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rusisk organisation eller myndighet. 
Ett exempel på ändrade villkor är att ingen 

post från Sverige kan levereras till Ryssland 
och Belarus. Det innebär bland annat att vår 
papperstidning kommer i retur.  

Kansliet i sommar
Sverigekontakts kansli på Dicksonsgatan 6 är 
inte öppet alla veckor i sommar. Efter mid-
sommar och fram till slutet av juli är det som 
minst öppet. Ring om du vill komma och 
hälsa på (Lars Bergman 0709-600612) så får 
vi se om det går att lösa. 

Sommaren
Sommaren är här. Låt oss hoppas på en 
härlig tid och då tänker jag inte bara på fint 
väder utan även att kriget i Ukraina har fått 
sitt slut. Att människor på flykt ska kunna 
återvända till sina hem och få ett värdigt liv. 
Njut av sommaren – ta en kantarellmacka, 
stek en nyfångad abborre 
eller bara se ut över havet en 
ljus midsommarkväll.

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se

augusti den så kallade augustikonferensen då 
personal och styrelseledamöter vid svenska 
skolenheter i utlandet har möjlighet att bli in-
formerade och uppdaterade om svensk skola. 
Även i år ser konferensen ut att genomföras 
via Zoom/Teams eller annan digital tjänst.  

Utlandslektorer – alltså svensklektorer 
vid utländska universitet – har möjlighet att 
träffas 18-20 augusti för några dagars fort-
bildning. Framför allt ges nyutsedda lektorer 
chansen att träffa kollegor och få en uppfatt- 
ning om vad som förväntas ingå i lektorns 
arbetsuppgifter. Konferensen arrangeras av 
Svenska institutet på konferensanläggningen 
Skogshem & Wijk på Lidingö. 

Lärarkonferenser utomlands i höst
Visserligen är pandemin inte helt över, men 
det mesta kan ändå återgå till något slags nor-
malitet. I höst kommer Sverigekontakt i sam-
arbete med Svenska institutet att genomföra 
den så kallade Baltikumkonferensen i Kau-
nas i Litauen 20-22 oktober. Där kommer då 
svensklärare från Estland, Lettland och Litau-
en att samlas och förhoppningsvis även lärare 
från Svenska centret i Minsk, Belarus.

Som det ser ut nu kommer Svensk Utlands- 
undervisnings Förening (SUF) tillsammans 
med Skolverket och i viss mån Sverige-
kontakt att arrangera lärarkonferens-
er i Boston 4–6  
november för lärare inom 
svensk kompletterande  
undervisning i Nordame- 
rika och på Cypern 18-
20 november för den 
kompletterande sven-
skundervisningen i Eu-
ropa. Det är allas vår 
förhoppning att dessa 
konferenser ska bli lika 
välbesökta som åren 
före pandemin. 

Ryssland och Belarus
Som ni alla förstår så 
har samarbete och kon-
takter med Ryssland 
och Belarus om inte 
helt avstannat så åt-
minstone blivit mycket 
besvärliga att upp- 
rätthålla. De personer 
Sverigekontakt samar-
betar med i dessa länder 
är ju ”vanligt folk” som 
också är ledsna, arga 
och förtvivlade. Sve- 
rigekontakt har inget 
samarbete med någon 
statlig rysk eller bela- 

Kriget i Ukraina har nästan helt över-
tagit fokus från det svenska valet i sep-
tember. Ett normalt valår hade utspelen 
från de politiska partierna stått som 
spön i backen. Skol- och välfärdsfrågor 
når inte fram till väljarna idag, utan det 
är endast en fråga som får plats i den 
inrikespolitiska debatten – ska Sverige 
gå med i NATO? Till och med pandemin 
och dess följder på samhället får lite 
utrymme i media. I mitten av maj läm-
nar Sverige tillsammans med Finland in 
sin ansökan om medlemskap i NATO. 
En lång svensk era av neutralitet i hän-
delse av krig är över. 

Riksdagsvalet i höst blir annorlunda än de 
senaste decennierna. De politiska blocken 
är uppluckrade och det är inte helt klart 
vilka som kan tänkas samarbeta med vem. 
En sak är dock klar –Miljöpartiet kommer 
att ha stora problem att ta sig över fyrapro-
centspärren. Enligt de senaste opinionsmät-
ningarna har de endast 2,7 procent av väl-
jarkåren bakom sig. Även Liberalerna har 
problem och har i maj knappt fyra procent. 
När det gäller valen till region- och kom-
munfullmäktige samma dag – söndagen 
11 september – så är intresset (som vanligt) 
tämligen svalt. 

Det mesta går upp och ner dessa dagar 
– hopp och förtvivlan över situationen i 
Ukraina, bensinpriset, elpriset, aktiebörsen, 
med mera. En del går bara upp, till exem-
pel bankräntor och inflationen. Världen 
tycks ha kommit i obalans under pandemin 
och nu har obalansen fått ytterligare bränsle 
som en följd av Rysslands krig i Ukraina.

Sparreviken
Sparreviken utanför Ljungskile i Bohuslän 
arrangerar sedan många år lägerverksam-
het för barn och ungdomar. Där kan man 
tillbringa en sommarvecka eller två och 
delta i aktiviteter av skilda slag – ligga över 
en natt i skogen, paddla kanot, segla, med 
mera. Som tidigare år finns det möjlighet för 
svensktalande barn i utlandet att få lägerav-
giften eller del av den betald av Sverigekon-
takt, som i sin tur har fått bidrag till detta 
från en av de Ekmanska stiftelserna. Det 
går till så här om du är intresserad: Anmäl 
barnet till ett av lägren (www.sparreviken.se), 
mejla mig om ditt barn fått en plats så kan 
ett bidrag utgå. Eftersom dessa läger är 
mycket populära så kan det så här års vara 
svårt att få en plats tyvärr. 

Konferenser i Sverige
Skolverket tillsammans med Svensk Utlands-
undervisnings Förening (SUF) arrangerar i 
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På hennes befallning fick ca 1200 personer 
ge sig iväg på en mödosam färd, till fots eller 
i vagnar dragna av oxar och hästar. Rutten 
gick över Moskva och därifrån rakt söderut. 
Umbärandena som kyla, svält, smittkoppor 
och hårdföra kosacker (som drev på tåget) 
gjorde att 200 av Dagöborna dog innan man 
nått Moskva.

Efter nio månader, i maj 1782, nåddes 
målet. Då hade hälften dött på vägen, och 
väl framme i »det förlovade landet» blev det 
inte mycket bättre. Vad de hade förespeglats 
stämde inte alls, jorden var inte färdig att 
brukas, och svält utbröt. Det var till slut endast 
150 individer som överlevde flyttningen och 
den första etableringsfasen.

Genom hårt arbete och en nästan ofattbar 
uthållighet överlevde denna folkspillra och 
uppgick kring sekelskiftet 1900 till ca 700 
själar. De hade då uppmärksammats i Sve- 
rige, och ömsesidigt intresse hade väckts. För-
sta världskriget och revolutionen, som följdes 
av Stalins skräckvälde, fick närmare 900 Gam-
malsvenskbybor att år 1929 ta sig till Sverige.

Färden blev mindre prövande den här 
gången, men nya besvikelser väntade. Det 
var svåra tider även i Sverige och villkoren 
för de nyanlända blev ogynnsamma. Gemen-
skapen splittrades, många emigrerade vidare. 
Redan 1930–1931 återvände ca 200 av dem 
från Sverige till Gammalsvenskby. Där vän-
tade hungersnöd till följd av den misslyckade 
jordbrukspolitiken, och snart var det dags för 
andra världskriget.

Sensommaren 1941 marscherade tyskarna 
in i Gammalsvenskby, och åtskilliga flyttades 
tillsammans med tyskättlingarna västerut. 
Efter Röda arméns seger betraktades Gam-
malsvenskbyborna som opålitliga, och många 
deporterades till förödande vintervillkor vid 
Vita havet. De som återvände var vanligen 
märkta för livet.

Det är ättlingar till dessa människor som 
i generationer envist fört sin svenska dialekt 
vidare, men nu håller den på att försvinna. 
Detta ser de antagligen just nu inte som sitt 
största problem. Än en gång har de blivit offer 
för ett maktspel som bedrivs långt över deras 
huvuden, med oviss utgång. Själva vill de bara 
få kupa sina potäter i fred.

Nu hoppas vi på en sommar som har 
ovanligt mycket att förbättra. Det är en galen 
värld vi lever i, men vår förenings syften att 
skapa goda kontakter och förebygga konflik-
ter är mer aktuella än någon-
sin. Från vårt förhållandevis 
trygga håll önskar vi er allt 
gott säsongen kan bjuda.

Bo Ralph
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Omslag: Kungsträdgården i 
Stockholm 22 april.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ni har säkert följt Aleksandr Mankovs artikel-
serie i vår tidning om svenskan i Gammal- 
svenskby. Detta är en dialekt som talas 
(eller rättare: har talats) i ett litet samhälle i 
sydöstra Ukraina. Aleksandr är en rysk for-
skare, som kartlagt språket, som annars är 
bristfälligt dokumenterat. Vår förening har 
tacksamt samarbetat med honom.

Gammalsvenskby ligger i Chersonprovin-
sen vid Dnjeprs strand nära flodens mynning 
mot Svarta havet i sydligaste Ukraina. För för-
sta gången på mycket länge har nu, i samband 
med det pågående kriget i Ukraina, denna plats 
gett upphov till inslag i svenska massmedier.

Gammalsvenskby (eller Starosjvedske 
på ukrainska) är en del av byn Zmijivka. 
Bynamnet betyder ’ormbyn’, en översättning 
av den tyska beteckningen Schlangendorf. Lik-
som Gammalsvenskby har haft svenskspråkig 
befolkning, har grannbyn tysk, och tyskarna 
har varit dominerande. Deras beteckning 
Altschwedendorf  är förebilden för Gammal- 
svenskby.

Rakt norrut från byn ligger Poltava, som 
har en särskild klang i svenska öron. Under 
slaget vid Poltava fanns det inga bofasta 
svensktalande i Gammalsvenskby. Deras his-
toria börjar först 1782. De hade då anvisats 
boplatser som kolonister i områden som nyli-
gen erövrats i det rysk-turkiska kriget 1768–74. 

Av kolonisterna var de flesta icke-ryssar, 
den största gruppen tyskar från Preussen. Bara 
i Chersonprovinsen fanns ett fyrtiotal tyska 
byar. De svensktalande kom mer av en tillfäl-
lighet att bosätta sig i trakter som var välkända 
redan för vikingatidens skandinaviska entre-
prenörer, som ofta följde de ryska floderna på 
sina handelsfärder söderut.

Gammalsvenskbybornas ryska äventyr bör-
jar egentligen vid det stora nordiska krigets 
slut. Vid freden i Nystad 1721 avträdde Sve- 
rige stora områden öster och söder om Fin-
ska viken till Ryssland, bl.a. Estland och 
därmed även den stora ön Dagö.

Denna ö hade sedan medeltiden en svensk- 
språkig befolkning. När och varifrån dessa 
svensktalande kom är omtvistat, men södra 
Finland har dialekter med egenskaper som 
liknar Dagödialektens. Dagö ligger i de 
områden i Estlands kustband som sedan gam-
malt haft en bonde- och fiskarbefolkning som 
talade svenska. De flesta flyttade under andra 
världskriget över till Sverige.

Efter freden 1721 behöll svenska grevar 
makten över Dagö. De förde ett hårt rege-
mente. Ett särskilt råskinn var Karl Magnus 
Stenbock. Han var så krävande att befolk-
ningen gjorde uppror. När Stenbock klagade 
hos den ryska kejsarinnan Katarina II över de 
strejkande torparna startar Gammalsvenskby-
bornas historia.
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Årsmötet i Göteborg
Lördagen 14 maj genomfördes Sverige- 
kontakts årsmöte. Det hölls i Royal 
Bachelors’ Clubs vackra lokaler snett 
över gatan från Sverigekontakts 
kontor. Styrelsen beviljades ansvars-
frihet för föregående år. Bo Ralph 
hade av föreningens överstyrelse strax 
före årsmötet föreslagits som ord-
förande för ytterligare en treårsperiod 
och det hälsades med applåder.  En 
reviderad budget för 2022 antogs och 
likaså en budget för 2023 – detta i en-
lighet med de rutiner som skapades för 
ett drygt tiotal år sedan. Föreningens 
samlade medel förvaltas av SEB och 
det kunde rapporteras att värdet på 
Sverigekontakts portfölj stigit avsevärt 
under 2021.
 
På kvällen var det middag med ett drygt tret-
tiotal gäster, även detta på Royal Bachelors’ 
Club. Efter en magnifik Toast Skagen blev 
det torskrygg, där fiskköttet skivade sig på 
ett närmast magiskt sätt. Det hela avslutades 
med färska jordgubbar och glass – helt fan-

tastiskt alltsammans! Ett vitt vin ackompan-
jerade det hela. Middagen avslutades med 
kaffe i salongerna och något från baren för 
vissa. En trevlig kväll i en underbar miljö.

Utflykt
Utflykten på söndagen gick Hisingen runt 
med båt, Vädret var strålande, men kanske 
en aning kallt i vinden. Båten Lyrön – hyrd 
av Börjessons charterbåtar – tog deltagarna 
runt en av Sveriges största öar på drygt fyra 
timmar. På vägen ut från Stenpiren i Göte-
borgs centrum kunde resenärerna se den nya 
Hisingsbron innan de fortsatte uppför Göta 
älv till Bohus fästning i nuvarande Kungälv. 
Där vek Lyrön av in i Nordre älv för att så 
småningom möta tämligen öppet hav norr 
om Björkö. Då var det dags för lunch – lax 
och potatissallad och det var bara att hugga 
in. Sjön suger ju som vi alla vet.  

Efter ett tag tuffade vi in i inloppet till 
Göteborgs hamn och anlände välbehållna 
till Stenpiren efter en underbar dag på sjön. 
För en del av deltagarna återstod nu att ta 
sig vidare till sina respektive hemorter.

Text: Lars Bergman

Lyrön
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Klass 2 och 3 på Svenska Skolan i 
Marbella hade med sina lärare Lin-
nea Sköld och Carolin Pettersson 

ett ämnesövergripande miljöarbete som 
blev ett Loppis för Ukraina. Svenska skolan 
Marbella är en medelstor skola som ligger 
i Marbella, södra Spanien. Skolan har fun-
nits sedan 2003. På skolan går det ca 250 
elever. Skolan undervisar enligt Svensk läro-
plan men även ämnet spanska. 

Linnea är klasslärare för klass 2 och är 
ursprungligen mellanstadielärare med inrik-
tning på matematik, engelska, svenska och 
so. Carolin har arbetat på skolan i 10 år och 
är klasslärare i klass 3 men undervisar även 
i ämnet bild och textilslöjd i åk 6. Vi har 
under läsåret arbetat med flera olika arbets- 
områden tillsammans, som Forntiden, Reli-
gion och Nordisk mytologi. Den här gången 
var temat miljö och klimat. Med planerna 
på att ha en loppis med fokus på återan-
vändning gick vi på sportlov. Skolan arbetar 
mycket med miljö och har tidigare donerat 
pengar till olika organisationer. En viktig 
uppgift för oss pedagoger är att eleverna får 
en känsla av solidaritet och medmänsklighet.  

Under sportlovet förändrades världsläget 
drastiskt och när vi kom tillbaka var fokuset 
på något helt annat – kriget i Ukraina! Elev-
erna hade många frågor och funderingar 
och detta ledde till att vi bestämde oss för 
att rodda om och ändra loppisens syfte och 
hjälpa de krigsdrabbade i Ukraina. Eleverna 
var otroligt engagerade redan från start. De 

målade planscher och satte upp dem. Vi 
tillverkade små ukrainska flaggor av filt, som 
alla fick när de betalade inträdet. 

 Vi bad föräldrar på skolan att skänka 
saker som kläder, leksaker, bakverk med 
mera till vår loppis. Mängden bidrag till 
loppisen var över vår förväntan och det var 
många som ville hjälpa till – både vuxna 
som barn! På morgonen innan loppisen 
vällde det in bakverk av dess olika slag, allt 
från kanelbullar till brownies, kolasnittar, 
chokladbollar och kärleksmums. Inte minst 
småkakor i form av Ukrainas flagga!

Några äldre elever hade även egna 
engagemang i form av lemonadförsäljning, 
egenvirkade väskor, smycken och konstverk. 
Då vi är en liten skola, är eleverna bekanta 
med varandra på alla stadier, något som 
skapar trygghet och får eleverna att växa 
tillsammans. Eleverna visade prov på stor 
ansvarsförmåga, kreativitet, självständighet 
och lusten att hjälpa människor i nöd. 

Det blev ett lyckat och välbesökt arrange-
mang. Solen sken och föräldrar och barn 
satt ute och fikade. På grund av covid-19 var 
detta det första arrangemanget att hållas på 
skolan på 2 år. Något många längtat efter! 
Eleverna slet och gjorde sitt yttersta för att 
sälja så mycket som möjligt. Det som var 
mest uppskattat var alla bakverk som sålde 
slut först. Andra gjorde fina fynd i loppisen. 
Vi hade även lotteri, kast med liten boll och 
fiskdamm. 

Drygt 300 personer, stora som små, kom 

till loppisen och vi lyckades samla ihop den 
otroliga summan 2025 euro! Alla elever och 
pedagoger var trötta efter en arbetsam dag 
men så nöjda med resultatet!! Klasserna 
har genom en demokratisk röstning kommit 
fram till att dela på summan och skänka till 
Läkare utan gränser och UNICEF! 

 Vi är enormt stolta över våra engage- 
rade elever och omgivning! Tillsammans är 
vi starka!

Vill du veta mer så hör av dig till oss:
Linnea Sköld: +46736777632 
Carolin Pettersson: +34686703113

Loppis för Ukraina
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

Dikten, eller poesin i sig, Poesin, är varken 
ond eller god, tar inte ställning, är inte på 
någons sida – och på allas. Den, liksom, de 
andra konstarterna är vad vi gör dem till. 
Vill vi hylla tyranner med verser, så gör vi 
det, vill vi smäda dem med verser, så gör vi 
det. Det är människan som bestämmer vad 
verktygen ska användas till, att bygga upp 
eller riva ned.

Vi lever i en tid när allt förändras 
med oerhörd hastighet, många av oss 
omvärderar, frivilligt eller för att det måste 
ske, gamla föreställningar om världen eller 
oss själva. Det kan vara plågsamt eller 
befriande men jag tror inte det är en likgiltig 
process för någon.

I hyllor, minnen och böcker eller dikter 
har jag texter som på något sätt handlar 
om det som sker. kanske kan de hjälpa mig 
eller någon annan att se?
En av mitt livs stora läsupplevelser har 
varit Eyvind Johnsons roman Stränder-
nas svall (Albert Bonniers Förlag 1946). 
Den bär undertiteln ”En roman om det 
närvarande”. Den publicerades strax efter 
andra världskrigets slut, och är en omdik-
tning av Odysséen, alltså berättelsen om 
Odysseus tioåriga irrfärder efter det att 
Troja besegrats. Han kommer till slut hem, 
och hämnas blodigt och gräsligt på dem 
som uppvaktat hustru Penelope och deras 
medlöpare bland slavar och tjänare. Ett av 
de teman som löper genom romanen är 
frågan om vad kriget gör med en männi- 
ska. Odysseus är ju kung och krigsherre, 
de senaste tjugu åren har varit ett mer eller 
mindre konstant stridande. Till sist, i palat-
set på Ithaka, sägs det om slutstriden:

Han gav ingen pardon när Evrymakhos ville under-
handla utan sköt honom genom bröstet. De försökte 
gömma sig bakom borden, de försökte skaffa sig 
andra vapen än svärd men det hjälpte dem inte, de 
gick under. Han var ingen mänska men inte heller 
någon gud: han var bara en mänskokropp i de leka-
nde gudarnas våld. Han var kriget inom dessa fyra 
väggar, en man, förgiftad av kriget, inflammerad 
av Ares, och han handlade som det instrument han 
utvalts att bli: en man som dödar freden för många 
år, kanske för oräkneliga år framåt.
(Sidorna 417-418 i Aldusupplagan 1964)

Ja, dikten, berättandet kan användas för 
hjälteepos men skeendet kan också beskri-
vas som ett moraliskt och etiskt nederlag, en 
mänsklighetens slutpunkt.

Marie Lundquist skriver i sin, av en-, 
två- och treradiga aforismer fyllda, Dikten 
är tanken som far genom hjärtat och spränger det 
(Albert Bonniers Förlag 2017):

Dikten har tre rader
som kan användas för en annan berättelse
när de slutat blöda
(Nummer 82)

En av de mest gripande svenska freds- 
eller antikrigsdikterna är nog poeten, jour-
nalisten och den stridbare antinazistenTure 
Nermans (1886-1969) ”Den vackraste visan” 
(1916), som tonsattes och inspelades 1939 
av Lille Bror Söderlundh. Den skrevs under 
första världskriget, och effekten den har på 
läsaren/lyssnaren bygger på att den berättar 
historien om kriget och ett människoöde så 
att säga vid sidan om. Den börjar:¨

Den vackraste visan om kärleken
kom aldrig på pränt.
Den blev kvar i en dröm på Montmartre
hos en fattig Paris-student.  

och fortsätter med hans drömmar om liv och 
kärlek och framtid, fram till sista versen:

Den vackraste visan om kärleken  
kom aldrig på pränt.  
Den begrovs i en massgrav i Flandern  
hos en fattig Paris-student.

Litteraturen och konsten genomsyras av verk 
som i förtvivlade, kamplystna, resonerande, 
milda, vredgade tonfall kämpar för en fred-
lig värld. Vi har sett Pablo Picassos rasande 
målning Guernica (1937) till minne av en 
massaker under spanska inbördeskrigets, vi 
har sett Käte Kollwitz affisch Nie wieder Krieg 
(1924) och den som likt jag var en i publiken 
när Tältprojektet, Vi är tusenden turnerade 1977 
glömmer inte Totta Näslunds mäktiga fram-
förande av Ulf  Dagebys och Peter Wahl-
qvists Aldrig mera krig.
Naturligtvis kan man önska att rösten, 

ordet och konsten vore starkare än krigets 
maskinerier, att mänskan någon gång lär sig 
av erfarenheter och berättelser. Vi kan ju 
alltid hoppas, och tänka med Esaias Teg-
nér, som redan 1810, när han var en rela-
tivt ung man och i början av sin bana, skrev 
dikten Det eviga. Den börjar:

Väl formar den starke med svärdet sin värld,  
Väl flyga som örnar hans rykten;  
Men någon gång brytes det vandrande svärd  
Och örnarna fällas i flykten.  
Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,  
Det dör som en stormvind i öknen bort.

Listan över namn och verk skulle kunna 
göras hur lång som helst men jag nämner 
inga fler, annars skulle det aldrig ta slut.
Bara en till: textraden i Johns Lennons 
och Yoko Onos sång Happy Xmas (War Is 
Over) (1971) som blev en klassisk jätteposter 
världen över. Ett kaxigt, ytterligt kortfat-
tat och nästintill naivistiskt statement, som 
dock står sig rätt väl:

WAR
IS
OVER!
(if  you want it)

 

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
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Sverige och verkade användas om samarbeten 
mellan konservativa partier och främlingsfien-
tliga eller lite mer allmänt högerpopulistiska 
partier. Exakt vad blåbrun betyder kunde dock 
inte slås fast ens med hjälp av ordlistor och 
den svenska språkmyndigheten Språkrådet.

Att man inte kan slå fast vad blåbrun 
betyder i politiska termer förvånar ingen som 
arbetar med språk. Det är inte så ofta ett ord 
bara har en enkel denotativ betydelse. Men 
många journalister kunde inte riktigt nöja sig 
med detta, utan krävde att vi skulle berätta 
vad ordet faktiskt betydde. Någon måste ha 
facit! Vad hade Bolund sagt egentligen?

Svaret är att det vet bara Bolund och kan-
ske hans talskrivare. Charlotta Seiler Brylla 
menar att Bolund mycket väl visste just detta 
– att det inte går att veta vad brun betyder, 
och att han ägnade sig åt ”kalkylerad ambiv-
alens”. Han lyckades, utan att någon kunde 
beslå honom med att beskylla andra för hem-
ska totalitära ideologier, föreslå att något åt det 
hållet ändå gällde Åkesson och hans politik.

Det finns en snart hundra år gammal 
hypotes av de två lingvisterna Edward Sapir 
och Benjamin Lee Whorf  som handlar om 
just färger; numera är den mycket ifrågasatt. 
De menade att människor inte kan förstå 
sådant som de inte har ord för. I vissa språk 
saknas ett rikt ordförråd kring färger. Vissa 
språk skiljer bara på ljus färg och mörk färg.  
I ett sådant språk hade det varit svårt att 
prata om, och kanske lite svårare att förstå, 
frågan om blåbruna politiska konstellationer. 
Det faktum att svenskan har ett ganska rikt 
färgordförråd hjälper dock inte så mycket för 
förståelsen här. Vi vet fortfarande inte exakt 
vad blåbrun betyder och inte exakt vad Bolund 
menade att Åkesson var. 

Läs gärna mer om Charlotta Seiler Bry-
llas forskning om politisk lingvistik och 
bland annat blåbrun-debatten: https://
www.isof.se/sprakradsdagen2022

Text: Sofia Tingsell

Det är valår i år. Det är svårt att känna av 
det, för så mycket annat står i vägen, men 
i höst hålls allmänna val i Sverige. Och då 
står färgerna i centrum i snygg grafik om 
valprognoser och väljargrupper på internet-
sidor och i nyhetssändningar.

Färger är i praktiken ganska lätta att 
beskriva. Man kan visa upp ett litet färg-
kort och så fattar alla vilken färg det är, utan 
långa definitioner. Naturvetare kan säkert ge 
en entydig definition av en färg genom att 
använda spektrum, prismor och ljus. 

Det vi då får är färgordets denotativa 
betydelse. Alla ord har en sådan, ofta det 
som står i ordboken. Men ord har också 
konnotativa betydelser. Det är allt det som 
vi kommer att tänka på och associera till 
när vi hör ordet. Hör vi grön tänker vi kan-
ske på vårens skira löv, på ljumma vindar 
och bäckar som porlar. 

De konnotativa betydelserna spelar stor roll 
ett valår. Som politiker gäller det att använda 
ord som för väljarnas tankar till rätt sak, inte 
bara att säga precis vad man menar. Färger 
har traditionellt använts på den politiska vän-
ster-högerskalan. Till vänster finns partier med 
röd färg, till höger finns partier med blå färg. 
De kan sinsemellan vara ideologiskt olika t.ex. 
liberala eller konservativa, men de har partifär-
gen gemensam på sin ände av skalan. I mitten 
finns numer partier som valt en grön partifärg. 
Inte helt förvånande arbetar dessa partier 
främst med frågor som rör naturvärden av 
olika slag: miljöfrågor eller lantbruksfrågor.

Även om grönt betecknar naturvärden är 
det inte självklart hur de andra färgerna ska 
förstås. Rött har i en europeisk kontext kop-
plats samman med socialistiska rörelser. Men 
i USA är rött de konservativa republikaner-
nas färg. Både det röda och det blå politiska 
lägret är också ganska nöjda med att kallas 
blå eller röda – i såväl USA som Sverige. 
Men det finns en färg som ingen vill förknip-
pas med, trots att den egentligen är lika god-
tycklig som vilken annan symbolisk färg som 

helst: Brun är Svarte Petter, som ingen vill 
ha på hand. Brun verkar entydigt förknippas 
med 30-talets fascistiska rörelser och har inte 
lyckats skaka av sig den ballasten, berättar 
Charlotte Seiler Brylla, forskare med politisk 
lingvistik som sin specialitet.

Det faktum att färgerna som politiska 
symboler inte har en denotativ betydelse 
gör att regnbågen så att säga ligger öppen 
för viss förhandling. Man skulle kunna 
berömma sig för att vara djupgrön, vilket kan-
ske skulle kunna betyda att man verkligen 
tar naturvärden på allvar till skillnad från 
en mer ljusgrön motståndare. För att miss-
kreditera socialistiska antagonister kan man 
påminna om den blodröda historien, och det 
är lika möjligt att beskylla högern för att vilja 
ikläda hela Sverige en mörkblå polisuniform. 
De retoriska färgmöjligheterna är oändliga.

Årets mest intressanta färgdebatt stod det 
miljöpartistiska språkröret Per Bolund och 
Sverigedemokraternas partiledare Jimmie 
Åkesson för i en tevesänd debatt. Bolund sa, 
närmast i en bisats, att Åkesson var blåbrun. 
Nu utbryter en häftig ordstrid. Vem är brun? 
frågar Åkesson. Kallar du mig nazist? Nej, 
det menar Bolund att han inte har gjort, 
han har sagt blåbrun bara. Nu handlade den 
politiska debatten på allra bästa sändnings-
tid inte längre om en sakpolitisk fråga utan 
om hur olika ideologier bäst betecknas med 
hjälp av färger. Det var en oväntad vänd-
ning, tyckte nog många. Och färgstriden ras-
ade vidare efter debatten och fortsatte i teve, 
radio och tidningar.

Striden gick så långt att Språkrådet, där 
jag arbetar, kopplades in. Det var efter att 
Bolund i en intervju efter debatten försökt 
förklara att blåbrun nämnts av Språkrå-
det i en ordlista, och att han använt ordet 
på detta rätta sätt. Min kollega, som arbe-
tar med nyord, fick hantera detta eftersom 
ordet blåbrun mycket riktigt funnits med på 
en nästan tio år gammal nyordlista. Blåbrun 
handlade då om politik i andra länder än 

Att bekänna färg – 
det är valår i år
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Svenska institutet stödjer lärosäten 
utanför Sverige som har undervisning 
i svenska språket. Ett av dem som 
har erbjudit svenskundervisning i 
många år är universitetet i Ljubljana 
där svensklektoratet nyligen firade 
sitt 50-årsjubileum. Här berättar Mita 
Gustinčič Pahor, lektor i svenska, om 
firandet.

Under dagarna 20–22 april firade svensklek-
toratet i Ljubljana sitt 50-årsjubileum. Egent- 
ligen var årsdagen förra året men som så 
mycket annat måste också jubileumsfirandet 
skjutas upp på grund av coronapandemin.

I januari 1971 hade första svensklek-
torn Lena Holmqvist sin första lektion för 
nybörjare på dåvarande Institutionen för 
germanska språk och litteraturer. På hösten 
samma år införde man fortsättningskursen 
och läsåret 1982/83 en avancerad kurs i 
svenska. Lena Holmqvist har gjort väldigt 
mycket för att bygga broar mellan Sverige 
och Slovenien. Hennes största bidrag till 
detta är hennes Svensk-slovenska ord-
bok som kom ut 2004. Dessutom har hon 
översatt en hel del svensk litteratur till 
slovenska, bland annat Astrid Lindgrens 
Ronja Rövardotter, Bröderna Lejonhjärta, 
Emil-böckerna och böckerna om Vicke 
Viking av Runer Jonsson. 

Efter Lenas pensionering 1995 leddes 

lektoratet av Svenska institutets utlandslek-
torer Mats Hjortfors, Bengt Lagerstedt och 
Shanti Wittmar, som tog hand om under-
visningen både på universiteten i Zagreb 
och i Ljubljana. Sedan 2004 är det jag 
som är anställd på Institutionen för tyska 
med nederländska och svenska, som insti-
tutionen heter nu efter en omorganisering. 
Svenska är obligatoriskt biämne för tysk-
studerande men kursen är också öppen 
som extraämne för alla andra studenter  
vid universitetet i Ljubljana.

Jubileumsfirandet påbörjades med invig- 
ningen av utställningen om svensklektora-
tets historia. Utställningen fokuserade dels 
på de olika studentaktiviteterna som anord-
nats genom åren, dels på de många översätt- 
ningarna av svensk litteratur som gjorts av 
numera etablerade översättare som alla läst 
svenska på lektoratet. Samtidigt var invig-
ningen en samling för svensklektorerna från 
åtta länder från Central- och Östeuropa som 
deltog i Svenska institutets konferens de föl-
jande två dagarna. Alla hälsades välkomna 
av fakultetens dekan Mojca Schlamberger 
Brezar, av Sveriges ambassadör Dag 
Hartelius och av Charlotta Johansson från 
Svenska institutet. Efter talen tittade vi på en 
film där studenter, före detta studenter och 
kvällskursdeltagare berättade om varför de 
läste svenska och vad de tyckte var vackrast, 
svårast och roligast med svenskan.  

Filmen gjordes av Iva Klemenčič, lärare på 
fakultetens kvällskurser i svenska. Tillställ- 
ningen avslutades med svensk folkmusik på 
nyckelharpa framförd av min man och mig.

Dagen därpå började konferensen med 
två mycket intressanta föreläsningar. Anders 
Svensson, chefredaktör på Språktidningen, 
talade om tio saker som skulle hända i sven-
ska språket i framtiden, medan Henrik C 
Enbohm presenterade de senaste trenderna i 
svensk samtida litteratur. Föreläsningarna följ-
des av lektorernas bidrag och diskussioner. Vi 
pratade mycket om de senaste två åren men 
även om möjliga samarbeten både på plats 
och på distans. Coronasituationen har faktiskt 
gjort det lättare för oss att träffas på distans. 
Nu har vi vant oss vid det på gott och ont.

Samma kväll var det dags för firandets 
höjdpunkt: studenternas teateruppsättning 
av Bortbytingen av Selma Lagerlöf  på en rik-
tig teater. Studenterna framförde pjäsen på 
svenska men slovensk text projicerades ovan-
för scenen, så att föreställningen kunde ses 
av en bredare publik: av våra kolleger från 
fakulteten, av andra studenter, av medlemmar 
i Slovensk-svenska föreningen och av våra 
vänner och familjer. Jag beundrar studenterna 
och en kollega från engelska institutionen som 
engagerade sig så mycket och arbetade så 
hårt de senaste månaderna. Deras skådespel 
var mycket proffsigt. Jag blev också överras-
kad och rörd över att de som nappade på idén 
om en teaterföreställning var mina före detta 
studenter som läste svenska förra året eller för 
två år sedan. Det betyder att de fortfarande är 
intresserade av och vill hålla på med svenska. 
Föreställningen blev väldigt lyckad och pub-
liken och studenterna var mycket nöjda.

Konferensen avslutades dagen därpå med 
en guidad visning av Ljubljana. Guiden, 
också hon före detta svenskstuderande, 
berättade saker om staden som inte heller 
jag visste, trots att jag har bott här länge.  
Det enda som störde var vädret men det  
kan man tyvärr inte rå över.

Jag är väldigt glad över att hålla på med 
svenskan och att vara del av svenskunder-
visningen, som har blivit en stor del av mitt 
liv. Jag uppskattar mina föregångares arbete 
inom svenskämnet och vill på bästa möjliga 
sätt fortsätta det som de påbörjade. Till de 
nästa minst 50 åren!

Text: Mita Gustinčič Pahor

50 år av svensklektoratet 
vid Universitetet i Ljubljana

Svenska institutet (SI) är en 
myndighet med uppdrag att skapa in-
tresse och förtroende för Sverige utom-
lands. Vi arbetar med Sverigefrämjande, 
samarbete i Östersjöregionen och glob-
al utveckling. SI har det övergripande 
ansvaret för svenskundervisningen i ut-
landet, främst på universitetsnivå.  
www.si.se

INFORMERAR

Skådespelarna. Foto: Janez Zalaznik
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Hur får man fler utlandssvenskar att 
rösta? Hur ska engagemanget för 
utlandssvenskarnas intressen öka hos 
politiker? Är e-röstning och särskild 
valkrets för utlandssvenskarna bra 
idéer? Svenskar i Världen har samta-
lat med valexperten Henrik Ekengren 
Oscarsson.

Henrik Ekengren Oscarsson är professor 
i statsvetenskap på Göteborgs Universitet 
med fokus på valforskning, opinionsbild-
ning, väljarbeteende och partiforskning.

Valdeltagandet bland utlandssvenskar  
är väldigt lågt i jämförelse med svenska 
medborgare i allmänhet. Drygt 40 procent 
av de röstberättigade svenskarna i utlandet 
röstade i valet 2018 och ännu lägre i tidig-
are val. Henrik Ekengren Oscarsson tycker 
att utlandssvenskar borde ses i samma ljus 
som andra grupper i samhället där valdel- 
tagandet också är lågt och rikta liknande 
stöd till dem.

– Jag tycker det är viktigt att fler röstar. 
Alla som är inbjudna till demokratin 
och har rösträtt ska försöka eftersträva 
så högt valdeltagande som möjligt. Om 
man tycker att utlandssvenskarna ska ha 
rätten att rösta får man gå ”all in”. Med 
tanke på hur mycket kampanjer som rik-

tas till grupper där valdeltagandet är lågt 
så ska vi naturligtvis göra samma sak för 
utlandssvenskarna.

Öka valdeltagandet med e-röstning
Med tanke på att det kan vara långt till 
närmaste ambassad eller konsulat och 
att postgången i vissa länder är osäker 
föreslår Svenskar i Världen e-röstning 
som en metod att öka valdeltagandet hos 
utlandssvenskar. Ekengren Oscarsson ser 
vissa fördelar med idén, just i kontexten 
utlandssvenskar. 

– Elektronisk röstning är på det stora 
hela ingen bra idé eller nödvändig reform 
i Sverige. Däremot så har jag funderat 
mycket på om det skulle kunna vara en 
lösning just för att underlätta röstning för 
gruppen utlandssvenskar. Många slarvar 
med att uppdatera sina nya utlandsadresser 
till Skatteverket och får därför inte mate-
rialet från Valmyndigheten. När vi gjorde 
enkätundersökningen 2014 märkte vi även 
att i en del regioner i världen kom inga svar 
tillbaka – det berodde förstås på att posten 
inte kom fram.

Men det finns en hel del problem med 
e-röstning, både tekniska och principiella, 
menar Henrik Ekengren Oscarsson.

– Det finns inget tekniskt system som 

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. 

MER POLITISKT ENGAGEMANG 
borde riktas mot utlandssvenskarna

klarar av det där med valhemlighet. Hela 
idén med BankID är att jag ska veta att det 
är du och ingen annan. Vi kan inte likställa 
röstningen med en privat banktransaktion. 

Särskild valkrets för utlandssvenskar 
Ett annat förslag från Svenskar i Världen 
är att utlandssvenskarna borde tillhöra en 
särskild valkrets i riksdagen. Det skulle san-
nolikt leda till en större representation av 
utlandssvenskars intressen vilket i sin tur  
troligtvis skulle leda till ökat valdeltagandet. 
Henrik Ekengren Oscarsson bekräftar att 
förslaget skulle få vissa positiva följder, som 
bättre förståelse av utlandssvenskarnas val-
beteenden och mer politiskt initiativ från 
partierna. 

–  Det skulle vara klart mycket lättare att 
ta reda på hur de röstar. Utlandssvenskarna 
hade utgjort en valkrets lika stor som Ble-
kinge, så det klart att det hade blivit mer rik-
tade kampanjer till gruppen utlandssvenskar 
från de politiska partierna. 

I Livefika Valspecial intervjuar Svenskar i 
Världen partiledare och andra representan-
ter för riksdagspartierna utifrån frågor som är 
viktiga för utlandssvenskarnas liv och vardag. 
Intervjuerna finns på www.sviv.se.

Text: Josefin Jacobsson

Henrik Ekengren Oscarsson
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Jag har fått flera frågor om just Gustav II Adolf som frimärke. Finns det sådana? Några har tidigare redovisats här i 
Sverigekontakt men visst finns det flera att beundra.

Gustav II Adolf 
som minnesmärke

ETT MINNESMÄRKE BERÄTTAR

Bild 1. I Estland har 
ett minnesmärke 
givits ut till minne 
av Gustav II Adolfs 
400-årsdag (år 1994).

Bild 2. I samband 
med utgivandet av 
märket gavs även ett 
minnesmynt ut. Gustav ll Adolfs betydelse 
i Estland finner vi även i att han namngav 
och grundade ett gymnasium år 1631 – 
Gustav Adolfi Gümnaasium i Tallin som är 
en av Europas äldsta gymnasieskolor.

Bild 3. 
Gustav ll Adolf  
grundade även 
Tartu universitet. 
Orten Tartu som 
ligger i sydöstra 
Estland har en 
hel del min-
nesmärken sedan svensktiden. Gustav II 
Adolf  inrättade Livländska Hovrätten 1630 
i denna stad. År 1632 anlades universitetet, 
som var det andra i ordningen i dåvarande 
Sverige (Uppsala 1477, Åbo 1640 och Lund 
1666). Minnesmärket är från universitetets 
300 års jubileum år 1932.

Vidare söder ut efter kusten kommer vi 
till staden Danzig som i dag ligger i Polen. 
Sverige blockerade under andra polska 
kriget (1626 – 1628) hela Danzigs hamn. 

Inga fartyg kom in eller ut utan att svensk-
arna hade medgivet det. Sverige skrev ett 
fredsfördrag med staden som gav Sverige 
rätt att uppbära tull 1629–1635 i Danzig.

Bild 4. 
Minnesmärket 
visar Kung Gustav 
Il Adolf  och freds-
fördraget 1630. 
Notera att utgivaren 
(Polen) använder 
begreppet ” Neutra- 
litetsfördrag” på 
märket och inte 
fredsfördrag.

Vi fortsätter vår resa till Österrike och 
orten Leoben. I denna ort, som ligger mitt 
inne i centrala Österrike, finner vi Gustav 
Adolf  kyrkan. Det är en evangelisk-luth-
ersk församlingskyrka som byggdes 1909.

Bild 5. Minnesmärket som visar en bild av 
ett av kyrkans mosaikfönster med Gustav Il 
Adolf  gavs ut vid kyrkans 100-års firande. 
I kyrkan finns även en byst av Gustav II 
Adolf  – väl värt ett besök.

Bild 6. Nu har vi kommit till Spanien.  
Motivet är Gustav II Adolf  (döende) och 
hertig Frans Albrekt av Sachsen-Lauen-
burg på en målning av Carl Wahlbom, 
som vi återfinner på Nationalmuseum i 
Stockholm. Märket är även en hyllning till 
Czesław Słania som var en polsk-svensk 
frimärks- och sedelgravör.

Bild 7. I Sverige har det varit sparsamt 
med frimärken med Gustav II Adolf  som 
motiv. För första gången, tar jag här med 
märken från Sverige! Året är 1920 och 
motivet är hans huvud i profil efter en byst 
av Georg Petel som vi kan se i sin helhet 
på Nationalmuseum i Stockholm.
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Bild 8. År 1920 firades 300-årsminnet 
av Sveriges första postkontor som låg i 
Hamburg. Detta minnesmärke i Sverige 
kom 1932, för att hedra 300-årsminnet av 
kungens död gav Kungliga Generalpoststy-
relsen ut en serie minnesfrimärken.

Bild 9. Det som kan vara av lite udda 
intresse är motivet som Kungliga General-
poststyrelsen valde mellan, nämligen den 
ovan och en skiss av Olle Hjortzberger. 
Skissen var ett motiv med den i bön knäfal-
lande kungen.

Skissen utkom i något förändrad i 
flerfärgstryck som 1932-års helgmärke.

Bild 10. Jag känner på mig att vi har en 
och annan 
göteborgare 
som läser 
Sverigekon-
takt och jag 
vill inte på 
något sätt rin-
gakta denna 
läsargrupp. 
Göteborg 

har givit ut ett lokalfrimärke. Göteborgs 
egen stadspost med Gustav II Adolf. Tack 
Göteborg!

Jag fortsätter lite till med ett minnesmärke 
som idag den 15 maj 2022 känns aktuellt 
och som jag gärna vill dela med mig till er 
alla. Mina tankar går självklart också till 
”svenskbyn” i Ukraina.

Detta minnesmärke är en rysk medalj som 
Alexander II av Ryssland hedrade sina 
soldater med som erövrade nuvarande Fin-
land och stred mot Sverige, som vid slaget 
vid Ratan 1809. 

Alexander II av Ryssland var en rysk tsar, 
kung av Polen och storfurste av Finland. 
Finland blev det ryska Storfurstendömet 
Finland under perioden 1809–1917. All 
koppling till Sverige var bruten. Sverige 

förblev Sverige och våra finska bröder 
och systrar kom under tsar Alexander av 
Ryssland.

Bild 11 och bild 12. Medaljens framsida 
har tsar Alexander II:s monogram. Medal-
jens baksida har rysk text men årtalet 1809 
kan vi alla läsa. Den övriga texten är i över-
satt form: ”För övergången till den svenska 
kusten 1809” Må medaljer med denna  
text och annat årtal aldrig mer tryckas!  
Jag önskar er alla en underbar sommar!

Text: Sven Vindelstam
PS. Hade inte Gustav II Adolf också titeln ” 
Storfurste av Finland”? Måste kolla.... DS.
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Idag är det många som väljer att bara 
ta med handbagage på resan, speciellt 
på flyget, för att slippa både avgifter, 
köer och väntan. Men det gäller inte 
Jasmine Ljungberg, som hade packat 
ner mer eller mindre allt hon ägde i 
sex stora väskor, inför ett Erasmus-
utbyte i Berlin. ”Jag skulle bo där i ett 
år så det kändes naturligt att ta med 
mina saker”, berättar hon. Men pro-
blemet var att arbetet inte alls visade 
sig vara som Jasmine hade tänkt sig 
och hon bestämde sig raskt för att dra 
sig ur. Vad gör man då i Berlin med 
alla väskor och en lägenhet? Åker 
hem till Sverige? Knappast! Men innan 
det äventyret börjar ska vi vrida tiden 
tillbaka något. 

Jasmine är född och uppvuxen i Göteborg 
med en mamma som är svensk och en 
pappa som kom till Sverige som politisk 
flykting från Iran på 80-talet. Att tillhöra 
två kulturer har påverkat Jasmine starkt och 
hon har alltid känt sig som en världsmed-
borgare, och inte bara som svensk. Det har 
hos henne alltid funnits en stor nyfikenhet 
inför internationella sammanhang, och hon 
ville lära sig språk, resa ut i världen och 
kanske bli diplomat. Familjen var medvet-
en om Jasmines längtan ut och när hon 
skulle börja årskurs 2 på gymnasiet hade 
mamman hittat en möjlighet för dottern, 
nämligen att läsa andra året i Fuengirola, 
på svenska skolan där. Och så blev det! 
Jasmine bodde i värdfamilj, en värdfamilj 
som inte kunde engelska så spanskan kom 
naturligt i hemmet. Idag använder Jasmine 
språket dagligen. Men där är vi inte ännu.

Efter Spanien följde årskurs 3 och med 
det studenten. Och under det sista året på 
gymnasiet besökte Jasmine Svenska mässan 
för att ta del av utbildningar och universitet 
- utomlands så klart. Sikten var inställt på 
Australien men det blev istället Kalifornien 
och Cupertino utanför San Fransisco och nu 
är året 2012. Hon pluggade internationell 
säkerhet och konflikthantering i två år och 
fortsatte sedan studierna i San Diego. Efter 
examen packades väskorna för att nu hamna 

En Sverigefrämjare
På resa med sex stora väskor

Sverigefrämjare Jasmine Ljungberg, rektor för The Swedish School – 
Svenska Skolan online (f.d. Svenska Skolan i Falls Church)
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i Sverige igen. Det blev fortsatta studier på 
Göteborgs universitet och ett masterpro-
gram på Avdelningen för genusvetenskap. 
Den avslutande uppsatsen handlade om den 
romska minoritetsgruppen i Europa med 
fokus på romska kvinnoaktivister i Sverige, 
Spanien och Rumänien – och den innebar 
fältarbete under sex månader och då inte 
enbart i Sverige.

Och nu tillbaka till Berlin och de sex 
ouppackade resväskorna. Vad gjorde 
Jasmine? Jo, hon ringde till sin faster i New 
Jersey och fastern uppmanade henne att 
komma till USA igen.  Hon åkte, skulle 
stanna några månader och är fortfarande 
kvar. Initialt planerade hon att arbeta som 
volontär inom någon ideell verksamhet 
med fokus på mänskliga rättigheter. Under 
studietiden hade hon varit aktiv i flera 
verksamheter och eftersom arbetet dessu-
tom är obetalt blev det inga problem med 

En Sverigefrämjare
myndigheter. Tack vare sitt stora kontaktnät 
inom just ideella organisationer fick Jasmine 
ett “green card”. I samband med den 
definitiva flytten till USA blev det lite turer 
hit och dit. Hem till Sverige, till San Diego, 
men där var allt igenbommat på grund av 
covid, så det blev tillbaka till fastern i New 
Jersey. Där ville hon inte stanna utan staden 
med störst möjlighet för arbete med mänsk-
liga rättigheter är Washington D.C. I mars 
2021 flyttade hon dit och i januari 2022 
blev hon rektor för Svenska skolan. Under 
tiden har hon hunnit med att skriva en bok 
om kvinnor och trosfrihet. 

Skolan erbjuder idag endast undervisning 
online. Men som Jasmine berättar finns det 
en önskan om att återvända till undervisning 
i klassrum, men än är de inte där. Pandemin 
har haft både positiv och negativ inverkan 
på skolan. Positiv så till vida att man kan nå 
elever som bor på olika delar inom samma 

 

 

 
Dags att träffas igen! 

 
Nätverkskonferens för lärare och styrelseledamöter   

Boston, 4-6 november 2022  
  

Välkomna till höstens nätverkskonferens i Boston 
med temat ”att tänka i nya banor”. 

Konferensen arrangeras av Svenska Skolan i Boston & SUF och riktar sig  
mot skolor med kompletterande svensk undervisning i Nordamerika. 

  
Vi träffas på Wyndham hotel, Beacon Hill, ett stenkast från Boston  

Commons, MIT och Government Center.  
  

                                  För mer info kontakta annicablake@gmail.com  
 

tidszon, lärarna behöver inte bo på orten 
och skolan blir i princip mer flexibel på 
detta vis. Negativt eftersom detta inne-
burit stor omställning med bland annat 
färre elever. Nu hoppas man på nybörjar-
grupper och att elevantalet ska gå upp. 

När Jasmine inte är rektor är hon 
program manager för  E-Collaborative 
for Civic Education (ECCE), en organisa-
tion för mänskliga rättigheter i Iran, och 
på fritiden läser hon farsi. Jasmine har 
packat upp sina sex resväskor och känner 
sig nöjd med sin tillvaro. Hon berättar 
att hon ständigt sökt utmaningar och att 
det har lärt henne mycket under resans 
gång. Och vad saknar hon med Sverige 
förutom sin familj?

 Jo, den nyttiga maten!

Text: Eva Hedencrona
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Jonatan Lewczuk on 

Styrsö

Misionessvenskan  
igår, idag och imorgon

Med Misionessvenska menas den sven-
ska språkvarietet som bevarats intill dags 
dato i Argentinas nordostligaste provins 
Misiones i över hundra år. Den är inte 
resultatet av en svensk emigration direkt 
till Argentina (utom i några få fall), utan 
till Brasilien i huvudsakligen två vågor 
åren 1890–91 och 1909–11. Vidare är 
den ett resultat av språkkontakt mellan 
i första hand svenska och spanska, 
längre tillbaka med portugisiska men 
även immigranttyska och indianspråket 
guarani. Misionessvenskan har överlevt 
tre generationer, de Sverigefödda och 
deras barn och barnbarn.

1. Historisk tillbakablick
För att ett språk skall kunna bevaras bör 
det omfattas av en tillräckligt stor grupp. 
Brasilienemigranterna utgjordes till en stor 
del av familjer, vilket också myndigheterna 
där föredrog. Likväl var det många ensam-
stående arbetare som reste iväg, speciellt från 
Stockholm och Sundsvall. Det var en följd 
av kriser inom vissa industrinäringar, men 
beslutet att utvandra fattades av emigranten 
själv, bland familjerna av fadern. Hantverks- 
kunniga fann alltid sin utkomst i städerna, 
men många lockades också till kaffeplantag-
erna som ersättare för slavarnas arbetsupp- 
gifter. (Slaveriet hade upphört 1889, men 
däremot inte den omänskliga behandlingen 
av plantagearbetarna, enligt rapporter.)

Emigrantpropagandan hade lockat 
med fri båtresa från tyska hamnar till Rio 
och vidare transport till den destination 
emigranterna valt. Vidare gavs möjlighet 
att förvärva jord på förmånliga villkor för 
uppodling och viss starthjälp. Drömmen om 
en egen torva torde ha hägrat för många 

utan vetskap om alla de vedermödor som 
det kunde innebära.

Redan under båtfärden ville de svenska 
familjerna hålla ihop gruppvis bland alla 
främmande emigrantnationaliteter. Väl 
komna i land mötte de emigrantvärvare 
som ville locka dem till olika destinationer i 
detta stora land.

Många familjer och enskilda valde 
Brasiliens sydligaste delstat Rio Grande 
do Sul. Redan 1890 hade Caxias-området 
en svensk kolonichef, Tufve Tufvesson 
och här, vid Rio das Antas, reserverades 
50 jordlotter jungfrulig mark för svenska 
emigranter. Men området var inte idealiskt, 
då den bästa jorden redan var koloniserad 
av italienare och tyskar. I stället önskade 
Tufvesson bilda en helt svensk koloni längre 
västerut nära Uruguay-floden och lockade 
många med sig. Kolonin Guarani kom 
till stånd redan 1891 med två huvudorter, 
dels dåvarande Santa Teresa, dels Porto 
Lucena, beläget precis vid gränsfloden till 
Argentina. Avståndet mellan dessa båda 
orter var cirka 10 mil jungfrulig mark 
med urskog som skulle röjas och uppodlas 
och vägar byggas. Att det blev en slitsam 
uppgift för de nyanlända behöver knappast 
påpekas. Snart sagt varje familj förlorade 
någon eller några medlemmar under den 
långa båtresan, den efterföljande mödo- 
samma transporten till destinationen eller 
av epidemier och otjänlig föda och avsak-
nad av läkarhjälp i det krävande klimatet. 
Mortaliteten var hög bland de vuxna, men 
ännu högre bland de yngsta barnen.

Direkt relevans för språkbevarandet i 
Misiones var framför allt Guarani-kolonin 
som många senare övergav för en framtid 
på den argentinska sidan av Uruguay- 
floden. Men det har också funnits andra 

svenska kolonier i Rio Grande do Sul, t.ex. 
i Riozinho, Santo Antonio da Patrulha 
och Barão do Triumfo, där en och annan 
misionessvensk haft sina rötter.

Redan vid sekelskiftet 1900 hade flera 
svenska familjer lämnat Guarani-kolonin 
och flyttat över gränsfloden till Misiones, 
där framtidsutsikterna syntes ljusare. Ett 
regelrätt lämmeltåg av svenska flyttfamiljer 
ägde rum 1900–1925, vilket sågs med obli-
da ögon och motarbetades av de brasilians-
ka myndigheterna.

Misioneskolonin är alltså sekundär 
i förhållande till de första anhalterna i 
Sydbrasilien. Åren 1909–11 fylldes den på 
med ett femtiotal Norrbottensfamiljer som 
blivit kvar efter repatrieringen 1912. Dess 
centrum kom att ligga i Villa Svea fr.o.m. 
1913, i den närliggande staden Oberá från 
1928. Kolonin kom slutligen att omfatta ett 
tusental Sverigefödda och deras barn. De 
senare räknade sig också som svenskar, trots 
att de var födda i Brasilien. Svenskheten kom 
att stå i sitt flor på 1930–40-talet, stöttad av 
nyligen direktutvandrade. Här realiserades 
ett samhällsbygge med mycket av det man 
saknat i Brasilien. Föreningen Sveas verk-
samhet omfattade skola och social före- 
ningsverksamhet till både nytta och nöje. 
Svenska kyrkan bidrog med sjuksköterska 
från år 1932, med stationära präster mellan 
1942 och 1973. Detta har jag tidigare 
beskrivit i en rad artiklar i Sverigekontakt.

2. Nutida svenskt kulturbevarande
I centrum av staden Oberá finns ett helt 
kvarter som kan sägas vara ett svenskt 
kulturarv. Det innehåller skolkomplexet 
Instituto Carlos Linneo med över ettusen 
elever på alla stadier, alltifrån förskola till 
gymnasium och högskola. Efter samma 

Foto: Jonatan Lewczuk, Unsplash
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Misionessvenskan  
igår, idag och imorgon

gata finns också den lutherska kyrkan 
”Olaus Petri” med läsesal i anslutning 
samt ett bevarat bostadshus, idag museum, 
och ytterligare en byggnad som initialt 
användes som prästgård.

I skolan förekommer tyvärr ingen un-
dervisning i svenska på grund av lärarbrist, 
men skolbiblioteket har en hel del svenskt 
material. I kyrkan förekommer inte längre 
gudstjänster på svenska, annat än spora- 
diskt. Däremot samlas sedan 1980-talet en 
grupp svenskättlingar månatligen för att 
inte glömma sitt fäderneärvda språk till 
”Svenska Cirkeln”. I läsesalen finns också 
många svenska böcker. Tyvärr har pan-
demin varit förödande för verksamheten.

Först nu lär syföreningen ha åter-
upptagit sitt stödjande arbete.

Sveriges nationaldag 6 juni firas årli-
gen numera i det nordiska huset på det 
festivalområde där immigrantfester hållits 
sedan 1980-talet. Midsommar däremot 
firas traditionsenligt i  den historiska park-
en i Villa Svea. Förutom minnesstenar över 
fester som hållits där 1941 och 1991, finns 
ett föreningshus och strax intill Sporthallen 
Svea, där eleverna vid Carlos Linneo- 
skolan kan utöva gymnastik och idrott, 
tillika simning i en imponerande bassäng, 
invigd 2017.

Ett fåtal affärsskyltar i Oberá erinrar 
om hur svenskar och ättlingar bidragit till 
stadens uppbyggnad., t.ex. ”Andersson 
Maquinarias”, ”Casa Lindström” och 
”Mor mor regalos”. Tidigare fanns också 
”Lillieskold Automotores”.

Stadsdelarna i Oberá har burit namn 
efter pionjärerna, t.ex. Villa Erasmie, Villa 
Falk, Villa Fredriksson, Villa Kindgren, Vil-
la Lindström, Villa Torneus och Villa Wik. 
Nyligen ville myndigheterna stryka namnet 
Torneus, eftersom ingen med det efter-
namnet lever idag. Protesterna medförde 
att namnet fick stå kvar. Gatunamnen har 
få svenska inslag, men Calle Gustavo Eras-
mie existerar. Vidare har små parkområden 
mellan avenyerna fått namn efter stadens 
olika nationaliteter, en heter Suecia.

3. Svenskt språkbevarande
Svenska språket i Misiones har således 
existerat där i över 100 år bland tre 
generationer av Sverigefödda och deras 
ättlingar som haft det som hemspråk. Nu-
merärt torde det ha rört sig om ett tusental 
svenskspråkiga på 1930–40-talet, 1973 
var de c:a 500, idag är antalet reducerat 
till ca 37 svensktalande personer. Deras 
läs- eller skrivförmåga kan variera. Oftast 
är skrivförmågan obefintlig, då de saknat 
undervisning. 

Vilka krav ska då de svensktalande 
kunna uppfylla? Som svenskspråkig har jag 
noterat de personer som har en förmåga 
att tala om vardagliga ting på en någorlun-
da flytande svenska, antingen omvittnade av 
mig själv eller av annan trovärdig person  

(Flodell 1986). Själv bodde jag i Oberá,  
Misiones mellan 1964 och 1973 och 
ägnade mig åt dokumentationsarbete (in-
spelningsserien Arg 1–71), därefter har jag 
gjort flera återbesök för komplettering, det 
senaste år 2017. Då var antalet svenskta-
lande 45, sedan dess har det minskat till 37 
personer år 2022. Den äldsta är 101 år, den 
yngste 61 år. Nyligen fyllde en av dem 95 
år och uppvaktades säkert på svenska med 
”Ja må hon leva”.

Förutom de ovannämnda torde det 
existera personer som bär med sig rester 
av sitt svenska hemspråk, trots att de är 
språkbytare till majoritetsspråket spanska 
(eller portugisiska). Nedan kommer jag att 
rapportera en rad exempel, hämtade från 
deras respektive hemmiljöer.

Språkutvecklingen kan illustreras på 
följande sätt: A – Ab – AB – aB – B – B(a). 
Här betecknar A talad svenska och B dito 
spanska, i fullgott skick, minusklerna en 
klenare varietet. En sådan utveckling kan 
ha ägt rum hos en individ under hennes 
levnadslopp, men den kan också avse den 
svenskspråkiga gruppens profil i vissa skeden 
under dessa 100 år. Med vissa undantag 
blev de svenskspråkiga tvåspråkiga, förr 
eller senare, och majoritetsspråket kom 
att dominera. Under den tid jag bodde i 
Oberá mötte jag ett fåtal äldre, Sverigeföd-
da, som aldrig kom att lära sig landets 
språk (A). Däremot tillhörde deras barn 
ofta kategorin (AB), med en balanserad 
tvåspråkighet, många gånger förstärkt 
genom svenskspråkig skolgång.

Med tiden försvagades dock det först 
inlärda språket som brukades i hemmet till 
förmån för majoritetsspråket spanska (aB). 
Den tendensen har fortgått intill dags dato.
Bland de 37 svenskättlingar som jag idag 
klassificerar som svenskspråkiga överväger 
kategorin (aB), endast ett fåtal kan betrak-
tas som balanserat tvåspråkiga (AB).
Dessutom kan det finnas personer som kan 
erinra sig ett och annat svenskt ord, trots 
att de är språkbytare (Ba). Från Farroupil-
ha i Caxias-distriktet i 
Sydbrasilien har jag fått en 
rad exempel på dessa rester 
av förfädernas språk (på 
engelska kallad postvernac-
ularity). På min förfrågan 
visade t.ex. Ivar Bohm sin 
hand och fingrar: Tumme-
tott, Slickepott, Långeman, 
Gullebrand etc. Andra ord 
som bevarats bland alla sys-
konen Bohm var: God natt, 
sov gott, gris, häst, bröd, 
majs, sås, flaska, ge mig en 
bit polenta, balkong, inga 
pengar. Lägg därtill rester 
av en barnsång: Sko, sko 
min lilla häst…

Från Guarani har en 
grupp svenskättlingar 

rapporterat följande exempel, t.ex. på mat: 
mjölk, bröd, potatis, klimp, dopp i grytan, 
våfflor, mesost. Våra släktskapstermer är 
nästan ofrånkomliga: farfar, farmor, morfar, 
mormor, mågen, svärdotter, barnbarn. Vi-
dare: spinnrock, stickbåge, trasa, disktrasa 
samt fraserna tack, ursäkta mej, stackars 
barn, verkligen tokiga. Dessutom några 
mindre salongsfähiga exempel: skit, jävla 
skit, kattpiss.

Från Oberá i Misiones har tre svensk- 
ättlingar i den tredje generationen rapport-
erat följande exempel: hej, tack, skål, hälsa 
hem, pojke, flicka, mormor, farmor. Från 
hemmiljön: diska, diskbänk, disktrasa, 
mjölka. En av informanterna uppgav att 
hon talade svenska till hunden: gå ut, gå 
och lägg dig, tyst. Något liknande hade jag 
observerat vid återbesök 2015 på en sven-
skättlings gård. En av hans spansktalande 
skördearbetare sade plats till vakthunden.

4. Morgondagens svenska
Om den kan vi bara sia. Men snart 
förestående är språkdöd av brist på talare. 
Den är redan en realitet i Sydbrasiiens f.d. 
svenskorter, i Guarani respektive Porto 
Lucena. Där hette de sista svensktalande 
Linnea Gallon och Elvira Krats, den 
sistnämnda blev 100 år. I Misiones torde vi 
kunna räkna svensktalande ytterligare något 
tiotal år, men de kulturminnesmärken som 
beskrivits ovan kommer säkerligen att bestå. 
Sedan blir det en intressant uppgift att göra 
större undersökningar om vilka språkrester 
som kan ha överlevt hos de spansktalande 
med svenska rötter som upplevt svenska 
som ett levande hemspråk i sin ungdom. En 
fascinerande forskningsuppgift!

Text: Gunvor Flodell

(Ovanstående översikt är ett sammandrag av en 
uppsats Misiones Swedish, yesterday, today and 
tomorrow som kommer att ingå i en större, interna-
tionell volym om emigrantspråk.)

Foto: Jonatan Lewczuk, Unsplash
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Estlands svensklärare och 
svenskstuderande i Tartu
En solig vårdag, 5 maj åkte jag, min 

svensklärare Inna Rosar och fem 
andra elever från Nuckö Gymna-

sium till Tartu Universitet för att delta i det 
högtidliga mötet för lärare som undervisar 
i svenska i estniska skolor, och deras elever. 
Jag studerar svenska sedan i höstas. Min 
skola ligger i utkanten av Estland, i byn Bir-
kas på en vacker liten halvö Nuckö i västra 
Estland. Birkas är omgiven av skogar och 
är mycket naturskön.

Det högtidliga mötet i aulan anordnades 
för tredje gången. På grund av coronan 
kunde evenemanget inte äga rum 2020 
och 2021 men äntligen kunde alla som är 
intresserade av svenska, Sverige eller de 
nordiska språken träffas.

Deltagarna samlades i högskolan för 

Världens språk och kulturer vid Tartu 
Universitet och välkomnades av mötets 
arrangör, Kristina Mullamaa, som är 
föreläsare i engelska och svenska på hög-
skolan. Hon berättade för oss om bak-
grunden till detta evenemang. Vi fick också 
veta att man har publicerat två böcker, 
“Estniska röster på de nordiska språken”, 
en om svenskundervisningen i Estland och 
en om samarbetet med Norden. Alla delt-
agare fick var sitt exemplar av en tredje bok 
som var baserad på Nils Holgersson resa 
genom Sverige.

Högskolans rektor Kersti Lepajõe häl-
sade också alla deltagarna välkomna. Pro-
fessorn Daniel Sävborg på skandinavistika 
och hederskonsul Madis Kanarbik från 
Nordiska Minsiterrådets kontor i Tartu 

hade också kommit för att framföra sina 
hälsningar. Stämningen var högtidlig.

Deltagarna på mötet fick veta mycket 
om bakgrunden och historien om att lära 
sig och tala svenska i Estland.

Företrädare för Estlands Svensk-
lärarförening Kai Sommer gav oss en 
liten översikt över estniska skolor där man 
undervisar i det svenska språket 2022. 
Det visar sig att antalet frivilliga som är 
intresserade av att lära sig svenska är sta-
bilt. Den högsta andelen elever som lär sig 
svenska finns i vår skola – Nuckö Gymna-
sium, där alla gymnasieelever läser sven-
ska fyra lektioner i veckan och skriver slut-
provet i det svenska språket. På Gustav 
Adolfgymnasiet studeras däremot svenska 
i flest lektioner i veckan. Dessutom pluggar 
man svenska i ett par andra skolor i Tallinn 
och i Tartu, i Pärnu och på två små öar, 
Ormsö och Runö.

Heiki Pääbo höll en föreläsning som 
handlade om Estland och de nordiska 
länderna men också Estland och världen 
år 2022. Han gav oss den historiska och 
sociala bakgrunden till partnerskapet mel-
lan Estland och Sverige, Estland och de 
nordiska länderna och världen.

Ewa Holm som är gästföreläsare på 
skandinavistika, berättade om undervis-
ningen i svenska på Tartu Universitet men 
också varför man borde läsa svenska i för-
sta hand. Ett extra språk behövs defini-
tivt och kommer väl till nytta i livet. Hon 
berömde också sina estniska studenter för 
deras flitiga studerande.

Det högtidliga mötet avslutades med 
att vi alla sjöng tillsammans “Idas som-
marvisa” och njöt av delikatesser på ett 
litet buffébord. Vi fick också uppgiften att 
prata med fem personer som vi inte kände, 
naturligtvis på svenska. På så sätt kunde vi 
lära känna varandra lite mer och självklart 
öva det svenska språket. Vilket annat sätt 
skulle vara bättre att lära sig ett språk än 
att verkligen kommunicera på det språket?

Jag tycker att evenemanget var intressant 
och informativt men gav oss också 
möjligheten att lära känna andra elever i 
Estland som studerar svenska. Jag hade det 
mycket roligt och jag ser fram emot sådana 
här evenemang som bygger på att lära sig 
svenska och umgås på svenska.

Text: Pille-Riin Kikas, Nuckö gymnaisum 

Stjärnskog
Framför en stor skog jag står,
mellan solljus och jord så svår,
där björkar berör moln snövita,
och fåglar sjunger sina sångbitar.

Jag lyssnar och jag väntar,
tills skymningen sväljer himlar,
och världen är upplyst av stjärngruppen.
Jag älskar att titta hur de dansar högt uppe.

Holger Dahl
Klass 12, Hugo Treffners Gymnasium, Tartu

Deltagare från Nuckö
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I ett par nummer av Sverigekontakts tid-
ning år 2020 efterfrågade Institutet för språk 
och folkminnen (Isof) berättelser om flyttar 
från Sverige. Ni var flera som hörsammade 
oss och tecknade ner era erfarenheter i vårt 
webbaserade frågeformulär. Några av er 
ställde också upp på intervjuer via zoom. 
Stort tack till samtliga för ert deltagande! 

Projektet inom vilket ni deltog hette ”I 
rörelse: Om migration till, från och inom 
Sverige” och handlade om att bygga upp 
en digital kunskapsbank om migration. Nu 
har vi glädjen att meddela att det inkomna 
materialet som inkluderar era bidrag och 
intervjuer är bearbetat och finns tillgängligt 
på vår webbplats med adressen I rörelse,  
Institutet för språk och folkminnen (isof.se)

När vi inledde arbete med I rörelse hade 
vi tre utgångspunkter. Den första utgångs- 
punkten var att en stor del av Sveriges 
befolkning har migrationsbakgrund. Idag 
har strax under 25 procent eller 2,4 mil-
joner svenskar någon form av utländsk bak-
grund räknat en generation bakåt på den 
ena eller båda föräldrarnas sida. Av dem är 
18,5 procent födda utomlands.

En annan utgångspunkt var att det 
redan finns ett stort material om migration 
i Isofs samlingar. I över 100 år har Isof  och 
dess företrädare dokumenterat och sam-
lat in kunskap om språk, namn och folk-
minnen till våra arkiv. Målsättningen och 
metoderna för att samla in material har 
skiftat med tiden, liksom tekniken för att 
dokumentera och bevara. I arkiven finns 
skriftliga uppteckningar, bilder och lju-
dinspelningar. Isof  har stora samlingar 
med inspelningar av talat språk. De äldsta 
inspelningarna i Isof:s samlingar är från 
1890-talet och inspelningstekniken har 
skiftat flera gånger sedan dess. På grund av 
materialets omfång och de skilda insam-
lingsmetoderna är det svårt att ta sig in i 
utan att förstå de sammanhang inom vilka 
det insamlades.

En tredje utgångspunkt för projektet 
I rörelse var att vi ville öka kunskapen om 
Sveriges migrationshistoria. På så sätt kom 
projektet att anknyta till Isof:s demokratiska 
uppdrag som är att värna alla människors 
språkliga och kulturella rättigheter, freda den 
fria forskningen och åsiktsbildningen och ge 
möjlighet till demokratiskt deltagande. 

Den digitala lösningen
Vår lösning blev att skriva berättelser om 

migration med utgångspunkt i materialet.  
I fokus står en digital karta med den enskilda 
människan och hennes berättelse i centrum.  
Här får vi bland många andra läsa om och 
lyssna på Betty som föddes i Osby 1894, 
emigrerade till Amerika som ung och 
återvände till Sverige 64 år senare, Elive 
som föddes i Estland och flydde till Sver-
ige som artonåring, Jenny, vars farföräldrar 
emigrerade till Minnesota i början av 1900-
talet och Pernilla som föddes på 1970-talet 
i Norrköping och som ung vuxen flyttade 
till Tyskland. Från varje enskild berättelse 
länkas till relevanta fördjupningar och 
temaområden. Det kan gälla romska för-
flyttningar, de finska krigsbarnen eller den 
stora emigrationen till Amerika.  

Utöver kartfunktionen finns en om- 
fattande kontextdel med fördjupande artiklar 
sorterade efter tematiska fördjupningsom-
råden, t.ex. amerikasvenska, personnamn 
eller flyttar över Östersjön. Dessa fördjup-
ningsområden bestäms framför allt utifrån 
befintligt arkivmaterial och aktuell forskning. 

I kontextdelen finns också utrymme för 
blogg, rörlig bild, bildgalleri och insamling 
av nytt material etc. I framtiden kommer vi 
också att överväga fler möjligheter till inter-
aktion med besökarna, t.ex. genom blogg 
(med kommentarsfunktion), kommentars-
funktioner till kontext och arkivmaterial 
och crowdsourcing. 

Två pågående forskningsprojekt med 
utgångspunkt i I rörelse
Den forskning som har påbörjats med 
utgångspunkt i eller i relation till I rörelse 

vill belysa en mängd aspekter av migra-
tionsprocesser och uttryck för svenskhet. 
Vi är intresserade av frågor om kulturell 
och språklig identitet kopplade till plats och 
rörelse. Hur hävdas svenskhet språkligt och 
kulturellt? Hur gestaltas Sverige och svensk-
het med hjälp av till exempel svenska språket, 
namngivning, bakgrund, berättelser och andra 
sätt att markera och iscensätta tillhörighet? 

Samisk migration och samiskt 
kulturarv i Amerika 
I det här projektet vill Isof:s forskare Char-
lotte Hyltén-Cavallius skapa ny kunskap om 
samisk migration till Amerika. Projektets 
syfte är att undersöka migrationsrörelser till 
Amerika samt hur samiskhet tar sig uttryck 
hos dagens ättlingar till samiska migranter. 
Idag bor cirka 30 000 ättlingar till samiska 
migranter från hela Sápmi (Norge, Sverige, 
Finland och Ryssland/Kolahalvön) i USA. 

Traditioner i rörelse
I förra numret av Sverigekontakt presen-
terade Isof:s forskare Susanne Nylund Skog 
projektet Traditioner i rörelse, där vetenskapligt 
intresse riktas mot hur traditioner förändras 
och upprätthålls när de migrerar från Sverige. 
Hur skapas svenskhet med traditioner? Hur 
omvandlas traditionerna i denna process? 
Projektet genomförs tematiskt i tre steg och 
med utgångspunkt i tre traditionskomplex. 
Luciafirande, midsommar och psalmodikon. 
(Läs mer i artikeln i detta nummer som 
handlar om midsommarfirande.)

Text: Jenny Nilsson och Susanne Nylund Skog

Om projektet I rörelse
PROJEKT:  TRADITIONER I  RÖRELSE

En digital kunskapsbank om migration till, från och inom Sverige
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I ett brev från 1970 berättar svensk-
amerikanen John F Carlsson, född 
1884 i Dalsland, om när han emigre-
rade till Amerika.

”Min första resa hit var i juni månad 1902. 
Vi var på Atlanten i 8 dagar. Vi var där 
under midsommarhögtiden. Det var en 
stockholmare där som spelade drag-
spel. Han sade att han skulle presentera 
svenska folkets midsommarafton så han 
spelade och vi dansade nästan hela nat-
ten. Det var den roligaste midsommar jag 
någonsin haft ty här (i Amerika) firas ej 
midsommar.”

I förra numret av Sverigekontakts tidskrift 
introducerade jag forskningsprojektet Tra-
ditioner i rörelse. Nu är det dags att beskriva 
den andra delen av projektet, den som 
handlar om midsommarfirande i Svensk- 
amerika och i Sverige. Min förhoppning 
är att de av er läsare som deltar i, eller 
har minnen från eget midsommarfirande, 
gärna i Amerika, vill bidra med material 
och erfarenheter till projektet Traditioner i 
rörelse. Kontaktuppgifter finner ni nedan.

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 Sverigekon-
takts samlingar. Projektet löper över tre år 
och genomförs tematiskt i tre steg och med 
utgångspunkt i tre traditioner; Lucia, mid-
sommar och psalmodikon. 

Vid tiden för John F Carlssons emigra-
tion firades inte midsommar i Amerika, det 

finns åtminstone väldigt få rapporter om 
midsommarfirande bland svenskameri- 
kaner från tiden. Kanske berodde det på 
att många som emigrerade från Sverige tog 
med sig det kyrkliga motståndet till mid-
sommarfirandet, som man menade var en 
hednisk tradition. Det är också möjligt att 
midsommarfirandet upphörde efter emi-
grationen till Amerika eftersom det inte 
finns någon amerikansk motsvarighet (som 
det gör med julen) eller att 4 juli ligger all-
deles för nära inpå i tid. Midsommarfiran-
det var alltså svårt att infoga i den ameri-
kanska almanackan.

Dock har många svenskamerikaner 
som emigrerade vid samma tid som John 
F Carlsson minnen av midsommarfirande 
i Sverige. Augusta Flink Taylor, bosatt i 
Fort Lauderdale och född 1877 i Östergöt-
land, skriver i ett brev på 1960-talet: ”Alla 
högtidsdagar är i livligt minne för mig från 
hemlandet. De var så aktade och heliga”. 
Augusta som utvandrat år 1900 berät-
tar att på majstången i Östergötland ”var 
ringar gjorda av en bunt långa kvistar till 
en ring, sedan virade med blommor. 3 
till 4 hängdes på stången”. Det dansades 
omkring majstången ”hela natten”.

I svenskamerikanska almanackor listas 
midsommar först på 1880-talet och i tid-
ningen Svenska Amerikanaren inte förrän 
1919. Det här sammanfaller med att mid-
sommar i Sverige kring förra sekelskiftet, 
bland annat i och med skapandet av utom-
husmuseet Skansen, blev en alltmer publik 
tradition. Kanske påverkade även besök av 
svenskar i Amerika, liksom svenskameri-
kaner i Sverige och dansgrupper på turné i 
USA. Vasaorden, lokala svenskklubbar och 

andra föreningar och organisationer inklu-
sive lutheranska kyrkor började organisera 
midsommar i Amerika. Det var också först 
då som midsommarstången och firandet 
kom att symbolisera det ”riktigt svenska”. 
Som folklivsforskaren Nils-Arvid Bringéus 
skriver är midsommaren ”årets mest sven-
ska helg, och midsommarstången är jämte 
dalahästen den främsta Sverigesymbolen”.

I Amerika var det dock egentligen inte 
förrän på 1960– och 70-talen som mid-
sommarfirande fick ett ordentligt uppsving. 
När John F Carlsson skriver brevet är han 
således en gammal man och tillhör inte de 
svenskamerikaner som återupptagit mid-
sommarfirandet.

Som bekant firas midsommar alltjämt 
i Sverige, ofta med majstång, sånglekar 
och dans, sill och färskpotatis. Dessa inslag 
upplevs av många som mycket gamla, 
men i ett längre perspektiv är de inte det. 
Majstången kom antagligen till Sverige 
efter tyska förebilder på 1400- eller 1500-
talet. I de germanska länderna fanns en 
tradition att smycka (maja) sitt hem med 
gröna blad och blommor för att markera 
vårens ankomst, därav namnet majstång.  
I början av maj månad var det svårt att hitta 
blommor och blad i Sverige och majstån-
gen sammanfogades med midsommar. Sång, 
musik, dans och lek vid midsommar har san-
nolikt funnits sedan mycket länge, men sett 
olika ut i olika tider. Att dansa runt stången 
finns belagt från 1700-talet. 

När svenskamerikaner som emigrerat 
kring förra sekelskiftet minns sin ungdoms 
och barndoms midsommarfirande i Sverige 
ingår oftast beskrivningar av de långa ljusa 
nätterna och dansen. Ett annat inslag i 

Midsommarfirande 
här och där, nu och då.

Alex Carlson intervjuas av Folke Hedblom i 
Chicago 1962. Foto: Torsten Ordéus
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Midsommarfirande 
här och där, nu och då.

svenskamerikaners minnen från midsom-
marfirande i Sverige är beskrivningar av 
midsommarnattens magi. Så berättar 
till exempel Gustav Sigfrid Youngquist, 
boende i Kalifornien och född 1882 utan-
för Kalmar, i ett brev från år 1960: 

En grannkvinna berättade att när hon var 
flicka så var det tre flickor som skulle gå ut 
en midsommarnatt för att finna ut vadför 
man de skulle bli gifta med. De skulle vika 
ihop en näsduk och fästa vid skjortfållen 
och så gå tysta under midsommarnatts-
timmen. En av dem fann ett hyvelspån och 
blev gift med en snickare. Den andra fick 
en blodfläck på sin näsduk och hon blev 
gift med en slaktare. De gick förbi ett vagns-
skjul och där var ett förfärligt väsen och 
skrammel. Det betydde att hon (den tredje 
av dem) blev gift med en grovarbetare.

Nutida amerikanskt midsommarfirande 
liknar i mångt och mycket det som firas i 
Sverige. Där som här ingår ofta midsom-
mar- eller majstång, musik, folkdans, sång- 
lekar och tävlingar med måltider utomhus. 
I några avseenden skiljer sig dock firandet 
i USA från det i Sverige. Det gäller kanske 
framförallt den folkliga magin kopplad till 
midsommarnatten. Kanske var det ett skäl 
till att det i Sverige vid det förra sekelskiftet 
fanns ett kyrkligt motstånd mot midsom-
marfirandet.

Midsommarnatten är i Sverige en av 
årets ljusaste nätter och enligt folktron 
fylld av magi och övernaturliga väsen. Att 
dricka källa var en folklig sed kring mid-
sommar i hälso- och lyckobringande syfte. 
Även midsommarnattens dagg ansågs ha 

en undergörande verkan. Man kunde till 
exempel klä av sig naken och rulla sig i 
daggen eller samla in dagg i lakan och skjor-
tor. Talen sju och nio är magiska tal som 
ofta används inom folktron. Den som ville 
drömma om sin tillkommande kunde även 
prova att äta drömgröt kokad på mjöl, vatten 
och väldigt mycket salt. Den som i drömmen 
lindrade törsten med vatten var den person 
man skulle gifta sig med. I Sverige är det 
fortfarande vanligt att unga plockar blom-
mor att lägga under huvudkudden i avsikt 
att drömma om den tilltänkta. Även om få 
personer är övertygade om magins kraft har 
denna och andra magiska ritualer kommit 
att bli traditioner som årligen genomförs.

Andra delar av midsommarfirandet är 
typiskt amerikanska, det gäller kanske spe-
ciellt seden att kora framstående svensk- 
amerikaner till kung respektive drottning 
eller att anordna skönhetstävlingar med 
svenskättlingar. Dessutom firas midsommar 
i USA på andra dagar än i Sverige, infogas 
i amerikanska traditioner eller omvand-
las till egna högtider såsom Sweden Day, 
Skandia ball eller Svensk hyllningsparad. 
På vissa håll är inte heller midsommarstån-
gen i fokus utan det kan handla om en 
skönhetstävling eller parad. När midsom-
mar omvandlas till Sweden Day så följs 
en, som folkloristen Barbro Klein skriver, 
”allmän benägenhet att omvandla festbruk 
som i ursprungslandet är förbundna med 
den agrara-religiösa årscykeln, till etniska, 
politiska eller nationella manifestationer”.

Förvånansvärt många av de traditioner, 
inklusive midsommarfirande, som svenskar 
tagit med sig lever alltså kvar i Amerika, trots 
stark omvandling och amerikanisering. De 

lever förmodligen kvar för att de är positiva 
element i gruppens identitetsskapande, kan 
vävas in i det amerikanska livet och inte hotar 
centrala amerikanska värden och normer. 
Fortsättningsvis vill jag undersöka detta när-
mare och ta fasta på hur element och seder 
förknippade med midsommar förändrats över 
tid och numera kommer till uttryck i svensk- 
amerikanskt midsommarfirande.
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Rättelse till förra numret av Sverigekontakt
Ursäkt till alla psalmodikonspelare och psalm-
odikonentusiaster, samt till den uppmärk-
samme läsaren: Bilderna som illustrerade tex-
ten om det beresta instrumentet psalmodikon i 
förra numret hade olyckligtvis kommit att byta 
plats så att psalmodikonet var litet i förhållande 
till nyckelharpan; det var olyckligt, förhållande-
na var tänkta att vara de omvända!
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Vilhelm Mobergs utvandrarsvit har 
gjort svenskarnas utvandring till 
Amerika till en betydande del av Sve- 
riges kultur. Efter bokserien kom film- 
atiseringen, musikalen och i julas 
även nyinspelningen. På svensk teve 
visas lekprogram med svenskättlingar 
från USA som ges chansen att hitta 
sina rötter bland midsommarfirande 
och röda stugor på en skärgårdsö. 
Det finns nästan inget mer svenskt än 
att utvandra. Men det var naturligt-
vis inte bara svenskar som lämnade 
för det förlovade landet i väst. Över 
hela Europa emigrerade människor till 
Amerika, också slovaker, även om det 
inte har en lika framträdande plats i 
populärkulturen som i Sverige. 

Precis som i Sverige var anledningarna till 
emigrationen de svåra levnadsvillkor under 
vilka människorna i nuvarande Slovakien 
levde under 1800-talets andra hälft. Män-
niskorna samlades i städerna som snabbt 
fylldes av jobbsökande före detta bönder. 
Den österrikiske författaren Martin Pollack 
skriver i sin bok Kaiser von Amerika: Die große 
Flucht aus Galizien om hur levnadsvillkoren 
för människorna i regionen Galizien, nord-
ost om det som idag är Slovakien, fick dem 
att söka sig en bättre framtid. 

I området går utsända från bolagen 
som äger amerikabåtarna runt och värvar 
intresserade. Från Slovakien tog de sig till 
Hamburg och Bremen varifrån fartygen läm-
nade för USA. 

Väl framme i USA sökte sig slovakerna 
till områden runt Pennsylvania. Där fanns 
jobb i de nystartade industrierna och som 
rallare till järnvägsarbetet. Bland annat 
Andy Warhols föräldrar emigrerade till just 

Pittsburgh, där konstnären föddes 1928. 
Precis som amerikasvenskarna hade tid-

ningar på svenska att tillgå, fanns det tid-
ningar även på slovakiska. I en kronologisk 
genomgång av slovakernas historia i USA, 
gjord av Helen Fedor för USA:s kongress-
biblioteks räkning, går det att läsa att den 
första tryckta slovakiska tidningen i USA 
hade en större läsekrets än tidningarna i 
Slovakien själva.  

Diasporan i Amerika bildade med tiden 
flera olika förbund och föreningar för att 
underlätta och organisera livet för slovaker i 
USA. En sådan förening var Slovak Coloni-
zation Company som bildades 1894. Efter att 
ha läst annonser om goda jordbruksområden 
i Arkansas köpte de 3000 hektar i området 
och 15 år senare, 1909, bodde ungefär 50 slo-
vakiska familjer på området. Många av dem 
hade haft svårt att få jobb, eller jobbat under 
svåra villkor, och begav sig från städerna 
till landsbygden. Idag heter staden Slovak, i 
närheten ligger staden Stuttgart och vid en 
snabb koll på kartan hittas ortsnamn som 
Aberdeen och England i regionen.

Antalet slovaker som emigrerade till 
Amerika är svårberäknat, mycket på grund 
av att Slovakien vid tidpunkten inte var ett 
eget land, men man beräknar att cirka 300 
000 slovaker emigerade till Amerika runt 
förra sekelskiftet. Drömmen om Amerika är 
inte den enda vågen av utflyttning som Slo-
vakien har upplevt. I början av 1800-talet 
flyttade slovaker till outnyttjade områden 
i Österrike-Ungern – områden som tidig-
are hade tillhört det Osmanska riket. Även 
under senare delen av 1900-talet, i samband 
med 68-rörelsen, emigrerade människor 
från landet. Orsakerna till att emigrera har 
varit olika men som en följd finns det slo-
vakiska minoritetsgrupper i många delar 

av världen. I Bratislavas park 
Sad Janka Kráľa finns det sedan 
2000 en minnessten som hedrar 
alla de slovaker som emigrerade 
och de slovaker som fortfarande 
bor utomlands.  

För bildandet av Tjeckoslo-
vakien som egen nation spelade 
amerikaslovakerna en viktig roll. 
Ingmar Karlsson, tidigare svensk 
ambassadör i Prag, skriver i 
sin bok Det omaka paret: Tjeck-
ernas och slovakernas historia om 
hur tjecker och slovaker i USA 
stödde kampen för en egen stat. 

På ett möte i Pittsburgh i maj 1918 formul-
erades ett politiskt program för ett självstän-
digt Tjeckoslovakien, något som skulle bli 
verklighet redan 5 månader senare. 

Trots betydelsen som amerikaslovakerna 
hade för bildandet av Tjeckoslovakien är emi-
grationen inte i närheten av att vara lika ikon-
iserad och populariserad som i Sverige. Dess- 
utom har de litterära och populärkulturella 
verk som behandlar emigrationen till Ame- 
rika runt sekelskiftet inte blivit alls lika kända 
som Vilhelm Mobergs utvandrarsvit. Därmed 
inte sagt att de saknas helt. Ivan Stodolas pjäs 
från 1928, Bačova žena, handlar om hur en 
man åker till USA för att söka arbete, tappar 
minnet och återvänder till Slovakien, bara 
för att få reda på att hans hustru i tron om att 
mannen hade dött i USA, nu gift om sig med 
en annan. Även Martin Kukučín, läkare till 
yrket, har skrivit om sin tid som läkare i Pata-
gonien i Sydamerika runt sekelskiftet. 

Kanske kan även den slovakiska författaren 
Michal Hvoreckýs bok Tahiti från 2019 
benämnas som utvandrarlitteratur. Hvorecký 
använder sig av Milan Štefániks liv och äventyr 
som utgångspunkt för handlingen. Štefánik, en 
central figur i Tjeckoslovakiens kamp för att bli 
en självständig stat, gjorde i verkligheten expe-
ditioner till Tahiti. Till skillnad från i verk- 
ligheten förblir Slovakien i romanen en del 
av det ungerska riket efter första världskriget. 
Štefánik beslutar sig då för att försöka bilda 
en slovakisk stat på en av Tahitis öar. I boken 
får vi följa de första utvandrarnas resa till Nya 
Slovakien samt situationen i landet i vår tid, 
2020. Efter en svår flykt från Ungern kommer 
de slutligen fram till sitt mål. På Tahiti försöker 
de göra sig hemmastadda på en plats som 
har lite gemensamt med Slovakien. De döper 
om bergen efter slovakiska bergstoppar och 
försöker laga nationalrätten Halušky på kokos-
mjölk istället för fårmjölk. Utan att avslöja för 
mycket kan jag väl säga att drömmen om ett 
perfekt samhälle varken uppfylls på Tahiti eller 
i bokens Ungern. 

Det är nog en bit ifrån att slovakisk teve 
köper konceptet om en realityshow där del- 
tagarna får chansen att hitta sina slovakiska 
rötter, men minnesstenen i parken Sad Janka 
Kráľa, orten Slovak i Arkansas, Andy Warhols 
museum och de otaliga familjehistorier som 
människorna i Slovakien bär på, alla påminner 
de om en tid då det bästa man kunde göra för 
att säkra en ljusare framtid var att ta båten från 
Europa över havet till Amerika.

Text: Josef Wikström

SLOVAK, ARKANSAS

UTBLICK 
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UNGERN

Kriget har nyligen blivit en påtaglig ver-
klighet för mer än sex miljoner per-
soner i Ukraina där massor av männi-

skor – både äldre och yngre, ensamstående och 
kärlekspar – har gett sig iväg för att lämna 
områdena som drabbats av striderna.

Det är inte helt klart exakt hur många flyk- 
tingar Ungern har tagit emot hittills (vissa 
källor anger 570 000, enligt andra är antalet 
endast 8 000), men sedan februari 2022 har 
flera tusen männskor korsat gränsen varje 
dag. Även om ungefär 80% av dem som flyr 
inte önskar bosätta sig i Ungern utan fortsät-
ter vidare till andra europeiska länder enligt 
FN:s information har de som bestämmer sig 
för att stanna möjlighet att söka om asyl, och 
ifall de får skyddsstatus får de även rätt till 
fri sjukvård, skolundervisning, språkunder-
visning och ekonomiskt stöd. Tyvärr försvåras 
asylsökandets process ytterligare av faktumet 
att ett stort antal flyktingar som kommer till 
landet inte får ordentlig upplysning om att 
de har möjlighet att ansöka om flyktingsta-
tus och vilka deras rättigheter är, för att inte 
nämna att i BOK, idrottshallen där flyktin-
garna som kommer till Budapest med tåg för-
samlas, har det inte funnits någon möjlighet 
för att lämna in ansökan. 

Däremot kan de som som lyckas fly från 
krigets fasor träffa en del större, väldigt 
engagerade hjälporganisationer från Ungern 
vid den ukrainska-ungerska gränsen, nära 
Beregsurány. Vid dessa så kallade hjälppunkter 
tilldelas flyktingar donationer, gåvor, matpaket 
och tillfälligt boende. Bland dessa organisa-
tioner som har skapat olika flyktingprogram 
och ger stöd åt folk som tvingades lämna allt 
bakom sig hittar man Ekumeniska Hjälpor-
ganisationen som organiserar mattransport 
från Ungern för att kompensera bristen på 
livsmedel och andra viktiga varor. De har satt 
upp krisboenden i Budapest, Debrecen och 
Miskolc och driver dessutom ett humanitärt 
center i både Beregszász nära gränsen och i 
Lviv i västra delen av Ukraina där även den mest 
sårbara gruppen, barnen får rådgivning och 
psykosocialt stöd. Vid gränsen i Beregsurány 
driver organisationen en hjälppunkt där de 
erbjuder mat, te, filtar och olika hygieniska 
produkter till asylsökanden och nyanlända 
som står i kö i otaliga timmar. Vid behov går 
det även att få information på både ukrainska 
och ungerska om hur man kan finna tillfälligt 
boende i landet. 

Unicef  i Ungern, tillsammans med sina två 
hundra anställda och tjugosju partnerorgan-
isationer arbetar kontinuerligt för att skydda 

barnen som fortfarande bor i eller flyr från 
Ukraina. De hjälper familjerna genom att 
förse dem med rent vatten, hygieniska pro-
dukter, varma kläder och genom att sätta 
upp eller mobilisera lokala hälsovårdsgrup-
per. Magyar Máltai Szeretetszolgálat är en 
annan förening som har etablerat flertaliga 
samlingspunkter spridda kring hela Ungern 
dit alla kan donera mat eller livsmedel. 

Migration Aid har skapat ett krisboende 
på Madridi väg i Budapest som har fungerat 
som ett slags tillfälligt hem för bland annat 
mammor med barn på flykt i flera månader 
nu. Ungefär tre tusen volontärer – studenter 
och pensionärer, ungdomar och äldre, 
anställda såväl som egenföretagare, unger-
ska såväl som amerikanska och afghanska – 
offrar sin tid dygnet runt för att få hjälpa flyk- 
tingar på många varierade sätt, att lyssna på 
deras historier, och kunna ge tröst och psyko- 
logiskt stöd efter alla tragedier dessa mod-
iga och starka människor har gått igenom. 
Efter en resa som tycks vara en evighet blir 
flera mödrar så utmattade att det kan bli en 
oumbärlig hjälp för dem om en volontär kan 
syssla med ungarna i åtminstone några tim-
mar medan de vilar ut sig, om någon kan rita 
med barnen i lekrummet ett tag, hjälpa med 
att organisera resan vidare till ett annat land 
eller i att bearbeta de personliga traumatiska 
upplevelserna. Barnen som tror att maten 
snart tar slut kan inte låta bli att stoppa så 
många bitar i sig som de hinner, och bara 
när volontärerna försäkrar de små om att det 
kommer att finnas gott om mat även den föl-
jande dagen blir de lite lugnare. Hjälparnas 
arbetstid varar vanligen i fyra timmar men 
oftast jobbar de mycket mer, hjälper i köket 
eller erbjuder gratis tolkning. Många av dem 
kommer regelbundet vilket leder till att de 
lyckas forma ett känslomässigt band med 
boendets invånare. 

Men Madridi väg är inte det enda stället 
som erbjuder hem, flyktingarna samlas på 
otaliga andra studentkorridorer i huvud-
staden, bland andra på ELTE Vezér úti 
Kollégium i det fjortonde distriktet eller på 
Buddhistiska Högskolan i östra delen av 
Budapest som tog emot en mängd indiska 
ungdomar som studerade medicin i Zaporiz-
jzja tills kriget påbörjades och staden attac-
kerades i slutet av februari. Studenterna som 
bodde på Högskolans campus i början av 
mars försökte underlätta de långa dagarna 
fyllda med oro och osäkerhet genom att laga 
traditionell indisk mat och spela sin musik.   

Det är oerhört upplyftande att se de 

tretton kulturella organi-
sationernas nya initiativ: 
museer, teatrar och bibliotek 
har kommit överens om att 
förstärka samarbetet med 
lokala myndigheter och de 
kända välgörenhetsorganisa-
tionerna. En av huvudstadens 
finaste teatrar, Vígszínház 
har även startat en samling 
för flyktingarna i innerstaden 
för att främja hjälorganisa-
tionernas verksamhet som 
drivs i närheten av Västra 
Järnvägsstationen (Nyugati 
Pályaudvar) i Budapest – en 
vacker gest i en tid då fler-
taliga ukrainska teatergrup-
per tvingas förvandla sina 
scener till bombskydd vilket 
vittnar om en outsläckbar 
och beundransvärd livskraft.    

Enligt Utbildningsverkets 
(Oktatási Hivatal) information 
försöker femtiofem ungdomar 
från Ukraina ta studentex-
amen i Ungern i maj 2022. 
Många av dem kommer 
från Kárpátalja, ett område 
i västra Ukraina som har en 
betydande ungersk minoritets-
befolkning. Situationen är 
inte särskilt enkel med tanke 
på att det finns stora skill-
nader mellan de två ländernas 
skol- och betygssystem och 
att tonåring-arna går igenom 
en komplicerad livsperiod då 
flera av dem behöver bear-
beta krigets traumatiska min-
nen och det tragiska faktumet 
att deras familj splittrades. 
Trots svårigheterna har de 
en utmärkt chans att komma 
över alla utmaningar de ställs 
inför och förhoppningsvis 
kommer snart tiden då barnen 
och ungdomarna får leva i 
trygghet och fred, kanske även 
återvända till sitt hemland 
de behövde lämna bakom sig 
eller börja ett nytt kapitel, ett 
nytt äventyr som väntar på 
dem i ett annat land.        

Text: Judit Hollós                              

Mellan dröm och verklighet
En bit av Ukraina i Ungern
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UTBLICK 

RYSSLAND

De senaste månaderna har varit turbulenta för Ryssland. Mars präglades av total förvirring och panik. Många utländska 
företag valde att lämna landet – antingen tillfälligt eller permanent. Detta ledde till att man plötsligt berövades sina  
favoritbutiker och de varumärken man var van vid, men att säga att det inte fanns ersättare när det gäller möbler, 
kläder eller mat vore nog fel. Däremot uppstod det en del oväntade problem, och ett av dem rör böcker.

BÖCKERNAS FRAMTID I RYSSLAND

Redan i mars slutade Finland leverera 
blekningsmedel för papper, vilket 
direkt ledde till att priset på papper 

nästan dubblerades. Samtidigt stoppade de 
två största papperstillverkarna från Europa, 
nämligen Sappi och Stora Enso, lever-
anser till Ryssland. Både privata personer 
och företag började spara på papper samt 
bunkra upp, vilket i sin tur resulterade i att 
bokförlagens framtid genast blev mycket 
osäker. Medan pappersbruk desperat letade 
efter blekningsmedel i andra länder, såsom 
Indien, försökte bokförlag göra sitt bästa 
för att överleva.

Samtidigt uppstod problem med betal-
ning. Hur skulle pengarna överföras till 
författare som bor utomlands? Hur skulle 
rättigheter till utländska böcker köpas? 
Hur skulle nya avtal ingås? Och med dessa 
frågor uppstod det också en stor skara av 
personer som blivit berövade sina jobb, 
nämligen översättare. Helt plötsligt blev 

de tvingade att skaffa sig ett helt nytt yrke. 
Många försökte bli lärare, men när det 
gäller sällsynta språk såsom svenska, japan-
ska eller ungerska, så blev marknaden 
genast övermättad.

Bättre gick det för de som jobbade på 
bokförlagen. De anställda har inte fått 
sparken – i alla fall inte än. De fortsätter att 
jobba, fast under annorlunda förhållanden. 
Det går inte längre att planera något, så 
de lever ”här och nu”. Lösningarna blir 
väldigt varierande: vissa har minskat antal 
utgivna böcker, vissa har övergått till att ge 
ut böcker endast på internet.

Den stora boven i dramat blev tryck-
erierna. I mars kunde de bara garantera att 
priset skulle gälla under sju dagar (senare 
förkortades det till endast en dag), vilket 
omöjliggjorde hela planeringen. Under 
pandemin fanns det också svårigheter, 
men då handlade det snarare om att tryck-
erierna stängdes på grund av sjuk personal, 

vilket påverkade leveranstider men inte 
priserna.

Nu började tryckerierna istället kon-
takta bokförlagen och informera om att 
papper håller på att ta slut. De krävde hela 
summan för upplagan på en gång, annars 
fanns det inga garantier att boken över 
huvud taget skulle kunna tryckas. Under 
hela mars ändrades kostnaderna dagligen 
beroende inte bara på pappersbrist, utan 
också på valutakursen. En dag kunde priset 
stiga med 10%, nästa dag kunde det sjunka 
med 16%. Bokförlagen vågade inte satsa på 
större upplagor, men samtidigt är det oftast 
inte värt att ge ut en viss bok i färre exem-
plar, om inte denna bok ska bli extremt dyr. 
Lönerna till redaktörer, illustratörer, korrek-
turläsare, författare och översättare – alla 
de som jobbat med boken – kunde annars 
aldrig utbetalas. Och kommer någon att 
köpa denna bok över huvud taget? Riskerna 
bedöms som alldeles för höga.
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De förlag som drabbats mest är de som 
satsat på barnlitteratur. Deras största prob-
lem är just papper. Redan nu konstaterar 
många att de blekmedelsersättningar som 
kommer att finnas inte kommer att duga 
för vackra rikt illustrerade böcker av hög 
kvalitet. Barnböcker kommer att inte bara 
bli dyrare, utan också se sämre ut.

Dessutom anses barnlitteratur inte lika 
unik som vuxenlitteratur. Barnböcker finns 
det massor av, men riktigt stora och kända 
författare är verkligen få. Författare kan 
enkelt ersättas och bytas utan att någon 
lägger märke till det, och i slutändan ska 
den billigaste boken (alternativt den som 
innehållsmässigt är ensam i sitt slag) sälja 
bäst. Antal målar- och pysselböcker är 
oändligt, och en del experter förutspår att 
intresset för dem kommer att sjunka.

Skönlitteratur blir kanske inte heller 
någon bästsäljare, så länge det inte handlar 
om väletablerade författare. Men bekymret 
där är att några utländska författare – pre-
cis som de största upphovsmännen – har 
valt att avsluta samarbetet med Ryssland. 

Men att döma av publikintresset så är det 
inte skönlitteraturen som lockar mest idag. 
Många förläggare konstaterar att i krissitua- 
tioner, då livet känns som osäkrast, så säljs 
det mest böcker om filosofi, psykologi och 
ekonomi. En av förläggarna berättade des-
sutom att i hans katalog blev en bok om 
hembränning försäljningssuccé, tätt följd av 
odling och trädgårdsarbete.

Annars kommer alla överens om att 
människor som upplever otrygghet försöker 
hitta svar och lösningar i de böcker där 
huvudfiguren vill förstå meningen med 
livet. Samtidigt vill man se att vissa per-
soner har klarat ännu svårare situationer.

Ett lysande exempel på detta är Helena 
von Zweigbergks biografi av Marie Fred- 
riksson. Denna bok kom ut i slutet av 
mars, vilket själva förlaget ansåg vara 
ett äkta mirakel under rådande omstän-
digheter. Boken hade väntat på sin chans 
i flera månader och prioriterades nu över 
flera andra projekt som fick skjutas upp till 
förmån av Maries historia. Själva titeln, 
”Kärleken till livet”, var så aktuell att en 

av de största bokhandlarna i Moskva valde 
boken för reklamkampanj i sitt skyltfönster, 
och för detta ändamål skapade en större 
kartongmodell av boken.

Hur ser det ut för den ryska bok-
marknaden nu då? Att förutspå något är 
förstås helt omöjligt – ”ungefär som att 
genomföra en månads väderprognos utan 
att ha tillgång till modern utrustning”, 
konstaterade en representant för bokförla-
get Rideró. Dessutom, noterar assistenten 
till chefredaktören av bokförlaget Eterna, 
“boken har funnits i flera tusen år. Mycket 
har hänt under den tiden, men boken är 
fortfarande levande. Bokmarknaden håller 
på att förändras, men livet likaså. Livet är 
som modet, varje säsong ger oss något nytt, 
medan kärleken till boken och läsningen 
framstår som personlig 
stil, ens identitet och ens 
unika egenskaper”.

Text: Julia Antonova

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.

Christina Olséni
& Micke Hansen
Sommarfesten

Sofi e Sarenbrant
Själsfränden

Håkan Nesser
En främling knackar på din dörr

Jan Mårtenson
Mord i lönndom

209:- 209:- 209:- 210:-
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I mitten av april, en onsdag eftermiddag 
efter regnskuren, precis då solen tittar 
fram samlas vi med en grupp elever som 

läser svenska i de två gymnasierna i Paris – 
Lycée Buffon och Lycée Colbert – framför 
Petit Palais. Vi ska se Albert Edelfelts verk. 
Det är första gången på tre år som vi gör 
en utflykt med klassen. Restriktionerna är 
släppta, inga krav på munskydd eller pcr-
test att visa upp i entrén, en frihetskänsla att 
kunna stiga in på ett museum och beskåda 
konst från en svunnen tid. På exakt samma 
museum såg vi Carl Larssons verk 2014 
och Anders Zorns 2017 och nu är det den 
finlandsvenska konstnären Albert Edelfelts 
(1855–1905) tur och de var samtida. Den 
första tavlan i entrén bevittnar kulturlivet 
från den tiden, det är hans vän Hugo Birger 
som skildrar alla konstnärer till bords i Paris 
1886 på restaurangen “Ledoyen” efter en 
vernissage, kanske de har varit på “Salon 
de Paris«  ? Vi kan se Per Hasselberg, Hugo 
Birger själv, Antoinette Vallgren med Ville 
Vallgren, Johan Christian Janzon, Carl 
Larsson, Ernst Josephson, Albert Edl-
felt, August Hagborg och Hugo Salmson. 
Det är en livlig scen och de skandinaviska 
konstnärerna ser glada och uppspelta ut. 
Albert Edelfelt är ursprungligen från Kilia 
i Povvo, Finland, hans far var svensk och 
hans mor var finsk. Han var mycket ber-
est och patriot – han spelar en stor roll i 
att upphöja Finland och dess självstän-
dighet. Hans första deltagande i “Salon de 

Paris” 1877 med “Drottningen Blanka” gör 
succé, hon var en svensk/norsk drottning, 
ursprungligen från Belgien som gifte sig 
med Kung Magnus Eriksson 1335.

1880 erhåller Albert Edelfelt pris för 
“Ett barns likfärd” och 1882 köper den 
franska staten “service divin au bord de 
la mer” och det är det första finska verket 
som kommer att tillhöra en fransk samling. 
Men det blir inte förrän 1889 som Edelfelt 
triumferar på  “Salon de Paris”  med Louis 
Pasteurs porträtt och samma år tilldelas 
han hederslegionen och “le Grand Prix” på 
“l’exposition universelle”.

Eleverna var förtjusta och nyfikna att 
upptäcka konstverken, de flesta tyckte 
om “Luxembourgträdgården” för dess 
fräschör, glans, ljus och färger och kan-
ske för att de kände sig hemma med plat-
sen? Många tyckte om porträttet av “Vir-
ginie” en fransk modell också för de starka 
färgerna, glansen, skiftningarna och färg-
tonerna i rosa och den ömsinta blicken. 
Ombline kommenterade den intensiva och 
autentiska blicken som huvudpersonerna 
i porträtterna utstrålade, speciellt Louis 
Pasteurs avporträttering. Tillsammans med 
Erika var de överrens om att “Service divin 
au bord de la mer” var vackrast. Ada var 
mycket förtjust över operasångerskans por-
trätt Aino Ackté som gästade Opera Garnier 
1902. Ada berördes av hennes ståtlighet och 
elegans iklädd en vit toga då hon gestal-
tar en grekisk gudinna. Stella noterade att 

“Ung flicka som stickar en socka” var egen-
domligt lik en kusin från Sverige. Många tyckte 
om landskapen “Kaukolaåsen i solnedgång” 
där man kan beskåda Albert Edelfelts 
beundran för japanska gravyrer. Eleverna 
observerade vikten av ljuset i naturen, “Leka-
nde pojkar på stranden”. Det var svårt att välja 
ut en favorittavla, alla var rådvilla framför en 
sådan rikedom. Det var en lyckad utflykt, att 
komma ifrån skolbänken och kunna känna och 
se skandinavisk fräschör och fläkt var berikande 
och instruktivt och att kunna förena konst, 
språk och kultur var inte heller helt fel,  
speciellt när man bor i en stad som Paris.

Text: Gabrielle Rozsaffy

Utflykt i Paris  
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Parlamentsbyggnaden

Sveriges ambassad i Frankrike, Raoul 
Wallenbergs Akademi och Svenska 
institutet organiserade onsdagen den 

18 maj en workshop på Svenska institutet 
med temat « Demokrati ». Fyra gymna-
sium var inbjudna med dess lärare, Lycée 
Arago, Lycée D’Arsonval samt de svenskta-
lande eleverna från Lycée Buffon och Lycée 
Colbert. Stolar stod i ring i filmsalen med 
etikett på alla elevers namn på varje stol 
så att ungdomarna kunde sprida ut sig. Ett 
kort välkomsttal hölls av Eva Kumlin som 
även presenterade Svenska institutets his-
torik och berättade att “l’hôtel de Marle” 
grundades 1572. De många eleverna 
upptäckte beundrande byggnaden med 
trädgård i centrala Paris.

Eva Gaugirard som stod för Raoul Wal-
lenbergs Akademi och som också under-
visar på Hersby gymnasium på Lidingö i 
Stockholm inledde med att presentera sig, 
sin skola och berättade om Raoul Wallen-
bergs liv och de hjältedåd han utförde då 
han räddade ungerska judar under andra 
världskriget. Två gymnasieelever från Lycée 
St Dominique och Stanislas var också 
närvarande för att informera om stipendiet 
“Young courage awards” som de mottagit.

Själva workshopen inleddes med att 
varje elev fick presentera sig på ett under-
hållande sätt. På så sätt lärde eleverna 
känna varandra snabbt. Utdelningen av 
en lista med trettio artiklar från Förenta 
Nationerna där eleverna väljer ut fyra 
artiklar och argumenterar varför enligt 
dem, de är intresantare än andra och vad 
betyder “demokrati” i deras ögon ? Vad är 
en demokrati? Rösträtt, och yttrandefrihet 

var de flesta svar från eleverna.
Korta filmer visades om yttrandefri-

het där författaren och journalisten Nils 
Funcke som specialiserat sig i ämnet häv-
dade att “var och en uttrycker vad den 
vill men en del yttranden har sina gränser. 
Man har alltid möjligheten att läsa, ta 
reda på saker och ting, argumentera och 
pröva kunskaper, men man ska framför allt 
våga yttra sig och våga ändra sig”. Enligt 
Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolo-
darski är yttrandefriheten en möjlighet, en 
rättighet att man är fri att föra fram idéer 
och att det inte alls är en självklarhet och 
ingenting som man ska ta för givet. Inom 
journalistik är vikten att informera om vad 
som pågår och hålla sig till sanningen, man 
ska spegla tendenserna, förstå varför de är 
populära, gå till botten och inte vara rädd 
att ställa obekväma frågor. Magnus Ran-
storp, expert inom terrorhot, förklarade hur 
man bestrider hot mot attentat genom att 
kartlägga, analysera, söka på internet, forska 
och intervjua folk, gå på rättegångar, terror-
rättegångar och hur man motverkar detta.

En fikapaus ingick förstås och den ägde 
rum i trädgården, eleverna kunde sitta på 
gräsmattan, sträcka på sig, sätta sig vid 
runda bord och diskutera. Det bjöds på 
olika juicer, kaffe, bullar, kakor som uppskat-
tades i högsta grad i värmen. Efter pausen 
väntade en hel del, visningen av filmklip-
pet med rapparen Hugo TSR som sjun-
ger “là haut”, där han vistas på takåsarna 
i Paris och diskussionfrågan som följde var, 
varför titeln “là haut”. Många elever sva-
rade gemensamt därför att han känner sig 
friare där uppe, ovanför samhället och där 

inga kameror bevakar en. Samtalet kretsade 
också mycket kring empati också, vad är 
empati? Medlidande, medkänsla, att kunna 
stötta en vän, en person, att kunna lyssna, 
förstå även fast man inte är inblandad. 
Avslutningsvis, hade eleverna tio minuter på 
sig att skriva en individuell övning, du reser 
med tåg, buss, flyg till ett land utan säker-
het, där det inte längre existerar demokrati. 
Vad ser du? Vad tänker du på? Vad känner 
du? Vad hör du? Vilka tre saker tar du med 
dig under resan och varför? Lärarna fick 
med sig alla texter för att sätta upp dem på 
väggen på respektive gymnasium. Till slut 
ställdes frågan: Vad medförde denna eft-
ermiddag för nytt? Lärdom, utbyte, dela 
med sig-instruktion – generositet och hopp 
– var många begrepp som upprepades. Ett 
gruppfotografi togs framför salen och sedan 
gick alla hem nöjda och med känslan av att 
ha utbytt reflektioner, idéer, frågor över ett 
ämne som de kände till men som alltid är 
värt att ta upp speciellt i dessa oroliga tider.

Text: Gabrielle Rozsaffy

På tal om demokrati
Studenterna utanför Svenska institutet i Paris
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Dialekten i 
Gammalsvenskby

– att göra den negligerade rösten hörd. 
Dialektens ordförråd
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Denna artikel skrivs i en osäker och dunkel tid. Men kriget kommer att sluta; vetenskap och kunskap kom-
mer däremot att finnas kvar. Vetenskap är något säkert i osäkra tider just därför att den aldrig ger upp och 
är gällande för alla människor, och i detta avseende förenar oss. -

I denna artikel fortsätter jag publicera dia- 
lektord grupperade i tematiska grupper 
enligt ordens betydelser. I ordlistor nedan-
för kommer ett svenskt ord och sedan dess 
ekvivalent i dialekten. Artikeln omfattar 
dialektord som börjar med h, i, ī, j, k. Prin- 
ciper för denna publikation var förklarade i 
föregående artiklar i Sverigekontakt (2021, 
nr. 3 och 4). De tematiska grupper som pre-
senteras här är praktiskt taget uttömmande, 
t.ex. sektionen »Adjektiv» innehåller alla 
adjektiv som börjar med de nämnda bok-
stäverna; detsamma gäller andra sektioner. 
Det är inte alla tematiska grupper som 
ingår i denna artikel; frånvarande grup-
per samt verb och pronomen kommer att 
behandlas i en separat artikel. Den ända 
källan för det faktiska materialet är mina 
intervjuer med dialekttalarna. För substan-
tiv och adjektiv anges böjningstyp (för sub-
stantiv också genus, t.ex. m. I.1). Tabeller 
med böjningsmönster och exempel kan hit-
tas i föregående nummer av Sverigekontakt.

Stavningen
Mina stavningsprinciper för dialekten 
förklaras 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. 

Fysisk värld och naturfenomen
hagel hāḷ m. I.3 eller n. 1 
hagelkorn hāḷ-bita m. III.1; hāḷ-stikke n. 2 
halvmåne haḷv-mōn m. I.4 
hav hāv n. 1 
hetta hita, hida m. III.2 
himmel himmäḷ, himmöḷ, himmäl, himl 
m. I.3 (bara sing.)
is īs m. I.2 (bara sing.)
isflak īs-bita m. III.1 
ishål īs-hoḷe n. 1 (bestämd sing.; bara 
denna form förekom) 

isklump īs-kḷomp m. I.1; īs-stikke n. 2
istapp īs-pülk m. I.1; īs-tapp m. I.1 
jordbävning jūḍ-bǟvniŋ (< sv.)
solskensregn hins-rǟven n. 1 

Människor
drottning kuniŋs-frǖ f. II.2 
hora hūr f. II.2 
horbock, libertin hūr-bukk m. I.1 
horhynda hūr-hind f. II.2 
horhäst hūr-häst m. I.2 
husmor; kvinnlag ägare hǖs-mūär f. II.2 
hustru hüstär f. II.2 
illgörare; huligan ill-gärar m. II.2 
invånare av Komi kómeke (bestämd pl.; 
bara denna form förekom)
jude jǖd m. II.1 
judinna jǖden f. II.2 
jungfru jüŋ-frǖ f. II.2 
krympling krimpḷiŋ m. I.1 
kung kuniŋ m. I.1 
kusin küsī́n m. II.1 eller f. 
kvinna; fru käliŋ f. I.1 
kvinnoperson kvinn-sjūn n. 1 
ägare; härre härr m. II.1

Yrken, sysselsättningar
frisör kḷippar m. II.2; hōr-kḷippar m. II.2 
jägare jēgär m. I.3 
klockare kḷukkar f. II.2 
kokare kūkar m. II.2 
kokerska kūk(j)aṣk f. I.1 
köpman kēp-mann m. IV 
körare kērar m. II.2 
slaktare kät-man m. IV 
smed kampar m. II.2; jēn-kampar m. II.2 

Djur
hanne hann m. I.4 
hare hära m. III.1 
höna hona f. II.2
hund hund m. I.4 
hynda hind f. II.2 
häst häst m. I.2 
kalv kaḷv m. I.1 
katta katt f. II.2 
katthanne katt-hann m. I.4 
katthona katt-hōn f. II.2 
kattunge kattuŋ m. I.1 
ko küda f. II.1 
kviga kvīk f. II.2 
nötkreatur kriddrana (bestämd pl.; bara 
denna form förekom)
padda konn f. II.2 (< est. konn ’groda’)  
råtta kriss f. II.2 (< ry. крыса [ˈkrɨsə] ’råtta’) 
valp hundauŋ m. I.1 

Insekter
huvudlus hǖ-lǖs f. III 
klädlus kḷē-lǖs f. III 
mygga harkrank m. I.1 

Människo- och djurkropp
adamsäpple; hals hāṣ-strǖp, hāṣtrǖp m. 
III.2 eller m. I.1 
bröstvårta kikk-vaṭṭ f. II.2 
haka hako f. II.1 
hand hōnd f. III 
horn hūn n. 1 
hov hū m. III.2; kḷöü f. II.2 
hov hos kor küda-bäin n. 1 
hunds tass hunda-tass m. I.2 
huvud hǖ n. 1; kärps m. I.2/1 (”pumpa”, 
detta ord används humoristiskt)
huvud hos kor küda-hǖ n. 1 
huvudskalle hǖ-skall m. I.1; hǖ-skāḷ n. 1 
hår hōr n. 1 (bara sing.); separat hår 
hoṣṣ-(s)trō n. 1 
häl hjȫḷ m. III.2 
hästhov häst-bäin n. 1; häst-skū m. I.1 
inälvor im-māt m. I.2 
inre del av böld küṭṭ m. I.2 
inre fett ina-fäit m. I.2 
inälvor inn-höḷvar (bara plur.) 
juver jǖr n. 1 
kindben käpo-bäin n. 1 
klo kḷū, kḷūn f. II.2 
knä knē n. 1 
knäled knē-svīg n. I.1 
knöl på panna knixl m. I.4 
kropp; midja krupp m. I.1 
kräva (hos fåglar) krävot f. II.2 
finne kvüsu, kvisu f. II.1 
kvinnobröst kikk m. III.2 eller f. II.2 
morrhår katt-use (oböjligt)
mun; ansikte (grovt ord) käft m. I.2
puckel kimp m. I.1 (< est. kimp) 
skulderblad hǟḍ-bḷā n. 1 
skuldra hǟḍ f. II.2 
tuppkam hona-krǖn f. II.2 
tuppkam krǖn f. II.2 eller m. I.4 
tandkött käft-gān n. 1 

Växter och deras delar
durra (gräsväxt använd bl.a. för att göra 
kvastar) kvast-rīs n. 1; frö av durra kvas-
tris-fräi n. 1 
havre hāvär n. 1 (bara sing.) 
humle hümmöḷ m. I.3 eller n. 1 (bara 
sing.); blom av humle hümmöḷ-bḷumm m. 
I.1 (bara sing.)
knopp knupp m. I.1 
korn kūn n. 1 
kotte kütt m. I.2 
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krusbär krüssl-bǟr n. 1 
kvist kvüst m. I.2 
kål kōḷ m. I.3 (bara sing.) 
kålblad kōḷ-bḷā n. 1 
kålhuvud koḷ-hǖ n. 1; kōḷ-strunk m. I.1 
kärna kēn m. I.4 
majskolv kolb m. I.1 (< ty. Kolben)
marklöpare kúraj(s)-büsk m. I.1 
potatis katüfl, kadefl, kadüfl, kaḍfl m. I.4 
(< ty. Kartoffel); buske av potatis katü-
fl-büsk m. I.1; sättpotatis katüfl-fräi n. 1 
pumpa kärps m. I.2/1; kärne av pumpa 
kärps-kēn m. I.4 
saltört kúraj (inga andra former förekom-
mer; < ry. курай [kuˈraj])
solros kēn-hatt m. I.2 
vete kväit n. 1 (bara sing.) 
vitlök kvit-löük, kvitt-lök, kvüt-lek, kvit-
lük m. I.1 
vitlökshuvud kvitlöks-hǖ, kvittleks-hǖ n. 1 
ympgren imp-gräin m. I.4 

Byggnader och deras delar
cafeteria jäta-hǖs n. 1 
glugg kḷügg m. III.2 
halmtak haḷm-tāk n. 1 
hundkoja hunda-bisse f. II.3; hunda-hitt 
f. II.2
hus hǖs n. 1 
hytta; hundkoja hitt f. II.2; 
innanvägg ina-vägg f. I.1 
klocktorn av kyrka kirke-tūṇ m. I.4 
krubba krubb f. II.2 
kyrka kirke f. II.3 
källare källar m. II.2 
källartrappa (dvs. trappa som leder ner 
till källaren, vanligen utanför huset) käl-
lar-hāṣ m. I.2 
kök kēk f. II.2 
mitten av gården; innre del av en 
gård ina-gōḍ m. I.2 
rum komar m. II.2 
skorsten koṣṣtäin m. I.4 
trädgården framför huset kätt m. III.2 
vittegel kvīt-tiköḷ f. II.2 
våning koṭṭär n. 1 

Hushållsobjekt, möbler
byrå kamṓd n. 1 (< ry. комод [kɐˈmot/d] m.) 
disk; kärl käraldär (bara sing.) 
dörrklinka kḷink f. II.2; kvärvöḷ, kvärväḷ, 
kvärvär, kvärv m. I.3
gungbräde kīk f. II.2 
gångjärn hēŋ, heŋe f. II.3 
hake hoka m. III.1 
halsband kräll n. 1 (till medellågty. krallen 
’koraller’) 
huvuddyna hǖ-dīn f. II.2 
hundhalsband hunda-bält n. 1 
hylla hill f. II.2 
hänglampa hēŋe-lamp f. II.2 
hänglås hēŋe-lōs n. 1 
innanlås ina-lōs n. 1 
kaffekvarn kofe-kvēn f. I.1 
kalender kolendär m. I.3 (blandning 
av Sw. kalender, Germ. Kalender, Rus. 
календарь [kəlʲɪnˈdarʲ] m.)
kam kamm m. I.1 

kastrull kastrüll m. I.4 (< sv. eller est.) 
kedja kē f. II.2 
kitt kitt n. 1 (bara sing.)
klocka kḷukk f. II.2 
klädgalge kḷank m. I.1 
klädhängare hank m. I.1 eller m. II.1; 
knagg m. III.2 eller m. I.1 
klädnypa kḷamm f. II.2 
klädskåp kḷē-skōp n. 1 
kniv knīv m. I.1 
kran kran m. I.4, krant m. I.2 
krok krūk m. I.1 
kvast kvast m. I.2 
köttkvarn kät-kvēn f. I.1 
liten påse gjord av tyg kḷē-pusa m. III.1 
låda; kista kast n. 1; liten låda karp f. II.2
läkemedel krīär n. 1 (bara sing.)
matsked jäta-spōn m. I.4 
pinne kḷigg m. I.1 
rygg på stolen karm m. I.1 
rör använt att göra korv korv-hūn n. 1 
slev köüs f. II.2 (< est. Est. kauss)
soffa kanop n. 1 (< ry. канапе [kənɐˈpɛ] n.) 
spelkort kuṭṭ m. II.1 
spänne kramp f. II.2 
tefat för katt katt-blǖd m. I.2 
timmerstock klots m. I.2 (< ty. Klotz)
tyg kḷē n. 1 

Verktyg
brynsten kväss-stäin m. I.4 
bräckjärn jēn-stāvär, jen-stāvöḷ m. I.3 
hacka hakk f. II.2 
harva harv f. II.2 
hammare homar m. II.2 
handtag hont f. II.2, honta n. 2 
hovtång hutuŋe (bestämd sing.; bara 
denna form förekom)
hyvel hävöḷ-läst, hēvöḷ-läst m. I.2 
garndocka härv f. II.2 
krycka krikke f. II.3 
kula kǖḷ f. II.2 
slägga iks-homar m. II.2 
trädgårdssax hutar m. II.2 
virknål hēkḷ-hoka m. III.1; hēkl-nōḷ f. I.1 
yxa iks f. I.1 
yxskaft iks-skaft n. 1 
yxblad iks-bḷā n. 1 

Kläder
bysthållare ive-däil, ivä-ḍäil m. I.2 
foder ina-futtär n. 1 
halsband hāṣ-bōnd n. 1 
handske hankḷ, hankaḷ n. 1 
hatt hatt m. I.2 
huvudduk hǖ-dǖk m. I.1 
jacka jakk f. II.2; kuṭka (< ry.; inga andra 
former förekom)
kavaj kittl m. I.4 
kjol haḷv-rokk, haḷvär rokk m. I.1 
klack kork m. I.1 
kläder; tvätt; linne kḷēnar, kḷēär n. 1 
(bara sing.) 
knapp knapp m. I.1 
knapphål knap-smält f. II.2 
knappnål knupp-nōḷ f. I.1 
kofta koft f. II.2 
krage krōa m. III.1; krage på jacka jakk-

krōa m. III.1 
päls kask m. I.1 
underbyxor ina-biksar (bara sing.) 
underkläder ina-kḷēnar n. 1 (bara sing.) 
underklänning ina-rokk m. I.1 
skärmmössa kapp m. I.1; kaṭüs, kadus, 
kaḍos m. I.2 
socka kapet/kabät m. I.2 eller m. I.1 

Behållare
dopfunt kristne-stūḷ m. I.3 
ho hū m. III.2, hūa m. III.1 
kar kār n. 1 
korg korg m. I.1 
kruka kupp m. I.1 
likkista kist f. II.2 
tråg kimb f. II.2 

Mat
bagel kriŋäḷ m. I.3 
bit av vitlök kvittlöks-bita m. III.1 
hasselnötter hassäl-nätär n. 1 (bara plural 
förekommer) 
havregryn hāvär-grīn f. II.2 eller n. 1 
havregrynsgröt hāvärgrīns-gräit m. I.2 
honung huniŋ m. I.1 
jäst jäst m. I.2 eller n. 1; jäst-riblar (bara 
sing.)
kaffe kofe (bara denna form förekom; genus 
är okänt; < кофе [ˈkofʲɪ]) 
kaka kaku, kako f. II.1; kaku-brē f. II.2 
kex kixxl m. I.4 
klumpar i mjölk; surmjölk kḷimpar (bara 
sing.) 
korn kūn n. 1 
korngryn kūn-grīn f. II.2 eller n. 1 
korngrynsgröt kūngrīns-gräit m. I.2 
korv korv m. I.1; kätt-korv m. I.1; korvbit 
korv-bita m. III.1; korv-skīv f. II.2 
kvällsmat kvällvōḍ m. I.2 
kycklingklubba kḷubb f. II.2 
kycklingsoppa hins-väliŋ m. I.1 
kött kätt n. 1 (bara sing.); bit av kött kät-
bita m. III.1; bit av ben med kött kätt-
bäin n. 1; köttbulle kätt-boll m. I.1; större 
köttbulle katlä́t m. I.2 
mat jäta n. 2 (oböjligt); jäta-gutts (oböjligt)
mjölk från vilken man gjorde smör kēn-
möḷk n. 1 (bara sing.)
skinka kät-lōr n. 1 
skiva av vattenmelon kāven-skīv f. II.2 
solrosolja kēn-olljo f. II.1 (bara sing.)
vitt bröd kvit-brē [-iˑ-] n. 1 
vattenmelonssylt kāvens-huniŋ n. 1 (bara 
sing.); kāvens-sirop m. I.1 (bara sing.)
vetegrynsgröt kväitsgrins-gräit m. I.2 
äggvita kvīt-ägg n. 1 
öl jȫḷ n. 1 

Byn och dess delar
bio kíno (oböjligt; < ry. кино [kʲɪˈno] n. eller 
ty. Kino)
jord; jordbit jūḍ f. I.1 (bara sing.)
kvarn kvēn f. I.1 
kyrkogård kirke-gōḍ m. I.2 
kålgård koḷ-gōḍ m. I.2 (vid floden där grön-
saker och blommor växte)
Jordbruk
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bur för höns hins-skǖr n. 1; hins-stall n. 1
halm haḷm m. I.1 eller n. 1 (bara sing.); 
stapel med halm haḷm-ruka m. III.1 
halmskärare häksl-maṣī́n f. II.2 
hål från potatisbuske katüflbüsks-hōḷ n. 1 
agnar n. 1 häksl (använda som foder)
hö häi n. 1 (bara sing.) 
höstack haḷm-vīdn f. II.2 
kli kḷīar (bara pl.) 
kostall küda-stall n. 1

Tidsbeteckningar
halvtimme haḷv-tīm f. II.2 
halvtre haḷv-trīa 
helg höḷg f. I.1 (bara sing.; höḷg-dōar 
används som plural) 
helgdag höḷg-da m. I.1 
höst hēst f. I.1 
januari jánuar, január (oböjligt) 
jul jǖḷ f. I.1 (bara sing.) 
julafton jǖḷ-aftar m. II.2 
julkväll jǖḷ-kväldär m. I.3 
julnatt jǖḷ-nōt f. III 
juli juli (oböjligt)
juni juni (oböjligt)  
kväll kvēldär, kväldär, kvǟldär, kvǟld m. I.3 
midnatt haḷv-nōt f. (bara sing.)

Ämnen och material
hyvelspån kanu f. II.1 
jord jūḍ f. I.1 (bara sing.)
järn; något gjord av järn jēn n. 1 
kalk kaḷk m. I.1 
kalksten kaḷk-stäin m. I.4 
kodynga küda-skōn n. 1 (bara sing.)
kol kōḷ n. 1; vanligen koḷär (pl.) används 
koppar kupar (genus och böjningstyp 
okända) 
krita kḷīt n. 1 (bara sing.)
krut krǖt n. 1 (bara sing.)
kåda kō [-oː] m. I.1 (bara sing.)
potatismjöl katüfl-mȫḷ n. 1 
vit lera kḷīstär n. 1 (bara sing.)

Abstrakta substantiv
buller jaxt (inga andra former förekommer)
hackande hakkande n. 
halv haḷ-paṭṭṇ, hāḷv-paṭṭn m. I.2 (bestämd 
sing.; andra former förekommer inte) 
hat; skvaller hāt n. 1 
hjälp höḷp (genus och böjningstyp okända)
huvudbry hǖ-brī n. 1 
hårdhet hōḍhäit f. I.1 
höghet höühäit f. I.1 (bara sing.); höüläik 

m. I.1 (bara sing.) 
kyla kōldhäit f. I.1 eller m. I.2 
krig; strid krī n. 1 (plural förekommer 
inte; bestämd sing. krī eller krīe) 
krigstid krīks-tīn m. II.1 (bestämd sing.; 
andra former förekom inte) 
köld kjȫḍ f. II.2 eller I.1 eller m. 
skada ill (inga andra former förekom)
skada ilskap n. 1 
stryk knops (genus och böjningstyp 
okända)
vila kvīl f. II.2 (bara sing.)
ätande jätande (oböjligt)   
det att gräva potatis katüfl-grāvande 
(oböjligt)  
det att tvätta disk käralds-vaskande n. 
(oböjligt)   

Adjektiv och particip
elak ilakandär 3; ilakatär 1 
hal hāḷan 2
halv haḷvär 1 
halvliters haḷv-litäṣ (oböjligt)
hel häildär adj. 1 
hes häisatär 1; häisär 1
het häitär adj. 1 
hungrig huŋŋra [-ŋ(ː)-] adj.; indecl. 
hård; gammal (om bröd: i denna betydelse 
bara neutrum hāṭ används) hōḍär 1
hög höüär 1; högre hēgär (oböjligt) 
högklackad höü-korkatär 1 
ihålig inn-hoḷatär 1 
isig īsatär 1 
jämn jämmär 1 
järn-; av järn jēndär 1 
kall kōldär 1 (neut. kallt) 
kladdig (om t.ex. bröd) kḷättatär 1 
klar kḷāran 2 
klok kḷūkär 1 
kort koṭṭär 1; kutsatär 1; ganska kort 
koṭṭasla (oböjligt)  
krokbent kruka-bäinatär 1 
krokig krūkatär 1 
krullig knürratär 1 
lockig krüslatär 1 
läs- och skrivkunnig kḷūk-hǖatär 1 
matskedfull jätaspōn-fülldär 1 
ojämn kḷompatär 1; knoppḷatär 1 
pucklig kimpatär 1 
sjuklig inkḷendär 3
skallig hǖ-skallatär adj. 1 
skrynklig hūp-rinkjatär 
snobbig höü-bḷäsatär 1 
tjockflytande; kladdig köḷendär 3 

tokig kḷappa (oböjligt); haḷv-kḷappa, 
haḷv-kḷappandär; haḷv-sk(j)ütndär
trasig; med hål; ihålig hoḷatär 1 
skrynklig krimsatär 1 
spetsig kvass-spitsatär 1 
vass kvassär 1 
vit kvītär 1 
öppen ipetär 1 
överflödig; onödig ivärmuṣṣ (oböjligt) 
överfull ivär-fülldär 1 
med hängande läppar hēŋe-läppjatär adj. 1 
med kort rumpa kuts-rumpatär 1 
med långt ovårdat hår hōratär 1 
som liknar hav hāv-āṭich (oböjligt)

Adverb
hem häim; ot häima; ätt häima
hemifrån fron häima
hemma häim; herhä́im
hit hitt; hērhítt
hitupp hitúpp
hitåt hitet
hur höṣṣ, hüṣṣ 
hårt hoṭṭ   
heller häldär
här hēr; hitthḗr
härifrån herfrṓn, hḗrfron 
härinne herínn
härute herǖt
högre hēg(ä)re
in inn
innanföre inaföre
inåt innot 
inuti inüte   
korsvis koṣṣ ˈive; tfaṭṭ ives
kvar kvār 
mitt inmíttete 
mycket; alltför hōle   
kanske kannske 
knappt knafft 
när; hur dags kodest 
varför kofére; konfö́re, komfö́re
varifrån konfrón 
var konn
varför konntjȫḷ 
vart kott 
växelvis kūḍamä́st (< est. kordamisi)
åtminstone; om du/han osv. bara... 
hotṣ/xotṣ (< ukr. хоч [xoʧ])
överens ivärä́ins

Text och foton: Alexander Mankov (Ryska statliga hu-
manistiska universitet; Institutet för språkvetenskap, 
Rysslands vetenskapsakademi)
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har alltid skrivit och jag sa det också när 
jag var liten att jag skulle bli författare. Jag 
tror att jag började kalla mig författare när 
jag hade fått mitt första kontrakt och sedan 
blev ombedd att skriva fler böcker. 

Jenny berättar att hon ibland fått avslag 
på sina utkast till böcker men att ju fler 
böcker hon skrivit desto lättare är det att få 
sina idéer godkända hos ett förlag. Nu är hon 
så pass etablerad att förlagen faktiskt slåss om 
att få ge ut henne och också kommer med 
förslag på saker hon kan skriva om. 

Hennes första jobb var dock något helt 
annat. Hon är utbildad psykolog och har 
länge arbetat med barn- och ungdoms-
frågor. Hon är väldigt engagerad i frågor 
som rör könsidentiteter, HBTQIA+, och 
svarar på alla möjliga frågor i SvD:s tid-
ning för barn. Idag jobbar hon dock inte 
alls som psykolog eftersom skrivandet tar 
all hennes tid. 

Jenny är också en översatt författare och 
vi undrar hur det känns att bli översatt. 

Det är en spännande process och man 
får lita på att översättaren förstår ens språk 
och kan förmedla den ursprungliga käns-

Skratta med 
sorgen i minnet

lan eller stämningen som jag vill förmedla 
i mina böcker. Det bästa är om översättare 
frågar mycket, om hen är osäker, så kan man 
hitta lösningar tillsammans. Det är inte all-
tid ett koncept på ett språk går att översätta 
till ett annat. Att bli översatt betyder ju också 
att nå ut till ännu fler ungdomar, för världen 
över finns barn och ungdomar med liknande 
problem. 

Jenny är i Milano för att delta i en nordisk 
kulturfestival som organiseras av det italien-
ska bokförlaget Iperborea som har special-
icerat sig på nordisk litteratur. De senaste 
fem åren har de också gett ut barn- och ung-
domsböcker. Under festivalen ska Jenny sitta 
i en paneldiskussion som handlar om genus 
i språket och svårigheterna för de romanska 
språken, med feminina och maskulina sub-
stantiv, att hitta ett neutralt genus som vårt 
svenska “hen”.

Boken som ligger i fönsterkarmen och 
väntar på att bli signerad, Comedy Queen, 
har också filmatiserats så vi undrar hur det 
känns och om Jenny själv är med och adapt-
erar sin bok till manus. 

Nej, det var två manusförfattare som 

Skinnpaj, rött läppstift och platina-
blont hår har hon Jenny Jägerfeld  
när hon möter mellan- och högstadie- 
grupperna vid Svenska skolan i Milano 
på självaste Valborgsmässoafton 
2022. Första riktiga träffen med någon 
för skolan extern person sedan covid-19 
lamslog Italien och förvandlade vår 
skola till en onlineverksamhet som 
vi så småningom öppnat och gått 
tillbaka till klassrumsundervisning i. 
Lite avvaktande barn som inte hunnit 
läsa något av vår gäst och därför 
inte riktigt vet vad de ska vänta sig. I 
fönsterkarmen ligger boken vi beställt, 
Comedy Queen, som nu också blivit 
film och som handlar om något av de 
svåraste – en mamma som inte vill 
leva och ett barn som står kvar med 
en ledsen pappa och sin egen sorg. 

Vad är en författare för dig Jenny och när kände du 
att du var en författare? 
En författare är en person som skriver men 
det kan vi ju alla göra, så en författare är 
en vars böcker faktiskt blivit utgivna. Jag 

– det märkligaste svenska minnesmärket i Asien

 Jenny Jägerfeld signerar böcker



31SVERIGEKONTAKT

Jenny Jägerfeld har skrivit många böcker 
för barn och ungdomar, men Comedy 
Queen är en av dom mest berömda.

Den handlar om tolvåriga Sasha som 
har en mamma som blev deprimerad och 
tog livet av sig. Eftersom Sasha är väldigt 
lik sin mamma så har hon gjort en lista 
med saker hon måste göra för att ”över-
leva”: klippa bort allt hår, försöka att inte 
ta hand om något som lever, inte läsa några 
böcker, bara ha färgglada kläder, inte tänka 
för mycket (helst inte alls), undvika prome- 
nader, undvika skogen och sist men inte 
minst: bli en comedy queen! 

Så börjar Sashas nya liv, medan hon 
försöker att bli komiker, går till psykolo-
gen och blir osams med klasskamrater. Då 
tror hon att hon kanske ska glömma allt, 
eller att mamman kommer tillbaka, men så 
upptäcker hon att det kan vara tvärt om…  

Jättefin, jätterolig men sorglig bok, som 
är skriven för barn i tolvårsåldern, men som 
är lämplig även för mindre barn och som 
jag tycker att även vissa vuxna borde läsa. 

Text: Miranda Perissinotto

 

COMEDY 
QUEEN

RECENSION
gjorde det och jag var nöjd med resultatet 
men så kom det in ett nytt produktionsbolag 
som tog över filmen och de ville ha sina 
egna manusförfattare. Den versionen tyckte 
jag blev så dålig att jag sa att de fick ta bort 
mitt namn från filmen, alltså inte säga att 
historien var baserad på min bok. Det är 
aldrig positivt för filmer om det händer så 
de skrev om och jag kunde godkänna. Jag 
tycker att det har blivit en riktigt bra film. 

Vem inspireras du själv av, undrar vi. 
Det är många författare, men en av de vik-
tigaste har nog varit Ulf  Stark. Och en av 
de andra ser jag att ni har läst här, Johanna 
Tydell, hon skriver jättebra för ungdomar. 

Tonåringarna på Svenska skolan i 
Milano har läst “I taket lyser stjärnorna” 
av Johanna Tydell, också det en bok om 
sorg, om en mamma som har cancer. Mitt 
i alla dessa historier finns humorn ändå 
som en röd tråd. Kanske en överlevnadsin-
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Hos Sveriges största och äldsta  
stiftelseförvaltare är du i goda
händer. Som kund får du tillgång  
till en bred expertis och unika
kunskaper inom hela stiftelse- 
området.

Kontakta oss på  
Institutioner & Stiftelser
031-62 25 16
stiftelser.goteborg@seb.se

SEB 2180 Annons Trossen_95x135.indd   1 2010-11-11   13.16

stinkt. Tycker Jenny att det alltid finns 
ett hopp? 

Ja, det finns det. I alla situationer 
finns både sorg och gläjde. Vi sörjer 
dem som inte finns med oss längre, men 
kan samtidigt glädjas åt att vi har min-
net av dem kvar. 

Boken ska äntligen signeras och ung-
domarna ställer upp i rad i sina mun-
skydd och med varsin bok i handen. 
Jenny kollar att hon stavar allas namn 
rätt och även skolan får en signerad bok 
till sin bokhylla. Sedan vimlar de ut till 
sin lediga lördagseftermiddag och Jenny 
och fröken tar bilen till kulturfestivalen 
och de andra skolbarnen som varit på 
plats där för en teater baserad på just 
Ulf  Starks barnböcker. 

Text: Anna Brännström
huvudlärare vid Svenska skolan i Milano

 Jenny Jägerfeld signerar böcker
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De två äldsta islandsbarnbarnen 
läser svenska som tillval i sin skola. 
Då och då får jag en uppgift av dem: 
parallelläs en roman, kolla en text, ge 
underlag och inspel till en annan.

Just nu har vi förberedelser för en 
intervju av mig – jag skall som äldre-
generation berätta om handel, affä-

rer, varor i min barndom. Så här är det ju; 
börjar man dra i minnenas långrevar så 
väller bilderna fram – det är rena Proust 
och madeleinekakan. Och sen blir det snart 
strukturer och kulturhistoria.

Först: Den lilla handelsboden snett över 
vägen från vårt sommarboende på en gård 
i mellersta Bohuslän – jag blundar och går 
återigen i den knarrande trätrappan, kli-
ver in i lokalen med en stor kopparslant, 
en 5-öring i handen, får fem ettöreskolor 
i vaxat papper. Matvaror i lösvikt, träskor 
hängande från taket, spadar lutade mot 
väggen, breda golvplankor. 

Nästa sommarställe, på Orust: det var 
ett planlagt pyssel att cykla upp till den 
lilla tätorten med en lista och den tomma 
mjölkflaskan av aluminium i cykelkorgen. 
Först posten som hämtades över disk. Sen 
kölapp till Hildurs handelsbod, och under 

väntan en sväng till mjölkaffären, där 
tant Johansson skopade upp de önskade 
två litrarna från den stora mjölkkannan 
till den medhavda. (Och det var ändå ett 
modernt framsteg – några år tidigare hade 
en liten flock av grannskapets barn, inte 
helt olikt Barnen från Frostmofjället, var-
annan morgon vandrat över ängar och 
beteshagar, öppnat grindar och klättrat 
över stättor till gården Röd för att hämta 
mjölk på plats.) Så tillbaka till handelsbo-
dens kö, beställningar över disk, en sak i 
sänder, ost och smör och mjöl och socker 
vägdes upp, slogs in och hälldes i påsar, 
kött styckades och förpackades. Och så till 
sist en sväng in till bageriet för att köpa 
rundstycken för matsäcken till stranden 
eller båtfärden.

Det var bara uppförsbackar på hemvägen.
Samma slags runda gjorde min mamma 
i stan – längs med en lång gata mellan 
Änggården och Annedal låg i tur och ord-
ning Astra som var en kemikalieaffär med 
biträden i vita rockar, en strumpaffär som 
kunde maska upp trasiga nylonstrumpor, 
en tobaksaffär som också hade leksaker, 
serietidningar och adventskalendrar när 
tiden var inne, en damekiperingsaffär, 
Jönssons, med två ingångar och en lustig 
inre förbindelselänk emellan.  Fiskaffär 

runt hörnet, sen tvärs över 
det lilla torget till ostaffären 
där alla ostar måste avsma-
kas innan man köpte något, 
så charkuteriet där man 
verkligen såg varifrån kött 
kom, och till slut Asklunds 
bageri. Ebedrickan i dame-
jeanne med träställning kör-
des hem av springpojkar på 
flakcykel.

Inmutningen av göte-
borgsaffärerna blev ett sätt 
att ta till sig staden som barn 
– man utvidgade cirklarna 
kvarter för kvarter från sko-
lan och spårvagnshållplat-
serna. 

Och nu hamnar denna 
text i Göteborgnostalgi igen. 
I en minnesstad med cen-
trumbostäder och gatstens-
gator, fontellare vid över-
gångsställena och vackra 

Det var en gång 
– för inte så länge sen

telefonkiosker, befolkad av damer i dräkt, 
hatt och handväska och barn i skolmössor, 
där (gamla) Ullevis fotbollsmatcher sågs 
av herrar i kostym och gabardinrockar, 
inhandlade på Gulins eller Ströms.

Det stora varuhuset var Ferdinand 
Lundquist nere vid Arkaden - flera 
våningar med allt tänkbart, högst upp kom 
jultomten på besök i december. Det fina 
varuhuset var Meeths, damkonfektion, 
särskild hattavdelning, vackra tyger och 
mönster, leksaker, papper, glas, keramik, 
stor ljusgård och elegant trappa – och en 
tesalong med pianist. Dit kunde man få 
gå efter att ha sett Dagens Bilder på bion 
Victoria – en nyhetskrönika med två eller 
tre tecknade serieinslag som löpte hela 
dagen. Grand Bazar på Kungsgatan var 
det varuhus som passade ens veckopeng 
bäst. Skor köptes under omfattande prov-
ningsceremonier på Åbergs eller Nordlöfs. 
Slitstarka och vackra barnkläder i Sahlins 
butik på hörnet Kungsgatan/Korsgatan. 
Böcker – även en del skolböcker – på Ecker- 
steins i Haga eller Gumperts nere vid 
hamnkanalen. Småaffärerna var många 
och specialiserade, både i centrum och i 
de senare skövlade stadsdelarna Annedal, 
Haga, Landala: deras skyltar visade till 
modister, gravörer, tobak, bagerier, konst-
handlare, frisörer och pälsar, tidningsstånd 
och glasskiosker.

Arkaden var en från början privat-
ägd gata, vacker och svängd, mynnande i 
Brunnsparken som var utposten för shop-
pingvandringar. Dess viktigaste affär var 
Waideles där man kunde lyssna på skivor 
och imponerat titta på musikartisters namn-
teckningar på väggarna: Duke Ellington, 
Jussi Björling, Jean Sibelius – och några 
idrottsstjärnors: Ingemar Johansson, Mats 
Wilander, Pelé.

På 60-och 70-tal svepte en förvandlings-
våg över alla städers centrala delar med 
dess levande gatuliv och mixade bebygg-
else: De stora varuhusen NK, Åhléns/
Tempo, EPA och Domus tog över – med 
sina obligatoriska parkeringsgarage – kvar-
ter och stadsdelar revs, nya byggdes upp, 
funktionellt, fyrkantigt och historielöst. 

Och inte så längt därefter: stormark-
nader utanför stadskärnorna ändrade 
de bilburna köpvanorna igen och gjorde 
60-talets varuhus till halvtomma gallerior.  

Nu en ny fas, postpandemiskt och digi-
talt: näthandel, med globala container-
varutransporter och hemleveranser. Ano-
nymt, internationellt, miljötveksamt. 

Har vi lärt oss något?  Slutsatser, 
någon?

Text: Ulla Berglindh

Gammal mjölkkanna
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I dessa dagar med byggande av 
Borgar och Vallgravar, kamp mot 
mörkrets furstar och onda riddare, 
Kato och Tengil, eldsprutande drakar, 
beck och tjära, är det en befrielse att 
läsa Jan Eliassons just utkomna bok 
Ord och Handling. Ett liv i diplomatins 
tjänst. (Bonniers, 2022). 

Fredsarbete är möjligt. 
Det är en imponerande levnadsberät-

telse om hans yrkesliv i fredens och den 
internationella medlingens tjänst, i den 
svenska statsförvaltningen, inom diploma-
tin, som ambassadör, kabinettssekreterare 
och utrikesminister, men framförallt inom 
FN i flera olika funktioner; FN-ambassa-
dör, undergeneralsekreterare för humani-
tära frågor och samordnare av katastrofin-
satser, så ordförande i generalförsamlingen 
och till slut vice generalsekreterare.  

Och dessutom ett par gästprofessurer, i 
Uppsala och i Göteborg mellan varven. 

Hans insatser, tillsammans med Olof  
Palme, som Irak-Iranmedlare, var mång-
åriga, tålamodsprövande, uthålliga. Flera 
konflikter där han varit engagerad kan 
radas upp: Somalia, Sudan, Nagorno- 
Karabach, Syrien, Jemen.  

Hans medverkan vid genomföran-
det av FN:s humanitära ”Magna Carta” 
från 1991 var väsentlig, under den korta 
period som präglades av stor internationell 
optimism – murens fall, östersjöavtalet, 
avspänning och samarbeten mellan öst och 
väst. FN:s Milleniemål och dess uppföl-
jande plan fram till 2030 handlar om glo-
bal överlevnad.

Boken är även apoteos för den goda 
kommunikationen och kulturkunskapen 
– orden i rättan tid, orden som beskri-
ver verkligheten och kan förändra den. 
Man kan bryta ett dödläge i förhandlingar 
genom att införa ett nytt begrepp: en  
”humanitär korridor ” kan rädda tusentals 
ur en krigszon. 

Boken inleds med ett Dag Hammar-
skjöldcitat ur Vägmärken:

”Respekt för ordet är ett första krav 
i den disciplin genom vilken en männ-

iska kan fostras till mognad – intellektu-
ellt, emotionellt och moraliskt. Respekt 
för ordet – dess bruk och med strängaste 
omsorg och i omutlig inre sanningskärlek – 
är också för samhället och släktet ett villkor 
för växt. Att missbruka ordet är att visa för-
akt för människan. Det underminerar bro-
arna och förgiftar källorna. Så för det oss 
bakåt på människoblivandets långa väg”

Detta kan inte sägas nog ofta i tider av 
fake news, politiska one-liners, manipule-
rande begrepp, mediala vinklingar, offent-
liga ord som förvänder synen. ”Våra ord 
måste tas på allvar” skriver Jan Eliasson, 
och han har alltid haft den ståndpunk-
ten i medlingar, internationella dokument 
och överenskommelser. En del ord och 
meningar måste upprepas tills de blir all-
mängods, så som denna treenighet:

 Ingen fred utan utveck-
ling, ingen utveckling utan 
fred och varken fred eller 
utveckling utan respekt för 
mänskliga rättigheter. 

Den dagsaktuella 
debatten om Nato ges 
en bakgrundsdimen-
sion – diskussion om och 
våndan inför internatio-
nella överenskommelser 
är inte ny: de fanns inför 
EEC/EU, i tidigare 
Natodebatter, i de olika 
Nordensträvandena 
– ”on behalf  of  the 
Nordic countries” som 
var en frekvent inled-
ning i hans anföranden i 
generalförsamlingen, 

Jag måste vara lite 
personlig i denna text 
också – vi är götebor-
gare, generationskamra-
ter med gemensamma 
vänner från gymna-
sie-universitets-och stu-
dentkårsåren, och vi har 
samarbetat på podier, i 
texter, i Segerstedtstif-
telsen, på konferenser, 
kring Balkan, och nu 
senast hösten 2021 vid 

Orden 
– och hela Jorden

statyavtäckning av vår gemensamma vän 
Ingrid Segerstedt-Wiberg. Och jag har ofta 
hört hans mantran: man måste i sitt värv ha 
både ”passion and compassion”, och både 
rötter och vingar. 

Om någon skulle kunna skriva en 
Manual över hur att handskas med interna-
tionella konflikter och förebygga dem, är det 
Jan Eliasson. Den borde delas ut till världens 
samtliga regeringar med efterföljande årliga 
förhör, belöningar för de bästa och riktade 
sanktioner om den inte efterföljs. 

Hans bekymrade opti-
mism behövs nu bättre än 
nånsin.

Fredsarbete ÄR möjligt.

Text: Ulla Berglindh

RECENSION
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Musikalisk historieberättare 
på flera språk

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”.  
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- 

Omnitah föddes alltså i Sverige, men när 
hon var fyra år flyttade familjen till Tysk-
land, där hon sedan började skolan. När 
hon var 12 år flyttade hennes mamma till-
baka till Sverige och Omnitah med henne. 
Omnitah talar därför ungerska, svenska, 
tyska och engelska och vårt samtal i maj 
är främst på svenska, med inslag av tyska 
eftersom vi båda bor i Tyskland. Omnitah 
började spela violin och piano vid tre års 
ålder och uppträdde på scen för första gån-
gen vid fyra års ålder. Därefter följde kon-
serter och deltagande i olika musiktävlingar, 
bland annat “Jugend musiziert”, som hon 
vann. Vid 17 års ålder flyttade hon från 
Sverige till Salzburg utan sin familj för att 
studera violin och piano vid Mozarteum. 

Efter studierna i Salzburg flyttade 
Omnitah sedan till München i sydöstra 
Tyskland med sin förste man, som var 
ungrare. Hon startade upp sin första 
inspelningsstudio i München och skrev 
allt oftare sina egna låtar. Sedan 1999 har 
Omnitah komponerat och skrivit omkring 
300 egna låtar, gett ut 10 soloalbum och 
haft över 700 konserter som soloartist. 
Hon arbetar även för andra artister som 
studiosångerska eller arrangör, till exem-
pel som körsångerska i “Mupparna” eller 
Disney-filmer som “Frost” (på tyska). Hon 
sjöng temalåtarna till filmerna “Bolt”, 
“Cap und Capper 2” och “Petterson und 
Findus” (som Pettson och Findus heter 
på tyska). Hon hörs regelbundet som den 
tyska rösten för rollen som Candace i 
TV-serien “Phineas & Ferb”. Hon är även 
prisbelönad från många olika håll: vid 
2018 års German Rock & Pop Awards där 
hon vann “Best Singer Award 2018”.

När jag träffar Omnitah för första gån-
gen, är det på en konsert i en ort i syd-
västra Tyskland. där hon nu bor med sin 
andre make, som är tysk. Det är våren 
2022 och vi är alla lyckliga: vi som är där 
över att kunna gå på konsert och uppleva 
Omnitahs musik, och Omnitah för att 
kunna spela inför publik. De senaste åren 
har inte varit så lätta för musiker.

Musik på flera olika språk
På konserten den här vårkvällen får vi 
se och höra Omnitha spela piano, gitarr 
och violin, sångerna är på fyra olika språk. 
Omnitah har tidigare mest skrivit sånger på 
engelska men har på senare år börjat skriva 

sånger även på tyska. Det avgörande där 
var att en kompis till henne älskade hennes 
musik men han var inte så bra på engelska. 
Så då blev det musik även på tyska. På kon-
serten får vi även höra en låt på ungerska. 
En låt till hennes nya album är på svenska, 
en anpassning av Bo Setterlinds ”Skogen”. 
Mellan tyska och engelska tycker jag mig 
höra en ganska så tydlig skillnad i hennes 
röst, något som hon bekräftar i vårt samtal till 
denna artikel några veckor senare. Omnitah 
berättar att hon inte planerar på vilket språk 
hon ska skriva en sång på, utan det faller sig 
naturligt. Hon är lycklig över att hon har fått 
så många språk i sitt liv, eftersom man på så 
sätt kan kommunicera på många sätt och 
med personer från olika kulturer. Föräldrarna 
pratade alltid ungerska med henne och det 
är språket hon tänker på, det är en del av 
hennes personlighet. Vårt samtal förs på sven-
ska och ibland fyller vi i med tyska ord, uti-
från kontexten. Vi enas om att det svåraste är 
att räkna på andra språk än det första språket 
man lärde sig. Tyskan är ju dessutom lite spe-
ciell här, eftersom man utifrån svenskt pers-
pektiv börjar bakifrån när man räknar, t.ex. 
vid 43 med trean: ”tre och fyrti”.

Historier i musikform
Omnitah berättar historier med sin musik, 
dels i sångerna, men även på konserterna 
tar hon upp mycket om sitt liv. Hon hade 
ingen lätt barndom, föräldrarna skrek och 
slogs. Låten ”Nasser Staub ins Gesicht”(Vått 
damm i ansiktet) handlar t.ex. om när mam-

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Musikalisk historieberättare 
på flera språk

Vägarna till flerspråkighet kan vara väldigt olika. Idag berättar Omnitah, en sångerska som bor i södra Tyskland, om 
hur språken hittade till henne och vilken roll de och musiken spelar i hennes liv. Omnitah föddes i Ängelholm i södra 
Sverige, hennes föräldrar kom ursprungligen från Ungern. Musiken var med från början i hennes liv, hennes mamma 
var en framgångsrik konsertpianist och hennes pappa violinlärare. Av yrkesmässiga skäl bodde familjen under många 
år i både Sverige och Tyskland.

man flydde från pappan tillbaka till Sverige 
med henne och lillasystern. När hon kom till-
baka till Sverige som 12-åring var det ingen 
lätt tid. I Tyskland hade de inte haft engelska 
i skolan, så det fick hon lära sig på väldigt kort 
tid. Svenskan låg väldigt långt bak i huvudet, 
och hon fick stödundervisning på svenska 
och engelska. Senare var hon bäst i klassen 
på engelska. Det var dock inte så lätt i skolan 
alltid, hon pratade ju annorlunda, såg annor-
lunda ut och hade långt hår.

Musiken kan vara ett stort stöd i sådana  
situationer, den går på en annan nivå och man 
pratar till själen, inte till huvudet. Det är hjärtats 
språk. Omnitah berättar att det är som terapi 
för henne att spela piano. Musiken är hennes 
vän, och speciellt som barn tog den hand om 
henne. Musiken har aldrig heller svikit henne. 

Även om hon bara har svenskt medbor-
garskap så har svenskan inte haft så stor plats 
i hennes liv de senaste åren, då det inte har 
funnits så många svenska personer i hennes 
vardag. Men nu har som sagt en sång på 
svenska hittat till hennes senaste album, 
genom en svensk kompis som hon har lärt 
känna i närheten där hon bor. Och genom 
den personen har hon även hittat några fler 
svenska personer så det kanske blir mer sven-
ska i framtiden. Klart är i alla fall att språk 
har en särskild plats i hennes hjärta.

Mer information om Omnitah:  
www.omnitah-music.com 

Text: Monica Bravo Granström

 Linda Engfeldt

Slagfältsmuseet 
i Lützen
Det har varit taklagsfest för det nya 
slagfältsmuseet i Lützen. Arbetet 
går enligt plan och beräknas va-
ra klart våren 2023. Då ska även 
det svenska museet - som ligger i 
anslutning till det nya - ha fått ett 
delvis nytt innehåll. Tanken är att 
det svenska museet ska komplet-
tera det nya och bland annat ge en 
något utförligare bild av människan 
Gustav II Adolf.
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lång erfarenhet av utveckling och fram-
ställning av nätbaserad språkundervisning, 
utbildar lärare och har varit språklärare i 
över 30 år i Sverige och i Estland.

Liivi Jakobsons föredrag baserade sig på 
internationell och egen forskning. Hon gav 
en grundläggande analys om respons- 
processen och fokuserade på två övergri-
pande områden inom respons, nämligen 
”responssätt” och ”responsfokus”. Hur ger 
man respons och vad kommenterar man? 
Ställer man en fråga till inläraren eller 

Svenska nätverket i Tyskland – 

informerar man om rätt lösning t.ex.? Rät-
tar man alla fel eller fokuserar man på akt-
uell grammatik, ordkunskap eller textens 
stil? Det beror bl.a. på var inläraren befin-
ner sig i sin inlärningprocess. 

Dessutom är det viktigt att även få 
respons på vad som är rätt eller bra. 
Endast ett ”bra” ger ingen merkunskap för 
inläraren att komma vidare i sin språkut-
veckling. 

Det låter så självklart, men att ge 
respons är tidskrävande och komplext. 
Respons är bunden till många olika fak-
torer, kräver kunskap och analys av läraren 
och samtidigt en öppenhet för respons av 
inläraren.

Sammanfattningsvis kunde konstateras 
att respons å ena sidan är en avancerad 
och tidskrävande process för lärare, men 
å andra sidan en ”viktig del för inlärarens 
språk- och kunskapsutveckling”.1 Den här 
diskrepansen kan minskas genom ökat ref- 
lekterande över responsarbetet samt genom 
dialog i gruppen och mellan lärare. Den 
här medvetna vägen garanterar en kvali-
tativt högre och effektiv respons som i sin 
tur ger en positiv effekt på inlärarens språk- 
och kunskapsutveckling. 

Nya perspektiv på responsprocessen 
blev tydliga för oss deltagare. Efter föredra-
get och anslutande diskussioner prövade vi 
insikterna utifrån konkret material, d.v.s. 
vi gav respons på inlärares originaltexter. 
Problem och frågor som uppstod kunde på 
så sätt diskuteras och lösningar hittas. Alla 
deltagare under den här dagen var fyllda 
av ny input och praktiska verktyg för nästa 
responssituation. 

Tack Liivi, tack hela gruppen! Tack inte 
minst till föreningen Sverigekontakt som 
finansiellt gav sitt stöd och därmed möjlig-
gjorde det betydelsefulla utbytet och sprid-
ning av detta temas forskning. Detta stöd 
är viktigt för vår verksamhet inom Svenska 
nätverket förbundsländerna Niedersachsen, 
Hamburg och Nordrhein-Westfalen och 
ger oss en värdefull uppdatering av språk, 
forskning, samhälle, politik och kultur i 
Sverige. 

Stort tack!

Text och foto: Louise Mårtensson Mussweiler

Respons – ett självklart tema för 
lärare och inlärare inom språkunder-
visningen. Ändå tematiseras respons 
relativt lite i både praktiken och i 
forskningen.

Liivi Jakobson besökte vårt Svenska nätver-
ket i Tyskland i mars i år och höll ett inne-
hållsrikt föredrag om muntlig och skriftlig 
respons ur lärarens och inlärarens perspek-
tiv. Liivi Jakobson är lektor i svenska som 
andraspråk på Högskolan Dalarna, har 

föredrag om muntlig och skriftlig respons

1. Liivi Jakobson (2022), Skriftlig och muntlig respons i 
svenskundervisning. [presentation den 19 mars 2022]
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Sidan 37: Västervik – två texter(-
dagboken sist) och bil7er

Utdrag ur Maris och Mias dagbok:

Första dagen
Dagen började tidigt. Vid 6 åkte vi hemi-
från för att åka till flygplatsen. Där hade vi 
ett snabbt flyg till Stockholm Arlanda Air-
port. Där fick vi ett varmt välkomnande av
Jörgen och Margareta. Innan vi for till 
skolan i Gamleby gav de oss en biltur i 
Stockholm vilket var väldigt roligt och un-
derhållande. Efter vår äventyrliga tur kom 
vi fram till skolan och träffade våra mento-
rer Linnea och Alma. De gav oss en liten 
rundtur och tog os till elevhemmen där vi 
skulle bo. Efter att ha bosatt sig var det en 
snabbkurs om lokal svensk ungdomskultur 
som visade oss musik och videor.

Andra dagen
På morgonen fick vi reda på våra program 
för veckan. Maris gick på Djursjukvårds
kursen och Mia skulle gå på Häst- och 
ridsportkursen, men på grund av schemat 
fick de ändra kursen till Jakt & Viltvård - 
Naturturism. När lektionerna började på 
morgonen möttes vi av många överras-
kande saker. Till exempel i klassrummet 
bar eleverna utomhuskläder så att de 
kunde röra sig snabbare mellan alla olika 
skolhus som de hade. En annan överras-
kande sak var måltidstiderna – de hade 5 
måltidstider vilket var mycket jämfört med 
Estland. Lektionerna var 1,5 timmars block 
med lediga perioder emellan beroende på 
kurs. Maris fick se och hålla i djuren och 
Mia studerade om jakt i klassrummet.

Tredje dagen
Efter lektionerna gick vi till Gamleby över 
berget som har en stig med troll och en 
hisnande utsiktspunkt över staden. I Gam-
leby fick vi se arkitekturen och de små bu-
tikerna i varje hörn. Vi gick även till Gam-
leby kulturhus där vi träffade Jörgen. Han 
visade oss huset och pratade om de olika 
aktiviteterna där. Vi gjorde ringar med  
honom och visade lite estnisk kultur.

Västerviksföreningen inom Sverigekon-
takt besökte senast Nuckö Gymnasium 
i Estland i samband med en resa till 
Ormsö 2019 (se artikel Sverigekontakt 
2019 nr 3). Vi har nu lyckats infria en 
önskan från gymnasiet om elevutbyte 
med Sverige. Trots avstånden och en 
hel del praktiska svårigheter med trans-
port till och från Arlanda kunde vi under 
januari månad i år ta emot två elever.

Västerviksföreningen, via ordförande, 
etablerade kontakter mellan rekto- 
rerna Sofie Alvarsson och Laine 

Belovas och när väl pandemin hade klingat 
av gjorde rektorerna en riskbedömning att 
det var säkert att låta Mia Muru och Maris 
Meelimäe ge sig iväg. De var vaccinerade 
och hade vaccinationspass.

Men ack, under deras vistelse här här-
jade omikronvarianten och såväl deras 
”värdar” som rektorn hamnade i karantän. 
Trots detta ger utdragen från dagboken 
intryck av att skolan lyckades improvisera 
och ge tjejerna ett fint mottagande. Vi från 
föreningen avstod från att besöka gym-
nasiet då smitta var uppenbar. 

Vi ser detta som en bra början på ett 
projekt om fortsatt elevutbyte och kommer 
att göra en utvärdering under våren för 
att påverka vistelsens upplägg mera. Bland 
annat finner vi att vistelsen bör vara längre 
och under en annan årstid. Vi vill också 
säkert veta att eleverna verkligen kommu-
nicerar på svenska efter bästa förmåga och 
inte går över till engelska när det kniper.

Vi vill särskilt tacka Margareta Enquist 
från vår styrelse och Jörgen Bergström från 
Gamleby, som ställde upp med transport 
och mycket annat.

Text: Jorid Williamson & Kjell Westerlund; 
Västerviksföreningen

Maris och Mia 
besöker Gamleby Naturbruksgymnasium  

Fjärde dagen
Dag fyra var en kort dag. Vi besökte skolans 
smådjurs- och reptilrum. I djurrummet fick 
vi se fåglar, råttor, hamstrar, möss, kaniner, 
sockerflygplan och marsvin. I reptilrummet 
presenterade vår vän Frida oss för olika 
sorters ormar. Vi utmanade våra rädslor och 
höll en orm som hette Spaghetti. Vi träffade 
geckos, ödlor och många fler tropiska djur. 
Det var en fantastisk upplevelse som vi inte 
kommer att glömma.

Femte dagen
Det var en annorlunda dag för oss – det var 
en praktisk träningsdag. Maris lärde sig hur 
man tvättar en hund ordentligt – hur man 
klipper hans naglar och tar blodprover. Mia 
fick följa med hästgruppen till ett stall nära 
Gamleby för att se hur de tränade hästhopp. 
Efter lektionerna tog vi buss med Frida till 
Västervik. Där mötte vi upp en tjej som heter 
Agnes som visade oss runt i staden. 

Sjätte dagen
Det var slutet på vår tid i Sverige. Jörgen 
hämtade oss på morgonen och vår resa
tillbaka till Estland började. I Stockholm fick 
vi ta en titt i stan och shoppa lite.Vi tackar 
alla som hjälpt oss att uppnå denna dröm att 
besöka Sverige så att vi kunde lära oss mer 
om svensk kultur. Vi hoppas att vi ses igen.
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     1:a–16:e oktober 
 

Alla skolor som är anslutna till SUF (Svensk Utlandsundervisnings Förening) 
och elever som studerar via Sofia Distans eller Hermods är välkomna att delta. 
Alla elever till och med gymnasiet kan vara med och tävla i följande flick- och pojkklasser; 3-5, 

6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 och 18 år och uppåt och då gäller den ålder man har i år 2022. 
Sedan fem år tillbaka har vi även en klass för lärare/funktionärer. 

 
Tävlingen består av följande 5 grenar 

löpning 60 och 400 meter, längdhopp, höjdhopp och kast med tennisboll. 
 
Detta betyder att jättemånga kan vara med och tävla och det spelar ingen roll om eleverna går på en stor 
eller en liten skola, en skola med heldagsundervisning eller kompletterande svenskundervisning eller i 
vilken världsdel ni befinner er. Ju fler som är med och tävlar desto roligare blir det! … och kul ska det va’! 
 
Skolorna väljer själva tävlingsdag/ar och tävlingen pågår mellan den 1:a och 16:e oktober. Man behöver 
alltså inte göra alla tävlingsgrenar på en och samma dag. Vilka tävlingsgrenar man vill delta i bestämmer 
skolorna också själva. Är det lovdagar eller annat som stökar till det under denna tid, kan man få dispens 
att genomföra tävlingen innan eller efter. Detta måste beviljas av tävlingsledningen.  
 
När tävlingen är avslutad mailas resultaten till oss och vi gör en sammanställning och korar medaljörerna. 
Alla elever som deltar får diplom, som ni på skolorna skriver ut. Guld-, silver- och bronsmedaljer och 
diplom till dessa skickar vi ut efter tävlingen. Liksom tidigare året ska samtliga resultat föras in i ett enda 
dokument, allt för att det ska bli enklare och gå lite snabbare. Vi skickar även ut resultatlistor som ni kan 
använda när ni skriver in resultaten under själva tävlingen. Har ni frågor hör ni av er till oss via mail. 
 

Anmäl er till suf-vm@live.se så skickar vi mer information, regler och blanketter. 
 

Vi som håller i trådarna för tävlingen är 
Bosse Jonsson, från hemmaplan i Bergkvara och Peter Palm, från hemmaplan i Uppsala.   

 

 
  Sponsor 
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Stiftelsen Lützenfondens verkställande leda-
mot Inger Schuberth har under flera år 
arbetat med en bok om Gustav II Adolfs 
mamma – drottning Kristina den äldre – 
som var gift med Karl IX. Bokens titel –  
Ett längre samtal med Kristina den äldre 
– visar på det grepp som författaren har 
använt för att levandegöra drottning Kris-
tina. Hon har via en modern tidsmaskin 
hamnat på Nyköpingshus 1623 och möter 
där drottningen, som ges möjlighet att 
berätta om sitt liv och ge sin syn på all den 
turbulens som omgav det svenska kunga-
huset.

Den 17 maj var det releasefest i Gamla 
stan i Stockholm på bokförlaget Langen-
skiöld. Förlagschef  Susanne Hamilton 
informerade om förlagets arbete med 
boken och Inger Schuberth berättade hur 
hennes intresse för drottningen startade 
och hur engagerande författandet hade 
varit. Det 40-talet åhörare som var på plats 
i den underbara gården i Gamla stan bjöds 
på bubbel och snittar och allt inramades av 
en strålande sol.

Text: Lars Bergman
   

Ett längre samtal med 
Kristina den äldre

Inger Schuberth (t.v.) intervjuas av  Susanne 
Hamilton i trädgården till förlaget Langenskiöld.
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Recension: Annika Berg, Urban Lund-
berg & Mattias Tydén, En svindlande 
uppgift. Sverige och biståndet 1945-
1975. Stockholm: Ordfront förlag, 2021. 
760 s.

En svindlande uppgift är en berättelse 
om den lilla nationen med skamfilat rykte 
som tar på sig en uppgift av världsformat. 
Boken är som en opera av Richard Wag-
ner. Temat är en av mänsklighetens stora 
ödesfrågor. Förslagen till lösning är motstri-
diga. Görs misstag, utlöses gudomlig vrede 
som kan tvinga missdådaren till en evig-
hetslång seglats likt den flygande hollända-
rens livslott. På scenen finns både fattigfolk 
och välgörare. Motsättningar och konflikter 
rullas upp. Förmenta missdådare tvingas ut 
i kulisserna. 

Idéhistorikern Annika Berg samt histori-
kerna Urban Lundberg och Mattias Tydén 
har tröskat igenom tonvis med arkivalier 
för att ur alla upptänkliga vinklar beskriva 
hur Sverige lyckades med bedriften att 
som första land i världen (tillsammans med 
Holland) nå FN-målet att ge en procent 
av BNP till den underutvecklade världen. 
Biståndet sätts in i det världshistoriska ske-
endet och i sitt inrikespolitiska samman-
hang. 

Biståndet har under senare år varit 
utsatt för en korseld av kritik från diverse 
håll. Vissa hävdar att internationell 
biståndsverksamhet är ett neokolonialis-
tiskt projekt som gynnar den (post)industri-
aliserade världen på de fattiga ländernas 
bekostnad. Författarna är införstådda med 
biståndssystemets inneboende krisbenä-
genhet men de ställer sig kallsinniga till 
schematiska förklaringar till ojämlikhe-
ten mellan Nord och Syd. De vill studera 
u-hjälpens ursprung och fortsatta fram-
växt i ett aktörsperspektiv samt teckna det 
svenska biståndets framväxt som en histo-
risk process. När blev biståndet en svensk 
angelägenhet, hur uppstod det, vilka var 
aktörerna, vilka idéer och visioner hade de, 
vilka olika intressen bröts mot varandra? 
De skildrar den knaggliga vägen från vision 
till genomförande. Resultaten kan här bara 
antydas.

Krigsslut och nya förutsättningar 
Vid 1945 hade de geopolitiska förutsätt-
ningarna ändrats. USA ledde införan-
det av en världsordning och ville främja 
handel och kapitalrörelser (FN, GATT, 
Världsbanken etc). USA tog också initia-
tiv på biståndets område, inte minst med 
Marshallhjälpen som hjälpte Europa på 
fötter. Med Truman vid rodret kanalisera-
des stora insatser till bistånd även till andra 
regioner, och motivet var i hög grad säker-
hetspolitiskt. 

Någon tydlig början för det svenska 
biståndet utpekas inte. Redan före krigsslu-
tet 1945 låg det i luften att Sverige skulle 
kunna göra internationella insatser. 1944 
skrev  Gunnar Myrdal att små nationer i 
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kraft av sin historia hade en särskild upp-
gift att tjäna som ”världsintressets advo-
kater”. Den behandlade tidsperioden 
sammanfaller med det långa socialde-
mokratiska regeringsinnehavet, men det 
svenska biståndet var inte i första hand ett 
utflöde av socialdemokratiska visionärers 
ambitioner.  

Författarna spårar en stark inspiration 
från de tidiga årens aktivitet inom FN-sys-
temet, och inte minst kretsen runt Elenor 
Roosevelt. Erfarenheter från den kristna 
missionen område var viktiga. På missions-
stationer runt om i världen fanns på 1950-
talet 1500 svenska missionärer, en viktig 
kontaktyta med utomeuropeiska områden. 
De kyrkliga intressena kom att utgöra en 
tydlig påtryckningsgrupp när svenska insat-
ser på biståndsfältet planerades. När landet 
väl slungats in i ”biståndets omloppsbana” 
(en av författartrions många metaforer) 
fanns många intressenter på plats. 

Ett avstamp gjordes på UD en försom-
mardag 1952 med uppslutning från arbets-
marknadens parter, statskyrkan, koopera-
tionen, folkbildarna, hjälporganisationerna 
etc. Resultatet blev Centralkommittén för 
tekniskt bistånd. Målet var en bred folk-
lig uppslutning till förmån för biståndsfrå-
gorna. Alla upptänkliga kanaler utnyttja-
des i opinionsskapande syften. Efter norsk 
inspiration startades 1955 ”Sverige hjäl-
per”, en insamlingskampanj som ”satte 
omvärlden på kartan” men inte inbringade 
de medel man hoppats på. Kampanjen var 
ändå viktig i ett längre perspektiv för att 
väcka medvetenhet om den globala rättvi-
seproblematiken. 

Politikerna hade hittills legat lågt, men 
biståndsfrågorna lyftes när staten gick in 
som huvudaktör för det tekniska bistån-
det. Redan 1956 hade regeringen Erlander 
utsett en biståndsminister, Ulla Lindström, 
som även svarade för konsumentfrågor. 
Efter organisatoriska kriser skapades SIDA 
1965. 

En fascinerande delstudie gäller anta-
gandet av det s.k. enprocentsmålet, som 
med författarnas terminologi ”framför-
handlades i en demokratisk process”. Hela 
systemet var som riggat för interna konflik-
ter i statsförvaltningen. SIDA som ämbets-
verk kom lätt i kläm, och när man dessutom 
lät sig representeras av egna biståndskon-
tor i fält var kompetenskonflikter med UD 
oundvikliga. Hur biståndspolitiken efter 
hand alltmer blev ett instrument för utri-
kespolitiken, inte minst under Olof  Palmes 
statsministertid, är ett av bokens teman. 

Aktörerna
En lång rad ”aktörer” sveper förbi i fram-
ställningen, och några av biståndets huvud-
personer tecknas i helfigur. Bland bistån-
dets förespråkare under pionjärtiden, de 
tio-femton första åren efter krigsslutet, 
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fanns engagerade personer som varit på 
uppdrag ute i världen. Män och kvinnor 
med bakgrund i missionen utgjorde en 
kategori. Hemvändare efter tjänst i inter-
nationella organ var en annan. Bland dem 
fanns flera namnkunniga kvinnor (Kerstin 
Hesselgren, Agda Rössel, Alva Myrdal, 
Elise Ottesen-Jensen; och efter dem Inga 
Thorsson, Lisa Mattson och Birgitta Dahl).

Bland tidiga aktörer fanns dock mest 
män. Gunnar Myrdal var en ständig påhe-
jare och kritiker. Han varnade för bistån-
dets komplicerade verklighet och svår-
begripliga ”rörelsesystem”, men det var 
viktigt att marschera framåt även om ter-
rängen var vulkanisk. 

Med Ulla Lindström fick svenskt bistånd 
ett tydligt ansikte. I flera avseenden var 
hon en pionjär. Hon var den tredje kvin-
nan att bekläda en svensk stadsrådspost 
(1954-1966) och var den första i raden av 
biståndsministrar, visserligen utan portfölj. 
Hon lade mycket krut på befolkningspoli-
tiska frågor under en tid då folkökningen, 
ibland betecknad ”barnbomben” eller 
”befolkningsexplosionen” sågs som ett 
starkt hot mot den mänskliga civilisatio-
nen. Det var till stor del hennes förtjänst 
att födelsekontroll blev en svensk parad-
gren, och för denna fråga arbetade hon 
även med framgång inom FN-systemet 
under starkt motstånd från konservativa 
västländer. I folkmun fick Ulla Lindström 
heta ”Tant U”, en gliring med anspelning 
på FN:s generalsekreterare U Thant. Lind-
ström var stridbar och hennes starka enga-
gemang för u-hjälpen ledde så småningom 
till konflikt inom regeringskretsen, och efter 
en träta med finansminister Gunnar Sträng 
om SIDA:s budgetram valde hon att lämna 
regeringen. 

När Ernst Michanek blev generaldirek-
tör för SIDA fick svenskt ulandsbistånd en 
toppkraft i ledningen. Med solid förankring 
inom SAP, med starka meriter som byrå-

krat i regeringskansliet, med internationella 
kontakter bland världens ”biståndeliter” 
och med sitt starka engagemang satte han 
sin prägel på hela organisationen. Han 
hade varit med om att administrera Väl-
färdssveriges framväxt, härnäst väntade 
det globala samhällets nödlidande. Han 
trädde enligt egen utsago in i en domän 
som var ”uselt planerad och uselt ledd 
från kanslihuset och vanvettigt organise-
rad”. Hans mäktade föra organisationen 
genom diverse skandaler och kriser utan 
att krokna. Författarna konstaterar dock att 
Michanek och Palme aldrig gick i takt. 

Valet av biståndsländer
Ständigt diskuterades fördelningen mel-
lan det multilaterala biståndet som slussa-
des via FN och dess organ och det direkta 
svenska biståndet till mottagande länder. 
Det årliga bilaterala biståndet tillväxte 
hastigt och utgjorde 1975 en och en halv 
miljard på årsbasis. Eftersom det bilate-
rala biståndet var ”synligt” hade det ett 
starkt symbolvärde och det var föremål för 
heta diskussioner inom SIDA, UD, reger-
ing och riksdag. Det multilaterala bistån-
det var i många avseenden att föredra; det 
krävde mindre administration och kunde i 
stort sett skötas genom kontoöverföringar 
till Världsbanken. Nackdelen var att den 
svenska insatsen anonymiserades, och 
som givarnation hade man inte kontroll 
över ändamålsenligheten och effektivite-
ten. Dessutom hade även det internatio-
nella systemet sina flaskhalsar. Enligt Ernst 
Michanek var det multilaterala i princip att 
föredra, men det bilaterala var viktigt för 
att demonstrera Sveriges roll som exempel.

Valet av mottagarländer var därför en 
viktig aspekt av det bilaterala biståndet. 
Formellt beslutades ländervalen av Riksda-
gen, men SIDA:s rekommendationer i bud-
getäskandena hade stark genomslagskraft, 
låt vara att UD efter hand av utrikespoli-
tiska skäl markerade starka preferenser, sär-
skilt när departementets biståndsavdelning 
leddes av den ”röde” Lennart Klackenberg.

Etiopien var en given mottagare under 
det tidigaste skedet och detta av historiska 
skäl. Svensk mission hade tidigt varit på 
plats. Kejsaren Haile Selassie hade under 
1930-talet sökt hjälp från neutrala stater 
bl.a. i syfte att söka stöd inför hotfulla ita-
lienska erövrarambitioner. Svenska office-
rare fanns på plats under Abessinienkrisen, 
och svenska läkare och pedagoger gjorde 
insatser för att bygga upp landet därefter. 
I Sverige fanns efter andra världskriget 
en stark lobby för fortsatt bistånd till Etio-
pien. Till detta kom att landet (vid sidan 
om Liberia) var den enda självständiga sta-
ten norr om Sydafrikanska Unionen. Det 
var till att börja med ont om potentiella 
biståndsländer. Indien, som senare blev en 
huvudmottagare av svenskt bistånd, uppfat-

tades i utgångsläget som mindre lockande, 
eftersom Norge redan gjort en inmutning 
med ett fiskeprojekt i Kerala. Att Pakistan i 
ett tidigt skede blev ett svenskt biståndsland 
berodde mest på tillfälligheter. En tidig 
satsning i Tunisien blev problematisk med 
bristen på franskkunnig SIDA-personal. 
Latinamerika uteslöts på grund av USA:s 
stora biståndssatsningar i regionen. Det 
gällde att anpassa biståndet till länder där 
svenska specialiteter (yrkesutbildning, livs-
medelsförsörjning, hälsovård och inte minst 
familjeplanering) kunde komma till sin rätt. 

Det tidiga godtycket i ländervalet blev 
ett problem under 1960-talet när ”koncen-
trationsprincipen” blev norm. Det får inte 
gå till så att man ger efter därför att ”någon 
styrelseledamot har en bror som är missio-
när i Tanganyika eller något sådant” häv-
dade den tillträdande SIDA-chefen Micha-
nek. Och det gick inte an att ett statsråd på 
resor i världen strödde löften omkring sig. 
Ländervalet var ständigt på agendan, och 
när enprocentsmålet antagits gällde det att 
finna meningsfulla mottagare som kunde 
sluka stora summor. Den omdiskuterade 
och skandalomsusade och konstadskrä-
vande pappersbruket i vietnamesiska Bai-
bang blev därför viktigt. 

En svindlande uppgift belyser fram-
för allt biståndet ur ett givarperspektiv. En 
intressant symbios mellan givar- och mot-
tagarnation uppstod i Tanzania under en 
tidig period av Julius Nyereres president-
skap, speglat i dennes och Tage Erlanders 
bejublade möte i januari 1968. En själv-
belåten Erlander kunde konstatera att ”en 
av världens framgångsrikaste demokratier 
hade något att ge omvärlden”. Några år 
efter Erlanders triumffärd visade det sig 
att Tanzanias transformering av jordbru-
ket utmynnat i ett stort misslyckande med 
hårdhänt sammanslagning av byar, tvångs-
omflyttningar, skador i ekosystemet, mins-
kande skördar och livsmedelsimport. Allt 
tätare rapporter nådde SIDA att Nyere-
res löftesrika satsningar med den s.k. uja-
maa-politiken (Operation Planned Villages) 
som haft stöd av svenska biståndsmedel 
gått överstyr. Med detta var ytterligare en 
av SIDA:s många kriser under uppsegling.  

En svindlande uppgift är ett ymnighets-
horn. Boken är skriven på en ledig prosa 
och är tämligen fri ifrån vetenskaplig jar-
gong. Texten innehåller många illistiga for-
muleringar. Framställningen är nästan fri 
från generande faktafel, men då och då får 
formuleringslustan ta överhanden såsom 
när FN-biståndets verksamhet karaktärise-
ras som ”en väldig sopstation där medlems-
staterna dumpade sina dåliga samveten”.  
Mycket talar för att Bergs, Lundbergs och 
Tydéns bok blir en klassiker när det gäller 
1900-talets svenska historia.

Text: Harald Runblom, professor emeritus, Uppsala 
universitet , hrunblom@outlook.com
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Mer svenska (andra upplagan) är en 
bok utgiven av Utbildningsstadens 
förlag. Dess 280 sidor omfattar texter, 
övningar, grammatik, facit och en lista 
med svåra verb. Boken kan användas 
av nybörjare och även de som studerar 
svenska som främmande eller andra 
språk på mellannivå. 

Boken består av två delar. Den första 
delen har 20 sammanhängande texter om 
Andreas och Minna  som bor i Göteborg.  
Ljudfiler med dessa texter finns på Utbild-
ningsstadens hemsida där man kan lyssna 
på dem eller ladda ner. Att presentera sig, 
planera en helg, gå på restaurang eller kafé, 
planera utflykter och dagliga aktiviteter är 
bara några teman texterna handlar om. 
Varje kapitel innehåller också en rubrik 
“Mer prat” där man i form av dialog kan 
utvidga ordförrådet och lära nya uttryck. 
Läs-och-öva-mer-övningar är som en extra 
historia baserad på tidigare lästa texter om 
bokens huvudpersoner och deras vänner. 
Under rubriken “Mer grammatik” finns 
det övningar och korta förklaringar av 
grammatiska moment. 

Den andra delen av boken är som en 
uppslagsbok, och den består av grammatik, 
övningar, ordlistor och listor med uttryck, 
som kan användas i ett vardagligt samtal. 
Grammatiken presenteras från ett prak-
tiskt perspektiv. Förklaringar är tydliga och 
strukturerade. I den första delen av boken 
finns det hänvisningar till sidor i den andra 

delen som kompletterar och förbättrar 
inlärningen. Till exempel, repetitionskapi-
tel för texter 1 – 15 kallas ”Ett samtal om 
Sverige”. Det är ett samtal mellan Andreas 
och hans vänner. Efter texten finns det en 
hänvisning till en sida i den andra delen 
av boken där det finns mera information 
om Sverige, landskap, län, kända svenskar 
och händelser i Sveriges historia. Det finns 
en grammatikövning om ordföljd i repeti-
tionskapitlet. För att få bättre översikt av 
denna grammatiska struktur, hänvisas man 
till ett kapitel i den andra del av boken 
som förklarar ordföljd i huvudsatser och 
bisatser, samt har lite svårare övningar. Det 
breda urvalet av texter och grammatiköv-
ningar ger en möjlighet att anpassa svårig-
hetsgrad från nybörjare till mellannivå. 

Mer svenska är en bok som ger “valuta 
för pengarna” - det finns allt som en stude-
rande i en grupp eller någon som önskar 
att ägna sin tid åt självstudier i svenska kan 
behöva. Informationen är samlad på ett 
kompakt sätt - med texter, övningar, gram-
matik, förklaringar och idéer till dialoger 
och diskussioner. Mer svenska är en bok 
för motiverade och flitiga studerande som 
satsar på att arbeta intensivt med omfat-
tande texter och övningar, och dra nytta av 
de extra och alternativa uppgifterna boken 
erbjuder. 

Text:  Aija Medinika
 Svensklärare i Lettland, Jelgava 

Mer svenska

RECENSION

av Anders Olsson
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Nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige våren 2022?

1. Sverige har skänkt pansarvapen till 
Ukraina efter att Ryssland invaderat 
sitt grannland. Vilket svenskt företag 
tillverkar pansarvapen?
A. Sandvik
B. Saab Bofors Dynamics
C. Atlas Copco

2. Diskussionen om ett svenskt med-
lemskap i NATO tog rejäl fart efter att 
Ryssland invaderade Ukraina. Vad står 
NATO för?
A. North Atlantic Treaty Organization
B. Northern Alliance Treaty Organization
C. Neighbour Assembly Treaty Organi-
zation

3. Sverige ansökte i slutet av maj om 
medlemskap i NATO tillsammans med 
ett annat land – vilket?
A. Danmark
B. Norge
C. Finland

4. Liberalernas ledare Nyamko Sabuni 
avgick i april efter en kort tid som par-
tiledare. Vem efterträdde henne?
A. Johan Svensson
B. Johan Andersson
C. Johan Pehrson

5. Skansen på Djurgården i Stockholm 
är välbesökt när vädret är fint. Det är 
både museum och djurpark – där hit-
tar man gamla byggnader och många 
svenska djur. När öppnades verksam-
heten på Skansen? 
A. 1891
B. 1962
C. 2002

6. Vilket lag blev svenska mästare i 
ishockey på herrsidan?
A. Färjestad
B. Djurgården
C. Luleå

7. För att komma in på universitet och 
högskola i Sverige är det många som 
gör det så kallade Högskoleprovet.  
En del av provet är ordförståelse. Ett 
av orden på provet i maj var varsko.  
Vad betyder det?
A. Bevara
B. Förvarna
C. Upptäcka

8. Vilken blomma är det här?
A. Kamomill
B. Viol
C. Kattfot

9. När man tar studenten i Sverige i 
månadsskiftet maj/juni så kan man 
tillsammans sjunga Studentsången, 
som börjar så här:
”Sjungom studentens lyckliga dag
Låtom oss fröjdas i ungdomens …!”
Vilket ord ska in på andra raden efter 
”ungdomens”?
A. ljus
B. vår
C. glans

10. I Sverige finns fem nationella mi-
noritetsspråk sedan år 2000. Vilket av 
nedanstående tre språk är inte ett av 
dessa fem.
A. Finska
B. Arabiska
C. Jiddisch

11. Det har varit mycket prat och åsikter 
om svenska pass under våren. Varför det?
A. Personer säger att de förlorat sitt pass 
och ansöker om ett nytt. De har dock inte 
förlorat sitt pass utan säljer ett av sina 
pass till kriminella. 
B. När pandemin nu ser ut att gå mot sitt 
slut vill väldigt många åka utomlands och 
behöver förnya sina pass. Det innebar att 
polisen, som utfärdar pass, inte hann med 
utan lång väntetid uppstod – upp till ett 
halvår. 
C. Sidorna i passen var dåligt inlimmade 
och föll ur efter någon månads användning.

12. Finalen i Eurovision Song Contest 
gick 14 maj i Italien. Hur gick det för 
Sveriges representant Cornelia Jakobs? 
A. Hon vann.
B. Hon var bland de fem bästa.
C. Hon var bland de tio sämst placerade.  

13. TikTok är populärt i Sverige. Vad är 
TikTok?
A. En app för korta videor
B. En app för fotbollsspel 
C. En app för musikstreaming

14. Kungafamiljen brukar tillbringa en 
del av sin semester på Soliden. Var 
ligger kungafamiljens sommarbostad 
Solliden?
A. På Öland
B. På Gotland
C. Utanför Helsingborg

15. Hur hög var inflation i Sverige i april 
2022?
A. Ca 2,4 %
B. Ca 4,4 %
C. Ca 6,4 % 

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 augusti.  

Lösning till nutidsorienteringen nr 1, 2022 
var: 1A, 2A, 3B, 4A, 5C, 6A, 7B, 8C, 9A, 
10B, 11A, 12B, 13C, 14A, 15B.
Pristagare (endast två pristagare denna 
gång med alla rätt):
Marina Panten, Tyskland
Margrith Fjällman, Schweiz

GRATTIS!

Bild: Mr Cake

Bild: Asao Taoi, Unsplash
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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.
 
www.sshl.se/visit                                  www.sshl.se/provbo
 

UPPTÄCK SSHLFLEXIBELT BOENDE

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

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 - IB Career-related Programme

Ekonomiprogrammet även som tvåspråkigt - engelska/svenska

EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER

www.sshl.se


