
1SVERIGEKONTAKT

En tidning för all världens svensktalande | Nr 1 mars 2022

ATT ARBETA SOM UTLANDSLEKTOR

Psalmodikon
Årsberättelse



2 SVERIGEKONTAKT

FRÅN DICKSONSGATAN

Sparreviken
I sommar blir det lägerskola i Sparreviken – 
som vanligt. Svensktalande barn i utlandet 
kan få sin lägerskoleavgift betald. Tanken 
bakom detta är att svensktalande barn i utlan-
det har svårt att utveckla sin svenska på samma 
sätt som om de varit bosatta i Sverige. På 
Sparreviken får de möjlighet att träffa svenska 
barn och få ett ”språkbad” – detta kombinerat 
förstås med alla spännande äventyr en läger-
skola erbjuder. Är du som förälder intresserad, 
så anmäl snarast ditt barn via Sparrevikens 
hemsida www.sparreviken.se. Om barnet får 
plats så meddela mig via ett mejl.

Lärarkonferenser
Många elever framför allt i kompletterande 
svenska ser nog fram emot att träffa varan-
dra igen och inte bara vara ett ansikte på 
skärmen. Då det nu ser ut som om pan-
demin klingar av så är det många svenska 
skolföreningar och lärare i utlandet som 
behöver ny energi att möta eleverna igen. 
Förhoppningsvis kommer några av oss att ses 
vid lärarkonferenser under hösten – det ser 
åtminstone jag fram emot.

Till sist
Här i Sverige går vi mot vår och därmed 
ljusare tider. I poesins värld brukar ju våren 
tolkas som något nytt som spirar, som ung-
dom, som förälskelsens tid, ja överhuvudta-
get allt positivt. Låt oss se det 
så! Allt gott!

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se

 

folkhögskola under en termin. Sverigekon-
takt betalar en månatlig summa pengar till 
stipendiaten som kan användas till de behov 
som uppstår. För ansökan gällande studier 
hösten 2022 gäller 15 april – mer informa-
tion finns på Sverigekontakts hemsida  
www.sverigekontakt.se. 

 

Stipendiefonden för svensk 
utlandsungdom
Här finns möjlighet att få pengar för många av 
er som studerar på en svensk skola i utlandet 
eller för er som organiserar Kompletterande 
svenska. Och för några grupper till. Gå till 
fondens hemsida www.stipfond.se och läs 
mer – jag kopierar in dess reglemente här:
Stipendium kan beviljas för:

• Studier vid de svenska internatskolorna Sig- 
 tunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL  
 och Lundsbergs skola i Sverige. Vi beviljar  
 inte stipendiemedel för andra internatskolor  
 eller för vanliga gymnasieskolor i Sverige. Vi  
 beviljar stipendiemedel för att täcka del av  
 internatavgiften.
• Svensk skola eller svensk sektion i utlandet.  
 Studierna ska bedrivas på grundskolenivå  
 (årskurs 4–9 – från 10 år) eller på gymnasie- 
 nivå (upp till 21 år). Vi beviljar stipendie- 
 medel för att täcka del av skolavgiften hos  
 de svenska utlandsskolorna.
• Svenska gymnasieelever som vill göra ett  
 utbytesår i svensk utlandsskola och som inte
 får med sig sin skolpeng.
• Intensivkurs i Sverige i svenska, samhälle  
 och kultur, s.k. sommarkurs (Från 10 år till  
 21 år). Kurserna är vanligtvis förlagda vid  
 Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket,  
 SSHL eller Uppsala International Summer  
 Session, UISS.
• Svensk skolförening i utlandet som bedriver  
 kompletterande svenskundervisning.
 • TISUS (Test in Swedish for University Stu- 
 dies). TISUS är universitetets behörighetsgi-
 vande test i svenska för kommande studier  
 på universitet och högskolor i Sverige. Testet 
  är avsett för de som har motsvarande ut- 
 ländsk gymnasieutbildning och planerar att  
 söka till akademiska studier i Sverige men  
 inte har betyg i svenska. Stipendiefonden  
 delar inte ut stipendier för TISUS-tester till  
 studerande som är äldre än 23 år. Under vår  
 ansökningsperiod (februari-april) varje år  
 kan stipendium sökas antingen för vårens eller  
 höstens tester samt för hel- eller deltester.
• Praktik för svenska studenter vid svenska  
 handelskammare utomlands och andra  
 organisationer i utlandet med inriktning på  
 svensk utrikeshandel och internationalise- 
 ring. Stipendiefonden delar inte ut stipendier  
 för praktik till studenter som är äldre än 30 år.

Som synes så finns här möjligheter. Du behöver 
dock antagligen ägna någon timme åt det, men 
det kan vara en lönsam timme. Ansökningstid-
en går ut 30 april för läsåret 2022/23. 

Äntligen! När jag börjar skriva detta 
– onsdagen 9 februari – så tas i stort 
sett alla pandemirestriktioner bort i 
Sverige och covid-19 betraktas inte 
längre som en samhällsfarlig sjuk-
dom. Detta trots att var och varannan 
svensk tycks ha covid-19 eller alldeles 
nyss ha haft symptom som tyder på 
coronaviruset. Men mycket få hamnar 
idag på sjukhus. Kommer livet nu att 
återgå till gamla rutiner eller vad kom-
mer att finnas kvar från de delvis nya 
normer och förhållningssätt vi har tagit 
till oss under de senaste två åren? 

Kommer vi att arbeta mer hemma, har vi 
slutat skaka hand med varandra, kommer 
vi att hålla avstånd i affärer, kommer vi 
att fortsätta sprita händerna, kommer vi 
att vara mer aktsamma om de sköra och 
äldre eller vad har pandemin inneburit på 
lite längre sikt? Jag tror fortfarande att ett 
arbete utförs mer effektivt och kreativt på 
en gemensam arbetsplats. Och dessutom 
är det roligare och mer socialt utmanande. 
Vem vill vara utan roliga, udda, knepiga, 
kunniga, spännande arbetskamrater?

I september är det val i Sverige. Det märks 
redan. Det börjar lovas åt alla möjliga håll – 
pensionärerna ska få mer, likaså bönderna, 
polisen och skolan, och så även försvaret och 
socialtjänsten. Bensinpriset ska ner och så 
vidare. Och mer löften lär det bli.  

Årsmötet
Sverigekontakt har sitt årsmöte i Göteborg 
14 maj med sedvanlig middag på kvällen och 
utflykt dagen därpå. Läs mer på sidan 4.  
Är du medlem och har tid och lust –  
anmäl dig!

Sommarkurs
Tyvärr blir det ingen sommarkurs 2022. 
Det har inte gått att arrangera en så stor  
aktivitet efter att vi alltför sent fått besked 
från Billströmska folkhögskolan – som haft 
kursen i många år – att de inte kunde gen- 
omföra den 2022. Kursen återkommer  
sommaren 2023, dock fortfarande oklart var.

Stipendier till en termins studier vid 
svensk folkhögskola
Under de senaste två pandemiåren har det 
varit få studenter utomlands som sökt sti-
pendium för att kunna studera en termin 
på en svensk folkhögskola. Tanken med 
stipendierna är att alla som läst svenska i 
sitt hemland – antingen i organiserad form 
eller på egen hand – ska kunna söka ett 
stipendium. Om det blir ett ja på ansökan 
så placeras stipendiaten utan kostnad på en 

Ukraina
När denna 
tidning slutredi-
geras invaderar 
Ryssland Ukraina. 
Nu pågår ett krig 
i Europa. Det är 
med förskräck-
else, rädsla och 
ilska vi följer 
utvecklingen i 
Ukraina som 
många av oss 
betraktar som ett 
grannland. 
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från restauranger och klubbar.
Vi har fått en nästan handgriplig påmin-

nelse (fast naturligtvis med alla påbjudna säker- 
hetsåtgärder vidtagna) om hur beroende vi 
är av varandra, av varandras sällskap. Vi vill 
inte se varandra som ett frimärke i ett hörn på 
en dator. Vi vill skaka hand och föra en mer 
otvungen konversation än vad de olika artifi-
ciella medierna tillåter.

Och det är inte bara ren sällskapssjuka 
som gör sig påmind. Det har under den svåra 
tiden också framgått hur fysiska och rumsliga 
vi är, hur mycket vi registrerar omkring oss i 
de utrymmen vi befinner oss i och hur viktiga 
dessa intryck är för helhetsupplevelsen. När 
vi träffas några stycken, minns vi sedan mer 
eller mindre aktivt hur vi satt i förhållande till 
varandra, vem som sa vad och med anled-
ning av vems tidigare inlägg.

Vårt minne hjälps upp av allt möjligt som 
samtidigt ägt rum i närmiljön. Inga stora 
saker, mest bagateller: ett underligt ljud, 
något som råkat hända mitt under det att 
någon av de närvarande hade ordet, de del- 
tagandes minspel, givetvis, reaktioner, ver-
bala och icke-verbala. Det mesta av detta 
kan uppfattas som brus när det inträffar nor-
malt (eller inte uppfattas alls), men i digitala 
sammanhang filtreras det till stor del bort, 
och därmed försvinner mycket av det som 
vi använder när vi bygger upp våra minnes-
bilder, medvetet eller omedvetet.

Man kan få en föreställning om hur 
mycket de skolbarn som tvingats stanna 
hemma har förlorat. Många hävdar att utbild-
ningssystemet fungerat ganska väl, men det är i 
så fall genom hängivna insatser och mängder av 
extra arbete från de ansvarskännandes sida. 
Annars hade det blivit katastrofalt.

I Sverige kan vi för närvarande glädja oss 
åt en något förbättrad situation. Den kan-
ske i vissa avseenden rentav börjar kännas 
ganska normal. Men det är mycket som fått 
utstå svåra prövningar.

En förening som har kontakt i olika for-
mer som sin livsluft plågas av en sådan situa- 
tion som rått. Mycket av det vi återkom-
mande gör oavbrutet har fått ligga nere. 
Nu hoppas vi att normaliteten återinträder 
någorlunda permanent. Vi har mycket att 
reparera och lika mycket att ta itu med på 
nytt. Låt oss hjälpas åt med det.

I detta nummer av tidningen kallar vi till 
ett fysiskt årsmöte. Det skall äga rum i maj. 
Kanske gal göken då, kan-
ske inte. Under alla omstän-
digheter skall det inte kännas 
galet att få träffas igen.

Välkomna!

Bo Ralph
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Mycket har under de senaste åren kretsat 
kring de svårigheter som pandemin ställt till 
med. Det ojämförligt värsta som den föror-
sakat är naturligtvis det mänskliga lidande som 
i alltför många fall följt i dess spår. Men i ett 
vidare perspektiv är det mycket annat också 
som visat sig ha stor betydelse för oss alla.

Dit hör själva bristen på rörelsefrihet. 
Att planera vad man skall göra och sedan 
genomföra detta efter bästa förmåga har 
varit en självklarhet för de flesta av oss. Eller 
att få en ingivelse och direkt omsätta sina 
idéer i handling.

Men så var det inte längre på det viset. 
Det var plötsligt så mycket annat att ta hän-
syn till. Skulle man göra något så enkelt som 
att gå till affären och införskaffa sina mest 
grundläggande förnödenheter, krävdes det en 
massa överväganden. När är den bästa tiden 
att ge sig iväg? Vart är det lämpligast att gå 
(om man hade alternativa möjligheter)?  
I vilken affär är det minst risk för trängsel? 
Var har jag lagt mina munskydd? Frågor 
som aldrig riktigt föresvävat en blev ett ganska 
centralt inslag i livet. Sprita händerna blev 
ett högfrekvent uttryck.

Annat som hört till vardagen uteblev. 
Under den värsta perioden träffade man 
knappast någon, inte ens sina närmaste. Att 
vara hänvisad till att umgås med släkt och 
vänner med hjälp av elektroniska hjälpmedel 
är kanske bättre än inget, men i längden är 
det ett undermåligt surrogat.

Hela arbetslivet har ändrat karaktär. Hur 
många digitala konferenser, möten, föreläsnin-
gar etc. som ersatt den normala formen av 
sådana tillställningar går antagligen inte ens 
att beräkna. Den som varit hänvisad till dem 
vet hur frustrerande de är i längden.

Det är säkert så, att det sparats en hel 
del pengar på det viset. Säkerligen har det 
också visat sig att mycket av det som man 
tagit för givet måste skötas på traditionellt 
sätt i själva verket kan handhas väl så effek-
tivt över Teams och Zoom. Antagligen kom-
mer många företag även fortsättningsvis att 
överväga noggrannare än tidigare om det 
verkligen är nödvändig att resa land och rike 
kring, kanske flera personer från samma ställe, 
bara för att delta i ett möte på ett flygplatsho-
tell någonstans i världen.

Visst, mycket går att hålla igång på konst- 
gjord väg. Kanske kan en del av det vi ofta 
gör slentrianmässigt omprövas och strykas 
från agendan. En del kanske rentav blir väl 
så bra med de hjälpmedel vi nu vant oss vid.

Men vad det blir tråkigt i längden! Vem 
man än talar med så får man samma kom-
mentarer. Alla är trötta på elektroniska 
möten och längtar efter normal samvaro. 
Detta är sannerligen inte bara en önskan 
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Sverigekontakts årsmöte 
2022 i Göteborg

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 ordförande för överstyrelsen
• Val av ledamöter och suppleanter i 
 överstyrelsen.
• Val av revisorer och revisorssuppleanter.
• Val av valberedning.
• Utlandsmedlemmarnas punkt.

Före årsmötet, preliminärt klockan 14.00, 
kommer överstyrelsen att samlas för ett 
styrelsemöte i hotellets lokaler. Kallelse till 
detta möte skickas till ledamöterna i början 
av maj.

Årsmötesmiddagen
Middagen intas lördagen 14 maj klockan 
19.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, 
Södra Hamngatan 59 i Göteborg – vi intar 
måltiden i hotellets restaurang Noot. Vi 
börjar med ett glas mousserande vin i  
hotellets bar. Därefter serveras en tre- 
rättersmeny inklusive dryck och kaffe. 
Pris: 590 kr per person.

Program söndagen 15 maj
Båten Lyrön kommer att ta oss runt His- 
ingen med start och mål vid Stenpiren i 
centrala Göteborg. Vi ger oss i väg klock-
an 9.30 och beräknas vara tillbaka fyra 
timmar senare och inte senare än 14.00. 
Under resan serveras vi kaffe och en lätt-
are lunch. Pris för utflykt inklusive förtäring 
är 350 kronor. 

Hotell
Vi har förhandsbokat ett antal enkel- och 
dubbelrum natten mellan 14 och 15 maj på 
Radisson Blu Scandinavia Hotel. Pris enkel-
rum 1495 kronor, dubbelrum 1695 kronor. 
Om du vill ta något av dessa rum i anspråk, 
så ring (0709-600612) eller mejla Lars Berg-
man (lars.bergman@sverigekontakt.se) 
snarast möjligt, dock senast 29 april. 

Anmälan och information
Anmälan till årsmötet, middagen och sön-
dagens program ska ske senast 29 april
(men gärna så fort som möjligt) per telefon 
0709-600612 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 bank-
giro 420-5670. Har du en kostnad för ho-
tellrum så betalar du det efter årsmötet.

Valärenden
Valärenden inför årsmötet anmäls till valbe-
redningen – Aimée Delblanc 08-32 45 75, 
Agneta Theander 073-9909427 eller Kjell 
Westerlund 0490-344 04.

Välkomna!

Text: Lars Bergman

Årsmöte äger rum lördagen 14 maj kl. 16.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, 
Södra Hamngatan 59 i Göteborg (nära Centralstationen).

Lyrön
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Sommarkursen i

Sverige 2022

Tyvärr har vi varit tvungna att ställa 

in sommarkursen i svenska 2022. 

Vi återkommer i god tid avseende 

sommaren 2023. 

Folkhögskolestipendier 
hösten 2022
Ni som är intresserade av att 
studera en termin på en svensk 
folkhögskola och på så sätt förbätt-ra er svenska kan söka om en så 
kallad friplats under en termin. Mer information finns på vår hemsida – www.sverigekontakt.se. Ansök-
ningstiden avseende höstterminen 2022 avslutas 15 april. 

Sverigekontakts medlemsavgifter 2022
Har du betalat Sverigekontakts medlemsavgift för 2022? Medlemsavgifterna är oförändrade sedan många år tillbaka.Enskild medlem   150 kr
Makar gemensamt   200 kr
Skolor     300 kr
Medlemmar i Finland betalar till sina respektive lokalföreningar i Helsingfors respektive Åland. Svensklärare inom vuxenutbild-ning i utlandet har sitt medlemskap utan kostnad.

Befinner du dig i Sverige betalar du avgiften till bankgiro 420-5670. 
Vid betalning i utlandet – Bank: SEB; IBAN: SE33 5000 0000 0501 1119 3729; BIC/SWIFT: ESSESESS
(Mottagare: Sverigekontakt)

Ange avsändare tydligt. Om du är ny medlem, meddela post-adress och gärna telefonnummer och mejladress. Du kan an-mäla dig som medlem på vår hemsida www.sverigekontakt.se. 

Sparreviken 2022

Lägren på Sparrevikens lägerskola är myck-
et populära.  Om ditt barn önskar delta så 
finns information på www.sparreviken.se. 
Vill du anmäla ditt barn så gör det direkt till 
Sparreviken. Mejla därefter lars.bergman@
sverigekontakt.se och meddela när ditt barn 
blivit antaget till något av lägren – då finns 
möjligheten att Sverigekontakt kan bidra 
med hela eller delar av lägrets kursavgift. 
Detta tack vare Ekmanstiftelsernas fonder.
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

Det är vårvinter, snön som föll i natt och i 
morse är redan på väg att åter bli vatten, 
denna gång som en brun sörja på gator och 
trottoarer. Naturen förvandlar sig, gång på 
gång innan den slutligen bestämmer sig för att 
släppa greppet och öppna för våren, det nya.

Jag blir mer och mer fascinerad av natu-
rens förvandlingsnummer. Jag vill gärna 
uppleva så mycket som möjligt i varje ögon-
blick, vara med fullt ut så länge som möjligt. 
Jag ser det när jag är ute men söker det också i 
läsning, när jag förutsättningslöst letar i det nya 
och det gamla. Om en skald som levde i Japan 
för tusen år sedan kan berätta något för mig 
om dessa förvandlingar, så är det ju underbart.

I en vacker antologi med japansk lyrik 
finner jag:

När jag ser
vårdimman stiga
tänker jag att det är det nya året
med all sin rikedom
som nu nalkas från bergens bortom –
(Fumimoto, ”Vårdimman”, ur Japansk lyrik för 
tusen år sedan. Fritt tolkad av Lars Englund, LT:s 
förlag 1953)

Jag har inte hittat några uppgifter om denne 
Fumimoto men vet att poeten och folkhög-
skolläraren Lars Englund (1917–1959) var 
en mycket fin och personlig uttolkare som 
verkar ha fångat mycket av det motsägelse-
fulla i en poetisk tradition, föreningen av lätt- 
het och hög specifik vikt.

Men inte alla skiften är så fjäderlätta som 
Fumimotos/Englunds. Poeten, rumlaren, 
förvandlingskonstnären, lagvrängaren Lars 
Wivallius (1605–1669) skrev efter sin fängel-
setid i finska Kajaneborg en den kargaste 
och vackraste bön till makterna om att livet 
ska bli skonsamt och givmilt mot alla. Våren 
kanske var kall och tveksam då, detta var ju 
under den epok som kallas ”lilla istiden” och 
Kajaneborg var nog inte heller så roligt. Utan 
att psykologisera alltför mycket kan jag tänka 
att längtan efter befrielse var stor och att 
tanken på våren laddats med höga förvänt-
ningar. Med stark blueskänsla tecknar Wival-
lius i en strof  ett scenario där den torra våren 
hotar att ge en förskräcklig sommar:

En torr och kall vår gör sommaren kort
och vintrens föda fördriver.
Gud hjälpe, som rår, si våren går bort
och liten glädje oss giver.
Sol varma, förbarma!

Hos vädret torrt
nu kölden sommaren river.
(Lars Wivallius, ”Klagevisa över denna kalla och 
torra vår”, 1641)

Ja, det står och väger, hur ska det bli? För tre år 
sedan gav Ulf  Lundell ut skivan Tranorna kom-
mer. Han tecknar i titelspåret ett porträtt av en 
som plötsligt en morgon hör de efterlängtade 
trumpeterna i skyn. Mannen är ingen ungdom 
längre, det gör lite ont här och var och han är 
nog inte på sitt bästa morgonhumör:

Aah, vakna! Vakna upp!
Öppna ditt fönster
Vädra ditt rum
Drick kaffet starkt och hett

Ljuset har tvekat
Ljuset vill inget
Men tvingas ändå
Det är enkelt och rätt

Gå nerför trappan i kalsonger och mage
Där neråt skogen högt över havet
Hörs de igen, trumpeterna
Tranorna kommer! Tranorna kommer!
/…/
(Ulf  Lundell, ”Tranorna kommer”, 
Parlophone 2019)

Jag spelar den, blir lika upplivad och på gott 
humör jag, när sången, orden, musiken låter 
genom lägenheten.

Letar vidare och känner åter att välfyllda 
hyllor är bland livets bästa materiella skatter. 
En association kan leda till en annan och en 
förmiddag blir en slingrande stig från bok 
till bok. Nu när jag letar efter det jag förstår 
har med längtan att göra, söker ögat efter 
markörer bland författarnamnen.
I Eva Runefelts diktsamling Ur världen (Bon-
niers 2020), som på en gång lekfullt och allva-
rligt granskar omgivningarna, finns:

Sädesärlan vippar sin stränga stjärt
som purken dam med infälld solfjäder
med slag lägger hon sig i, denna
tvåstämmiga fågel svänger så runt
på ena tändsticksbenet, uttråkad
av skatans grävande i sitt för att
slippa prata
(”Fåglar” ur Ur världen, Bonniers 2020)

Dikten måste läsas uppmärksamt och som i 
ett svep. Då finner man den rörelse i språket 

som gör att den lilla spattiga fågeln plötsligt 
finns där i trädgården, på grusvägen, på 
taket. Då infinner sig också en spegling av 
återseendets glädje. 

Jag vandrar vidare: i Karin Boyes kända 
dikt om vårens smärta finns det tvetydiga, 
det vi känner till och tvekar inför men som 
samtidigt är så tvingande och naturgivet att 
det inte går att motstå:

Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan  
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer
                              och det som stänger.
/…/
(Karin Boye, ur För trädets skull, Bonniers 1935)

Detta ambivalenta, som om allt om våren 
handlar om gränser och tolkningar, dyker 
också upp i en anteckning av Dag Hammar-
skjöld i den postuma boken Vägmärken  
(Bonniers 1963):
Marssol. I den spensliga björkens tunna skugga på 
skaren kristalliseras luftens frusna stillhet. Då – 
plötsligt – koltrastens trevande lockton, en verklighet 
utanför din egen, det verkliga. Plötsligt: paradiset 
från vilket vi stängts ute av vår kunskap.
(Dag Hammarskjöld, Vägmärken, Bonniers 1963)

Så: medan det är februari och jag längtar 
efter, mars, april, maj … med sädesärlor, 
koltrastar, tranor, tycker jag mig ändå ha 
dem inom, höra hur de låter från hyllor och 
väggar. Gott nog, ett tag till.

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



7SVERIGEKONTAKT

sig att behärska. Samtidigt har de fått lära sig 
hur viktigt det är att klara just dessa finesser, 
för det är de som skiljer de bildade från de 
obildade. Det brukar kallas inlärd irritation, 
när man har fått lära sig att vissa former helt 
enkelt är jättedåliga och inte får användas. För 
förståelsen kan det i princip aldrig spela någon 
roll om man säger före eller innan. Här hand-
lar det bara om hur man vill bli betraktad – 
som en som kan eller som en som inte kan.

En svårighet med det var bättre förr-regler 
är att ”förr” är så svårt att tidfästa. Var det för 
femtio år sen eller för fem hundra år sedan? 
Den svenska som talades för drygt femhundra 
år sedan hade varit svår  för oss att hantera. 
Inte nog med att många ord var annorlunda. 
De ord vi faktiskt hade förstått böjdes ändå 
till oigenkännlighet. Men för lite drygt fem-
hundra år sedan ändrades svenskan mycket 
radikalt. Kasussystemet försvann och tyskan 
möblerade om ordförrådet. Ofta ersatte tyska 
ord gamla fornsvenska ord, så att vi fick ord 
som betala och berätta. De här nya orden har 
jag inte hört några klagomål på  alls. Lagom 
gammalt verkar alltså vara bäst. Ingen av dem 
som skriver och beklagar svenska språkets för-
fall, eller kanske fria fall mot nya bottennote-
ringar, verkar tycka att vi ska tillbaka till for-
mer som Jag såg han, som var utmärkt svenska 
på 1200-talet eller så. Honom heter det, säger 
man idag. 

Motståndet mot förändringar gäller sällan 
nya ord för nya företeelser. Alla förstår att en 
ny grej, som en dator eller en elcykel behöver 
heta något. Betydligt mer upprörande anser 
man det vara om ett ord ändrar betydelse. 
En karaktär är inte en rollfigur i en film, som 
så många skriver i recensioner nu för tiden, 
utan det är en personlighet eller en läggning. 
Men nu fungerar ord så att de byter betydelse 
i språket. Inte minst gäller det de så kallade 
runda orden, som ofta betydde något oförarg- 
ligt innan de fick sin nya betydelse. Och 
ingen skulle använda dessa ord för att berätta 
om det oförargliga som de en gång betydde. 
Det hade låtit anstötligt. 

Engelska ord anses ofta vara det allra största 
hotet mot svenskan. Men engelskans inflytande 
över svenskan idag är mycket mindre än tyskans 
var en gång i tiden. Svenskan konserveras i 
viss mån av att vi har så mycket skrivet material. 
Skriven text förändras inte lika snabbt som tal, 
och ingen tycker att det är praktiskt att ändra 
stavning för ofta i ett språk. Det blir så svårt att 
läsa äldre texter då. Svenskan kommer att förän-
dras sakta med säkert, och när 
den har förändrats till oigen-
kännlighet igen, så är det inget 
vi behöver bekymra oss över. 
Något ska väl lingvisterna år 
2722 ha att ägna sig åt. 

Text: Sofia Tingsell

Har ni hört det här trötta skämtet: 
– Det var bättre förr.
– Ja, ju förr desto bättre!

Jag tycker att det är lika roligt varje gång 
och precis denna åsikt har många om det 
svenska språket. Det var bättre förr, och om 
man är osäker på hur något heter idag, ska 
man undersöka hur det hette igår. Ju mer 
fornsvensk en form är desto mer rätt kan 
man vara säker på att den är.

Ibland får jag mejl från personer som 
tycker att språkvårdare och professorer i sven-
ska inte gör sitt jobb, eftersom de envist vägrar 
att fördöma nymodigheter i språket. De kanske 
säger att det är helt okej att skriva helt okej, eller 
att skriva dom om man är osäker på ifall det ska 
vara de eller dem i en text. Om man tillåter 
sådan slapphet, menar många, så kommer det 
inte att finnas någon svenska kvar i framtiden!

Och det har de förstås rätt i. Om några 
hundra år har svenskan förändrats till något 
annat, det kan vi vara säkra på. Men det 
kommer att ske oavsett vad de handfallna 

professorerna gör. Det har nämligen hänt 
förr. Om en 1400-talssvensk landade i vår 
tillvaro skulle hen ha stora svårigheter med 
att förstå det vi säger idag. För svenskan har 
förändrats mycket sedan dess.

Dagens svensktalande är eniga om att 
svenskan som den ser ut idag är ganska bra 
och mycket skyddsvärd. Men den var som 
sagt ännu lite bättre förr. Frågan är bara när 
förr var? För de flesta var det ungefär när de 
var små och lärde sig ett antal språkregler i 
skolan, regler som de sedan har hållit högt. 
Om man bara kan hålla en handfull språkliga 
regler i huvudet så räcker det, menar många, 
för att rädda svenskan. Jag har inte hört så 
många argumentera för att hela det gramma-
tiska systemet till exempel svävar i fara. Men 
man måste hålla ordning på de symboliskt 
viktiga språkriktighetsfrågorna.

De viktiga symbolerna kan vara att kunna 
skilja på var och vart, före och innan och han och 
honom. Det är regler som skolan har lärt ut 
under lång tid, och som många har fått lära 

Svenskan 
i fritt fall

Äldre Västgötalagen
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Svenska institutet (SI) samarbetar med 
drygt 200 universitet i världen som har 
undervisning i svenska språket och 
kurser om Sverige. Vid dessa univer- 
sitet undervisar cirka 600 svensklärare 
och lärare i Sverigerelaterade ämnen. 
Av dessa är ett trettiotal utlandslekto-
rer. En utlandslektor har svenska som 
förstaspråk och är vanligtvis uppväxt 
i Sverige och bosatt där före anställ-
ningen vid det utländska universitetet.

I februari varje år förmedlar SI lediga utland-
slektorat för det kommande läsåret. De lediga 
tjänsterna annonseras på SI:s webbplats. Det 
brukar röra sig om ett tiotal tjänster. Utlands- 
lektorns uppgift är först och främst att 
undervisa i svenska språket, men ofta även 
om svensk kultur och svenskt samhälle. En 
viktig del av tjänsten är att förmedla vad 
som händer och debatteras i Sverige och 
hen blir ofta något av en ”Sverigeambas-
sadör” på plats. Utlandslektorn är dock 
anställd av det utländska universitetet. 

Hanna Theis arbetar sedan i oktober 
2021 som svensklektor vid Friedrich-Wil-
helms-Universität i Bonn. Här berättar hon 
om sina erfarenheter. 

Vad fick dig att söka tjänsten som svensklektor?
– Jag har haft span på utlandslektoraten 
under flera års tid, eftersom arbetsbeskriv-
ningen låtit så rolig och utmanande. Det 
har varit en tanke som jag haft med mig 
länge: att jag någon gång ville arbeta i 
utlandet, och framför allt i Tyskland. Tidig-
are har det inte riktigt varit rätt läge för mig 
att söka några lektoratstjänster. När tjänsten 
i Bonn utlystes var jag i en situation där det 
passade med en nyorientering både privat 
och yrkesmässigt.

Vad gjorde du tidigare? Berätta mer om din  
bakgrund.
– Jag har arbetat som gymnasielärare i sven-
ska och tyska under många år i Sverige. För 
några år sedan kompletterade jag min lärar-
behörighet med Svenska som andraspråk 
dels för att kunna söka mig utomlands, dels 
för att öppna upp för jobb inom andra skol- 
och utbildningsformer. År 2012 fick jag 
möjlighet att jobba på svenska sektionen på 

Europeiska skolan i München och den vis-
telsen gav mersmak på Tyskland.

Hur mycket undervisning har du?
– Jag undervisar 16 lektionstimmar i veckan. 
En lektionstimme är 45 minuter. Under 
höstterminen undervisar jag i fyra olika 
språkkurser och under vårterminen har 
jag sju kurser – såväl i svenska språket som 
i litteratur, kultur och interskandinavistik. 
Nivån är A1–B2 enligt den Europeiska ref-
erensramen. Tentaperioden för mina kurser 
ligger en gång per år, i juli, men detta ser 
olika ut på olika universitet. Kurserna i 
interskandinavistik ges på tyska.

Vilka är de främsta anledningarna till att man  
börjar läsa svenska i Bonn?
– Det är olika – en del gör det för att det 
krävs inom ramen för deras examen inom 
“Skandinavistik” eller “Germanistik”, och 
har inga större planer med språket efter 
studierna. Andra läser svenska för att med 
fokus på Norden rikta in sig mot översätt- 
ning, redaktörsarbete, tolkning, forskning 
eller undervisning. Jag har även studenter 
som till exempel läser medicin och som 
planerar att i framtiden arbeta i Sverige.

Är det något som har överraskat dig?
– Det stora intresset för Sverige som många 
studenter har överraskar mig varje dag. En 
del av mina studenter deltar enbart i under-
visningen för att de har ett stort Sverige- 
intresse och inte för att de behöver ten-
torna eller poängen för sin examen. Det är 
även förvånande i hur stor utsträckning de 
studerande är analoga under föreläsningar 
– anteckningar görs ofta med papper och 
penna medan dator eller Ipad är ett undan-
tag. Även jag som lärare behöver bli mer 
analog eftersom tekniken inte alltid fungerar. 
Men det är förvånande att online-undervis-
ningen, och till viss del hybridundervisnin-
gen, fungerat så pass bra som den gjort.

Vilken bild har studenterna av Sverige?
– Tyska studenter har generellt sätt en 
väldigt positiv bild av Sverige, en bild som 
ibland är något onyanserad. Detta blir även 
ofta ett ämne för diskussion i klassrummet: 
Bilden av Sverige och nyanseringen av 

densamma. Det många av mina studenter 
associerar till Sverige är relativt stereotypa 
bilder som natur, musik, viss mat, vissa kända 
personer, men detta skiljer sig förstås åt ber-
oende på vilka erfarenheter och förkunskaper 
studenterna har. Vi har många möjligheter 
i de olika kurserna som ges inom kultur och 
litteratur att fördjupa bilden tillsammans i 
undervisningen genom samtal och läsning.

Finns det någon rolig episod som du vill berätta om?
– En stor utmaning var att arrangera lucia- 
tåget i december – ett uppdrag som landar 
på svensklektorn. Jag var sent ute med pla-
neringen eftersom det in i det sista inte var 
klart om vi fick ha ett “riktigt” luciatåg på 
grund av restriktionerna. När vi till slut fick 
klartecken från universitetet hade jag tre 
veckor på mig att få ihop en kör av första- 
årsstudenter som skulle sjunga luciasånger 
på felfri, klingande svenska. Detta gick över 

förväntan! 18 studenter pluggade luciasånger 
dygnet runt under mindre än tre veckor och 
den 13 december skred den stolta lucian med 
sina lika stolta tärnor och stjärngossar genom 
universitetets korridorer och lyste upp med 
sång och ljus. Förstås med det obligatoriska 
munskyddet! Det blev väldigt uppskattat efter-
som de allra flesta studenter och kollegor har 
arbetat online under hela pandemitiden och 
längtar efter samvaro och normala rutiner igen.

Vad gör du utöver att undervisa?
– Den första tiden har naturligtvis varit 
väldigt präglad av de hårda coronarestrik-
tioner som råder i hela Tyskland och en del 
av de aktiviteter och resor som jag och min 
medföljande familj hade planerat för har 
tyvärr inte varit genomförbara än. På ledig 
tid utforskar vi i stället staden och de nära 

Att arbeta som utlandslektor 
i svenska språket och kulturen

INFORMERAR
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Svenska institutet (SI) är en 
myndighet med uppdrag att skapa 
intresse och förtroende för Sverige 
utomlands. Vi arbetar med Sverige-
främjande, samarbete i Östersjöre-
gionen och global utveckling. SI har 
det övergripande ansvaret för  
svenskundervisningen i utlandet, 
främst på universitetsnivå.  
www.si.se

omgivningarna. Bonn har ett rikt kul-
turliv som till viss del fortfarande håller 
öppet och här finns fantastiska van-
dringsleder på kort avstånd från stan. 
Staden passar för hela familjen – parker 
och utomhusaktiviteter, caféer och res-
tauranger samt museer, teater och bio 
för barn och vuxna. Och under en 
cykeltur längs Rhen krävs inget mun-
skydd eller vaccinationspass!

Vad är det bästa med att vara svensklektor?
– Det bästa är att få arbeta med så 
motiverade och engagerade studenter 
och att få vara i Tyskland på heltid.  
Det är ett jobb med stor frihet i kurs- 
upplägg, undervisningsstil och litte- 
raturval vilket är väldigt inspirerande 
och ger mycket energi.

Vilket råd vill du ge till den som vill bli 
utlandslektor? Vilka egenskaper krävs?
– Jag tycker att jobbet som utlandslek-
tor är perfekt för någon som vill ha en 
nyorientering i sitt lärarjobb. Som vill få 
nya intryck, perspektiv och utmaningar  
i jobbet, men även privat. Det krävs nog 
generellt att man är relativt självständig 
och självgående och inte så beroende av 
nära samarbete med kollegor, eftersom 
dina kollegor ofta jobbar med andra 
ämnen, forskar eller doktorerar. Detta 
ser säkert olika ut på olika universitet. 
Har man lärarerfarenhet från Sverige är 
man nog överlag en person som är flex-
ibel och kan arbeta utifrån de förutsät-
tningar som ges. Det är en egenskap 
som man kan ha bra användning för 
som utlandslektor: eftersom ingenting 
fungerar så som man är van vid är det 
bara att anpassa sig till något nytt. Man 
behöver också ha relativt bra tålamod 
när det kommer till det byråkratiska 
och administrativa – åtminstone om 
man bor i Tyskland. Det tar tid att 
ordna med alla papper.

Intervjuare: Eva Jernström

Hanna Theis

Foto: Mark Jungblut
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Svenska Skolan i Frankfurt/Kassel förbereder sig för en skolresa till ett av det mest omskrivna och välbevarade svenska min-
nesmärkena i Tyskland. Skolan har som mål att besöka Lützen och platsen till Gustav II Adolfs minne. Skolans förberedelser 
med föräldraengagemang för en skolresa med buss, övernattning, mat, kunskap om platsen med mera är omfattande.

Att besöka 
ett minnesmärke

ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

När skolresan kommer att bli av vet ingen 
just nu i skrivande stund. Nu gäller fjärr- 
undervisning för vissa elever eller klassrum-
sundervisning för andra som bor på orter 
med lägre smittotal.

Undertecknad fick möjligheten att vara 
med vid det senaste undervisningstillfället 
i Svenska Skolan som har kompletterande 
svenskundervisning två lördagar i månaden 
under fyra lektionstimmar. Jag skrev ner lite 
av elevkommentarerna och lyssnade när de 
redogjorde för sina klasskamrater vad de 
hade kommit fram till.

Läraren denna dag var fröken Linda, 
som hade förberett med en jätteplansch 
som var 2,5 m x 2,0 m. Vi kunde se katol-
ska kyrkans motrörelse mot reformationen. 
Det gula är katolskt och det lila är luther-
anskt, men vi får bara titta på en liten del 
av denna jätteplansch (bild 1). Nu började 
fröken Linda dela ut uppgifter till eleverna, 
Malin – hon är äldst i klassen – fick första 
uppgiften. Hon skall berätta för oss andra 
varför Stångebro (1598) hemma i Sverige 
finns med på kartan. Tipset till Malin var 
att läsa om Gustav II Adolfs pappa. Det 
passar rätt bra, säger hon, morfar och mor-
mor bor i Linköping hemma i Sverige och 
det ser ut att vara i närheten. Fröken Linda 
gav Malin direkt en uppgift till – vad hände 
i Linköping 1600?

Nästa elev som fick en uppgift från 

planschen var Olof. Hans uppgift finns 
nere på det gula området eller som fröken 
Linda säger – den katolska färgen. Han 
ska söka reda på allt om Sigismund III 
som finns i Polen. Tipset var att försöka 
hitta om det finns något släktband till  
Gustav II Adolf  (bild 2).

Nu till ett grupparbete, Johanna, Per och 
Nils skall söka reda på allt om Gustav II 
Adolf, Albrecht von Wallenstein och Johann 
von Tilly. Fröken säger att det är ett måste 
att veta allt om dessa herrar om man skall 
åka till Lützen. Gruppen får iPadden som 
skolan vann i SUFs läsutmaning till sin hjälp.

Bild 3.  Lisa, 
hon är yngst i 
klassen, hennes 
uppgift är att rita 
en bild på Gustav 
II Adolf  och för 
sina klasskam-
rater redogöra för hans kännetecken. Hur 
var hans hår kammat? Hur var han klädd? 
Hade han skägg? Hon fick medaljer och ett 
saftglas till sin hjälp.

Bild 4. Det här bokmärket var nog Lisas 
bästa hjälp, det går att titta i timtal på Gus-
tav II Adolf  säger hon. Hennes extraupp- 
gift blev hästen som Gustav II Adolfs red 

på när han var i Lützen, hästens namn och 
kan man se den än i dag?

Nu var det bara två elever kvar bakom 
munskydden, Johan och Julia. Jag ville hjälpa 
fröken Linda just med deras uppgift. De skulle 
spela ett brädspel om hur slaget vid Lützen 
gick till. Fröken var jättenoga med att säga att 
i skolan spelar man inte ett krigsspel, det har 
hon förbjudit. Jag sa att brädspelet om Lützen 
är ett historiskt konfliktspel, vad jag menar 
med det vet jag inte riktigt men det låter bra 
om någon på Skolverket skulle fråga. Spelet 
finns inte på så många ställen, Svenska Skolan 
i Frankfurt/Kassel och Armémuseum i Stock-
holm har sina spel, kanske de sista som ännu 
lever, vem vet?

Bild 5. På spelbrädan 
är staden Lützen till 
vänster, vägen till Leip-
zig går åt höger, vägen 
uppåt går till Halle. 

Bild 1                    Bild 2             Bild 4
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Bäcken i högerkant är Flossgraben.
Striderna den 6 november 1632 gick fram 

och tillbaka över vägen till Leipzig. Brickorna 
i spelet anger namn, stridsvärde, rörlighet, 
ledarbonus och namnförklaring. Namnen 
som Johan och Julia använder är bland annat 
svenska brigaden, Smålands ryttare, Löwen-
stein, Wallenstein mm. De båda skall senare 
redovisa för sina klasskamrater – både idag 
och när vi kommer till Lützen.

Bild 6. 
Vi fortsatte lektionen 
med redovisning och 
några lekar för alla åldrar 
där vi finner Gustav II 
Adolf. Fröken frågade 
förstås vad tecknet be- 
tydde. Korset är ett kors, 
G är för Gustav och A är 

för Adolf  och W löste Malin direkt, det är för 
Wasa såklart.

Bild 7. Nästa spel var ett memoryspel. Det 
gällde att få fyra bilder av Gustav II Adolf  
eller Wallenstein eller Tilly. Vi spelade 
mest bara för att lära känna namnen på 
“gubbarna”. I det sista spelet skulle vi lära 
oss lite mer om det 30-åriga kriget, vi skulle 
samla en kvartett av kort.

Bild 8. Kvartetten som vann var Gustav 
II Adolf, Wallenstein, Tilly och Ferdinand 
II. De tre första var vi nu ganska bekanta 
med, men vem var Ferdinand II?  Johan 
och Julia fick vår iPad för att forska i frågan. 
Vi övriga fortsatte med planscher över det 
trettioåriga kriget och Lützen.

Bild 9. På bilden ser vi fröken Linda med 
elever som fick komma till skolan under 
tyska restriktioner.Ämnet Lützen kommer 
vi nog aldrig bli färdiga med, men vi skall 
vara förberedda inför vår skolresa som bara 
kan ske när coronan är borta. Nils hade 
en fråga: Är den här boken godkänd inom 
läsutmaningen? 

Bild 10. Den handlar om när 91:an 
Karlsson räddar Gustav II Adolf  under det 
30-åriga kriget, och när regementet från 
Klackamo strider under slaget vid Breiten-
feld år 1631. Fröken Linda säger nej, det är 
för mycket bilder och för lite text!

Jag tycker att allt som läses om Gustav II 
Adolf  skall betygsättas som dubbel läsning 
i Läsutmaningen! Men tillägger att det är 
bäst att göra som fröken säger, men Nils 
måste lova att jag får boken efter honom.

Min reflektion efter en skoldag är att det sak-
nas samlade läromedel över Gustav II Adolf  
och slaget vid Lützen. Eleverna har många 
frågor och en stor nyfikenhet som vi får hop-
pas är ännu större likväl som deras kunskap 
bör vara efter skolresan till Lützen, när nu 
skolresan kan bli av…

Vid ett besök i en av skolklasserna i Svenska Skolan 
i Frankfurt/Kassel nedtecknat av Sven Vindelstam.

Bild 10

Bild 9
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En Sverigefrämjare
Text: Eva Hedencrona

Pia Gabriella Edström Bourdeau 
(till höger) med svenskläraren Sara Edvinsson
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För att få Sverige att stråla i världen 
krävs en ljusspridare av rang och en 
utlandssvensk med stor och bred 
erfarenhet av flera kulturer. Just en 
sådan person är Pia Gabriella Edström 
Bourdeau. Och man kan påstå att hon 
har givit utlandssvensken ett ansikte.  
Hennes pappa är svensk, hennes 
mamma från Lofoten i Norge och de 
träffades i Madrid. 

Pia Gabriella föddes i Algeriet, när pappan 
arbetade där. Det var franskt men famil-
jen lämnade landet, eftersom det blev för 
oroligt, för att istället bosätta sig i Sverige. 
Det kom en lillebror men sedan packades 
väskorna igen och nu var destinationen 
Frankrike. Flyttlassen gick fram och tillbaka 
ett par gånger mellan länderna men fransk 
skola blev det både i Frankrike och i Stock-
holm. Pia Gabriella berättar att hon aldrig 
upplevde flyttandet som något besvärande 
eller tråkigt. Tryggheten fanns i hemmet, 
där föräldrarna såg till att svenska pratades 
så att barnen inte förlorade sina rötter. 

Därför var det heller något problem för 
Pia Gabriella att studera maskinteknik vid 
KTH i Stockholm. Svenska kunde hon, 
speciellt svenska med inslag av en del nor-
ska ord, men det fungerade bra. Ganska 

bra i alla fall, för Pia Gabriella var ju på 
alla sätt svensk, men uppvuxen i ett annat 
land med andra vanor. Och det syns ju inte 
på utsidan. Ingen visste att Pia Gabriella 
hade tagit med sig sin franska samtalsstil 
som sa att man avbryter när någon talar 
för att visa sitt intresse. Den typen av kul-
turella skillnader kunde göra det besvärligt 
att bo och studera i Stockholm. Men Pia 
Gabriella lärde sig så småningom de dolda 
koderna och hon trivdes bra på KTH, som 
då hade 2% flickor bland studenterna inom 
maskinteknik. Efter erlagd examen började 
hon längta efter något nytt och det nya blev 
Tyskland, och arbete i sex år. 

Kanske var Frankrike det “riktiga” hem-
landet för efter Tyskland blev det Paris. 
Där träffade Pia Gabriella sin blivande 
man, med inställningen att många språk är 
bra. De fyra barnen pratade svenska med 
mamma i hemmet och maken Eric tog 
svensklektioner i Svenska institutets regi. 

Efter 20 års arbete inom industrin och 
en MBA bytte Pia Gabriella karriär. Detta 
var i samband med att familjen flyttade 
till Nantes. Barnen var ganska små och 
det passade bra med översättnings- och 
tolkuppdrag. Främst inom teknik. I Nantes 
fick hon också kontakt med svenska famil-
jer genom en nordisk förening och den 

En Sverigefrämjare Med uppdraget ”Sverige ska stråla!”

 Foto:Photoholgic, Unsplash

Pia Gabriella Edström Bourdeau, tolk, översättare och svensk honorärkonsul i Nantes

Tatiana Konopleva

annons från Stipendiefond (halvsida)

Skolföreningar, välkomna  
att söka stipendier hos oss!

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom 
delar årligen ut bidrag till svenska skolföre- 
ningar utomlands som bedriver undervisning i 
kompletterande svenska. Utdelade medel ska 
främst användas för att köpa in läromedel, 
böcker eller annat studiematerial men förra 
läsåret delades även ett extraanslag ut till 
digitaliseringsprojekt.

”Bidragen är till för att uppmuntra de svenska 
skolföreningarna att fortsätta att utveckla sin 
verksamhet även i dessa svåra tider, när det på 
många håll i världen varit svårt att samlas och 
bedriva undervisning på plats. Skolföreningar-
na arbetar ofta med begränsade resurser, men 
de betyder så mycket för elevernas möjligheter 
att upprätthålla svenska språket och kulturen.” 
Karin Ehnbom-Palmquist, Stipendiefondens 
ordförande

Välkommen med er ansökan på  
www.stipfond.se. 
Ansökan för läsår 2022/2023 öppnar den 
1 februari 2022 och stänger den 30 april. 

kontakten blev viktig; kanske speciellt för 
barnen. De fick kompisar som talade ett 
språk hemma och ett annat språk i skolan 
och förstod att de inte var ensamma med 
sina svenskkunskaper. Efter ett tag blev Pia 
Gabriella ordförande i föreningen och arbe-
tar nu aktivt för att främja både svenska 
och övriga nordiska språk. Det handlar om 
allt från sagostunder och innebandy till att 
anordna svensklektioner. Sverige har ett fint 
rykte i Frankrike, och Bergmanfilmer, sven-
ska deckare och den vackra svenska naturen 
lockar. Så mycket, att en del fransmän väljer 
att studera svenska.

2017 kom frågan om att bli Sveriges ho- 
norärkonsul i västra Frankrike med diverse 
administrativa uppdrag samlat under uppgif-
ten att “få Sverige att stråla”. Hon lämnar ut 
pass, registrerar nyfödda, försöker att hitta 
partnerstäder och upprättar kontakter. Arbetet 
är oavlönat och konsulatet finns i Pia Gabri-
ellas bostad. Årets projekt är att få ner svensk 
folkmusik till trakterna kring Loiredalen. 

Var hör Pia Gabriella hemma? ”Egent- 
ligen där jag är”, berättar hon. “Just nu alltså 
Frankrike, men också i Spanien där jag bodde 
som liten. Spanien med sina varma nätter 
med mycket ljud.” Men Orust är också 
hemma, där vistas hon på sommaren, och den 
tidigare studentstaden, Stockholm, så klart. 
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Intresserade resenärer

Styrsö

Psalmodikon 
ett berest traditionellt instrument

När vi människor migrerar över världen 
tar vi med oss traditioner som vi upp- 
repar, förändrar och anpassar till de 
platser där vi lever och de människor vi 
interagerar med. Ibland blir traditionerna 
viktigare i sådana situationer än vad de 
varit tidigare. Berättelser, ritualer och 
praktiker som vi inte reflekterade över 
blir nu upphöjda och accentuerade, 
kanske ägnar vi extra mycket energi 
och möda åt att bevara dem för att de 
påminner oss om, och möjliggör för oss, 
att ta del av vårt förflutna. 

I projektet Traditioner i rörelse riktar jag 
intresset mot hur traditioner förändras och 
upprätthålls när de migrerat (och migre-
rar) från Sverige till Amerika. Analyserna 
baseras på material i Institutet för språk och 
folkminnens samlingar och Sverigekontakts 
samlingar. Projektet löper över tre år och 
genomförs tematiskt i tre steg och med 
utgångspunkt i tre traditionskomplex; lucia, 
midsommar och psalmodikon. 

I den här texten ska jag beskriva det tra-
ditionella musikinstrumentet psalmodikon 
för att i kommande nummer av tidningen ta 
fasta på midsommar och lucia. Min förhopp- 
ning är att de av er läsare som deltar i eller 
har minnen från traditionerna vill bidra 
med material och erfarenheter till projektet 
Traditioner i rörelse. 

Kanske är instrumentet obekant för 
flera, så var det åtminstone för mig när jag 
för fem år sedan kom i kontakt med det 
Nordiska psalmodikonförbundet. De läm-
nade då ett förslag om att psalmodikon 
skulle placeras på Sveriges förteckning över 
immateriella kulturarv Levande traditioner, 

Att besöka 
ett minnesmärke

PROJEKT:  TRADITIONER I  RÖRELSE
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Psalmodikon 
ett berest traditionellt instrument

där det numera finns. Arbetet med förteck-
ningen sker inom ramen för Unescos kon-
vention om tryggande av det immateriella 
kulturarvet.

Psalmodikon är ett stränginstrument 
som var mycket vanligt i stora delar av 
Sverige under 1800-talet. Instrumentet har 
även kallats bland annat fattigmansorgel, 
notlåda och spellåda.

Psalmodikonet består i sin enklaste form av 
en cirka en meter lång rektangulär låda, alltid 
med lock men ibland utan botten, vanligen 
gjord av gran. Mitt på locket sitter en smal 
trälist, den så kallade greppbrädan. Denna är 
indelad med tvärgående band eller avbalkad 
genom trappstegsliknande nedskärningar. 
Längs hela lådan över greppbrädan och det så 
kallade stallet är en spelsträng spänd. Genom 
att med fingrar eller en kort pinne trycka 
strängen mot greppbrädans olika indelningar 
förkortas strängen och avger olika toner när 
den strykes med en stråke.

Många byggde psalmodikon på egen 
hand och utseendet på akustiklådan vari-
erar därför stort. Lådan byggdes till exem-
pel smalare i ena änden, som en stympad 
triangel, och ofta med inbuktning på ena 
långsidan, troligen för att underlätta stråk-
föringen. Andra psalmodikon har behål-
lit sin rektangulära grundform men fått 
svagt utbuktande långsidor. Andra har 
närmast flaskform eller är profilerade som 
en cello. Psalmodikonens lock kan vara 
välvda eller flata och försedda med ett eller 
flera utskurna hål. Det finns psalmodikon 
med fler än en spelsträng och några psalm-
odikon har dessutom resonanssträngar, ända 
uppemot tolv stycken. Vissa psalmodikon har 
resonanssträngar inne i lådan. Slutligen finns 
även tangentpsalmodikon med en primitiv 
klaviatur liknande nyckelharpans.

Vid spel ligger psalmodikonet horison-
tellt på utövarens knä eller på ett bord. 
Instrumentet är lätt att spela, speciellt 
när psalmodikonnoter, eller siffernoter, 
används. Noternas siffror har då motsvarig- 
heter på psalmodikonet, som antingen är 
skrivna direkt på greppbrädans indelningar 
eller bredvid den på locket. Utövaren trycker 
alltså ner strängen på den siffra som är 
angiven i nothäftet. Varje ton är på så vis 
mekaniskt utmätt på greppbrädan.

Psalmodikonets historia
Prästen Johannes Dillner (1785–1862) intro-
ducerade psalmodikonet i Sverige i början 
av 1800-talet. Dillner tog sin teologiexamen 
i Uppsala år 1802 och var en tid verksam 
i Danmarks församling utanför Uppsala, 
men flyttade sedan till Östervåla pastorat 
norr om Uppsala. Där introducerade han 
psalmodikonet i församlingen. Inspiration 
till instrumentet fick Dillner från Danmark 
och skolläraren Jens Worm Bruun, samt 
från Norge genom kantorn och eldsjälen 
Lars Roverud. Det danska instrumentet var 
dock relativt svårspelat och fick aldrig det 
genomslag som det fick i Norge och i Sve- 
rige, huvudsakligen genom Dillners försorg. 

Psalmodikonet introducerades för en 
bredare allmänhet omkring 1830, då 
Dillner var kyrkoherde i Östervåla försam-
ling. Han drevs av en önskan om att förbät-
tra folkets sång, såväl i kyrkan som i skolan. 
Bakgrunden var bland annat införandet av 
en ny psalmbok. År 1819 stadfästes Johan 
Olof  Wallins psalmbok, som innehöll 500 
psalmer, varav hälften var nya. För gemene 
man som möjligen kunde läsa själva tex-
ten hjälpligt, men knappast kunde tyda 
noterna, var det oerhört svårt att lära sig 
hur psalmerna skulle låta. Oron över kyrk-
folkets bristande sångförmåga gjorde efter-
frågan stor på ett enkelt instrument för att 
ackompanjera psalmsångerna i de mindre 
församlingarna där orgel saknades.

För att så många som möjligt skulle 
kunna spela psalmodikonet introducerade 
Dillner siffernotsystemet. I sitt enkla 
utförande kunde en siffra placeras över 
varje stavelse i en sångtext. Den första siffer-
notboken ”Melodier till Swenska Kyrkans 
Psalmer, noterade med Ziffror, för Skolor 
och Menigheten” gavs ut 1830. För denna 
hade Dillner översatt samtliga psalmer i den 
Wallinska psalmboken från noter till fyrstäm-
mig sifferskrift. I förordet beskriver han hur 
ett psalmodikon är konstruerat och bifogar 
enkla ritningar för byggnation av instrument. 
Han beskriver även siffernotsystemet och ger 
instruktioner om hur psalmodikonet spelas. 

Detta bidrog till den stora spridningen 
och användandet av psalmodikon framförallt 
inom frikyrkorörelsen. Psalmodikon var 
också vanligt på bönemöten i hemmen. Det 

Johannes Andersson spelar på sitt eget hem-
gjorda psalmodikon (Vänersborgs museum)

Ungdomar från Klövsjö fotograferade år 1910. 
Foto: Jamtli

användes även i profana sammanhang och 
många skillingtryck gavs ut med siffernoter. 
Dillner lär själv ha byggt uppemot 10 000 
instrument på sju år och det var snart Sveriges 
vanligaste instrument. Mot slutet av 1800-talet 
sägs det ha funnit 100 000 psalmodikon i för-
samlingar och hem runt om i landet.

Psalmodikon idag
När bruket av psalmodikon trängdes undan 
av kyrkans orglar och frikyrkans och nykter-
hetsrörelsen gitarrer föll det i glömska och 
många instrument förpassades till vindar och 
soptippar. Med undantag för några få entu-
siaster har psalmodikonet levt en tynande 
tillvaro. Instrumentets enkla karaktär och 
begränsade repertoar har också gjort att 
professionella musiker ofta sökt sig till andra 
liknande instrument, såsom nyckelharpan. 

Sedan slutet av 1980-talet är dock 
intresset på väg tillbaka och allt fler inspir-
eras att bygga sina egna psalmodikon och 
att spela på dem själva eller i grupp. År 
1989 bildades det fortfarande verksamma 
Nordiska psalmodikonförbundet på initia-
tiv av entusiasten Rodney Sjöberg (1929–
2020) med utgångspunkt i de bygg- och 
spelkurser han genomförde i Västra Tun-
hem. År 1995 utkom det första numret av 
Nordiska psalmodikonförbundets tidskrift 
Psalmodika och jubileumsstämma hölls i 
Östervåla. Idag finns det tre spelgrupper 
och flera verksamma psalmodikonspelare. 
I Östervåla finns det så kallade Dillnermu-
seet, och instrument finns även i Nordiska 
museets, Vänersborgs museums och Kul-
turen i Lunds samlingar. 

När det gäller historiska samlingar om 
psalmodikon bör Karl Gösta Gilstrings  
efterlämnade samling vid Institutet för 
språk och folkminnen nämnas. Här finns 
flera hundratals brev där människor delar 
med sig av minnen av psalmodikonspel och 
-tillverkning. Delar av Gilstrings samling 

Johan (Johannes) Dillner (1785-1862) fotogra-
ferad i Uppsala någon gång mellan åren 1859-
1862. Foto: Henri Ostis. 
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Nya spännande
böcker från Sverige!

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

Camilla Grebe
Välkommen till Evigheten 

Emelie Schepp
Björnen sover

Malin Persson Giolito
I dina händer

Anna Jansson
Onda drömmar

209:- 209:- 209:- 199:-

om psalmodikon finns även på Östergöt-
lands museum i Linköping. Störst kunskap 
om instrumentet och dess utövare finns 
dock dokumenterad på Svenskt visarkiv 
vid Musikverket, som i sina samlingar har 
siffernothäften och -böcker, instrument och 
inspelningar. På nätet finns också mycket 
kunskap om att spela psalmodikon, om att 
tillverka instrument och om siffernoter.

Psalmodikon i Amerika
Eftersom psalmodikonets storhetstid sam-
manföll med emigrationen till Amerika hit-
tade instrumentet även dit. En person som 
bidrog till detta var pastorn Lars Paul Es-
björn (1808–1870). När Esbjörn, som varit 
verksam under Dillner i Östervåla pastorat, 
kom till Amerika 1849 hade han med sig 
ett psalmodikon. Han introducerade det 
för församlingen i Andover, Illinois, där 
han också påbörjade arbetet med att bygga 
en kyrka. År 1851, när kyrkan var halvfär-
dig, bröt dock koleran ut och virket fick 
användas till kistor. Esbjörn reste då till den 
amerikanska östkusten, där den svenska 
operasångerskan Jenny Lind (1820–1877) 
uppträdde, för att be om medel för att 
bygga färdigt kyrkan. Han var envis och 
lyckades i sitt uppsåt. Som tack fick kyrkan 
namnet Jenny Lind.

Senare lämnade Esbjörn Andover, Illinois, 

och blev den första professorn på det lilla 
seminariet för den norska lutheranska kyr-
kan i Chicago. En tid därefter omvandlades 
denna till Augustana College och Theologi-
cal Seminary, där Esbjörn blev president. År 
1863 återvände Esbjörn till Östervåla.

Under Esbjörns verksamma år i Amerika 
inledde tidskriften Det rätta hemlandet pub-
licerandet av siffernoter för psalmodikon. 
Samma förlag introducerade också Hem-
landssånger av Oscar Ahnfelt, Lina San-
dell-Berg och andra, med siffernoter. 

Idag finns the Nordic-American Psalmo- 
dikonforbundet som publicerar musik och 
nyhetsbrev på sin hemsida. Liksom i Sverige 
är det en grupp entusiaster som sprider kun-
skapen om psalmodikon till sina landsmän. 
På Jenny Lind Chapel museum beskrivs hist-
orien om psalmodikonets färd över Atlanten, 
Esbjörns psalmodikon visas tillsammans 
med flera andra instrument, både nytillver-
kade och sådana som kom med de tidiga 
emigranterna. Men instrumenten är inte 
enbart utställningsföremål, de tillverkas och 
spelas på i grupp och enskilt, ackompanjerar 
sång till visor och psalmer sjungna på sven-
ska, norska och engelska. På så vis lever tra-
ditionen vidare, men i nya former och nya 
sammanhang.

Text: Susanne Nylund Skog

Webbplatser
Levande traditioner: Levande traditioner | Institutet 
för språk och folkminnen (isof.se)
Ljustorps hembygdsförening: http://www.ulander.
com/ljustorp/Hembygdsgarden/Samlingar/Psalmo-
dikon.html
Nordic-American psalmodikonförbundet: The Psal-
modikon - Nordic-American Psalmodikonforbundet
Nordiska psalmodikonförbundet: https://npsalmodi-
konforbundet.se/
Psalmodikon på Levande traditioner: Psalmodikon | 
Institutet för språk och folkminnen (isof.se)
Psalmodikonisterna i Hallaryd: Psalmodikonisterna 
| musikfamiljen.se
The psalmodikon in America: https://hogfiddle.word-
press.com/2018/11/16/the-psalmodikon-in-america/

Kontaktuppgifter
Susanne Nylund Skog
susanne.nylund.skog@isof.se
Institutet för språk och folkminnen (Isof)
Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg 

 

Skolmuseet i Djurmo, Dalarna (europeana)
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Vad tycker riksdagspartierna i frågor 
som berör utlandssvenskarna, hur 
kan man rösta från utlandet och vilka 
datum behöver man ha koll på inför 
höstens val? Det ska Svenskar i Värl-
den reda ut med målet att öka antalet 
röstande utlandssvenskar. Dessutom 
har alla medlemmar chans att få sina 
frågor besvarade av partiledarna i 
Livefika Valspecial.

Av de uppskattningsvis 660 000 svenskar 
som bor utomlands är cirka 170 000 röst-
berättigade. Statistik från Statistiska Cen-
tralbyrån visar att utlandssvenskarnas val-
deltagande ökade markant i senaste riks-
dagsvalet, från knappt 33 till nära 40 pro-
cent. Men sett till valdeltagandet i Sverige 
är siffran låg. Det vill Svenskar i Världen 
ändra på i valet 2022.

Genom att ta reda på riksdagspartiernas 
uppfattning i frågor som berör utlandssven-
skarna, belysa praktikaliteter som röstlängd 
och olika röstningsförfaranden, samt inter- 
vjua experter och utlandssvenskar hoppas 
Svenskar i Världen att intresset för att delta 
i valet ökar. 

Livefika Valspecial
Ett viktigt inslag blir den webbseminarie-
serie som initieras i vår – Livefika Valspecial. 
Under 30 minuter kommer företrädare 
för respektive riksdagsparti att intervjuas 

av Svenskar i Världens generalsekreterare 
Cecilia Borglin. Intervjuerna kommer att 
baseras på frågor från organisationens med-
lemmar. 

Livefika Valspecial blir ett unikt forum 
i den svenska valdebatten eftersom frågor 
specifika för utlandssvenskarna inte brukar 
diskuteras i övriga debattforum. 

Detta blir en viktig mötesplats för 
utlandssvenskarna och riksdagspartierna. 
Utlandssvenskarna får svar på sina frågor 
samtidigt som partierna kan profilera sig 
gentemot en stor grupp väljare. Vi hoppas 
givetvis att samtliga partiledare prioriterar 
möjligheten att delta, säger generalsekre- 
terare Cecilia Borglin.

De partiledare som redan nu har tackat ja 
är Moderaternas Ulf  Kristersson, Sverige- 
demokraternas Jimmie Åkesson, Center-
partiets Annie Lööf, Liberalernas Nyamko 
Sabuni och Miljöpartiets språkrör Per  
Bolund. 

Egen valkrets och möjlighet att e-rösta
Fram till och med 1994 var utlandssven-
skarna upptagna i en särskild röstlängd och 
tillhörde ett specifikt valdistrikt i varje riks-
dagsvalkrets. Idag hör utlandssvenskarna till 
det valdistrikt där de senast var folkbokförda. 

Svenskar i Världen har under flera år 
arbetat för att utlandssvenskarna återigen 
ska tillhöra en egen valkrets. Det skulle 
innebära att utlandssvenskarna får eget 

Svenskar i Världen är en ideell och 
politiskt oberoende organisation 
som arbetar för att stödja utflyttande 
och återvändande svenskar. Organ-
isationen 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 infor-
mation på www.sviv.se. Svenskar 
i Världen finns även på Facebook, 
Instagram, Twitter och LinkedIn. 

Utlandssvenskar är 

RÖSTER ATT RÄKNA MED
mandat i riksdagen och kan därmed 
påverka i frågor som berör dem. Flera 
länder har redan valt att införa motsva- 
rande system, exempelvis Frankrike.

En annan fråga som Svenskar i Världen 
driver är möjligheten att e-rösta, något som 
går att göra i ibland annat Estland. Valmyn-
dighetens erfarenhetsrapport från senaste 
valet påpekar brister när det kommer till 
röstning från utlandet, däribland god till-
gänglighet och utbildade röstmottagare, samt 
sårbarheten inom brevröstningen som med-
förs av problem med post och distribution. 

Hade det varit valår under pandemin 
hade valdeltagandet sannolikt varit väldigt 
lågt eftersom samhällsfunktioner världen 
över har haft begränsade möjligheter att 
fungera på ett tillförlitligt sätt. Med e-röst-
ning skulle vi kunna eliminera logistikprob-
lemen, säger Cecilia Borglin. 

Livefika Valspecial 
Ulf Kristersson: 31 mars  
Jimmie Åkesson: 5 april 
Annie Lööf: 6 april  
Nyamko Sabuni: 21 april 
Per Bolund: 22 april
Kristdemokraterna: TBC 
Socialdemokraterna: TBC  
Vänsterpartiet: TBC

Information om Livefika Valspecial och allt 
övrigt material finns på, www.sviv.se.

Illustration Tore Claesson
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Trots att de svensk-ungerska relation-
erna ser tillbaka på en tradition av flera 
hundra år har intresset för Sverige ökat 
kraftigt i Ungern under de senaste 
decennierna. 

Historiska möten mellan de två län-
derna som representerar väldigt 
olika aspekter av det europeiska kul-

turarvet har etsat sig fast i Ungerns minnen 
och minnesmärken. Det räcker om vi tänker 
på de otaliga gånger dessa två nationer har 
korsat varandras vägar genom tiderna. Den 
svenska kungen Karl XII rastade i både 
Debrecen i östra Ungern och på Vácigatan i 
Budapest under sin hemresa genom Europa 
till svenskt territorium, vilket avslutade hans 
långa vistelse i Osmanska riket sedan som-
maren 1709. När den transsylvanska fursten 
Ferenc Rákóczi inledde ett stort uppror mot 
österrikarna stred omkring femhundra sven-
ska soldater vid hans sida i två av de vikti-
gaste slagen under den ungerska resningen 
vid Romhány 1709–10.

Många som har kännedom om Ungerns 
historia har också säkert hört Raoul Wal-
lenbergs namn i samband med hans rädd-
ningsaktioner som utfördes i den försvårade 
situationen för Ungerns judar efter den 
tyska ockupationen 1944. Wallenberg var en 
svensk diplomat som blev känd världen över 
för sina framgångsrika insatser för att rädda 
judar i det naziockuperade Ungern undan 
förintelsen under andra världskriget. Tack 
vare sina insatser under den här perioden 
har Raoul Wallenberg hedrats med en rad 
humanitära utmärkelser under årtiondena 
efter sin död. Raoul Wallenbergs aktioner i 
Budapest skildrades i flertaliga filmer, bland 
annat i God afton herr Wallenberg – En 
passionshistoria från verkligheten (1990) av 
Kjell Grede. Minnesmärken över Wallen-
berg i Budapest inkluderar monumentet av 
Pal Patzaj vid ingången till Radiologiska 
kliniken i Budapest (1974), en skulptur av 
Imre Varga (1967), i korsningen av Szilágyi 
Erzsébet fasor och Nagyajtai utca på Buda-
sidan och en relief  i brons av Geró Gabor 
Bottos på Raoul Wallenberggatan. 

I november 2020 firades 100 års jubi-
leet av de svensk-ungerska diplomatiska 
förbindelserna som började den 12:e novem-
ber 1920 då Herman Wrangel informerade 
den ungerska regeringen om upptagningen 

av de bilaterala diplomatiska relationerna 
mellan de två länderna. Sedan denna sym-
boliska upptagning har det alltså gått hundra 
år som inte enbart präglades av historiska 
händelser under det stormiga 1900-talet utan 
också av de mer än 130 svenska företagen 
som etablerades i Ungern under de senaste 
årtiondena och av den utomordentliga rike-
domen av källor för personer som önskar lära 
sig mer om Sverige och allt som är relate- 
rat till svenska kulturen. 

Utbytet mellan de två länderna pågick 
på ett ekonomiskt såväl som ett kulturellt 
plan under en lång tidsperiod. Den folkkära 
ungerska författaren Dezső Kosztolányi 
översatte både Gustaf  Frödings dikter och 
August Strindbergs pjäser till ungerska 
innan han själv reste till Sverige. När Imre 
Kertész fick Nobelpriset i litteratur 2002 
ökade intresset betydligt för ungersk littera- 
tur. Idag är en enorm del av de största 
ungerska och svenska 1900-talsförfattarna  
översatta till respektive språk och det lång-
variga kulturella samarbetet fortsätter med 
hjälp av de ungrare som har flyttat till Sve- 
rige tidigare eller som del av en större  
invandringsvåg under 2010-talet. 

En del svenskar bosatte sig i Budapest 
redan under mellankrigstiden, bland annat 
Valdemar Langlet som utmärkte sig bredvid 
Raoul Wallenberg för sina humanitära insat-
ser. I början av 1960-talet bodde omkring 
tio tusen ungrare i Sverige som dels bestod 
av kvinnor som kom till landet efter andra 
världskriget tack vare Folke Bernadottes 
räddningsaktioner med de vita bussarna och 
de ungrare som anlände efter 1956. Med 
murens fall uppstod det plötsligt helt nya 
utsikter, förhållanden och kontakter. 

Dagens Sverige har blivit ett väldigt 
attraktivt resmål för ungrarna vilket result-
erar i att idag står det flertaliga möjligheter 
öppna för ungrare som skulle vilja fördjupa 
sig i den svenska kulturen: den skandinaviska 
fakulteten på Budapests universitet erbjuder 
en femårs undervisning under vilken stu-
denter kan välja ett av de tre centrala skandi-
naviska språken de helst vill fokusera på. 
Man får alltså en imponerande nyanserad 
bild av hela Skandinaviens historia, geografi, 
språk, språkhistoria och konst men har även 
möjlighet att välja mellan Sverige, Norge och 
Danmark och rikta uppmärkamheten mot ett 
särskilt språkområde. De som är intresserade 

av och utbildar sig inom svensk kultur får till 
slut ett diplom i svensk filologi och får undervisa 
svenska i ett antal språkskolor som ligger i Buda-
pest, Pécs och i flera andra städer i Ungern. 
Svensktalande får även jobba som auktorise-
rade guider eller tolkar, översätta samtida svensk 
litteratur till ungerska eller delta i en hel del 
fängslande aktiviteter där de kan ta nytta av sina 
kunskaper och ta på sig kulturförmedlarens roll. 

Skandinaviska Huset i Budapest – en idéell 
organisation som grundades år 2003 – drivs till 
största del med hjälp av entusiastiska volontärer 
och har sedan länge kallats för ”Ungerns nor-
dligaste punkt”. Skandináv Ház som den heter 
på ungerska fungerar som ett slags modern 
mötespunkt, det erbjuder ett antal språkkurser 
i svenska, norska, danska och isländska för alla 
som vill lära sig ett av de skandinaviska språken. 
Vid sidan av språkundervisningen arrangerar 
Huset även barnprogram, teaterkvällar, film-
visningar och så kallade språkkvällar med sven-
ska gäster med olika professionella bakgrunder 
vilka är oerhört populära bland både svenskar 
som är bosatta i Ungern och ungrare som 
gärna vill veta mer om Sverige och se bortom 
de vanliga stereotyperna om landet. Skandi-
naviska husets stiftelse ger ut tidskriften Észak 
(”Norden”) som har som sitt syfte att publicera 
översättningar av de främsta skandinaviska för-
fattarnas verk och hjälpa läsarna få en inblick i 
vad som händer på de skandinaviska ländernas 
skönlitterära scen.       

Det politiska klimatet kan förändras med 
tiden men förbindelser mellan Sverige och 
Ungern blir bara starkare trots det betydliga 
geografiska avståndet. Möjligheterna att lära sig 
mer om varandras kultur har bara ökat genom 
online-undervisningens framväxt vilket medförde 
att fysiska landsgränser blev överflödiga. Även 
om pandemin slog till och coronasituationen 
drabbade båda nationerna har det fortfarande 
funnits möjlighet att besöka varandras länder. 

I samarbete med Sveriges ambassad i 
Ungern har Sverigekontakt arrangerat flera 
svensklärarseminarier i Budapest under de 
senaste åren. Den sista lärarkonferensen ägde 
rum i november 2021 då svensklärare, översät-
tare och tolkar från Ungern, Österrike och 
Slovakien fick träffas, titta bakom den sam-
tida svenska litteraturens kulisser, byta under-
visningserfarenheter och bli rikare med oför-
glömliga nya minnen.        

Text: Judit Hollos

Två länders passionshistoria

UTBLICK 

UNGERN



19SVERIGEKONTAKT

Två länders passionshistoria

Parlamentsbyggnaden
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ATT BO I EN STAD 
I FÖRÄNDRING

Bratislava



21SVERIGEKONTAKT

I höstas tog jag tag i att läsa en av 
alla de litterära klassiker jag av olika 
anledningar missat – Per Anders 
Fogelströms Mina drömmars stad. 

Boken tar sin början i 1860-talets 
Stockholm, och vi får följa Hen-
ning Nilssons första steg i det Stock-

holm som ska bli hans hem. I bakgrunden 
får läsaren följa demokratins utveckling i 
Sverige. Allmän rösträtt införs och en för-
sta arbetarrörelse växer fram. Samtidigt 
rör sig Hennings bekymmer mer kring det 
som finns för handen – var ska han arbeta, 
och var ska han bo? Efter att inlednings-
vis ha fått sovplats på stearinfabriken där 
han arbetar, hittar Henning en sovplats 
i förstugan hos en kolarbetare och hans 
familj, ett rum han delar med sex andra.                       
Så småningom lyckas han hyra ett hus 
uppe på Åsöberget. En bostadskarriär så 
god som någon.

Jag tänker på Henning när jag möts av 
ett aldrig sinande flöde av bostadsannonser  
i Facebooks olika grupper för lägenhets- 
uthyrning i Bratislava. Förra året flyttade 
tre av mina vänner till nya lägenheter här 
i Bratislava. En fick tag i en tvåa i stadens 
nyaste skrytbygge. Komplexets tre ovala 
pelare reser sig från marken som skorste-
narna på Titanic. Från femtonde våningen 
har man en fantastisk utsikt över staden. 
Lägenheten går helt i vitt, skåpluckorna 
är försedda med dämpningsfunktion och 
när du tar hissen upp suger det till lite i 
magen av hissens hastighet. Byggnaden är 
en av många skyskrapor som skjuter upp 

ur marken i den del av staden som tidig-
are utgjordes av övergivna fabriker. En ny 
busstation med tillhörande galleria invigdes 
i slutet av förra året och kämpar nu med 
stadens övriga åtta shoppingcentrum om 
att locka köpsugna till sina affärer.

I ett land fullt av naturälskare är huvud-
staden ofta ett nödvändigt ont. På helgerna 
är Bratislava folktomt men Instagram sväm-
mar över av bilder på vandrande slovaker 
på bergstoppar eller i skogen. Det är i Bra-
tislava det finns arbete och det är till Brati-
slava man åker för att studera. När man väl 
befinner sig i Bratislava, vare sig det gäller 
jobb eller studier, måste man ju ha någon-
stans att bo. Och bostäder finnes, men bil-
ligt är det inte. Hyrorna ligger i paritet med 
svenska större städer, om inte dyrare. 

Slovakiens största dagstidning, SME, 
rapporterade i höstas om att byggandet av 
nya bostäder utanför huvudstadsområdet 
har stannat av. Det är helt enkelt så lön-
samt att bygga nytt i Bratislava att före-
tagen inte ser poängen i att bygga någon 

annanstans. För oss som bor i Bratislava 
har däremot bygg- och renoveringsvågen 
sina fördelar. När jag för första gången 
hoppade av spårvagnen vid hållplatsen 
utanför huset där jag bor, möttes jag av en 
sönderslagen busskur, sprucken asfalt och 
flagnad färg på skyddsräcket mot trafiken. 
Nu, två år senare, är busskuren lagad, 
skyddsräcket ommålat och en ny digital 
tavla talar om när nästa spårvagn avgår. 
Spårvagnsspåren har piffats upp och vag-
narna åker nu på vad som bäst kan beskri-
vas som en äng, med mossa som skiftar färg i 
takt med årstiderna. 

I filmen Čiary (Linjer på svenska) från 
2021, skriven och regisserad av Barbora 
Sliepková, får vi följa några olika boende 
i Bratislava i deras strävan efter att hitta 
sin plats i en stad i förändring. Vi får följa 
musikälskaren Danko som komponerar 
musik efter hur staden låter, mäklaren 
Michal som säljer lägenheter i Bratislavas 
ytterkanter och Blanka som kämpar med 
sin ensamhet i ett av Bratislavas höghus. 
Gemensamt för de medverkande är att alla 
försöker förhålla sig till det faktum att Bra-
tislava växer så det knakar i takt med att 
allt fler företag etablerar sig i en av Europas 
nyaste huvudstäder. Det är helt enkelt lätt att 
känna sig lite vilsen när platser förändras.

På området nedanför ett av stadens mest 
välkända landmärken, Bratislavas slott, plan-
eras nu ett helt nytt bostadsområde. Till 
och med bostadsområden som Petržalka, 
på andra sidan Donau, länge känt för sina 
miljonprogramshus och höga brottslighet, 
är nu föremål för spekulanter på bostads-
marknaden. Husen har målats i pastellfärger, 
nya bostäder byggs i områdets ytterkanter 
och spårvagnslinjerna är planerade att förlän-
gas till ännu längre in i betongdjungeln. 

Bratislava är en stad som mer än kanske 
någon annan vet att anpassa sig, att förän-
dra sig efter en ny giv, om det så må vara 
en ungersk, tysk, socialistisk eller kapital-
istisk sådan. Och vi andra, vare sig man 
är infödd Bratislavabo som karaktärerna 
i Čiary eller bara en turist på besök, får 
glädja oss åt att det är möjligt att såväl köpa 
kaffe från nyöppnade kaffebarer med inred-
ning i ljust trä, som att njuta av den kom-
munistiska arkitekturen på kongresscentret 
Istropolis, byggd med kubansk marmor. 
Och att man, till skillnad från Henning i 
Mina drömmars stad, slipper dela rum  
med ytterligare sex inneboende.

Text: Josef Wikström

ATT BO I EN STAD 
I FÖRÄNDRING

Bron Most SNP över floden Donau och därbakom området Petrzalka.

Skypark

UTBLICK 
SLOVAKIEN
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UTBLICK 

RYSSLAND

Har du lärt dig att man inte ska ta in ljung eller murgröna i huset, för det betyder död? Dessa svenska vidskepelser är det  
kanske inte så många ryssar som känner till. Däremot skulle du ombes att inte skåla med ett tomt glas, inte skaka hand eller 
ge något över tröskeln, inte äta av kniven och se till att inte spilla salt. Skrock och vidskepelse genomsyrar vardagen i Ryssland.

KAN TRÅD I MUNNEN 
RÄDDA FÖRNUFTET?

Reser man genom landet så lägger 
man snart märke till att vart man 
än kommer så finns det fullt med 

skrockfulla människor, oavsett ålder, sta-
tus eller plats. Dock är Ryssland stort, så 
föreställningar kan variera och eventuellt 
hittar man någon by där folk inte tar in 
ljung eller vägrar att gå under en stege.

Någonting som tycks vara gemensamt 
för hela landet är nog användandet av ”tvi, 
tvi, tvi” eller ”peppar, peppar” vid varje 
tillfälle någon säger något lovande eller 
optimistiskt. Ibland säger man också ”ta 
i trä” och knackar på en träskiva eller en 
trädörr. Om sådana saknas kan man lika 
gärna klappa sig på huvudet, som lite ironi-
skt associeras med en ihålig trästock.

”Han mår bra, tvi, tvi, tvi”. ”Min dot-
ter har bara fina betyg, peppar, peppar”. 
”Min son älskar att studera, tvi, tvi, tvi”.  
Det sägs förstås för att man hoppas att 
personen i fråga inte blir sjuk, att dottern 
inte förvandlas till skolans värsting eller att 

sonen inte ska tappa intresset för studier.
Men vad är det som får en att tro att 

barnet exempelvis ska undvika skolan, 
om det inte finns någon som helst anty-
dan på att något är på väg att gå fel? Jo, 
oftast försöker man helt enkelt att omed-
vetet skydda sig från det onda ögat – en 

populär företeelse som många vägrar att 
erkänna att de tror på, men ändå föredrar 
att inte utmana ödet. För säkerhets skull. Att 
världen är full av ondska och svartsjuka är 
ingen hemlighet, och det finns förstås inga 
garantier på att ens bästa kompis eller trev-
liga granne plötsligt inte visar sig vara en ulv 
i fårakläder.

Dock, så fort man frågar någon om 
skrock och vidskepelse så får man tillbaka 
förvånande, oförstående blickar. ”Jag? 
Skrockfull? Aldrig! Jag tror inte på sånt!” 
Det verkar som de flesta skäms för sina 
gamla vanor som det moderna samhället 
anser vara kvarlevor från den outbildade 
allmogen. Och ändå så klassar man inte 
sina ”peppar, peppar” eller ”ta i trä” som 
skrock. Antingen tänker man inte på det, 
eller så är man säker på att detta inte kan 
räknas som vidskepelse.

Men vilka föreställningar finns det i 
Ryssland, och vad har de för ursprung? Att 
försöka hitta deras rötter leder ofta till vilda 
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gissningar och teorier, men vissa kan faktiskt 
förklaras med vetenskap eller praktiska råd. 
Som till exempel en välkänd rysk idé om låg-
flygande svalor som förebådar regn. Då luft-
trycket förändras strax innan oväder ”trycks” 
många insekter närmare marken, vilket i sin 
tur leder till att svalor som jagar dem också 
tvingas att flyga lite lägre än vanligt.

De flesta föreställningar handlar förstås 
om något negativt, precis som i andra 
länder. Att spilla salt betyder bråk, att 
återvända hem för att hämta något man 
glömt kan leda till olyckor. Man bör inte 
heller kasta soporna eller låna (låna ut) 
pengar på kvällen. Man ska absolut inte 
vissla inomhus, och behöver man få någon-
ting sytt så ska man hålla en tråd i munnen.

Det där med saltspillning som ett tecken 
på ett kommande gräl har uppenbarligen 
sina rötter i tiden då salt var en dyr och vär-
defull vara som man inte fick slarva bort. 
Dessutom var det svårt att plocka de små 
saltkornen från trägolvet i en bondstuga. Att 
förlora salt betydde egentligen svåra tider 
då familjen inte skulle klara av att förvara 
maten lite längre. Därav kom att bråk och 
gräl var oundvikliga om man spillde salt.

Att gå ut och komma på att man 
glömt något och därmed bli tvungen att 
återvända är inte heller något positivt 
tecken. Detta kunde innebära att man 
eventuellt inte skulle nå sitt mål eller att det 
skulle uppstå vissa hinder på vägen. Men 
detta kunde (och kan fortfarande) motver-
kas genom att titta i spegeln två gånger: när 
man kommit in i huset och när man är på 
väg att lämna huset andra gången. För att 
förstärka effekten kan man passa på och 
sätta sig ned en kort stund.

Att sätta sig ned innan en avresa är fak-
tiskt något som är typiskt bland de flesta av 
mina bekanta. Det handlar framför allt om 
längre resor eller viktigare möten. Att hela 
familjen då sitter några sekunder i tystnad 
tycks bidra till ett bra resultat.

En av förklaringarna kan vara rent 
praktisk: att sitta i lugn och ro en kortare 
stund hjälper en att fokusera och därmed 
tänka igenom sin packning eller vad som 
ska sägas under mötet.

Det finns dock en annan teori som är 
förknippad med hustomten som inte ville 
släppa ifrån sig de inneboende. För att lura 
honom kunde man sätta sig och låtsas att 
man inte skulle någonstans. Hustomten skulle 
då bli lugn och ägna sig åt sina egna ärenden, 
medan de inneboende kunde smita iväg.

Hustomten är också huvudfiguren i 
föreställningen om att man inte ska vissla 
inomhus. Enligt folktron tål han inte viss-
lande och kan därmed bli arg och lämna 
huset, vilket kan leda till olycka och brist på 
skydd. Dessutom är visslande något som de 
onda andarna bara älskar. Genom att vissla 
irriterar man hustomten och lockar till sig 
själva djävulen. Inte bra.

Att kasta soporna på kvällen eller att låna 
(eller låna ut) pengar när natten närmar sig 
är två tätt förknippade företeelser. Tidigare 
såg man paralleller mellan dagens slut och 
slut på resurserna. Ger man bort pengar så 
finns det risk att man inte får dem tillbaka 
i rätt tid. Lånar man själv så kanske man 
aldrig kommer att betala tillbaka. Och kas-
tar man soporna när dagen håller på att 
ta slut så ”förlorar” man det lilla man har 
kvar trodde man.

När jag var liten och kläderna gått 
sönder och behövde snabbt stoppas utan 
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att jag skulle byta om så gick det alltid bra 
under ett enda villkor: jag behövde hålla 
en tråd i min mun. Nålar och knivar har 
alltid associerats med fara, och i detta fall 
fanns det risk att man skulle ”sy fel” både 
i minnet och förnuftet. För att bevara klart 
tänkande rekommenderades det att hålla en 
liten bit av tråden i munnen. Om det bidrog 
till bättre minne och förnuft vet jag inte, 
men man kunde åtminstone undvika even-
tuella olyckor genom att fokusera bättre på 
sin syssla.

Som en typisk ryss kommer jag förstås 
att säga att jag inte tror på skrock och vid-
skepelse. Och ändå kan jag inte låta bli att 
sätta mig ned innan en längre resa eller att 
ta en tråd i munnen om någon lagar mina 
kläder. Och självklart kommer jag fortsätta 
att säga ”peppar, peppar” 
eller ”tvi, tvi, tvi” för att 
inte skrämma bort turen 
och lyckan.

Text: Julia Antonova
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namngivna efter honom blev Ljungstedt, 
som har en nästan lika stor gravsten som 
Morrison, mest ihågkommen i Linköping 
och i Macau/Kina.  Ljungstedts gravsten 
restes av vännen och kollegan Jacob Gabriel 
Ullman som liksom Ljungstedt varit super-
kargör vid Ostindiska kompaniet och stan-
nat kvar som affärsman i Macau. 

 
Macau var ingen gåva från Kina till 
Portugal
Hans betydelse är att han skrev Macaus 
första historia och därvid påpekade att 
Macau inte var en portugisisk besittning 
utan att Portugal hyrde området av Kina 
och att det därför inte var portugisiskt ter-
ritorium.  I boken An Historical Sketch of  the 
Portuguese Settlements in China and of  the Roman 
Catholic Church and Mission in China & Descrip-
tion of  the City of  Canton som kom ut i Bos-
ton 1836, kort efter Ljungstedts död 1835, 
förklaras den historiska bakgrunden. Reak-
tionerna från det officiella Portugal var 
självfallet hårda. Kritiken hade redan utta-
lats efter att Ljungstedt publicerat en kor-
tare version 1832. Man hade sedan flera 
århundraden omhuldat tesen om att Kina 
lämnade Macau till Portugal som gåva för 
att tacka portugiserna att man jagat bort 
japanska pirater. Först när Ljungstedts 
bok kom i ny upplaga 1992 kunde Macaus 
ledande historiker Manuel Teixeira sam-
manfatta att ”Ljungstedt hade rätt. De (de 
portugisiska historikerna) hade fel”.

Ljungstedts grav i Macau 

ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Anders Ljungstedts skola ”Ljunkan”
I Sverige blev Ljungstedt känd som filant-
rop. Han donerade sina intäkter från 
Kinahandeln till en skola i sin hemstad 
Linköping som kom att bli en pionjärskola 
i att utbilda unga (män, vid den tiden) i 
praktiska yrken. I Sverige fanns vid den 
tiden en del skolor som undervisade i teore- 
tiska ämnen för att framför allt ge en bas 
till utbildning av präster. Skolan invigdes 
1824 och firar därmed snart 200 år. Skolan 
ligger på Anders Ljungstedts gata i norra 
Linköping och heter idag Anders Ljung-
stedts gymnasium.

Namngiven gata i Macau
I Macau har Ljungstedt fått en stor aveny 
uppkallad efter sig ”Avenida Sir Anders 
Ljungstedt”. Kanske är det den enda gata 
i Asien som är uppkallad efter en svensk. 
Gatan ligger i centrala stan bland promi-
nenta casinohotell, fashionabla lägenhets- 
komplex och myndighetsbyggnader.

Porträtt på museum
Ett fjärde minnesmärke över Ljungstedt är 
det porträtt av honom som målades av brit-
tiske George Chinnery (1774–1852), den 
främste målaren i Macau under denna tid. 
Tavlan hänger på Peabody Essex Museum 
som ligger i Salem, Massachusetts, USA. 

Litteratur
Böcker som Anders Ljungstedt skrivit finns 
att beställa via hemsidan www.vhkp.se

Där finns också Harry Hellbergs bok om 
Anders Ljungstedts brev hem till Sverige, i 
svensk och kinesisk upplaga.

Få minnesmärken uppnår en lång 
historia. Byggnader rivs eller omvand-
las. Konstverk och dokument flyttas 
och har ingen hemort. En stor grav-
sten över en framstående svensk är 
något som kan vara kvar under lång 
tid under förutsättning att kyrkogår-
den bevaras. Kanske är det det som 
gjort att Anders Ljungstedts gravsten 
på den gamla protestantiska kyrko-
gården i Macau står kvar och varje år 
besöks av mängder av intresserade. 
Bland dem många svenskar.

Den protestantiska kyrkogården i Macau 
är en viloplats för de protestanter som ut- 
gjorde en liten men viktig del av det katol-
ska Macau under 1700-och 1800-talen. 
Många var handelsmän som åkte till Kina 
med de ostindiska kompanier som tilläts 
göra affärer med kineserna i Canton (numera 
Guangzhou) på den lilla ön Shamian utanför 
Cantons stadsmurar. Innan tyfonsäsongen 
kom i början av sommaren avslutades han-
deln och utlänningarna fick flytta över till 
Macau för att återkomma till Shamian när 
handeln återupptogs igen på hösten. Här 
finns bland annat gravstenen efter sinolo-
gen, översättaren och missionären Robert 
Morrison som gjorde den första översättnin-
gen av bibelns Nya Testamente till kinesiska 
för 200 år sedan.

Medan Morrison blev hyllad i England 
och dess kolonier med många platser i 
Hongkong (gator, universitetsbyggnader etc.) 

– det märkligaste svenska minnesmärket i Asien

Efterlysning!
Vi, Bengt Johansson, fd konsul i Hong 
Kong för Hong Kong & Macau och Ingrid 
Reinli, fd chefredaktör för svenskspråkiga 
Bulletinen i Hong Kong & Macau, är fasci-
nerade av Anders Ljungstedts liv och öde. 
Vi vill gärna komma i kontakt med  perso-
ner som har ytterligare kunskap om Anders 
Ljungstedt, eller hans gode vän Jacob 
Gabriel Ullman, att bistå med inför 200-års-
jubileet av Anders Ljungstedts skola under 
2024.

bengt.johansson@newcontext.se
ingrid@euroasiabp.com
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Den gamla protestantiska kyrkogården i Macau anlades 1821 efter att det brittiska 
ostindiska kompaniet köpt en bit land för att protestanter skulle kunna begravas i 
vigd jord i det katolska Macau. Den lilla ytan i centrala Macau blev snabbt fylld och 
redan år 1858 öppnades en ny protestantisk kyrkogård. Anders Ljungstedt vilar, som 
ende svensk, bland protestantiska engelsmän, holländare, danskar och amerikaner. 
Anders Ljungstedt pampiga gravmonument med inskriptionen ”Här ligger resten af 
Anders Ljungstedt, Wasa Riddare, Lärd och Människovän. Han föddes i Linköping 
den 23 mars 1759 och Dog i Macao den 10 november 1835. Vården rest af en 
sorgande vän.”

Anders Ljungstedts Gymnasium som skolan ser ut idag. Den ursprungliga skolan på 
Djurgårdsgatan som invigdes 1824 finns inte kvar.

Avenida Sir Anders Ljungstedt gatuskylt i Macau.

Anders Ljungstedt porträtterad i olja av George Chinnery. 
Peabody Essex Museum, USA.
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Dialekten i 
Gammalsvenskby

– att göra den negligerade rösten hörd. 

Dialektens ordförråd
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Gammalsvenskby är en by som är belägen i sydöstra Ukraina, vid stranden av Dnjepr. Den grundades 
1782 av inflyttade från Dagö, och den dialekt som går tillbaka till Dagödialekten talas fortfarande i byn av 
en liten grupp av äldre personer. Jag har varit i Gammalsvenskby tio gånger med syftet att beskriva byns 
svenska dialekt. I en av de föregående artiklarna (Sverigekontakt, 2021, nr. 1) berättade jag om dialektens 
ordbok som jag nu förbereder för publikation. I denna artikel fortsätter jag beskriva dialektens ordförråd. 
Avsikten med de här artiklarna är att ge en kortfattad belysning av dialekten steg för steg och att berätta 
om Gammalsvenskby-projektet i en allmänt tillgänglig form.    

I denna artikel fortsätter jag publicera dia- 
lektord grupperade i tematiska grupper 
enligt ordens betydelser. Artikeln omfattar 
dialektord som börjar med E, F och en del 
av G. Principer för denna publikation var 
förklarade i föregående artiklar i Sverigekon-
takt (2021, nr. 3 och 4). De tematiska grupper 
som presenteras här är praktiskt taget uttöm-
mande, t.ex. sektionen »Adjektiv» innehåller 
alla adjektiv som börjar med bokstäverna 
E och F; detsamma gäller andra sektioner. 
Det är inte alla tematiska grupper som ingår 
i denna artikel; frånvarande grupper kom-
mer att publiceras senare. Den enda källan 
för det faktiska materialet är mina intervjuer 
med dialekttalarna. 
Förkortningar: 
best. – bestämd
f. – femininum
m., mask. – maskulinum
n., neut. – neutrum
obest. – obestämd
oböjl. – oböjligt ord
pl. – plural
ry. – ryska
sg. – singular
sv. – svenska
ty. – tyska

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

Människor
gudfar fadäṣ-mann m.; inga andra former 
förekom i intervjuer
gudmor fadäṣ-mūär f. II.2
familj famílle f. II.3 [< ty. Familie f.]
far fār m. II.1
farfar faṣ-fār m. II.1
farmor far-mūr f.; inga andra former före-
kommer; fāṣ-mūär f.; inga andra former före-
kommer
farfars far gammens-fār m. II.2
farfar, morfar gamaḷ-fār m. II.1; gammen 
m. I.1, bara best. sg. används
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Dialekten i Gammalsvenskby: att göra den negligerade rösten hörd.  
Dialektens ordförråd 
 
Gammalsvenskby är en by som är belägen i sydöstra Ukraina, vid stranden av Dnjepr. Den 

grundades 1782 av inflyttade från Dagö, och den dialekt som går tillbaka till Dagödialekten talas 
fortfarande i byn av en liten grupp av äldre personer. Jag har varit i Gammalsvenskby tio gånger 
med syftet att beskriva byns svenska dialekt. I en av de föregående artiklarna (Sverigekontakt, 
2021, nr. 1) berättade jag om dialektens ordbok som jag nu förbereder för publikation. I denna 
artikel fortsätter jag beskriva dialektens ordförråd. Avsikten med de här artiklarna är att ge en 
kortfattad belysning av dialekten steg för steg och att berätta om Gammalsvenskby-projektet i en 
allmänt tillgänglig form.     

 
I denna artikel fortsätter jag publicera dialektord grupperade i tematiska grupper enligt 

ordens betydelser. Artikeln omfattar dialektord som börjar med E, F och en del av G. Principer för 
denna publikation var förklarade i föregående artiklar i Sverigekontakt (2021, nr. 3 och 4). De 
tematiska grupper som presenteras här är praktiskt taget uttömmande, t.ex. sektionen »Adjektiv» 
innehåller alla adjektiv som börjar med bokstäverna E och F; detsamma gäller andra sektioner. Det 
är inte alla tematiska grupper som ingår i denna artikel; frånvarande grupper kommer att publiceras 
senare. Den enda källan för det faktiska materialet är mina intervjuer med dialekttalarna.  

Förkortningar:  
best. — bestämd 
f. — femininum 
m., mask. — maskulinum 
n., neut. — neutrum 
obest. — obestämd 
oböjl. — oböjligt ord 
pl. — plural 
ry. — ryska 
sg. — singular 
sv. — svenska 
ty. — tyska 
 
 

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», nr 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.    

 
Böjningsmönster 

Maskulina substantiv 
Typ Best. sg. Pl. Best. pl. Exempel 
I.1 -en -ar 

 
-a/-ana fisk, fisken, fiskar, fiska/-ana 

I.2 -n kvüst, kvüstn, kvüstar, kvüsta/-ana ’kvist’ 
I.3 -ṇ stūḷ, stūṇ, stūḷar, stūḷa/-ana ’stol’ 
I.4 nolländelse bjūn, bjūn, bjūnar, bjūna/-ana ’björn’ 
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I.5 -en -jar -ja/-jana säkk, säkken, säkkjar, säkkja/-jana ’säck’ 
II.1 -en/-n/noll -är/-ar -e/-ena/-a/-ana svänsk, svänsken, svänskär/-ar, svänske/-a/-ana 

’svensk’ 
II.2 -n -är/noll -e/-ena/-na bokar, bokan, bokarär, bokare/bokana ’bagare’, 

biggjar, biggjan, biggjar/biggjarär, biggjare/-ena 
’byggare’  

III.1 -n -r -na stоka, stоkan, stоkar, stоkana ’käpp’ 
III.2 -an -ar -ana/-a ēnd, ēndan, ēndar, ēnda/-ana ’ände’  
IV -n/noll -är  

med omljud 
-re/-e  

med omljud 
fūt, fūtn, fētär, fētre ’fot’ 

 
Feminina substantiv 

Typ Best. sg. Pl. Best. pl. Exempel 
I.1 -e -ar -ana brǖ, brǖe, brǖar, brǖana ’brud’ 
I.2 -e, -ja -jar -jana sǟŋ, sǟŋe, sǟŋjar, sǟŋjana ’säng’ 
II.1 noll -r -na viku, viku, vikur, vikuna ’vecka’ 

näsa, näsa, näsar, näsana ’näsa’ 
II.2 -a -ar -ana hēn, hēna, hēnar, hēnana ’höna’ 

sistär, sistra, sistrar, sistrana ’syster’ 
II.3 -ja -jar -jana kirke, kirkja, kirkjar, kirkjana ’kyrka’ 
III -e -är med omljud -re/-e med omljud būk, būke, bēkär, bēkre ’bok’ 

 
Neutrala substantiv 

Typ Best. sg. Pl. Best. pl. Exempel 
1 -e/noll -är -ena/-na lōmb, lōmbe, lōmbär, lōmbena ’lamm’, 

finstär, finstre, finsträr, finstrena ’fönster’, 
kḷē, kḷē(e), kḷēär, kḷē(e)na ’kläde’  

2 noll -r -na stikke, stikke, stikkär, stikkena ’stycke’ 
öua, öua, öuar, öuana ’öga’ 

 
Adjektiv (för detaljer om adjektiv se Sverigekontakt 2018, nr 3, s. 20–23) 

Typ Mask. sg. Fem. sg.; 
attributiv plural; 
svag form 

Neutr. sg. Icke-attributiv plural 

1 tummär  ’tom’ 
nīär ’ny’ 

tumm 
nī 

tummt 
nitt 

tummar 
nīar 

2 dīran ’dyr’ 
fāḷan ’vacker’ 

dīr 
fāḷ 

diṭṭ 
faṭṭ 

dīrar 
fāḷar 

3 likḷendär ’lycklig’ 
rostndär ’rostig’ 
nakondär ’naken’ 

likḷe 
roste 
nako 

likḷet 
rostet 
nakot 

likḷendar 
rostndar 
nakondar 

 
Människor 

gudfar fadäṣ-mann m.; inga andra former förekom i intervjuer 
gudmor fadäṣ-mūär f. II.2 
familj famílle f. II.3 [< ty. Familie f.] 
far fār m. II.1 
farfar faṣ-fār m. II.1 
farmor far-mūr f.; inga andra former förekommer; fāṣ-mūär f.; inga andra former 

förekommer 
farfars far gammens-fār m. II.2 
farfar, morfar gamaḷ-fār m. II.1; gammen m. I.1, bara best. sg. används 
farmor, mormor gamaḷ-mūär/gammöḷ-mūär f. II.2; gamma f. II.2, bara best. sg. används 
faster fastär/fāstär f. II.2 
folk foḷk n. 1, bara sg. används 
fransmän frantsúzär m. II.1, bara pl. förekom i intervjuer [< ry.] 
föräldrar fä́raldär m. II.1; fä́raldrar m. I.3; bara pl. används 

farmor, mormor gamaḷ-mūär/gammöḷ-mūär 
f. II.2; gamma f. II.2, bara best. sg. används
faster fastär/fāstär f. II.2
folk foḷk n. 1, bara sg. används
fransmän frantsúzär m. II.1, bara pl. före-
kom i intervjuer [< ry.]
föräldrar fä́raldär m. II.1; fä́raldrar m. I.3; 
bara pl. används
förföräldrar förä-fä́raldär m. II.1, förä-
fä́raldrär m. II.1, ferä-fä́raldrar m. I.3 
föräldralöst barn fote-bōn n. 1 [jfr. sv.  
fattigbarn]
”gammal svensk” (om äldre dialektta-
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Byn och dess delar
gata f. II.2 gata; väg
gärdsgård fḷäita-gōḍ m. I.2

Byggnader och deras delar
fabrik fabrík m. I [< sv. fabrik eller ty. 
Fabrik f.]; fábrika (inga andra former 
förekom) [< ry. фабрика [ˈfabrʲɪkə] f.]
farsgård faṣ-gōḍṇ m. I.2 (best. sg.) 
farstu foṣt f. II.2
främre delen av huset frama-ēndan m. 
III.2; best. sg. (bara denna form förekom)
fängelse gefä́ŋnisse (inga andra former före-
kom) [< ty. Gefängnis]
fönster finstär n. 1 
fönsterbräda finstär-bräa f. II.1 
fönsterkarm finstä-rām/finstäṣ-rām n. 1
fönsterlucka finstär-lükk/finstäṣ-lükk f. II.2 
fönsterruta finstä-rǖt f. II.2 
gardin finstäṣ-kḷē n. 1
gavel gāvöḷ m. I.3 
golv goḷv n. 1
gång goŋŋ m. I.1
mur som skiljer gården från gatan 
gato-mǖr m. I.3
sågverk fanä́r-fabríkk/fanä́r-brikk (inga 
andra former förekom) [< ry.]
vardagsrum frama-stjǖ f. I.1

Hushållsobjekt, möbler
filt filt f. II.2
fingerring fiŋe-riŋ m. I.1
färgblyertspenna färg-bḷipp m. I.1
gaffel gafl m. I.4 eller I.2 [< sv. gaffel eller 
ty. Gaffel f.]
gaslampa gass-lamp f. II.2
golvmatta goḷv-matt f. II.2; goḷv-täkke f. II.3
klädhängare gaḷg m. I.1
linda fḷīk f. I.2 eller n. 1
målarfärg färg f. II.2
nystvinda gon-täin m. I.4
trådrulle gon-nikḷa n. 2, gon-nikḷ f. II.2 
tråd gon-strō n. 1
örring ēr-riŋŋ m. I.1

lande personer i byn) gamöḷ-svänsk m. II.1
gnällspik, irriterande person gnällar m. II.2
idiot fjoll n. 1
kvinna frǖ f. II.2 [< sv.]
person foḷk-sjūn n. 1 [jfr. sv. hjon]

Yrken, sysselsättningar
fiolspelare fīun-spǟlar m. II.2
fiskare fiskjar f. II.2 
flygare fḷǖar m. II.2 
förmyndare färmínnar m. II.2 
tolk före-toḷar m. II.2
äktenskapsmäklare frīar m. II.2; gaḷ-fār m. 
II.2; gaḷ-mann m. IV
äktenskapsmäklerska ginfäre f. II.3 [”gen-
föra”, dvs. ”den som för emot”, till sv. gen- i 
t.ex. gengäld och föra; jfr. sv. dial. genfärja, gin-
firja, ginfera], gaḷ-mūär f. II.2

Djur
fisk fisk m. I.1
fiskungar fiskuŋa m. I.1, bara best. pl. 
förekom
fågel fǖḷ m. I.3 
fågelbo fǖl-bū n. 1  
fågelunge fǖḷuŋ m. I.1 
får fōr n. 1
fårlamm fōr-lamm n. 1 
föl fjȫḷ/fȫḷ n. 1 
galt galt m. I.2 
gumse fōr-bukk m. I.1; fōr-bäss m. I.2
gylta gilt f. II.2
tusenfoting (Scolopendra) fiṣ-ṣtjäṭṭ/fiss-stjäṭṭ/
fiṣṣtṣäṭṭ m. I.2, fjörüti-bäin n. 1 

Insekter
fjäril färald n. 1 
fluga fḷǖu/fḷȫu/fḷȫo/fḷöu f. II.1 
fluglarv ēŋöḷ m. I.1 [möjligen från ty. 
Engerling m. ‘larv av ollonborre’]
flygmyra fḷǖ-möüär f. II.2 
gnet gnott f.; inga andra former är kända [jfr. 
sv. -gnott, -et i fjällgnott ’silverfisk’ (Lepisma sac-
charinum)], gnätt f. III 

Människo- och djurkropp
ansikte gezícht n. 1 [< ty. Gesicht n.]
famn famm m. I.1
fena finn f. II.2, finu f. II.1; fiskfenor fisk-tfin-
när/-tfinnar 
fett fäit m. I.2, bara sg. används
fingerled fiŋŋäṣ-lē m. III.2 
finger fiŋär n. 1 
fiskfjäll fäll n. 1; fisk-fäll n. 1; fisk-skall n. 1; 
fisk-skāḷär n. (pl.)
fiskrom fisk-rumm m. I.1 
fjäder fädär f. II.2 
fot fūt m. IV (pl. fētär, best. pl. fētre)
fotknöl fūt-knops m. I.2
framtänderna frama-tändäre f. III, best. pl., 
bara denna form förekom
främre ben hos ko frama-bäina n. 1, bara 
best. pl. 
främre ben hos svin frama-lōrena n. 1, 
best. pl.
främre del av juver frama-kikkan m. III.2, 
bara best. sg.
galla gall m. III.2; bara sg. används 
gom gān n. 1
mjäll fḷāo/fḷāu f. II.1; bara sg., gnētär (pl. av 
gnätt ’gnet’)
tandkött gān-käte n. 1; bara best. sg. 
tungspene gan-spinn m. III.2
varböld frǟs m. I.2
öra ēra n. 2
örsnibb ēr-snipa m. III.1

Växter och deras delar
fetgräs (Stellaria media) fäit-gräs n. 1 
flugsvamp fḷȫo-gǖ f. I.2 
frö fräi n. 1  
frökorn fräi-kūn n. 1 
vildros gill-sīpḷ/gilt-sipḷ n. 1; gillsīpäṣ-büsk m. I.1

Fysisk värld och naturfenomen
fors foṣṣ m. I.2 
frost frost m. I.2 
fullmåne gamaḷ-mōn m. I.4
rimfrost frost-rim (bara denna form före-
kom; böjningstyp okänd) 
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Verktyg
bakform form f. II.2 
fil (verktyg) fīl m. III.2 eller f. II.2 
fingerborg fiŋe-ṣtropp, fiŋe-ṣtrupp m. I.1; fiŋär-
hatt m. I.2 thimble
fiol fīun m. I.1  
flagga fḷagg f. II.2 
färgborste färg-boṣt m. I.2 
gjord gjūḍ f. II.2
råttfälla fäll n. 1  
spindel finn-täin m. I.4

Kläder
filtskor filt-stövḷar m. I.3; bara pl. förekommer 
fingerhandske fiŋär-hank(a)ḷ n. 1 
fotplagg fūto-pḷagg n. 1 

Behållare
fat fāt n. 1
flaska fḷask f. II.2
glas, burk gḷās n. 1

Mat
fiskfett fisk-fäit m. I.2 
fisksoppa fisk-loka m. III.1, fisk-väliŋ m. I.1
fläsk fḷäsk n. 1; bara sg. används 
fläskbit fḷäsk-bita m. III.1  
fradga, skum frās n. 1; bara sg. används
frukost frīṣtik(k)/friṣṣtik/frǖṣtikk/früṣṣtikk m. 
I.1 [< ty. Frühstück n.]
kryddpeppar froka-pipar m. I.3; bara sg.
fänkålfrö fänke-fräi n. 1; bara sg. 

Jordbruk
foder futtär n. 1 
fårfålla fōr-skǖr n. 1, fōr-stall n. 1
fårskock fō-ṣkokk/fōr-skokk m. I.1 
tomt ägg (med inget embryo) fḷott-ägg n. 1

Tidsbeteckningar
födelsedag fälse-da m. I.1 [< sv.] 
förra året e ˈfjȫḍeṣt 
förrgår e ˈfärgōr 
förrvecka fǟr-vigu f. II.1 
i förrårs e fä́roṣt 
gång goŋŋ [-ŋ(ː)] f. II.2 eller m. I.1

Ämnen och material
drivved fḷöü-rak n. 1, fḷöüraks-värke n. 1, 
fḷöüär-värke n. 1
fotogen gass n. 1 [< sv. gasolja, gasolin?]  
gas gāz oböjl. [< ry.]
gift gift n. 1; bara sg.
glas gḷās n. 1
hyvelspån fās n. 1; bara sg.

Abstrakta substantiv
besvär ēlnd n. 1 [< ty. Elend n.]
evighet ēvikhäit f. I.1 [< sv.]
fattigdom fatigmūt (inga andra former före-
kom) [till sv. fattig]
fethet fäithäit f. I.1
fientlighet falskhäit f. I.1, bara sg. [< sv. fal-
skhet]
fiskande fiskjande (oböjl.) 
fjärdedel fjǟḍ-däil m. I.2
förlåtelse färlótälse, inga andra former före-
kom [< sv.]
glädje fräid f. I.1, bara sg.
misstag, fel fäil m. I.1
snabbhet, fart fikshäit f. I.1, bara sg. [till ty. 
fix ‘snabb’]
ålderdom gamaḷhäit 
ände ēnd m. III.2

Adjektiv och particip
fast, stängd fast (oböjl.)
fattig fotndär 3 
fet fäitär 1; som liknar fett fäit-āṭich (oböjl.)
fin fīndär 1
fingertjock fiŋŋäṣ-tjokkär 1, fiŋäṣ-grūär 1
flat fḷātär 1 (neut. fḷāt)
fläckig fḷäkkjatär 1; som liknar en fläck fläkk-
āṭich
fri frīär 1
främmande främande 
ful fǖḷan 2
full fülldär 1
fyrkantig fjǖr-kantatär 1 
färdig, mogen fǟḍes (oböjl. i sg.; pl. fǟḍes 
och fǟḍesar) [< sv. färdig]
färsk; frisk friskär 1
förbannad färbánnande (oböjl.), färbánnatär 1

fördärvad, förlorad färlṓra (oböjl.); gō färlṓra 
’bli förlorad’ < ty. verlorengehen
förra fä́r-gō(j)e/fär-gṓ(j)e (oböjl.)
gammal gamḷan 2
gammalsvensk gamöl-svänsk/gammöḷ-ṣvänsk/
gammöḷ-svänsk 
gift giftär (mask.), gift (fem.)
giftig giftatär 
glad gḷāär 1
glupsk gḷopsatär 1, gḷüpendär 3
glömsk gḷēmskendär 3, glēmskjatär 1
irriterande gnǟlatär 1 [jfr. sv. gnällig]
jämn, rak gíratär/gä́ratär 1 [< ty. gerade]
lycklig fräidlendär 3
låst fast-lēstär 1
mätt füll-jäte (bara den fär formen förekom)
ond falskär 1 [< sv. falsk]
skinande gḷimandär 3, gḷima-lētatär 1, gḷimatär 1
stinkande füḷkendär 3, füṣkendär 3
tokig, galen fäilaftndär 3 [jfr. sv. felaktig], 
fäilatär 1
trasslad filtatär 1
vacker fāḷan 2, fāḷandär 3 [jfr. sv. dial. fal 
‘blek’]
äcklig ēklatär 1 [< ty. eklich]
ärlig frommär 1
översta ēveṣt (oböjl.) 

Adverb
dåligt füṭṭ 
fast fast  
fint fīnt  
framåt frammet  
förbi färbī́  
förut, tidigare, i gamla tider fǟr/färr/fēr
först fäṣt 
genast, strax, direkt gist
idag edā́/hedá
igenom girm 
igår egṓr/hegṓr
snabbt fikst [< ty. fix]

Text: Alexander Mankov (Ryska statliga humanistiska 
universitet; Institutet för språkvetenskap, Rysslands 
vetenskapsakademi)
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Hur lärde ni känna varandra?
Emma & Saga: Vi lärde känna varandra 
genom ett projekt för gymnasieelever som de 
svenska skolorna i Milano, Aten och Sofia 
startade hösten 2019. Varje vecka hade vi 
online-lektioner och även grupparbeten då 
vi delades upp i mindre grupper. Vi hade 
zoom-lektioner innan någon ens hade hört 
talas om Covid-19, så det var lite spännande 
och ovant. När vi berättade för kompisar att 
vi läste svenska tillsammans med tolv andra 
tonåringar från andra europeiska länder som 
vi aldrig träffat IRL, blev de alltid impon-
erade. Vem kunde då tro att bara några 
månader senare skulle digital undervisning 
vara en del av alla elevers vardag!

Anna Brännström från Milano och 
Anette Nordgren från Aten var våra lärare, 
och de turades om att hålla i lektionerna. 
Vi lärde oss mycket om svensk kultur och 
litteratur, men målet med lektionerna var 
framför allt att vi skulle öva på att prata 
svenska med varandra. Planen var att vi 
i slutet av läsåret skulle avsluta med en 
gemensam resa för att träffa varandra, men 
på grund av pandemin blev den tyvärr inte 
av. Det dröjde ända tills nu i januari 2022 
då vi två träffades IRL, och vi hade så 
mycket gemensamt att prata om. 

Emma: “En kylig lördag i januari tog jag 
tåget från Uppsala till Stockholm där Saga 
mötte upp, och vi tillbringade en hel dag 
tillsammans. Vi promenerade på de smala 
gatorna i Gamla Stan, och trots det kalla 
vädret gick vi och pratade med varandra i tim-
mar utan att ha det tråkigt en enda sekund”.

Saga: “Emma, du är den första som 
jag kan prata med här i Sverige om hur 
det var i början på pandemin, när det var 
lockdown, när vi inte fick träffa folk och 
behövde ha munskydd på oss överallt”.

Hur länge och varför har ni bott  
utomlands? 
Emma: Min mamma Ann-Kristin är 
svensk och min pappa Stefan är bulgar. De 
träffades för 30 år sen, gifte sig och flyttade 
till Bulgarien där de bor än idag. Jag är 
uppvuxen i den mysiga lilla staden Bankya, 
som ligger strax utanför huvudstaden Sofia. 
Bankya är känd för sina varma mineral-
vattenkällor och den vackra naturen med 

berg, skog och fält. Jag har bott där sedan 
jag föddes, men nu har jag flyttat till Uppsala 
där jag är inne på min andra termin som 
lärarstudent (lågstadielärare). Jag är en glad 
och social 19-årig tjej som älskar att jobba 
med barn, därav mitt val av utbildning. Jag 
gillar även att spela piano och gitarr, och att 
resa och upptäcka olika delar av Sverige. 
Under hösten har jag rest en hel del och häl-
sat på kompisar runt om i landet. Nu i vår 
ser jag fram emot min första praktik – en hel 
månad på en skola i Uppsala.

Saga: Jag är född och uppvuxen i Gävle. 
När jag var femton år fick min pappa ett 
erbjudande om jobb i Italien, och i augusti 
2018 flyttade hela familjen (och vår ponny) 
till Monza, en stad i norra Italien strax utan-
för Milano. Monza är känd för “Autodromo 
Nazionale di Monza” vilket är en av de mest 
ikoniska Formula-1 banorna, och det var 
under min tid i Italien som mitt intresse för 
sporten väcktes. Då varken jag eller min sys-
ter pratade italienska valde vi att börja på 
en internationell skola där vi gjorde IB-pro-
grammet (International Baccalaureate). Som 
person är jag positiv och på fritiden gillar 
jag att läsa, hänga med kompisar, träna, rida 
och kolla på Formula-1. Just nu studerar jag 
till civilingenjör inom teknisk kemi på KTH 
i Stockholm, ett val jag är mycket nöjd med. 
Det har dock inte alltid varit självklart att 
det var just civilingenjör i kemi jag skulle bli. 
Under mitt första år på gymnasiet fick jag 
upp ögonen för kemi och insåg då att det var 
det jag ville studera.

Hur har ni lärt er svenska, och hur fick  
ni gymnasiebehörighet i svenska?  
Emma: Ända sedan vi var små har jag och 
mina två bröder bara pratat svenska med 
mamma och bulgariska med pappa. Som 
tur är förstår våra föräldrar båda språken, 
så vi kunde inte ha några hemligheter för 
varandra när vi växlade mellan språken vid 
middagsbordet. Jag har gått på bulgarisk 
grundskola och senare på ett engelskt språk-
gymnasium. Jag har inte tillbringat så mycket 
tid i Sverige under min uppväxt, förutom 
somrarna hos mormor och morfar i Lid-
köping. Det är tack vare min mamma att jag 
idag kan prata, skriva och läsa på svenska. 
När vi var yngre hade jag och mina bröder 

Emma och Saga 
– två utlandssvenska tonåringar som flyttat 
till Sverige för att plugga på universitetet

varje dag en liten stund svenska med henne, 
men det kändes inte som ”extra skola” eft-
ersom mamma alltid gjorde undervisnin-
gen så rolig och intressant. Vi hade några 
svenska arbetsböcker som vi jobbade i, men 
mycket av svenskan lärde vi oss då vi ofta 
fick vara med henne i köket och baka, vi 
pysslade mycket, hon läste varje kväll sven-
ska böcker för oss och vi tittade på många 
Astrid Lindgren-filmer, men framför allt 
pratade mamma mycket med oss hela tiden, 
vad vi än gjorde. Svenska skolan hjälpte oss 
sedan att utveckla språkkunskaperna på en 
mer akademisk nivå. 

Jag behövde göra TISUS-provet för att 
få behörighet i svenska. Året innan TIS-
US-provet hade jag förberedande online- 
lektioner med min fantastiska lärare Anna-
Lena Olsson på Global Svenska. Själva 
provet som består av tre delar – läsförståelse, 
en skriftlig del och en muntlig del, är inte så 
lätt men inte heller helt omöjligt att klara av 
om man är väl förberedd. Förutom lektion-
erna förberedde jag mig genom att läsa sven-
ska nyheter och böcker. Jag älskar att läsa 
romaner! Ett tips till er som ska göra TIS-
US-provet är att öva er på att ”skumläsa” 
texter och leta efter svar. Jag tyckte att delen 
med läsförståelse var ganska svår och att 
tiden inte riktigt räckte till. Det är också bra 
om du kan ta kontakt med andra svenskar 
och öva på att prata och diskutera saker, då 
är du mer förberedd för den muntliga delen. 
För mig var online-lektionerna med sven-
skarna från Aten och Milano till stor hjälp för 
att våga prata svenska med andra tonåringar. 
Och så var det så klart kul att få kontakt med 
svenska tonåringar i samma situation!

Saga: Jag är uppvuxen med två sven-
ska föräldrar och hade även bott i Sverige 
i femton år innan jag flyttade utomlands, så 
svenskan har alltid varit mitt första språk. 
Mina föräldrar kände dock att det var vik-
tigt att jag och min syster fick hålla igång 
vår svenska även när vi bodde i Italien 
och därför började vi båda på Svenska 
Skolan i Milano. Jag behövde inte göra 
TISUS-provet, då IB har ett alternativ där 
man under de två gymnasieåren (Diploma 
Programme) kan välja något som kallas 
School-supported self-taught language A 
(SSST). SSST går ut på att man har lek-
tioner med en lärare online i det språk man 
har valt, i mitt fall svenska med en lärare 
som befann sig här i Sverige. Att man tar 
det som ett Language A betyder att man 
läser språket som modersmål, och detta 
uppfyller kraven i svenska för att kunna 
söka in till universitet.

Varför bestämde ni er för att studera 
i Sverige och vad pluggar ni? Var det 
svårt att söka in med utländska betyg, 
och hade ni behörighet i alla ämnen? 
Emma: De svenska universiteten har väldigt 
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bra utbildning, speciellt lärarutbildningen 
på Uppsala universitet. Samtidigt var jag 
nyfiken på Sverige och ville pröva på att bo 
här. Uppsala är en så mysig studentstad och 
det är alltid mycket som händer här! Jag hit-
tade ett trevligt studentboende på blocket.se, 
och som de flesta studenter i Uppsala cyklar 
jag mycket. Jag njuter av allt vackert jag ser 
på min väg till lärarfakulteten ”Blåsenhuset”, 
när jag cyklar över Fyrisån, förbi domkyrkan 
och slottet, biblioteket Carolina Rediviva och 
Botaniska trädgården. 

Det är lite svårare att söka in med 
utländska gymnasiebetyg, jämfört med om 
man har svenska betyg. Den mesta informa-
tionen finns på antagning.se. Jag behövde 
översätta mina bulgariska gymnasiebetyg till 
svenska hos en auktoriserad översättare och 
få en stämpel hos Notarius Publicus. Bety-
gen och intyget från godkänt TISUS-prov 
scannade jag och la upp tillsammans med 
min ansökan på antagning.se. Eftersom det 
var otydligt på hemsidan om UHR skulle 
godkänna min behörighet i ”Engelska 6” 
från bulgariskt språkgymnasium bifogade 
jag för säkerhets skull även läroplanen från 
min gymnasieutbildning tillsammans med 
min ansökan. (Min mamma fick hjälp av 
vår svenska ambassadör och SVIV – Sven-
skar i Världen vid kontakten med UHR i 
frågan om betygen skulle ge behörighet).

Saga: Jag studerar första året på utbild- 
ningen ”Civilingenjör i teknisk kemi” på 
KTH i Stockholm. Jag velade mycket mel-
lan om jag skulle ansöka till universitet 
utomlands eller om jag skulle flytta tillbaka 
till Sverige. I slutändan var pandemin en 
avgörande faktor i mitt beslut. Jag har alltid 
varit väldigt nära min familj, framför allt min 
syster, speciellt sedan tiden utom-
lands. Det var även redan bestämt 
att min familj skulle flytta till-
baka till Sverige efter våra tre år i 
Italien då min syster ville börja 
gymnasiet här. Jag kände att det 
var viktigt för mig att bo nära 
min familj, speciellt med all osäk-
erhet kring pandemin och alla 
reserestriktioner. Sedan har jag 
också länge varit sugen på att bo i 
Stockholm och plugga på KTH, 
så i slutändan kändes det som ett 
ganska naturligt val för mig. 

När det kommer till betyg 
kunde jag söka in i samma kvot 
som de som hade betyg från sven-
ska gymnasier, eftersom mina 
IB-poäng kunde konverteras till 
svenska meritpoäng då IB finns 
som gymnasieval i Sverige. Det 
var dock lite pusslande när jag 
skulle välja ämnen inför DP, då 
vi bara läser sex ämnen. Det var 
viktigt att välja ämnen som gav 
mig behörighet till det jag ville 
läsa, samt ge mig utrymme för 

att kunna ändra mig. Matten  
var speciellt svår att välja, efter- 
som IB gjort om sina matematikkurser till 
det året jag började DP. Detta orsakade 
mycket förvirring kring vilka matematik-
kurser som gav behörighet till vilka utbi-
ldningar. I slutändan fick jag chansa och 
välja något som jag trodde skulle ge mig 
behörighet. 

Vad var svårast med att flytta till 
Sverige, och vilka är de största kulturella 
skillnaderna? 
Emma: När man flyttar hemifrån för för-
sta gången är det många saker som är nya 
– att själv handla allting, laga mat, tvätta, 
hålla ordning på ekonomin, mm. När jag 
flyttade till Sverige behövde jag förnya mitt 
pass och Id-kort. Utan svensk id-handling 
kunde jag inte skriva in mig på Skattever-
ket och försäkringskassan, skaffa BankID, 
svenskt mobilnummer och Swish. Det tog 
flera veckor innan passet och Id-kortet blev 
klara, och de första veckorna hade jag bara 
kontanter. Det kontantlösa samhället var 
en av de första och även största kulturella 
skillnaderna jag stötte på. Med enbart kon- 
tanter kunde jag inte betala på vissa caféer 
och affärer, och eftersom jag inte hade Swish 
kunde jag inte ens åka buss! Det är väldigt 
praktiskt att inte behöva ha med sig kontan-
ter, men om man kommer från ett annat land 
blir allt väldigt krångligt. (I Bulgarien hade 
jag tidigare bara betalat med kort tre gånger!)

En gång när jag för första gången var 
i en matbutik med självscanning glömde 
jag helt enkelt bort att betala. Jag mar-
kerade all mat, och tryckte på “klar” på 
skärmen. Okej, nu har jag nog gjort allt, 

tänkte jag och började gå mot utgången, 
men blev stoppad av en anställd som sa att 
jag måste betala innan jag går ut. Jag kan 
inte beskriva hur pinsamt det kändes, men 
sedan dess glömmer jag aldrig av att betala!

En annan skillnad är att många sven-
ska ungdomar jobbar några år och reser 
världen runt innan de börjar plugga. Jag 
är född i slutet på 2002 och är den yngsta 
av alla i min klass som består av drygt 100 
personer. Många är 25 år eller äldre när de 
börjar studera, en del har t.o.m småbarn.  
I min gamla bulgariska gymnasieklass var 
vi 28 elever, varav 26 började studera direkt 
på universitet. Många tror dock att jag är 
äldre och blir överraskade när jag säger att 
jag nyss fyllt 19!

I den bulgariska skolan läser eleverna 
mycket litteratur och lär sig att tolka svåra 
texter. När jag flyttade till Uppsala kunde 
jag på en ganska hög nivå diskutera svåra 
ryska, engelska och bulgariska litterära verk, 
men jag kunde ingenting när det kom till 
t.ex musik-quiz (som ofta är en av program-
punkterna på våra studentfester). Det är 
verkligen imponerande att se hur mycket 
svenskar kan om musik!

Skillnaderna mellan Bulgarien och Sve- 
rige är så många och man kommer på fler 
för var dag! Jag tycker fortfarande att skånska 
låter som ett främmande språk, jag förstår 
inte alla skämt om norrmän, jag kan inte 
förstå veckonumren och jag fick en riktigt stor 
kulturchock när jag en dag i början på okto-
ber gick in på Åhlens och hörde julmusik i 
högtalarna. Svårast av allt var ändå att vänja 
sig vid det nordiska höstmörkret i november 
och december. Jag vänjer mig nog aldrig vid 
det förresten! Ni alla som har bott i Sverige 

Saga och Emma

Saga och Emma
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vet vad jag pratar om – solen går upp vid 
9-tiden och ner kvart i tre. Man lär sig i alla 
fall att uppskatta solen när den väl visar sej!

Saga: Enligt mig var något av det svåraste 
att vänja sig vid, precis som Emma skrev, 
mörkret och kylan på vintern. Jag minns 
att jag reflekterade över det någon gång i 
december att jag hade glömt hur mycket 
av ens liv man lever i mörker under vintern. 
Jag blev också chockad över hur kallt det var. 
Detta var speciellt påtagligt för mig under 
mottagningen. När jag  flyttade till Stock-
holm hade jag ett temporärt boende i tre 
veckor innan jag kunde flytta in i min stu-
dentlägenhet, så jag packade bara med mig 
kläder för de tre veckorna. Jag insåg dock 
efter första veckan att jag borde ha packat 
långärmade tröjor och fler par jeans istället 
för de shorts och t-shirts jag hade med mig. 
Jag hade packat för vädret vid en italiensk 
skolstart och inte de 15–20°C och regn vi 
hade under mottagningen. Det slutade 
med att min mamma fick åka ner med var-
mare kläder åt mig och jag lärde mig att inte 
underskatta den svenska kylan.

Utöver det så har det varit skönt att 
komma tillbaka till det som, trots min 
treåriga utlandsvistelse, är det som är vant 
för mig. Jag vet hur kollektivtrafiken fungerar 
(även om jag mer än en gång varit på väg 
att åka åt fel håll i tunnelbanan) och att man 
kan betala med kort eller swish överallt. 

Vad saknar ni mest från landet ni bott i 
tidigare?
Emma: Naturligtvis saknar jag familjen och 
vännerna mest, men även den goda bulgar-
iska maten, det varma klimatet och naturen 
med de höga bergen. En annan sak som jag 
saknar är den spontanitet som bulgarerna 
har – man behöver inte planera in allting 
månader i förväg.

Saga: Det jag saknar mest med Italien är 
vädret. Som jag nämnde tidigare så hade 
jag lite svårt att anpassa mig till det svenska 
klimatet och jag saknar att kunna gå utan 
jacka ända in i oktober. Utöver det saknar 
jag också maten. Till exempel att kunna gå 
ner och äta en god italiensk pizza på den 
lokala pizzerian, köpa brioche till frukost 
eller äta tomater som faktiskt smakar tomat 
och inte bara vatten.

Vad vill ni ge för råd till andra utlands-
svenska tonåringar som funderar på att 
plugga i Sverige?
Emma: Många har under åren frågat mig 
vilket jag gillar bättre - Sverige eller Bulgar-
ien. Sanningen är att jag aldrig har kunnat 
svara ärligt på den frågan då jag aldrig lärt 
känna Sverige som ”mitt land”. Det enda 
sättet att göra det var flytta hit och ta del av 
det svenska livet på riktigt. 

Mitt råd till dig som är utlandssvensk 
tonåring är: ”Var modig och våga att prova 
på!” För det krävs mod att flytta, att lämna 
det vanliga och trygga livet för att dyka in i 
det okända. Och var inte rädd att ta det för-
sta steget när det gäller att lära känna folk. 
Det kan kännas ganska läskigt i början när 
man inte känner någon, men de flesta stu-
denterna är ju också nya, i en liknande situa-
tion, och alla vill lära känna andra studenter. 
Om man vill prova på att bo i Sverige och 
flyttar hit för att jobba är det nog svårare 
att få vänner. Som student finns det många 
möjligheter att lära känna nya vänner, och 
det är lätt att engagera sej i olika student-
kårer och nationer. När jag flyttade hit i hös-
tas kände jag ingen, men tack vare insparken 
och olika aktiviteter på nationerna kan jag 
nu säga att jag verkligen trivs och har lärt 
känna många fantastiska lärarstudenter! Och 
sist men inte minst, det är roligt! Man får så 

Två stipendiater 
på besök

Stipendiaterna Karlis Krumins från  
Lettland och Anna Zhuravleva från 
Ryssland besökte Sverigekontakts  
kontor i slutet av november. De  
studerade under hösten 2021 på  
Klarälvdalens folkhögskola respektive 
Billströmska folkhögskolan.  

många nya vänner och lär sig så mycket nytt! 
Så fundera inte för länge, utan sök in på uni-
versitet och kom till Sverige!

Saga: Gör det! Du kommer inte att ångra 
dig! Jämfört med många andra länder så har 
Sverige en “enkel” ansökningsprocess (nu har 
ju jag inte erfarenhet av att söka in med helt 
utländska betyg, det blir säkert svårare då) då 
du inte behöver skicka in något CV, person-
ligt brev, etc. Det var någonting jag tyckte var 
väldigt skönt då jag bara kunde fokusera på 
mina betyg och behövde inte oroa mig över 
att behöva skicka in en massa annat också. 

När du väl kommer hit så skulle jag råda 
dig att ta del i studentlivet. Många universi-
tet i Sverige har ett helt fantastiskt student- 
liv. På KTH börjar man till exempel med 
två mottagningsveckor som är organiserade 
av din sektion. Dessa veckor var något av 
de roligaste jag varit med om, och det var 
verkligen ett bra sätt att komma in i sek-
tionen och lära känna människorna i din 
klass. Men även när terminen börjar skulle 
jag tipsa om att gå på sittningar (typ som 
en formell eller informell middag med sång 
och ofta även ett tema) och engagera sig i 
sektionen (eller nationen för de universitet 
som har det istället). Det är ett toppensätt 
att träffa nya människor och ha kul med 
sina kompisar!

Ett annat tips är att tidigt tänka ut vad 
du vill med din studenttid. Vill du bo i en 
riktig studentstad som Lund, Uppsala eller 
Linköping, eller kanske i en större stad som 
Stockholm eller Göteborg? Vill du plugga 
på ett universitet med mycket studentliv 
eller är det inte något för dig? Det finns 
något för alla, och det viktigaste är att du 
hamnar på en plats där du känner att du 
kan få ut det mesta av din studenttid.

Text: Emma Stefanov och Saga Lövblad 



33SVERIGEKONTAKT

- 

Julfirande vid svenskundervisning i Vitebsk, Belarus

Denna ringklocka till en cykel har inköpts vid en loppmarknad. Den har texten ”Riksföreningen för svenskhetens bevarande i 
utlandet” (som ju Sverigekontakt hette före 1979) och är i fantastiskt gott skick. Är det någon av er läsare som har någon  
kännedom om dessa ringklockor så hör av er.
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Det finns vissa berättelser som aldrig tar slut. 
Ett drama ska vara uppbyggt i fem 

akter, någonstans i mitten sker peripetin, 
slutet är gott – eller knyter åtminstone ihop 
storyn, ger den mening eller sens moral, 
skapar rättvisa eller – om inte annat – logik. 

Ett par sådana svenska berättelser har 
ett eget liv; mordet på Olof  Palme, Esto-
niakatastrofen. Och så Raoul Wallenbergs 
öde. De följer inte dramaturgins regler.

Huvuddragen är kända; den unge 
USA-utbildade arkitekten från den stora 
finansfamiljen får ett uppdrag av War Refugee 
Board och placeras vid svenska ambassaden 
i Ungern under andra världskrigets sista år, 
sommaren 1944. Genom smartness, fräckhet 
och mod lyckas han, medhjälpare och nät-
verk under ett halvår, genom skyddspass och 
speciella svenskhus, rädda tiotusentals judar 
ur den då sista judiska befolkningsgruppen 
i Europa, från tyskarnas och de ungerska 
pilkorsarnas förintelseplaner under hösten. 
Laglösheten och anarkin tilltar i Budapest, 
han hotas av såväl Eichmann som pilkorsare 
och på själva julafton plundras den svenska 
beskickningen. Den 10 januari försöker Wal-
lenberg och medhjälpare rädda värdeföremål 
från ambassaden. Fyra dagar senare tas han 
”i beskydd” av de framryckande ryssarna, 
vilket meddelas den svenska ambassadören 
i Moskva, Staffan Söderblom. Den 17 janu-
ari 1945 återvänder Wallenberg till stadsde-
len Pest för att rädda fler värdesaker. Däref-
ter har ingen sett honom eller hans chaufför 
Langfelder i Budapest. Det finns dock en 
arresteringsorder, andrahandsuppgifter från 
två fängelser i Moskva, ett slags läkarintyg om 
död i hjärtinfarkt 1947, och därtill ett antal 
osäkra vittnesutsagor; ingen dokumentation. 
Familjen fortsatte att söka klarhet i decen-
nier, genom officiella och inofficiella vägar, 
fram till en internationell kommission på 

1990-talet och en SOU-utredning 2003.
Många böcker har skrivits – på senare 

år utifrån nyfunna dokument. Författaren 
och översättaren Bengt Jangfeldt gav ut en 
biografi 2012. Den ungersk-svenske histo- 
rikern Gellert Kovacs har gått igenom 
ungerska tidigare stängda arkiv för sin bok 
Skymning över Budapest. Historien om Raoul 
Wallenberg och kampen för människoliv 1944-
45, som kom ut 2013. Journalisten Ing-
rid Carlberg gav samma år ut Det står ett 
rum här och väntar på dig..., en omfattande 
levnadsberättelse med många intervjuer 
av familj och kolleger, många resor och 
arkivstudier fram tills hon sitter med ett 
fångkort i handen: arresterad 19 januari, 
ankomst till Lubjanka 6 februari 1945.

Nu har en ny bok lagts till Wallen-
berglitteraturen, som nästan är en egen 
genre: Söderblom och Wallenbergaffären, Nytt ljus 
i ett trauma, 433 väldokumenterade sidor 
av Omi Söderblom, författare och hovrätts-
domare i Svea Hovrätt. Hon har även haft 
tillgång till familjearkiven och fokus är del-
vis ett annat; hon läser alla dokument som 
en jurist som bedömer sanningshalten och 
bevisens hållfasthet. Staffan Söderblom var 
hennes farfarsbror, son till ärkebiskopen, 
och den som fick bli syndabock när det 
inte gick att få fram trovärdiga besked 
om Raoul Wallenbergs öde under de för-
sta åren. Som ambassadör i Moskva mel-
lan 1944–46, var Staffan Söderblom på 
uppdrag av den svenska regeringen djupt 
involverad i försöken att ta reda på vad 
som hänt – hans efterforskningar nådde via 
ambassadören Kollontay och utrikesminis-
tern Molotov till slut fram till ett möte med 
Stalin på sommaren 1946. Inga svar gavs. 
Inte förrän 1989. Då överlämnades från 
KGB:s arkiv till Raoul Wallenbergs halvsys-
kon en låda med en del av hans tillhörighe-

Ett drama i alldeles för många akter RECENSION

ter, bland annat hans 
diplomatpass och ett 
cigarrettetui, kan-
ske hans. Inga andra 
akter, anteckningar 
eller protokoll har 
hittats, utom regis-
terkortet från febru-
ari -45; som dock 
saknar namnteckning 
och fingeravtryck.  

Denna otroligt 
spännande, tempe-
ramentsfulla och välskrivna bok, med ett 
initierat förord av Wilhelm Agrell, är en mix 
av vetenskaplig forskning, biografi, deckare 
och juridiskt dokument, ett sanningssö-
kande av skeenden och en Ehrenrettung 
av en begåvad, modig, plikttrogen per-
son, behärskande ett tiotal språk, inklusive 
ryska, lyhört och oförtröttligt genomför-
ande de instruktioner han fått av sina stats- 
och utrikesministrar. Och den som fick 
bära skulden och förtalats i officiella doku-
ment och kollegers dagböcker – för efter-
giftspolitik mot Tyskland, för försöken med 
hanterbara relationer med Sovjetunionen, 
för att information var omöjlig att få fram 
om Raoul Wallenberg. 

Omi Söderblom skriver övertygande 
och rättrådigt hur svenska myndigheters 
skam och sorg över att inga säkra besked 
kunnat erhållas samlades i ett riktat förtal 
mot en enda person, en scapegoat, vars liv 
gled honom ur händerna under hans sista 
25 levnadsår. Staffan Söderblom ägde inte 
sin egen berättelse. 

Och Wallenberg- 
berättelsen fortsätter. 

Text: Ulla Berglindh
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De tysksvenska nätverken i Nordrhein- 
Westfalen och Niedersachsen hade en 
digital fortbildningsdag i november -21. 
Ett av den dagens temata var reklam. 
Jag bidrog med en kort presentation av 
en tysk-svensk konstnär.

Man kan tycka att en färgrik bild på 
amoriner, 1700-talsdamer med 
vinthund i rosettkoppel, herre i 

allongeperuk, broderad sidenrock, krås 
och skor med silverspännen kan vara ett 
anakronistiskt och märkligt sätt att mark-
nadsföra ett vardagslivsmedel. Något när-
mare verkligheten ligger bilden med två 
daladräktsklädda barn på en översöt lockig 
getabock med bjällra, dragande en kälke i 
ett snölandskap med stjärnbeströdd him-
mel som bakgrund. 

Konstnären hette Alfred Proessdorf, 
född i Leipzig1882, utbildad i Düsseldorf, 
död i Göteborg 1925. Bilderna ingick i en 
stadigvarande reklamkampanj för Gyllen- 
hammars havreprodukter, tiden var 1920-
tal, och anslaget var nydanande. Den 
varma färgskalan var genomgående den-
samma som på förpackningarna, motiven 
minst sagt annorlunda, och i alla bilder 
finns berättelser. 

Mötet mellan en konstnär som levde med 
teaterscenografi och en nytänkande företags-
ledare som Oscar Gyllenhammar skapade 
en helt ny estetisk produktinformation.

Alfred Proessdorf  var även verksam 
som teaterdekoratör, barnboksillustratör 
och skämttecknare. I barnboken Per och 
Lisa hos fiskarna (1912) av Jeanna Oterdahl 
målade han en fascinerande undervatten-
värld med slingrande undervattenssko-
gar och exotiska fiskar, jättemusslor, stora 
bläckfiskar och borgar av korall; en slags 
Jules-Vernesk En världsomsegling under 
havet barnvariant. 

Han hade haft en separatutställning i 
Göteborg, medverkat i flera samlingsut-
ställningar och i tidskriften Söndags-Nisse, 
gjort kostymskisser för Ernst Rolfs revyer 
och affischer – och pussel – för det offent-
liga rummet; vid förbudsomröstningen, för 
Götakanalresor, för turism till Sverige och 
till världsutställningen i Göteborg. 

Den mest kända affischen vid förbudsom-
röstningen 1922 förblir sannolikt Albert 
Engströms teckning med texten Kräftor 
kräva dessa drycker, men samma typ av reto-
risk ironi och konkretion visar Proessdorf  
i sin bild med den kraftfulla kvinnan som 
visar vem som bestämmer. 

Året efter, 1923, var det jubileumsut-
ställning, och försenat 300-årsjubileum 
i Göteborg.  Många av stadens ikoniska 
byggnader tillkom i detta sammanhang: 
Götaplatsen, Liseberg, Konstmuseet och 
Konsthallen, Botaniska trädgården, Slotts-
skogsvallen, Naturhistoriska museet och 
Sjöfartsmuseet. Proessdorfs utställnings- 
affisch från Stora Gården i kvällsbelysning, 
omgiven av minareter, Minneshallen, 
Näckrosdammen och huvudrestaurangen 
är vacker och milt lockande. 

Borde kunna återan-
vändas vid det försenade 
400-årsjubileet, när det nu 
blir av.

Text: Ulla Berglindh

Alfred Proessdorf 
– konstnär och reklampionjär
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Vi är alltså många personer som någon 
gång i vårt liv kommer i kontakt med fler 
språk än ett (förstaspråk). Jag själv har 
lärt mig språk i hela mitt liv. Först engel-
ska på förskolan där bästa kompisen fick 
modersmålsundervisning i engelska och 
jag följde med. I mitt kvarter därhemma 
även lite spanska för att kunna prata med 
en granne från Costa Rica. Sedan engel-
ska, tyska, latin och spanska i skolan, sen-
are engelska, spanska och tyska även på 
universitetet. Och nu när jag bor i Tysk-
land sedan 20 år tillbaka lär jag mig fort-
farande tyska. I olika genrer. Varje dag lär 
jag mig lite till. Och glömmer bort lite. För 
även om vuxnas lärande av ett till språk 
(andraspråk) i grund och botten sker på 
samma sätt som i yngre ålder, finns det 
många olika faktorer som spelar in. Ofta 
kan man tycka att barn lär sig språk snabbt 
och utan större ansträngning, men då 
glömmer man bort att förväntningarna på 
ett barns språk inte är desamma som på 
en vuxens. En vuxen förväntas uttrycka sig 
någorlunda nyanserat, ha bra ordförråd 
inom många olika områden och utan fel 
i grammatiken. Ett barn har även många 
år på sig för språkinlärningen. Ett barn lär 
sig oftast språket både informellt, utanför 
skolan och formellt, i skolan med mycket 
stöd. Vuxna däremot lär sig ofta språk bara 
informellt, genom kontakt med språket, och 
förmodligen inte anpassat till deras nivå. 
Om inlärningen sker på ett formellt sätt, 

då sker den oftast endast med minimalt stöd, 
kanske en eller två timmars språkunder-
visning i veckan. Samtidigt måste vi vuxna 
tjäna vårt eget uppehälle. Som barn kan man 
(måste man ...) dyka in i lärandet på ett helt 
annat sätt. Som vuxen har man ofta mycket 
annat att tänka på än att lära sig ett nytt 
språk. Man kan även vara rädd för att göra 
fel på ett annat sätt än när man är barn. 

Det finns alltså många faktorer som 
spelar in för språkinlärningen. Nedan ser 
du ett grovt förenklad översikt om olika fak-
torer som påverkar oss vid språkinlärningen. 
Det finns flertalet interna faktorer, för oss 
som individer, av vilka vi till en viss del själva 
kan påverka, och även yttre faktorer, över 
vilka vi oftast inte har något inflytande på.

Kritisk/känslig period
En fråga som ofta kommer upp är när man 
lär sig ett språk bäst? Eftersom vi människor 
alla är olika och det som sagt är många fak-
torer som spelar in, så kan man inte lägga 
fast någon direkt speciell period som skulle 
gälla för oss alla. Studier visar dock att en 
gynnsam period är när man har lärt sig läsa 
och skriva och några år framåt. Tidigare 
pratade forskningen om en ”kritisk” period 
för inlärningen, på senare år kallar man 
detta för ”känslig period”. Denna känslighet 
(förmåga) att lära sig språk är dock inget som 
försvinner abrupt utan den snarare avtar 
med tiden. Lärandet går då särskilt snabbt 
och stöttningen kan ske på olika sätt med 

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Vuxnas flerspråkighet
När det pratas om flerspråkighet tänker man kanske på barn som lär sig flera språk när de växer upp. Om vuxnas fler-
språkighet talas det ofta mindre, eller utifrån ett deficitperspektiv – man koncentrerar sig på allt som vi vuxna inte lär oss. 
Världen blir dock mer och mer flerspråkig, ca 600 000 svenskar bor t.ex. idag utomlands och lär sig då oftast ett nytt språk. 
Medelvärdet invandrade personer till Sverige under 2000-talet är hittills ca 100 000 per år, även dessa personer kommer i 
kontakt med (minst) ett nytt språk. Sett utifrån dessa tal kan man tycka att vi borde prata mer om flerspråkighet som uppstår 
i vuxen ålder, därför gör vi det i detta nummer.

olika medier. För uttalet kan dock den peri-
oden redan vara för sen. Tungan lär sig vissa 
vägar redan tidigare i livet som gör att det kan 
bli svårt att sedan lära sig en del ljud. 

För en vuxen person kan det även gå lite 
segare med språkinlärningen, man kanske inte 
har tid riktigt eller inte så mycket kontakt med 
språket. Orden kanske inte heller fastnar på 
samma sätt som tidigare. Själv kan jag bli irri-
terad på mig själv när jag glömmer bort ord 
på tyska som jag vet att jag har hört, eller att 
jag gör fel på artiklar – tyskan har ju tre och 
jag är van vid två från svenskan. Eller ännu 
enklare en i engelskan. Prepositioner är job-
biga de med, det är svårt att få en riktigt bra 
känsla för dem. Substantiv brukar vara lät-
tare, där kan man visualisera en konkret bild. 
Men jag känner ändå att det går framåt i 
min tyska, sakta med säkert. Vi bör alla tänka 
på att flerspråkighet inte innebär ett ”per-
fekt” språk: att man kan alla ord inom alla 
områden, eller att man har ett brytningsfritt 
uttal. Det viktiga är att man kan kommuni-
cera med sin omgivning. Det är aldrig för 
sent att lära sig ett nytt språk, man kan göra 
det under hela sitt liv – livslångt lärande. I 
december 2020 skrev jag om den framgångs-
rike språkinläraren, läs gärna den artikeln om 
du är nyfiken på vad du kan göra för att lära 
sig språk på ett bra sätt. Vi är som sagt många 
som lär oss ett nytt språk senare i livet i dagens 
samhälle, det är inte något unikt.

Språket på arbetsplatsen
Våra vuxna liv idag kretsar mycket kring våra 
arbeten och språket beskrivs som nyckeln till 
framgång. Vuxna skriver och läser i många 
sammanhang och inom många yrken är det 
nödvändigt att ha färdigheter i skrift för att 
arbetet ska fungera, hos barn räcker ofta det 
muntliga språket långt. Att läsa och skriva 
texter innebär dock en utmaning för många 
andraspråkstalare, det är ju något som kräver 
mer än det muntliga. På sistone har därför 
mer forskning börjat ägna sig mer åt hur vi 
lär oss språk på arbetsplatsen. Hos oss på hög-
skolan där jag jobbar (Pädagogische Hoch-
schule Weingarten i södra Tyskland) har vi 
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Vuxnas flerspråkighet

Har du erfarenhet av flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten att skriva om dina 
erfarenheter i vår spalt Samspråk om flerspråkighet. 
Man kan skriva på många olika sätt, mer faktabeto-
nat eller mer kåserande, kortare eller längre, och man 
kan få redigeringshjälp om det behövs. Man kan även 
skriva om sig själv, sina barn eller barnbarn, eller man 
kan presentera en skola, klubb eller region där fler-
språkigheten 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 lärarhög-
skolan PH Weingarten i södra Tyskland med avhan-
dlingen ”Läsförståelse i flerspråkiga miljöer”.  

tillsammans med regionala företag tagit 
fram ett koncept där vi utbildar deras per-
sonal till språkmentorer. Dessa personer 
kan då stötta kollegor som lär sig omgiv-
ningens språk (i vårt fall tyska). Språkmen-
torerna får lära sig vad som kan vara svårt 
när man lär sig tyska. De lär sig t.ex. hur 
instruktioner kan göras mer lättföreståeliga. 
Arbetsgivare och kollegor lär sig även att 
ha i åtanke att den som ska läsa texten är 
andraspråkstalare och försöka utforma tex-
ter utifrån det, och att använda grundläg-
gande ord när det är möjligt. Vi visar även 
språkmentorerna hur de på ett enkelt sätt 
kan få insikt i på vilken språknivå kolle-
gan ligger, för att kunna stötta i språket på 
bästa möjliga sätt. Inom ett projekt har vi 
även tagit fram en handledning om hur man 
kan stötta kollegor (se nedan för referenser).

Även i Sverige finns liknande studier och 
förra året kom en vägledning från Språkrå-
det (Carla Jonsson, Lotta Olvegård och 
Sofia Tingsell, den senare skriver ju även 
hon här i Sverigekontakt) om flerspråkighet 
i arbetet. Vägledningen som är uppdelad 
i tre delar kan laddas ner från Språkrå-
dets hemsida (se nedan för länk). Den för-
sta delen ger en överblick över hur fler-
språkighet fungerar i stora drag, den andra 
handlar om språkinlärning och den tredje 
om kommunikationen mellan förstaspråks- 
talare och inlärare. Detta blir en bra resurs 
som kan användas inom olika företag.

I debatten om vuxnas språkinlärning 
och deras flerspråkighet framhålls ofta  
bristande vilja, motivation och ansträngning 
som en viktig orsak till utebliven framgång 
i språkinlärningen. Om vi ser på översikten 
över faktorerna (som här alltså inte är full-
ständig) så förstår man dock snabbt att även 
om motivation och ansträngning naturligt-
vis är viktiga, är det dock mer komplicerat 
än bara så. Detta gör det naturligtvis ännu 
viktigare att vi på olika sätt stöttar personer 
som lär sig ett nytt andraspråk. Språkan-
vändning på arbetsplatser handlar om 
möten mellan människor och just sådant är 
det som brukar driva oss framåt att lära oss 
språk – att vi har en användning av språket. 
Några korta råd till dig som har kollegor 
som lär sig språket på arbetsplatsen (inspire- 
rat av vägledningen från Språkrådet):

1. Sänk talhastigheten. På en arbetsplats 
ska det ofta gå snabbt, men just snabbheten 
gör det svårare för en andraspråksinlärare 
att hänga med.

2. Förenkla ditt budskap. Betona nyckel- 
ord, gör pauser mellan ord och meningar.

3. Formulera gärna samma budskap på 
flera olika sätt.

4. Lyssna utan att avbryta, men stötta 
gärna med ordförslag om personen ”kör 
fast” på något ord.

5. Kontrollera förståelsen hos den du 
talar med genom frågor. Kan de beskriva 
vad det är som de har förstått? Vilka är de 
nästa stegen som ska tas?

Fundera även på – är du själv flerspråkig? 
Om ja – hur blev du det? Vad hjälper dig i 
din språkinlärning? Flerspråkighet innebär 
alltså att man kan kommunicera på flera 
olika språk och att man gör det regelbun-
det. Detta innebär även att de flesta av oss i 
vårt globalisierade samhälle är flerspråkiga. 
Eller pratar du t.ex. inte engelska? Inlär-
ningen av flera språk kan ske i olika faser i 
livet, och ingen av dem är mer värd än de 
andra, utan vi lär oss som sagt hela livet. 
Så prata på och så stöttar vi varandra i 
språkinlärningen, ung som vuxen!

Text: Monica Bravo Granström
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som förekommer också på engelska. Så 
blev eleverna redan från början impone-
rade av sina kunskaper i det främmande 
språket. Och Vilhelm Moberg-experten 
Philip Holmes var också en i vimlet. 

Men framför allt var kvinnodominansen 
betydande. På University College London, 
på Gower Street, fanns bland andra den 
blida och mycket kunniga Karin Petherick 
som hade doktorerat på Hjalmar Bergman, 
och på University of  East Anglia i Norwich 
Vera Croghan som var född i Kristianstad 
och som fortfarande efter alla utlandsår 
bevarade sin behagliga dialekt därifrån. 
Med henne blev vi efter hand mycket goda 
vänner, av ett par olika skäl. Dels var hon 
mycket gästfri och erbjöd hela familjen 
att bo i det stora röda tegelhuset på 301 
Unthank Road, från viktoriansk tid. Det 
skämdes vi inte för att utnyttja, och hon 
blev från första stund nära vän med våra 
små flickor, och tog oss på promenader, och 
tipsade oss om utflykter på The Broads, de 
berömda sankmarkerna som är miljön i 
Graham Swifts genombrottsroman ”Wet-
lands”. En kväll när vi var där hade hon 
bjudit hem sin kollega Michael Robinson, 
en av de betydande engelska experterna på 
Strindberg, och i de bekvämt nersuttna fåtöl-
jerna hörde vi talas om en kollega till dem 
på UEA som för inte länge sedan omkom-
mit i en bilolycka: W. G. Sebald, efter sin 
för tidiga död alltmera berömd.

Våra kontakter med Vera Croghan 
intensifierades när förlaget som gav ut 
hennes bästsäljande lärobok ”Teach Your-
self  Swedish” ville ha en ny, omarbetad 
upplaga. Jag engagerades som delförfattare, 
och resultatet blev ”Teach Yourself  Com-
plete Swedish”, med Ingwor Holmqvist som 
språkkonsulent, som Hodder & Stoughton/
McGraw Hill gav ut, i flera tryckningar, 
och fortfarande gör det. Varje februari får 
jag avräkningar på tantiemet, fast summan 
sjunker. Som en uppföljning uppdrog för-
laget åt Ingwor och mig att författa ”Get 

Vera 
Croghan

started in Swedish”, enligt en delvis annor-
lunda pedagogisk modell. Den har inte sålt rik-
tigt lika bra men är en användbar grundbok.

Vera Croghan var en av de mest erfarna 
skandinavisterna i England. Hon hade i unga 
år varit anställd på kursverksamheten vid 
Lunds universitet där hon tog sin examen, 
och det gav henne tillfälle att flerfaldigt resa 
till England. Det var nog därför hon fick hel-
tidstjänsten som svensk lektor i Aberdeen. 
Därifrån flyttade hon sedan till Norwich 1963, 
året då University of  East Anglia etablerades, 
och hon fick genast tjänsten som lektor i sven-
ska. Den behöll hon i drygt trettio år, fram till 
pensioneringen, omtyckt lika mycket av stu-
denter som kolleger – och i Norwich tillbragte 
hon resten av livet, sammanlagt 57 år. Hon 
var mycket minnesgod och glömde aldrig att 
skicka julkort, och till våra flickor länge pre-
senter, medan de var små. 

Allt detta är i tacksamt minne bevarat. 
Desto mera chockerade blev vi när vi nu av 
en ren slump och långt om länge fått veta vad 
som hände Vera Croghan i december 2020. 
Hon fanns på min mail-lista men de sen-
aste åren hade jag inte hört från henne. Den 
11 december 2020 kallades polisen till 301 
Unthank Road efter att ett av hennes barn-
barn, en nittonåring som är psykiskt störd, 
hade ställt till med bråk. Tydligen lugnade 
han ner sig, men några timmar senare utbröt 
en brand i huset, och man fann Vera Croghan 
död. Sonsonen häktades för mord på henne, 
för mordförsök på sin far, och för mordbrand: 
”murder, attempted murder, arson”. De engel-
ska tidningarna var snabba att rapportera om 
händelsen, och underlät inte att nämna att 
det stora röda huset är värderat till 750.000 
pund (kanske också i rökskadat skick). Också i 
Expressen den 12 december 2020 uppmärk-
sammades detta. Men sedan dess har det varit 
tyst i spalterna om denna tragedi. 

Vera Croghans ”Teach Yourself  Com-
plete Swedish” är fortfarande mycket 
pedagogisk och bra, baserad på hennes 
mångåriga erfarenhet, och med tydliga 
förklaringar och många fyndiga exempel 
på grammatiska finesser: ”Unlike English, 
Swedish uses the present tense in the phrase 
jag/han/hon är född about people who are 
still alive. When talking about people who 
are no longer alive, past tense is used: ”Jag 
är född i Sverige – I was born in Sweden. 
Strindberg föddes år 1849 – Strindberg was 
born in 1849.” Vera Olga Sofia Croghan var 
född 1931 och dog 2020. Vi och våra flickor 
kommer alltid att minnas henne som en 
mycket nära vän. Hennes lärobok kommer 
att finnas i tryck länge än.

Text: Ivo Holmqvist, professor emeritus.

Mot slutet av 1970-talet ansåg Nor-
diska Rådet att de nordiska universi-
tetslektoraten runtom i världen borde 
kartläggas. Maj-Britt Imnander som 
då var rektor på Nordens folkliga 
akademi i Kungälv och jag som var 
svensk lektor på Odense Universitets 
nordiska institut fick uppdraget. 

Som jag minns det var det Klas Olofsson 
som gav oss det. Han var chef  på Rådets 
Sekretariat för nordiskt kulturellt samar-
bete som höll till på Snaregade i det inre av 
Köpenhamn, och han kom senare att efter-
träda Jörn Donner på Svenska Filminstitu-
tet. Resultatet blev utredningen A 1979:11 
som fick titeln ”Norden i världen. Samar-
bete rörande de nordiska utlandslektorernas 
verksamhet” och som innehöll en rad 
rekommendationer, och på slutet i bilaga 3 
en kartläggning av de universitet runtom i 
världen där det då undervisades i skandi-
navistik – det var (och är) ett amorft ämne 
som ändrades redan innan skriften gick i 
tryck. Vissa av våra förslag togs ad notam 
efter några år, och i november 1987 gjorde 
jag en andra utredning, fortfarande med 
samma uppdragsgivare: ”Verksamheten 
vid samarbetsnämnden för de nordiska lek-
toratsadministrationerna under försökspe- 
rioden 1984–1987, en utvärdering”.

Den första kartläggningen hade före-
gåtts av en del resor, förutom i Norden 
främst till de universitet i England som hade 
skandinavistik på programmet. Jag blev 
bekant med en stor mängd skandinavister, 
alla lika trevliga. Om de kanske hade vissa 
farhågor att just deras undervisning skulle 
rationaliseras bort så dolde de det väl. På 
någon kongress satt jag bredvid den kloke 
och trivsamme Elias Bredsdorff, i tweedka-
vaj och med pipa, som under en mansålder 
var dansk lektor i Oxford (och länge kol-
lega till Göran Printz Påhlsson). Hans läro-
bok i danska är finurlig: de första kapitlen 
använder genomgående sådana danska ord 

1931–2020
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Författare Cecilia Fasth och Anita 
Kannermark

 
Text i fokus 1 är en bok i A4- format och 
på 112 sidor utgiven av Folkuniversitetets 
förlag, avsedd för lite mer avancerade 
elever i svenska som andraspråk och som 
vill förbättra sin läsning. Boken är anpassad 
till dem som studerar svenska efter SFI och 
kan också användas i svenska som andra-
språk i gymnasiet eller på motsvarande 
utbildningar.

Materialet består av en textbok med 
övningar och facit vilket gör att Text i fokus  
1 också kan användas för självstudier.

Boken består av 26 autentiska texter 
från olika områden som är hämtade från 
olika tidningar och textskrifter. Texterna 
och övningarna är indelade i tre olika svå-
righetsgrader, A för relativt enkla texter 
samt B och C som är mer avancerade och 
kräver mer kunskap. Både svårighetsgrad, 
stil och ämne har stor variation: texterna 
handlar om olika områden som språk, his-
toria, samhälle, relationer, miljö och kultur.

Efter varje text finns gott om övningar 
som låter testa ens färdighet i sök-, över-
sikts-, och närläsning och som genom åter-
kommande övningar befäster det rika ord-
förrådet som följer med.

Jag valde att fördjupa mig i en text, 
Stenåldersmat, som kan ge oss bättre hälsa, 
och den är markerad med svårighetsgrad 
B. I den första av tre övningar måste man 
hitta i vilken lucka i texten tolv satser pas-
sar. Dessa har ursprungligen stått i texten. 
I nästa övning ska man skriva in lämpliga 
prepositioner i meningar som handlar om 
samma tema som texten gör.  Sedan kom-
mer en uppgift där man ska skriva färdigt 
meningar och slutligen ska man komplet-
tera meningarna. Efter andra texter före-
kommer uppgifter där man måste svara 
på frågor, kombinera ord och förklaringar, 
svara rätt eller fel, välja rätt alternativ som 

måste sättas in i texten och liknande. 
När jag bläddrar genom boken, ser jag 

att även de enklaste texterna är relativt 
avancerade och kräver att läsaren måste 
vara ganska långt på vägen in i svenska 
språket, men om den studerande orkar 
då får man verkligen en möjlighet att 
behärska ordförråd kring ett visst tema och 
lära sig vad man kan tänka på när man 
läser en text för att skaffa fram övrig infor-
mation eller helt enkelt fördjupa sig grund-
ligt i en text.

Jag tycker att efter att man har jobbat 
färdigt med boken, kan lärarna fortsätta 
med andra texter som de själva har hit-
tat och från boken få idéer på olika slags 
övningar. Dessa texter och övningar kan 
vara som mallar på hur olika man kan 
jobba med en text. Faktiskt kan en text ge 
studiematerial för en hel vecka för en stu-
dent i svenska. Jag tycker att boken är väl-
digt omfattande både gällande tema och 
metoder.

Lycka till med studierna i svenska!

Text: Ieva Krumina

 Text i fokus 1

RECENSION
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Recension av Ulf Beijbom, Press och 
pennfäktare i Svensk-Amerika. Växjö: 
Emigrantinstitutets Vänners skriftserie, 
2020. 128 s. 

Det är omöjligt att exakt ange hur många 
svenskspråkiga tidningar som kommit ut i 
Amerika, men det totala antalet är förmod-
ligen runt tusen. Definitionen av tidning är 
tänjbar, och många alster blev dagsländor 
som knappt lämnade några spår efter sig. 

Eftersom den svenskamerikanska press- 
en är en ovärderlig källa till kunskapen 
om Svenskamerika, bör man skänka en 
tacksamhetens tanke till en ung präst från 
Skåne, Tufve Nilsson Hasselquist. 1852 
lämnade han tjänsten som ambulerande 
adjunkt i Lunds stift för att ta på sig rollen 
som själasörjare för skåningar som slagit sig 
ner i västra Illinois. I Galesburg grundade 
han 1855 den första helt svenskspråkiga 
tidningen i Amerika, Hemlandet det gamla 
och det nya. Redan 1860 blev Hasselquist 
den svenskamerikanska Augustanasynodens 
förste president. En särskild anledning att 
minnas honom var att han sände en propå 
till Kungl. Bibliotekets (KB) dåvarande chef  
i Stockholm vari han erbjöd sig att samla 
in och sända över till Sverige alla svensk-
språkiga tidningar och böcker han kunde 
komma över. Resultatet kan idag beskådas i 
KB:s depå i Bålsta. 

Immigrantgruppernas tidningar är en 
ovärderlig källa för kunskapen om USA:s 
mångkulturella historia. Att läsa dem kan 
vara krävande. Ett problem är omfånget, ett 
annat den dåliga papperskvaliteten under 
årtiondena runt 1900. Nutida läsare riske-
rar att få smulat papper i knät. Lyckligtvis 
befinner vi oss nu i ett brytningsskede, när 
digitalisering skapar andra möjligheter.

Den svenska emigrationsforskningens 
grand old man, Ulf  Beijbom i Växjö, har 
skrivit en läsvärd bok om svenskspråkig 
press i USA och Kanada. Han var Svenska 
Emigrantinstitutets föreståndare från insti-
tutets start 1965 till 2002. För sina många 
böcker om Svenskamerika har han flitigt 

studerat svenskspråkiga tidningar. Under 
sina tidiga besök i USA bevittnade han på 
nära håll den svenskamerikanska pressens 
svanesång, och han var personligen bekant 
med några av den sista generationens 
legendariska tidningsredaktörer. En av 
Beijboms kontakter i den amerikanska tid-
ningsvärlden var den legendariske Gerard 
T. (Jerry) Roth, redaktör för den långlivade 
(och ännu existerande) Nordstjernan i New 
York. När Beijbom och hans outtröttlige 
fältarbetare Lennart Setterdahl spårade 
upp och lät kopiera svenskamerikanska 
kyrkoarkiv under 1970- och 1980-talet, 
”räddades” många svenskamerikanska tid-
ningar ”på köpet”. Resultatet finns i form 
av 150 mikrofilmade tidningar vid Emi- 
grantinstitutet i Växjö.

Press och pennfäktare i Svenskamerika präg-
las av författarens förmåga att se de stora 
linjerna. Hundrafemtio år av svensk press-
historia överblickas och sätts in i sitt kultu-
rella, politiska och etniska sammanhang. 
Beijbom förmedlar många interiörer från 
det slitsamma redaktionsarbetet. Han reder 
ut frågor som gäller upplagornas storlek 
och redovisar iakttagelser av pressens eko-
nomiska villkor. Hans mantra är att de 
svenskamerikanska tidningarnas förban-
nelse och ständiga följeslagare var de eko-
nomiska bekymren. Han betonar annons- 
ackvisitörerna och prenumerantvärvarnas 
viktiga funktioner och han belyser konkur-
rensförhållanden, positioneringar i poli-
tiska stridsfrågor och mycket annat. Många 
enskilda journalist- och författaröden pas-
serar revy. Ett kapitel ägnas åt kvinnliga 
journalister.

Bokens författare kan luta sig mot tidi-
gare forskare och journalister som sysslat 
med svenskamerikansk presshistoria. Här 
ska endast nämnas den legendariske Ernst 
Skarstedt, sydsvensk prästson som emigre-
rade 1878 och som frambragte sitt liv som 
en ”Jack-of-all-trades” i Mellanvästern och 
stillahavsstaterna. Han var en av Svensk- 
amerikas mest lästa pennor, han medver-
kade i minst dussintalet svenskamerikan-

En djupdykning i 
svenskamerikansk press 
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ska tidningar och skrev många böcker om det 
svenskamerikanska folket i helg och söcken. 
Han var en flitig samlare och förlorade enligt 
egen utsago en stor samling böcker och tid-
ningsklipp i samband med jordbävningen i 
San Francisco 1906. 

Det var lätt att starta en tidning i Amerika, 
men det var svårt att hålla den vid liv. Ned-
läggningar, omstarter, uppköp och fusioner 
var vanliga. Tidningar bytte ägare och namn. 
Finansiella bekymmer var legio. Carl Emil 
Lindstone, född i Varberg 1873 och utgivare 
av tidningen Skandia i den av svenskar domi-
nerade staden Jamestown i västra New York 
State, konstaterade mot slutet av sitt yrkesliv 
att tidningen aldrig avkastat någon vinst och 
aldrig låtit redaktören ta någon semester. Det 
stora undantaget från denna fattigdomsregel 
var typografen, nykteristen och affärssnillet 
Swan (Månsson) Turnblad från Vislanda som 
övertog den blödande Svenska Amerikanska 
Posten i Minneapolis och gjorde den till ett 
succéföretag och lämnade efter sig den ståt-
liga byggnad som idag inrymmer American 
Swedish Institute.

Den svenskamerikanska pressens geogra-
fiska utveckling avspeglar immigrationens 
geografi och allmänna historia. De tidigaste 
tidningarna som riktade sig uteslutande till 
svenskar grundades i de agrara bosättnings-
områdena i norra Illinois och i ”svensksta-
den” Chicago, dit den ovan nämnda Hem-
landet flyttade sin redaktion.

De svenskamerikanska tidningarna av 
format var veckotidningar, och några försök 
med dagstidningar misslyckades. Hemlandet 
gjorde ett försök med en ”europeisk” edition 
men lyckades inte etablera någon prenu-
merantkrets i Sverige. Vilhelm Moberg har 
dock berättat att släktingarna skickade hem 
svenskamerikanska tidningar som lästes vid 
sidan av Smålandsposten i torpstugan i Mos-
hultamåla.

Chicago och Minneapolis blev de främ-
sta tidningsmetropolerna. Svenska Amerika-
naren grundades 1866 av en grupp svenskar 
med liberal och sekulär världsbild i Chicagos 
Swede Town. Den nådde snabbt fem tusen 
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prenumeranter och lyckades ta igen försteg 
som förlorats genom den stora stadsbran-
den 1871. I de stora tidningsmetropolerna 
var konkurrensen om prenumeranterna 
stenhård, men det är slående att många 
svenskspråkiga tidningar även gavs ut på 
många mindre orter. Svenskamerikansk 
tidningsgeografi avspeglade odlingsgrän-
sens förskjutning väster ut mot Stilla havet. 
Omaha i Nebraska var en viktig knutpunkt 
med en avsevärd svensk befolkning, och 
enligt Beijbom fanns här över tid ett 30-tal 
svenska tidningar; bland dem var Oma-
ha-Posten som utkom åren 1904-1942. 

I några fall fanns det till och med ekono-
miska kopplingar mellan koloniserings- 
projekt och tidningsutgivning. Lindsborgs-
posten i Kansas hade anknytning till Linds-
borg Land Company. En märklig blomma i 
tidningsfloran är Texas-Posten (1896-1982) 
som ägdes av en och samma familj och som 
utgjort en oumbärlig källa för historieskriv-
ningen om svenskarna i Texas. En tidning 
med stark genomslagskraft var Vestkusten i 
San Francisco, som grundades redan 1886 
och som vann ryktbarhet med sitt jordbäv-
ningsnummer 26 april 1906. Vestkusten blev 
långlivad och dess redaktörsstol innehades 
till slut av två kvinnor, först Karin W. Persson 
och sedan Barbro Osher, innan den 2007 
fusionerades med Nordstjernan i New York. 

Ordet ”pennfäktare” i titeln på Beijboms 
bok har gått ur tiden men var i svang i 
Amerika och svarar bra mot den polemiska 
ton som rådde i den hårt konkurrensut-
satta svenskamerikanska tidningsvärlden. 
Många tidningar som startade under 1800-
talet hade en stark ideologisk profil. Politiskt 
stödde de flesta stora tidningarna det repu-
blikanska partiet, en tradition från Lincolns 
tid. Augustanasynoden hade tack vare sin 
gedigna organisation och sitt förlag en stark 

publicistisk ställning. Dess ledande tidnings-
organ hamnade i polemik med frisinnade 
tidningar och med organ som represente-
rade andra religiösa sammanslutningar. Trä-
toämnena var många: religion, politik, det 
svenska språkets ställning, emigrantagenter-
nas roll, amerikanisering och assimilation.

Det är svårt att överskatta pressens 
betydelse för immigranterna. En typisk 
beijbomsk formulering låter: ”Man skall 
inte se tidningarna som dvärgväxter i det 
engelska språkets skugga utan som expo-
nenter för självkänsla och inbördes kon-
taktbehov.” Pressen var inte bara ett medel 
för opinion och information, den kunde 
också ”få rotlösa landsmän att känna 
gemenskap genom texter på modersmå-
let.” Tidningsläsandet stärkte sammanhåll-
ningen bland svenskarna, bidrog till kun-
skaper om Sverige och de hemmavarande 
och var samtidigt, paradoxalt nog, en 
bidragande faktor till de svenska invand-
rarnas snabba ”acklimatisering” och inte-
grering i det amerikanska samhället. Beij-
bom talar om tidningsverksamheten som 
en amerikaniseringsskola.

Svenskamerika nådde sin höjdpunkt 
under 1910-talet, då antalet svensktalande 
i USA av första och andra generationen 
var som högst, föreningslivet var som mest 
utbrett,  gudstjänsterna ännu ägde rum på 
svenska, körsång var en framträdande kul-
turyttring och böcker och tidningar flödade 
ut från redaktionerna i städer som Rock-
ford i Illinois, Tacoma och Seattle på väst-
kusten samt Winnipeg i Manitoba. 

Under första världskriget kom bilden 
att förändras radikalt. 1910-talet betecknar 
den svenskamerikanska pressens kulmina-
tion och begynnande livskris. De följande 
decennierna präglades av tidningsdöd. På 
femton år, från 1915 till 1930, sjönk anta-

let tidningar från 130 
till 40. Förklaringarna 
är såväl demografiska 
och språkliga som 
politiska. Tidningar-
nas välmående var 
beroende av ett stän-
digt tillflöde från Sve-
rige av läsare och skri-
benter. Under första 
världskriget var utflytt-
ningen till Amerika 
försumbar för att grad-
vis upphöra efter 1923, 
det sista toppåret i 
utvandringsstatistiken, 
och under 1930-talet 
var återvandringen 
till Sverige större än 
utvandringen till Ame-
rika. Med minskad till-

strömning från Sverige av presumtiva läsare 
och utan tillskott av utbildade svenskar 
minskade dessutom rekryteringsunderlaget 
för publicister och redaktörer.

Beijbom snuddar också vid frågan hur 
svenskspråkig press stod sig i jämförelse 
med övrig immigrantpress i Amerika. De 
svenska utvandrarna var läskunnigare än 
genomsnittet invandrargrupper, och det 
fanns en betydande kader av utbildade per-
soner med bakgrund i intellektuella yrken 
såsom präster, lärare och journalister vilka 
utgjorde rekryteringsbas för svensk- 
amerikanska journalister och redaktörer. 

Det bör tilläggas att tyskspråkiga tid-
ningar existerade långt före de svensk-
språkiga. När svenskarna började befolka 
Chicago på 1850-talet utvecklade tyskarna 
Illinois Staats-Zeitung till en daglig tid-
ning med starkt politiskt inflytande. Tyska 
invandrare ansågs ligga i topp beträffade 
vana att läsa tidningar. Den tyskspråkiga 
pressen blev tidigare kommersialiserad än 
den svenska och var stark nog att hänga 
med i den tekniska utvecklingen och kunde 
i flera avseenden matcha den engelsksprå-
kiga pressen.

För såväl tysk som svensk och all övrig 
immigrantpress blev första världskriget en 
vändpunkt. Redan under den stora invand-
ringsvågen från Öst- och Sydeuropa under 
årtiondena runt 1900 tilltog misstänksam-
heten mot främlingar, och bindestrecks- 
amerikanernas lojalitet ifrågasattes. Denna 
attityd stegrades ytterligare när immigrant- 
erna och deras tidningar i krigets början 
tog ställning för de stridande parterna. 
Hyperamerikansimen tog sig uttryck i kon-
troll av tidningar och andra publikationer. 
Detta slog hårdast mot tyskarna men drab-
bade även svenskarna, vilka dessutom med 
visst fog uppfattades som tyskvänliga.

Intresset för att studera svenskameri-
kansk press tycks nu vara i tilltagande. Ett 
binationellt projekt Swedish American 
Newspapers med uppgiften att digitalisera 
svensk-amerikanska tidningar har nyli-
gen slutförts. Ett trettiotal tidningar och 
300.000 tidningssidor är sökbara på inter-
net, och inte minst släktforskare har fått en 
lättillgänglig fyndgruva. I detta samman-
hang är Beijboms rikhaltiga och perspek-
tivrika bok välkommen. Ett intressant bild-
material förhöjer behållningen. Författaren 
skriver med lätt penna, och läsaren kan 
njuta av åtskilliga kvicka och träffande  
formuleringar.

Harald Runblom, professor em., Uppsala universi-
tet, hrunblom@outlook.com 

Digitaliserade svenamerikanska tidningar https://
www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican/about

Nordstjernan idag
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Årsmötet 2021 hölls lördagen 28 
augusti på The Royal Bachelors´Club 
i Göteborg. Att det ägde rum så sent 
som i augusti – i stället för som brukligt 
är i maj – berodde på den pågående 
pandemin, som i augusti visade på 
mycket låga smittotal. Vid årsmötet del-
tog ett 20-tal medlemmar, dock ingen 
representant från Finland, vare sig från 
fastlandet eller Åland. Detta på grund 
av pandemirestriktioner i grannlandet. 
Från de finska föreningarna hade det 
dock inkommit fullmakt till Västerviks 
lokalförening. 

Årsmötet
Eftersom årsmötet 2020 blev inställt på 
grund av coronapandemin hanterades års-
berättelse, bokslut och styrelsens ansvars-
frihet för de två åren 2019 och 2020. Över-
styrelsens verksamhetsberättelser för de 
två åren diskuterades, boksluten för 2019 
och 2020 godkändes och överstyrelsen 
beviljades ansvarsfrihet för båda åren. 
Budget för 2021 och 2022 godkändes. 

Ordinarie ledamöter 
Samtliga sju ordinarie ledamöter i översty-
relsen hade tackat ja till fortsatt uppdrag. 
Ledamöterna omvaldes.
Ledamöter: Bo Ralph (ordförande, tidigare 
vald för en treårsperiod 2019-2022), Ulla 
Berglindh, Mårten Frankby, Sonja Gräns, 
Gustaf Hultbom, Raija Hämelin, Charlotta 
Johansson och Erik Magnusson-Petzell.

Suppleanter
De tre suppleanterna hade accepterat fort-
satt uppdrag och omvaldes.
Suppleanter: Roger Palmqvist, Jorid Wil-
liamson och Jenny Nilsson.

Valberedning
Valberedningen hade bestått av Kjell 
Westerlund, Gunnel Svensson och Aimée 
Delblanc. Gunnel Svensson tackade nej  
till fortsatt arbete i valberedningen. Agneta 
Theander föreslogs som ersättare.  
Årsmötet fastslog att valberedningen  
under det kommande året består av Kjell 
Westerlund, Aimée Delblanc och Agneta 
Theander. 

Revisorer
Årsmötet omvalde Klas Björnsson och 
Lars Olof Jonasson till revisorer samt 
Mathias Ljung och Claes Holmberg till  
revisorssuppleanter. 

Konstituerande sammanträde
Vid överstyrelsens konstituerande sam-
manträde utsågs Ulla Berglindh till vice 
ordförande, och Gustaf Hultbom åtog sig 
att fortsätta som skattmästare. Ett arbet-
sutskott valdes som bland annat utgör sty-
relse för de stiftelser som samförvaltas av 
Sverigekontakt. Ordföranden Bo Ralph, 
Ulla Berglindh och Gustaf Hultbom valdes 
som arbetsutskott. 

Överstyrelsen har under året sammanträtt 
fem gånger, varav årets tre första ägde 
rum via det digitala verktyget Zoom. 

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

Kansliets lokaler på Dicksonsgatan 6, 
som ägs av Stiftelsen Riksföreningens för 
svenskhetens bevarande i utlandet Dona-
tionsfonder, är i gott skick. Endast smärre 
reparationer har genomförts i fastigheten 
under året. 

Sedan flera år tillbaka hyrs lägenheten 
på plan 3 ut, och så skedde även under 
2021. Likaså uthyrdes garaget på bak-
sidan. Möjligheten att tillfälligt hyra ut det 
så kallade konferensrummet på plan 1 ut-
nyttjades vid ett antal tillfällen under året, 
dock i mindre omfattning än tidigare år på 
grund av pandemin.

Tidningen Sverigekontakt
Föreningens medlemstidning har utkom-
mit med fyra nummer under året och har 
en medelupplaga på 2 200 ex. Tidningen 
har omfattat 40–48 sidor per nummer. 
Layouthjälp, tryckning och inplastning har 
ombesörjts av företaget TreGraf. Distribu- 
tionen i Sverige har omhändertagits av 

Postnord, till utlandet, dit ca 2/3 av  
tidningarna går, av Asendia. 

Ekonomi
Under 2021 har värdet på föreningens och 
samförvaltade stiftelsers värdepapper och 
likvida medel ökat från 42,4 miljoner till 
51,4 miljoner. SEB:s förvaltning av före-
ningens tillgångar har lett till att föreningen 
fått en avkastning på ca 1,4 miljoner.

I statligt stöd från Utrikesdepartemen-
tet – via Svenska institutet (SI) – erhölls 
915 000 kronor, varav 355 000 kom från 
medel avsedda för Östersjöregionen. En 
del av de 915 000 kronorna – 255 000 – 
var överförda från år 2020. Det bakom-
liggande skälet till överföringen var att 
pandemin medförde att flera aktiviteter 
inte kunde genomföras under 2020. Till 
verksamheten vid svenskcentret i Minsk 
uppbar Sverigekontakt 320 000 kronor, 
även det från SI.

Ansökan om medel från Oscar Ekmans 
Stiftelse för Sverige i Utlandet beviljades 
med 245 000 kronor. 

Svenska utlandsskolor
Delvis inom ramen för statsanslaget 
har stöd i olika former utgått till svenska 
skolor utomlands.

Under året har ett 30-tal paket med 
barn- och ungdomsböcker sänts ut. Des-
sa bredvidläsningsböcker har utvalts i 
samråd med sakkunnig personal och 
många har inköpts i anslutning till vårens 
bokrea. Dessutom har böcker kunnat in-
förskaffas till synnerligen förmånliga priser 
direkt från olika bokförlag. 

Svenskundervisning världen över
Föreningens verksamhet har som vanligt 
täckt ett brett spektrum av insatser av olika 
slag.

Överstyrelsens 
årsberättelse för 2021
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Blandade aktiviteter
• Sverigekontakt har distribuerat boken  
 ”Sverige – långt ifrån lagom” framtagen  
 av Svenska institutet (SI) till ett stort 
 antal skolenheter i utlandet. Även en  
 Sverigekarta från SI har skickats ut. 
• Den årliga lärarkonferensen i Baltikum  
 genomfördes i Tallinn, Estland i oktober.  
 Ett 40-tal deltagare från Estland, Lett- 
 land, Litauen och Belarus var på plats. 
• En lärarkonferens genomfördes i 
 Budapest, Ungern i november. Den 
 samlade ett 30-tal svensklärare främst  
 från Ungern, men även en handfull från  
 Österrike och någon från Slovakien. 
• De cirka 170 skolföreningarna runtom  
 i världen som bedriver ”Kompletterande  
 svenska” fick alla ett bokpaket – totalt  
 utskickades 194 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  
 2021 – som vänder sig till svenskstude- 
 rande på universitet och högskolor i 
 Helsingforsområdet. 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. Medel  
 har även gått till svenskundervisning  
 i de tidigare svensktalande områdena i  
 Estland. 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 Schweiz, Estland,
  Spanien, Tyskland, Australien och   
 USA. Aktiviteterna har varit av skilda  
 slag, såsom författarbesök från Sverige,  
 skolutflykter, museibesök, musik- och  
 idrottsverksamhet m.m. 

Sommarkurs i svenska
Den årligt återkommande sommarkurs i 
svenska på Billströmska folkhögskolan på 
Tjörn blev inställd på grund av coronapan-
demin. 

Stipendier
Sverigekontakt har fortsatt att adminis-
trera 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 höstterminen studerade en 
stipendiat från Belarus på Billströmska 
folkhögskolan, en stipendiat från Ryss-

land på Kyrkeruds folkhögskola och en 
stipendiat från Lettland på Klarälvdalens 
folkhögskola.. Samtliga stipendiater har 
inbjudits till Göteborg för att bland annat 
lära känna staden och träffa Sverigekon-
takts personal.

Under året har det varit stora problem 
med uppehållstillstånd från Migrations-
verket för stipendiater som kommer från 
länder utanför EU. 

Sverigekontakt delade även ut stipen- 
dier till svenska barn som bor utomlands, 
för att dessa skulle kunna delta i som-
marläger 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 samling-
spunkt för intresserade av nordiska språk 
i allmänhet och svenska i synnerhet. Cen-
tret finansieras dels med elevavgifter – 
svenskcentret har närmare 200 student-
er per termin, varav merparten studerar 
svenska – dels av bidrag från inblandade 
länder. Under året har den franska delen 
av det internationella centret avslutat 
sin verksamhet, främst beroende på de 
politiska oroligheter som varit i Belarus. 
Centrets chef är Nastassia Maiskaya – 

från mars 2021 och ett år framåt har  
Veronika Gaidukevich vikarierat som chef 
då Nastassia Maiskaya varit föräldraledig.
Coronapandemin har, liksom i andra 
länder, påverkat mycket i Belarus. Men 
utöver pandemin har det under året dess- 
utom varit politiskt oroligt. 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.



44 SVERIGEKONTAKT

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 mötes-
restriktioner 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 Perevo-
lotjna 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 fångar-
na 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 pro-
jektets 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 svenskta-
lande i Gammalsvenskby blir allt färre och 
att de alla om några år av allt att döma 
kommer att vara borta. Sverigekontakt har 
därför engagerat en svensktalande rysk 
forskare, Alexander Mankov, som under 
många år besökt Gammalsvenskby. Han 
har från 1 april 2018 i skrift börjat doku-
mentera dialekten i olika former. Under 
2021 har han närmat sig slutförandet av 
en ordbok och påbörjat det som avses bli 
en grammatik avseende den svenska dia-
lekten i Gammalsvenskby. 

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

Ett läromedel i svenska som främmande 
språk avsett för i första hand Ryssland
Under året har Sverigekontakt tillsammans 
med en svensklärare i Ryssland fort-
satt att arbeta på ett läromedel i svenska 
som främmande språk, avsett primärt för 
det ryska skolväsendet. Ett sådant läro-
medel 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 var-
je årskurs. Det omfattande arbetet har 
påbörjats, men på grund av pandemin har 
de inblandade inte kunnat hålla full fart. 
Ett bokförlag i Sankt Petersburg – SMIO 
Press – har kontaktats för ett samarbete 
som ska påbörjas 2022. Förhoppningsvis 
ska läroboken för årskurs 5 vara klar inför 
höstterminen 2022. Generalkonsulatet i 
Sankt Petersburg har på olika sätt varit 
behjälpliga – i kontakt med myndigheter, 
med viss samordning och annat. Sverig-
es ambassad i Moskva är informerad om 
projektet och har tidigare tagit kontakt med 
den ryska skolmyndigheten. 

Andra, mindre omfattande aktiviteter
• Sverigekontakt har med olika priser stött  
 den numera återkommande ”Läsutma- 
 ningen”, som innebär att svenska skol- 
 enheter i utlandet tävlar i att läsa barn-  
 och ungdomslitteratur.
• Generalsekreteraren ingår i Svenska  
 institutets svenskundervisningsnämnd,  
 som bland annat föreslår utlandslektorer 
 i svenska vid ett antal utländska 
 universitet. 
• Generalsekreteraren är styrelseledamot  
 i Stipendiefonden för svensk utlands-
 ungdom, som bland annat beviljar stipen-
 dium till elever vid de svenska internat 
 skolorna – Sigtuna och Lundsberg – och  
 till vissa elever vid svenska skolor i   
 utlandet. Skolenheter utomlands som  

 bedriver ”Kompletterande svenska” kan  
 erhålla bidrag. Under senare år ges  
 även stipendier för praktik vid svenska  
 handelskamrar utomlands. 

Forskningsprojektet Göteborgs-
Emigranten 
Forskningsprojektet Göteborgs-Emigrant-
en är nu helt avslutat i Sverigekontakts 
regi. En eventuell fortsättning kommer 
att vara en del av GöyteborgsRegionens 
Släktforskares verksamhet. 

Stiftelsen Lützenfonden
Bestämmanderätten över användningen 
av stiftelsens medel tillkommer en sty-
relse, bestående av tre ledamöter, av vilka 
två jämte lika många suppleanter för en 
tid av tre år i sänder utses av Sverigekon-
takts överstyrelse, och en ledamot jämte 
en suppleant för viss angiven tid eller tills 
vidare utses av de efterlevande till konsul 
Oscar Ekman.

Styrelse
Ordförande: civilekonom Oscar Ekman, 
Sturefors.
Ledamöter: prof. Thomas Magnusson, 
Göteborg, och fil.kand. Ann Grönhammar, 
Stockholm. 
Suppleanter: Sverigekontakts general-
sekreterare fil.kand. Lars Bergman,  
Göteborg och fil.kand. Karin Rydén,  
Berlin. Under hösten efterträddes Karin 
Rydén av advokat Erik Dilling, Berlin. 
Sekreterare och verkställande ledamot: 
Dr. phil. Inger Schuberth, Wachtberg.
Protokollförda möten har hållits 24 febru-
ari, 5 maj, 25 augusti och 8 december. Ett 
protokollfört styrelsebeslut fattades den 27 
mars per capsulam.

Verksamhet
Då Lützenfonden inte lyckats hitta finan-
siärer till förverkligandet av utställnings-
förslaget från Kistone AB, har arbetet 
under året koncentrerats på att ta fram en 
enklare och mindre kostsam lösning. Det 
har skett vid arbetsmöten i Lützen i juni 
och september samt vid ett antal 
videokonferenser. 

Den 9 mars och den 7 september hölls 
möten med Kapellstiftelsens styrelse 
(Kuratorium) i Lützen. Det första leddes av 
Lützenfondens representant på platsen, 
Maik Reichel, det andra av Lützenfondens 
sekreterare.

Vid årets början tillträdde Teresa  
Schneidewind tjänsten som museichef i 
Lützen efter Katja Rosenbaum. 

Minnesplatsen har under coronabetingel-
serna haft runt 4 000 besökare under året, 
det vill säga ungefär lika många som under 
föregående år. 

Bostaden i Lützenfondens äldre dala-
hus står sedan sommaren 2021 tom. Den 
svenske trähusexperten Morgan Bäck-

Byggnation av nya museet i Lutzen
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ström åtog sig uppdraget att undersöka 
de två dalahusen och föreslog åtgärder. 
Förhandlingar med staden Lützen om den 
framtida användningen förbereds. 

Grundstenen i den nya museibygg-
naden för massgraven lades den 6 no-
vember 2021 och invigningen av museet 
planeras till våren 2023.

Vid minnesstenen i Breitenfeld har 
Lützenfonden ombesörjt plantering av två 
nya lindar. 

Vetenskapligt
På grund av coronaepidemin har inga 
föreläsningsresor kunnat genomföras. 
Publikationen av Lützener Gespräch 2019 
låter vänta på sig. 

Kring den 6 november i Lützen
Inger Schuberth och Maik Reichel guidade 

en grupp resenärer på en Svenska Dag-
bladsresa till Lützen den 5 november. 
Med föreskrivna restriktioner kunde pro-
grammet för den 6 november genom-
föras, såväl i kyrkan i Meuchen, i Gustav 
Adolfkapellet, på rådhuset som i den stora 
salen på Roter Löwe. Sveriges och Fin-
lands ambassader hade skickat represent-
anter, den allmänna uppslutningen var god 
och Lützenfonden väl företrädd. 

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 Sverige-
kontakt i Finland rf:s syfte är att bedriva 
allsvensk verksamhet i Finland, att utveck-
la vänortskontakten med Sverige, att spri-
da kännedom om det svenska i Finland 
i Sverige samt att informera om Sverige-
kontakts världsomspännande verksam-
het Finland. Föreningen vill kort och gott 
främja svenskt språk och svensk kultur 
genom sin existens och verksamhet.
Under 2021 har föreningen genomfört två 
årliga projekt, bokprojektet samt semina-
riet Sverigepaket. På våren genomfördes 
bokprojektet i samarbete med bokförla-
get Schildts & Söderströms samt med 
understöd från Svenska kulturfonden, då 
stipendieböcker skickades ut till nyblivna 
studenter runt om i Finland, sammanlagt 
486 stycken. Stipendieboken delades ut 
till en eller två studenter vid landets alla 
finska gymnasieskolor för att uppmuntra 
och belöna dem som med goda vitsord 
studerat svenska språket. År 2021 kunde 
vi skicka böcker även till svenska gym-
nasier. Stipendieboken 2021 var “Finland 
hundranånting” av Alfred Backa. 
Seminariet Sverigepaket, som anordnades 
virtuellt på hösten, erbjöd finskspråkiga 
universitets- och högskolestuderande i hela 
Finland seminarium kring temat ”Arbete 
och yrken i förändring”. Evenemangets 
första talare var Tobias Porserud, direktör 
för AppJobs institutet. Hans inledning hade 
rubriken “Arbetsmarknaden i föränd- 
ring”; “Vilka faktorer driver förändring på 
arbetsmarknaden, vilka nya jobb skapas 
och vilka försvinner och hur ska föränd- 
ringen hanteras?” Evenemangets andra 
talare var Marie Nordström, studie- och 
karriärvägledare vid Stockholms univer-
sitet. Hennes anförande hade fokus på 
individnivå: “Vilka kompetenser behövs på 
arbetsmarknaden? Vilken betydelse har 
goda språkkunskaper i sammanhanget?” 
Studerandena hade möjlighet att diskutera 

teman i breakout-rum och ställa frågor till 
talarna. För att hålla energinivån uppe fick 
deltagarna göra pausgymnastik online. 
Seminariet ordnades i samarbete med 
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige 
och Finland och nätverket Svenska.nu 
med ekonomiskt stöd av Sverigekontakt i 
Sverige, Svenska kulturfonden och Kultur-
fonden för Sverige och Finland. Under året 
har styrelsen för Sverigekontakt i Finland 
rf sammanträtt två gånger samt träffats vid 
några mindre arbets- och planerings- 
möten. Årsmötet hölls 2021 virtuellt på 
plattformen Zoom. 

Lokalföreningen på Åland
Målsättningen för Allsvensk samling r.f. 
är att samla alla ålänningar kring gemen-
samma ideal, språk och kultur i landskapet 
Åland. Man verkar som en lokalförening av 
föreningen Sverigekontakt. Föreningen har 
drygt 80 medlemmar, och medlemsavgiften 
har varit 15 euro/person och 20 euro par.

Styrelsen 2021 har bestått av: Erik Lind-
holm ordförande, Olle Strömberg, viceord-
förande och medlemmarna Annette Gam-
mals, Tony Salminen, Göran Karlberg, 
Gurli Rådland, Sten Hansen och Yvonne 
Sundbom Korpi, sekreterare. Suppleant 
har varit Gudrun Salmèn. Verksamhets-
granskare har varit Johan Lindholm.

Under år 2021 har pandemins konse-
kvenser varierat kraftigt. Det har varit svårt 
att planera några aktiviteter, därav har det 
bara blivit två tillfällen för träffar och ge-
menskap.

Årsmötet hölls den 13 oktober på 
Borghill Lindholms födelsedag, på Ålands 
fotografiska museum i Finström. 19 med-
lemmar deltog. Johan Granlund höll ett in-
tressant föredrag om ”De tre Viktoriakors-
en i Bomarsund.”

11 december avnjöts ett julbord på Salt-
viks B&B, 19 personer deltog.

Lokalföreningen i Göteborg 
Lokalföreningen i Göteborg är vilande, 
men en aktivitetsgrupp inom föreningen 
kan anordna vissa arrangemang. Under 
året arrangerades en sedvanlig Thanks-
givingmiddag 25 november med ett 30-tal 
gäster i Tandläkarsällskapets lokaler på 
Karl Gustavsgatan i centrala Göteborg.  

Lokalföreningen i Västervik
Årsmötet hölls senare på året än vanligt 
på grund av fortsatt pandemi. Den 8 sep-
tember 2021 samlades man på Stadsho-
tellet i Västervik. Mötet valde följande att 
ingå i föreningens styrelse: Jorid William-
son (ordförande), Margareta Enquist, Jaan 
Kärem, Sven Olof Nilsson, Elisabet Sand-
grim, Mustafa Saoud och Lars Strengnell. 
Till revisorer valdes Christer Warfvinge 
och Hans Christian Ageman och till val-
beredning utsågs Marianne Ekelid och 
Kerstin Engquist.

Byggnation av nya museet i Lutzen
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Under det konstituerande mötet valdes 
Sven Olof Nilsson till sekreterare, Kjell 
Westerlund till vice ordförande och Lars 
Strengnell till kassör. Jorid Williamson hade 
redan valts till ordförande under årsmötet. 
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar in-
togs middag på Stadshotellet.

Under året har bidrag lämnats till svensk- 
undervisning i Gammalsvenskby i Ukraina, 
bokpaket till Hyvinge skola norr om Hel- 
singfors, liksom bidrag till Aibolands muse-
um i Haapsal och till uppbyggnad av min-
nesmärken på Rågöarna. 

Nytt för i år är instiftandet av stipendium 
på Nuckö gymnasium. Stipendiet utföll till 
eleven Kathrin Angela Vähi, som över-
satt Jakob Steffenssons bok ”Så dansade 
vi på Runö” till estniska. Då föreningen 
ej kunde närvara på grund av pandemin, 
delade ambassadör Mikael Eriksson ut 
stipendiet. I Sverigekontakt 2021 nr 3 sid 
26–27 finns en artikel om överlämnandet.

Det huvudsakliga arbetet i föreningen har 
skett via mail och telefonkontakter. Stort 
arbete har lagts ner på förberedelser av 
ett elevutbyte mellan Nuckö gymnasium i 
Estland och Gamlebys gymnasium norr om 
Västervik. Rektorerna på respektive gym-
nasium, Laine Belovas och Sofie Alvarsson, 
har haft täta kontakter med Jorid William-

son och nu hittat en möjlig samarbetsform. 
Styrelsemöten har förlagts till Överum och 
Gamleby gymnasium för att förankra pro-
jektet och protokollföra beslut. 

Fortsatt arbete med att få mer kunskap 
om donatorn Knut Broström från Gamleby 
har pågått. Kjell Westerlund har scannat 
hans dagbok (förvarad på Riksarkivet i 
Göteborg) från hans tid som lantmätare 
i Chile. Han har överfört 180 sidor 
handskriven text digitalt till Word, allt med 
gammalstavning och nedtecknat ord för 
ord. Delar ur denna dagbok finns återgiv-
en i Sverigekontakt 2017 nr 4 sid 38–39 i 
samband med vårt 100-årsjubileum 2018.

Till sist
Aktiviteterna under 2021 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 betraktats som ett nor-
malt verksamhetsår med lärarkonferenser 
i utlandet, resor över landgränser, främ-
jande av kulturaktiviteter utomlands och i 
Sverige och så vidare har under 2021 varit 
omöjligt att genomföra. 

En redovisning av det som trots allt före-
kommit kan aldrig bli fullständigt rätt- 

visande, men ovanstående är avsett att 
ge en representativ bild av året. Att döma 
av reaktionerna från avnämarna har före-
ningens 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 vis-
ar. Medlemmarnas engagemang är en 
förutsättning för att verksamheten skall 
kunna bedrivas väl, men det är märkbart 
hur intresserade många andra också är. 
Denna attityd bildar en avgörande grund 
för arbetet och skapar dessutom ekono-
miska förutsättningar för att de intentioner 
som föds också ska kunna förverkligas. 
Överstyrelsen vill därför gärna tacka alla 
medlemmar, samarbetspartner, medels-
beviljande instanser och andra tillskyn-
dare som på olika sätt bidragit till ännu ett 
framgångsrikt år och hoppas på fortsatt 
gott samarbete.

Göteborg i februari 2022 

Bo Ralph  Lars Bergman
ordförande generalsekreterare

Ambassadör Mikael Eriksson delar ut stipendium till eleven Kathrin Angela Vähi.
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Nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige vintern 2022?

1. Polarpriset anses vara världens 
största musikpris. 2022 tilldelades pri-
set Ensemble intercontemporain och 
… ja, vem då?
A. Iggy Pop
B. Elton John
C. Ed Sheeran

2. I samband med att Socialdemokra-
terna fick en ny ledare och därmed 
statsminister lämnade ett parti rege-
ringen. Vilket?
A. Miljöpartiet
B. Centerpartiet
C. Vänsterpartiet

3. Vem tilldelades Svenska Dagbladets 
bragdguld  - årets främsta svenska 
idrottsbragd - 2021?
A. Daniel Ståhl
B. Hästhoppningslandslaget
C. Armand Duplantis

4. Volvo Cars har fått en ny vd. Vad 
heter han?
A. Jim Rowan
B. Håkan Samuelsson
C. Martin Lundstedt

5. Denne mycket folkkäre program-
ledare i tv avled i februari. Vad hette 
han?
A. Bengt Bedrup
B. Putte Kock
C. Ingvar Oldsberg

6. Det pratas mycket om PCR-test i 
dessa coronatider. Vad står PCR för?
A. Polymerase Chain Reaction
B. Polymerase Covid Reaction
C. Polymerase Corona Reaction

7. Det har kommit en ny film om Zlatan 
som ska ha premiär någon gång under 
vintern, allt beroende på smittoläget. 
Vilken titel har filmen?
A. Jag – Zlatan
B. Jag är Zlatan
C. Zlatan

8. Efter nyår har Sverige fått ett antal 
nya lagar. En ska motverka nedskräp-
ning. Vad kommer det att kosta att 
slänga en cigarettfimp på marken?
A. 400 kronor
B. 600 kronor
C. 800 kronor

9. Nyord kan vara kul och visar vad 
som är nytt i samhället och vad 
människor talar och skriver om. Under 
2021 dominerade förstås ord med 
anknytning till pandemin. Men vad 
betyder nyordet jobbonär?
A. En person som arbetar efter uppnådd 
pensionsålder.
B. En person som arbetar ideellt.
C. En person som inte alltid arbetar 
under kontorstid.

10. Björn Natthiko Lindeblad, en popu-
lär författare och föreläsare har gått ur 
tiden. Vad har hans död väckt frågor 
kring? 
A. Väntetider inom vården 
B. Aktiv dödshjälp
C. Kostnader för läkemedel 

11. En ny rapport från EU beskriver 
svenskars matvanor. Vad  säger den?
A. Att svenskar äter mest ultraprocessad 
mat i EU.
B. Att svenskar är bäst i Europa på eko-
logiska matinköp.
C. Att svenskar mer än andra euopeer 
slänger mat där bäst-före datum har 
passerat.

12. Sveriges handbollsherrar vann ett 
stort mästerskap i januari. Vilket mäs-
terskap var det?
A. Världsmästerskapet
B. Europamästerskapet
C. Nations League

13. Sverige var framgångsrikt i OS i 
Beijing. I vilken sport tog Sara Hector 
OS-gold?
A. Puckelpist
B. Skidsprint
C. Storslalom

a

14. Vem är detta?
A. Skidåkerskan Jonna Sundling
B. Curlingspelaren Almida de Val
C. Skidskytten Elvira Öberg

15. Hur hög var inflation i Sverige i bör-
jan av 2022?
A. Ca 2 %
B. Ca 4 %
C. Ca 6 % 

Skicka de rätta svaren till Sverigekontakt, 
Box 53066, 40014 Göteborg. Du kan 
också mejla svaren till lars.bergman@
sverigekontakt.se. Tre pristagare utses vid 
dragningen 15 maj.  

Lösning till nutidsorienteringen nr 4, 2021 
var: 1A, 2C, 3C, 4B, 5B, 6C, 7A, 8A, 9B, 
10A, 11B, 12B, 13C, 14A, 15B.

Pristagare:
Marianne Hülsmann, Tyskland
Oili Jokinen, Finland
Päivi Mattila, Finland

GRATTIS!

Bild: Mr Cake

Foto: Mathias Otterberg

, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/

by/3.0>, via Wikimedia Commons

Foto: Bildbyrån
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För oss är helheten viktig. Engagerade lärare, fokus på

individen och en sund studiemiljö är förutsättningar

för att nå goda studieresultat. Eleverna bor och

studerar i en naturskön och trygg miljö. Här finns

tillgång till en inspirerande och aktiv fritid i skolans

idrotts- och fritidsverksamhet.

 

Varmt välkomna att göra besök under säkra former,

att provbo eller boka en virtuell visning via videolänk.

 

sshl.se/visit                                       sshl.se/provbo

 

UPPTÄCK SSHL

FLEXIBELT BOENDE

Heltidsinternat - för er som bor långt bort

SSHL Traditionellt internat - res hem vissa helger

Veckointernat - res hem varje helg

SSHL är en svensk skola med internationell prägel. 

Vi erbjuder våra elever en unik blandning av svensk

och internationell kultur, akademisk kompetens och

enastående elevvård. På skolan finns det i dag elever

och lärare från 45 olika länder.

 

Nu erbjuder vi fler alternativ för vårt

internatboende:

 

Svenskt gymnasium

IB Diploma Programme och IB Career-related Programme

Ekonomiprogrammet med svensk läroplan även som tvåspråkigt, engelska/svenska

EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER

sshl.se


