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FRÅN DICKSONSGATAN
Snart kan man hoppas på ett annat
samtalsämne än ciovid-19. Frågor som
”Är du vaccinerad?” och följdfrågan
”Vilket vaccin fick du?” vill man ju ska
självdö. Visst är det roligare att prata
om vädret eller om hur kallt det är i
havet eller semesterresan till Spanien.

Vi är nog allmänt lite ringrostiga när det
gäller socialt umgänge, men efter någon
stund i glada vänners lag sitter nog de sociala
rutinerna igen. Restaurangreglerna under
pandemin har ju bland annat inneburit att
serveringen har upphört klockan 20.00 och
folk har gått hem. Att gå igenom Göteborg
en lördagskväll vid niotiden på kvällen har
närmast varit kusligt – endast några få
människor ute som förvirrat försöker hitta
något som är öppet eller som bara står och
hänger helt utan mål och mening.
Många har arbetat hemifrån under senaste året. Vissa har tyckt att det har fungerat hur bra som helst, andra har saknat sina
arbetskamrater. Bostadsmarknaden har
påverkats på så sätt att många vill ha det lite
större och framför allt villapriserna har
rusat i höjden. På Sverigekontakt har vi
varit på kontoret hela tiden, men vi är ju
inte så många. Min mening är dock – oavsett hur många man är eller vad man gör
på arbetsplatsen – att dynamik, kreativitet
och glädje främjas av fysiska möten och
gemensamma kafferaster.
Resa till Lützen
Reseföretaget Mejt Resor arrangerar i november en resa till Pommern och Lützen i
Gustav Adolfs fotspår. Deltagarna kommer
att delta i minneshögtiden i Lützen 6 november. Ciceroner kommer bland andra att vara
Inger Schuberth och Maik Reichel, båda
engagerade i Sverigekontakt och i
Lützenfonden.
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Årets Svensk-Amerikan 1960-2020
En utställning på Utvandrarnas Hus i
Växjö i sommar kommer att visa de starka
personligheter som blivit valda till Årets
Svensk-Amerikan under de senaste 60 åren.
Grattis Arne Johnsson
Vår medarbetare i denna tidning sedan många år – poeten, litteraturkritikern och bibliotekarien Arne Johnsson – har av Svenska
Akademien erhållit pris ur Stiftelsen Doblougska fonden. Priset utdelas för ”understödjande
av svensk och norsk skönlitteratur samt litteraturhistorisk forskning” och är på 200 000
kronor. Arnes senaste diktsamling, hans femtonde, har titeln Zoetrop och publicerades nu
i våras och fick ett mycket fint mottagande av
kritiker och läsare.
Sommarkurs
Som redan meddelats blir det tyvärr ingen
sommarkurs i år.
Sparreviken
Lägren i Sparreviken utanför Ljungskile i
Bohuslän kommer att genomföras. De svensktalande barn som bor utomlands har möjlighet att få sin lägeravgift helt eller delvis
betald genom Sverigekontakt. Om ditt barn
har fått plats på Sparreviken och barnet läser
svenska på något sätt i det land ni bor så kontakta undertecknad.
Skolverket och SUF
Den årliga augustikonferensen på Skolverket
har i år på grund av pandemin ersatts med
ett digitalt möte lördagen 4 september. Under
denna digitala konferens kommer även SUF
(Svensk Utlandsundervisnings Förening) att ha
sitt årsmöte. Delta gärna denna dag – saknar
du inbjudan, kontakta Skolverket eller SUF.
Konferenser i höst
Det är Sverigekontakts mål att genomföra två
lärarkonferenser i höst, dels en i Tallinn 7–9
oktober, dels en i Budapest 12–14 november.
Inbjudan till konferensen i Tallinn kommer att
mejlas ut före midsommar, antagligen redan i

början av juni. När du läser detta är det kanske redan midsommar och har du då inte fått
en inbjudan och du är verksam som svensklärare i något av de baltiska länderna eller
i Belarus så hör av dig till mig. Inbjudan till
konferensen i Budapest kommer i augusti/
september men redan nu kan ni som berörs
av detta boka in helgen i november. Berörda
är verksamma svensklärare i Ungern och angränsande länder. Vid båda konferenserna
står – som tidigare år – Sverigekontakt för
kostnaderna avseende själva konferensen, kost
och logi, medan konferensdeltagarna betalar
eventuella resekostnader med egna medel.
Stipendier
I höst är det ett mindre antal stipendiater som
har getts möjlighet att studera vid en svensk
folkhögskola. Denna möjlighet för utländska
studenter har under pandemin varit svår att
genomföra, men det är min förhoppning att
stipendierna under 2022 och framåt ska kunna användas i ”normal” omfattning.
Årsmöte
Sverigekontakts årsmöte genomförs 28 augusti i Göteborg – mer information finns på
sidorna 4–5. Det är ovanligt sent, men som
allting annat har det sin bakgrund i pandemin. Vi hoppas att kunna genomföra ett
möte med deltagare på plats, men har garderat oss med en digital variant.
Till sist
Sommaren är här! Låt oss hoppas att den inte
bara blir varm och skön, utan också innebär
början på slutet av pandemin. Och till er på
södra halvklotet önskar jag en härlig höst och
vinter, vilket känns tveksamt att säga eftersom
jag inte är säker på att ni har
alla årstider. Hur som helst, allt
gott önskar vi er alla!

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se
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I september 1881 började August Strindberg
ge ut sitt arbete Svenska folket I–II häftesvis.
Det blev ett farligt liv kring den, som det ofta
blev när Strindberg hade publicerat något.
Men 1881 var han ändå bara i början av
sin skriftställarbana, och skandalerna hade
knappt börjat.
Hade det bara varit för de båda delarna
av Svenska folket borde allt ha varit frid och
fröjd. Av ett 60-tal recensioner var ungefär
tre fjärdedelar positiva. Av den återstående
fjärdedelen var inte alla bara negativa, men
Strindberg var inte nöjd ändå.
Orsaken var att fackhistorikerna antingen
teg ihjäl Svenska folket eller förhöll sig lätt
kritiska. Besvikelsen var desto större då Strindberg vid den här tiden betraktade sig som
forskare. Han var anställd på Kungliga Biblioteket, och dess chef förväntade sig av personalen att man skulle vara vetenskapligt aktiv.
Den unge Strindberg (då drygt trettio)
kände kravet på sig och engagerade sig vid
denna tid särskilt i kulturhistorien. Han
släppte aldrig riktigt sina vetenskapliga
ambitioner, vilket fick katastrofala följder
när han mot slutet av livet gav ut förment
naturvetenskapliga och språkvetenskapliga
studier, delvis rena rappakaljan. Strindberg
var mångsidig och en fantastisk skribent,
men någon forskare blev han aldrig.
Vad var det då som gick så snett med
Svenska folket? Verket kom som sagt ut i häften, och på baksidan av första häftet skrev
författaren själv en »Anmälan», som egentligen var en ohöljd flirt med auktoriteterna
bland landets historiker, framför allt Emil
Hildebrand och Skansens grundare Artur
Hazelius. Så gör man naturligtvis inte.
Hildebrand svarade med att skriva ner
Strindberg i fackpressen. Den sårade Strindberg överreagerade som vanligt och svarade,
företrädesvis på baksidan av nya häften, alltid i starkt polemisk ton. I förbifarten drog
han in några andra auktoriteter i sin kritik,
och så var striden i full gång. Den inledningsvis i grunden positiva inställningen till
hans bok (som framkommer i t.ex. recensionerna) vändes i sin motsats. Han fick
också pressen mot sig.
Strindberg svarade som han brukade,
ironiskt och stridslystet: »Att bli klandrad af
tidningen Lunds Veckoblad har alltid ansetts
som en heder. Denna heder har vederfarits mig i hög måtto.» Ni kan förstå. Den
32-årige Strindberg var chanslös, trots att
han stred som en tiger.

För oss är det ganska lätt att sympatisera
med Strindbergs hållning i Svenska folket.
Han vill skriva folkets historia, inte bara dess
kungars såsom traditionen länge har bjudit, vad den nationella historien anbelangar.
Såsom Strindberg gjorde är det naturligt att
nu närma sig historien, vilket exempelvis
uttryckligen framhålls i baksidestexterna på
det senaste stora svenska historieverket, Norstedts svenska historia (som huvudsakligen
publicerades i början av 2010-talet).
Strindberg besjälades säkert av äkta patos
för folket, och möjligen ville han verkligen ge
dem deras historia. Men det framgår att han
mest skrev för historikerna. Han skrev alltså
med etablissemanget, företrädarna för den
rådande samhällsordningen, som adressat.
Och han attackerade dem han vände sig till.
Han hade dessutom ambitioner att bli
en erkänd författare, så han skrev säkert för
vemhelst som kunde tänka sig att läsa vad
han skrev (och helst köpa boken). Vid sidan
av dessa rent egoistiska syften var han främst
ute i ett opinionsbildande, närmast politiskt
ärende. Då strider det mot reglerna att man
försöker drapera agitationen som forskning.
Det var mera ett livsprojekt han höll på med:
att störta ett gammalt konservativt samhälle.
Vad mera är: Strindberg hade ingen legitimitet att vända upp och ner på den etablerade historieskrivningen. Av sådant krävs att
det kommer inifrån de egna leden för att det
skall tas på allvar. Strindberg hade en olycksalig förmåga att låta viljan att röra runt i
myrstacken ta överhanden. Folk blev omedelbart irriterade över tonen, var de än stod
i sakfrågan, och tenderade att blockera sig
mot det kanske angelägna budskapet.
Denna sedelärande historia visar hur
bundet av sociala regler mycket är. Den som
bryter mot reglerna får skylla sig själv. Visserligen kan man så småningom få mera rätt
av eftervärlden än man fick av sin samtid,
men det hinner man sällan få glädje av själv.
Jag tänker inte dra några slutsatser av
detta, men sådant här kan man fundera över
när man sitter där i sin karantän. Nu kommer sommaren, och det borde ändå inge
lite hopp om att dystra tankar skall skingras.
Har vi tur kan vi ha årsmöte
i augusti (se på annan plats i
tidningen). Ni önskas allt det
goda årstiden kan ge.
Bo Ralph

Omslag: Sommarsverige.
Foto: Arne Johnsson
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Sverigekontakts årsmöte
2021 i Göteborg
Årsmöte äger rum lördagen 28 augusti kl. 16.00 på The Royal Bachelors’ Club, Skyttegatan 1
i Göteborg (några tiotal meter från Sverigekontakts kansli på Dicksonsgatan).
På dagordningen står bl.a. följande
punkter:
• Upprop av röstberättigade ombud och
fastställande av föredragningslistan.
• Behandling av inkomna motioner.
• Överstyrelsens verksamhetsberättelse,
föreningens bokslut och revisorernas
utlåtande.
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Val av ledamöter och suppleanter i överstyrelsen.
• Val av revisorer och revisorssuppleanter.
• Val av valberedning.
• Utlandsmedlemmarnas punkt.

The Royal Bachelors’ Club

Eftersom årsmötet 2020 blev inställt kommer årets möte att även omfatta beslut
rörande 2019.
Före årsmötet, preliminärt klockan 14.00,
kommer överstyrelsen att samlas för ett
styrelsemöte i Sverigekontakts lokaler.
Kallelse till detta möte skickas till ledamöterna i mitten av augusti.
Om statliga restriktioner avseende pandemin omöjliggör ett fysiskt möte 28 augusti
kommer själva årsmötet att genomföras
digitalt på samma dag och tid. De som önskar medverka i ett sådant möte ska anmäla
sig till lars.bergman@sverigekontakt.se.
Kallelsetill ett digitalt möte (troligtvis via
Zoom), samt relevanta dokument kommer
därefter att skickas ut till anmälda.
Årsmötesmiddagen
Middagen intas lördagen 28 augusti klockan 18.30 på The Royal Bachelors’ Club
(Skyttegatan 1). Vi börjar med ett glas
mousserande vin. Därefter serveras en
trerättersmeny inklusive dryck och kaffe.
Middagsgästerna kommer under kvällen
att få en presentation av klubbens verksamhet och detta mycket spännande hus.
Pris: 590 kr per person.
OBSERVERA: The Royal Bachelors´Club har en klädkod – för herrar gäller
slips och kavaj, inga jeans och inga sneakers. Damer klär sig på motsvarande nivå.
Denna klädkod gäller både under årsmötet
som vid middagen.
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Fjordskär

Program söndagen 29 augusti
Båten Fjordskär kommer att ta oss runt
Hisingen med start och mål vid Stenpiren i
centrala Göteborg. Vi ger oss i väg klockan 9.30 och beräknas vara tillbaka fyra
timmar senare och inte senare än 14.00.
Under resan serveras vi kaffe och en lättare lunch. Pris för utflykt inklusive förtäring
är 350 kronor.
Hotell
Vi har förhandsbokat ett antal enkel- och
dubbelrum natten mellan 28 och 29 augusti på hotell Gothia Towers, Mässans
gata 24, Göteborg (vid Svenska mässan,
mittemot Liseberg). Pris enkelrum 1251
kronor, dubbelrum 1431 kronor. Om du vill
ta något av dessa rum i anspråk, så ring
(0709-600612) eller mejla (lars.bergman@
sverigekontakt.se) Lars Bergman snarast
möjligt, dock senast 13 augusti. Om årsmötet genomförs digitalt kommer rummet
att avbokas utan kostnad.
Anmälan och information
Anmälan till årsmötet, middagen och söndagens program ska ske senast 13 augusti
(men gärna så fort som möjligt) per telefon

031-81 86 50 (kansliet) eller med mejl till
lars.bergman@sverigekontakt.se.
Kostnaden för årsmötesmiddagen 590 kr
och för söndagens utflykt med lunch 350
kr betalas direkt till Sverigekontakts bankgiro 420-5670. Har du en kostnad för
hotellrum så betalar du det efter årsmötet.
Valärenden
Valärenden inför årsmötet anmäls till valberedningen – Aimée Delblanc 08- 32 45
75, Gunnel Svensson 031-40 86 13 eller
Kjell Westerlund 0490-344 04.
Välkomna!

Text: Lars Bergman

Barken Viking I Göteborg (bron i bakgrunden har nyligen ersatts av Hisingsbron). Bild: Pixabay
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Det handlar om att leva
Anteckningar om litteratur
De flesta av oss har stått under en stjärnhimmel som välver sig runt, träden som
sträcker sig upp i skyn eller på en slätt eller
vid havet som fortsätter och fortsätter bort.
Det är en ursituation för tanken om vår
plats i ett universum där gudarna leker
med oss, sätter dit eller tar bort oss som i
en lek.
Ja, det är stort därute men universum fortsätter också inåt, in i våra tankar,
nervsystem, kroppens samspel med det vi
kanske kallar själen eller tanken, drömmarna. Vi försöker se förbindelser mellan
vår tillvaro och något större. Det liv vi lever
här, med familj, vänner, arbete är på ett
sätt ett litet liv men det är ändå ett hörn av
allt det som är större. Ett liv i byn är ett liv
och den som går ut om kvällen kan känna
svindeln, och kanske trösten i att det lilla
också är del av det stora.
För lite mer än femtio år sedan, i november 1970 köpte jag Bob Dylans nyutkomna
skiva New Morning. Det är en platta med
intima låtar om kärleken och tiden, meditationer över tillvaron på ett sätt som kan
jämföras med en centrallyrisk diktsamling. Musiken spänner från lekfullt jazzig
scatsång till rock, med en varm ljudbild
som skapar just en intim stämning.
I en låt manar han fram en lite loj
känsla, den av en evig paus från världens
stoj och bråk, lite som en genrebild av livet
på landet, en Huckleberry Finn-tillvaro
som stannat i en loop.
Time passes slowly up here in the mountains
We sit beside bridges and walk beside fountains
Catch the wild fishes that float through the stream
Time passes slowly when you’re lost in a dream
(Bob Dylan, ”Time Passes Slowly” från New
Morning, CBS 1970)

En del av min tidiga barndom tangerade
detta, det skapade starka minnen av en
nästintill paradisisk tillvaro där man kunde
driva omkring hela dagar i grönskan, vilja
stanna där i evigheter, eller se detta som
just evigheten.
Men det finns alltid flera sidor av saken.
Sången fortsätter, och man uppfattar till
slut en dissonans i idyllen, tidens saktfärdiga rörelse blir som ett själens fängelse
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där livet blommar upp så vackert som ”the
red rose of summer” men sedan tynar bort,
obönhörligt.
Once I had a sweetheart, she was fine and goodlookin’
We sat in her kitchen while her mama was cookin’
Starin’ out the window to the stars high above
Time passes slowly when you’re searchin’ for love
Ain’t no reason to go in a wagon to town
Ain’t no reason to go to the fair
Ain’t no reason to go up, ain’t no reason to go down
Ain’t no reason to go anywhere

om någon händelse ur livet, som blir just
deras liv.
Och som poet själv kan jag säga: en
av de viktigaste insikterna en diktare, författare, konstnär måste tillägna sig i sitt
berättande är att också se detta, se hur
gudarna leker med människan också i en
liten by på landet, hur det till synes obetydliga speglar något annat och större.
En av dikterna med titeln ”Bränna löv”
lyder:
De vissna löven fattar snabbt eld.
Och de brinner fort, på ett ögonblick
förvandlas de från någonting till ingenting.

Time passes slowly up here in the daylight
We stare straight ahead and try so hard to stay right Mitt på dagen. Himlen är kall, blå,
Like the red rose of summer that blooms in the day under elden finns grå jord.
Time passes slowly and fades away
(Bob Dylan, ”Time Passes Slowly” från New
Så snabbt allt försvinner, så snabbt röken skingras.
Morning, CBS 1970)
Och där lövhögen nyss var,
en tomhet som plötsligt tycks väldig.
Jag läste nyligen Louise Glücks diktsamling
A Village Life (2009). Den kommer nu i fin
Från andra sidan vägen tittar en pojke på.
svensk tolkning av Jonas Brun, under titeln Han stannar en lång stund, ser löven brinna.
Ett byliv (Rámus förlag). Louise Glück, den
Kanske är det så man vet att jorden är död –
amerikanska poeten som ju erhöll Nobelpri- då fattar den eld.
set 2020, är en mästare i att rita upp svindlande perspektiv i sina dikter och diktsamOch pojken, vem är det – kanske var
lingar. I Vild iris (Wild Iris, 1992. På svenska det jag?
2020 i tolkning av Jonas Brun, Rámus förlag) blir en blommande trädgård skådeplats
för ett helt spel om den mänskliga tillvaron,
läsaren ser hur den lilla, begränsade tillvaron
speglar det större.
I hennes Ett byliv är dikterna röster från
människor i ett litet namnlöst samhälle.
Ungdomar, äldre, kvinnor, män talar om
ensamhet, kärlek, sorg, glimtar av glädje,
rutiner som blir till liv – eller rättare sagt:
Louise Glück berättar att det är just detta som
är livet. Det är som att hon säger att ”om du Arne Johnsson är poet, litteraturkritiker,
bibliotekarie, bosatt i Lindesberg.
inte ser att livet är dessa rutiner, tillkortaHan har ofta medverkat vid språkdagar och
kommanden, ljusglimtar och mörker, då
konferenser arrangerade av föreningen
ser du inte livet”. Det påminner också om
en annan stor nordamerikansk diktsamling, Sverigekontakt och/eller Svenska Institutet.
Arne skriver regelbundet om poesi och annan
Edgar Lee Masters Spoon River (Spoon River
Anthology, 1914; på svenska i flera upplagor), litteratur i Sverigekontakt.
där människorna i gravarna på en lantlig
Text: Arne Johnsson
kyrkogård kärnfullt och gripande berättar
Foto: Alexander Johnsson

Ibland tror vi kanske att svenskan
håller på att bli engelska. Det finns
gott om lånord från detta inflytelserika globala språk, naturligt nog. Vi
har UX-writers, human resources och
GAL-TAN-skalor. Men vi förnyar också
svenskan genom att skapa nya ord
för nya företeelser eller behov. Därför
har hen, becknarväska och bolundare
gjort sina intåg i språket. Och så har
vi också möjligheten att utnyttja gammalt språkligt material och klä det i en
ny grammatisk kostym för att ordna
en ny uttrycksmöjlighet. Återbruk
fungerar också i språket, alltså.

Vi börjar med verben. Svenska verb slutar på
-a. Det är ett tydligt mönster och att sätta på
ett -a på ett ord är en stark signal om att här
kommer det ett verb, även om du inte har
hört det förut (för jag gjorde det just själv).
Med hjälp av en enda liten bokstav skapar
vi smidigt tillfälliga verb som ofta förstås
väl i sitt sammanhang. Om man monterar
sina Ikeastolar och ställer dem vid avsett
bord är det fullt rimligt och alldeles begripligt att säga att man ägnat eftermiddagen åt
att stola eller kanske stola upp sitt hem. En del
sådana här verb får lite extra lyftkraft och
blir inneord, för att senare kanske bli helt etablerade. Vi kan till exempel takta processer,
få två skeenden att hålla lagom tempo, synkroniseras. Vi tar takt och lägger till ett -a, och
så är verbet på plats.
Med ett -a kan vi alltså låta ett substantiv
som stol eller takt bli ett verb som har med
substantivet att göra. Men vi har fler strängar på den språkliga kreativitetens lyra.

Ibland bryr vi oss inte om att markera att
ett ord har bytt ordklass genom att lägga
till en ändelse. Vi flyttar bara över ordet till
en annan ordklass och låter det så att säga
få nya grammatiska arbetsuppgifter utan
någon ommärkning genom nya ändelser.
Om man söker på frasen ”låter lite” hittar
man en del roliga exempel på hur saker
kan låta. Vi förväntar oss kanske att något
låter lite gammaldags. Gammaldags är ett vanligt
adverb som passar väl in. Kanske förväntar
vi oss också att något låter lite märkligt eller
lite vackert. Märkligt och vackert är också två
utmärkta adverb (i alla fall enligt den grammatik som möter oss i grundskolan – sedan
blir det kanske värre, men det behöver vi
inte fundera över här). Men den som söker
på ”låter lite” hittar också fraser som Det
låter lite skolbok, Det låter lite lokalrevy och Det
låter lite önsketänkande. Här har vi alltså tre
substantiv, skolbok, lokalrevy och önsketänkande
som agerar adverb. Och vi förstår: en text
som låter lite skolbok är i och för sig redigt
skriven men kanske lite för övertydlig och
träig, en föreställning som låter lokalrevy är
en aning amatörmässig och en plan som
låter önsketänkande är inte så realistisk. Vi
hade kunnat använda ändelser och
skapat riktiga adverb, med
adverbens typiska kännetecken: Texten låter skolboksaktig. Men det behövs
tydligen inte alltid.
Häromdagen
kom ett av våra
barn hem och
förkunnade att
nu var det nog

tyvärr slutlekt med Ninni, en gammal klasskompis och lekkamrat sedan många år tillbaka.
Det lät ju trist och jag frågade varför. Barnet ryckte på axlarna och svarade att ”Ninni
har blivit orten”. Det var ett mycket begripligt budskap för både mig och sonen, men
för den som inte följt svenskans utveckling på
nära håll de senaste tio åren finns det en del
att förklara här. Det är mycket som strider
mot skolgrammatiken. För det första brukar
vi inte använda substantiv i bestämd form när
vi berättar vad någon har blivit. Man har inte
blivit läraren utan substantivet står i obestämd
form: Hon har blivit lärare.
Även innehållsmässigt är orten kanske
lite märkligt i sammanhanget. Orten, alltid i
bestämd form, betyder förort, en viss sorts
förort. Den som är från orten kommer inte
från en villaförort, utan från en av storstädernas betongförorter. Ordet kan också användas
för en inre plats, inte nödvändigtvis en geografisk. Den som kommer från orten har en
viss sorts erfarenheter och förutsättningar. En
mer populärkulturell tolkning fokuserar mer
på ytliga kulturella attribut som kläder och
musik. Det var det sonen syftade på. Ninni
lyssnade på en hyllad och prisad rapartist,
som också är misstänkt för kriminalitet och så
hade hon ”typ idrottskläder varje dag och
en hoodie hela tiden”. Det var så man
förstod att hon nu
var orten. Ny form,
nytt innehåll, ny
identitet.
Text: Sofia Tingsell

Språkligt
återbruk
Foto: Tomé Louro, Pexels
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DAGS FÖR UTLANDSSVENSKARNA ATT

HÖJA RÖSTEN

Utlandssvenskarnas parlament är en smältdegel av erfarenheter, expertkunskap och politiska ambitioner.
Svenskar i Världen laddar nu för den åttonde upplagan den 31 augusti.

I

nspirerad av grannlandet i öster anordnar Svenskar i Världen Utlandssvenskarnas parlament sedan 2005. Då samlas
utlandssvenskar och experter från bland
andra Valmyndigheten, Skatteverket och
Transportstyrelsen för att diskutera lösningsförslag på utlandssvenskarnas utmaningar i
förhållande till svenska regelverk och attityder. Förslagen presenteras därefter för riksdagspolitiker från samtliga partier för att få
deras syn på saken.
– Svenskar i Världen lyfter ständigt
utlandssvenskarnas behov och perspektiv i
dialoger med beslutsfattare och i media. På
så vis är vi utlandssvenskarnas röst i Sverige. Utlandssvenskarnas parlament är utan
tvekan vårt viktigaste forum, säger generalsekreterare Cecilia Borglin.
Årets parlament är digitalt och äger rum
den 31 augusti under en hel dag. Förutom
att sex olika arbetsgrupper sammantaget
ska diskutera ett 25-tal frågor, bjuds det på
paneldiskussioner utifrån aktuella ämnen.

– Målet med Svenskar i Världens arbete är
att hitta lösningar som underlättar för svenskar att studera, arbeta och av andra skäl bo
utomlands, men också hjälpa de som flyttar
hem igen. På sikt handlar det om att öka
den internationella erfarenheten och kompetensen hos svenskar för att därigenom
stärka konkurrens- och attraktionskraften för den enskilde individen, men också
för svenska företag och landet som helhet,
berättar Cecilia Borglin.

tal förparlament. Vårens sista förparlament
kommer att fokusera på ungdoms- och studentfrågor.
– Det är viktigt att vi har örat mot
rälsen för att säkerställa att vi jobbar med
rätt frågor. Förparlamenten är ett effektivt
sätt att göra det på, säger Hanna Norman
som är projektansvarig för påverkansarbetet och som tillsammans med praktikanten
Nelly Jenbrant har planerat och genomfört
förparlamenten.

Förparlament världen över
Under våren anordnade Svenskar i Världen
13 förparlament med svenskar boendes i
världen över. Syftet med förparlamenten
var att få en uppdaterad lägesbild över vilka
frågor som utlandssvenskarna anser är mest
angelägna i olika länder och regioner. Vissa
frågeställningar, som exempelvis uppehållstillstånd till Sverige för medföljande, bättre
tillgång till beskickningar för passförnyelse
och tillgång till BankID återkom i ett fler-

Finansministern återkopplade
Frågeställningarna som diskuteras på
Utlandssvenskarnas parlament sammanställs
i så kallade resolutioner. Resolutionerna ligger till grund för organisationens påverkansarbete de närmaste två åren. De skickas till
berörda beslutsfattare och följs upp genom
möten och medieutspel.
– Häromdagen fick vi ett brev undertecknat finansministern där hon informerade
om att regeringen har överlämnat en
av Svenskar i Världens resolutioner till den
utredning som behandlar frågan om att bevara uppgifter om utlandssvenskar i Statens
personadressregister, SPAR. Det visar tydligt
att Svenskar i Världens arbete fyller en viktig
funktion, säger Cecilia Borglin.
Inom kort kommer programmet, namn
på talare, paneldeltagare och politiker samt
aktuella länkar att presenteras på Svenskar
i Världens webbplats, www.sviv.se. Utlandssvenskarnas parlament är tillgängligt för alla
intresserade, med undantag för arbetsgrupperna som är exklusivt för medlemmar och
partner.

Svenskar i Världen är en ideell och politiskt
oberoende organisation som arbetar för att
stödja utflyttande och återvändande svenskar.
Organisationen är också en remissinstans
och bedriver påverkansarbete till nytta för de
660 000 svenskar som arbetar, studerar eller
bor utomlands. Organisationen utger utmärkelsen Årets svensk i världen. Mer information på
www.sviv.se. Svenskar i Världen finns även på
Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.
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Den försvunna språkkunskapen
på väg tillbaka
Det här året firar Estland, tillsammans
med flera andra stater, den återvunna
självständighetens 30-årsdag. Det
betecknar tidsperioden, då Estland
bröt sig ut ur Sovjetunionen 1991. Livet
i sovjet-Estland kändes åtråvärt för
många som levde österut, men det var
inte lätt för oss som bodde här. Speciellt svårt var det för nationaliteter som
officiellt inte fanns i den “stora vänliga
sovjetfamiljen”. Sådana var till exempel svenskar, tyskar, finnar m.m. Det
var bättre för dem att inte nämna sitt
ursprung och assimilera sig så snabbt
som möjligt. Det senare betydde även
att glömma sitt modersmål. Så var fallet
för estlandssvenskar som av olika skäl
inte återvände eller flydde under andra
världskriget.

Intresset för svenskundervisning har varit
ganska stort under dessa 30 åren. Man har
kunnat läsa svenska på olika nivåer och
vid olika institutioner. Genom åren har
fler människor blivit medvetna om sitt estlandssvenska ursprung eller bekantat sig
med hemortens historia och blivit medvetna

Spel på talharpa

om estlandssvenskarna och deras kultur.
Därmed har också behovet efter svenskundervisning ökat just i de estlandssvenska
områdena. Det var orsaken till att starta ett
pilotprojekt 2019 för att kartlägga intresset
och påbörja undervisningen.
Undersökningen genomfördes av Jana
Stahl vid Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning och den visade att i alla estlandssvenska
områden fanns det intresserade både bland
elever och vuxna. Vuxnas språkkunskaper
var på olika nivåer. “Fältarbetet” anförtroddes mig, Eva-Tiina Põlluste. Min uppgift
blev att ordna undervisningen. Eftersom det
var ett pilotprojekt bestämdes det att man
först skulle satsa på undervisningen på nybörjarnivå. Det startades fem grupper både för
barn och vuxna: på Runö två grupper och
deras lärare blev Kai Sommer från Pärnu, på
Odensholm en liten grupp vars lärare blev
Kristel Kääramees och jag började undervisa en grupp på Ormsöskolan och en i Tallinn. Allt tillsammans blev det 45 elever. Det
finns nu också intresserade som väntar på att
nybörjare ska komma till nästa nivå och att
de då ska ansluta sig till undervisningen.
Den större delen av undervisningen

pågick över nätet redan före “coronatiden”
och därför blev det inte något problem för
oss när alla andra började upptäcka system
för distansundervisningen. Det som orsakar
mer problem är den finansiella sidan. Nu har
vi påbörjat ett nytt projekt tillsammans med
Tallinns universitet som innebär å ena sidan
fortsättning av undervisningen och å andra
sidan utarbetning av lokalanpassat läromaterial som baseras på estlandssvenskarnas kultur och historia.
Vi är mycket tacksamma för stödet från
Sverigekontakt och hoppas att ni ska finna
möjligheten att fortsätta stödja oss. I framtiden hoppas vi kunna fortsätta med undervisningen och det finns
planer att genomföra ett
sommarläger för eleverna
på Ormsö, där elever
från Runö och Ormsö
kunde träffas och praktisera svenska genom olika
aktiviteter.
Text: Eva-Tiina Põlluste och
Patrik Göransson
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Litteraturen finns nu på kartan!
Litteraturkartan.se är en ny digital väg
att söka författare och deras verk. Den
har tagits fram av Litteraturbanken i
Göteborg. Tre svenska landskap är först
ut med en karta där färgade ploppar
markerar litterärt intressanta orter; tryck
och få upp information om författare och
texter på skärmen!

Litteraturbanken.se publicerar sedan flera
år svensk litteratur på nätet. Litterära verk
blir fria för publicering sjuttio år efter författarens död, om inte arvingarna ger sitt
tillstånd tidigare. Textbanken fylls alltså på
kontinuerligt. I januari 2021 utökades informationen med Litteraturkartan.se genom
ett projekt där Litteraturbanken och Kultur i Väst (benämns numer Förvaltningen
för kulturutveckling) finansierat arbetsinsatserna, medan pengar till teknik m.m.
har kommit från Västa Götalandsregionen.
Än så länge omfattar kartan Bohuslän,
Dalsland och Västergötland.
Under några år har dessa landskap
inventerats. Författare och deras verk har
beskrivits och deras verk lästs och granskats.
Tre personer har sökt och undersökt kända
och mindre kända författarskap i varsitt
landskap, skrivit presentationer och föreslagit textutdrag att läsa i anslutning till författarpresentationerna. Metoderna för sökandet har varierat beroende på hur omskrivna
författarna har varit. Startpunkten har varit
skribenternas kunskaper om texter och författare från förr, en del information har
plockats fram ur den egna bokhyllan, åtskilligt annat på bibliotek, antikvariat och hembygdsgårdar, via lokalpress och på nätet.
Tips har utbytts mellan textletarna. Somligt har dykt upp i samtal med boende i
landskapen.
Avsikten med Litteraturkartan.se
Tanken med den digitala kartan är att den,
som sitter vid en dator någonstans i världen
ska kunna söka efter författare från en viss
ort, söka texter som skrivits på en bestämd
plats eller utspelas någonstans i landskapet.
Fler texter av författare som nämns på
Litteraturkartan.se finner man på Littera-

turbanken.se. Förhoppningsvis kommer
andra landskap med tiden att ansluta sig
till de tre västsvenska. För litteraturintresserade kommer kartans innehåll att leda till
fler och mer varierade infallsvinklar på det
litterära arvet. Upptäcktsresande i litteraturens rike kommer säkert att med tiden
hitta ännu oanade användningsområden.
I pandemitider kan man resa smittsäkert
i tid och författarspår genom några knapptryck på datorn.
Hur kom kartan till?
Litteraturbankens Dick Claësson och
Paulina Helgeson har lett arbetet med
kartläggningen av den västsvenska litteraturen. De värvade en person per landskap
för att genomföra insamlingen av fakta och
texter. Västergötlands litterära karta har
inventerats av författaren och översättaren
Erik Andersson, som är bosatt i landskapet.
Bohuslän har kartlagts av Gunnar D Hansson från Smögen, poet, författare och bl.a.
professor i Litterär gestaltning vid Göteborgs
universitet. Dalslands litteratur har kartlagts
av Lilian Perme, sedan en tid bosatt i landskapet, fd. högskoleadjunkt i litteraturvetenskap,
författare och ordförande i Dalslands skrivarförening. Det är alltså inte bara landskapens förutsättningar för litterärt skrivande som
är olika, utan också de tre utforskarna. Vi har
varit fria att inom projektets ram söka författare och texter, formulera oss kring våra
fynd och föreslå textutdrag. Resultatet har
granskats och bearbetats digitalt och lagts ut
på nätet. Den som loggar in på Litteraturkartan.se kan se de tre landskapen fyllda av små
ploppar i olika färger. När man trycker på
någon av dem får man upp information från
just den platsen. Det kan vara en författares
hemort, en text om platsen eller något speciellt som finns där, t.ex. en runsten.
Resor genom landskapen
Den av oss som delvis har rört sig utanför
sitt landskaps gränser är Erik Andersson,
som har följt Carl von Linné på hans resa
genom alla de tre landskapen; ett klokt
beslut då Linné själv är berättare i skildringen av resan. Han ser med resenärens
och vetenskapsmannens blick på de orter

han passerar, gnäller över väder, väglag, mat
och folks beteende, när han inte stannar i
hänförelse över en sällsynt eller för honom
okänd växt, blir förtjust över en utsikt, en
vacker byggnad eller fängslas av en personlighet. I Dalsland klagade han på Frändeforsbornas vana att hämta jord på kyrkogården
till sina kålgårdar; tveksamt om han var mest
upprörd över stölden, gravfridsbrottet eller
det hälsovådliga i vanan.
Somliga författare på kartan är okända
för många, medan andra är utförligt omskrivna i litteraturhistorien. Kanske är kartläggningens mest intressanta resultat att högt
och lågt blandas och att någonting unikt eller
förbisett kan dyka upp på en oansenlig plats.
Ruinen Dalaborg söder om Mellerud var på
1300-talet platsen för våldsamma kungastrider,
delvis återgivna I Erikskrönikan. I Husaby källa
i Västergötland döptes Olof Skötkonung, den
förste kristne kungen. Därmed får landet snart
kristna texter, en ny era uppstår i vår litteratur.
Vilka blev författare förr i tiden?
Prästgårdarna dominerade länge landsortens
utbildning. Där undervisades barnen i läsning
och skrivning. Att kunna katekesen och ett
antal psalmer var obligatoriskt. Givetvis
påverkades diktandet till innehåll och form.
Vägen till litterärt skrivande gick så sent som
för ett sekel sedan ofta via studentexamen,
inte sällan påbyggd med universitetsstudier.
Bröderna Fryxell från Edsleskogs prästgård
i Dalsland visar hur vägen till litteraturen
kunde se ut. Anders Fryxell blev framgångsrik som skolreformator och fantasifull skolboksförfattare i Stockholm innan han sadlade
om till präst i Sunne – och blev omskriven av
Selma Lagerlöf. Olof Fryxell blev kyrkoherde
i Ör i Dalsland (där Gunno Dahlstierna växte
upp som prästson) och är ihågkommen för att
vara den som samlande och – efter viss censur – utgav Brånasméns dikter. Benämningen
Brånasmén visar att det fanns undantag från
regeln om högre studier för ett författarskap.
Brodern Fredrik Fryxell dog ung, men hade
redan debuterat som poet.
Dalslands första gymnasium kom till på
1940-talet – men redan på 1800-talet fanns
en flickpension i Åmål. Pojkar fick gymnasieutbildning i Karlstad eller Vänersborg. Skara
S V E R I G E K O N TA K T
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i Västergötland är en mycket gammal centralort för lärdom och bildning. I Bohuslän
var det gamla Kongahälla, Kungälv, en
avlägsen skolort för de flesta bohuslänningar. Den fattige Thomas Thorild kom dit,
långt hemifrån, redan på 1700-talet och
lyckades skaffa sig en plats på den litterära
arenan, där han kämpade för den egensinniga idén att ”Förklara hela Naturen” och
”Reformera hela Världen”, en glöd som
inte alla hade, men som kunde behövas, om
man inte var född in i kulturvärlden. Flickor
undervisades oftast av guvernanter eller sin
far prästen, ibland av sin mor. Många prästfruar var prästdöttrar.
Från 1800-talets mitt blev allt fler kvinnor författare, dels fick då fler utbildning,
dels slog romankonsten igenom. Berättandet ställde inte krav på kunskap om antikens versmått eller retoriska mönster. Minnen från muntlig tradition byggdes på,
omformulerades och blev ibland till text,
så till exempel i Rosa Carléns romaner
om släktfejder och rövarband i Dalslands
västra trakter och hennes mor Emelie Flygare-Carléns smugglarberättelser från västkusten. På liknande sätt skapades senare
Evert Taubes ”Balladen om Briggen Blue
Bird av Hull”. Bondsonen Klas Olofsson
i Västergötland, död 1942, inriktade sig
mer på att nedteckna Folkliv och folkminnen,
ett tvåbandsverk, samtida med arbetarförfattarnas genombrott. Exemplen ovan är
västsvenska, men äger giltighet för stora
delar av Sverige. Den muntliga traditionen
är global, inte västsvensk.
Litteraturkartan och litteraturen
Man får betrakta Litteraturkartans beskrivningar av orter, verk och författare som
exempel. Det går bra att jämföra andra litterära landskap med dem på kartan. Allt
från kyrkoruiner till gruvhål och döda författares barndomshem kan väcka minnen
av texter till liv. Hav eller fjäll, slättland eller
storskog – människors liv och litterära skildringar påverkades mest av den tid då de
levde och den grad av skrivkunnighet de
hade. Troende? Radikal eller konservativ?
Raden infallsvinklar kan göras lång. Litteratur från ett givet landskap kan läsas ur
flera synvinklar. Samtidsuppfattning och
motsättningar visar sig ofta tydligt. Den
som studerar svensk litteratur på en annan
plats i världen kan förhoppningsvis få idéer

från vårt arbete, och utifrån egna kunskaper
opponera och visa på fler aspekter. Det är
användarna som ger kartan liv!
Hur kan man använda
Litteraturkartan.se?
Tre personer har inventerat varsitt
landskap, men det betyder naturligtvis
inte att man som läsare måste välja just ett
landskap att granska. Varför inte jämföra
författarskap eller skapa en litterär resa
liknande Linnés, eller den Almqvist lät Sara
och Albert göra i Det går an, eller nöja sig
med att trycka på en enda plopp och fördjupa sig i det författarskap, den tid eller text
som döljer sig där? Det är bara den enskilda
användarens, lärarens eller kursdeltagarens
fantasi som sätter gränser för användandet.
Vi har lagt en grundsten av fakta om författaren och platsen och visat på textexempel.
Man kan börja med att trycka på en
kartplopp på en plats, som väcker ens
nyfikenhet eller välja att följa i en författares spår. Vill man resa med Linné är resan
markerad med röda ploppar. I övrigt döljer
sig bakom plopparna en författares hemort,
verk om en plats eller landskapsdel, eller,
som i fråga om Vänern och Vättern, länkar
till texter på Litteraturbanken.se där dessa
vatten skildras. Man kan söka en person
från en viss plats eller en skildring av denna
plats. Ofta sammanfaller de två. Författare
har insett vikten av, och möjligen bekvämligheten i, att skildra det de känner väl till.
Litteraturkartan.se lämpar sig väl för
detektivarbete. Att söka texter på dialekt
kan förstås vara ett sätt att använda kartan
– och kanske jämföra västsvenska dialekter.
Man kan också leta reda på Anna-Maria
Lenngrens far, han som ofta presenteras
som oavlönad docent vid Uppsala universitet. Han hette inte Magnus Malmstedt
som barn. Man kan ta reda på vad man
upptäckte när Sparlösastenen togs loss ur
kyrkväggen, eller i vilken mån bohuslänska
författare vänder blicken mot land i stället
för havet. Så intressant det skulle vara att
få ta del av texter, som kommer till utifrån
användandet av Litteraturkartan.se!

ETT RÖVARNÄSTE I TROLLHÄTTAN (1746)
”TROLLHÄTTAN är en del af GötaElf, där watnet
gör åtskilliga fall, och formerar flere små holmar,
wid hwilka qwarnar och sågar äro bygde. Watnet tränger och brusar nid emellan dessa holmar.
Fallet wid wästra sidan emellan Gullön och wästra
landet

Ytterligare länkar, tips från Dick Claësson,
Litteraturbanken:
https://litteraturbanken.se/ljudochbild
https://litteraturbanken.se/diktensmuseum
Text: Lilian Perme
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FRITIOF ANDERSSONS DEBUT

Foto: Stefan Hornebrant, Upplevas.com

Fritiof Andersson gör sin debut i en visa med
samma namn, publicerad 1919. Allt börjar bra:
”En sjöman ifrån Sverige han for sig till fjärran
land / på skeppet Ann-Charlott från Hellviksstrand. / Hans namn var Fritiof Andersson, han
var så glad i håg, / när Ann-Charlott med förlig
vind på blåa böljan låg / med last av plank och
bräder och tändstickor och stål; / och Buenos
Aires det var resans mål.” Tyvärr råkar han
i dåligt sällskap och hamnar bakom lås och
bom, men Evert Taube återkommer många
gånger till hans öden och äventyr i både medoch motgång.
Erik Andersson

KUNSKAP VAR ATT BARKA ETT SEGEL
”Dessa Mollösundsbor, mina släktingar, som var
barn på 1860-talet, var mig i grunden främmande. De hörde till havsfolket. Havet var deras
värld. De gick i skolan och lärde sig den relevanta geografin, vilken bestod i att rytmiskt rabbla
kuststäder: Fredrikshald, Fredrikstad, Sarpsborg,
Moss. De satt i en dragig skolsal med enris på
golvet och skanderade sig söderut, ungefär så
långt som till Genua, Spezia, Carrara ...
De behövde aldrig tvivla på vad kunskap var.
Kunskap var att barka ett segel med den rätta
blandningen av ekspad, gran, tjära, talg och rödfärg. Det var att kunna gå in i Bergen i storm utan lots. Det var att kunna hantera stortopp, fock,
klyvare, mesan och topp, skeppsklocka, barometer, spritkompass, handlod, sextant och sjökortet
till Lindesnes.
De åt rörelimpa, färsk makrillsoppa med klimp
och perkekolja.”
Kristian Wedel

S V E R I G E K O N TA K T
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ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Samlingsbilder
Hej och tack för all uppskattning för
föregående artikel i Sverigekontakt
om Gustav ll Adolfs liv och leverne
– det var överväldigande. Det skulle
nu passa med ett besök i Gustav ll
Adolfsmuseet, men det är just nu
under utbyggnad, en separat avdelning för det 30-åriga kriget är under
konstruktion. Till kommande nummer
av Sverigekontakt bör museet vara
färdigt och klart för besök.

Vi kan i stället fortsätta med svenska minnen hämtade från samlingsbilder från förra
och förrförra seklet, denna gång utan anknytning till Gustav ll Adolf.
Första kortet kommer från en bordsmagarintillverkare och bilden föreställer kurfursten Fredrik Vilhelm av Brandenburg och
texten på kortets andra sida är en anekdot
över Sveriges krigföring. Anekdotens poäng
i slutet är ” Ein General, der sich gewaschen
hat!”, en general som har tvättat sig, sa kurfursten när han fick se en bild på den svenske befälhavaren Wolmar Wrangel.
Anekdoten kommer från slaget vid Fehrberlin år 1675 och stod mellan Sverige
och furstedömet Brandenburg. Slaget var
ett litet slag men följderna fick stor betydelse
för det svenska militära anseendet och fram-

förallt för tilltron till kurfursten som fick
namnet ”den store kurfursten”.
Den svenska armén blev genom ett överfall delat i två delar, en del under den svenska befälhavaren Wolmar Wrangel och den
andra delen under hans halvbror Carl Gustav Wrangel. Wolmar Wrangels trupper och
han själv fick fly från Brandenburgarna, men
till slut kom Carl Gustav Wrangels trupper till undsättning. Förlusterna i döda och
sårade var lite drygt 500 man på båda sidor.
Anseendet för de svenska militärerna var så
skadat att slaget betraktas som avgörande i
den tyska historien. Fehrberlin ligger en bit
norr om Berlin och idag kan man bese ett
ståtligt monument rest över slaget.
Anekdotens poäng är alltså, som kurfursten säger, att ligga i badet och göra sig
ren och fin vinner man inga krig på.
Vid närmare eftertanke finns det en
anknytning till Gustav ll Adolf. Hans
utomäktenskapliga son Gustaf Gustafsson
af Vasaborgs dotter grevinnan Kristina av
Vasaborg var gift med befälhavaren vid
slaget vid Fehrberlin, friherren Wolmar
Wrangel. Gustav ll Adolf var med andra
ord farfar till Wolmar Wrangels hustru.
Det var mycket text till en bild, men
resterande bilder får en kortare text.

Bild 2. Vi börjar med en kaffefabrikants
bild av Stockholms grundande. Birger Jarl
pekar ut platsen för Stockholm år 1260. Jag
har för mig att man fick lära sig i den svenska skolan att Stockholm grundades 1252.
Bild 3. Nästa person kommer från
chokladfabrikanten Stollenwerck. En samlingsbild av och med Gustav Vasa. Texten
över Gustav Vasa på baksidan av bilden är
skrivet med en mycket litet typsnitt för att
all information om honom skall få plats.
Jag kan inte låta bli att tillägga att Gustav
Vasa är farfar till Gustav ll Adolf vilket inte
står på minneskortet.

Bild 4. En av de mest avbildade och
beskrivna svenskarna är Karl Xll. Ett minneskort från en kaffesurrogatstillverkare
med Karl Xll och slaget vid Narva.
Slaget vid Narva den 20 november 1700
stod mellan den svenska armén och en rysk
armé. På den svenska sidan stupade 667
och på den ryska dog 9 000. Det var en
avgörande svensk seger.
Ett minnesmärke i Narva är det svenska lejonet, en staty eller ett lejonmonument till minne av slaget. Det första lejonet
var en kopia av det östra slottslejonet på
Stockholms slott och uppfördes 1936. Ryskt
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Bild 1.

artilleri förstörde lejonet 1944 under strider
med nazityskland, det blev senare nedsmält
för att metallen behövdes i den tyska rustningsindustrin, endast en stenhög lämnades
kvar. En ny staty med samma förebild
restes år 2000 i samband med högtidlighållandet av 300-årsdagen av slaget. Väl värt
ett besök, ta båten från Stockholm till Tallinn och fortsätt efter E20 mot S:t Petersburg, det går inte att missa!
Bild 5. En dramatisk bild från
den svenska historien är sammansvärjningen mot
Gustav lll, som
man kan betrakta som statskupp, för att
reformera regeringssättet.
Attentatet mot Gustav lll den 16 mars
1792 under maskeradbalen på Operan i
Stockholm. Ett ögonblick från den svenska
historien fångat av en kaffehandlare i Tyskland.
Bild 6. En bild
av Karl XlV
Johan, tyskarna
stavar Johann på
sitt sätt. Dagens
Bernadotteska
kungahus med en bild av en arbetande
kung för svenskars och norrmäns välbefinnande, enligt kaffesurrogatets kort.
En detalj på bilden är att kung Karl
XlV Johan bär skägg. Jag har sökt efter
bilder med Karl XlV Johan och skägg men
finner endast denna. Alla minnesbilder är
inte så perfekta.
Bild 7. En fredlig minnesbild av
Kung Oscar ll
då han välkomnar en nordpolsfarare vid hemkomsten. Han välkomnar
förmodligen norrmannen Fritjof Nansen
som försökte nå Nordpolen med sin expedition 1893 till 1896. På bilden står det
1898 – fråga mig inte varför.

Om vi lämnar kungligheter så finner vi
även andra svenskar som minnesmärken.
En skokrämstillverkare hade en bild på en
upptäcktsresande, Sven Hedin.

Bild 8 (ovan) visar en bild av Sven Hedin
framför Thikseklostret i Tibet.
Bild 9. Min absoluta favorit bland
alla svenska minnesmärken är de
med Carl von Linné.
Denna kötthandlare har en överskrift ”Monument av
berömda forskare”
och vi ser även en
bild av hans lappländska resa 1732.
Den expeditionen var en av hans viktigaste.

För att ni skall få lite insikt på hur svenskar
och Sverige har satt sina minnesspår kan ni
få några bilder/kort med engelsk text.
Nästa är en idag helt omöjlig bild med en
svensk flicka i folkdräkt som följer med i ett
cigarrettpaket.

Vi tar en till från
en piptobaksfabrikant som ger oss
lite grundfakta om
Sverige.
Bild 12 och 13.
Intressant att få
upplysningar om
hur stor armé
Sverige har och att smör är en av de stora
exportprodukterna.
Bild 14. Vi avslutar med en sydamerikansk köttextraktstillverkare med en bild
över Stockholm. På baksidan finns inga
uppgifter om bilden utan endast ett recept
på en ”Duvsoppa” för sjuka.

En bild av Stockholm från Söders höjder,
Katarinahissen och Slussen syns tydligt. Min fråga till er alla är vad den unga
damen har för folkdräkt, mycket tveksamt
att den finns en sådan folkdräkt hemma i
Sverige. Eller vad säger ni?
Mitt i bilden över Stockholm har vi Riddarholmskyrkan klart och tydligt. Där finner vi Gustav ll Adolf i sin sarkofag, längst
in till höger i Riddarholmskyrkan. Så fick
vi med honom även i den sista bilden.
Text: Sven Vindelstam

Bild 10 och 11. Ogdens Tobacco lär ut allt
om en svensk jul med ett ”Yule tree” och allt
om svensk midsommar. Barn och tobak... tur
att tiden har förändrats.
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Två Sverigefrämjare
Text: Eva Hedencrona

En professionell volontär
Gunhild Ljung, rektor för Svenska skolan i New Jersey
Många har säkert hört uttrycket “en
hjälpande hand” men det är Gunhild
Ljung som har gett uttrycket ett ansikte. Och Gunhilds “hand” är inte vilken
hand som helst, utan en med stadig
grund redo att arbeta för framtiden.
Just nu finns Gunhild i New Jersey,
och i USA har hon bott i 52 år – en vistelse som var planerad för cirka fyra år.

Gunhild är utbildad småskollärare och fick
1960 sin första tjänst i Västerhaninge, strax
söder om Stockholm. I samma veva träffade
hon Bo som snart var färdig civilingenjör
och det blev giftermål och barn. Bo hamnade så småningom inom Flygvapnet som
kapten. Där var det ont om forskarpengar
och av den anledningen sökte Bo tjänstledigt
för att kunna resa till USA och arbeta inom
den amerikanska flygindustrin. Egentligen
var varken Gunhild eller Bo så intresserade
av att flytta utomlands men det var i USA
forskarpengarna fanns. Familjen kom till
Kalifornien och som för många innebar
flytten något av en berg- och dalbana. Klimatet var skönt, människorna trevliga men
den femåriga sonen grät över att behöva gå
i en skola där han inte kunde språket. Detta
kantat med flera tillsägelser från lärare om
att ha riktiga skor och sluta gå klädd i pyjamas – skorna var träskor och pyjamasen
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var manchesterbyxor. Därför började Gunhild engagera sig i sonens skola och hjälpte
till en dag i veckan. Hon insåg också att de
egna barnen behövde träffa andra svenska
barn och hon ordnade så att barn i liknande
situation kunde komma och leka en gång
i veckan. Det blev sång, sagor, pyssel och
chokladbollar och mycket prat på svenska.
1972 flyttade familjen till New Jersey
och Gunhild upplevde att man på den
orten var mycket konservativ. Här skulle
allt vara som det alltid hade varit. Gunhild
engagerade sig snabbt i scouterna och hon
berättar att så fort något inte fungerade, ja,
då var det Gunhilds fel, hon “den där nya”.
I New Jersey fanns det flera svenska familjer och en av mammorna ville gärna att
barnen skulle få möjligheter att läsa svenska. Den bollen och den tanken fångade
makarna Ljung upp och började undersöka
hur man skulle kunna organisera en svensk
skolverksamhet. Gunhild skrev kursplaner
och i november 1975 samlades alla svenska
familjer för att bilda en skolförening och
den 19 januari 1976 hölls den första lektionen. Som flest var det 50 barn som gick
i skolan. Idag är den siffran 4 och det beror
huvudsakligen på pandemin och att svenska företag nu inte skickar ut anställda.
Att bilda en skolförening är en sak, att
skaffa lokaler en annan. Barnen och lärarna

har huserat i skollokaler, kyrkolokaler, privata hem, bibliotek och man har med andra
ord fått flytta runt en hel del under årens
lopp. Med det har det varit värt, menar
Gunhild. Många barn har lärt sig svenska och till och med som vuxna studerat i
Sverige. Sonen som grät över att inte förstå
engelska när han var liten gick sin utbildning på KTH i Stockholm. Och där fick
han förresten sällskap av sin bror också.
Gunhild har också arbetat på ett
språkinstitut för vuxna elever som behövde
lära sig svenska för jobbets skull. Hon
fanns i 13 år på Svenska Generalkonsulatet
i New York där hon arbetade Sverigefrämjande. Kyrkorådet i New York har också
haft förmånen att ha Gunhild som medlem
i 33 år och som ordförande i 10 år.
Även i SUF har Gunhild varit aktiv, både
som medlem i styrelsen och som ordförande.
Hon organiserade den första nätverksträffen
i Nordamerika i New York 1994. Dessa är
viktiga, poängterar hon, det är den enda
gången man verkligen kan känna att man
tillhör en enhet. Och nu är det en konferens
vartannat år och den senaste som Gunhild
var involverad i ägde rum i New Jersey 2015.
Under samtalet återkommer Gunhild
många gånger till alla svenska traditioner
hon varit med och organiserat. Vid ett tillfälle, berättar hon, “kändes det ungefär som
jag var synonym med en midsommarstång”.
Lucia har varit en stor och viktig högtid. Gunhilds tåg har lussat på Sweas julmarknad, på museer, i World Trade Center
och i Trenton i samband med 350-årsjubileet av New Sweden. Man uppskattar och
fascineras av det exotiska i ljuståget och för
barnen som är med är det ett roligt äventyr,
säger Gunhild.
Idag är Gunhild rektor för Svenska
skolan i New Jersey och håller sig aktiv med
det. Hon poängterar att den här verksamheten står inför stora utmaningar. Världen
förändras och man gör andra saker än att
lära sig ett språk. Föräldrar hinner inte
köra, det är långt till skollokalen, andra
aktiviteter lockar och det saknas bitvis också underlag eftersom många som
skickas ut från Sverige inte har familj.
Gunhild beskriver sig själv som en professionell volontär, det vill säga, en person
som alltid varit beredd på att hjälpa till, ge
en hand och så är det fortfarande.

Björn Borg i Moskva
Ivars Orehovs, docent i skandinavistik, Lettlands universitet i Riga
Hur kopplar man egentligen ihop en
docent i skandinavistik med tennisspelaren Björn Borg och Rysslands
huvudstad Moskva? Ganska enkelt
faktiskt. I slutet av 80-talet var Ivars
Orehovs doktorand i tysk litteraturvetenskap på Lomonosov statliga
universitet i Moskva. Men den uppgiften räckte inte för honom, utan Ivars
behövde mer att göra och det var då
Björn Borg dök upp. Ivars hade spelat
mycket tennis under ungdomsåren
och idolen var den svenska idrottsmannen. Detta ledde till ett Sverigeintresse och idén att gå på lektioner
i svenska på det ryska universitetet.
Och där fanns det mer att hämta i
form av svensk kultur och litteratur
med både Ingmar Bergman och Astrid
Lindgren på schemat.

pel läkarstudenter som planerar en framtid i Sverige. Universitet i Riga har, sedan
ett antal år tillbaka, ett samarbete och ett
utbytesprogram med Linnéuniversitet i
Växjö så när Ivars åker till Sverige är det
dit han kommer.
I Moskva räckte det inte med att bara
studera tyska och tendensen i Riga går i
samma riktning. Ivars tolkar och översätter. Han översätter juridiska, medicinska
och tekniska dokument, han tolkar vid
rättegångar och översättningen av Göran
Tunströms bok Skimmer har han också
hunnit med. Nyligen skrev han och presenterade fyra svenska författare: Hjalmar

Söderberg, Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf
och Tomas Tranströmer, på Lettlands motsvarighet till NE. Där har han också tillsammans med kollegan Anders Olsson skrivit en
text under rubriken Svenska språket.
Ivars är också medlem i International
Association of Scandinavian Studies som
vartannat år anordnar en konferens, och
temat som Ivars arbetade med för några
år sedan var Litteratur och den kriminella
världen, med fokus på svenska deckare.
Det finns inte bara böcker och litteratur i Ivars liv. Han älskar att cykla till Ikea
och äta köttbullar och har alltid med sig ett
paket frysta pannkakor hem!

Efter avslutade studier i Moskva fortsatte
Ivars sitt arbete som lärare i tyska och litteratur på universitetet i Riga. Men han
kunde inte släppa svenskstudierna och fortsatte att gå på lektioner. Intresset växte, till
slut så starkt att Ivars fick en uppmuntran
från både skolans dekan och dåvarande
svensklektor, Bengt Lagerstedt, att söka stipendium för studier i Sverige. Och så blev
det. Genom Nordiska ministerrådet hamnade Ivars på Malungs folkhögskola för
att studera i fem månader. Året var 1993,
studierna omfattade svenska språket, svensk
kultur, idéhistoria och Ivars var en av eleverna i klassen tillsammans med gymnasieungdomar och flyktingar. Och det skulle bli
fler stipendier och Sverigebesök. Några år
senare var det dags för Göteborg och två
tillfällen med gästforskarstipendier. Med
det skruvades svårighetsgraden upp i form
av studier i litteraturhistoria på svenska och
Ivars särskilda intresse för svensk 1600-tals
litteratur.
1995 var Ivars på sin första svensklärarkonferens i Baltikum, men inte i rollen
som lärare, utan som chaufför. Samma
Lada som skjutsat så många deltagare
genom åren gjorde då sin jungfrutur till
Tartu i Estland. Hillevi Sällebrant, en av
svensklärarkollegorna, hade på skoj sagt
att hon ville bli körd till konferensen av en
docent och det passade Ivars bra.
Från och med millennieskiftet undervisar
Ivars i svensk litteratur och svenska som
fritt val på Lettlands universitet. De som
väljer den senare inriktningen är till exemS V E R I G E K O N TA K T
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SVENSKA SPÅR I RYSKA VIBORG
Hur Torgils Knutsson blev ett krux på 1900-talet
När Europa höll sina gränser stängda
och många ryssar började längta efter en
riktigt europeisk stad, föll valet naturligt
på Kaliningrad och Viborg. Den första är
det tyskaste man kan hitta i Ryssland.
Den andra är det svenskaste.

S

taden Viborg ligger inte så långt
bort från Sankt Petersburg och är
idag det enda så kallade ”historiska
samhället” i länet. Det betyder att samhället anses vara av ett så högt historiskt
och kulturellt värde att många byggnader
ska skyddas på en federal nivå. Den bilden
får man tyvärr dock inte riktigt när man
anländer till Viborg. Flera hus är förfallna
och behöver kraftig restaurering, men det
förhindrar inte att man känner det viktigaste: den medeltida atmosfären i staden.
Legenderna börjar redan när man
försöker förstå vad ordet Viborg betyder.
Idag låter namnet väldigt europeiskt (det vill
säga tyskt/nordiskt), men plockar man bort
sista bokstaven (som faktiskt saknas i exempelvis den finska varianten av ortsnamnet)
så får man ett mer ryskklingande ord.
Därmed skulle Viborgs grundläggning
kunna anknytas till den ryske härskaren
Gostomysl, död ca år 860, som enligt en
gammal sägen lät uppföra de första husen
här och döpte den nya byn till Vybor (vilket
betyder ”val”). Dock anses denna teori vara
rentav ett påhitt.
Arkeologerna har kunnat påträffa de tidigaste spåren av bebyggelse på ön där borgen står idag, men någon historisk källa som
nämner platsen har inte hittats än. Den tidigaste omnämningen sker faktiskt i samband
med svenska riddare som år 1293 döpte den
nyuppförda borgen till Viborg. Borgen står
på platsen för en äldre mindre befästning.
Sina stadsprivilegier fick Viborg först
1403 av Erik av Pommern. Tack vare sin
nya status förvandlades bosättningen till en
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större köping, dit hanseatiska köpmän ofta
kom för att handla. De mest inflytelserika
svenskarna utsågs till guvernörer i Viborg
och fick här driva egen politik som oftast
var ämnad att förstärka handelsförbindelser med Novgorod och Tallinn.
Finland ingick som storfurstendöme i
Kejsardömet Ryssland 1809–1917, så de
flesta svenska lagar fortsatte att gälla. Fram
till 1917 hade Viborg behållit sitt stolta
namn men mellan 1917 och 1940 var staden en del av Finland och bar därmed ett
förfinskat namn, nämligen Viipuri.
En hel del städer och byar i Karelen har
idag namn som låter mer finska än ryska:
Kurkijoki, Vyatikkya, Lahdenpohja och
Sordavala är bara några exempel. Under
flera år har Viborg också gått under två
namn, det finska Viipuri och det nordiska
Viborg. I själva verket är Viborg en av de
få städer som inte bytt sitt namn, utan bara
fått en förfinskad form under en kortare tid.
Men varför valde svenskarna att döpa
sin nya borg till just Viborg? Här råder det
också oenighet, och med tanke på att staden nämnts i krönikor som Viborg, Vikborg, Vidborg och Viehborg kan det hänvisa till allt möjligt, från den strategiska
placeringen vid vattnet till en färegion.
De flesta är dock överens om att ”viborg”
skulle betyda ”en borg för Kristi och Jungfru Maria”, eftersom det var så den svenske
kungen Birger Magnusson beskrev fästningen i sitt brev till Lübeck. Teorin bekräftas
också av andra platser som heter Viborg
runt hela Norden.
Där Viborg ligger idag levde en gång en
folkstam som hette koreler (dagens kareler),
som tillsammans med novgorodborna
handlade med hanseatiska och gotländska
köpman.
1293 uppförde dock svenskarna en ny
stenborg här, som la grunden till den svenska perioden i stadens historia. Den varade
ända fram till 1710.

Borgen grundades på initiativ av Torgils
Knutsson, som därmed ville utöka sin
makt över Karelska näset. Novgorod höll
på att förlora sitt inflytande i området och
gjorde flera försök att attackera fästningen,
men Viborg förblev svenskt. Enligt 1323 års
Nöteborgstraktat drogs gränsen mellan Sverige och Ryssland längs ån Systerbäck, och
Viborg fortsatte att vara en del av Sverige.
Torgils Knutsson står staty mitt i staden,
framför det gamla stadshuset. Detta invigdes
1908 och blev Viborgs första monument.
På den tiden rådde det nationalromantiska
idéer, och man ville skapa en staty som både
kläd- och vapenmässigt skulle vara historiskt
trovärdig. Förebilden togs i Stockholm, där
Birger Jarl redan stod på Riddarholmen.
Men långt ifrån alla var glada åt det
kommande monumentet. Viborgs generaler fann att en staty över en gammal
erövrare av Karelen var högst opassande i
det moderna Ryssland. Tidningarna fylldes
med heta debatter, medan gipsmodellen
tog form och presenterades under mildare
namn som Riddare, Mod och liknande
intetsägande ord.
Det lokala missnöjet nådde ända fram till
kejsaren Alexander III, som skyndade sig att
införa ett förbud mot att uppföra offentliga
monument utan hans personliga tillåtelse.
Och ändå fick monumentet stå där.
Delvis löstes pengafrågan genom att en
gammal viborgsk apotekare testamenterade
stora summor för att försköna Viborg. Nu
räckte medel till att gjuta en hel staty.
Samtidigt kom en rad strejker som
visade att ryska revolutionärer var ganska
aktiva i Finland. Det var nära att krigslagar
skulle införas i Viborg. För att undvika
ännu mer missnöje med regeringen fick
politikerna blunda för den nya statyn som
endast skulle påminna om stadens historia. De ryska militärerna fick inte säga så
mycket; själva kejsaren godkände projektet.
Journalisterna var snabba på att reagera

En medeltida gata

Stadshuset

; Torgils Knutsson

; Ett medeltida hus

på det nya monumentet. Torgils Knutsson
ansågs vara en fiende som tvingade folket
att acceptera den svenska kulturen. Att
inviga en sådan staty var som att spotta på
det ryska folkets minne och dignitet och
förolämpade den ryska nationen. Men vissa
tidningar påpekade att Knutsson knappt fick
räknas som fiende, eftersom han hade kämpat mot Novgorod, som på den tiden inte
ingick i Kejsardömet Ryssland. Monumentet
var framför allt historiskt och inte politiskt.
Två år senare uppfördes ett monument
över Peter den store på andra sidan viken.

De två härskarna tittade nu mot varandra,
och deras blickar möttes i den viktigaste
punkten: Viborgs borg.
Efter andra världskriget bestämde man
att staden skulle bli av med det skandalösa
monumentet. På natten beordrades soldater att dra ner statyn med hjälp av rep.
Fötterna gick av och blev kvar på sockeln.
Delar av skölden och svärdet gick också
sönder. Statyn kördes bort till någon gammal bod och blev bortglömd i nästan 30 år.
Av någon anledning smältes den inte ned.
När den upptäcktes 1975 var den i mycket

dåligt skick. Först 1991 började man restaurera den och den blev återinvigd när borgen
firade 700 års jubileum.
Viborgs fästning var för övrigt väldigt
vacker, men som finast blev den nog under
Karl Knutssons (Bonde) tid, som år 1442 fick
makten i Viborg där han
spenderade 6 år. Då förvandlades Viborgs borg till Sveriges vackraste. Men det är en
helt annan historia.
Text: Julia Antonova
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Utblick Finland

Hälsningar från
hemmakontoret
sida. Borden är en meter breda och det finns
knappt utrymme för annat än datorskärmen, tangentbordet och musen. Av någon
okänd orsak har rummet utrustats med
belysning som fungerar på rörelsevakt och
släcks varannan minut. Fördelen är att man
jämnt måste sträcka sig för att lamporna ska
tändas igen.
Skolan där jag jobbar tvingades flytta
till tillfälliga utrymmen i början av verksamhetsåret. Det var klart att det skulle bli
trångt och att det inte fanns möjligheter till
stora förändringar i huset som också tidigare fungerat som skola. Det finns alltså
långa korridorer och traditionella klassrum. Vi ser fram emot ett nytt campus för
yrkesutbildningen men tillsvidare får vi
I början av maj var det tillåtet att återvända klara oss så gott vi kan.
till närundervisningen. Även på jobbet har
Pengar lägger ju grunden till nästan
jag ett eget arbetsbord men i ett rum där
allt. Det fanns resurser att möblera klassdet sitter 15 andra, ett öppet kontor med
rummen med nya bord och stolar och det
skärmar mellan borden. Skärmarna är
ordnades också bordsgrupper för gruppardock bara trettio centimeter höga, de isolbeten. Många saker blev bättre men några
erar inget ljud, vi ser varand-ras ansikten
saker tyvärr sämre. I den förra skolan satt
och hör allt som sägs. Skärmarna förhinvi tre ämneskollegor i samma arbetsrum. Vi
drar högst pappren att slinka till kollegans
hade arbetsro men samtidigt kunde vi diskutera med varandra när vi så önskade. Det
var lätt att utbyta idéer och funderingar om
undervisningen. Man kunde också använda
arbetsrummet till privata samtal med studerande när kollegorna var borta.
Var man än jobbar är det viktigt att
arbetsmiljön stöder arbetet. Det måste
finnas möjlighet att koncentrera sig och
sköta ärenden effektivt både ensam och
med andra. Skolarkitekturen följer företagsvärlden sakta men säkert. Efter många
årtionden med stängda kontorsutrymmen
övergick man först till öppna kontorslandskap. Det behövdes hörselkåpor och folk
blev utbrända i brist på arbetsro och det
började byggas skärmar och glasväggar.
I de nya skolbyggnaderna följs den senaste trenden i företagsvärlden där det byggs
aktivitetsbaserade lärmiljöer. Det är ofta
fråga om större utrymmen som lätt kan
möbleras om när det görs grupparbeten
eller hålls föredrag eller annat. Det finns
lätta möbler som enkelt kan förflyttas, mjuka
säten och till och med saccosäckar för elever
som behöver vila sig. I den nya läroplanen
Under det senaste året har jag fått
jobba i ett väldigt trevligt arbetsrum.
Bra belysning, ergonomisk stol, stor
bordsyta att hantera papper och böcker
på – viktiga saker när man tänker på
den fysiska arbetsmiljön. Kanske ännu
viktigare är att miljön ger arbetsro, det
är lugnt och tyst och arbetet kan göras
oavbrutet. Här har jag ju suttit, ensam
och ostörd, i mitt trivsamma hemmakontor och undervisat på distans. Vyn
genom fönstret öppnar sig mot skogen
och nu på våren är allt bara ljusgrönt
och fåglarna sjunger. Vill jag ha frisk luft
öppnar jag balkongdörren och är jag
sugen på kaffe, är det inte långt till köket.
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ses eleven som en aktör som lär sig i möten
med andra. Kommunikation poängteras
kraftigt. Flexkontoren motiveras också av
samundervisning, dvs. det finns två lärare
som samtidigt jobbar med samma grupp.
Det man bara önskar är att den enskilda
eleven också har möjlighet att jobba i fred
utan ett kaos av intryck eller impulser.
Den här modellen med flexkontor har
redan testats i företagsvärlden. Tanken har
ofta varit att man på morgonen ska söka sig
ett lämpligt ställe att arbeta på, men man
har inget eget fast rum eller någon utsedd
plats där man alltid kan vara. På det här
sättet kan man dra ner på lokalkostnaderna. För mig känns det här onaturligt. Är
det inte så att man behöver ett fast ställe att
ha sina egna saker på, hitta sina glasögon
och sätta sig med de närmaste kollegorna?
Hur bekantar man sig med andra om man
är nyanställd på en arbetsplats och inte vet
var man hittar de andra?
Jag har förstått att utvecklingen med
skol- och kontorsarkitekturen gått på
samma sätt i Sverige som i Finland. Vi
kommer bara ett steg efter. Det skulle vara
roligt om inte alla behövde göra samma
misstag. Det finns mycket som är bra med
förnyelserna men det finns också sådant
som bara inte fungerar. När vi någon gång
kommer till skedet då det nya campuset
planeras, önskar jag att vi alla blir hörda.
Både studerande och lärare ska kunna
jobba effektivt utan alltför mycket oljud
och trafik runt omkring oss.
Jag har känt mig effektiv i mitt hemmakontor men undrar hur den här perioden
påverkar arbetet i framtiden. På många
arbetsplatser har man under coronapandemin märkt att det faktiskt är möjligt att
jobba en del av veckan på distans. Några
kollegor turas redan nu om att jobba på
arbetsplatsen så att var och en får arbetsro.
Jag åker till skolan för att hålla lektioner.
Annars föredrar jag att
jobba hemma. Nackdelen
är att spontana möten med
kollegor blir färre. Fördelar
är en bättre produktivitet
och sinnesro.
Text: Johanna Savolainen

SUF-VM
Frågorna var många och våra funderingar ännu fler; Hur ska vi göra med
årets idrottstävling för alla utlandsskolor? Tror vi att Covid-19 ska lugna
ner sig till hösten eller kommer det en
andra våg? Behövs det trots allt en
tävling, något att se fram emot! Till
slut bestämde vi oss för att genomföra
olympiaden. Många skolor anmälde
sig, flera med reservation för att inte
kunna genomföra tävlingen och det
var ju helt förståligt. Eftersom denna
tävling är global är smittoläget olika,
beroende på var i världen skolan ligger.

30 skolor genomförde tävlingen 2020 till
skillnad mot förra årets 47 och det får anses
som mycket bra. Då det var flera stora
skolor i Europa som inte var med, sjönk elevantalet rejält, från 2 037 till 929. Som tidigare var det elever mellan 4 och 20 år som
tävlar. Sedan några tillbaka får även lärare
och funktionärer vara med och i den gruppen finns inga åldersgränser.
Hos alla de som var med och tävlade var
det alls ingen hejd på hur stora kämpatagen
och glädjeropen var. Efter att alla skolorna
skickat in sina 3 412 resultat och tävlingsledningen i Sverige fastställt 90 resultatlistor,
delades 260 medaljer ut, 96 guld-, 85 silveroch 79 bronsmedaljer. Grattis till alla er!
Då flera stora skolor inte var med
i årets olympiad hamnade medaljregnet
över fler mindre skolor och det var ju som
omväxling säkert uppskattat.
Flera skolor har redan hört av sig för att
förvissa sig om att det blir en tävling även i
år ... och det blir det ... ju såklart!
SUF-VM 2021 blir av som vanligt de två
första veckorna i oktober. Det är gratis att
deltaga!

Samtliga bilder är från Toronto, Kanada

Redan nu kan
ni anmäla er till
SUF-VM 2021
Skicka ett mail till suf-vm@live.se och
anmäl ert intresse, så skickar vi mer
information och anmälningsblankett till
er i retur.
Tävlingen är öppen för alla skolor anslutna till SUF; som heltidsskola, deltidsskola/kompletterande undervisning
eller som distanselev.
SUF = Svensk Utlandsundervisnings
Förening
S V E R I G E K O N TA
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Ett läsår under pandemin
på Svenska Skolan Marbella
Våren 2020 sattes hela Spanien i karantän som varade i 99 dagar. Från den 15
mars till den 21 juni fick man inte lämna
sitt boende mer än att få köpa mat i
närmaste matbutik. Karantänen trädde i
kraft en lördag och det fanns ingen tid för
skolor att förbereda sig för enbart digital
undervisning. Familjer saknade t.ex.
datorer till alla familjemedlemmar som
samtidigt skulle ha undervisning eller
arbeta. Lärarna hade inte allt material
hemma som de skulle behöva och ingen
fick lämna huset för att inhandla något
eller hämta läromedel på skolor. En
tuff tid drog igång för både familjer och
lärare. En del familjer och även lärare
lämnade Spanien och reste hem till
Sverige, andra stannade kvar och fortsatte livet i karantän och med en skola
helt online. Många hade en förhoppning
om att karantänen skulle avslutas innan
sommaren men så blev inte fallet. Eleverna fick inte avsluta tillsammans med
en stor och vacker skolavslutning utan
fick istället delta i en digital variant med
sin egen klasslärare och klass.

U

nder sommarlovet implementerade
regeringen i Andalusien ett gediget
kompendium med diverse restriktioner som skolor skulle följa kommande
läsår. Några av dessa regler var att elever
från förskoleklass och uppåt måste bära
mask hela skoldagen, klasser fick inte blandas varken inne på skolan eller på skolgården
och inom varje klass skulle det finnas en dis22 S V E R I G E K O N TA K T

tans på minst en och en halv meter mellan
varje elev.
När vi samlade alla lärare i augusti och
planerade för skolstarten undrade vi alla hur
det skulle gå att vidhålla alla dessa restriktioner. Vi planerade tillsammans skoldagarna i detalj. Det fanns ett slusschema på
det mesta som hände under dagarna. Vi
öppnade fler ingångar till skolan för att fördela eleverna vid lämning och hämtning för
att undvika folksamlingar. Nytt var även att
alla elever skulle tempas på morgonen av
personal. Vi köpte därför in skyltar och skapade ett schema för vem som stod på vilken
plats varje morgon och vem som tog emot
eleverna inne i klassrummen. Ett vanligt år
samlas alla elever på skolgården på morgonen och leker tills det ringer in. Detta kunde
vi alltså inte göra. Att fördela personal på
så många olika platser betydde inte bara att
skolan behövde mer personal utan även att
alla behövde ha noggrann koll på sitt schema
minut för minut. Vidare placerade vi distanseringsmarkeringar i golven, till exempel i
matkön. Varje klass tilldelades även en egen
toalett. En noggrann struktur skapades alltså
för att undvika att klasser blandades med
varandra. Skulle en elev i en klass visa ett
positivt provsvar på covid-19 så skulle endast
den klassen beröras och inte hela skolan.
När skolan sedan öppnades hade vi
något färre elever än vid pandemins start
men en högre personaltäthet som beredskap inför en eventuell smitta på skolan.
För eleverna hade det då gått fem och en
halv månader sedan de var i skolan. Alla

var otroligt glada och tacksamma över att
få komma tillbaka till skolan igen. Alla hade
också en stor förståelse för alla nya regler på
skolan som de behövde följa. Starten gick
ändå förvånansvärt bra. Eleverna anpassade
sig snabbt till de nya restriktionerna för att
minska risken för smittspridning och lärarna
vande sig vid de nya skolreglerna. Fokus lades
på undervisningen och den egna klassen.
Karantänen som vi upplevde på våren 2020
hade givetvis satt sina spår i både lärare och
familjer och målet för läsåret var att lägga
huvudfokus på att få hålla skolan öppen och
för att skapa en lustfylld undervisning trots
alla dessa restriktioner.
Förskolan arbetade mycket mer med uterummet och försökte att bedriva så mycket av
sin undervisning utomhus som de kunde. Barnen inspirerades av ett Astrid Lindgren-tema
och pedagogerna passade på att bjuda in
kända figurer från författaren till skolan.
Prussiluskan var till exempel en populär figur
som mötte barnen i parken en dag. På skolan
hade vi i stället författarbesök av Annika
Scharnke som skrivit böckerna om Anja,
men som även varit rektor på Svenska Skolan
Marbella. Eleverna uppskattade verkligen att
författaren själv kom och läste böckerna och
berättade om processen att skriva en bok. Vi
fick även ett smakprov på kommande böcker.
Under hösten deltog även hela skolan i
SUF-VM som anordnas varje läsår. Vi hittade varianter på hur vi kunde genomföra
det. Till exempel hoppade vi höjdhopp ute
på skolgården och längdhopp genomförde vi
på stranden.

Under ett normalt läsår på skolan brukar vi
anordna flera gemensamma event för både
elever och vårdnadshavare såsom olika discon, uppträdanden, vernissager, marknader
med mera. Eleverna brukade även få åka
på diverse utflykter och studiebesök men på
hösten kunde vi inte göra något av detta.
Precis som runt om i hela världen fick vi i
stället genomföra aktiviteter i mindre skala
endast med eleverna på skolan och i sin
egen klass. Det event som mest märktes att
det uteblev var vårt stora luciatåg som vi
brukar ha i Marbella stad med ca 120 elever
från åk F-6. Luciatåget brukar starta från
stadens stadshus och avslutas med ett stort
uppträdande på ett torg utanför en kyrka. Ett
populärt event som många i Marbella brukar
se som tradition. I höstas blev det i stället förskolan som lussade för hela skolan uppe på
skolans fotbollsplan där klasserna fick sitta
gruppvis och se på. De yngre barnen växte
massor av att våga sjunga för hela skolan. Det
blev också en härlig allsång med de övriga
eleverna som stöttade in i refränger och i
en del spanska låtar. Ett evenemang som vi
gärna ser att förskolan fortsätter med som
komplement till det stora tåg som vi såklart
vill fortsätta att genomföra.
Ett annat evenemang som inte gick att
genomföra var skolavslutningen i december.
Vanligtvis dansar alla eleverna tillsammans
utomhus runt granen, stora som små. Tomten
kommer på besök och alla elever brukar
då skänka varsitt paket som skolan sedan
skänker till välgörenhet. I år fick dansen utebli och tomten dök istället upp tillsammans
med sina nissar utanför skolan på morgonen.
Där hälsade han alla barn välkomna och kunde
samtidigt ha insamling till samma välgörenhet
som tidigare år. Det blev också lyckat. Många
glada barn mötte tomten redan på morgonen
tillsammans med sina föräldrar. Ett till event
som vi gärna behåller i kombination med
den ordinarie julavslutningen.
Vi klarade hösten utan någon smitta alls
på skolan. Vi hörde dock om skolor runt

omkring som fick stänga ned klasser titt som
tätt. I Spanien hade vi vid den tiden perimeterkarantän, vilket medförde att man inte
fick lämna sin provins, och under vissa perioder inte ens sin hemkommun. Det medförde att många spanjorer inte skulle kunna
fira jul tillsammans med sina familjer. I
Spanien är familjen väldigt viktig och prioriteras starkt. Det blev därför stora påtryckningar på politikerna för att de skulle öppna
upp under julen. Detta bidrog till att perimeterkarantänen lättades på just under
julen så att många skulle kunna träffa sina
nära och kära. Det hade dock sitt pris.
Direkt när skolan startade efter jul ökade
smittspridningen i hela Spanien. Även vår
skola drabbades då. Under en period av ca
6 veckor fick vi stänga ned två klasser och
hade även flera anställda sjuka men tack
vare vår höga personalberedskap klarade vi
av situationen utan att behöva stänga skolan
och utan att behöva slå ihop klasser.
Spanska myndigheter och framförallt
vårdsystemet har under hela läsåret gett ett
otroligt stöd till alla skolor i landet. Innan skolstart gav regeringen dels ut vilka restriktioner
som skulle gälla på skolor samt genomförde en
inspektion för att se om vi uppfyllde kraven.
Varje skola fick även en tilldelad epidemiolog
och sjuksköterska som har följt upp på varje
rapporterat fall och har även återkopplat kring
vilka beslut som skolan ska ta. Detta har gjort
att vi som skola inte själva har behövt ta större
beslut om klasser skulle stängas eller hållas
öppna, utan istället kunnat luta oss mot de
direktiv som myndigheterna gett oss. Det stödet har varit väldigt tryggt, enhetligt och professionellt. Vid smittfall på skolan har elever
och familjer satts i karantän och fått fortsätta
undervisningen digitalt. Parallellt med den
ordinarie undervisningen har vi haft en planering för elever som befunnit sig i karantän.
I takt med vaccineringen av befolkningen
har smittspridningen minskat vilket har gjort
att vi under våren äntligen har kunnat och
även vågat boka in en del utflyter för eleverna.

Förskolan och F-3 har åkt och besökt en
bondgård så som vi brukar göra varje år där
de får vara med och sköta djuren, lära sig om
växter och frukter samt prova på till exempel
pilbåge och klättervägg. En mycket uppskattad utflykt där eleverna också får uppleva den
spanska naturen. De har även besökt ett zoo
där barnen får komma i nära kontakt med
djur som blivit räddade från olika miljöer.
Åk F-6 har åkt på orientering, gått på olika
vandringsleder och även till stranden. Åk 6
kommer även få åka på en efterlängtad klassresa även om det mest troligt blir utan övernattning. De kommer att åka till ett dagsläger där
de får möjlighet att prova på linbana, pilbågskytte, kanot mm. Tidigare har vi inte kunnat
genomföra dessa utflykter dels på grund av
att man inte fått samla eleverna på en buss,
men även för att platser har varit stängda
samt att man inte har fått samlas fler än 6
personer utomhus, vilket även gällde skolor.
Vi upplever bland annat att eleverna har
haft bättre fokus på lektionerna och inte
har distraherats lika mycket av annat som
händer under en skoldag under ett vanligt
skolår. Mycket som vi i början trodde skulle
bli negativt har visat sig bli toppen och vissa
delar under året kanske vi till och med tar
med oss till kommande läsår även om vi
såklart längtar efter att återigen få samarbeta mellan klasserna, återgå till våra normala event och framförallt slippa masken.
Det vi nu planerar för är en stor, vacker
och minnesvärd skolavslutning för barnen i
juni där våra elever återigen får tåga in på
skolgården genom dekorerade blomsterbågar
och med flaggor i händerna sjungande ”Den
blomstertid nu kommer” följt av de sedvanliga uppträdandena från de olika klasserna.
Vi vill nu avsluta detta läsår, ta lärdom av de
förändringar som varit och ta med oss det
positiva i de förändringar vi gjort på grund
av pandemin.
Text: Denise Jimenez Norrestad; rektor Svenska
Skolan Marbella
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Lidia Utas

Dialekten i
Gammalsvenskby
att göra den negligerade rösten hörd.
Feminina substantiv i dialekten

I föregående artiklar berättade jag om maskulina substantiv i dialekten. Här ska jag berätta om feminina
substantiv, nämligen om den typ av substantiv som i dialekten motsvarar standardsvenskans »brud»,
»kvarn», »jord». I följande artiklar ska jag också beskriva den typ i dialekten som motsvarar standardspråkets »näsa», »flicka», »kyrka». Avsikten med de här artiklarna är att ge en kortfattad belysning av
alla delar av dialektens grammatik steg för steg och att berätta om Gammalsvenskby-projektet i en
allmänt tillgänglig form.
Allmänt om genus i dialekten
I dialekten finns det tre genus hos substantiven – maskulinum, femininum, neutrum.
Samma system av tre genus fanns i fornsvenska och finns fortfarande i isländska och
färöiska, medan i nysvenska föll maskulinum
och femininum samman. I svenskan säger
man till exempel »den där stenen» och »den
där jorden» med samma pronomen i båda
fall, vilket innebär att dessa ord har samma
genus. I dialekten är det inte så. Man säger
han stäin och hon jūḍe med olika pronomen
(han och hon – uttalas »hånn» – betyder
i dialekten inte bara »han» resp. »hon»,
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utan även »den där»). Det nya genus som
uppstod i svenskan av det gamla maskulinet
och femininet kallas utrum, till skillnad från
neutrum (»det här barnet»). De här termerna kommer från latinet: utrum betyder
»ettdera av två» (d.v.s. av maskulinum och
femininum), neutrum är »ingetdera av två»
(varken maskulinum eller femininum). »Det
här barnet» är he bōne i dialekten.
När det gäller adjektiv i dialekten, har
de också tre olika former som beror på
substantivets genus. Man säger stūran hita
’stor hetta’, stūr konn ’stor groda’ (konn är ett
estniskt låneord), stuṭṭ vädärild ’stor väderil,

stor storm’. Utom pronomenen han, hon, he
och adjektiv återspeglas substantivets genus
i formen av den obestämda artikeln och
räkneordet ’en’: än mask., äin fem., äit neut.
Räkneordet ’en’ har dessutom formerna
ännan, äina, äitta som används självständigt (eller icke-attributivt), d.v.s. när räkneordet inte står framför substantivet: Näst
oss... ve hāv-do tfō grīsar, ännan bḷäi sjǖkär...
’Hos oss... vi hade ju två grisar, den ena blev
sjuk...’. Bland pronomen vars form påverkas
av substantivets genus är också »den här/
denna». I dialekten heter det tän (och täsn) i
maskulinum, täs i femininum, tät i neutrum,

t.ex. tän mann ’den här mannen’, täs käliŋe
’den här kvinnan’, tät bōne ’det här barnet’.
Pronomenet tän har samma form i attributiv
och icke-attributiv ställning, medan täs och
tät har tässa och tätta som icke-attributiva
former.
Man kan också se vilket genus substantiv hör till på dess ändelse i bestämd form.
I maskulinum är det oftast -en (t.ex. fisken),
i femininum -а (dūtra ’dottern’), i neutrum
-е (bōne ’barnet’). Ändelsen -en förekommer aldrig hos feminina substantiv (jämför
svenskans mann-en och tjej-en!). Det innebär
att om ett substantiv i dialekten används
med -en eller dess fonetiska varianter, är det
hundraprocentigt maskulint. Det är svårare
med ändelserna -a (t.ex. pīka ’tjejen’, gädda
’gäddan’, kirkja ’kyrkan’) och -e (bōne ’barnet’,
lōmbe ’lammet’, hōre ’håret’). De förekommer
aldrig hos maskulina substantiv, men kan
användas hos både femininer och neutrer,
t.ex. hon käliŋe (fem.) ’den där kvinnan’ och he
sjūne (neut.) ’den där personen’, hon pīka ’den
där tjejen’ och he öüa ’det där ögat’.
Det är märkligt att genus i dialekten kommer till klart uttryck bara i singular. Personliga och demonstrativa pronomen har inte
tre olika former i plural, där man säger tom
männe ’de där männen’, tom käliŋana ’de där
kvinnorna’ och tom bōna ’de där barnen’.
Adjektiv i plural har inga genusformer
heller, jämför stūr männär ’stora män’, stūr
käliŋar ’stora kvinnor’ och stūr bōnar ’stora
barn’. Det var inte så i fornsvenskan där
pronomen och adjektiv i plural hade olika
former för olika genus. Isländskan har också
bevarat det gamla systemet och har tre olika
former för t.ex. pronomenet »de»: þeir i
maskulinum, þær i femininum, þau i neutrum
(om man syftar på både män och kvinnor
används þau). Substantivs plurala former är
också föga informativa när det gäller genus
därför att de absolut flesta maskulina och
feminina (och en del neutrala) substantiven
har ändelsen -ar i plural: fiskar ’fiskar’, käliŋar
’kvinnor, fruar’, bōnar ’barn’, gäddar ’gäddor’,
konnar ’grodor’, kirkjar ’kyrkor’ o.s.v. För neutrala substantiv är ändelsen -är typisk i plural, t.ex. lōmbär ’lamm’, finsträr ’fönster’, kḷēär
’kläder’ (så när man ser en pluralform på -är
kan man med viss säkerhet säga att substantivet är neutralt), men ändelsen -är förekommer också hos maskulina substantiv, t.ex.
prästär ’präster’, svänskär ’svenskar’, bokarär
’bagare’, biggjarär ’byggare’, tīär ’tider’ o.s.v.
De bestämda pluraländelserna (dessa är -a,
-ana, -na, -e, -ena, -re) säger också lite om substantivets genus därför att de förekommer
hos substantiv av alla tre genus, d.v.s. ingen
av de här ändelserna är förknippad med
ett specifikt genus. Jämför fiska (och fiskana)
’fiskarna’ (m.), bōna ’barnen’ (n.), pīkana
’tjejerna’ (f.), öüana ’ögonen’ (n.), stokana
’käpparna’ (m.), biggjarena ’byggarna’ (m.),
finstrena ’fönstren’ (n.), svänske ’svenskarna’
(m.), fētre ’fötterna’ (m.), bēkre ’böckerna’

360 feminina, 240 neutrala. Det är tillräckligt
(f.), hēndre ’händerna’ (f.), rētre ’rötterna’ (f.),
för att fastställa deklinationerna och subtyper
tändre ’tänderna’ (f.), männe ’männen’ (m.),
sinne ’sönerna’ (m.), dētre ’döttrarna’ (f.), gässe inom dessa.
Vilka kännetecken är alltså de på vars
’gässen’ (f.), lisse ’lössen’ (f.) o.s.v. – på själva
grund man kan särskilja deklinationer av femidessa former går det inte lätt att förutsäga
nina substantiv? Till den 1:a deklinationen
substantivets genus.
räknar jag substantiv som har ändelsen -e i
Man kan få veta substantivs genus på
bestämd form singular, t.ex. »brud»: brǖ, best.
deras suffix. Substantiv med suffixen -ar
sg. brǖe ’bruden’. Till den 2:a räknas de som
och -läik är alltid maskulina (t.ex. arbetar ’arbetare’, vaftar ’vakt’, höüläik ’höjd’,
har -a i samma form, t.e. »flicka, tjej»: pīk, best.
vädärläik ’väder’), med suffixen -aṣk, -häit
sg. pīka ’flickan’ (inte ’piga’, vilken i dialekten
feminina (gräss-sprintaṣk ’gräshoppa’, vaftaṣk
heter māvd < ty. Magd; ordet som motsvarar sv.
flicka förekommer inte i mina intervjuer). Till
’kvinnlig vakt’, bōnhäit ’barndom’, höühäit
den 3:e hör substantiv med omljud, t.ex. būk
’höjd’), med -eṣt neutrala (argeṣt ’vrede,
’bok’, bēkär ’böcker’; jag beskrev dem i detalj i
ilska’, smäreṣt ’smörja’, stirkeṣt ’stärkelse’).
en föregående artikel. De viktigaste känneteckSlutligen kan man fråga sig om det är
nen hos deklinationerna (man kan också kalla
möjligt att se substantivens genus på deras
grundform när substantiven är oavledda, d.v.s. dem differentierande kännetecken) är alltså
bestämdärform
sättet attjämte
bildasättet att bilda pl
inte har några suffix? Är detdifferentierande
något i formernakännetecken)
alltsåsingular
bestämdjämte
form singular
plural
(utan
eller
med
omljud);
se
tabellen.
fisk ’fisk’, stoka ’käpp’, stūḷ ’stol’,
fūt
’fot’
som
eller med omljud); se tabellen.
visar att de är maskulina;
Dekl. Best. sg.
Obest. pl.
Best. pl.
Exempel
i formerna käliŋ ’fru,
1
-e
-ar
-ana
brǖ, brǖ-e, brǖ-ar, brǖ-ana ’brud’
2
-a
-ar
-ana
pīk, pīk-a, pīk-ar, pīk-ana ’flicka’
kvinna’, gädd ’gädda’, küda
3
-e
-är med omljud -re/-e med omljud būk, būk-e, bēk-är, bēk-re ’bok’
’ko’, būk ’bok’ som visar
Den här tabellen ger en något förenklad bild av feminina deklinationer. I verkl
att de är feminina; och i formerna bōn ’barn’,
situationen
mer komplicerad
därför
att i de
två deklinationerna
Den här
tabellen
gerförsta
en något
förenklad bildfinns
av subtyper
sjūn ’människa’, finstär ’fönster’,
sjäṭṭa ’hjärta’
somäri maskulina
deklinationer.
feminina deklinationer. I verkligheten är situasom visar att de är neutrala?slag
Svaret
nej.
tionen mer
komplicerad
därför
att i deexempel.
första
Det är bara två fall i dialekten när det
gårska
att jag beskriva
Nedan
de här
deklinationerna
och anföra
två deklinationerna finns subtyper av samma
förutsäga genuset på substantivets form. Det
slag som i maskulina deklinationer.
är substantiv som slutar på u, alla dessa är
1:a deklination
avNedan
feminina
skasubstantiv
jag beskriva de här deklinationfemininer utan undantag, t.ex. fḷāu ’mjäll’,
fḷǖu
Som sagt,
kännetecken
är ändelsen
-е i bestämd form singular. Enstaka
och anföra
exempel.
’fluga’, kaku ’kaka’ o.s.v. (jag ska berätta
om dess erna
deras böjningstyp i nästa artikel).
Den
andra
inskjuter ett j framför plurala ändelser, vilket gör att jag särskiljer två subtyper, f. I.1 oc
gruppen är substantiv på e, t.ex. kirke ’kyrka’, 1:a deklination av feminina substantiv
I.1: brǖ, brǖ-e, brǖ-ar, brǖ-ana ’brud’,
diŋe ’dynga’, vīdje ’vidja’, de är också feminina, Som sagt, dess kännetecken är ändelsen -е i
sǟŋ, sǟŋ-e, sǟŋj-ar,
’säng’. Enstaka substantiv inbestämdsǟŋj-ana
form singular.
fast det finns ett inhemskt maskulintI.2:
substantiv
skjuter ett j framför plurala ändelser, vilket gör
på e, bḷäse ’panna’.
att jag särskiljer två subtyper, f. I.1 och f. I.2:
Typ f. I.1
Böjningstyper av feminina substantiv
I.1: brǖ, brǖ-e, brǖ-ar, brǖ-ana ’brud’,
Hit hör mellan 60 och 70 substantiv, cirka 30 av dem oavledda. Nedan anför jag
Vid första anblicken verkar det som om
I.2: sǟŋ, sǟŋ-e, sǟŋj-ar, sǟŋj-ana ’säng’.
dem tillsammans
det är gott om olika böjningstyper
av fem-med användningsexempel när sådana finns. LU och MP är meddelarna
Prasolova.
inina substantiv i dialekten,Lidia
menUtas
detoch
helaMelitta Typ
f. I.1
Hit po-on
hör mellan
60 och
70krans
substantiv,
30o grāva ˈnēr-o
går i korthet ut på bara tre deklinationer.
brǖ ’brud’: Ja kḷēd
min rokk,
o gjūḍ
ot-on ocirka
ṣlājär,
av dem oavledda. Nedan anför jag några av
En deklination är en sådan grupp av
brǖ MP ’Jag klädde på henne min klänning och gjorde en krans för henne och en slöja och
dem tillsammans med användningsexempel
substantiv eller adjektiv som i t.ex. pluhenne
som enär
brud’ (om
en sådana
flicka som
omkom
en olycka
Komi); äin mülke brǖ LU ’e
ral har olika former och dessa
former
när
finns.
LU ioch
MP äri meddelarnas
brud’
(så kallas
kvinnor).
Sammansättningar:
’man eller pojke so
oförutsägbara, d.v.s. det finns
ingen
regel enfaldiga
initialer,
Lidia
Utas och Melittabrǖ-mann
Prasolova.
för att få fram dem. När ettbruden
visst substanbrǖ ’brud’:
Ja kḷēd po-on min rokk, o gjūḍ krans
’brudpar’.
under bröllopet’, brǖ-par
tiv i svenskan i plural har ändelsenbū-ar’bod,
och butik’:ot-on
o ṣlājär, o grāva ˈnēr-on som äin brǖ MP ’Jag
gō ot būe ’gå i butik’; handl e būe ’handla i butiken’; sjȫḷ e b
ett annat -er, hör de till olika deklinationer.
klädde på henne min klänning och gjorde en
butiken’;
kēp üte
butiken’;
äin och
bū tēr
bräivǟr äin kirke. Bräivǟ
Dessa ändelser är oförutsägbara
därför
att būe
i ’köpa
kransi för
henneFärr
ochvā-ḍär
en slöja
begravde
ḍärfinns
tfo trǟnar
stūrar LU
’Tidigare
en butik
där flicka
bredvid
en kyrka.
Bredvid butik
sådana ord som hund och katt
ingenting
henne
somvar
en det
brud’
(om en
som
omkom
som skulle förutsäga formerna
hundar
ochVǟr būei jǟ-ḍär
en olycka
i Komi);
äino mülke
’en murken
två stora
träd’;
äit tummt
stikke,
tēr bḷībrǖ
bīlaLU
stōande,
o foḷke som hand
katter. Det innebär att man butiken
behöveräridentibrud’ (så kallas enfaldiga kvinnor). Sammandet ett tomt ställe och där stannar bilarna och folket som handlar’.
fiera ett visst eller vissa unika kännetecken
sättningar: brǖ-mann ’man eller pojke som hjälper
fräid ’fröjd’: Tom väks änt allastä́ ll, tom sīrana. Umm-de hitt än äikesīr-büsk, so
som förekommer endast hos en viss
grupp
bruden under bröllopet’, brǖ-par ’brudpar’.
stūrfår
fräid
LU ’De växer inte
de därgōsyrorna
(skräpporna).
Om du
av ord, och den här gruppen
då betrakbūöverallt,
’bod, butik’:
ot būe ’gå
i butik’; handl
e hittade en
tas som en deklination (liknande
grup’handla
vippskräppa, så var detbūe
en stor
fröjd’.i butiken’; sjȫḷ e būe ’sälja i butiken’;
per hos verb brukar man kalla konjugakēp üte būe ’köpa i butiken’; Färr vā-ḍär äin bū tēr
grāv ’grav’: Tēr grāva ve ˈnēr-on e gragōḍṇ. Tēr grāva ve ˈǖt hoḷe ot-on, bār
tioner). För att klassificera ord enligt denna bräivǟr äin kirke. Bräivǟr būe vā-ḍär tfo trǟnar stūrar
gragōḍṇ, so vār räi vatn üte grāve. Än-de änt sīär, än-de släppär ˈinn kista üte vatne,
princip måste vi först och främst
ha ett tillLU ’Tidigare var det en butik där bredvid en
dom
fron trǟna gräina,
jüṭṭrǟna,
innot grāve
LUtvå
’Där
begravde
räckligt antal ord. Om vi har
förˈinn
få exempel
kyrka.fron
Bredvid
butiken
var det
stora
träd’; vi henne [L
är det ju möjligt att några böjningstyper för- Vǟr būe jǟ-ḍär äit tummt stikke, o tēr bḷī bīla stōande,
blir okända. Konkreta siffror är naturligtvis
o foḷke som handl LU ’Vid butiken är det ett
individuella för varje språk. I vår dialekt har tomt ställe och där stannar bilarna och folket
jag skrivit ner ca 480 maskulina substantiv,
som handlar’.
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fräid ’fröjd’: Tom väks änt allastä́ll, tom sīrana.
Umm-de hitt än äikesīr-büsk, so vār-e äin stūr fräid
LU ’De växer inte överallt, de där syrorna
(skräpporna). Om du hittade en buske av
vippskräppa, så var det en stor fröjd’.
grāv ’grav’: Tēr grāva ve ˈnēr-on e gragōḍṇ.
Tēr grāva ve ˈǖt hoḷe ot-on, bār ˈǖt-on ot gragōḍṇ,
so vār räi vatn üte grāve. Än-de änt sīär, än-de
släppär ˈinn kista üte vatne, sо kasta-dom ˈinn fron
trǟna gräina, fron jüṭṭrǟna, innot grāve LU ’Där
begravde vi henne [Lidia Utas’ yngre syster]
på kyrkogården. Där grävde vi ut ett hål för
henne, bar henne ut till kyrkogården, så var
det redan vatten i graven. Så att du inte ser
att du släpper ner kistan i vattnet, så kastade
de in grenarna från träden, från granarna,
inåt graven’; Komm papa, so slǟpa-dom ˈǖt-n ot
gragōḍṇ, papa o mama, o grāva ˈnē-ṇ. O sänn, tät
ve gī de gära grāve, so hitt ve änt ˈpō hon grāve LU
’Kom pappa, så släppte de ut honom [Lidia
Utas’ yngre broder] till kyrkogården, pappa
och mamma, och grävde ner honom. O
sedan, när vi kom att göra graven, så hittade
vi inte den där graven’.
grāvniŋ ’begravning’.
grift ’likvaka’.
hēst ’höst’: He vār um hēste, he vār räi
kallt MP ’Det var redan på hösten, det var redan
kallt’; Sumaṇ jär räi snaṭṭ de ēnd, byrjas hēste LU
’Sommarn är redan slut, börjar hösten’; He
jär räi svāḷare bḷȫe, he jǟr räi hēste LU ’Det har
redan blivit svalare, det är redan höst’.
höḷg ’helg’.
iks ’yxa’: Ja a hugge värke, män ja hār iŋa
iks MP ’Jag skulle hugga ved, men jag har
ingen yxa’; Hakka fōr ja slīp me fīla, a ikse fōr ja
kväss me stäin LU ’Hackan får jag slipa med
en fil, men yxan för jag vässa med en sten’;
Ve slīpa ikse, hakka, knīven, allt, po slīp-stäin. Ikse
gehḗṣ vara kvass LU ’Vi slipade yxan, hackan,
kniven, allt, på en slipsten, Yxan behöver
vara skarp’; Po paṭṭa häldär gōse jǟr-e värre de
skära me knīven, tēr hakka-ḍe me ikse ˈō hǖe, po än
värke-stubb ’Ankan eller gåsen är det värre att
skära med kniven, där hackar du av huvudet
med yxan, på en trästubbe’; Tom vila slaft gōse,
o me knīven jär-e änt hōle bra, före he, än fädrana
jära so tjētar o hāṣn jär grēväre. So jǟr-e bätrare me
ikse de hugg ˈō hǖe LU ’De vill slakta gäss, och
med kniven är det inte mycket bra därför att
fjädrarna är så täta och halsen är tjockare. Så
det är bättre med yxan att hacka av huvudet’.
jūḍ ’jord’: läirat, skarft, sōndat, vōt jūḍ ’lerig,
hård, sandig, våt jord’; Hoḷe vār räi ǖt-grāva, tēr
fi ve slǟp ˈnē-ṇ ot grāve o kast ˈfast-n mä jūḍ MP
’Hålet var redan grävt ut, där fick vi släppa
ner honom i graven och kasta fast honom
med jord’; Tom kēr po vǟgen, o kḷämms jūḍe ütär
kvaṭána, so bḷīär-e mǖld LU ’De kör på vägen,
och jorden trycks sönder, så blir det mull’;
Svaḷona, tom gära bū mä jūḍ, som-dom smitt
dehū́p-e ’Svalorna, de gör ett bo med jord
som de smetar ihop’; Tarvas rǟven, än jūḍe jär
vōt de sō ˈinn sē LU ’Behövs regn så att jorden
är våt att så in säd’.
jǖḷ ’jul’: He vār fjörete-sēt ōre, sēt január,
riska jǖḷe MP ’Det var 1946, sjätte januari,
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den ryska julen’; Ja kumär e hōne... tēr gī ja üte
Gottesdienst, o lǟḍ de sjöŋŋ tjȫḷ jǖḷe LU ’Jag kommer ihåg, där gick jag till gudstjänst, och de
lärde att sjunga för julen’. Sammansättningar: jǖḷ-aftar ’julafton’ (uttalas med huvudbetoning på aftar), jǖḷ-bukken ’jultomten’,
jǖḷ-kväldär ’julafton’, jǖḷ-nōt ’julnatt’, jǖḷ-skänk
’julklapp’, jüṭṭrǟ ’gran’.
kvēn ’kvarn’: Tēr, som Melítta bḷäi fēd o lēvd,
tēr lite lēgäre ˈnēr, tēr vār äin vädär-kvēn. O äin kvēn
vār üte Milaos... Tēr vār äina, som-dom tīske sā
“Damfmühle”, he kumär ˈǖt damf-kvēne. O hon hōlt
ˈǖt, bḷäi häil üte krīks-tīn, a bait krī hittest än dǘrak,
än sprǟmd ˈupp-on. Hon äiles a vare inn-kume se
unde vatne. O före he, än-där änt vār iŋa kvēn de
moḷa, so fī-de kēr he sē ot stāen de moḷa LU ’Där
Melitta blev född och bodde, där lite lägre
ner, där var en väderkvarn. Och en kvarn
var i Milaos [en grannby]... Där var en som
tyskarna kallade Damfmühle, det betyder
ångkvarn. Och den höll ut, överlevde krigstiden, men efter kriget hittades en idiot
som sprängde upp den. I alla fall skulle den
ha kommit under vatten. Och därför att
det var ingen kvarn att mala, så fick man
köra det där sädet till stan att mala’. Sammansättningar: damf-kvēn ’ångkvarn’, kofekvēn ’kaffekvarn’, kät-kvēn ’köttkvarn’, tjǖḷ-kvēn
’vindsikt’, vädär-kvēn ’väderkvarn’, kvēn-sjǖḷ
’kvarnhjul’, kvēn-viŋ ’kvarnvinge’.
käliŋ ’kvinna, kärring; fru’: He var änt e mūte
de säi “frǖ”, a grād “käliŋe”. “Frǖ” jär stūr-afte LU
’Det var inte vanligt att säga »frǖ», utan just
»käliŋe». »Frǖ» är malligt’; Äin gammöḷ tīska käliŋ
komm o bäiddes, än-dom ska gäva nōn de vask kḷēna
MP ’En gammal tysk kvinna kom och bad
att de skulle ge någon att tvätta kläder’; Tēr
komm än svänsk o hēḍ, än vōr käliŋar toḷa po gamöḷsvänsk MP ’Det kom en svensk och hörde
att våra kvinnor talar på gammalsvenska’;
Käliŋana site o daft milla se LU ’Kärringarna sitter och snackar mellan sig’; Hans käliŋ hāv äit
lītet bōn MP ’Hans fru hade ett litet barn’; So
bḷäi käliŋe ˈōtär mä trī lill bōnar LU ’Så blev hans
fru ensam med tre små barn’.
māvd ’tjänsteflicka’.
mǖld ’mull’.
nōḷ ’nål’: Ēndan fiŋäre värft-do änt, tēr som-de
hōldär nōḷe LU ’Fingerspetsen värkte ju inte,
där du håller nålen’; Ja sīär änt de drǟa ˈinn gōne
e nōḷe LU ’Jag ser inte för att dra in tråden i
nålen’. Sammansättningar: brist-nōḷ ’brosch’,
hēkl-nōḷ ’virknål’, knupp-nōḷ ’knappnål’.
rāv ’gräns, dike, rå’: Äin rāv jär, som-de
trampar ˈgirm üte rigoḍṇ... trampar än stīg: to-de
däilar-e, gära-dom rāv milla LU ’En rå är det
som du trampar igenom i trädgården...
trampar en stig: när man delar det, gör en
rå emellan’.
sāk ’sak’. Sammansättningar: būt-sākar
’mediciner’, grēn-sākar ’grönsaker’.
sind ’synd’.
sjȫḷ ’själ’.
stjǖ ’hus, stuga’: Üte tjǖ-fjǟḍ ōre bēvd min papa
äin stjǖ ot se MP ’Det tjugofjärde året [1924]
byggde min pappa ett hus åt sig’; Fī ve läiv küdnar o svīnar, allt fī bḷī üte stjǖ MP ’Vi hade kor

och svin, allt fick bli i huset’; De liva vār iŋställ
änt. Stjǖana vār sundär. Fi ve sō unde himmöḷ MP
’Att bo var det ingenstans. Husen var sönder.
Vi fick sova under himmeln’ (efter kriget); Stjǖe
jär upp-brunne AL LU ’Huset har bränt ner’; Ja
läivd finstäre ipet, he bḷēst hōle, o komm-där mike dōmb
ˈinn-fḷǖande girm finstäre ot stjǖe ’Jag lämnade fönstret öppet, det blåste mycket och det kom
mycket damm flygande genom fönstret inåt
huset’; He gävär häll ˈinn koḷär häldär lägge värke ˈtjȫḷ,
jǟr räi kallt üte stjǖe LU ’Man måste hälla in kol
eller lägga till ved, det är redan kallt i huset’; Ko
stō-ḍe herǖt po gōḍṇ, kum ˈinn ot stjǖe ’Varför står du
ute på gården, kom in i huset’. Sammansättningar: bak-stjǖ ’bakre del av huset’, frama-stjǖ ’dess
främre del’.
sūḷe ’solen’: sūḷe skīndär, līsär, gḷimpar ’solen
skiner, lyser, blänkar till’; sūḷe kumär ˈupp, gōr ˈhēr
’solen går upp, går ner’; bosa se e sūḷe ’sola sig’,
bränn ˈǖt fron sūḷe ’bränna ut från solen’, sūḷe hitar
eller hitas ’solen bränner’; Sūḷe līsär o he rǟvnar, he
gōr fikst ˈive, äffnast än-e byrja rǟven, o hēr läivd-n ˈō,
a sūḷe līsär, skīndär, o so kann-de ˈǟn fō sī han rǟvenzbōan ’Solen lyser och det regnar, det går snabbt
över, det började knappt regna och här är det
slut, men solen lyser, skiner och då kan du
även se den där regnbågen’; To rǟvne gōr färbī́,
o möḷe-kḷompa drǟa se ütär kvaṭána, līsnar-e räi ˈupp,
sūḷe byre räi skīn ’När regnet går förbi och moln
drar sig ifrån varandra, lyser det redan upp,
solen börjar redan skina’; Milla bḷāna līsär sūḷe,
kann-e gḷimp ’Mellan bladen lyser solen, den kan
blänka till’; Ja vaknar ˈupp, to sūḷe kumär ˈupp. Ja
jär räi vānd de stīv ˈupp bittle ’Jag vaknar upp när
solen går upp. Jag är redan van vid att stiga
upp tidigt’; Sūḷe gi ˈnēr, no hon gḷimar ˈǟn ’Solen
gick ner, men den glimmar än’; Kattana ligge, o
valtras, o bosa se e sūḷe ’Katterna ligger och vältrar sig och solar sig’.
svāḍ ’sänka, dal’: Tēr vār äin stūr svāḍ, o
vatne komm ˈǖt milla stäina, o ve tū tēr vaten de kūk
MP ’Där var en stor dal och vattnet kom ut
mellan stenarna och där vi tog vatten att laga
mat’; en sänka vid Gammalsvenskby där byns
kyrkogård är belägen heter Svāḍe eller Gragoṣṣsvāḍe: Fron Ṣlaŋedoṣṣ ända de svāḍe räken-dom trī
kilómätra, sänn fron svāḍe ända hitúpp – tēr mādo ˈǟn
vara-där än kilómätär LU ’Från Schlangendorf
ända till sänkan räknar de tre kilometer, sedan
från sänkan ända hitupp – där kan det än vara
en kilometer’.
trāv ’steg; fotspår’: Han gōr mä lill trāvar LU
’Han går med små steg’; Tö gǟr stūr trāvar, bäina
jära lōŋar, so kann-de gära stūr trāvar. Ja jär mindäre,
bäina koṭṭare, soṣän ja fōr gära tfō trāvar po tin äina LU
’Du gör stora steg, benen är långa, så kan du
göra stora steg. Jag är mindre, benen är kortare, så att jag får göra två steg på ditt ett’;
Kumär häim fron arbete mä vōt filt-stövḷa, soṣṣ blī ˈō svaṭṭ
trāvana po goḷve LU ’Kommer hem från arbete
med våta filtstövlar, så blir det också svarta forspår på golvet’.
vōr ’vår’: Gässe fḷöü ˈboṭṭ räi ot varm lande, he
bḷäi räi kallt. Um vōre kuma-dom ˈōtär MP ’Gässen
flög bort till det varma landet, det har redan
blivit kallt. Om våren kommer de igen’; Tjȫḷ
vōre lēndär snjūen ’Till våren smälter snön’; Vatne

üte trǟske lüftär ˈupp se tjȫḷ vōre ’Vattnet i ån stiger till våren’; Knuppa po trǟna slō ˈǖt bittle um
vōre ’Knoppar på träden slår ut tidigt på
våren’; Fǟr, to hoḷmen vār, um vōre, so bḷäi vatne
stuṭṭ o drämft ˈō han häila hoḷmen LU ’Tidigare,
då ön var, om våren, så blev vattnet stort
och dränkte hela ön’.
Suffixala substantiv
Till denna deklination hör substantiv med
suffixet -häit: arghäit ’ilska, vrede’, bḷöüthäit
’mjukhet’, bōnhäit ’barndom’, dummhäit ’dumhet’, djǖphäit ’djuplek’, fikshäit ’hastighet’,
fäithäit ’det att vara fett’, gamaḷhäit ’gammal
ålder’, gūhäit ’godhet’, hōḍhäit ’hårdhet’,
höühäit ’höjd’, kōldhäit ’köld’, ljǖhäit ’skvaller’,
lōŋhäit ’längd’, märkhäit ’mörker’, nīhäit
’nyhet’, rōhäit ’råhet’, räinhäit ’renhet’, starkhäit
’hälsa’, träitthäit ’trötthet’, vōthäit ’våthet’.
Substantiv med suffixet -aṣk hör också
hit. Dessa är feminina motsvarigheter till
sådana maskuliner som bokar ’bagare’: bḷūsjǖaṣk ’blodigel’, bok(j)aṣk ’bagerska’, bōnvaftaṣk ’barnsköterska’, būtaṣk och doftoṣk
’kvinnlig doktor’, drǟŋjaṣk ’tjänsteflicka’,
däggjaṣk ’amma’, gräss-sprintaṣk ’gräshoppa’,
kuṭṭ-läggaṣk ’spågumma’, kūk(j)aṣk ’kokerska’,
ljǖaṣk ’skvallerbytta’, lǟraṣk ’lärarinna’, möḷk(j)
aṣk ’mjölkerska’, sjȫḷjaṣk ’säljerska, kvinnlig säljare’, spinnaṣk ’väverska’, svīn-stillaṣk ’kvinna
som jobbar i svinstia’, söümaṣk ’sömmerska’,
tjēnaṣk ’tjänarinna’, vaftaṣk ’kvinnlig vakt’.
Typ f. 1b
Ordet »säng» har följande former i dialekten: sǟŋ (och sēŋ), best. sg. sǟŋe, pl. sǟŋjar,
best. pl. sǟŋjana. I bestämd singular har det
ändelsen -e liksom andra substantiv i den
första feminina deklinationen, men det
inskjuter ett j framför pluraländelserna,
vilket är ett speciellt drag och innebär att vi
måste betrakta det här ordet och liknande
ord som en speciell typ. Substantiv som
har -e i bestämd singular och -jar, -jana i
plural är mycket få. Det är faktiskt bara sǟŋ
som ständigt förekommer med dessa former. Andra ord visar olika slags variation. En
liten flod, en å heter träsk i mina intervjuer.
Ordet är feminint i dialekten (aldrig neutralt) och har ganska vacklande former.
I obestämd singular förekommer träske vid
sidan av träsk. Bestämd singular är träske
och träskja. Obestämd plural är träskjar och
bestämd plural är träskjana och träskana. Man
kan se att det här ordet har två parallella
böjningsmönster: träsk, träske, träskjar, träskjana (typ
f. I.2) och träske, träskja, träskjar, träskjana (f. II.3;
denna typ ska jag beskriva i nästa artikel). En
annan variant är trǟske både i obestämd och
bestämd singular. Det är en sammanblandning av samma böjningstyper, d.v.s. obestämd
singular kommer från typ f. II.3 (jämför kirke
’kyrka’) och bestämd singular från f. I.2.
Ordets användningsexempel: Färr vār Neppär
änt slikär bräiär, som-en nö jär. O hēr vär bīn, laŋs
mä, vār äin trǟske. O to-de villt gō ˈǖt vär Neppär, so
fī ve gō ˈumm hon trǟske. Tēr vār hoḷm, som hälstrana

väkst. Tēr üte trǟske... to buskan komm fron lande, so
gī-dom ˈnēr ot trǟske de drikk allar. O ve gī sänn ˈnēr de
mēt küdnar. O tēr kēḍ paroxóda po Neppär LU ’Tidigare var Dnepr inte så bred som den nu är. Och
här vid byn, längs med, var en å. Och när
du ville gå ut till Dnepr, så fick vi gå omkring
den där ån. Där var en ö där jolstrarna växte.
Där vid ån... när boskapen kom från landet, så gick de alla ner till ån att dricka. Och
vi gick sedan ner att träffa korna. Och där
körde ångbåtar på Dnepr’; Tēr, e skūen, tēr vār
äin lill trǟske, som därínonde jär väis MP ’Där, i skogen, där var en liten å och där inunder var dy’.
Ordet fḷīk ’barnlinda’ har samma vacklan mellan ändelserna -e och -ja i bestämd
form singular. Dessutom vacklar det mellan femininum och neutrum. Dess former
är alltså fḷīk, best. sing. fḷīke och fḷīkja, pl.
fḷīkär och fḷīkjar, best. pl. fḷīkena och fḷīkjana.
Användningsexempel: Ja tarvar äit fḷīk ot bōne
’Jag behöver en linda för barnet’; Vind ˈinn
bōne üte fḷīke, än-e änt fōr kallt ’Svepa barnet in
i lindan så att det inte fryser’.
Ordet »ägg» har också förekommit med
ändelser av denna typ, men det bevarar
neutralt genus: ägg, ägge, äggjar, äggjana.
Anmärkningar om vissa ord
Substantivet kvēn ’kvarn’ har vanligen kvēna
i bestämd plural i stället för kvēnana. Det
är typiskt för ord av alla genus som slutar
på n eller ŋ. Jämför också āvna ’agnarna’,
gädiŋa ’getingarna’, küdna ’korna’. Den regelbundna formen kvēnana har kanske ersatts
med kvēna därför att vokalen a mellan två n
försvann. Denna företeelse har en speciell
term i lingvistik, haplologi, d.v.s. bortfall
av en av två identiska eller liknande stavelser.
Ordet trǟske betyder precis en å och inte
träsk. Träsk, kärr heter jokk, vilket är ett
låneord från komi-språket. Det finns inga
träsk i det område där Gammalsvenskby är
beläget, men det en bra fråga varför ordet
»å» försvann ur dialekten. Herman Vendell
skrev ner det i Gammalsvenskby (aw eller å
i hans Ordbok över estländsk-svenska dialekterna), men det har aldrig förekommit i
mina intervjuer och är inte känt av dialekttalarna. Det som de kallar »trǟske» är faktiskt en å. Ett dialektord som skulle motsvara
svenskans »flod» förekommer inte heller.
Man säger bara Neppär eller Nēpär. Ett annat

ord som har försvunnit i den nutida dialekten är »ö». Det finns bara hoḷmen som betyder två saker: vanligen flodängar vid Dnepr
där man brukade plantera grönsaker och
blommor och en ö i Dnepr dit man drev ut
boskapen på somrarna.
Ett intressant ord är svāḍ. Standardspråkets motsvarighet är svalg. Det som
väcker uppmärksamhet är slutkonsonanten ḍ.
I dialekten finns en benägenhet att tillägga
eller inskjuta konsonanten d i vissa fall. Jämför dialektens bōḍ ’bår’, sǟld ’sålla’, fiŋrendar
’fingrarna’, grēndär ’grön’, hälldär ’häller’,
lōndär ’lånar’ m.m. Det finns gott om exempel
på samma d-inskott i fornsvenskan: jämför
sådana fornsvenska ord som munder ’mun’,
brinder ’brinner’, falder ’faller’. I lingvistik
kallas sådana inskottsljud parasitiska.
I nysvenskan är tand, tänder ett av exemplen
som återspeglar samma företeelse (jämför
isländskans tönn, pl. tannar utan d!). En annan
parasitisk konsonant i dialekten är t i argeṣt
’ilska’, smäreṣt ’smörja’, stirkeṣt ’stärkelse’.
Anmärkning om stavningen
Det finns ingen etablerad stavning för
dialekten. Alla forskare som skrev om den
och anförde exempel använde sina egna
stavningssystem. Jag har förklarat mina
stavningsprinciper i detalj i »Sverigekontakt», № 1 (2018). Bokstäverna ā, ē, ī, ō, ū,
ǟ, ȫ, ǖ betecknar långa vokaler; ā uttalas på
samma sätt som svenskt a i hand (men är
långt); ō och o uttalas alltid som å i år, fått; ū
och u som o i bo, bott; med ǖ och ü betecknas vokaler som uttalas som u i hus, hund,
fast den korta u-vokalen i dialekten är
öppnare och uttalas med framskjutna läppar. Med ḍ, ṭ, ṇ betecknas samma ljud som
svenska rd, rt, rn; ṣ betecknar en konsonant
som liknar tyskt sch i Fisch; ḷ är »tjockt» l
(tungspetsen viks högt till gommen, sedan
sänks den ner snabbt och vidrör alveolerna
en gång); ŋ uttalas som ng i sång; x uttalas
som tysk ach-Laut; p, t, k är oaspirerade; gj,
sj, tj uttalas alltid som g + j, s + j, t + j och
aldrig som i standardspråket. Det finns
ingen tonaccent i dialekten; med ˈ betecknas frasbetoning.
Text: Alexander Mankov (Institutet för språkvetenskap, Rysslands vetenskapsakademi)
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Pivottexter, nyckeltexter – AHA, fattar!

Böcker efter vilka
inget är sig likt.

SVT har just presenterat en tänkt
storsatsning; ”Sveriges Minne” – man
vill skapa minnen för dagens och
framtidens tittare. Hittills planeras
en tio timmar lång historiesatsning
från istiden och framåt, porträtt av
Evert Taube och Selma Lagerlöf – och
en nyinspelning av Vi på Saltkråkan,
”i svensk nutid” vilket upprörde alla
som vuxit upp med fasta referenser
till Tjorven, farbror Melker, Malin och
Båtsman. Göteborgs universitets
seminarieverksamhet Jonsereds
herrgård satsar samtidigt på en serie
Banbrytande berättelser (Ett dockhem, Bödeln, Drakula, Mumintrollen,
Sagan om ringen).

Det är inne att minnas. Jag knyter an till
mina två senaste texter om Skönlitterära måsten
och glädjor (Sverigekontakt 4 2020) resp. Kollektiv glömska och långa minnen (1, 2021) och
fortsätter på temat, men nu utifrån begreppet nyckeltexter.
Det finns antologier av sådana: utbild28 S V E R I G E K O N TA K T

ningsvetenskapliga, kvinnohistoriska, posthumanistiska (bevare mig!) – jag utgår dock
från min egen minnessamling av Verkligt
Viktiga Läsupplevelser, texter som har varit
ögonöppnare, givit ny kunskap, nytt synsätt,
nya strukturer, nya tolkningsmönster, fått tillvaron att gunga till, givit mig aha-upplevelser, böcker efter vilka inget är sig likt.
Barndomens bokupplevelser är ofta situations- och känsloanknutna – glädjen över att
själv kunna stava sig fram i de första numren
av Kalle Anka, det feberpåverkade lyssnandet
på pappas högläsning för min bror och mig
av Tom Saywer och Pickwickklubben under nedbäddade vattenkopps-eller påssjukedagar.
Hur jag spillde apelsinsaft i låneboken Det
blåser på månen. En annan tid: Barna Hedenhös. Ett annat land: De holländska tvillingarna
– tänk att få åka skridskor på kanalerna
och ha mössor med vingar! Både annan
tid och annan miljö- och mänsklighetens
behovstrappa: Robinson Crusoe. Uppochnedpåvänt hus, magi och visdom: Tant Mittiprick.
Grunden för tågförtjusning: Familjen Tuff Tuff.
Sedan blev det mera av förhållningssätt

och grundade åsikter:
Den coole stoikern
Epiktetos lärde ut
no-nonsens och kort
tålamod mot yl och
trams i Handbok i livets
konst. Vårterminsavslutningspremieboken Havet
av Rachel Carson nitade fast miljömedvetenhet – den kom ut strax
före Tyst vår som var
utgångspunkten för hela generationens insikt
om hur planeten behandlades. Ett kapitel i
P.C. Jersilds Calvinols resa genom världen handlar om belgiska Kongo och Kung Leopold
II. En verklig ögonöppnare om europeisk
kolonialism. Påfyllning fick man av Frantz
Fanon och Jordens fördömda. Politiska strukturer tydliggjordes i Arnold Ljungdahls
Marxismens världsbild. Att städer ska byggas
organiskt med mänskliga mått har jag hållit
fast vid sedan Alexanders Mitscherlichs Våra
otrivsamma städer, som jag recenserade i en studenttidning i Karlstad för ett halvt sekel sen.

Läkaren Nils Bejerots tuffa nolltolerans mot
knark i hans debattböcker var en bra motvikt mot den veliga information som SÖ
förmedlade till lärarstudenter i slutet av
60-talet.
Sartres Existentialismen är en humanism och
Hedenius Livets mening höll ett par gymnasieår, mest för att jag var förtjust i den
som introducerade dem.
Några texter har varit språkligt ljuvligt
oförglömliga: Må min glädje vara av Jean
Giono. Walt Whitmans Leaves of Grass och
Hesses Glaspärlespelet. Några har varit entusiastiska vägvisare in i nya delar av världs-

litteraturen. När jag en tonårig sommar läst
Artur Lundkvists Utsikter över utländsk prosa
gick jag direkt till biblioteket och lånade allt.
Några blev stilistiska förebilder: Barbro
Alvings och Stig Ahlgrens bitska texter i
VeckoJournalen, Torgny Segerstedts samlade IDAG-artiklar.
Jag har skickat ut frågan om Viktiga
Texter till familj och vänner: Äldstadottern
svarar magisk realism: Garcia Marquez
Hundra år av ensamhet, Bulgakovs Mästaren och
Margarita och Dagarnas skum av Boris Vian.
Yngstadotterns val handlar om relationer
och belärande beteenden, Bamse respektive

Mitchells Borta med Vinden, och att hon blev
”ricardian” efter Tey-deckaren En gammal skandal som problematiserar Richard III:s skuld.
(Hon påminner mig samtidigt om att jag
började äta stekt njure sedan jag läst fjärde
kapitlet i Joyces Odysseus och pölsa efter en
novell av Lars Ahlin.)
Stockholmsbarnbarnet, 14, hade drabbats av Deborah Ellis böcker om Afghanistan: Den osynliga flickan och Parvanas vandring.
Islands-barnbarnen, 14, 12, 10, 7, bidrar med
magi och smartstarka barn: Vilma, Harry Potter,
Lasse-Maja, Katitzi och Handbok för superhjältar,
men också klassikerna Unga kvinnor, En liten
prinsessa och Den hemlighetsfulla trädgården. Och
isländska sagor. Förstås.
Väninnan M säger Tove Janssons Vem ska
trösta Knyttet och Orwells framtidsscenario
1984, vars förutsägelser sen länge är passerade med råge. Väninnan A säger Tunströms
Juloratoriet, Delblancs Speranza och Kastrater
samt de stora familjeromanerna Melnitz av
Lewinsky och Den tid då ljuset avtar av Ruge –
de båda senare har hon dessutom översatt.
Så där kan man hålla på. Vilka är Dina
nyckeltexter? Maila mig
gärna, så gör vi en
fortsättning.
Text: Ulla Berglindh
Ulla.Berglindh@ped.gu.se

Nya spännande
böcker från Sverige!
.
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SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Dansar våra ungdomar?
Kanske inte – men de läser.
Mycket förändras genom covid-19 och mycket av det kan kännas tungt. Man kan inte träffa familjer och vänner, man kan
inte resa, man kanske förlorar sin inkomst ... Det finns dock även positiva saker, som att det finns möjlighet till utbyte på nya
sätt som kan främja flerspråkighet. De svenska skolorna i Athen, Milano och Sofia har t.ex. utnyttjat de digitala möjligheterna
och deras elever träffas online.

R

edan innan covidpandemin, sedan
två år tillbaka, började de tre skolorna samarbeta med fokus på högstadie- och gymnasiegrupperna, där eleverna följer samma läsårsplan och löser vissa
uppgifter tillsammans i blandade grupper,
tack vare nätet. Ett av de gemensamma
momenten är läsning av, uppgifter kring
och analys av en roman. I april 2021 avslutades romanläsningen av Dansar Elisas? Nej!
i de tre högstadieklasserna med ett besök av
bokens författare, Katarina Kieri, via zoom.
Katarina möter upp med oss lärare digitalt någon dag innan vi ska ses med eleverna och hon föreslår att de ska få diskutera
några frågor som hon brukar få av unga
läsare. Vi bestämmer oss för att göra grupper och när det så är dags, lördagen den
17 april, får eleverna frågan: Hur skriver
man en bok? Tillbaka från grupprummen
på zoom kommer förslagen: man måste ha
en idé; man hittar på en ordning och man
kanske behöver veta hur det ska sluta; man
måste planera sitt skrivande; man måste
ha självdisciplin; man måste kanske ha tyst
omkring sig så att man kan arbeta och man
måste hitta ett bokförlag. Det är sant att man
behöver en idé, säger Katarina efter att ha
lyssnat på ungdomarna, och man behöver
också hitta en viss ordning, efter det kan
man börja fylla på med detaljer. Men det är
inte alltid som man vet hur det ska sluta.
Katarinas skrivprocess
Katarina bodde i Luleå när hon började
skriva Dansar Elias? Nej!, som kom ut 2004.
Det var vårvinter och hon har för vana att
sova middag en stund. Den här eftermiddagen drömde hon om ett hus som såg ut som
hennes och när hon tittade upp mot det såg
hon att någon stod och tittade ut genom ett
fönster. Det var en pojke. Katarina berättar:
”Klipp, så stod jag bakom honom i rummet. Han satt vid skrivbordet och såg ut,
jag lutade mig över honom och såg ett papper där det stod Brev 114. Det var tyst på
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ett särskilt sätt.”
Det var en tystnad som Katarina kände
igen, den som finns när det finns något
som man inte pratar om, något dramatiskt.
Drömmen var så stark och berättelsen fortsatte att komma till henne och hon skrev på
den i ungefär ett år, efter ett kort upphåll av
skrivkramp. Slutet på historien kom efterhand,
ungefär två år efter drömmen var hon klar.
”Det är min snittid. Det brukar ta runt två år
för mig att skriva en roman”, säger hon.
Sofia, en av eleverna i Athen, undrar
varför hon skriver om något så vanligt, en
kille, hans pappa, skolan och kanske en
gryende kärlekshistoria. Katarina berättar
att hon tycker att vardagen är intressant.
Hon lyssnar ofta på samtal omkring henne,
antecknar repliker i telefonen när hon sitter
på bussen. Hon gör inga personbeskrivingar,
vet faktiskt sällan hur hennes romanfigurer
ser ut. Det som intresserar henne är hur de
är, vad de känner och vad de är rädda för.
Katarina berättar om manusets väg
mot att bli en färdig bok. Det går från att
skickas till ett bokförlag, ibland bli refuserat men oftast, i hennes fall som etablerad
författare, blir det ett kontrakt. Sedan ska
det korrekturläsas och en redaktör kommer
med åsikter om innehåll, formuleringar och
annat. Katarina själv har aldrig egna idéer
om omslaget utan det gör någon annan
men sedan får hon förstås godkänna det.
Hon tycker om den här romanens omslag
för att man inte ser huvudet på pojken som
står där. ”Jag upptäckte först senare att man
på bokens rygg faktiskt ser hela killen”,
säger Katarina och småskrattar.
Karaktärer i böcker
I den andra grupprumsdiskussionen får eleverna diskutera personerna i boken (karaktärerna) och miljön och det blir tydligt att
just egenskaper och hur de uppfattar miljön i romanen är mer centralt än att de fått
en inre bild av hur Elias eller de andra ser
ut. De är rörande överens om att det är ett

mindre samhälle för man kan cykla runt det,
och många har fastnat för den äldre damen,
Signe, som bor en trappa ner under Elias.
Lorenzo från Milano undrar till slut när
Katarinas passion för böcker föddes. ”Jag
kommer inte från en särskilt litterär miljö
men jag började skriva dikter och dagböcker
i tonåren”, säger Katarina. ”Vid 25 års ålder
kände jag att jag ville skriva böcker och så
bara började jag.”
Så avslutar Katarina och som det sett ut
i våra klassrum från i mars i fjol lämnar en
efter en mötet genom att försvinna från skär-

men. Eleverna känns nöjda och vi lärare
konstaterar att det här med författarbesök
är en extra krydda och en energikick för
eleverna och också för oss.
Läsning i skolan
Låt oss nu titta lite på det här med läsningen
i skolan. De senaste årens rapporter är entydiga – vi läser allt mindre. Den nedanstående grafen ger oss en bild över hur ungdomars lästimmar minskat under en tidsperiod på 25 år (Mediebarometern, 2019).

Under 2010-talet gjordes en enorm insats
genom projektet En läsande klass som startades på initiativ av författaren Martin Widmark som tillsammans med bl.a. pedagogen Marie Trapp ville uppmuntra läsning
i skolan. Projektet ville även, utifrån den
forskning som finns, tillhandahålla enkla
verktyg som kan användas direkt i undervisningen. Detta gjordes bl.a. genom färdiga
mallar för hur man kunde arbeta med litteratur och fakta med eleverna. Många av
oss i de svenska föreningarna med komplet-

terande svenska har arbetat efter dem och
det fina projektet Årets Läsutmaning som startades av Lottis och Tommy Isaksson (nu vid
Svenska skolan i Teneriffa) 2012 bygger på
lässtrategierna från En läsande klass.
Konkurrensen om tid stor
Konkurrensen om barns och ungdomars
tid är stor. De sociala medierna och de digitala spelen drar mer än en långsam bok, där
saker inte hoppar mellan sidorna eller man
ska kliva upp till nästa nivå. Det är dock
inte bara våra barn som inte läser längre,
vi vuxna går åt samma håll. Hur ska då vi i
skolorna få våra barn att tycka det är roligt
med läsning?
En metod är att läsa kollektivt, texten är
inte något som bara är för en enskild individ,
den går att ha gemensamt med andra. Vi har
sett hur många fina diskussioner har uppstått
i samtalen kring de olika avsnitt som vi hade
delat in boken i. Vi hade lagt upp innehållsoch diskussionsfrågor; ibland någon fråga
om ord som slang och ungdomsuttryck eller
en övning i egenskapsadjektiv i läxa till varje
diskussionslektion. Egentligen finns det inga
gränser på hur mycket man kan få ut av en
text. I och med detta uppmuntras även elevernas flerspråkighet, de hade kanske inte
haft kontakt med svensk litteratur på detta
sätt annars.
En text som engagerar läsaren är förstås
det allra bästa, ibland är det inte möjligt,
men för det mesta går det att hitta spännande texter om i princip vad som helst på

nätet. I tillägg till skriven text idag har vi
dessutom all visuell information som går att
få när man studerar, oavsett nivå. Det kan
vara filmklipp, ett bra exempel är UR:s nya
serie Svenska förklarad, eller PPT-presentationer, bilder, grafer, allt man kan tänka sig.
Allt det här behöver vi som lärare ta med
oss in i undervisningen för att stimulera
våra elever till att hitta läsglädjen.
Text: Anna Brännström, huvudlärare vid Svenska
skolan i Milano. info@svenskaskolanimilano.it
Bilder: Annki Stefanov, Svenska skolan i Sofia

Har du erfarenhet av flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten att skriva om
dina erfarenheter i vår spalt Samspråk om flerspråkighet. Man kan skriva på många olika sätt,
mer faktabetonat eller mer kåserande, kortare eller
längre, och man kan få redigeringshjälp om det
behövs. Man kan även skriva om sig själv, sina
barn eller barnbarn, eller man kan presentera en
skola, klubb eller region där flerspråkigheten frodas.
Det är ju det som är viktigt här: att lyfta fram nyttan
och glädjen av att kunna flera språk och språkliga
varieteter. Det är viktigt att uppmuntra barn och
unga människor att skaffa sig en så bred språklig
repertoar som möjligt. Då öppnas med ens många
dörrar. Hör av dig till Monica Bravo Granström:
contact@monicabg.com om du vill skriva något.
Monica Bravo Granström har doktorerat vid lärarhögskolan PH Weingarten i södra Tyskland med
avhandlingen ”Läsförståelse i flerspråkiga miljöer”.
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Hej där igen – suverän fortsättning
Vilka adjektiv ska jag nu använda för att
beskriva denna otroligt fina lärobok för den
tyska marknaden?
Genomtänkt, engagerande, interaktiv, lekfull, designläcker, varierande, interkulturell.
Och så komparerar jag alltihop till superlativ! Detta är en mycket pedagogisk uppföljare
till Hejsan A1-A2 (Kletts förlag, Stuttgart) som
kom ut förra året. Författaren är som för den
första boken Louise Mårtensson Mussweiler,
erfaren svensklärare i Niedersachen på Universitetet i Osnabrück, inom Volkhochschulekurser
och i deras lärarnätverk – och som stöd hennes
vetenskapliga bollplanksgrupp. Givetvis är
också boken kopplad till Swedextesternas krav.
Det kan vara svårare med en uppföljare
när A-nivåernas basala färdigheter är avklarade enligt klassisk progression i grammatik och
vokabulär, men här lyckas man väl med hjälp
av svensk och jämförande kulturkunskap, relevanta temata, litteratur och liv, erfarenheter och
drömmar, talesätt och ordspråk. Det är bitvis
utmanande svårt, men hela tiden lustfyllt och
aktuellt med information om politik, stadsbyggnation, barnlitteratur, miljöfrågor, invandring
och integration – och med dagsaktuella ställningstagande ord: tågskryt, flygskam, återvinning, närodlat, hållbarhet.
Autentiska tidningstexter och hänvisningar
utanför inte bara boxen utan även boken vidgar
läsmöjligheterna – såsom uppmaningar att leta
vidare på YouTube, kolla hemsidorna för Svenska institutet, Folkuniversitetet och universitet
med svenskkurser, Även myndighetsinformation
hakas på; Försäkringskassan, Migrationsverket,
Skatteverket.
Illustrationerna understryker den breda kulturinriktningen: inläraren möter John Bauer
och Elsa Beskow, Jenny Nyström och Pippi,
Fredrika Bremer, Per Albin Hansson, Cornelis
Vreeswijk och Pettson&Findus likaväl som ikoniska stadsbilder av Skansen Kronan och Turning Torso.
Bokens design gör det lätt att hitta och slå
upp grammatikparadigm, en ordlista till varje
kapitel, en totalordlista. Kunskapskontrollerna
är varierande och roliga: Knäck nöten! Kolla
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vad jag kan! Öva på! Testa vad jag kan! Givetvis
finns också en ljudskiva.
Kom igen B2! Sen är det raka vägen in i
autentiska texter, skönlitteratur, högsvansade kulturtidskrifter och bruksanvisningar med liten stil!
Text: Ulla Berglindh

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

RECENSION

Fixa texten 1 och 2
av Per Sahlin
Två böcker och redan andra upplagan hos
Natur & Kultur. Bokens 140 sidor rymmer
ett genomtänkt och rejält läromedel för de,
som kan svenska, men som vill bli bättre på
att skriva olika typer av texter. Målgruppen
är elever i svenska på högstadiet, men kan
vara användbart för alla som kan svenska
på en relativt hög nivå och som vill boosta
sina kunskaper och lära sig hur man bygger
upp en text.
Som författaren säger, alla texter har ett
syfte: att beskriva, förklara, argumentera,
berätta eller instruera. Ta en text om en
gitarr. Den kan ha formen av en instruktion om hur man lär sig spela, eller utgöras
av en recension om ett nytt gitarrmärke,
men lika gärna kan den vara en spännande
berättelse om en gitarr som förtrollar alla
som spelar på den. Så man måste veta
vilken genre man ska skriva och vad som är
typiskt för just den typen av text.
Med Fixa texten 1 och 2 lär man sig
skriva en stor mängd texter: nyhetsartiklar,
notiser, instruktioner, recensioner, formella
brev, faktatexter, insändare, informerande
tal, sagor, berättelser, reportage, labbrapporter, krönikor, debattartiklar, argumenterande tal, dikter och noveller.

Hur är en novell uppbyggd? Vad skiljer en
notis från nyhetsartikel? Vad ska man tänka
på när man håller ett argumenterande tal?
Sammanlagt är det nio kapitel i varje bok.
Strukturen är densamma i alla kapitel.
• Arbete med förståelse genom att läsa en
eller flera mönstertexter;
• Fakta om genren; Vad är typiskt för
genren: struktur, språk, tempus, innehåll,
mål?
• Arbete på egen hand och tillsammans
med andra med det som är speciellt med
genren: Hur förbereder man sig inom
sitt eget skrivande? Hur samlar man
information, i vilken ordning? Vilka ord
och uttryck passar att använda? Hur ger
man respons?
• Skriva sin egen text.
Jag uppskattade speciellt att i slutet av varje
bok finns ett uppslag med korta förklaringar
till de viktigaste skrivreglerna i svenska
språket och hur man använder bildspråk
och andra stilfigurer, samt hur man arbetar
med källor och tillämpar källkritik.
Jag tycker att läromedlet är omfattande
och välplanerat och hjälper eleven att
steg för steg skriva en speciell texttyp.

Samma struktur i varje kapitel underlättar
genomgången.
Jag är speciellt imponerad av kapitlet
som hur skriver man insändare. I början var
det texter som visade olika insändare om
samma ämne: festivaler. En argumenterade
att festivalerna måste stoppas, en annan att
festivalerna är bra för alla, ytterligare en
betonade att festivalerna är viktiga för ungdomar i kommunen. I fördjupningen lärde
man vad som är typiskt för genren: rubrik
och inledning, argument för åsikten, hur
man avslutar en insändare. Sedan vad som
är typiskt för språket som ord och uttryck
som beskriver och engagerar och ger struktur, ord och uttryck för åsikter som binder
ihop. Även jag fick en påminnelse om hur
viktigt det är att skriva tydligt, speciellt
nu, när var och en kan skriva på sociala
medier. Då behöver insändaren ha bra
argument och vara källkritiskt granskad.
Så även vuxna kan ha glädje av boken.
Det finns ett smakprov på Natur &
Kulturs hemsida.
Fixa texten består av: Lärobok med digitalt stöd och lärarhandledning.
Text: Ieva Krümina, svensklärare från Lettland
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Sjöfärder i österled
– En resa i historien
Hans Norman; Forum Navale skriftserie nr 68
Utlängan i det då danska Blekinge och följde
så mycket som möjligt inomskärs den svenska kusten. Den gick vidare över Ålands hav
via Kökar till Hangö udd samt sedan söderut
över öppet vatten till Tallinn (som bokstavligen betyder danskstaden.)
För oss som lever i det bernadotteska
lill-Sverige, för att låna en term av den finske
historikern Mattti Klinge, är Normans bok
en ständig påminnelse om det forna svenska rikets väst-östliga utsträckning. Sjövägen
framstår som den enda rätta för den som är
historiskt intresserad av Östersjöområdet.
Det är fullt med platser som minner om de
svenska regenternas ansträngningar att hålla
Zorns segelbåt och hans akvarell ”Sommarsamman riket och försöka skydda det från
nöje” vid Dalarö brygga från 1886 är två av
fientliga krafter. Boken är med andra ord en
flera hundra bilder i en nyutkommen bok av
Hans Norman. Författaren är historieprofessor, vägvisare, och framför allt en kulturhistorisk
seglare och före detta eskaderchef i den anrika sådan, till det stormaktstida svenska riket i
dess längsta utsträckning österut.
Uppsalakretsen av Svenska Kryssarklubben.
Vikingatiden var ett skandinaviskt
Han har lanserat en vacker, innehållsrik och
expansionsskede, och från Mälardalen och
högst användbar skrift för den som vill segla
Roslagen utgick färder till nuvarande ryska
eller på annat sätt ta sig över Östersjön.
områden. Under tidig medeltid trängde
Boken i sig är en rekommendation att ta
svenska odlare och det svenska språket fram
sig sjövägen österut från den svenska kusi södra Finland och på södra sidan av Finten samt att söka hamnar på öar och längs
ska viken, en utveckling som stöddes både
kuster där historiens vingslag kan höras.
av svenska regenter och av kurian i Rom,
Sjöfärder i österled är en guide till ett par hundra besöksmål i Sverige, Finland, Estland och vilket ledde till att Finland blev svenskt terriLettland. Därtill kommer S:t Petersburg, var- torium. Danmark hade en expansionsperiod
på 1200-talet och en annan på 1500-talet.
ifrån färden kan fortsättas längs floden Neva
Ryssarnas strävanden har ständigt varit att
den korta sträckan uppströms till Europas
nå fram till och kontrollera utlopp i Österstörsta insjö, Ladoga, ett område som sedan
sjön. Typiskt nog var det under en rysk förvikingatiden var en knutpunkt för handel och
fallsperiod, ”den stora oredans tid”, som
kulturmöten. Där möttes finnar, slaver, saxGustav II Adolf kunde säkra brohuvuden
are, skandinaver volgabulgarer, kazarer och
i öster och göra Östersjön till ett svenskt
araber. Att nå Ladoga var lättare för tusen
innanhav, Mare Nostrum som det hette på
år sedan när Östersjöns vattennivå var fem
latin. När Peter den store 1703 grundade S:t
meter högre än idag.
Petersburg där den svenska staden Nyen och
Hans Normans egna färder till sjöss har
dess skans låg, markerar det början på en ny
vanligen utgått från Uppsala. Huvudstråket
går från Mälaren genom Saltsjön och genom tid och en kamp för rysk kontroll över Finde världsunika skärgårdslandskapen i Sverige ska viken och Balticum, något som pågått
och Finland. Med fritidsbåt finns all anledning till våra dagar, med framryckningar och
reträtter. De som fått sitta emellan har i stor
att följa en urgammal historisk rutt, nämligen
utsträckning varit lokalbefolkningen.
Valdemarsleden, som fått sitt namn efter den
Alla dessa geopolitiska skiftningar och
danske 1200-talskungen Valdemar Sejr. Segelstyrkeförändringar kan avläsas i bokens inleleden från Danmark till Estland, som var ett
dande översikter och många ortsbeskrivdanskt medeltida intresseområde, gick från
Konstnären Anders Zorn var en entusiastisk seglare med stark förankring till
Dalarö. Dit styrde han sin långa smäckra
skärgårdskryssare Meit. Där förlovade
han sig med Emma Lamm, och där
målade han badande kvinnor i strandkanten. Han var långseglare och besökte
konstnärsvänner runt om i Stockholms
skärgård. 1905 gick turen tillsammans med
Albert Engström och Akseli Gallen-Kallela
till Odensholm (Osmussaar) och andra estniska orter. De följde då den urgamla Valdermarsleden över Östersjöns vatten.
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ningar. Det blir en väv av krigshistoria och kulturhistoria. Norman har i egenskap av forskare
lett undersökningar om de svenska och ryska
skärgårdsflottorna, och med hjälp av hans
framställning kan dagens seglare orientera sig
längs transportleder och på platser där ryska
och svenska sjöstridskrafter drabbat samman.
Otaliga är de slag som utkämpats i svenskryska bataljer till havs. Med hjälp av bokens
topografiska beskrivningar, överdådiga bilder
och detaljerade kartor kan dagens seglare
manövrera på historiska vatten.
Platserna längs de ”urgamla” farlederna
rymmer kulturlager från skilda epoker. Några
exempel: Den åländska ön Kökar erbjuder
båtfararen oändlig skönhet med både forntida och sentida försvarsanläggningar samt
en katolsk utpost med ett kloster som givetvis
skövlades under Gustav Vasas tid. Kökar har
i vår tid blivit en ekumenisk samlingspunkt.
Hangö var en viktig ankarplats under medeltiden, och har med sin nästintill isfria hamn varit
en lotsplats och av stor militär betydelse och
eftertraktad ur ett ryskt och sovjetiskt perspektiv.
Hangö stad med Hangöudd är nu en historisk
hotspot att besöka. Sveriges största byggnadsprojekt under 1700-talet, Sveaborg vid inloppet till Helsingfors, från 1808 i rysk hand och
sedan 1917 en finsk fästning, har också varit ett
kulturellt centrum och är numera en turistattraktion med bra hamn för besökande fritidsbåtar. Sist kan nämnas den lilla staden Haapsalu på Estlands västkust, vars mineralrika lera
attraherade förnäma spagäster. I början av
1900-talet fick orten järnvägsförbindelse med
S:t Petersburg. Järnvägsstationen hade på den
tiden Nordeuropas längsta takförsedda perrong
(216 meter), avsedd att ge den ryske tsaren och
hans följe en värdig entréplats. Under 1930talet hade staden ett svenskt gymnasium. Efter
år av förfall under världskrig och sovjetisk ockupation har Haapsalu moderniserats, järnvägsstationen har restaurerats och rymmer
numera Estlands järnvägsmuseum. (Det sista
reguljära persontåget lämnade stationen 1995.)
Östersjön erbjuder mycket som är unikt
ur ett globalt perspektiv för dem som färdas
i fritidsbåtar. Skärgårdslandskapen med dess
skär, kobbar och öar samt rikedom av vikar
erbjuder en variation av utmaningar, sällsam
natur och trygga hamnar. Tidvattenrörelser
är inget problem. Området sträcker sig över
flera länders territorier där gränspasseringar
normalt är problemfria. Den utbredda allemansrätten är ovärderlig. Nordiska och
baltiska skärgårdskommuner välkomnar båtturism, standarden på gästhamnar är hög.
Under sommarkvällarna är dagsljuset tillräckligt för att orientera sig och läsa på i den
vackra boken Sjöfärder i österled, om inte får det
ske i rufflampans sken. Dess faktarutor, illustrationer, inte minst värdefulla flygfoton över
hamnområden, kan även under pandemins
tid egga till kommande färder.
Text: Harald Runblom, professor em., Uppsala

Utseglingen från Reval 13 maj 1790.
Målning av Jacob Hägg.

Merkurius blickar ut över havet
på Källskär

Anders Zorns akvarell Sommarnöje från 1886
(vid Dalarö ström).
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ÅRETS
SVENSK-AMERIKAN

Högaktuell NASA astronaut Årets Svensk-Amerikan 2020-2021

Jessica Ulrika Meir är NASA-astronaut
och fysiolog född den 1 juli 1977 i Caribou, Maine, USA. Hennes mor kommer
från Västerås, Sverige, och hennes far
från Israel. Två äldre syskon är födda i
Sverige. Redan som femåring fantiserade Jessica om månen. Hon ritade in sig
själv som astronaut stående på månen
flankerad av en amerikansk flagga.

Hennes kommande utbildningsval är
präglade av drömmen om rymden som
barn och hennes höga ambition har lett
henne till målet. 2013 valdes Jessica in i den
21:a NASA-astronautklassen som en av åtta
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medlemmar bland 6000 sökanden! 2015
var hon färdigutbildad astronaut.
Jessica Meir deltog i en halvårslång rymdresa 2020 till den internationella rymdstationen ISS. Besättningens uppgift var att
genomföra vetenskapliga forskningsprojekt.
Under denna, sin första rymdfärd,
genomförde Meir också sina första rymdpromenader. Jessica har beskrivit den starka
känslan av att ta steget ut i atmosfären:
”Jag såg ner på mina fötter och det fanns
ingenting mellan mig och jorden. Det var
ett svindlande ögonblick!”
Genom sin svenska mamma, sjuksköterskan Ulla-Britt, är Jessicas band till Sverige

starka. Hon kan tala svenska och har under
en termin studerat på Stockholms universitet. Jessica har både svenskt och amerikanskt
medborgarskap. Jessica Meir är således den
första svenska kvinnan i rymden och den
andra svenska medborgaren efter astronauten Christer Fuglesang.
På grund av rådande pandemi har inte
den traditionella resan till Sverige för prisutdelning kunnat genomföras. Vi ser fram
emot att bjuda in Jessica Meir till Växjö så
snart möjlighet ges.
Catherine Bringselius Nilsson

Ordf. Årets Svensk-Amerikankommitté

Överstyrelsens
årsberättelse för 2020
Årsmötet 2020 ställdes in – som så
mycket annat i samhället – på grund av
coronapandemin, som drabbade Sverige från början av mars och fortsatte
året ut. Till en början sköts årsmötet
fram från det beslutade datumet 9 maj
till slutet av sommaren, men det visade
sig bli omöjligt att genomföra årsmötet
inom den tid stadgarna föreskriver, dels
på grund av de restriktioner Folkhälsomyndigheten införde, dels av omtanke om föreningens medlemmars hälsa.
Revisorerna informerades redan under
våren om svårigheterna att genomföra
årsmötet.
Beslutet om att inställa årsmötet fattades enhälligt av överstyrelsen. Åtgärder vidtogs för att verksamheten inte
skulle påverkas i allt för hög grad av det
inställda årsmötet. När överstyrelsens
ledamöter och dess suppleanter samt
revisorerna kontaktades, förklarade sig
samtliga vara villiga att arbeta vidare
ytterligare ett år i hopp om att det vid
årsmötet 2021 bland annat skulle bli
möjligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
för de båda senast förflutna åren.
Följder av det inställda årsmötet
Avseende val till överstyrelsen
Alla tidigare funktionärer kom att oförändrat
arbeta vidare.
Ordinarie ledamöter
Samtliga sju ordinarie ledamöter i överstyrelsen hade tackat ja till fortsatt uppdrag
vid kontakt med valberedningen.
Ledamöter: Bo Ralph (ordförande, tidigare
vald för en treårsperiod 2019-2022), Ulla
Berglindh, Mårten Frankby, Sonja Gräns,
Gustaf Hultbom, Raija Hämelin, Charlotta
Johansson och Erik Magnusson-Petzell.
Suppleanter
Samtliga tre suppleanter hade accepterat fortsatt uppdrag efter kontakt med
valberedningen.
Suppleanter: Roger Palmqvist, Jorid Williamson och Jenny Nilsson.
Övrigt inom överstyrelsen
Inom överstyrelsen fortsatte Ulla Berglindh
som vice ordförande och Gustaf Hultbom
som skattmästare. Arbetsutskottet, som
bland annat utgör styrelse för de stiftelser som samförvaltas av Sverigekontakt,
bestod som tidigare av ordföranden Bo
Ralph, Ulla Berglindh och Gustaf Hultbom.

Avseende val av valberedning
Valberedningen hade bestått av Kjell
Westerlund, Gunnel Svensson och Aimée
Delblanc. De var samtliga villiga att förlänga sitt åtagande fram till årsmötet 2021.
Avseende val av revisorer och revisorssuppleanter
Revisorerna Klas Björnsson och Lars Olof
Jonasson samt revisorssuppleanterna
Mattias Ljung och Claes Holmberg var
efter tillfrågan villiga att arbeta vidare.
Avseende budget
Vid årsmötet 2019 fattades beslut om
budget för både 2019 0ch för 2020. Den
fastställda budgeten för 2020 har varit
utgångspunkt för ekonomihanteringen
under året, men pandemin har inneburit
att många planerade aktiviteter inte har
kunnat genomföras. Därmed har i vissa
fall utfallet under 2020 blivit helt annorlunda än planerat.

bevarande i utlandet Donationsfonder, är
i gott skick. Endast smärre reparationer
har genomförts i fastigheten under året.
Trädgården har ansats och några nya
växter har ersatt det som var gammalt
eller dött.
Sedan flera år tillbaka hyrs lägenheten
på plan 3 ut, och så skedde även under
2020. Likaså uthyrdes garaget på baksidan. Möjligheten att tillfälligt hyra ut det
så kallade konferensrummet på plan 1 utnyttjades vid ett antal tillfällen under året,
dock i mindre omfattning än tidigare år på
grund av pandemin.

Avseende överstyrelsens ansvarsfrihet
På grund av att årsmötet 2020 blev inställt, kunde inte beslut fattas om överstyrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019. Under årsmötet
2021 kommer en punkt om överstyrelsens
ansvarsfrihet både för 2019 och för 2020
att vara upptagen på dagordningen.

Överstyrelsen
Överstyrelsen har under året sammanträtt
fyra gånger, varav de sista tre ägde rum
via det digitala verktyget Zoom.
Kansli
Föreningens kansli på Dicksonsgatan 6
har under verksamhetsåret letts av generalsekreteraren Lars
Bergman, som har
varit anställd på heltid. Peter Höglund (50 % tjänst)
och Eva Hedencrona (40 % tjänst)
har fortsatt på sina
tjänster. Ekonomihanteringen har
skötts av Christina
Jonebrant på konsultbasis.
Kansliets lokaler på
Dicksonsgatan 6,
som ägs av Stiftelsen Riksföreningens
för svenskhetens

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

Ekonomi
Under 2020 har värdet på föreningens och
samförvaltade stiftelsers värdepapper och
likvida medel ökat något från 42,3 miljoner
till 42,4 miljoner. SEB:s förvaltning av föreningens tillgångar har lett till att föreningen
fått en avkastning på ca 1,6 miljoner.
I statligt stöd från Utrikesdepartementet
– via Svenska institutet (SI) – erhölls
1 020 000 kronor, varav 390 000 kom från
medel avsedda för Östersjöregionen. På
grund av pandemin och därav inställda
aktiviteter återsändes i juni en del av
bidraget – totalt 300 000 kronor. I slutet
av året avtalade dessutom Sverigekontakt
med SI att ytterligare 255 000 kronor av
det erhållna bidraget skulle överföras till
2021. Till verksamheten vid svenskcentret
i Minsk uppbar Sverigekontakt 320 000
kronor, även det från SI.
Ansökningar om medel från Oscar Ekmans Stiftelse för Sverige i Utlandet beviljades med 150 000 kronor, en betydligt
lägre summa än tidigare år. Den lägre summan hade sin bakgrund i osäkerheten hos
de flesta stiftelser om vilka utdelningar som
skulle förverkligas från de olika börsbolagen. Till detta kom att Sverigekontakt inte
kunde genomföra många av sina planerade aktiviteter och därmed inte sökte
ytterligare medel. Av beviljade 150 000 var
50 000 kronor öronmärkta för kostnader
avseende ett nytt koncept för det svenska
museet i Lützen.
Svenska utlandsskolor
Delvis inom ramen för statsanslaget har
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stöd i olika former utgått till svenska skolor
utomlands.
Under året har 32 paket med barn- och
ungdomsböcker sänts ut. Dessa bredvidläsningsböcker har utvalts i samråd
med sakkunnig personal och många har
inköpts i anslutning till vårens bokrea.
Dessutom har böcker kunnat införskaffas
till synnerligen förmånliga priser direkt från
olika bokförlag.

Svenskundervisning världen över
Föreningens verksamhet har som vanligt
täckt ett brett spektrum av insatser av
olika slag.
Blandade aktiviteter
• Sverigekontakt har distribuerat en ny
Sverigekarta framtagen av Svenska
institutet till ett stort antal skolenheter i
utlandet.
• Den årliga lärarkonferensen i Baltikum,
som skulle ha genomförts i oktober i
Kaunas, Litauen blev inställd på grund
av pandemin.
• De cirka 150 skolföreningarna runtom
i världen som bedriver ”Kompletterande
svenska” fick alla ett bokpaket – totalt
utskickades 154 paket – med barn- och
ungdomslitteratur till sina bibliotek.
Dessa skolföreningar har sammantaget
ungefär 5000 elever.
• I november stödde Sverigekontakt ett
årligt återkommande arrangemang på
Hanaholmen i Finland – Sverigepaket
2020 – som vänder sig till svenskstuderande på universitet och högskolor i
Helsingforsområdet. Närmare 200 studenter deltog. På grund av coronapandemin ägde arrangemanget rum via det
digitala verktyget Zoom.
• Föreningen arrangerade i september en
Zoom-konferens för svensklärare vid
tyska Volkshochschulen. Ett 15-tal

lärare deltog.
• Stöd till Svenska folkhögskolan i Estland
har fortsatt att utgå under året. Större
delen av dessa medel har beviljats av
de Ekmanska stiftelserna.
Utöver ovanstående insatser har ett tiotal
kulturaktiviteter vid skolor och skolföreningar i utlandet fått ekonomiskt stöd, till
exempel i Spanien, Tyskland, Frankrike,
Italien och USA. Aktiviteterna har varit
av skilda slag, såsom författarbesök från
Sverige, skolutflykter, museibesök, musikoch idrottsverksamhet m.m.
Sommarkurs i svenska
Den årligt återkommande sommarkursen i
svenska på Billströmska folkhögskolan
på Tjörn blev inställd på grund av coronapandemin.
Stipendier
Sverigekontakt har fortsatt att administrera ett program med s.k. friplatser vid
svenska folkhögskolor. Pandemin under
året har dock inneburit att betydligt färre
studerande har haft möjlighet att komma
till Sverige.
Under vårterminen studerade sålunda
två elever från Rumänien, en från Belarus och en från Polen med stipendier från
Sverigekontakt på följande folkhögskolor:
Tärna, Axevalla, Kyrkerud och Billströmska. Under höstterminen studerade en
stipendiat från Polen på Billströmska
folkhögskolan. Samtliga stipendiater har
inbjudits till Göteborg för att bland annat
lära känna staden och träffa Sverigekontakts personal.
Under året har det varit stora problem
med uppehållstillstånd från Migrationsverket för stipendiater som kommer från
länder utanför EU.
Sverigekontakt delade även ut stipendi-

er till 10 svenska barn som bor utomlands,
för att dessa skulle kunna delta i sommarläger på Sparreviken på Västkusten.
Största delen av kostnaderna för detta
täcktes av externa medel.

Varierande engagemang och projekt
En del av föreningens insatser är påkallade
av akuta behov. De kan i vissa fall vara
ganska begränsade till omfånget. Annat
kan vara av betydligt större omfattning och
kan även sträcka sig över längre tid.
Centret för internationella studier i Minsk,
Belarus
Sverigekontakt har även fortsättningsvis
burit huvudmannaskapet för Centre for
International Studies i Minsk, Belarus, i
vilket Centre for Swedish Studies ingår.
Centret startade 2002 och har idag främst
studenter som läser franska och svenska,
men även nederländska, finska, danska
och norska studeras. Det svenska centret
ligger centralt i Minsk och är en samlingspunkt för intresserade av nordiska språk
i allmänhet och svenska i synnerhet.
Cent-ret finansieras dels med elevavgifter
– svenskcentret har närmare 200 studenter
per termin, varav merparten studerar svenska – dels av bidrag från inblandade länder.
Centrets chef är Nastassia Maiskaya.
Coronapandemin har, liksom i andra
länder, påverkat mycket i Belarus. Men
utöver pandemin har det under året dessutom varit mycket oroligt efter presidentvalet i början av augusti. Trots detta har
centret lyckats upprätthålla mycket av
sin verksamhet, men många kurser har
bedrivits via digitalverktyget Zoom.
Det åligger Sverigekontakt att se till att
verksamheten bedrivs så effektivt och
professionellt som möjligt och inte minst
att underlätta för ledning och lärare att

verksamheten kan löpa vidare på samma
trivsamma och attraktiva sätt som tidigare.
Svenska minnesmärken i utlandet
Försäljningen av boken Var i all världen
har ombesörjts av
kansliet i första
hand. Många av de
aktiviteter där boken
skulle ha distribuerats har på grund av
mötesrestriktioner
ställts in – det gäller
möten på Utrikesdepartementet, Bokmässan, lärarkonferenser etc.
De karolinska fångarnas censurerade brev
Under året pågick – dock med reducerad
intensitet på grund av pandemin – ett forskningsprojekt som initierats tidigare och som
bedrivs med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse. Det gällde de ca 23 000
svenska krigsfångar som efter Karl XII:s
nederlag vid Poltava och Perevolotjna
fördes först till Moskva och vidare till olika städer i Sibirien. Dessa svenskar kom
att stanna i Ryssland åtminstone fram till
freden i Nystad 1721. Flera av fångarna
skrev brev till Sverige och ett tämligen
stort antal av breven kom aldrig fram,
då de fastnade i censuren. Samma öde
rönte brev från Sverige till Ryssland. Inom
projektets ram har dessa brev, sammanlagt 693 blad, uppspårats vid ryska arkiv.
Projektet ska enligt planen bedrivas under
ytterligare några år. Sveriges ambassad i
Moskva hålls fortlöpande informerad om
projektets fortskridande.

Svenskan i Gammalsvenskby, Ukraina
Det har tidigare varit känt att de svensktalande i Gammalsvenskby blir allt färre och
att de alla om några år av allt att döma
kommer att vara borta. Sverigekontakt har
därför engagerat en svensktalande rysk
forskare, Alexander Mankov, som under
många år besökt Gammalsvenskby. Han
har från 1 april 2018 i skrift börjat dokumentera dialekten i olika former. Under
2020 har han närmat sig slutförandet av
en ordbok och påbörjat det som avses bli
en grammatik avseende den svenska dialekten i Gammalsvenskby.
Kartläggning av svenskundervisning
i utlandet
Genom medel beviljade från Oscar
Ekmans Stiftelse för Sverige i Utlandet har föreningen fått möjlighet att under
några år genomföra en kartläggning av
all undervisning i svenska utomlands,
med undantag av den undervisning som
bedrivs vid utländska universitet. Kartläggningen kommer att gälla länder utanför Norden och omfatta svenska skolor,
kompletterande svenskundervisning,
svenska som ett främmande språk inom
gymnasie- och vuxenutbildning, svenska
vid Europaskolor, svenska sektioner vid
internationella skolor, svenska inom IB-utbildningen och eventuellt ytterligare någon
verksamhet. Kartläggningen ska pågå
några år framåt.
Ett läromedel i svenska som främmande
språk avsett för i första hand Ryssland
I början av året bestämdes det att Sverigekontakt tillsammans med svensklärare i
Ryssland skulle utarbeta ett läromedel i
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svenska som främmande språk, avsett
primärt för det ryska skolväsendet. Ett
sådant läromedel behöver godkännas av
de ryska skolmyndigheterna. När detta väl
är gjort kan svenska som ett främmande
språk konkurrera med språk som franska,
tyska spanska etc. och eleverna kan få
betyg inskrivna i sina samlade betygsdokument. I Ryssland läser eleverna främmande språk i fem år, och de har en bok
för varje årskurs. Det omfattande arbetet
har påbörjats, men på grund av pandemin
har de inblandade inte kunnat hålla full fart.
Generalkonsulatet i St Petersburg har på
olika sätt varit behjälpliga – i kontakt med
myndigheter, med viss samordning och
annat. Sveriges ambassad i Moskva är informerad om projektet och har också tagit
kontakt med den ryska skolmyndigheten.
Andra, mindre omfattande aktiviteter
• Sverigekontakt har med olika priser stött
den numera återkommande ”Läsutmaningen”, som innebär att svenska skolenheter i utlandet tävlar i att läsa barnoch ungdomslitteratur.
• Generalsekreteraren ingår i Svenska
institutets svenskundervisningsnämnd,
som bland annat föreslår utlandslektorer
i svenska vid ett antal utländska
universitet.
• Generalsekreteraren är styrelseledamot
i Stipendiefonden för svensk utlandsungdom, som bland annat beviljar
stipendium till elever vid de svenska
internatskolorna – Sigtuna och Lundsberg – och till vissa elever vid svenska
skolor i utlandet. Under senare år ges
även stipendier för praktik vid svenska
handelskamrar utomlands.
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Forskningsprojektet GöteborgsEmigranten
Arbetsgruppen har under det gångna
året drabbats hårt av att två medarbetare
avlidit. Per Clemensson gick bort i april
och Johan Larsson i oktober. Projektets utåtriktade fysiska aktiviteter, innan
covid-19 slog till, har bedrivits tillsammans med GöteborgsRegionens Släktforskare. Bokföringen har ombesörjts av
Sverigekontakts kansli. Ewert Arwidsson
sköter nu administrationen och leverans
av CD-skivor och böcker. Försäljningen
av CD Emigranten Populär är nu på stark
nedgång, då informationen även finns tillgänglig på USB-minne. Marknadsföringen
av projektrapporten Göteborgs-Emigranten 8 avstannade helt i mars, som en följd
av coronaviruset. Hemsidan har uppdaterats under året.
Ewert Arwidsson sitter i styrelsen för Föreningen EmiWeb, där han representerar
Göteborgs-Emigranten. EmiWeb är en onlinetjänst för nordisk migrationsforskning
på Internet.

Den lokala aktiviteten Släktforskningens
dagar arrangerades den 15 och 16 februari
på Stadsbiblioteket i Göteborg. Detta är ett
samarbete mellan Arkiv Digital, DIS-Väst,
Göteborgs-Emigranten, GöteborgsRegionens Släktforskare och Studieförbundet
Vuxenskolan. En monter för information
och försäljning av CD, böcker m.m. bemannades för Göteborgs-Emigrantens
räkning av Ewert Arwidsson, Lars-Göran
Johansson och Johan Larsson.
De nationella Släktforskardagarna, som
skulle anordnas i Skövde under hösten,
blev ställda.
Under våren startade en kurs i emigrantforskning med 10 deltagare, som fick inhiberas efter första sammankomsten. Kursen skulle vara 4 x 3 timmar och behandla
emigrationshistoria, källor till emigrantforskning i Sverige och USA, databaser
och praktikfall från deltagarna. Handledare
var Ewert Arwidsson och Johan Larsson. Den tryckta arbetshandboken med
åhörarkopior har använts i detta samman-

hang. Kursen beräknas återupptas våren/
hösten 2021 och starta om från början.
Göteborgs-Emigranten abonnerar på den
amerikanska militärdatabasen Fold3 och
den likaledes amerikanska tidningsdatabasen Newspapers.com. Tillgång till databaserna Ancestry och EmiWeb erbjuds
projektets forskare genom medverkan i
EmiWeb-samarbetet.
I december flyttade Göteborgs-Emigrantens aktiviteter och lager över till
GöteborgsRegionens Släktforskare och
ingår nu som en del i dess verksamhet.
Kontaktperson i emigrationsfrågor är
Ewert Arwidsson.

Stiftelsen Lützenfonden
Bestämmanderätten över användningen
av stiftelsens medel tillkommer en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka
två jämte lika många suppleanter för en
tid av tre år i sänder utses av Sverigekontakts överstyrelse, och en ledamot jämte
en suppleant för viss angiven tid eller tills
vidare utses av den äldsta bland konsul
Ekmans på Bjärka-Säby efterlevande.
Styrelse
Ordförande: civilekonom Oscar Ekman,
Sturefors.
Ledamöter: prof. Thomas Magnusson,
Göteborg, och fil.kand. Ann Grönhammar,
Stockholm.
Suppleanter: Sverigekontakts generalsekreterare fil.kand. Lars Bergman, Göteborg,
och fil.kand. Karin Rydén, Berlin.
Sekreterare och verkställande ledamot:
Dr. phil. Inger Schuberth, Wachtberg.
Protokollförda möten har hållits 25 februari, 6 maj, 16 september och 2 december.
Ett protokollfört styrelsebeslut fattades den
22 oktober per capsulam.

först till pingst kunnat öppna – med iakttagande av föreskrivna säkerhetsåtgärder
mot smittspridning. Under hösten har en
ny touch-screen installerats i museet. Vid
årets slut lämnade chefen för Museum
Lützen, Katja Rosenbaum, sin tjänst.
I december kom det länge väntade
beslutet från delstaten Sachsen-Anhalt att
pengar beviljats för en ny museibyggnad
på minnesplatsen.
Vid minnesstenen i Breitenfeld har en
av de fyra lindarna fällts och en skadad
lind har beskurits med hjälp av trädfirman
demergo i Leipzig.
Vetenskapligt
På grund av coronapandemin måste de
planerade föreläsningsresorna ställas in.
Under året har redaktionellt arbete
inför publicering av bidragen till Lützener
Gespräch 2019 genomförts tillsammans
med Museum Lützen.
Inger Schuberth har avslutat manuskriptet ”Ett längre samtal med Drottning
Kristina den äldre”, vilket antagits för
publicering av Langenskiölds förlag i
Stockholm.
Den 6 november i Lützen
Planerna inför den 6 november reviderades löpande under hösten och trappades successivt ner i samma takt som
coronapandemin tilltog. Det lyckades till
slut att anordna en mindre lokal samling
utanför kapellet, med efterföljande kransnedläggning. (Se tidningen Sverigekontakts
decembernummer 2020.)

Lokalföreningarna
De olika lokalföreningarnas egna rapporter
ligger till grund för följande redovisning av
de olika aktiviteterna under året.
Lokalföreningen Stockholm
Stockholms lokalförening är sedan 2018
en aktivitetsgrupp inom Sverigekontakt i
Göteborg.
Lokalföreningen i Helsingfors
Lokalföreningen i Helsingfors Sverigekontakt i Finland rf:s syfte är att i Finland
bedriva allsvensk verksamhet, att utveckla
vänortskontakten med Sverige, att i Sverige sprida kännedom om det svenska i
Finland samt att i Finland informera om
Sverigekontakts världsomspännande verksamhet. Föreningen vill kort och gott främja svenskt språk och svensk kultur genom
sin existens och verksamhet.
Under 2020 har föreningen genomfört två årligen återkommande projekt,
bokprojektet samt seminariet Sverigepaket. På våren genomfördes bokprojektet
i samarbete med bokförlaget Schildts &
Söderströms samt med understöd från
Svenska kulturfonden, då stipendieböcker skickades ut till nyblivna studenter runt
om i Finland, sammanlagt 450 stycken.
Stipendieboken delas ut till en eller två
studenter vid landets alla finska gymnasieskolor för att uppmuntra och belöna dem som med goda vitsord studerat
svenska språket. Stipendieboken 2020
var Kalevala för lata av Anders Larsson.
Seminariet Sverigepaket, som anordnades

Verksamhet
Den 5 mars hölls ett planeringsmöte i
Göteborg med Kistone AB inför den nya utställningen i det svenska museet i Lützen.
Under våren hölls flera videokonferenser
med Kistone AB och i början av juni förelåg
deras förslag med text och bilder. Textdelen har komprimerats och översatts till tyska
och bildpresentationen kortats och översatts till svenska för att tjäna som informationsmaterial. Under hösten har Lützenfonden försökt hitta sponsorer för projektet
hos svensk industri.
Den 10 mars och den 15 september
hölls möten med Kapellstiftelsens styrelse
(Kuratorium) i Lützen, vilka leddes av
Lützenfondens representant Maik Reichel.
Minnesplatsen har under 2020 haft
4 004 besökare, alltså nästan en halvering i jämförelse med de senaste åren, men
ändå tillfredsställande med tanke på att
minnesplatsen på grund av coronapandemin tvingats hålla stängt hela våren och
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virtuellt på hösten, erbjöd finskspråkiga
universitets- och högskolestuderande i
hela Finland ett seminarium kring temat
”Klimatsmart framtid”. Talarna behandlade
temat ur olika synvinklar.
Evenemangets huvudtalare var verkställande direktör för Miltton Europé
Maria Wetterstrand, ”Mot en grön ekonom”,
marknadsföringskonsult Jennifer Sandström, ”Från flygskam till alternativa
resesätt” samt företagare och influenser
Cecilia Lassfolk, ”Smarta tips för en hållbar livsstil”. Sammanlagt 127 personer
hade anmält sig till evenemanget och som
bäst deltog 115 personer. Länk till bandningen: https://youtube/hqMSkr7njLE
Seminariet ordnades i samarbete med
Hanaholmen — kulturcentrum för Sverige
och Finland och nätverket Svenska nu
samt i samarbete med Språkcentrum vid
Helsingfors universitet, Aalto-universitetet,
Haaga-Helia yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Laurea, Metropolia yrkeshögskola
och Sveriges ambassad i Helsingfors med
ekonomiskt stöd av Sverigekontakt i Sverige, Svenska kulturfonden och Kulturfonden för Sverige och Finland.
Under året har styrelsen för Sverigekontakt i Finland rf sammanträtt två
gånger samt träffats vid några mindre
arbets- och planeringsmöten.
Lokalföreningen på Åland
Verksamhetsåret 2020 har varit annorlunda på grund av covid-19-pandemin. Mycket
av det som planerats blev inställt. Även
planerade möten för fortsatt arbete med
Allsvensk samlings 100-årsjubileum fick
vänta. Några aktiviteter genomfördes dock
under året.
Alla som är på Facebook kan följa
“Allsvensk Samling på Åland”. Förutom
kallelser och referat finns där bilder från
olika aktiviteter.
Målsättningen för Allsvensk samling r.f.
är att samla alla ålänningar kring gemensamma ideal, språk och kultur i landskapet
Åland. Man verkar som en lokalförening
av Sverigekontakt.
Styrelsen har bestått av Erik Lindholm
ordförande, Olle Strömberg, viceordförande
och medlemmarna Annette Gammals, Tony
Salminen, Göran Karlberg, Gurli Rådland,
Sten Hansen och Yvonne Sundbom Korpi, sekreterare. Ersättare har varit Gudrun
Salmèn. Verksamhetsgranskare har varit
Johan Lindholm. Tre styrelsemöten har
hållits under året.
Föreningen har drygt 80 medlemmar,
och medlemsavgiften har varit 15 euro/
person och 20 euro/par. Några nya medlemmar har tillkommit under året. Tre
medlemsinfon har skickats ut.
Flera inplanerade aktiviteter ställdes in
på grund av pandemin, däribland en sammankomst i mars, samt även årsmötet
som planerades till 19 april. Utfärd till
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CARLSRO badhotell 13 juli blev däremot
av (pandemin hade lugnat sig). Lunch intogs på CARLSRO, och därefter gavs en
föreläsning av Marcus Lindholm på biblioteket av utställningen om Flisöslaget år
1720 – slaget som stod mellan Peter den
Stores galärflotta och delar av svenska
flottan.
Årsmötet hölls först 20 september på
Ålands fotografiska där 22 personer deltog. Ett uppskattat och humoristiskt föredrag om svenska språket hölls av Benita
Mattsson-Eklund.
Firandet av Borghill Lindholms födelsedag 13 oktober och den planerade årliga julmiddagen blev inställda, då pandemireststriktionerna blivit hårdare igen.
Arbetsutskottet har bestått av följande
personer: Erik Lindholm, Annette Gammals, Gurli Rådland och Yvonne Sundbom
Korpi. Utskottet har uppdaterat medlemsoch adresslistan samt mailadresser med
syfte att förbättra information som skickats
ut under året. Information har även ingått i bägge lokaltidningarnas kalendrar.
På föreningens årsmöte kompletterades
arbetsutskottet med Olle Strömberg och
Johan Granlund, just med tanke på det
kommande 100-årsjubileet 2023.
Lokalföreningen i Göteborg
Lokalföreningen i Göteborg är vilande,
men en aktivitetsgrupp inom föreningen
kan anordna vissa arrangemang. Under
coronapandemin har dock så ej skett.
Lokalföreningen i Västervik
Årsmötet hölls coronaanpassat på uteplats
hos Sven Olof Nilsson, Strömsgatan 21 i
Västervik, den 12 september 2020. Verksamhetsberättelsen diskuterades, bokslutet
godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Vid mötet valdes Jorid Williamson till ordförande. Till övriga ledamöter
i styrelsen valdes Marketta Hautaniemi,
Jaan Kärem, Gudrun Lindblad, Sven
Olof Nilsson, Elisabet Sandgrim, Mustafa
Saoud och Kjell Westerlund.
Förutom årsmötet har på grund av covid-19
endast två protokollförda styrelsemöten
hållits. Kontakten med medlemmar har
huvudsakligen skett genom mejl, brev och
telefonsamtal, där information om projekt på
central nivå, som ordföranden fått genom
överstyrelsen, har delgivits alla.
Bidrag för svenskundervisning i Gammalsvenskby i Ukraina, bokpaket till
Hyvinge skola norr om Helsingfors, liksom
fortsatta bidrag till Aibolands museum i
Haapsal och till uppbyggnad av minnesmärken på Rågöarna har fortsatt som
tidigare år. Däremot kunde Billströmska
inte ta emot stipendiater från finskspråkiga områden i Finland under rådande

pandemi. Prenumeration på Kustbon och
medlemskap i Svenskbybornas förening
har återupptagits. Vår framtida inriktning
är under ständig debatt och vi har beslutat
att vår förening fortsatt koncentrerar sig på
verksamheten i våra grannländer österut.
Vi upprätthåller kontakterna i Finland, Estland och Ukraina i första hand via mejl och
telefonsamtal.
Under 2020 skedde ingen kapitaltillväxt
på grund av uteblivna utdelningar. Inlösen
av Gunneboaktier har gjort det möjligt att
inför år 2021 fortsätta med våra planerade
bidrag och dessutom instifta ett stipendium
på Nuckö gymnasium i Estland.

Till sist
Aktiviteterna under 2020 har i mångt och
mycket styrts av den rådande pandemin.
Möten har blivit inställda eller övergått från
fysiska träffar till digitala. Mycket av det
som tidigare har begtraktats som ett normalt verksamhetsår med lärarkonferenser
i utlandet, resor över landgränser, främjande av kulturaktiviteter utomlands och i
Sverige och så vidare har under 2020 varit
omöjligt att genomföra.
En redovisning av det som trots allt förekommit kan aldrig bli fullständigt rättvisande, men ovanstående är avsett att
ge en representativ bild av året. Att döma
av reaktionerna från avnämarna har föreningens insatser varit uppskattade. Tack i
olika former framförs ofta till kansliet. Den
direkta kontakten med dem föreningen är
satt att tjäna är mycket stimulerande.
Det är också den beredvillighet att bistå
föreningen i dess arbete som många visar.
Medlemmarnas engagemang är en
förutsättning för att verksamheten skall
kunna bedrivas väl, men det är märkbart
hur intresserade många andra också är.
Denna attityd bildar en avgörande grund
för arbetet och skapar dessutom ekonomiska förutsättningar för att de intentioner
som föds också ska kunna förverkligas.
Överstyrelsen vill därför gärna tacka alla
medlemmar, samarbetspartner, medelsbeviljande instanser och andra tillskyndare som på olika sätt bidragit till ännu ett
framgångsrikt år och hoppas på fortsatt
gott samarbete.
Göteborg i april 2021

Bo Ralph		
ordförande

Lars Bergman
generalsekreterare

Nutidsorientering
Följde du med vad som hände i Sverige våren 2021?
1. Vilket herrlag blev svenska mästare
i ishockey i början av maj?
A. Djurgården
B. Rögle
C. Växjö
2. Prins Carl Philip och prinsessan
Sofia har fått ytterligare en son. Vad
heter han?
A. Julian
B. Julius
C. Justus
3. Denna logotyp tillhör ett bilmärke
med stark anknytning till Sverige. Vad
heter bilmärket?
A. Koenigsegg
B. Polestar
C. Nevs

4. Sveriges utbildningsminister var i
ordentligt blåsväder efter hanteringen
av senaste PISA-undersökningen. Vad
heter hon?
A. Lena Hallengren
B. Märta Stenivi
C. Anna Ekström
Bild: Mr Cake

5. När Sveriges nationaldag 6 juni blev
helgdag för ett antal år sedan togs
en annan helgdag bort som röd dag i
almanackan. Vilken?
A. Annandag påsk
B. Annandag pingst
C. Annandag jul
6. Sveriges kung Carl XVI Gustaf fyllde
år 30 april. Hur mycket fyllde han?
A. 70
B. 75
C. 80
7. Detta är Västergötlands landskapsblomma. Vad heter den?
A. Skogsstjärna
B. Ljung
C. Gullviva

8. Denne man avled i maj 84 år gammal. Han hade då uppträtt på svenska
scener i mer än sex decennier. Vem
var han?
A. Svante Thuresson
B. Gunnar Wiklund
C. Östen Warnerbring
9. Svensk ordbok har kommit ut i en ny
upplaga. En del ord har fallit bort och
flera har tillkommit. Ett nytillkommet
ord är plastbanta. Vad betyder det?
A. Banta genom att vira in sig själv i folieplast och på så sätt svettas bort kilon
B. Banta genom att äta små plastkulor
som rensar tarmen
C. Minska mängden plast i sitt dagliga liv
10. Globen i Stockholm byter namn.
Vad ska den heta framöver?
A. Arena Hammarby.
B. Stockholm arena.
C. Avicii arena.
11. Vad kallas han som tävlade för
Sverige
i Eurovision Song Contest i
Foto: Pär Wickholm
Rotterdam?
A. Tusse
B. Musse
C. Husse
12. Postnord som sköter det mesta av
postutdelningen i Sverige genomför en
stor förändring. Vilken?
A. Företaget delar inte längre ut reklam.
B. Företaget delar endast ut post till
hushåll varannan dag.
C. Företaget delar även ut post på
lördagar.

13. Let’s Dance är ett mycket populärt
tv-program där kända personer tävlar i
dans. Vem vann i år?
A. Filip Lamprecht
B. Carola Häggqvist
C. Keyyo
14. Göteborg har invigt en ny bro över
Göta älv från fastlandet till Hisingen.
Vad heter den?
A. Götaälvbron
B. Hisingsbron
C. Nya Älvsborgsbron
15. Många svenskar har under pandemin valt att skaffa hund. Vilken är den
populäraste rasen?
A. Schäfer
B. Labradoodle
C. Labrador

Skicka de rätta svaren till Sverigekontakt, Box 53066, 40014 Göteborg senast
15 augusti. Du kan också mejla svaren
till lars.bergman@sverigekontakt.se.
Bokpris till de tre först öppnade rätta
svaren.
Lösning till nutidsorienteringen nr 1,
2021 var: 1B, 2C, 3B, 4A, 5C, 6A, 7B,
8B, 9A, 10B, 11C, 12B, 13A, 14A, 15C.
Pristagare:
Helmut Huntemann, Tyskland
Margrith Fjällman, Schweiz
Satu Huuhka, Finland
GRATTIS!
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EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER
Svensk grundskola och svenskt gymnasium
IB Middle Years Programme, IB Diploma Programme, IB Career-related Programme
Ekonomiprogrammet med svensk läroplan erbjuds även tvåspråkigt, engelska/svenska

NYHET

IB CP Busi
ness &
Hospitality
Manageme
nt

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,
svenska som modersmål är inte ett krav.

FLEXIBELT BOENDE

UPPTÄCK SSHL

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.

Vill du träffa våra lärare och våra elever? Och få en
glimt av livet som internatelev på SSHL?
Kom på digitalt Öppet hus!

Därför erbjuder vi nu fler alternativ för vårt

www.sshl.se/oppet-hus

internatboende:

Heltidsinternat - för er som bor långt bort
SSHL Traditionellt internat - res hem vissa helger
Veckointernat - res hem varje helg
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Det finns även möjlighet för internat-intresserade
familjer att göra besök under säkra former, provbo
eller boka en virtuell visning via videolänk.
www.sshl.se/visit

www.sshl.se

www.sshl.se/provbo

