osv. är 
alltså vokalen i i den förhistoriska ändelsen. 
Den här vokalen försvann, men växlingen är 
på plats. I sådana språk som latin, gammal-
grekiska, sanskrit är substantiv med -es i plural 
mycket talrika. Men i de germanska språken 
blev deras antal mindre och mindre, men de 
som har överlevt är livfulla. De finns i Gam-
malsvenskbydialekten också. Maskulina sub-
stantiv är brūär ’bror’, būnd ’bonde’, fūt ’fot’, 
mann ’man’, sonn ’son’. Feminina: dūtär ’dotter’, 
gōs ’gås’, gäit ’get’, hōnd ’hand’, lǖs ’lus’, nōt  
’natt’, rūt ’rot’, tand ’tann’. Ordet ”natt” i dia- 
lekten har inte förekommit i mina intervjuer 
i plural, men jag antar att det fortfarande har 
omljud. Orden fār och mūär i dialekten hör inte 
hit eftersom de har förlorat sina specifika plu-
ralformer med omljud och i den nutida diale-
kten förekommer endast som fārar och mūrar i 
plural, dvs. med samma rotvokal i singular och 
plural. Nedan anför jag dessa substantiv med 
alla deras former som förekom i mina inter-
vjuer och ger användnigsexempel. AL, MP, EU 
och LU är meddelarnas initialer, Anna Lytko, 
Melitta Prasolova, Emma Utas och Lidia Utas.    

Ordet ”bror” 
brūär (genitiv brūäṣ, brūṣ) LU, brūär MP, brūr eller 
brūär AL; bestämd singular brūäṇ, brūän, brūn 
(genitiv brūäns, brūänṣs) LU, brūäṇ MP, brūän AL; 
plural brēär LU AL, brūar MP; bestämd plu-
ral brēre, brēäre, brēärna LU, brēre AL, brēäre och 
brūaṇa MP. 

Användningsexempel: Tēr lēvd ve o arbeta, 
min papa o min brūär, o ja, o sistra Elza MP Där 
bodde vi och arbetade, min pappa och min 
bror och jag och systern Elsa. 

He vār sistra o hänaṣ brūär, som lǟḍ svänska 
bōna po svänsk MP Det var systern och hennes 
bror som lärde de svenska barnen på svenska. 

Ve vār bara trīa ōtär, brūän ̣, o ja, o Älza sistär 
MP Vi var bara tre kvar, brodern och jag och 
Elsa syster.

Mamases brūäṇ, han vār üte Politsai LU 
Mammas bror, han var i Polizei. 

Tēr satt mama, o min sistär Maria, o Andréas 
brūäṇ LU Där satt mamma och min syster 
Maria och Andreas bror. 

Ja kumär e hōn-e, än mamases brūäns käliŋe band 
äit bräitt bōnd titt ot me um hǖe Jag kommer ihåg 
att mammas broders fru band ett brett band 
dit för mig på huvudet. 
Mamases küsī́n, mamases fāṣ brūäṇs dūtra, Anna 
LU Mammas kusin, dottern till fadern bron, 
Anna.

Mamas brēäre, tom lēvd po Gotland MP Mam-
mas bröder, de bodde på Gotland. 

Gummena vār mamases brēäre Gudfäderna var 
mammas bröder. 

Tjȫḷ ne-ōre, so gī ja de vinṣ näst min gumma 
häldär mamases brēäre Till nyår, så gick jag att 
sjunga julsånger (”vinṣ”) till min mormor eller 
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mammas bröder.
Ordspråk: brūäṇ brūäṇ, a brē jät titta äia 

brodern är brodern, men ät ditt eget bröd.

Ordet ”bonde”
būnd, bestämd singular būnd AL, būnd eller 
būnden LU, būnden MP; plural bēndär AL LU, 
būndar MP; bestämd plural bēndre AL, bēnd(ä)re 
LU, bēndäre och būndaṇa MP.  
So vīsa-dom fere me, ko de kūk, so fi ja kūk ot-dom 
jäta, ot tī sjūn, sjäks arbetar: tfō poljákär, o tfō frant-
súzär, o än tīska poike, o äin tīska pīk. Tän tīska 
poike, hans papa, han vār ˈō än būnd, hāv jūḍ. Ja 
sā ot-n: “Kofere lǟ-ḍe änt vä-ṭin papa?” O han sā ot 
me: “Fräulein Mälitta, näst oss jär-e änt lō terhä́im de 
lǟr se vär fār, tö fōr lǟ-ḍe näst än āndär būnd”. 
Han mado lēvd e Svaṭṭ-skūen, po tīsk Schwarzwald. 
Um löüdan kēḍ-en häim, um mōndan komm-en ōtär 
MP Så visade de för mig vad att koka, så 
fick jag koka för dem mat, för tio personer, 
sex arbetare: två polacker, och två fransmän, 
och en tysk pojke, och en tysk flicka. Den här 
tyska pojken, hans pappa, han var också en 
bonde, ägde jord. Jag sade till honom: ”Varför 
lär du inte dig hos din pappa?” Och han sade 
till mig: ”Fräulein Melitta, hos oss är det inte 
tillåtet att lära sig hemma vid fadern, du får 
lära dig hos en annan bonde”. Han kanske 
bodde i Svarta skogen, Schwarzwald på tyska. 
På lördagarna åkte han hem, på måndagarna 
kom han tillbaka.

Ve vār fjörete sjūn, bōnar, gamḷar, uŋŋar. O 
kēḍ ˈinn oss ot Offenburg, he jǟr ända vär Frant-
sija [ryskt ord], vär gränsn. Tēr vār äit riska lāgär. 
He vār füllt me uŋŋdumm, fron all ländär. Tēr fī 
ve ˈō gō ˈinn ot lāgre... Tom uŋŋ fī gō po arbet. Ja 
vār uŋŋ, ja vār bara aṭeta ōr. Ja fī gō ˈǖt näst än 
būnd de arbet. Ja vār näst än būnd vär gränsn. 
Han häitt Schweigert MP Vi [svenskar] var fyr-
tio personer, barn, de gamla, de unga. Och 
man [om tyskarna] körde oss till Offenburg, 
det var precis vid Frankrike, vid gränsen. 
Där var ett ryskt [koncentrations]läger [dvs. 
för dem som kom från Ryssland]... De unga 

fick gå på arbete. Jag var ung, jag vara bara 
arton år. Jag fick gå ut att arbeta hos en 
bonde. Jag var hos en bonde vid gränsen. 
Han hette Schweigert.

Üte Stokholm hāv ve äin stjǖ alä́ina näst 
būnden, tēr vār än stīg, trappar de gō ˈinn ot stjǖ. 
Üte han gōḍen vār äitt stuṭṭ stall, han būnden hāv 
stūr äikjar, o küdnar hāv-en. O tēr vār äitt stuṭṭ trǟ mä 
dülljar, dülle-trǟ... Mama möḷka küdna, papa bruka 
kēr ot lande, o ja kēḍ mä papa MP I Stockholm 
hade vi en separat stuga hos bunden, där 
var en [egen] entré, trappor att gå in i stu-
gan. I den där gården var ett stort stall, den 
där bonden hade hästar, och kor hade han. 
Och där var ett träd med päron, päronträd... 
Mamma mjölkade korna, pappa brukade åka 
till landet, och jag åkte med pappa. 

Äikja vār räi ˈō ǖt-mattra, hāv iŋa maft 
mäiä-ḍe gō. O tēr, som-dom sā ott oss de kēr ˈinn 
näst han būnd, so fēḍ papa ˈinn tom äikja ot 
stalle, tēr foll-en ˈumm o dū ˈō LU Hästarna 
var redan utmattade, hade ingen makt att 
gå mer. Och där som de (tyskarna) sade till 
oss att köra in till den där bonden, så förde 
pappa in hästarna till stallet, där föll den 
(hästen) och dog.

Maria, hon vār räi tjǖ ōr, hon arbeta näst 
bēndäre MP Maria, hon var redan tjugo 
år, hon arbetade hos bönderna.

O sänn, so fi ve gō ot arbetsamt [tyskt ord]. 
Tēr fe ve stō o vänt, koḷe komm, bēndäre. So 
stū ve, pīkana o poika, o toḷa, o lū. Komm där äin 
käliŋ, hon vār slīk stūr o tjokk, svaṭṭ-öügsbrǖnat 
vār-on, o ja lū mut pīkana o poikana o sā: “Oj, 
ko grimm-on jär, umm ja fōr gō de arbet näst-on... 
hon vār so grimm” MP Och sedan, så fick vi 
gå till ”arbetsamt”. Där stod vi och väntade 
vem som kommer. Så stod vi, flickorna och 
pojkarna, och pratade och skrattade. Kom 
där en kvinna, hon var så stor och tjock, 
hon var med svarta ögonbryn, och jag log 
mot flickorna och pojkarna och sade: ”Oj, 
vad hon är ful, tänk om att jag får gå att 
arbeta hos henne... hon var så ful” (från 

följande berättelse framgår att denna kvinna 
var faktiskt snäll).  

Ordet ”fot”
fūt, bestämd singular fūtn AL LU, plural fētär 
AL LU, bestämd plural fētre AL, fēt(ä)re och 
fētärna LU.

Tän skūen jär hōḍär um fūtn Den här skon är 
hård om foten.

Sumöḷ goŋŋ jär stūran dagg, än fētäre bḷī vōtar LU 
Ibland är det stor dagg så att fötterna blir våta.

 
Ordet ”man”
Obestämd och bestämd singular mann; 
obestämd plural männär AL, mennär LU; 
bestämd plural männre, männe AL, menne LU.

Tom jāga ˈǖt fron bīn, allar, tom hāv räi pō-lasta po 
vāväṇ, än mann me sin famillje, o han villt änt kēr ˈǖt 
fron gōḍṇ, fron sin gōḍ, som-en lēvd üte. O so, sköüt-do 
tīske ˈhjȫḷ-en, o to-en foll ˈnēr, so rammḷa vānätäre 
ˈǖt fron taska näst-n. Han vā-ḍo än tīsk, än tīska 
mann, o gjūḍ äiles slüft ot-n. O käliŋe kēḍ sänn 
soḷe ˈǖt me bōna, a han bḷäi e gōḍṇ liggjande LU De 
jagade ut från byn, alla, de hade redan lastat 
alla på vagnen, en man med sin familj, och han 
ville inte köra ut från gården, från sin gård, 
som han bodde i. Och så, då sköt tyskarna ihjäl 
honom, och när han föll ner, så ramlade val-
nötter ut ur hans ficka. Han var faktiskt tysk, 
en tysk man, och ändå gjorde man sådant till 
honom. Och frun åkte sedan ensam med barn, 
och han var lämnad liggande i gården.   

Näst oss jǟ-ḍär än mann, han jär fron aṭetande 
ōre, kumär-e ˈǖt, räi nitti-trī ōr. O han gōr ˈǟn. Han 
gī bait bīln som sjȫḷ kāvnar, han kēft än kāven, o 
spörftest me fūtn, o foll ˈnēr o slū ˈsundär han kāven. 
O päŋa sōd-n ütär kvaṭána um jūḍe. He vār bra, än 
där änt vār iŋa vädär, soṣṣ än vōr kūkaṣk nappa ˈhūp-
dom ot-n. Han lās tīdniŋ üta öü-gḷāsär LU Hos oss 
är det en man, han är från artonde år (född i 
1918), det betyder att han är redan nittiotre 
år. Och han går fortfarande. Han gick efter 
bilen som säljer vattenmeloner, han köpte en 
vattenmelon och snubblade med foten och föll 
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ner och slog sönder den där vattenmelonen. 
Och pengarna lät han falla omkring på jor-
den. Det var bra att det var ingen vind, så 
vår kockerska samlade hop dem för honom. 
Han läste tidning utan glasögon.

Hēr jǟ-ḍär näst oss ˈō tfōa, äin käling o än 
mann, som-dom fō mota LU Här hos oss (på 
ålderdomshemmet) är det också två, en 
kvinna och en man, som de får mata.

Han vār än fāḷan, höüär mann, a hon jär 
änt fāḷ, arm üte gezíchte LU Han var en snygg, 
lång man, men hon är inte snygg, mager i 
ansiktet. 

Kolikär mann jär-en? Tjokkär häldär armär? 
Rīkär häldär armär? LU Vad är han för man? 
Tjock eller mager? Rik eller fattig?

To tīske komm ˈinn, so hēmd-dom ˈupp bräivǟr 
būe tfo männär, än riska mann o än svänsk. 
Bräivǟr būe vār-där tfo trǟnar stūrar, o tēr hēmd räi 
räipena ot-dom. Tom hänta tom tfō männe po 
slǟan fron stāen, o to-dom fī sī, än räipena hēŋe, 
än-dom vila hēŋe ˈupp-dom, so byrja-dom gō ˈgirm, 
o so sköüt-dom-dom, o drū ˈtitt-dom vǟr tom trǟna 
o hēmd ˈupp-dom. Tom hēmd tēr äin häil vigu, o 
to-dom kunt tōa ˈtjānd-dom, so fī-dom ˈänt fron han 
svänsken räipe ˈtjānd, he vār soṣṣ inn-kḷǟmdest, inn-
früse, soṣṣän-dom grāva-en mä räipe umm hāṣn LU 
När tyskarna kom in (till Gammalsvenskby), 
så hängde de bredvid butiken två män, en 
rysk man och en svensk. Bredvid butiken var 
där två stora träd, och där hängde rep för 
dem. De hämtade de två männen på släden 
från staden, och när de fick se att repen 
hänger, att de vill hänga dem, så började de 
springa bort, och så sköt de dem och drog 
dit vid de där träden och hängde dem. De 
hängde där hela veckan, och när man tillät 
att ta ner dem, så tog de inte av repet från 
svensken, det var så inklämt, infruset, att de 
begravde honom med repet om halsen.

Ve byrja leva dehū́p mä min mann, o ve hāv änt 
iŋa brülop. Tēr vār änt iŋa mūt de hōld brülop, üte 
Sävär LU Vi började bo tillsammans med min 
man och vi hade inget bröllop. Där var det 
ingen sed att hålla bröllop, i norden (”nor-
den” är Komi; det handlade om att överleva, 
så bekymrade man sig inte om bröllop). 

To ve gī ütär kvaṭána me min mann, so arbeta 
ja üte stāen LU När vi skilde oss med min 
man, så arbetade jag i staden.

Ve hāv Ṣlorr-Karlī́na, hon kunt kḷē pō se än 
stöväḷ o än skū o komm ˈinn milla foḷke de fō arbet. 
Hon vār tīsk, a hänaṣ mann var svänsk, Knüttas 
Tädor. Hon hāv mike bōnar. He vār Ämma Knüttases 
svǟr-mūär LU Vi hade ”Ṣlorr-Karlī́na”, hon 
kunde ta på sig en stövel och en sko och kom 
in bland folket att få arbete. Hon var tysk och 
hennes man var svensk. Hon hade många 
barn. Hon var Emma Knutas’ svärmor.

Ordet ”son”
Obestämd och bestämd singular sonn; plu-
ral sinnär; bestämd plural sinne.

Han hāv än sonn MP Han hade en son. 
Min bō sinnär, Arvid o Vova, vār po īsn, o han 

īsn vār änt tjokkär, tǟr läifft-dom, o so bröütest-n 

ˈgirm, han mindäre LU Mina båda söner, Arvid 
och Vova, var på isen, och den där isen 
var inte tjock, de lekte där, och så bröt han 
igenom, den yngre.

Ordet ”dotter”
dūtär, bestämd singular dūtra, plural dūtrar 
AL, dētär LU, dētrar MP, bestämd plural dētre 
eller dūtrana AL, dētere, dētre, dētärna LU.

Mamases küsī́n, mamases fāṣ brūäṇs dūtra – Pät-
tär billes dūtra, – Anna, gī ätt vatn, o ämbare satt-on 
ˈinn ot vagon (ryskt ord), tōge byrja-do räi kēr, o soḷe 
hann-on änt kroka ˈupp o komm ˈinn se unde tōge, än-e 
skār ˈō bäine ˈō-on. Tom tīska sáldata, som vār ˈō... ver-
wundt (tyskt ord)... tom hänta sänn hänaṣ stövḷar o sā 
före oss, än-e skār bäine ˈō-on. Bḷūen mado rann ˈtjānd 
frōn-on, o frāse kumm ütär um munn frōn-on. Kannske, 
än-on villt säi nōat, o frāse komm ˈǖt ütär munn. Hon 
kunt vara än fämmta-sjäksta ōr. A koḷe grāva-on, koḷe 
väit? LU Mammas kusin, dotter till brodern 
till mammas far – dotter till farbror Peter, 
– Anna gick efter vatten, och hinken ställde 
hon inåt vagnen, tåget började då redan 
åka, och hon själv hann inte stiga in och blev 
överkörd så det skar av benet på henne. De 
tyska soldaterna, som var också... sårade...  
de tog sedan  hennes stövlar och sade till oss 
att det skar av benet på henne. Hon kanske 
blödde till döds, och fradgan kom ut ur 
hennes mun. Hon kunde vara femton-sexton 
år. Och vem begravde henne, vem vet? (det 
hände under andra världskriget). 

Hon livär alä́ina, hār tfō pīkar, tfo dētrar, som 
hōa smō bōnar MP Hon bor ensam, har två 
flickor, två döttrar som har små barn. 

Ordet ”gås”
gōs, bestämd singular gōse AL LU, plu-
ral gässär, gōsär AL, gässär LU, gässar EU. 
Bestämd plural gässe AL, gässe, gässena LU, 
gässaṇa EU.

Üte gōse jär bara inüte fäitn, a skinne hā-ḍo 
änt slüft fäitt skinn, som paṭṭa hār I gåsen är 
det bara inuti fett, men skinnet har ju inte 
sådant fett skinn som anka har. 

Gässe tapöḷ mä fētäre LU Gässen ”tap-
plar” med fötterna.

Tom gässe hōa mätta-ṣe jäte LU Gässen 
har ätit och mätta. 

Ja rīvar ˈsundär gürkar häldär kärpsar, sänn 
bḷōndar ja ˈhūp-e mä tom kḷīana o gävär-e ot 
paṭṭuŋa o ot tom stūr gässe ˈō LU Jag river 
sönder gurkor eller pumpor, sedan blandar 
jag hop det med det där kliet och ger det 
till ankungar och till de stora gässen också. 

Gässe fō-ḍe hōld de äit ōr, fron vōre ända de 
vintäṇ, de säin hēste. Üte ställe gässär kann-de tfō 
goŋŋar slaft paṭṭar LU Gäss får du hålla upp 
till ett år, från våren till vintern, till sen 
höst. I stället för gäss kan du slakta ankor 
två gånger.

Gäite o fōre brǟke, küda röütar, hund gäiär, 
kalküna o gässe skrī, svīna skrī ˈō, paṭṭana krāk, 
katta mjaukar, kikḷiŋa pīps, honan goḷar, hēna 
kakḷar, konnana njörk LU Getterna och fåren 
bräker, kon råmar, hunden skäller, kalkoner 

och gässen skriker, svinen skriker också, anko-
rna snattrar, katten jamar, kycklingar piper, 
tuppen gal, hönan kacklar, grodorna kväker. 
Gässe jära täföre kḷūkar, tom gäva mōḷ fron se um nōn 
kumär LU Gässen är i alla fall kloka, de ger 
från sig läte om någon kommer. 
Gässe fḷöü ˈboṭṭ räi ot varm lande MP Gässen har 
redan flugit bort till det varma landet.

Ordet ”get”
gäit, bestämd singular gäite AL LU EU, plural 
gäitär AL, gäitär, gäitnar LU, gäitar EU, bestämd 
plural gäite, gäitena AL, gäitena, gäitna LU, 
gäitana, gäitaṇa EU. 

Fron küda hā-ḍe mäiäre nitta, som fron gäite. 
Äin gäit kann-de pōḷ ˈfast, a umm-de hār mäiäre, so 
fō-ḍe vall-dom. De vall tom gäitna, so kann ja-do 
fǟr vall küda. Fron küda kann-de möḷk än fämm 
litra möḷk mä äin goŋ, o mäiäre. O ja kann laitär 
möḷke fron küda, so hār ja grädd. A gäite jär gäite. 
Mäiäre som haḷv-ándär littär gävär-on änt ot-de LU 
Från kon har du mer nytta än från geten. En 
get kan du binda till en pål (”pōḷ ˈfast”), men 
om du har fler, så får du valla dem. Att valla 
de där getterna, så kan jag ju hellre valla kon. 
Från kon kan du mjölka upp till fem liter 
mjölk på samma gång, och mer. Och jag kan 
skumma mjölken från kon, så har jag grädde. 
Men geten är geten. Mer än en och en halv 
liter ger den inte åt dig.

To ve komm hitt fron Север (ryskt ord), so kēft 
ve hēr ˈō ott-os gäitär LU När vi kom hit från 
norden (dvs. från Komi), så köpte vi här åt oss 
getter. 

Gäitnar jä-ḍär üta-hūnatar o mä hūnar LU Get-
ter är det utan horn och med horn. 

Gäitna slafta ve ˈō, o bait gäitna byrja ve sänn 
hōld küda LU Vi slaktade getterna, och efter 
getterna började vi sedan hålla en ko. 

Hon gjūḍ-on vānd, hon gäite... to-on sattest ˈnē-ḍe 
möḷk-on, so gāv-on ott-on sundär-bitat brē o möḷka-on. 
O to-on ōd ˈupp brē, so villt-on änt stō mäiär, byre tramp 
mä bäina, kann hops ive kástrüll. To-on ōd brē ˈupp, so 
vār-e nū de möḷk-on, läivd-on se änt mäiär de möḷk. So 
slafta-dom-on, före he, än-on änt gāv se de möḷk LU 
Hon gjorde den van, den där geten... när hon 
satte ner sig att mjölka den, så gav hon till den 
sönderbitat bröd och mjölkade den. Och när 
den åt upp brödet, så ville den inte stå mer, bör-
jade trampa med benen, kunde hoppa över kast- 
rullen. När den åt upp brödet, så var det nog att 
mjölka den, den lät sig inte mjölka mer. Så slak-
tade de den eftersom den inte lät mjölka sig.

Küdna, äikja, gäitna, fōre, tom hōa rumpar, o fǖḷa 
hōa stjäṭṭar, o fiska hōa ˈō stjäṭṭṇ Kor, hästar, get-
ter, får, de har svansar, och fåglar har stjärtar, 
och fiskar har också stjärten.

Ordet ”hönd” 
hōnd, bestämd singular hōnde AL LU MP. Plural 
händär AL LU. Bestämd plural händre AL, hēn-
dre, händ(ä)re, händena, händärna LU, händäre MP.

Hēgär hōnde, vinstär hōnde AL höger hand, 
vänster hand.

Mä grannas pīka bruka ve gō lāŋs mä vēgen o 
pḷukk bḷummar. Hon vār än mindäre som ja, ve tū 
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äina āra üte hōnde, o gī, o pḷukka bḷummar vär 
vēgen, o läift mä bollen. Hon häit Anna. Hon 
vār äin svänsk MP Med grannarnas dotter 
brukade vi gå längs med vägen och plocka 
blommor. Hon var ännu mindre än jag, vi 
tog varandra i handen och gick och plock-
ade blommor vid vägen och lekte med bol-
len. Hon hette Anna. Hon var svensk.

Han vār argär, papa, o gjūḍ me hōnde, o sā: 
“Än-de kann bḷī herínn! Ja kēr alä́ina” MP Han 
var arg, pappa, och viftade (”gjorde”) med 
handen och sade: ”Att du stannar härinne! 
Jag kör ensam!”. 

Han vār sjǖkär, po hōnde hāv-en änt iŋa 
fiŋärär MP Han var sjuk, på handen hade 
han inga fingrar. 

Tö änt a bröte hōnde, umm-de a skōa kott-de 
gōr MP Du skulle inta ha brutit handen om 
du hade tittat vart du går. 

Ja a hāve ˈǖt kḷēna vrēe, männ hōnde värkär 
LU Jag skulle ha vridit ut tvätten, men min 
hand värker. 

Ännan gī de tōa ˈfast rǟvuŋŋar, o hon gammöḷ 
vār tärínn, o bäit-n üte hōnde LU En man gick 
att ta fast rävungar, och den gamla (rävho-
nan) var därinne och bet honom i handen. 

Han sürestn, som ja hällt ˈtjānd, kḷämmär ja 
ˈsundä-ṇ milla händäre Den osten som jag 
hällde av, klämmer jag sönder den i (”mel-
lan”) händerna. 

Han kunnt drunken ˈō, um händäre änt a 
vare ōapo bḷȫe LU Han kunde ha drunknat 
om händerna inte hade varit ovanför.

Katta änt a hāve krapsa händäre ˈsun-
där ot-de, um tö änt a hāve-on kita LU Katten 
skulle inte ha rivit sönder dina händer om 
du inte hade kittlat den.

Kḷēna jära allar vōtar, a händäre jära stīvar 
LU Kläderna är alla våta, men händerna 
är styva.

Han tā-ṣe räi de svarv üte händäre, de kraps 
LU Den (kattungen) börjar redan att vrida 
sig i handen, att krafsa. 

Bōne, sätä-ḍe ˈinn ot fāte, de vask ˈō-e, so 
kann-e fḷodär mä händäre Barnet, sätter du 
inn det i fatet, att vaska det, så kan det flad-
dra med händerna. 

Ja skuta gatna, räpsa, o üte gōḍṇ sūpa ja, brük’ 
hakk bḷummana, so fī ja sinu-drā üte händäre 
LU Jag klippte gräset på gatan, räfsade, och 
i gården sopade jag, brukade hacka blom-
morna, så fick jag sendrag i händerna. 

Han villt känn-on po armen, а hon sā: “Gō 
vask händäre fäṣt” LU Han ville röra 
henne vid handen, men hon sade: ”Gå 
tvätta dina händer först!”.

Ordet ”lus”
lǖs, bestämd sing. lǖse AL LU. Pural lissär 
AL LU. Bestämd plural lisse AL, lisse och 
lissena LU.

Där jǟr tfo-slass lissär: kḷē-lǖse o hǖ-lǖse... ja 
väit, höṣṣ-dom sī ˈǖt. Hǖ-lisse jära svaṭṭare, grō-
lētat, kḷē-lǖse jär kvītare. Än-dom änt ska vara, 
lisse, so kūka-de ˈǖt kḷēna LU Det är två slags 
löss: klädlusen och huvudlusen... jag vet hur 

de ser ut. Huvudlössen är svartare, gråfär-
gade, klädlus är vitare. Att de inte ska vara, 
lössen, så kokade man ut kläderna. 
Ja ōt ō lēvandest lissär, tom sā, än-e höḷpär. Min 
sistär, Maria, maŋḷa ˈinn lēvandest lǖse üte huniŋen 
o gāv ˈinn-e üte sjǖk-hǖse üte finstäṣ-lükka o sā, än 
ja ska äta ˈupp-e. O ja bḷäi stark bait-e, a före-e so 
kunnt ja änt gō, änt jäta, änt drikk Jag åt även 
levande löss, de sade att det hjälper. Min 
syster, Maria, blandade in levande löss i 
honungen och gav det in i sjukhuset genom 
fönsterluckan och sade att jag måste äta upp 
det. Och jag blev frisk efter det, men före 
det kunde jag inte gå, inte äta, inte dricka.

Ordet ”natt”
Neppär kann frǖs ˈfast üte äin nōt, to-där jär 
stūran frost LU Dnjepr kan frysa helt och 
hållet över en natt.

Um monnan sā tīske ott oss, än ve ska kēr ˈǖt 
allar ütär bīn. Han äin dāen, än allar kēr ˈǖt tjȫḷ 
kvēldn, än-där ˈänt jǟr iŋa äit sjūn e bīn. To-dom 
kasta oss innot bīlen, so vār-e-do ǟn ljüsst. Tjȫḷ 
nōte kēḍ-dom ˈǖt oss. Rakétana līst, än bīlen sō, 
kott de kēr üta äild LU På morgonen sade tys-
karna till oss att vi måste köra ut allar från 
byn. På samma dag, alla kör ut mot kvällen, 
så att det inte är en levande själ i byn. När 
de kastade oss in i bilen, så var det än ljust. 
Mot natten körde de ut oss. Raketerna lyste, 
så att bilen såg vart att köra utan eld.

Ve fī bära ˈǖt-n ot skūen, tēr vār äin lill butk 
(ryskt ord), äin lill stjǖ, hūp-slāet mä brǟar. Tēr 
lō tom dē. Tēr lād ve ˈupp vor papa o tjēnt ˈpo 
ljǖse, he brann um dāen o um nōte... MP Vi 
fick bära ut honom till skogen, där var en 
liten bod, en liten stuga, hopslagen med 
bräden. Där låg de döda. Där lade vi upp 
vår pappa och tände på ljuset, det brann 
om dagen och om natten...

Min sistär um nōte, toḷft detsä́mbär, fēd-on 
äin lill pīk, üte barák [ryskt ord], där vār fjörete 
sjūn. Um monnan gräit mūär o sā, än ja ska gō 
sēke, än-dom kēr-on ot sjǖk-hǖse MP Min syster 
på natten, den tolfte december, födde en 
liten flicka, i en barack, där var fyrtio män-
niskor. På morgonen grät modern och sade 
att jag får gå och söka för att de ska köra 
henne till sjukhuset.

To jär-e varmare, so jǟr häila nōte ipet fin-
stäre LU När det är varmare, så är fönstret 
öppet hela natten.

He kann gḷēas häila nōte LU Den (elden) 
kan glöda hela natten. 

Än hund gū häila nōte LU En hund 
skällde hela natten. 

Han hār tjüte häila nōte LU Den har tjutit 
hela natten. 

Hon färgṓe nōte njörka-dom hōle LU Förra 
natten kväkte de mycket. 

Hon vaskar ˈǖt-e o torrkar ˈupp-e ive nōte o ōtär 
kḷēär ˈpo-e LU Hon tvättar ur det och torkar 
upp det över natten och igen klär på det.

Ja lēsär mäseä́itt grinde ˈfast tjȫḷ nōte LU 
Jag låser alltid grinden fast för natten.
Han skōa ätt äikja um nōte o stillt-dom, gāv jäta ot 

äikja um nōte MP Han skötte om hästarna på 
natten och fodrade dem, gav mat till hästarna 
på natten.

Min papa vār vär äikja, som-en stillt o ruka-dom, 
o sän-en vall-dom um nōte LU Min pappa var 
vid hästar som han fodrade och tvättade, och 
sedan vallade han dem på natten.

Um nōte sō-dom, konn-e ˈföre komm: to üte äike-
hūan, to unde haḷm-vīdnar, to bräidd haḷm po jūḍe 
På natten sov de var som helst, ibland i en 
”hästho” (dvs. ho för hästfoder), ibland under 
höstackar, ibland bredde halm på jorden.

Ordet ”rot”
rūt, bestämd singular rūte, plural rētär, bestämd 
plural rētre.

To ṣtäŋäl jär höüär o grūär, so jǟr ˈō rūte djēpäre 
o starkare LU När stjälken är hög och tjock, så 
roten är också djupare och starkare. 

He gräse, som väksär üte Nepär... före he gräse 
he gōr änt de väift mä tom ōrana, än-de änt kann kēr 
mä luska. He hār vrode (ryskt ord) änt iŋa rētär, he 
gräse LU Det här gräset som växer i Dnjepr... 
på grund av det här gräset går det inte att ro 
med årorna så att du inte kan åka båt. Det 
har liksom inga rötter, det här gräset.

Ve brǟnd räi ˈupp allt smōḷ, pḷukka räi ˈǖt allt gräss 
mä rētäre LU Vi brände redan upp allt skräp, 
plockade redan ut allt gräs med rötterna.

Ordet ”tand”
tann, bestämd singular tanne, obestämd plural 
tändär, bestämd plural tändäre.

Näst me bröütest än bita ˈtjānd fron tanne LU 
Hos mig bröt sig av en bit från tanden.

Ve hāv äin küda, hon vār räi gammöḷ, hāv änt iŋa 
tändär Vi hade en ko, den var redan gam-
mal, hade inga tänder.

Anmärkning om stavningen
Det finns ingen etablerad stavning för dia- 
lekten. Alla forskare som skrev om den 
och anförde exempel använde sina egna 
stavningssystem. Jag har förklarat mina 
stavningsprinciper i detalj i »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 utta-
las som u i hus, hund, fast den korta u-vokalen i 
dialekten är öppnare och uttalas med framsk-
jutna 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 (tung-
spetsen viks högt till gommen, sedan sänks den 
ner snabbt och vidrör alveolerna en gång); ŋ 
uttalas som ng i sång; x uttalas som tysk ach-
Laut; p, t, k är oaspirerade; gj, sj, tj uttalas alltid 
som g + j, s + j, t + j och aldrig som i standard-
språket. Det finns ingen tonaccent i dialekten; 
med ˈ betecknas frasbetoning.   

Text och foton: Alexander Mankov
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Om växtkommunikation och pratsamma skogar i grannsamverkan. 

Vad är bildning? Vad omfattar kultur-
arvet? Vilket ansvar har varje gene- 
ration att föra vidare kunskap om och 
förtrogenhet med viss skönlitteratur, 
bildkonst, arkitektur, musik? Hur 
länge? Vad omfattar och betyder det 
kollektiva minnet för ett land, en stad, 
en världsdel, en civilisation?  Finns 
Goethes begrepp Weltliteratur i verk- 
ligheten? Förändras omfattningen?

Detta är jättefrågor som faller ut efter 
läsandet av en liten tätpackad pocketbok 
med vackert Lars Lerinomslag som De Lit-
terära Sällskapen, DELS, sammanställt till 
läsandets lov: Sverige läser! 1066 böcker ur 
tusen år av svensk litteratur från vikingatid 
till år 2000.  

Jättefrågor som ständigt och fortlöpande 
måste ställas och omdefinieras – för skola, 
i det offentliga rummet, på scener, i stads-

rummet. För samhällskitt, gemensamma  
referenser och frågeprogram. Vad lägger vi i 
korgen av texter – och skäl att läsa skönlitte- 
ratur överhuvudtaget; förbättring av språket, 
utveckling av tänkandet, stimulans av fanta-
sin, kunskap om världen, empati och inspi-
ration, etik och förståelse av oss själva och 
andra, tidsfördriv, gemenskap. Exportvara. 
Intertextuella referenser. Stoff och temata att 
återanvända med eller utan blinkningar.

Ska man göra som Danmark för femton 
år sen – verkligen upprätta en genrevidgad 
statligt sanktionerad nationell kanon över sju 
olika kulturella fält, helt dansk? Denna omfat-
tar Vor Frues Kirke, Solvagnen, Vikingaskepp 
och PH-lampor, Andersen, Kierkegaard och 
Blixen, Jeppe paa Bjerget och Legoland.  
Norge har listor på de viktigaste konstverken. 
I Sverige har man försökt lyfta frågan många 
gånger, alltid med intensiva debatter om list- 
och lustläsning, tvång och frivillighet.

Man kan i argumentationen luta sig mot 
Harold Blooms kortlista på västvärldens tio-
i-topp: Shakespeare, Dante, Goethe, Ibsen, 
Kafka, Proust. Joyce – sju herrmänniskor. 
Och så Virginia Woolf, Georg Eliot och Jane 
Austen. Cervantes, Tolstoy, Dickens, Borges, 
Neruda, Beckett och en handfull till får också 
vara med. Eller mot litteraturhandböcker, 
antologier och läslistor alltifrån Läsebok 
för Folkskolan och MLF:s små häften från 
Homeros via Eddan, Shakespeare och fransk-
klassicim till svenskt 1800-tal? Vem hade läst 
Älgskyttarna och Lycksalighetens ö om inte i 
dessa utgåvor? 

Tillbaka till pocketboken: Sverige har ca 
150 litterära sällskap – bara det lika svenskt 
som körsång – knutna till författare, genrer, 
förhållningssätt. Sällskapen för Bellman och 
Linné är de äldsta. Samtliga vill vårda ett för-
fattarskap, ge ut skrifter och medlemsblad, 
stimulera forskning, ordna träffar och utflykter; 
ibland står en författarbostad till förfogande 
för stipendievistelser och besök. Sedan 1990 
är sällskapen förenade i DELS, med gemen-
samma aktioner, t.ex på Bokmässan i Göte-
borg, och i tidningen Parnass.

Sverige läser! är en slags serendipitybok 
– man letar efter något, och hamnar slump-
artat i en massa andra intressanta texter och 

Skönlitterära måsten 
och glädjor 
Om världslitteratur och nationella läslistor
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Mumin, Pelle, KullaGulla, Findus. Och så 
den inhemska gruppen med bindestreck-
identitet och andra kulturella erfarenheter: 
Kallifatides, Sachs, Uzun, Anyuru, Bakh-
tiari, Mossaed. 

Organisationer som Läsrörelsen och 
Berättarministeriet gör sina insatser för att 
stödja den skola som tappat det fasta grep-
pet om klassikerläsningen. Flera andra 
gör utbildningsinsatser på högre nivåer. 
Leif  Alsheimer införde skönlitteraturtvång 
på ekonomiprogrammet på högskolan i 
Jönköping, Lars Strannegård öppnade en 
valbar kurs – nu översökt –  på Handels 
i Stockholm, medicinarlistor är upprät-
tade för läkar- och sjuksköterskestudenter, 
Andreas Braws militärlitterära kanon (fort-
farande betoning på första stavelsen..) är det 
senaste. Skönlitteratur för vuxenblivande, 
utökad kulturkunskap, empatiträning, 
social kompetens, och med yrkesprofiler. 
På Krigsvetenskapsakademin är således 
Remarques På västfronten intet nytt och Khaled 

aha-upplevelser som för vidare och vidare 
till böcker och författarskap man inte hade 
en aning om att man skulle gilla; nyfiken-
het och överraskningar och ihågkomster 
hela tiden och en växande lista att ta med 
till biblioteket nästa gång – eller digitalt leta 
fram på Litteraturbanken. Boken omfattar 
endast svenska texter, genreindelade. 

Ettusensextiosex stycken. 
Hur kan man nu göra en minimåstelista 
utifrån kvalitet och innovation: Rökste-
nen, Erikskrönikan, Bellman, Stagnelius, 
Almqvist, Lagerlöf, Strindberg, Fröding, 
Södergran och Boye, Johnson, Moberg, 
Lagerkvist och Dagerman, Astrid Lind-
gren och Elsa Beskow. Nej det går inte, flera 
trängs i dörren: von Dalin, Tegnér, Gei-
jer och Martinsons, både Harry och Moa, 
Bergman, Wägner, Delblanc, Söderberg, 
Sand, Mankell… En mängd fiktiva barn-
domskompisar samlas också: Pippi, Bamse, 
Emil, Ronja, Alfons, Tomtebobarnen, 

Hosseinis Flyga drake rekommenderade  
texter.

Jag minns med viss rörelse ett seminar-
ium på Göteborgs universitets Jonsereds 
herrgård för ett drygt decennium sen: Dikt 
för direktörer, skönlitteraturens betydelse 
för näringslivet. Och läslistorna från åttio-
talets Jugoslavien där man tog sig igenom 
världslitteraturen, redan i grundskolan. 
Läslistor som brukade få mina lärarstu-
denter att blekna. 

Själv får jag rosiga 
kinder av DELS-bokens 
ambition och engage-
mang.

Text Ulla Berglindh

Nya spännande
böcker från Sverige!

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

Viveca Sten
Offermakaren

Katrine Marçal
Att uppfi nna världen

Björn Skifs
Mitt liv som scengångare

Henrik Ennart
Niklas Ekstedt

Happy Food Green
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37SVERIGEKONTAKT

Som språkvetare och användare av 
fyra språk dagligen kan man kanske 
tro att jag vet allt om hur man lär 

sig språk och hur man går tillväga på ett 
effektivt sätt. Jag måste dock erkänna att 
jag inte hade någon speciell strategi när jag 
började lära mig språk. Jag ville helt enkelt 
kunna kommunicera med andra männi- 
skor, veta hur man tänker på ett annat 
språk och få nya perspektiv. På senare år 
pratas det däremot mycket om strategier 
för språkinlärning. Strategier är ett brett 
och mångfasetterat begrepp, som hand-
lar om hur man gör, och kan göra, för att 
lära sig språk, d.v.s. om olika metoder och 
handlingssätt för lärande och kommunika-
tion. Strategier är också något som betonas 
i kurs- och ämnesplaner i bl.a. Sverige 
(t.ex. engelska och moderna språk 2011) 
för att eleverna ska bli mer aktiva, effektiva 
och självständiga som språkinlärare och 
därigenom också vidga sina referensramar 
och sin förståelse för olika sätt att tänka 
och leva. Vidare så har många bokförlag 
anammat idén med strategier och många 
läroböcker för moderna språk tar upp olika 
strategier för språkinlärning. Ett entydigt 
samband mellan endast strategianvän-
dande och framgångsrik språkinlärning 
har dock enligt Abrahamsson (2009) inte 
kunnat bevisas. Däremot finns det alltså 
studier om ”den framgångsrike språkin-
läraren” (”the good language learner”) i 

vilka man, förutom strategianvändande, 
även har inkluderat personliga egenskaper 
hos inläraren, samt affektiva faktorer. Även 
om strategianvändandet har varit huvud-
fokus i sådana studier kan man alltså inte 
helt säkert dra slutsatsen att det är endast 
strategianvändandet som leder till lyckad 
språkinlärning. Den framgångsrike språkin-
läraren brukar, enligt Abrahamsson (2009, 
s. 213), beskrivas på följande sätt: hen 
ser språket som ett system och gör med-
vetna jämförelser med andra språksystem, 
analyserar sin egen produktion, drar slut-
satser av egna misstag och omgivningens 
rättelser. Hen fokuserar även på innehåll 
och betydelse och tar gärna chansen att 
använda språket i naturliga kommunika-
tionssituationer. Inläraren är aktiv, d.v.s. 
tar del av inlärningssituationer och övnin-
gar som erbjuds i undervisningen och ser 
läraren som en ”användbar informations- 
källa snarare än som ett stöd i inlärningen” 
(ibid.). Vidare är inläraren medveten om hur 
hen lär sig och känner till vilka strategier 
som brukar fungera. Slutligen använder 
hen olika strategier för olika situationer 
och uppgifter, kan växla mellan dem, och 
använder dessutom många olika strategier. 
Det får dock ses som ganska sällsynt att 
en och samma språkinlärare uppvisar alla 
dessa egenskaper och tillvägagångssätt. 
Men som språkinlärare kan man försöka 
tänka på detta.

Framgångsrik språkinlärning 
i covid19-tider

Språkinlärning i covid19-tider
Hur påverkas detta då nu i covid19-tider? 
Vår vardag är förändrad, vi kanske job-
bar eller pluggar hemifrån och kontakten 
med andra är begränsad. I dagens samhälle 
har vi dock många olika digitala alterna-
tiv för kommunikation och även tillgång 
till mängder av material på nätet. Då kan 
väl inget stå i vägen för ett framgångsrikt 
språkinlärande? Tyvärr är det dock ändå 
inte så lätt. Det finns ännu inga empiriska 
studier som visar på hur språkinlärningen 
påverkas under denna tid med ovanliga 
omständigheter. Det finns dock studier 
som visar på hur språkinlärning kan ske 
med digitala verktyg. Anna Turula t.ex. har 
undersökt hur studenter i engelska på hög 
nivå (B2-C1 enligt den europeiska referens-
ramen, GERS) på ett polskt universitet gick 
tillväga när de lärde sig engelska. Många 
av dem använde sig av digitala verktyg, som 
t.ex. nätbaserade ordböcker, såg på olika 
videofilmer eller lyssnade på musik eller 
olika poddar. Det var dock ofta de recep-
tiva färdigheterna som tränades (läs- och 
hörförståelse), inte de egna produktiva kun-
skaperna, när man själv ”producerar” något 
på det nya språket (tala och skriva). Även om 
det idag finns ett stort urval av möjligheter 
till att själv vara den som producerar, genom 
t.ex. olika forum eller chattar, så verkade 
det som att det var svårare att ta sig för just 
detta. Annars är just möjligheterna till kol-

Språkinlärning är inte mätbart. Även om man kan se hur ens språkkunskaper går framåt, man förstår mer och kan uttrycka 

sig lättare, så är lärandet inte något som sker genom att man fyller upp ett kärl och på så sätt ser vad som fattas. Studier 

har ändå försökt att få fram vad som kännetecknar en framgångsrik språkinlärare. Detta kallas ”good langauge learner” 

(GLL)-studier och i detta nummer tittar vi närmare på hur framgångsrik språkinlärning kan ske, speciellt med fokus på 

förändrade omständigheter nu i covid19-tider.
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Har du erfarenhet av flerspråkighet?

Om du har det så finns möjligheten att skriva om 
dina erfarenheter i vår spalt Samspråk om fler-
språkighet. 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 språkli-
ga 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: con-
tact@monicabg.com om du vill skriva något.
Monica Bravo Granström har doktorerat vid lärar-
högskolan PH Weingarten i södra Tyskland med 
avhandlingen ”Läsförståelse i flerspråkiga miljöer”.  

laborativt lärande (en situation där två eller 
fler personer lär sig eller försöker lära sig 
något tillsammans) via internet många: 
man kan t.ex. jobba på en text tillsammans 
i en padlet eller i ett Google-dokument, 
man kan brainstorma i ett möte online, via 
t.ex. Skype, Microsoft Teams eller Zoom. 
Vi människor behöver dock ofta en social 
grupp för inlärning och mål. I covid19-tider 
kan det vara svårare, för sociala kontakter 
på nätet byggs upp på ett annat sätt än vad 
vi är vana vid. Man kanske är lite mer till-
bakadragen, för man ser ju inte hela perso-
nen och dess omgivning när man lär känna 
någon på nätet. Det finns dock otroligt 
många möjligheter som sagt, som inte  
fanns för bara så kort tid sedan som 10 år  
tillbaka. Jag minns själv hur jag var tvungen 
 att släpa med mig kassetter och böcker 
från Spanien när jag lärde mig spanska på 
1990-talet och hur jag fick kämpa för att 
hitta personer att prata spanska med i norra 
Sverige. Idag finns detta tillgängligt digitalt. 
Du kan försöka börja med att lyssna och 
prata – fokusera inte för mycket på gram-
matiken först. Bygg upp ordförråd. När du 
har lite mer ”material”, grundläggande fär-
digheter, och är mer medveten om språket 
kan du börja fokusera mer på gramma-
tiken. Använd dig av olika appar, kanske 
vill du testa att ställa mobilen på det andra 
språket? Det svåra kan som sagt vara den 
egna produktionen. Men att skriva i ett nät-
forum där fokus ligger på innehållet, vad 
man vill säga, att man vill kommunicera 
 med andra, kanske kan vara något? Att 
skriva en blogg kan kräva lite mer mod om 
man lär sig ett språk och inte känner sig så 
säker i det nya språket, men det kan vara ett 
sätt att aktivera sig. Ett annat alternativ kan 
vara att skriva dagbok för sig själv, utan att 
dela med någon.

Ta medvetna beslut
För en framgångsrik språkinlärning är det 
alltså viktigt att man är aktiv och även tar 
medvetna beslut när man vill lära sig ett 
språk. Testa dina språkkunskaper i något 
test på nätet. Kolla på den europeiska refe- 
rensramen för språk – var står du i dag och 
var skulle du vilja vara om t.ex. ett år? Sök 
upp andra i samma situation, ni kanske kan 
bilda en grupp för just det språket? Sök 
efter verktyg på nätet som passar för dig 
och det språk som du vill lära dig. Ofta kan 
det vara bra att kombinera formellt lärande 
(t.ex. en språkkurs) med informellt lärande 
(umgänge med andra personer utanför for-
mell inlärning i ett klassrum). 

Till slut – även om det kan låta som en 
kliché – tänk på att lära sig ett språk är en 
process som tar tid. Enligt Cummins (2017) 
tar det mellan 1-2 år för en elev med ett 
annat modersmål än svenska att förvärva 

modersmål. Har du inte tid eller hittar du 
ingen i din närhet som talar språket? Skaf-
fa dig en brevvän! Det finns mängder av 
sidor online för personer världen över som 
söker en språkkompis.  Ta chansen och 
förena nytta med nöje – semestra i land 
där språket talas. På plats får du tillfälle 
att öva på vardagliga situationer samtidigt 
som du har möjlighet att lära dig mer om 
landets kultur och historia.

4. Våga göra fel
När du lär dig ett nytt språk kommer du att 
säga fel ibland, det är naturligt. Skäms inte 
över om du böjer ett ord fel eller använder 
ett konstigt uttryck. Om du planerar att låta 
bli att tala språket innan du behärskar det 
flytande kommer du att få vänta länge. Låt 
inte dina rädslor och din stolthet hindra dig. 

5. Använd de tekniska hjälpmedel  
du har tillgång till
Digitala ordböcker, appar för språkinlär-
ning, poddar, radio- och TV-program, spel 
– det finns allt på nätet! 

 
(sammanfattning av www.utbild-
ning.se/inspiration/artiklar/lara-
sig-nytt-sprak-9360) 

1. Studera regelbundet
För att de nya kunskaperna verk-
ligen ska fastna krävs att du gör 
inlärningen till en återkommande 
rutin i din vardag. Kanske är du 
väldigt entusiastisk i början och 
vill lära så fort som möjligt, men när en 
missad studiedag plötsligt blir till veckor 
och månader kan det vara svårt att åter-
få motivationen. 10-15 minuter studier 
per dag är en bra start. Du kan även an-
vända dig av olika strategier, se nedan 
för tips från UR.

2. Se på filmer och tv-program på det 
nya språket
När du har grundläggande kunskaper 
inom språket kan du börja titta på filmer 
och tv-program på det nya språket. 
Börja med en film du redan sett eller 
använd dig av undertexter. Du kommer 
snabbt att snappa upp en mängd nya ord 
och uttryck.

3. Integrera språket i ditt  
vardagliga liv
Försök att använda det nya språket 
så ofta som möjligt i din vardag, skriva 
inköpslistor eller gör noteringar i din ka-
lender på språket. Umgås med perso-
ner som har språket du vill lära dig som 

Fem snabba om 
språkinlärning

ett vardagsspråk och samtidigt mellan 5–7 
år att erövra skolspråket. Och då är det 
barn vi pratar om. Som vuxen har man 
ofta mindre tid för att lära sig ett språk 
och det sker inte lika omedvetet lätt som 
för barn. Dessutom förväntas mer av oss 
vuxna, vi ska kunna skriva på ett annat 
sätt och lära andra texter. Så om du inte 
känner dig som en ”framgångsrik språkin-
lärare” – ge inte upp! Var aktiv! Det är 
egentligen detta som skiljer den framgångs-
rika språkinläraren mot en som inte kom-
mer framåt. Under covid19  
kanske du har mer tid till just sådant?

Text: Monica Bravo-Granström 
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Seminariet Sverigepaket har arrange- 
rats i över 10 års tid på Hanaholmen –
Kulturcentrum för Sverige och Finland, 
Esbo, Finland. Syftet med seminariet 
är att förmedla aktuell information om 
Sverige till finländska högskole- och 
universitetsstuderande i huvudstads- 
området. Seminariet ger studerandena 
möjlighet att höra och tala svenska 
utanför den egna skolan. Seminariet 
Sverigepaket 2020 arrangerades den 
19 november online.

Seminariet förverkligades i samarbete med 
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige 
och Finland och Nätverket Svenska.nu med 
ekonomiskt stöd av Sverigekontakt, Sven-
ska kulturfonden och Kulturfonden för 
Sverige och Finland. 

År 2020 fick vi tänka om och göra så som 
i många andra sammanhang – flytta online. 
Positivt med att arrangera seminariet online  
var att även studerande utanför huvudstad-
sområdet kunde delta. Dessutom blev sem-
inariet klimatsmart, precis som dess tema: 
Klimatsmart framtid.

Förberedelserna för Sverigepaket 2020 
påbörjades efter fjolårets seminarium. 
Arbetsgruppen finslipade konceptet enligt 
feedback som vi fick förra året. Helheten 
blev likadan som under de tidigare åren, 
men något nytt måste man ju ha. I år fokuse- 
rade vi på kommunikation och marknads-
föring av evenemanget. Nu satsade vår lilla 
lokalförening, Sverigekontakt i Finland, på 
reklam i Facebook. Försöket var lyckat; vår 
Facebook-sida fick många nya besökare och 
många hittade till seminariet via den. Svensk- 
lärarna informerades också om de förbere-
dande uppgifterna med vilka studerandena 
kunde sätta sig in i temat och på det sättet 

underlätta deltagandet i seminariet. 
Några förändringar måste göras när sem-

inariesalen på Hanaholmen ändrades till virt-
uell konferens. Seminariet förkortades från en 
halv dags seminarium på Hanaholmen till två 
timmars seminarium online på Zoom-platt- 
form. Konceptet var nästan detsamma som 
de tidigare åren, men grupparbeten och 
diskussioner måste anpassas till den virtuella 
miljön. Efter korta hälsningsord av Mikael 
Hiltunen, projektchef  för Svenska.nu och 
Camilla Kåla, ordförande för Sverigekontakt 
i Finland, var det dags för seminarets huvud-
personer. Vi hade tre talare som betraktade 
temat Klimatsmart framtid ur olika synvinklar. 
Efter varje anförande lämnade studerandena 
Zoom-konferensen och flyttade sig till Zoom- 
eller Teams-mötesrum som den egna 
läraren hade skapat. I de mindre rummen 
diskuterade studerandena anförandet och 
funderade på frågor till talaren. När de hade 
kommit tillbaka till konferensrummet i Zoom, 
fick de skriva sina frågor i chatten. Man kunde 
”gilla” frågor i chatten och på det viset få frå-
gan ställd till talaren. Många fina frågor ställ-
des och det blev intressanta diskussioner.

Den första talaren var verkställande 
direktör Maria Wetterstrand från Miltton 
Europe. Hennes anförande Mot en grön 
ekonomi gav en överblick över det globala 
läget. Maria redogjorde för de globala 
målen för en klimatsmartare framtid och 
hur de förverkligas eller kan förverkligas. 

Seminariets andra talare var marknads-
föringskonsult Jennifer Sandström vars 
anförande var rubricerat Från flygskam till 
alternativa resesätt. Under de senaste åren har 
vi blivit medvetna om resandets inverkan på 
klimatförändringen. Något som har lett till 
flygskam. Jennifer presenterade alternativa 
resesätt och berättade om sina egna rese-

Sverigepaket 2020 online
erfarenheter med tåg. Det som diskuterades 
var om det är möjligt att helt och hållet avstå 
från resor och speciellt flygresor. Kunde man till 
exempel i stället för korta veckoslutsresor stanna 
längre på resmålet enligt slow life-principen? 

Den tredje talaren, företagaren och influ-
encern Cecilia Lassfolk, gav oss Smarta tips 
för en hållbar livsstil. Cecilia fick oss att inse 
hur man själv kan göra klimatsmarta val i sin 
vardag. Det blev många nyttiga tips gällande 
matlagning, avfallshantering och klädinköp. 
Man behöver inte alltid köpa nya kläder, utan 
man kan fynda på loppis. Om man köper 
nya kläder, lönar det sig att satsa på kval-
itet. En aktuell fråga var hur man ska hålla 
sig klimatsmart i julhandeln. Cecilia gav som 
råd att fundera på vad som är nödvändigt och 
uppmuntrade till nytänkande; måste julklap-
parna alltid vara nya? Kunde man skaffa jul- 
klappar på loppis eller ge en bok som man själv 
har läst vidare som julklapp? 

Klimatsmart var också talarnas deltagande. 
Det behövdes inga resor; Jennifer Sandström 
deltog från Esbo, Maria Wetterstrand från 
Bryssel och Cecilia från Stockholm. Även våra 
deltagare deltog klimatsmart. Sammanlagt 
hade vi 115 deltagare online från olika hög-
skolor och universitet runt om Finland. 

Seminariet Sverigepaket blev en liten språk-
dusch på svenska mitt i den mörkaste novem-
bermånaden. Det visade sig vara ett lyckat 
försök att hålla seminarium på svenska online 
för finskspråkiga studerande. Vi fick även 
många idéer för vårt följande seminarium. 

Inspelningen av seminariet finns på 
https://www.hanaholmen.fi/tv_category/
hanasaari-tv/. Det kommer att finnas 
uppgifter till inspeningen som kan utnyttjas 
t.ex. i undervisningen. 

Text: Camilla Kåla 
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För nordiska studenter som vill utöka 
sina kunskaper om nordiska språk samt 
nordisk litteratur och kultur anordnas 
Nordkurs på olika universitet i Dan-
mark, Norge, Sverige, Finland, Island, 
Grönland och Färöarna. Under ca tre 
veckor under sommaren deltar nordiska 
studenter på dessa kurser som finansie-
ras 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 svens-
ka. 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 studen-
ters syn på nutida utvecklingstendenser 
i svenskan!

Emma Carlfjord, adjunkt vid institutio-
nen för svenska språket vid Göteborg 
universitet

Inledning
Språk förändras under tid. Det får påver-
kan från andra språk, vissa språkbruk 
tappas bort och nya tas upp, språkpoli-
tik bestämmer språkets ställning och 
påverkar på så vis utvecklingstendenser. 
Engelska språket har en status som ett 
världsspråk, lingua franca. Engelskan 
undervisas i skolor, används på nätet och 
sociala media, det är ett gemensamt språk 
i politik och vetenskap och det används 
mellan människor som har olika språk 
som modersmål. Engelskans höga sta-
tus och omfattande bruk har lett till att 
många språk har tagit intryck av engels-
kan. Speciellt språk som är närbesläktade 
med engelskan är lätt påverkade av den. 
Svenska språket är ett sådant språk som 
delar indoeuropeiska och mer precis ger-
manska rötter med engelskan och har tagit 
intryck från den.

I det svenska samhället använder man 
engelska och svenska parallellt. Svenska 
är dominerande språk i stort men engel-
ska dominerar på vissa områden. Sådana 
områden är vetenskap, där man skriver de 
flesta artiklar och avhandlingar på engel-
ska, företagsekonomi, där engelska är 
huvudspråk i många storföretag, reklam 
och media (Språkrådet 2020). Engelskan 
påverkar svenskan på många sätt, men 
det vanligaste och mest framträdande är 
lånord. Det finns tre olika typer av lånord: 
direktlån, betydelselån och översättning-
slån (Svensson & Wiberg 2007:14). 

Engelskan har fått en plats i det vanliga 
talspråket. Framför allt blandar ungdomar 
och unga vuxna engelskan med svenskan. 
En blandning av svenskan och engelskan 
kallas svengelska. Enligt Svenska Akade-
miens ordlista är svengelskan “engelsk- 
inspirerad svenska” och enligt Svensk 
Ordbok “svenska som är uppblandat med 
åtskilliga engelska ord och uttryck” (sven-
ska.se). I den här essän kommer jag att 
undersöka svengelskan och attityder mot 
den. Först ska jag presentera svengelskan 

ur ett lingvistiskt perspektiv och sedan  
fokusera på attityder.

Svengelskan som en företeelse
Svenska språket har alltid lånat ord från 
andra språk, till exempel franska och tyska. 
Att låna ord är ett naturligt sätt att utveckla 
ett språk och prata om nya företeelser i 
samhället (Österberg 2010). På annat sätt 
kan man säga att när samhället förändras, 
då förändras också språket. Tekniken i 
världen har utvecklats väldigt snabbt de 
sista trettio åren. Efter andra världskriget 
blev engelska ett gemensamt språk (Mick-
witz 2006) som används till exempel i 
teknologiska sammanhang, och det har lett 
till att vi har kommit att lära känna tekniska 
termer på engelska. Men teknologi och 
samhällsutveckling är inte de enda förkla-
ringarna till varför svengelska används vitt i 
svenskars språk.

Den andra förklaringen till svengelskans 
utbredning är att engelskans status också 
har blivit en statusfråga för människor. 
På grund av globalisering har engelskans 
roll ökat i media och arbetsliv. Det finns 
mycket material på engelska i TV, man 
gör mer och mer reklam på engelska eller 
svengelska och företag använder engelska 
som koncernspråk. Engelskans synlighet 
i samhälle och språkbruk kan förstås som 
ett sätt att visa sin internationalism. Sven-
skar har också alltid varit stolta över sina 
engelskakunskaper (Tingvall 2014). Enligt 
Sophia Bergman och Daniella De Oliveira 
Forsberg förekommer engelskan mest inom 
högre utbildning och forskning (2017:33). 
Således kan man säga att språkbruk som 
blandar mycket engelska och engelska 
lånord markerar högre utbildningsbakgr-
und och status i samhälle.

Samma statusfråga kommer fram i ung-
domars och unga vuxnas språkbruk. De 
är kanske den mest märkbara grupp som 
använder svengelska. Enligt Mats Deutch-
mann brukar man signalera ens sociala 
gruppidentitet som tillägg till status med 

Kort om 
Nordkurs 

 

Aktuella utvecklingstendenser i svenskan 

Svengelskan
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språket. Deutchmann poängterar att  
ungdomskultur är global och därför är det 
inte underligt att engelskan, som domi-
nerar ungdomskultur i sociala medier, 
musik och TV-serier, är vanlig i ungas 
språkbruk (Lindblom 2016). Svengels-
kan fyller ett behov att kunna prata om 
nya företeelser man inte har några ord 
för i sitt eget språk. Svengelskan är alltså 
ett statusspråk varigenom man definierar 
sin status i samhället, sin identitet och sin 
sociala grupp.

Attityder mot svengelskan
Attityder mot svengelskan varierar från en 
avslappnad och positiv attityd till oro och 
till och med språkpurism. Många uppfa-
ttar svengelskan som en naturlig utveck-
lingstrend av språk och anser att det inte 
finns något hot mot svenska språket. Åter 
andra ser svengelskan och engelskan som 
ett hot mot svenskan och vill begränsa 
dess spridning (Tingvall 2014:4). I under- 
sökningar finns det också två ståndpunk-
ter: en del pratar om domänförluster och 
andra att engelskans påverkan inte är så 
djup och allvarlig (Mickwitz 2006). Med 
domänförluster menar man att det på 
något språkligt område, till exempel inom 
vetenskap eller politik, använder bara 
engelska och ingen svenska. Domänför-
luster leder till att man inte tar fram nya 
svenska ord på dessa områden (Bergman 
& Forsberg 2017:8).

Emma Svensson och Roger Wiberg 
(2007) presenterar svenskars attityder mot 
användning av engelska ord i svenskan. 
Den forskning de presenterar visar att 
unga människor har mer positiva attity-
der mot svengelskan än äldre människor, 
och att nästan en tredjedel av de som del-
tog i undersökningen ansåg att engelskan 
används för mycket i Sverige (Svensson & 
Wiberg 2007:11). Man måste dock lägga 
märke till att undersökningen gjordes för 
många år sedan och det kan vara möjligt 
att det inte motsvarar situationen idag.

Avslutning
Svengelskan är nutidens språkliga före-
teelse. Den kommer från engelskans 
omfattande bruk och höga internationell 
status. Speciellt ungdomar och unga 
vuxna snackar svengelska och de har 
mer positiva attityder mot engelskans 
inflytande i svenskan än de äldre. De 
unga markerar ofta sin sociala grupptill-
hörighet och identitet med svengelskan. 
De vuxna, i sin tur, kan markera högre 
social status med svengelskan eftersom 
engelskans inflytande inom vissa områden 
visar på hög utbildning.

Svenskarna har två slags åsikter om 
svengelskan. Somliga anser att engels-
kan används allt för mycket i Sverige och 
andra tycker att engelskans inflytande är 
naturlig och ingenting att oroa sig för. 
Forskning visar att engelskan inte påver-
kar svenskan djupt (Josephson 2013). 
Enligt Maria Arnstad (2011) är engelskan 
inget hot mot svenska språket, men om 
man inte använder svenska är det mycket 
farligare för språkets utveckling. Således 
borde man undvika domänförluster och 
inte vara rädd för svengelskan.

Text: Miia Aho
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Spelar wordfeud med barn och 
barnbarn. De vinner.Testar nya 
ord: Måste kunna gå att använda! 

Sakistel
Rorsil
Gemkila
Kräven 
Tagid
Årab
Faxi
Nyl
Ilt
Ilfur
Fiv
Dokk
Tönb
Silaco
Taran
Vylakodar
Rosend
Tyatz
Sotxis
Masarly

Nyordsgenombrott
Kräven kraskar över isen
Jag fick en bukett med fina sakistel
Gemkila ligger säkert i Jämtland och Masarly 
i Ungern
Den grymme Tagid lurade på bröderna 
Leijonswantz.
Man bör inte tappa årab i sjön 
Faxi! Faxi!
Kaninen hade ett sött litet nyl med långa öron
Barnet såg ut att hittat på nåt ilfur
Hig fiv!
Båten låg för tillfället i dokk, den måste få en 
ny tönb
Silacos sillinläggningar är otvivelaktigt bäst
En mörk natt hördes taran vylakoda i skogen
Med rosend kind dansar jag sotxis till jag inte 
tyatz längre.

Se där – det går bara man vill! Och jag är inte 
först: redan testat av Hildegard av Bingen, 
1100-tal. Och Tolkien.

Text: Ulla Berglindh

Medlemsavgift 2021

Har du betalat Sverigekontakts medlemsavgift för 
2021? Medlemsavgifterna är oförändrade sedan 
många år tillbaka.

Enskild medlem 150 kr
Makar gemensamt 200 kr
Skolor  300 kr

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

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

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

Ange avsändare tydligt. Om du är ny medlem, meddela 
postadress och gärna telefonnummer och mejladress. 
Du kan anmäla dig som medlem på vår hemsida www.
sverigekontakt.se. 

Ett gott år önskar

Lars Bergman, Generalsekreterare
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Nyordsgenombrott

Mitt i det delade Berlin, i Grunewald, 
på den tiden då det fanns två tyska bok-
stavsstater, DDR och BRD, var och en 
lierad med och uppbackad av stora militär-
makter, fanns det ett hus för flyktingar och 
andra skyddsbehövande: Haus Victoria. 
Ägare var Lutherska världsförbundet/den 
svenska Viktoriaförsamlingen. Föreståndare 
var Carl-Gustaf  Svingel, född Samuelsson, 
från Bohuslän. Under 25 år tar man emot 
otroliga 5500 gäster.

Ingrid Thörnqvist var under många 
år utrikeskorrespondent i Tyskland och 
Östeuropa för SVT:s räkning. 1997 gjorde 
hon en dokumentärfilm ”Det kalla krigets 
osynliga hjältar” om några svenskar som 
gjort väsentliga humanitära insatser under 
perioden. En av dem har hon nu följt upp i 
en bok, Carl-Gustaf  Svingel och Silvias familj 
i det kalla krigets Berlin (Ekerlids förlag).

Boken är en djupt berörande livs-
beskrivning och samtidigt en litterär 
upptäcktsresa, där läsaren nyfiket följer 
författarens sökande i fotspåren av barn-
hemsbarnet från Hjärtum; från dräng till 
skräddarlärling till – kanske av kungahu-
set betalda – operastudier i Stockholm, till 
italienvistelser, till humanitär hjälp i Ham-

burg och Berlin, resor till Lützen, den årliga 
adventskonserten i Slottskyrkan – och i 
hemliga aktioner mellan Öst och Väst för 
att i en mix av bluffande, gåpåighet och 
skickligt relationsutnyttjande hjälpa famil-
jer som muren hade åtskilt att återförenas.

Ingrid Thörnqvist läser gästböcker, 
intervjuar vänner och medarbetare, följer 
spår och sidospår. Haus Victoria var inte 
bara en tillflyktsort, utan också en neutral 
mötesplats för öst och väst, för politiker 
som Brandt och Wehner, en täckmantel för 
Svingels transporter av livs- och läkemedel, 
litteratur och personer i sportbilen med 
hemmagjorda diplomatskyltar. Bland dem 
han hjälpte var även medlemmar av famil-
jen Sommerlath. 

Carl Gustaf  Svingel platsar gott i 
samma liga som Folke Bernadotte, Raoul 
Wallenberg, Valdemar Langlet, som alla 
med mod och djärvt risktagande utförde 
livsavgörande räddningsaktioner. Han spe-
lade i fyra decennier en tyst men effektiv 
roll i det kalla krigets tid. 

Och Ingrid Thörnqvist har skrivit en 
riktigt spännande bok.

Text: Ulla Berglindh

Röda nejlikan från Hjärtum – 
Carl-Gustaf Svingel i Berlin. Operasångare, kallakrigethjälte,  
mystisk medlare, kanske kungaättling…

RECENSION

Kronpronsessan Victoria och Drottning Siliva

 Barnhemmet Ingrid Thörnqvist
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Mormors sagor – med underrubriken  
Va ska det va bra för att kunna svenska? 
– av Essie Andersson och med bilder 
av Ulf Teleman har sin bakgrund i pan-
demin som ju har drabbat i stort sett 
alla. Essie Andersson har två barn-
barn i USA och har inte fysiskt kunnat 
träffa dem under år 2020. Barnen läser 
kompletterande svenska i Seattle, 
men tycker kanske inte alltid att det 
är vare sig roligt eller nyttigt. Nu – ”i 
dessa tider” som vi ofta säger – har 
då mormor Essie skrivit en sagobok, 
som innehåller fyra kortare berättelser 
som alla visar på nyttan av att kunna 
svenska. 

Sagorna handlar om barnen Ilse och Freddy 
och några händelser de råkar ut för i sin 
vardag. Och i alla berättelserna har de 
glädje av att kunna svenska, även när his-
torien utspelar sig i USA. Här finns både 
spänning, omtanke, fantasi och inte minst 
två lyckliga barn i en lycklig omgivning. Mil-
jöerna är hämtade från både Sverige och 
USA, närmare bestämt Lund och Seattle.

Språket är ordentligt, rekorderligt och 
fritt från slang och nyskapelser. Det är 
nästan lite högtravande. Men det inger en 
trygghet och fungerar bra, speciellt efter-
som det är mormor som berättar. Sagorna 
är väl mest avsedda för åldrarna 6–9 och 

då är det nog ett antal ord som behöver sin 
förklaring. Men det utvidgar ju ens ord-
förråd även om barnet självt inte skulle 
använda just det uttrycket – jag tänker till 
exempel på en mening som denna:” … och 
beundrat allehanda växter när de plötsligt 
hörde kvillret … av en bäck!” En bok ska ju 
utmana ens sinnen.

Boken har kommit ut på förlaget Vulkan 
och finns att köpa direkt från förlaget eller 
via någon bokhandel på internet.

Text: Lars Bergman

Nyttan med  
svenska språket

RECENSION
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Läsutmaningen 2021 
– för utlandssvenska elever 

 

 
 

Sällan har det varit mer passande…  

Att läsa och diskutera böcker är inte bara viktigt, härligt utan också helt 
Coronasäkert. Att delta i Läsutmaningen innebär just det men också att vi gör 
detta tillsammans. Läsutmaningen består av två delar; den individuella delen där 
eleverna utvecklar sin läskondition genom att läsa svenska böcker och skoldelen 
där läsförståelsen utvecklas under pedagogernas ledning. 

Att man utöver lyckan av att hitta hem till böckernas värld även kan vinna priser 
och lyftas på olika sätt gör ju det hela knappast sämre och vi är därför så glada att 
våra trotjänare bland prisutdelare fortfarande är med oss:  

• Sverigekontakt bidrar med fina individuella priser i form av 
bokpresentkort men även bokpaket till de skolor som vinner 
skolutmaningen.  

• SUF, bidrar med iPads, som lottas ut bland deltagande skolor. 

Alla från förskoleklass till åk 9 (F-9)i våra svenska utlandsskolor och svensk 
kompletterande skolor runt om i världen är välkomna att delta. Den är helt 
kostnadsfri, så tveka inte att anmäla er redan idag! Anmälan gör ni på vår 
Facebooksida: ”Världens läsutmaning” Har ni frågor eller funderingar, hör av er på 
vår Facebooksida där all kommunikation sker. 
 
MVH Tommy och Lottis på Svenska skolan Teneriffa 

 

Hålltider 
 
Anmälan 
Anmälan är nu öppen och hittas 
på vår Facebooksida ”Världens 
läsutmaning” 

Information 

All info, dvs tävlingsinfo, läskort, 
diplom mm finns på vår 
Facebooksida. 

Tävlingen 

Mellan den 1/1-21/5 2021 väljer 
ni ut 14 sammanhängande dagar 
då eleverna läser så mycket de 
orkar och ni genomför 
lässtrategilektioner.   

Redovisning 

22/5 2021 är sista dagen för 
inrapportering av resultat, något 
ni gör på en länk som kommer 
finnas på vår Facebooksida. 

Resultat 

27/5 2021 meddelar vi pristagare. 
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Av Terese Andersson och Tija Ojala 
(utgiven av Gleerups)

Det här är en ny bok i svenska som 
andraspråk – ett genrepedagogiskt och 
stöttande arbetsmaterial för åk 7–9.   
I Jalla – raka vägen! A står kommunikativ 
undervisning  i fokus och syftar till att ge 
elever en snabbare språkutveckling oavsett 
bakgrund – detta enligt författarna). Jalla – 
raka vägen! A är den  första boken i serien.  
Boken innehåller elevnära, aktuella samt 
autentiska texter för att engagera eleverna 
till diskusioner. I boken går man genom hur 
man arbetar med muntlig presentation, ḿed 
instruktioner, med sagor, med tid- 
ningstexter, med källkritik och faktatexter 
och till sist  får man  arbeta med textsamtal.

Varje kapitel är uppbyggt utifrån cirkel- 
modellens fyra faser. Först jobbar man med 
att bygga upp förståelse om ämnet, sedan 
kommer modelltexter, som följs av en 
gemensam text. Detta arbetssätt hjälper 
elever att förstå och upptäcka de språkliga 
mönster som finns i olika texttyper och 
medvetandegör dem att texter har olika 
syften. I varje kapitel tränar man sin  läs-
förståelse, ordförståelse, muntliga förmåga  
och skrivande.Varje kapitel inleds med 
lärandemål och förmågor samt förklaring 
till texttypen och eleverna möter uppgifter 
som skapar förståelse, visar textens 
uppbyggnad, ger tillfälle till samtalsöv- 
ningar, gemensamma skrivuppgifter, egna 
texter, textjämförelser, att ge och få respons 
och att bedöma texter. Varje kapitel 
avslutas med en bedömningsmatris och 

utvärdering där eleverna reflekterar över 
sitt eget lärande. Genom detta skapas ett 
kommunikativt klassrum som möjliggör ett 
formativt arbetssätt för läraren såväl som 
för eleven. 

 Jag skulle vija lägga till att boken  bör 
användas för elever som har ganska bra 
svenskkunskaper, för texterna är avancerade 
med ganska omfattande ordförråd, idiom 
och slang som används av ungdomar. Även 
jag fick  leta efter betydelsen av flera ord 
som förekom i de ganska 
långa och komplicerade 
texterna och observera 
att bokstaven A i bok-
titeln inte betyder kun-
skapsnivå utan bara ord-
ning i serien.

 Men om era elever är 
tillräckligt starka i  sven-
ska språket – jag skulle 
säga åtminståne på nivå 
B1 – då kan boken vara 
ett rejält stöd på vägen till 
bredare och rikare var-
dags- och skolspråk 
för dem. I Jalla – 
raka vägen! A får 
de ganska mycket  
läsning och ännu 
mer om att prata – 
diskutera, förklara, 
presentera, jämföra, 
berätta, argument-
era, utvärdera,  
reflektera. Dessutom 
finns i varje kapitel 

Jalla – raka vägen!  

RECENSION

gramamatiska moment, såsom predikativ, 
imperativ, preteritum, ja-nej frågor, skilje-
tecken.

Boken har ett lockande pris och kan 
provsmakas på Gleerups hemsida. Men nu 
är det dags att sluta skriva, så Jalla-dags att 
jobba! Lycka till !

Text: Ieva Krumina  
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Nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige hösten 2020?

1. Vem fick årets Nobelpris i litteratur?
A. Joyce Carol oates
B. Louise Glück
C. Haruki Murakami

2. Denne man avled i november. Vem 
är han?
A. Skådespelaren Sven Wollter
B. Journalisten Adam Alsing
C. Politikern Jonas Sjöstedt

3. Allsvenskan i fotboll är sluspelad. 
Vem vann?
A. Djurgården
B. AIK
C. Malmö FF

4. Damallsvenskan i fotboll är också 
färdigspelad. Vem vann den?
A. Göteborg FC
B. FC Rosengård
C. Kristianstad

5. Svenska Akademien är nu fulltalig 
efter inval av två ledamötet. Vad  
heter de?
A. Linda Skugge och Steve Sem-Sand-
berg
B. Linda skugge och Arne Johnsson
C. Ingrid Carlberg och Steve 
Sem-Sandberg

6. Vilken bil var Sveriges mest sålda 
under 2019 och har fortsatt vara en 
storsäljare 2020?
A. Volvo S/V60
B. Kia Ceed
C. VW Golf

7. Vem fick Augustpriset för årets 
svenska skönlitterära bok?
A. Stefan Lindberg
B. Lydia Sandgren
C. Klas Östergren

8. Vänsterpartiet har fått en ny ledare 
efter Jonas Sjöstedt. Vad heter hen?
A. Rossana Dinamarca
B. Ulla Andersson
C. Nooshi Dadgostar

9. Vad blev årets julkapp – utsedd 
av Handelns Utredningsinstitut?
A. Stormkök
B. Cykel
C. Munskydd 

10.  I det lilla brukssamhället 
Degerfors är fotbollen allt och har 
så varit i decennier. Nu har laget 
återigen tagit sig upp till högsta 
serien - Allsvenskan. Men var ligger 
Degerfors?
A. I Dalarna
B. I Värmland
C. I Småland

11. Kryddorna i den traditionella 
julglöggen är många. En av dessa 
hittar du dock inte i drycken. Vilken?
A. Nejlika
B. Anis
C. Kanel

12. I en del hem äter man aladåb på 
jul. Vad är en aladåb?
A. En kall maträtt i gele
B. Skinka doppad i sitt spad
C. Risgrynsgröt med russin

13. I svensk folktro förekommer inte 
bara jultomten uppe i norr, utan även 
tomtar som bor i skogarna. Vilken 
känd illustratör står bakom denna 
bild (se uppe till höger)?
A. Hans Arnold
B. Gösta Knutsson
C. John Bauer

14. Att vara ”årets julvärd” på tv är 
ärofyllt. I år blev det Lars Lerin. Vem 
är han?
A. En stå-upp-komiker
B. En akvarellmålare
C. En skådespelare

15. Varför heter det julklapp och inte 
julgåva eller julpresent?
A. Förr i världen klappade man på 
någons dörr och kastade in en liten 
gåva
B. Förr i världen klappade man någon 
på kinden vid jul för att visa kärlek eller 
vänskap
C. Det är en direktöversättning av det 
tyska ordet Klapp som betyder paket 

Skicka de rätta svaren till Sverige-
kontakt, Box 53066, 40014 Göteborg 
senast 15 februari. Du kan också mejla 
svaren till lars.bergman@sverigekon-
takt.se. Bokpris till de tre först öppna-
de rätta svaren. 
Lösning till nutidsorienteringen nr 3, 
2020 var: 1B, 2A, 3B, 4C, 5A, 6A, 7B, 
8C, 9B, 10A, 11C, 12B, 13A, 14C, 
15A.

Pristagare:
Endast ett korrekt svar skickades in, 
nämligen
Karin Zöllner, Tyskland
GRATTIS!
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Den närmaste tiden genomför vi Provbo på ett lite

annorlunda sätt än vi brukar och vi anpassar oss

löpande efter rådande omständigheter. 

Läs mer på: sshl.se/provbo

Det finns även möjlighet för internat-intresserade

familjer att göra enskilda besök hos oss under säkra

former, eller boka en virtuell visning via videolänk.

Boka ert besök här: sshl.se/visit 

BESÖK SSHL

FLEXIBELT BOENDE

Heltidsinternat - för er som bor långt bort

SSHL Traditionellt internat - res hem vissa helger

Veckointernat - res hem varje helg

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:

SSHL erbjuder utbildning i svensk grundskola och svenskt 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. På SSHL har vi stor erfarenhet av utlandssvenska elever och

svenska som modersmål är inte ett krav.

EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER

VÄLKOMMEN!  SSHL.SE/VISIT


