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FRÅN DICKSONSGATAN

skolföreningar i utlandet. Det rör sig om ett 
par hundra skolenheter och som ni förstår 
är det viktigt att vi har en aktuell adress. I 
skolföreningarnas fall brukar det vara så att 
bokpaketet går hem till någon i styrelsen eller 
till en ansvarig lärare. Uppdatera gärna er 
adress så att bokpaketet kommer rätt – skicka 
ett mejl till undertecknad.

Till sist
Hösten innebär ju på det norra halvklotet att 
det blir mörkare och mörkare ända fram till 
december. Då gäller det att hitta ljuset något 
annanstans – närvara på en svensklärarkon-
ferens, läsa en bra bok, träffa gamla eller nya 
vänner, göra en resa eller vad som helst som 
sätter lite guldkant på tillva-
ron. Glad höst önskar vi er 
alla från oss alla!

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se

törn – denna gång av kriget i Ukraina, som 
påverkar möjligheten till uppehållstillstånd i 
Sverige. Tre stipendiater har beviljats friplats 
på en folkhögskola under höstterminen, men 
när detta skrivs så återstår det fortfarande att 
se om de kommer på plats eller inte.

Projektet I rörelse
Sverigekontakt har inlett ett samarbete med 
Institutet för språk och folkminnen (Isof) runt 
ett projekt som kallas I rörelse. Människan har 
alltid varit i rörelse och projektet är avsett  
att ge en bild av migrerande människor –  
till och från och inom Sverige – men också 
visa vad som hände till exempel när svenska 
traditioner flyttade med emigranter till USA 
och hur dessa traditioner  genomfördes/fi-
rades/användes i en delvis ny form i det nya 
landet. Ett av Sverigekontakts verksamhets-
områden har ju sedan föreningen startade 
1908 varit emigrationsforskning och stöd till 
svensk kultur i utlandet. Det kommer regel-
bundet framöver att finnas artiklar i Sverige-
kontakt avseende projektet. Några har redan 
publicerats (Sverigekontakt nummer 1 och 
2, 2022). 

Bokpaket
Sverigekontakt brukar 
skicka ut små bok- 
paket under novem-
ber månad och det 
kommer att ske i år 
också. Bokpaketen 
går till svenska 
skolor och svenska 

Sommaren är över. Det var en vanlig 
sommar, den stack inte ut på något 
sätt. Möjligtvis det faktum att mid-
sommarhelgen var varm och inget 
regn föll. Men ingen i Sverige kommer 
om tio år att säga ”Kommer du ihåg 
sommaren 2022?” Säger någon det 
så har det inte med vädret att göra.

När ni läser detta – efter 11 september – 
har det varit val till riksdag, kommuner och 
regioner i Sverige. Just nu i mitten av au-
gusti talas det mycket om vem som vill/kan 
regera med vem. De forna blocken tycks 
ha fallit isär i sina beståndsdelar och mån-
ga tycks tycka att det är bra. Man röstar 
ju i första hand på ett parti och inte på ett 
block. Det blir nog en politiskt spännande 
höst.

Bokmässan
Sverigekontakt kommer att delta med en 
liten monter på Bokmässan i Göteborg 
22–25 september. Bokmässan är i år som 
före pandemin – alltså en mässa med massa 
böcker, massa bokintresserade människor, 
massa författare och en massa kul möten.   

Konferenser i höst
Nu när det mesta av pandemin är över så 
kommer ett antal svensklärarkonferenser att 
äga rum i höst. Först ut är den så kallade 
Baltikumkonferensen för lärare och i viss 
mån översättare i de baltiska länderna. 
Den arrangeras i Kaunas i Litauen 20–22 
oktober. Några veckor senare samlas  
svensklärare i Nordamerika i Boston –  
4–6 november – för en pedagogisk, meto-
disk och kunskapsmässig uppdatering. 18-
20 november är det dags för lärare inom 
den kompletterande svenskundervisnin-
gen i Europa att mötas på Cypern för två 
dagars fortbildning. Zoom och Teams och 
annat i all ära, men inget slår fysiska möten 
vad gäller kreativitet, samhörighet och en 
känsla av att tillhöra något större och viktigt. 

Stipendiater
Sverigekontakts stipendiatverksamhet har 
kommit igång efter två år av pandemi. 
Verksamheten har dock fått ännu en 
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manlig varelse. Det omvända perspektivet 
representeras nästan enbart av titeln »sjuk-
sköterska» (som det även finns manliga). 
Man tilltalas med »syster Kenneth» likaväl 
som med »syster Ingrid», allt efter omstän-
digheterna.

Men hur gör man med gamla ingrodda 
uttryck som »lite till mans», som halkade ur 
mig alldeles i inledningen? »Lite till kvinns» 
fungerar inte ens om det bara skulle gälla 
kvinnor (bl.a. för att ordet kvinns bär ett  
oacceptabelt sexistiskt drag redan det, inte 
särskilt grovt kanske, men ändå).

Uttryck som »lite till mans» är fasta öar i 
språket. De är stelnade i sin form, och de kan 
egentligen inte förekomma i någon annan 
skepnad än just denna. Skall man använda 
uttrycket, måste det bli i den formen.

Det finns massor av sådana fasta uttryck. 
En extrem form är idiom av typen »kasta 
yxan i sjön». Den som använder det uttrycket 
vill inte förmedla något om någon yxa, inte 
heller om någon sjö. Uttrycket som helhet 
betyder ’resignera’, ’ge upp’. Verbet kasta 
kan anpassas till satssammanhanget (t.ex. 
för att ange annat tempus: kastade), men 
resten är en cementerad kombination. Man 
talar exempelvis inte om att kasta yxorna i 
sjöarna.

Väldigt mycket i språket har just en sådan 
karaktär. Det har en inarbetad uppgift, och 
det blir knepigt om man börjar försöka 
manipulera. Detta gäller de flesta former av 
aktivism som riktas mot språket. Det uppstår 
problem som man inte hade förutsett.

Ändå har det blivit vanligt att just ingrepp i 
språket i syfte att rätta till något förment miss-
förhållande har föreslagits, i tilltagande omfatt- 
ning. I många fall är upprördheten över det 
man uppfattar som ett missförhållande mycket 
berättigad. Frågan är om det är språket man 
skall ge sig på att ändra. Hur mycket blir själva 
missförhållandet åtgärdat av det?

Språket är ett kommunikationsmedel. 
Det är viktigt att språket i sig fungerar väl i 
kontakten mellan människor och inte självt 
blir orsak till missförstånd och irritation. Det 
betyder inte att man skall låta bli att säga 
ifrån.

Sådant tål att tänka på, när sommaren 
övergår i höst. Att tänka sig 
för vad man säger brukar  
alltid vara en god idé.

God höst!

Bo Ralph
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Nu har en sommar snart gått igen. Det är 
likadant varje år. Ena ögonblicket ligger den 
löftesrik och obegagnad framför en, nästa 
ögonblick är den förbi.

Så känns det åtminstone. Sommarmånad-
erna har faktiskt fler dagar än årets tre första 
månader. Men upplevd tid är något annat 
än ren klocktid. Det vet alla barn som väntar 
på något, och den känslan kan vi nog erinra 
oss lite till mans.

Får man säga så, förresten? »Lite till 
mans» när man menar alla. Vi har vant oss 
vid att vara uppmärksamma på pronome-
nen. Vi säger »hon eller han», »hon/han», 
somliga byter till det för inte så länge sedan 
meningslösa »hen». Allt för att inte bidra till 
upprätthållandet av patriarkatet, den man-
liga hegemonin.

Tidigare använde man ofta pronomenet 
han, när man var osäker på könet hos någon 
vagt omtalad. Språkfolk hävdade att masku-
linum var språkligt överordnat och att det 
inte hade något med könsdiskriminering att 
göra. Det var bara den haken att det mest 
var manliga språkforskare som sa så. Många 
kvinnliga språkforskare höll inte med utan 
stödde en mer aktivistisk linje, som innebar 
att man försökte rensa språket från allting 
som kunde uppfattas som en nedvärdering 
av kvinnan.

Syftet är vällovligt, och de flesta vettiga 
människor vill väl egentligen inte vara orätt- 
vis mot någon annan eller sätta sig på någon 
i onödan. Men när man börjar leta efter fall-
gropar i språket, då har man tagit på sig en 
tung uppgift.

Det sedan länge etablerade språket 
innehåller nämligen mängder med uttryck 
som man med ett konsekvent genomfört 
könsperspektiv måste betrakta som styrda 
i manlig riktning (till följd av den tradition 
som rått). Det mest iögonfallande upptäcks 
lätt och kan i allmänhet också åtgärdas 
med ganska enkla medel. Riksdagsmän har 
ersatts av det neutrala riksdagsledamöter, 
justeringsmän av justerare eller justerings- 
personer osv.

Ibland är det lätt, men inte alltid. Många 
gånger är beteckningen så fast etablerad att 
det är svårt att göra ingrepp. Tjänstemän och 
ombudsmän talar vi fortfarande om, oavsett 
vem som sköter ämbetet. Beteckningarna har 
blivit intimt förknippade med särskilda före-
teelser i världen, de har blivit allmänt accept-
erade termer (ombudsman har till och med 
upptagits som lånord i andra språk).

Då har man fått ha överseende med att 
efterleden -man i första hand betecknar en 
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Sommarkurs på Åland 
för svensklärare i Finland 

Käringsunds fiskeläge i Eckerö
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Det var ett telefonsamtal mellan två 
finländska väninnor som jag tjuv-
lyssnade på medan jag satt i en res-

taurang i Mariehamn i somras. I princip 
stämmer det förstås inte, tänkte jag – vi fin-
ländare är inte utomlands på Åland – men 
i princip ja, jag känner också igen käns-
lan av att nästan vara i Sverige men ändå 
inte. Åland som med sina 6 700 öar ligger 
i Östersjön mellan Sverige och Finland är 
en självstyrande del av Finland och ett unikt 
svenskspråkigt örike med starka kontakter till 
Sverige och svenska traditioner. Också ett 
perfekt ställe för föreningen Svensklärarna 
i Finlands sommarkurs i år, speciellt under 
veckan då Ålands självstyrelse fyllde 100 år, 
den 9 juni 2022.  

Sammanlagt 25 ivriga svensklärare deltog 
i kursen som traditionsenligt arrangerades 
av Svensklärarna i Finland r.f. i samarbete 
med Nätverket Svenska nu och föreningen 
Sverigekontakt. Kursen har alltid varit ett 
viktigt tillfälle för svensklärare att uppdatera 
sina kunskaper om Sverige och det svenska 
språket och i år fick deltagarna också ta del 
av mångsidiga fakta om Åland. Projekt- 
chefen för jubileumsåret Åland 100 Tiina 
Björklund berättade för oss om eveneman-
gen och kampanjerna som arrangerats för att 
uppmärksamma självstyret. Firandet inled-
des redan 2021 och gick av stapeln under 
den tankeväckande sloganen 100 år av egen-
sinne. Sloganen syftar på ålänningarna som 
bott omgivna av havet och därav har varit 
tvungna att hitta på egna lösningar och gå 
sina egna vägar för att klara sig på de karga 
öarna. Vilket visst kräver lite egensinne, det 
var vi alla eniga om. 

Närproducerad mat ligger ålänningarna 
varmt om hjärtat. Men vad uppfattar ålän-
ningarna som den verkliga smaken av 
Åland? Det berättade Marika Sundqvist, 
projektledare för Axganmat* under evene-
manget och kocken Viktor Eriksson, Ålands 
matambassadör 2018. Under året hade ålän-
ningarna möjlighet att nominera och rösta 
fram Århundradets Åländska Maträtt. Till 
vinnare utsågs den klassiska Ålandspannka-
kan. I valet av ålandspannkakan skilde det 
sig dock åt när det gällde frågan om man 
ska använda risgryn eller mannagryn i sme-
ten. På andra plats kom fågelsoppa med 
sjöfågel (t.ex. knipa eller vigg). Åländska 
författaren Karin Erlandsson talade om sin 
senaste roman Hem som handlar om Åland, 
havet, sjöfarten och livet för tio kvinnor som 
stannade kvar medan männen åkte i väg till 

havs under olika tidsperioder. 
I programmet ingick också 
föreläsningar och museibesök 
som ökade på våra kunskaper 
om Ålands historia och nutid 
och skolan på Åland. Ett 
språkvetenskapligt bidrag 
hölls i år av professor Camilla 
Wide från Åbo universitet 
som redogjorde för skillnader 
i kommunikativa mönster 
mellan sverigesvenska och fin-
landssvenska samtal som har 
undersökts i ett finskt-svenskt 
forskningsprogram. Deltagarna 
fick också ta del av nyutkom-
men svensk litteratur i urval av 
poet och bibliotekarie Arne Johnsson som på 
ett fascinerande sätt introducerade en lång 
lista av nyheter. 

Avstånden på Ålands största ö är korta 
och vi hann också utforska den vackra 
skärgårdsmiljön utanför Mariehamn. På 
våra utflykter konkretiserades Sveriges och 
Finlands gemensamma historia och Ålands 
centrala läge mellan stormakter. Vi hörde 
historier om Kastelholms slott (grundlagt 
på 1380-talet) som blev ett kungligt jakt-
slott under Gustav Vasas tid, om postvägen 
som drottning Kristina grundade (1636) och 
vi besökte det pampiga Post- och tullhuset 
på Ålands västligaste kommun Eckerö och 
ruinerna av Bomarsunds fästning. Huset och 
fästningen uppfördes av Ryssland på 1800-
talet som viktiga utposter mot väster och för 
att visa var det ryska imperiet började efter 
att Sverige hade förlorat sin östra rikshalva 
i Finska kriget. Vi var också på spåren efter 
dagens finska och svenska statschefer. Jubi-
leet till ära gjorde det svenska kungaparet 
sitt första officiella besök till Åland den 9 
juni. I deras program ingick också bland 

annat Kastelholm och Bomarsund samt stjärn-
kocken Michael Björklunds restaurang Smak-
byn. Samma restaurang där vi firade självsty-
ret med en delikat middag – och med precis 
samma meny som kungaparet.

Avslutningsvis bör det nämnas att solen 
sken hela veckan. De första regndropparna 
föll först på fredag eftermiddag när vi redan 
satt i färjeterminalen och skulle stiga ombord 
för hemresan. Från kursen har vi många fina 
minnen av soliga sommardagar vid havet och 
när höstkvällarna blir mörkare är det skönt att 
inte behöva fundera på vad man ska läsa utan 
man kan bara ta fram Arne Johnssons utsökta 
lista och dyka in i svensk litteratur. 

Text: Liisa Suomela  
liisa.suomela@hanaholmen.fi 
Skribenten var kursledare på sommarkursen och arbe-
tar som programkoordinator på Nätverket Svenska nu 
som stöder svenskundervisningen i finländska skolor. 
Svenska nu koordineras av Hanaholmen – kulturcen-
trum för Sverige och Finland.  

*Axgan är en person som helst väljer åländska 
råvaror. Kommer från den officiella landskoden för 
Åland, AX.

”Vet du var jag är? I princip är jag liksom utomlands men i princip också i 
Finland… ja, jag är på Åland!”  

Notvikstornet BomarsundMariehamn
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

Jag blir sittande och bläddrar och läser: 
”Att skriva dikt är att umgås med både 
språket och sig själv, vardagsjaget lika-
väl som de andra jagen någonstans inne i 
personnumret. Ibland har jag skrivit med 
världen och samhället i fokus, ibland bara 
gjort strövtåg i mig själv” inleder poeten, 
förläggaren och före detta riksdagsleda-
moten Bengt Berg sin stora samlingsvolym 
Dikter genom 40 år (Heidruns 2014). Alla 
vi som, som läsare eller författare, gör något 
med poesin i Sverige, känner till Bengt Berg. 
Han har sedan länge en nästintill ikonisk 
plats såväl i geografin som på vår del av par-
nassen. Torsby, Fensbol, ligger långt uppe i 
Värmland, bortåt Sysslebäck och Höljes till, 
bortom Ekshärad. Det är vackert där, och 
inte mera ensligt än många andra ställen 
i världen, och sett med de rätta ögonen är 
varje ort ju en centralpunkt. Under många 
år har han tillsammans med hustrun Gun-
Britt Karlsson varit aktiv med bokförla-
get Heidruns och det ståtliga förlags- och 
evenemangshuset i Fensbol och där varit 
utgivare av många författares diktsamlingar 
och romaner. Det är en imponerande gärn-
ing, och en snabbtitt på förlagets hemsida 
antyder att den inte precis avtar.

Men det var hans dikter, den stora sam-
lingsvolymen, jag fick fatt i i hyllan. Den 
börjar så att säga i slutet, med några nya 
och outgivna dikter samt samlingen De 
gröna skuggornas sjö (2009) och går så bakåt 
till debutens häfte Där drömmen slutar (1974). 
Jag har läst honom och hört honom själv 
läsa genom åren, sett humorn, det förso-
nande ljuset, hört värmländskan såväl i tex-
terna som i rösten. Sammantaget är alla 
hans böcker en lång dikt om världen, om 
årstiderna i glesbygden, snövintrar, vårens 
återkomst, sommar, höstkänning och åter 
till vintern med vantar och sparkstöttingar, 
och då har vi inte ens lämnat Värmland. 
Men Bengt Berg är en mycket berest dik-
tare, han och hans dikt möter landskap, 

städer och människor över hela världen, 
det är verkligen en i bästa mening mänsklig 
poesi som kan uppfattas på så många håll 
just därför att den handlar om människans 
grund.

Han visar människans tillkortakommanden, 
att vi kanske inte alltid kommer ända fram 
med våra önskningar och strävanden, att det 
trots humorn och den milt småleende ironin 
finns mörker och leda men att det också 
finns annat, ett tjurigt ”trots allt” som gör 
segt motstånd mot små och stora jävligheter. 
Poeten och översättaren Staffan Söderblom 
har skrivit ett mycket läsvärt efterord till 
volymen, där han utgår från en ofärdig dikt:

Borde skaffat broddar till sparkstöttingen
eller åtminstone skriva dikten om halvljussamförståndet
när två bilförare bakom varsitt backkrön bländar ner 
exakt
på samma gång
(Dikter genom 40 år, s. 613)

Här finns mycket av det som är Bengt Bergs 
dikt: livsvalen, broddköp/diktskrivande som 
trängs på samma gång i dörröppningen. 
Båda alternativen är på sitt sätt lika nödvän-
diga, och så på det, i samma dikt, mötet mel-
lan bilförarna som i reflexmässig solidaritet 
ser till att inte blända varann. Det är många 
tankar på en och samma gång men ändå rör 
sig allt i samma värld: landsbygd, krass vin-
terrealitet, ett ögonblick som alla vi bilförare 
på landsvägar varit med om. Här finns det 
personliga, rent privata, valet mellan att 
skriva och att ta sig fram på sparken, och det 
kontrakt vi har som samhällsmedborgare att 
solidariskt se till att vi alla kan komma fram 
utan besvär. Där finns Bengt Bergs dikt, i det 
varsamma och kärleksfullt envisa noteran-
det av alla dessa iakttagelser, i hans ibland 
till synes förströdda dikter som ändå alltid 
är oerhört precisa, och i detta också visa och 
erfarna. De handlar om det sedda, det som 
vi alla kan iaktta men som så ofta sker i mar-

ginalen och just därför kräver en poet av 
rang för att uppfattas:

En sådan morgon i augusti när man måste ta itu 
med sitt liv
fastän kaffet är nästan urdrucket, innan dimman
ännu hunnit lyfta och på fönsterbrädan pianoklin-
ket i P2.

Men var, var finns livet?

Katten är utsläppt och kliver 
på allt svalare tassar genom gräset.
Humlorna sover och ännu har inte
kejsarkronorna slagit ut.

På väg mellan Syrakusa och Övre Soppero
sitter en medelålders man
i en medelmåttig bil och tänker på annat.
Själv kliver jag i kattens fotspår försiktigt
förbi de knähöga brännässlorna
mot kompostens doftande kulle
där det på en halvrutten kålrot
ligger en diamant av dagg.

(”Morgon i augusti” ur Dikter genom 40 år, s. 20)

 

Arne Johnsson är poet, litteraturkritiker, bo-
satt i Lindesberg. Han har ofta medverkat vid 
språkdagar och konferenser arrangerade av 
föreningen Sverigekontakt och/eller Svenska 
Institutet. Arne skriver regelbundet om poesi 
och annan litteratur i Sverigekontakt.
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När jag som tioelvaåring första gången 
hörde översättningsvitsen It is our in the air, 
alltså en ganska misslyckad översättning 
till engelska av svenskans Det är vår i luften 
förstod jag inte skämtet. Skämtet, som jag 
nu tänker förklara och därmed döda den 
eventuella humor som ryms i det, går ut på 
att svenskans ord för årstiden ’vår’ har en 
homonym, alltså en namne som skrivs och 
uttalas likadant. Vår kan ju också betyda 
pronomenet ’vår’. På engelska heter års-
tiden spring och pronomenet our och om 
man väljer fel ord ur ordlistan vid översät-
tning blir den engelska meningen obegriplig 
för en person som inte också talar svenska 
och så att säga kan göra vurpan baklänges.
Det var just detta jag inte kunde begripa. 
Hur kunde en engelsktalande inte förstå 
att our i detta fall måste betyda spring!? 
Närheten mellan pronomenet vår och års-
tiden vår var så självklar för mig att jag inte 
kunde acceptera att den inte var det på andra 
språk. För mig var det en lika stor utmaning 
att ta till sig som att rymden inte har något 
slut; tankar som jag helt enkelt ogiltigförkla-
rade för att de var så åbäkiga för sinnet.

Oförmågan att ta sig förbi tankens be- 
roende av språket och tvärt om är inte typ-
isk för mig. Vid ett tillfälle talade jag med 
en gammal person på Island. Han menade 
bestämt att om man satte barn på en öde ö 
och de själva fick utveckla ett språk så skulle 
de tala – isländska. 

Jag arbetade en period som lärare på sfi. 
Det var mycket grammatik i sfi-klassrum-
met och jag förklarade allt om hur inte ska 
placeras i bisats och om deklinationer och 
konjugationer. En arabisktalande elev fick 
nog en dag och undrade varför vi krånglade 
till saker så förfärligt på svenska med alla 
dessa regler. Han menade att grammatik 
inte fanns på arabiska. Jag minns att jag lite 
försiktigt ifrågasatte detta, men jag tystades. 
Nej, sa han. Vi bara pratar!

Ibland får denna naiva hållning till 
språkets naturlighet konsekvenser som 
har stor betydelse. I Sverige diskuteras för 

närvarande huruvida man ska kräva vissa 
kunskaper i svenska av personer som kommit 
hit och sökt om permanent uppehållstillstånd 
eller medborgarskap. Det är förstås mycket 
bra att kunna tala svenska i Sverige. Men det 
är inte så lätt som vi föreställer oss.Att många 
av oss som bor i Sverige kan tala svenska 
utan ansträngning beror på att vi har talat 
det sedan vi var mycket små. Svenska känns 
naturligt och vi behöver lika lite grammati-
kundervisning för att placera inte på rätt plats 
i bisatser som min elev på sfi-kursen behövde 
för att bara prata arabiska av hjärtans lust. 
En snabb tanke kan alltså leda oss till slutsat-
sen att det inte kan vara så svårt att tala  
svenska – det är det ju inte för oss!

Jag har en kollega som är ansvarig 
för utbildningen av lärare i svenska som 
andraspråk på en högskola. Ett tag fick alla 
som studerade svenska för att bli lärare för 

Svenska är 
naturligt

nya talare av svenska gå en kurs i turkiska, 
för att få lite perspektiv på språkinlärning. 
De flesta av oss har inte prövat på att lära 
sig ett språk som skiljer sig så mycket från 
svenska som turkiska gör och tanken var att 
detta skulle vara en ögonöppnande upplev-
else. Det var det säkert också. 

Ibland berättar jag om detta språkin-
lärningsexperiment för dem som menar att 
det är lätt att lära sig svenska om det bara 
krävs. Inte så få av dem kommer då fram 
till den lite förvånande slutsatsen att experi-
mentet inte har någon riktigt bäring för mitt 
resonemang. Det är svårt 
att lära sig turkiska, ja! 
Men nu pratade vi ju om 
att lära sig svenska. Det är 
inte lika svårt. 

Text: Sofia Tingsell

EN SPRÅKSPANING
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Efter två års uppehåll var det äntligen 
dags igen. Svenska institutet har utan 
avbrott i över 50 år arrangerat kurser 
i svenska språket och kulturen för de 
som studerar svenska vid universitet i 
utlandet men 2020 tvingades vi ställa 
in kurserna på grund av covidpande-
min, så även 2021. Det var därför en 
stor lättnad för alla involverade att vi 
2022 ånyo kunde arrangera sommar-
kurser.

Årets sommarkursverksamhet omfattade 
160 stipendieplatser vid fyra treveckors- 
kurser, vilka arrangerades i samarbete 
mellan Svenska institutet och folkhög-
skolorna i Axevalla, Hola, Malung samt 
Kalix. Kurserna samlade studenter från 
mer än 100 universitet i 35 olika länder och 
ägde rum i juli och augusti. Söktrycket till 
kurserna var i år exceptionellt högt efter-
som det var tre år sedan vi hade möjlighet 
att erbjuda sommarkurser senast och entu-
siasmen över att äntligen få komma till 
Sverige var påtaglig på samtliga kurser. De 
flesta av lärarna på sommarkurserna är 
verksamma eller före detta svensklärare vid 
universitet utanför Sverige och årets lärare 
var från universitet i Kroatien, Lettland, 

Polen, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tysk-
land och Ukraina. För vissa av lärarna var 
det första sommarkursen medan andra 
lärare har arbetat med sommarkurserna i 
årtionden. 

Alla kurserna hade sin egen särprägel. 
Axevalla ligger på västgötaslätten, en bygd 
rik på historiska minnesmärken, vilket 
präglade kursen. På Hola folkhögskola på 
Höga Kusten ingick bland annat en exkur-
sion till Bönhamn där strömming fiskas och 
lagras. Naturligtvis avslutades kursen med 
en surströmmingsskiva. 

I Malung låg fokus på svensk skönlittera- 
tur. Roko Uvodić som studerar svenska 
vid universitetet i Zagreb menar att som-
markursen var bättre än förväntat. Han 
har studerat svenska i fyra år och säger att 
det var i Malung han äntligen kände sig 
flytande i språket och han menar att det 
verkligen inte finns något bättre sätt att 
lära sig ett språk än att vara i landet som 
det pratas i. Luisa Donner som studerar 
svenska i Milano säger att hon på som-
markursen fått många nya perspektiv på 
Sveriges samtida författare och att hon har 
uppskattat att intervjua svenska författare 
och att diskutera tillsammans i läsecirklar. 
”Jag, som älskar att skriva på tyska – mitt 

modersmål – och på italienska, har lärt mig 
att också skriva på svenska på ett kreativt 
sätt.”, säger hon.

Under kursen i Kalix besöktes bland 
andra platser Kukkolaforsen och Polcirkeln. 
Martyna Gurbiel från Krakow är mycket 
nöjd över att ha fått en möjlighet att tillbringa 
tre spännande veckor på denna vackra plats 
där hon träffat människor från hela världen, 
pratat svenska dygnet runt och lärt känna 
Sveriges kultur.

Årets nöjda kursdeltagare bekräftar att 
sommarkurserna är en mycket viktig verk-
samhet och vi kan med tillförsikt börja plan-
era inför sommarkurserna 2023.

Text: Viktor Hennius, SI. Foto: Evelina Ytterbom

Svenska institutets sommarkurser 2022

INFORMERAR
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Svenska institutet (SI) är en myndighet 
med uppdrag att skapa intresse och för-
troende för Sverige utomlands. Vi arbe-
tar med Sverigefrämjande, samarbete i 
Östersjöregionen och global utveckling. 
SI har det övergripande ansvaret för 
svenskundervisningen i utlandet, främst 
på universitetsnivå.  
www.si.se
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Artisten Zara Larsson har utnämnts 
till Årets Svensk i Världen 2022 och 
världsförbättraren Barbro Osher 
har tagit emot Svenskar i Världens 
nyinstiftade hederspris. De har utan 
tvekan satt Sverige på världskartan. 

En världsstjärna och frontfigur för svensk 
musikexport, men också känd för att stå 
rakryggad i viktiga frågor. Det känneteck-
nar Årets Svensk i Världen 2022, Zara 
Larsson. I år är det 35:e gången som 
organisationen Svenskar i Världen delar  
ut utmärkelsen.

Årets Svensk i Världen går till en eller 
flera svenskar som har gjort en extraor-
dinär insats inom sitt verksamhetsområde 
och därmed har satt både sig själv och 
Sverige på världskartan. Områdena spän-
ner mellan kultur, näringsliv/entreprenör-
skap, vetenskap, idrott och det human-
itära och diplomatiska området. I fjol 
tilldelades Pfizers globale forskningschef, 
Mikael Dolsten, utmärkelsen.

Zara Larsson, född 1997 i Stockholm,  
är en svensk sångerska och låtskrivare. Hon 
tillhör den skara artister som ingår i Billions 
Club på Spotify, vilket innebär att hon har 
låtar som har passerat en miljard lyssningar. 
Som sångerska och låtskrivare har Zara 
Larsson dessutom fått ett stort antal svenska 
och internationella utmärkelser och hon har 
sålt platina i flertalet länder. Dessutom har 
hon nyligen startat eget skivbolag och är 
aktuell med ett nytt album och turnén The 
Poster Girl Tour. 

Förutom musiken har Zara Larsson 
rönt internationell uppmärksamhet för sina 
ställningstaganden i olika frågor. Hennes 

förmåga att stå rakryggad har gjort henne 
till en förebild bland framförallt unga kvin-
nor världen över.

– Svenskar i Världens styrelse är djupt 
imponerad av vad Zara Larsson har åstad-
kommit, både rent musikaliskt, men också 
genom att visa kurage i viktiga frågor. Hon 
är verkligen värd utmärkelsen Årets Svensk 
i Världen, säger Svenskar i Världens ord-
förande Louise Svanberg
 
Världsförbättrare av rang
Svenskar i Världen har i år instiftat ett 
hederspris för att uppmärksamma en per-
son eller organisation för dess mångåriga 
insatser för Sverige och utlandssvenskarna. 
Barbro Osher blir först ut att motta 
utmärkelsen.

Summeringen av vad svenskfödda Bar-
bro Osher har hunnit genomföra och pre-
mieras för är imponerande: Hon har bland 
annat tilldelats H. M. Konungens medalj 
i guld av 12:e storleken i Serafimerordens 
band, hon är hedersdoktor vid Göteborgs 
universitet och Karolinska Institutet, har 
blivit utsedd till professor av den svenska 
regeringen för sina insatser för svensk kul-
tur, hon driver The Barbro Osher Pro Sue-
cia Foundation och är honorärkonsul i San 
Francisco – tidigare även i Los Angeles.

Barbro Osher och hennes make Ber-
nard Osher har donerat stora belopp till 
framförallt konstnärliga och medicinska 
ändamål. Ett resultat av detta är Osher 
Center for integrative medicine som bland 
annat drivs på Karolinska Institutet, Har-
vard University och University of  Califor-
nia. Barbro Osher har också fått en skulp-
turpark i San Francisco uppkallad efter sig, 
Barbro Osher Sculpture Garden vid de 
Young Museum.

Under pandemin var Barbro Osher en 
av de personer som i frånvaro av den sven-
ska kungen fick dela ut Nobelpriset.

– Barbro Osher har gjort enastående 
insatser för Sverige och utlandssvenskarna, 
men också bidragit till att bygga en stark 
relationen mellan Sverige och USA. Utöver 
detta premieras Barbro Osher för sina fan-
tastiska insatser med att hjälpa andra män-
niskor, säger Louise Svanberg.

Text: Cecilia Borglin

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

Zara Larsson och Barbro Osher 
prisas av Svenskar i Världen

Henrik Ekengren Oscarsson

Zara Larsson

Barbro Osher
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Henrik Ekengren Oscarsson

Svenska skolföreningen i Stuttgart 
firade ett halvt sekel i somras. Inte illa! 

Låt oss gå tillbaka lite och se hur det var i 
begynnelsen: 

Efter ett något turbulent år då den sven-
ska föreningen grundades 1972, tog under-
visningen sin form till stor del som vi kän-
ner till den idag – alltså med undervisning 
två timmar i veckan på samma skola i 
Stuttgart som vi har idag. Detta upplägg 
har diskuterats under åren, men det blev 
ändå beslutat att detta var den bästa lösnin-
gen och det har hållit i sig. Antalet elever 
har under årens gång gått lite upp och 
ned, men i genomsnitt har det varit 20–25 
elever.

Undervisningen skedde enligt Hans 
Kungliga Majestäts Anvisningar, vilket har 
poängterats i årsberättelserna. 1974 köptes 
det in 230 böcker till undervisningen samt 
ytterligare böcker till biblioteket. Om alla 
dessa lästes skulle vara intressant att veta... 
Det fanns även grupper som inte talade 

någon svenska alls vid denna tid och för 
dessa kunde även en så kallad flanellograf  
vara till nytta. Föga förvånande om det inte 
säger er läsare något, det gjorde det inte oss 
heller, men det är faktiskt en tavla i flanell 
där figurer och bokstäver kunde fästas på 
för att visualisera berättelser osv. 

50 år svensk skolundervisning i Stutt-
gart – vilka fantastiska möjligheter för våra 
barn att lära sig svenska, att kunna prakti-
sera språket med jämnåriga, samt uppleva 
svenska seder och bruk. Det betyder såklart 
mycket ideellt arbete och engagemang för att 
få det hela att fungera organisatoriskt. Därför 
vill vi säga ett stort tack till alla de, som 
under de gångna 50 åren medverkat på olika 
sätt och tagit föreningen dit den är idag. 

Här vill vi gärna nämna våra Guldmed-
lemmar, alla de som under åren varit med 
i olika styrelser, kommittéer eller varit revi-
sorer och naturligtvis alla barn såklart och 
föräldrar. Dock så skulle allt detta ej varit 
möjligt om vi inte hade haft våra engage-
rade lärare under alla år. 

För att sammanfatta betydelsen av den Sven-
ska skolan i Stuttgart så är den en institution 
och en sammanförande länk av svensktalande 
personer i Stuttgartregionen – och vi ser fram 
emot de kommande 50 åren! 

Det blev ett festligt jubileums- och mid-
sommarfirande i Stuttgart söndagen den 26:e 
juni 2022. Vädret var perfekt och hela 130 
personer hade anmält sig. I år lyxade vi till 
med en catering inklusive olika grillade rät-
ter men självklart saknades inte sill och pota-
tis på buffén. Midsommarstången kläddes 
och det dansades till levande musik i form av 
dragspel och knäfiol. Föreningens ordförande 
Petra Markström och Stuttgarts honorarkonsul 
Claudius Werwigk höll tal, det var körsång och 
allsång, tipspromenad, lyckohjul, fiskdamm, 
spel, missestavla med bilder och anekdoter från 
de senaste 50 åren, Den levande musiken med 
piano, knäfiol och dragspel skapade en magisk 
stämning över festen och det bjöds på ett  
enastående kaffebord!

Text: Kristina Sassenberg

Stuttgart firade 50 år

Styrelse och festkommitté
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Många utlandssvenskar berättar att det 
ofta är något speciellt tillfälle eller möte 
som har fått dem att ändra kurs, lämna 
Sverige och bosätta sig utomlands. Det 
gäller även för Catharina Enbär, huvud- 
lärare vid Svenska Skolan i Boston.

För cirka 30 år sedan, när hon var klar med 
sin civilekonomutbildning på Svenska Han-
delshögskolan i Helsingfors och arbetade med 
redovisning på ett företag, då dog hennes hund. 
Det blev startskottet för ett års tjänstledighet 
och en jorden-runt-resa med Kalifornien som 
inledande resmål. Där på en bar, första kvällen, 
träffade hon en trevlig kille vars ättlingar råkade 
komma från samma område i Finland som hon 
själv gör. Dessutom hade han samma dröm som 
Catharina; att åka jorden runt. Han frågade om 
han fick resa med Catharina, och ja, det fick 
han. Det blev förlovning i Taj Mahal och bröllop 
på Svenska Sjömanskyrkan i San Pedro i Kali-
fornien. Catharina sa “bye bye” till Helsingfors 
och redovisningstjänsten och “hello hello” till 
Kalifornien. Det blev sju år där, första barnet 
kom och det var omöjligt att tala annat än sven-
ska med henne, berättar Catharina. Hon säger 
vidare att svenska språket är så närvarande inom 
henne att hon fortfarande tänker på svenska. Så 
det blev svenska med alla tre barnen som dess- 
utom talar svenska med varandra. Mannen då? 
Jo då, han förstår vad vi säger, men kan inte prata 
svenska med oss, konstaterar Catharina. Svensk–
anknytningen har till och med varit så stark att 
mellanflickan tog studenten i våras på ett svenskt 
gymnasium i Finland, träffade en finlandssvensk 
kille och nu ska de studera i Boston.

Familjen bor sedan många år tillbaka i 
Boston och Catharina brinner inte längre för 
siffror och statistik utan hennes yrkesbana har 
gått en helt annan väg med inriktning barn 
och undervisning. Svenska Skolan i Boston är 
hennes “hjärtevän”. Den grundades 1976 och 
när Catharina kom dit pratade man i princip 
bara engelska i lekgruppen. Hon grundade då 
en förskolegrupp och så kom svenska språket 
med. Skolan började växa, 2001 var det 20 
elever, som mest har det varit 105 och idag är 
de runt 70. Precis som på andra ställen måste 
ibland föräldrar köra en ganska lång sträcka för 
att komma till skolan och det brukar innebära att 
intresset för svenskstudierna minskar när ungdo-

Två sverigefrämjare
Kursändring för Catharina

Sverigefrämjare Catharina Enbär, huvudlärare på Svenska Skolan i Boston, med mera
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marna blir äldre och den vanliga skolan kräver mer. 
Under pandemin öppnades nya möjligheter med 
bland annat fjärrundervisning och Catharina och 
hennes kollegor erbjuder nu tre olika sätt att lära 
sig svenska; närundervisning, fjärrundervisning och 
distansundervisning. Alla med träffar i skolan, men 
olika ofta. De här arbetssätten är något som kom-
mer att tas upp på nätverkskonferensen för kom-
pletterande svenska som äger rum i Boston i den 
4 – 6 november. En konferens som just Catharina 
arbetar med och temat är “tänka i nya banor”. På 
skolan i Boston använder man också en “hands-on” 
metodik där man till exempel läser om uppfinning-
ar och sedan utför ett praktiskt experiment. Kanske 
får deltagarna på konferensen lite tips om detta?

Talar man med en person som bor i Boston är 
det nog oundvikligt att ta upp Harvard, det pres-
tigefyllda universitetet som ligger i Cambridge, en 
del av staden. Där har Catharina arbetat med att 
undervisa i svenska. Hon berättar att hon använde 
“svarta” tavlan och skrev med krita, men för övrigt 
var det inga konstigheter med undervisningen, 
utan mycket hands-on. Klassen besökte bland 
annat studenternas “dorm” och gick igenom 
inredning och möbler, och åt pizza tillsammans 
och pratade samtidigt mat.

Catharinas intresse för undervisning och 
barn är gränslös och i somras arbetade hon som 
volontär och engelsklärare på en skola i Tanza-
nia och just nu är hon lägerledare i Boston med 
uppdrag att bland annat lära ut bågskytte.

Och hon gör mer, mycket mer! Och hon ser så 
fram emot konferensen, som nu blivit uppskjuten 
två gånger. Hon hälsar alla välkomna!

Text: Eva Hedencrona

Två sverigefrämjare

 

 

 
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  
 



14 SVERIGEKONTAKT

PÅ JAKT 
EFTER NYA STJÄRNOR

 

”Jag trodde att jag skulle bli lärare”, 
säger Bengt Eriksson, auktoriserad 
translator i ryska, tidigare kulturattaché 
och pressråd vid Sverige ambassad i 
Moskva. Men så blev det inte.

Allt började i Borlänge, med ett oansenligt 
anslag som erbjöd studier i ryska. Men 
Bengt vill inte börja vårt samtal i Dalarna 
för drygt 50 år sedan. Vi rör oss i stället ett 
halvår tillbaka i tiden; närmare bestämt till 
den 24 februari 2022. ”Rysslands invasion 
av Ukraina är en katastrof  på alla områden, 
och då också för de som arbetar och har 
arbetat med Sverigefrämjande i Ryssland”, 
konstaterar Bengt. Främjandet bygger på att 
det finns ett positivt intresse för Sverige hos 
den ryska allmänheten. ”Och det gör det”, 

Ingen lärarkarriär!
Sverigefrämjare Bengt Eriksson, auktoriserad translator i ryska,  

tidigare kulturattaché och pressråd vid Sveriges ambassad i Moskva

menar Bengt. Sverige har ett gott rykte med 
sin höga levnadsstandard, sin goda ordning 
och sin höga tilltro till myndigheter. ”Men 
”brobyggandet” mellan Sverige och Ryss-
land fungerar inte längre och vi i Sverige 
får en förstärkt bild av Ryssland som ett hot, 
vilket känns tungt”, menar Bengt. Idag ser 
han inte möjligheten att någonsin återvän-
da till Ryssland igen. 

För drygt femtio år sedan när Bengt såg 
anslaget om studier i ryska låg tankarna på 
ett annat plan. Läste man ryska kunde man 
framstå som lite originell, märkvärdig och 
”cool” Det passade Bengt och tillsammans 
med fyra kamrater stannade han kvar efter 
dagens slut för att plugga ryska. Studier-
na gick framåt, han lärde sig mycket och 
ryskan kom med i studentbetyget. Tiden 
på gymnasiet i Borlänge var slut och Bengt 
tyckte att han ville ha lite mer kunskaper 
i språket. Grammatiken behärskade han, 
men han hade ju i princip aldrig sagt något. 
Det blev Stockholms universitet, ryska var 
populärt i slutet av 60-talet, och ett 40-tal 
studenter fanns med i Bengts klass. ”Vi 
lärde oss mycket av våra duktiga lärare”, 
berättar Bengt. Men hur bra det än var i 
Stockholm, kom boendesituationen emellan 
och Bengt flyttade till Göteborg och till 
en mindre institution för ryska språket. 
Studierna utmynnade i en examen i ryska, 
tjeckiska och allmän språkvetenskap. Mest 
för att kunna stanna kvar vid institutionen 
började Bengt en doktorandutbildning och 
fick samtidigt en amanuenstjänst. Men 
ryska är kanske roligast i Ryssland? 1974 
kunde man söka ett stipendium hos Svenska 
institutet för att studera tidig sovjetlitteratur 
i staden som då kallades Leningrad och 
stipendiet gick till Bengt. Nu kom det talade 
ryska språket nästan automatiskt bland 
annat eftersom Bengt själv fick ordna med 
boende och allt annat som krävs när man 
är ny student. Rumskamraten, som var ryss, 
blev också en uppskattad samtalspartner. 
Efter fem månader, med en ännu större 
förståelse för hur ryska språket fungerar var 
Bengt tillbaka i Göteborg och  på universi-
tet. Nu började tolkuppdragen komma och 
dessa passade Bengt mycket bra. ”Genom 
uppdragen plockar man automatiskt upp 
en fackvokabulär”, säger Bengt. ”Man 
lyssnar, lär och tar in nya ord och uttryck”. 
Uppdragsgivarna var bland andra Götaver-

ken och Arendalsvarvet. 1983 blev Bengt 
auktoriserad translator och fick den skyddade 
titeln translator. I och med det kommer man 
med på en lista hos Kommerskollegium, 
Sveriges myndighet för utlandshandel. På så 
sätt fick UD tag på honom med erbjudandet 
om översättningsarbete på Sveriges am-
bassad i Moskva. Det blev inte uteslutande 
tolkuppdrag på högsta nivå med bland andra 
Michail Gorbatjov, utan Bengt blev också 
kulturattaché. ”Denna tid i Rysslands histo-
ria var intressant eftersom Gorbatjov då var 
generalsekreterare i kommunistpartiet och 
hans arbete medförde stora förändringar”, 
berättar Bengt. Det blev tre år i Moskva och 
sedan hem igen. Men det blev egentligen 
inte hem på riktigt eftersom Bengt bland an-
nat tolkade för Finansdepartementet i Stock-
holm och i Ryssland.  Så kom Tetra Pak in 
i bilden. En av ägarna Hans Rausing, som 
kunde ryska, var intresserad av Ryssland 
och i början av 90-talet köpte företaget ett 
pappersbruk nära finska gränsen. Här skulle 
man producera kartong för tillverkning av 
förpackning av mjölk och annat och Bengt 
var med för att kommunikationen skulle 
fungera. Det blev ett veckopendlande under 
flera år, mellan Göteborg och den ryska 
orten med både utrikes- och inrikesflyg. 

Fram och tillbaka är kanske lite av Bengts 
hela liv, för 2009 fick han åter igen ett 
samtal från Sveriges ambassad i Moskva. 
Han erbjöds ny tjänst och han säger själv att 
det var ett underbart arbete med tolkningar 
på högsta nivå (med möten med Boris Jelt-
sin, Vladimir Putin och Dmitrij Medvedev), 
medverkan i radio och samtal med media.  
Han berättar att Ryssland då nästan var ett 
“normalt” land och folk vågade prata. Men 
2012 kom Putin och 2014 annekterades 
Krim och sedan var man tillbaka på ruta ett 
och Bengts arbetsperiod var över. Men han 
åkte tillbaka, flera gånger, bland annat för 
att hålla tolkkurser för den lokalanställda 
personalen.

Bengts livslånga pendlande har fått ett 
hastigt slut, men som översättare behöver 
man ju nödvändigtvis inte flytta på sig. 
Bengts arbete fortsätter, kanske i något min-
dre skala, men det fortsätter. Det finns trots 
allt i Ryssland individer och grupper som i 
det uppkomna läget förtjänar allt vårt stöd.

Text: Eva Hedencrona
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I våras spelades hockey-VM i Finland. 
Slovakien åkte ut i kvartsfinalen mot 
värdnationen, som i sin tur vann hela 
turneringen efter att ha slagit Kanada 
på straffar. Det betyder att det är tio 
år sedan Slovakien senast tog medalj 
i hockey-VM. Annat var det under 60-, 
70- och 80-talet. Mellan 1965 och 1985 
tog Tjeckoslovakien medalj inte min-
dre än 18 gånger. 

Att hockey fortfarande är en populär sport 
i Slovakien märks på flera sätt. På helgerna 
är streethockeyrinkarna fulla med spelare 
iklädda full ishockeymundering, minus skrid-
skorna då, och när jag frågar en kompis om 
vad man pratar om i Slovakien för att få 
förslag på teman att skriva om i Sverigekon-
takt, säger han: “Vi har några slovaker som 
väntas gå tidigt i NHL-draften i år.” Själv 
kan jag inte minnas att detta var något all-
mänt diskuterat i Sverige, inte ens när jag 
var yngre och ohemult sportintresserad. 

Faktum är att mitt självupplevda sportin-
tresse har fått sig en rejäl törn här i Slo-
vakien. På lektionerna i slovakiska frågar 
läraren mig om det inte var i Göteborg som 
Slovakien vann guld i hockey-VM 2002 – 
och jag får motvilligt erkänna att jag inte har 
en aning. Men visst var det så, och tjugoårs-
jubileumet av Slovakiens första VM-guld i 
hockey som självständig nation firas bland 
annat genom att en hyllningsbok ges ut, 
skriven av Štefan Bugan. Boken innehåller 
intervjuer med spelarna från 2002 och 
en genomgång av slovakisk hockey från 
självständigheten till dags datum. Boken 

har det passande namnet Majstri Sveta 
– Vzostup, vrchol a pád (Världsmästare – 
uppgång, på topp och fall), för även om 
intresset fortsatt är på topp är Slovakien 
långt ifrån gamla tiders glansdagar. Det var 
som sagt tio år sedan Slovakien tog medalj 
i hockey-VM, och den nationella hockeyli-
gan (som för övrigt sänds på statlig teve) är 
långt efter den svenska, finska och tjeckiska. 
Då hjälper det inte att storklubben Slovan 
Bratislava är tillbaka i den slovakiska ligan 
efter att klubben, på grund av ekonomiska 
problem, tvingades dra sig ur den ryska 
hockeyligan KHL för ett par år sedan.

I nordamerikanska NHL var den slovak 
med flest poäng i poängligan inte ens med 
bland topp 100 förra året. Bland slovak-
erna i NHL är veteranen Zdeno Chára en 
av de bästa. Chára, NHLs längsta spelare 
med sina 206 centimeter, är 45 år gammal 
men spelade ändå i 72 av säsongens totalt 
82 matcher. 

Även i den andra stora lagsporten fotboll 
har Slovakiens herrlandslag det kämpigt. 
Förvisso har Slovakien en stjärna i försvars-
jätten Milan Škriniar, som i sommar har ryk-
tats vara på väg bort från den italienska stork-
lubben Inter. Franska Paris Saint Germain 
sägs vilja köpa honom och sägs ha erbjudit 
nätta 678 miljoner kronor för Škriniar, plus 
ytterligare en spelare. I England finns dessu-
tom målvakten Martin Dubrávka i Newcastle 
United. Men detta till trots har fotbollslands- 
laget gått rejäl kräftgång de senaste åren. 
Landslaget har bara kvalificerat sig till ett 
VM sedan uppdelningen av Tjeckoslovak-
ien, och inte heller i höstens VM i Qatar 

kommer vi att få se Slovakien spela. För-
bundskapten Štefan Tarkovič fick i början 
av sommaren sparken efter en 0–1 förlust 
mot Kazakstan i den näst sämsta divisionen 
av Nations league. På klubbnivå åkte de 
regerande mästarna Slovan Bratislava förra 
året ut redan i gruppspelet i nyinstiftade Con-
ference league, den tredje och lägst rankade 
av de europeiska cuperna. 

Förhoppningarna står till Slovakiens nya 
lovande hockeygeneration. I årets NHL-draft 
valdes Juraj Slafkovský som hela draftens för-
staval av Montreal Canadiens. Det är första 
gången i historien som en slovak väljs som 
nummer ett, och tidigare förstaval skvallrar 
om vilken talang Slafkovský besitter (Mats 
Sundin, Eric Lindros, Alexander Ovechkin 
och Sidney Crosby, bland annat). Inte nog 
med det, även draftens andraval blev en slovak 
– Simon Nemec, vald av New Jersey Devils. 
Både Slafkovský och Nemec har redan rep-
resenterat Slovakien under den nya kanaden-
siske tränaren Craig Ramsay. En bronsmedalj 
från årets vinter-OS i Peking, låt vara att det 
var en haltande turnering utan NHL-spelare, 
visar att laget har potential. 

Och för egen del kan jag se fördelarna 
med att bo i ett hockeytokigt land. Tvärs över 
gatan från där jag bor ligger en hockey- 
affär med supporterprylar från alla olika lag 
i NHL. Mitt tioåriga jag slår kullerbyttor av 
glädje så fort jag går förbi affären. Därinne 
finns det jag önskade mig varje julafton – 
matchtröjor och kepsar från alla olika hockey- 
lag du kan tänka dig.  
 
Text: Josef Wikström

PÅ JAKT 
EFTER NYA STJÄRNOR

UTBLICK 
SLOVAKIEN
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RYSSLANDS 
SKÖNHETSINDUSTRI

Foto: Stefan Stefancik
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UTBLICK 

RYSSLAND”Ryska kvinnor är vackrast i världen” – detta påstående ligger många ryssar varmt om 
hjärtat. Åker ryssar utomlands så konstaterar de oftast gladeligen att detta verkligen 
stämmer. Att synen på skönhet kan variera i olika kulturer (till och med inom Ryssland) 
tänker man inte på. Stereotyperna om ”det perfekta utseendet” sitter rätt så djupt i 
hjärnan. Men vad anses vara idealt? Och hur fungerar skönhetsindustrin i Ryssland?

Skönhetsindustrin har alltid varit vik-
tig för ryssarna, speciellt för den 
kvinnliga delen av nationen. Många 

utlänningar har både berömt och hånat 
damernas klädstil och smink. ”Ni ser all-
tid ut som om ni skulle på någon fest”, 
konstaterade några av mina europeiska 
bekanta. Och det stämmer nog verkligen – 
i de flesta fall.

I Ryssland finns det 190 etniciteter, och 
självklart kan skönhetsidealet i Moskva 
skilja sig från ett sådant någonstans i Dag-
estan eller Tatarstan. “Vi förstår oss inte 
på er ryssar”, sa en gång en bekant från en 
gammal sovjetrepublik. ”Ni är bleka och 
smala. Ingen skönhet i detta. Titta istället 
på våra härliga kvinnor: vilka fina runda 
ansikten de har, precis som en måne! Att se 
dem är en ren njutning!”

Smaken är som baken. Det är förstås 
omöjligt att beskriva skönhetsideal i alla 
delar av Ryssland, så jag ska fokusera på de 
större städerna i landets europeiska del.

När man talar om skönhetsindustrin i 
Ryssland rör det sig framför allt om kvinnor. 
Först på sistone började yngre beresta män 
sträva efter att likna ”stiliga européer”. De 
försöker hålla sig i trim, tränar, väljer kläder 
noggrannare och ser till att inte bara få 
någon enkel klippning, utan få en modernare 
frisyr och vackert klippt skägg.

Tidigare brukade många alltid skämta, 
”Är en man inte lika ful som fan så är han 
redan en snygging”. Med en sådan attityd 
fanns det inga krav på mannens utseende. 
Samhället tillät män att vara orakade, gå runt 
i skrynkliga kläder och skryta med sin ölmage. 
Än idag är det fortfarande okej i många min-
dre ryska städer. Män förstår inte varför de 
måste anstränga sig och förfina sig – detta är 
något som kvinnor borde hålla på med.

En sådan attityd är relativt lätt att för-
klara. Statistiskt sett finns det 1154 kvinnor 

på 1000 män i Ryssland, vilket leder till en 
inre medvetenhet hos kvinnor om att det all-
tid finns någon yngre, finare, intressantare 
än hon. Det blir alltså upp till henne att bli 
det perfekta idealet för att vinna i konkur-
rensen. I Sverige är statistiken förresten 
raka motsatsen: män är fler än kvinnor. 
Kan det eventuellt vara anledningen till att 
många ryssar upplever svenska killar som 
snyggare och stiligare än svenska kvinnor?

Rysslands skönhetsindustri är alltså till 
90% kvinnoorienterad. Det är framför allt 
kvinnan som ska vara vacker. Det är hon 
som ska gå på skönhetssalonger. Det är hon 
som får sitta på oändliga dieter för att inte 
få några extra kilon. Och det är hon som 
måste genomgå nödvändiga procedurer för 
att se yngre ut och bli av med celluliter. För 
att inte tala om rakade ben, längre ögon-
fransar, förstorade bröst eller fylliga läppar. 
Det som i Sverige ofta förknippas framför 
allt med kändisar är för många ryska kvin-
nor en standardiserad vardag.

Massage, peeling, masker, injektioner av 
botox, manikyr och pedikyr är något som en 
genomsnittlig rysk kvinna inte kan föreställa 
sin vardag utan. De flesta går till spa-sal- 
onger regelbundet, och det är inte något 
slags present eller lyxvara, utan något som 
är en lika självklar månadsutgift som mat 
eller mobiltelefon. Hos många ingår det all-
tid i familjebudgeten, på samma sätt som 
besök hos frisören.

En del av mina bekanta som flyttat 
utomlands klagar ofta på att liknande 
behandlingar antingen är enormt dyra eller 
relativt sällsynta i europeiska länder, vilket 
gör det svårt att förbli vacker och attraktiv. 
De planerar weekendresor till Polen eller 
Litauen, där liknande tjänster är betydligt 
billigare och lättare tillgängliga än i Nor-
den. Detsamma gäller manikyrmästare.

Efter pandemin har dock skönhetsindu- 

strin genomgått vissa förändringar. Under 
nedstängningen började många jobba 
hemma, och hos salongerna fanns det en oro 
över att skönhetsindustrin inte skulle över-
leva. Hemmakontor, där man inte behövde 
visa sig för sina kollegor, bidrog först till ett 
mycket svagare intresse för skönhetsproce-
durer. ”Varför ska man fixa en trendig frisyr 
eller skaffa sig längre ögonfransar, när ingen 
ändå ser mig?” resonerade de flesta.

Men det slocknade intresset återvände 
rätt snabbt, och boomen är återigen till-
baka – dock med en snabbväxande konkur-
rens och lägre inkomster. När det blev för-
bjudet under pandemin att jobba på salong 
föredrog många att starta något eget för att 
kunna fortsätta som manikyrmästare, frisör 
eller massör, vilket i sin tur har lett till större 
valmöjligheter. Och som med allt annat: ju 
fler specialister, desto lägre priser. Dessutom 
är det fortfarande många som inte är redo att 
betala lika mycket som tidigare för skönhet-
sprocedurerna. Nuförtiden föredrar man att 
bara satsa på det absolut nödvändigaste.

Samtidigt nöjer sig dagens kunder inte med 
lockande annonser och fina bilder. De vill ha 
bekvämlighet och kvalitet. Läget på salongen 
spelar inte längre någon roll: om det tidigare 
var prestigefullt att besöka en lokal i centrala 
delen av staden så blir det mindre och mindre 
viktigt nu: det som har betydelse är snarare 
närheten till ens hem eller jobb.

Man tenderar dessutom att lita mer på 
rekommendationer och tips av sina vän-
ner än salongens namn och rankning. Förr 
ville man hellre skryta med ett besök på en 
välkänd salong, men nu siktar man snarare 
på att spara pengar, få flera behandlingar på 
samma ställe och dessutom bli mottagen på 
ett vänligt sätt. Det räcker inte längre med 
att bara erbjuda kaffe: nu ska specialisten 
delvis fungera som psykolog och en nära vän 
som bör känna till kundens liv och intressen 
och föra ett avslappnande samtal om det 
kunden själv vill diskutera.

Hur ser skönhetsindustrins framtid ut då? 
Enligt många experter blir det en ny blom-
stringsperiod. Många besöker skönhetssa-
longer med sina barn som 
redan från födseln lär sig att 
spabehandling och manikyr 
är en naturlig del av de vux-
nas liv.

Text: Julia Antonova
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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 partnerorgani-

sationer 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 
organisationernas nya initia-
tiv: museer, teatrar och bibli-
otek 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 hjälorganisation-
ernas verksamhet som drivs i 
närheten av Västra Järnvägssta-
tionen (Nyugati Pályaudvar) i 
Budapest – en vacker gest i en 
tid då flertaliga ukrainska teat-
ergrupper 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 minoritetsbefolkning. 
Situationen är inte särskilt enkel 
med tanke på att det finns stora 
skillnader mellan de två länder-
nas skol- och betygssystem och 
att tonåringarna går igenom en 
komplicerad livsperiod då flera 
av dem behöver bearbeta krigets 
traumatiska minnen och det tra-
giska faktumet att deras familj 
splittrades. Trots svårigheterna 
har de en utmärkt chans att 
komma över alla utmaningar 
de ställs inför och förhoppnings-
vis kommer snart tiden då bar-
nen 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

I den här artikeln gör jag ett blygsamt 
försökt att presentera några exempel 
på Central- och (Syd)östeuropas mest 

fängslande hotade språk, med särskilt fokus 
på Balkan och Karpatregionen. 

Mitt mål den här gången är inte så mycket 
att kartlägga och ge någon omfattande skil-
dring av språksituationen i ovannämnda 
regioner utan jag strävar istället efter att få 
visa upp några enstaka ”pärlor” bland de 
språk jag personligen finner särskilt märkvär-
diga och fascinerande. 

Det kan vara viktigt att först försöka 
definiera vad som menas med utrotnings- 
hotade, eller helt enkelt hotade språk. I 
UNESCO:s atlas – en interaktiv karta som 
uppdateras och korrigeras kontinuerligt av 
användarna – finns det lättillgänglig infor-
mation om ca 2500 utrotningshotade språk 
runt om i världen. Enligt statistiken, finns 
det numera omkring 6000–7000 språk i 
världen, av dessa har 200 dött ut under de 
tre senaste generationerna, 538 är kritiskt 
utrotningshotade, 520 allvarligt utrotning-
shotade, 632 klart utrotningshotade samt 
607 hotade. De här antalen kan vara ännu 
högre om man överväger att det inte alltid 
är möjligt att ge en tillfredsställande för- 
klaring om vad som räknas som språk och 
vad som betraktas som en dialekt. En sak är 
dock säker – ett språk dör ut varje månad 
och det blir hotat när det inte längre lärs ut 
till barn och folket slutar använda det. 

Till skillnad från utrotningshotade språk 
är ett minoritetsspråk ett språk som talas av 
en minoritetsgrupp i ett land. Detta innebär 
att alla språk som talas i ett land, förutom 
huvudspråken alltså är minoritetsspråk, även 
om de talas av miljoner människor i andra 
länder. Men minoritetsspråk används också 
ofta i betydelsen nationellt minoritetsspråk, 
det vill säga ett officiellt erkänt språk i ett 
visst land. 

Först och främst tar vi vägen till det bal-
kanslaviska språkområdet där bland annat 
bulgariska och makedonska talas. Där finner 
vi torlakian som enligt UNESCO:s lista över 
utrotningshotade språk är sårbart. Språket 
talas främst av serber, bulgarer och make-
donier som lever i sydvästra (Prizren-Gora), 
södra och östra Serbien, nordöstra Nord-
makedonien; (Kratovo-Kumanovo), västra 
Bulgarien (Belogradtjik-Godetj-Tran-
Breznik) och vidare i en isolerad exklav i 

området Caraş-Severin i Rumänien, samt 
av slaviska muslimer i södra Kosovo. Vissa 
lingvister betecknar torlakian som en gam-
mal shtokavisk dialekt eller en fjärde dial-
ekt av serbokroatiska tillsammans med 
shtokavisk, chakaviansk och kajkaviansk. 
En del anser dock att det är en västbulgar-
isk dialekt, i vilket fall det hänvisas till som 
en övergångsbulgarisk dialekt. Intressanta 
fakta om torlakian är att det inte är stand-
ardiserat och dess subdialekter varierar 
avsevärt i olika funktioner.   

Pannonian Rusyn, historiskt även känd 
som jugoslaviska Rusyn (under före detta 
Jugoslaviens existens), är en variant av det 
rusynska språket som talas av de pannoniska 
Rusynerna, främst i regionerna Vojvodina 
(norra delen av det moderna Serbien), i 
Slavonien (östra delen av det moderna Kro-
atien), och även i viss mån inom en diaspora i 
USA och Kanada. Rusyns är officiellt erkända 
som en nationell minoritet både i Serbien och 
Kroatien vilket innebär att deras språk är ett 
minoritetsspråk, och i den autonoma provin-
sen Vojvodina (Serbien) används det som ett 
av sex officiella provinsspråk.

Amerikanska lingvister har behandlat 
pannoniska rusyn som ett västslaviskt språk 
och karpato-rusyn som ett östslaviskt språk, 
vilket skulle göra pannoniska rusyn till det 
enda västslaviska språket som använder 
den kyrilliska skriften.

En annan märklig grupp är Csángós 
(ungerska: Csángók, rumänska: Ceangăi), 
en etnisk gemenskap från Rumänien som 
talar ungerska och rumänska och som bor 
huvudsakligen i rumänska Moldavien, 
runt Bacău och i Transsylvanien. Det finns 
även Csángós-samhällen mot Brașov och 
Bukarest. Deras ungerska dialekt, csángó, 
innehåller många arkaismer och en stor 
del av rumänskt ordförråd. Det existerar 
tre större subgrupper inom den här etniska 
gruppen: moldvai, gyimesi och barcasági 
csángós, beroende på vilket geografiskt 
område man talar om. Det här traditionella 
språket är allvarligt hotat på grund av 
att de yngre talarna gradvis ”skiftar” till 
rumänska, språket som omgivningen talar.   

Det finns flertaliga språkhistoriska teor-
ier om hur namnet Csángó uppstod, ett 
sannolikt antagande är att det kan vara 
den nuvarande partikeln för det ungerska 
ordet csángál som betyder ”att låta dåligt”, 

med hänvisning till deras uttal och deras 
speciella accent. Enligt en annan märklig 
teori som blomstrade under 1800-talet här-
stammar ordet från namnet på en gammal 
folkstam, kangar, som bodde i Centralasien 
för ungefär tvåtusen år sedan. 

Det är svårt att uppskatta det exakta 
antalet Csángó på grund av de många blan-
dade äktenskapen och tvåspråkigheten, 
men i den rumänska folkräkningen 2002 
förklarade 1 370 personer sig tillhöra 
Csángó-samhället, främst i Județ de Bacău. 
Genom utvandring spriddes Csángó också 
till Ungern, Ukraina och andra länder.

I Ukraina finner man karaimiska, ett 
utdöende nordvästligt turkspråk som talas 
av många av de kvarlevande karaimerna i 
Litauen, Polen och Ukraina (Krim). Det kul-
turella centrumet för folkgruppen är Trakai 
i Litauen. Språket är starkt påverkat av både 
slaviska språk och hebreiska, det använde tidi-
gare det hebreiska alfabetet i skrift. I dagens 
läge skrivs språket med det latinska och kyril-
liska alfabetet och det talas av ungefär 500 
personer. De tre, kritiskt utrotningshotade 
dialekterna inom karaimiska talas i Krim, 
Trakai-Vilnius och Lutsk-Halych. 

I Litauen pågår det ett väldigt intensivt 
revitaliseringsarbete men det karaimiska 
språket och själva kulturen har även en stark 
knytning till Uppsala Universitet som erbjuder 
karaimiska studier och kurser.

De som är intresserade av språkrevitali- 
seringen i allmänhet kan följa verksamheten 
vid Endangered Languages Archive som har 
som uppdrag att skapa en digital förvarings- 
plats för alla språk i världen som behöver 
dokumenteras och förvaras för efterkom-
mande generationer.

Text: Judit Hollos  

Csángós, 
karaimer med flera
Några minoritetsspråk och några hotade språk i Central- och Östeuropa
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UTBLICK 

UNGERN

En bit av Ukraina i Ungern

Några minoritetsspråk och några hotade språk i Central- och Östeuropa

Det är förvånansvärt svårt att inse, hur 
snabbt vårterminen på folkhögskolan har 
gått. Det känns som det bara var en vecka 
sedan, när rektorn träffade mig första gån-
gen på Landvetter flygplats. Kommer ald-
rig att glömma tankarna i mitt huvud den 
dagen: “Nåväl, här börjar det. Det kommer 
att bli jättekul, utan tvekan”. 

Så började min termin på Billströmska 
folkhögskolan.

Första skoldagen har kommit. Jag träf-
fade vår mentor, Gunilla, samt 14 under-
bara svenskar som skulle bli mina klass-
kamrater. Dessutom var jag tvungen att 
bekanta mig med deras dialekter. O, denna 
egenhet med svenska språket! Det tog lite 
tid att vänja sig, men jag klarade mig. Även 
med skånska.

De första veckorna visade sig vara gan-
ska svåra – det var inte lätt att etablera 
den allra första kontakten med svenskarna. 
Jag visste om detta innan, men jag kunde 
inte ens föreställa mig att jag skulle behöva 
svettas för att smälta svenska hjärtan. Jag 
tänkte: “Stackars mina klasskamrater, de får 
dras med mig, jag kommer att störa deras 

personliga utrymme varje dag eftersom jag 
behöver prata med någon”. Extrovert inom 
mig kände jag mig så frustrerad, efter lek-
tionerna gick alla direkt till studentrummet 
och jag såg inte någon förrän nästa skoldag. 
När tiden gick började folk öppna sig mer 
och mer. Som en av mina kamrater sa: 
“När man väl lär känna en svensk lite bättre 
blir man vänner för resten av livet.” 

Tillsammans med min klass läste jag 
historia, matematik, samhällskunskap 
och naturvetenskap. Jag ägnade särskild 
uppmärksamhet åt språk – naturligtvis 
svenska, engelska, och försökte till och med 
studera spanska som valbar kurs. Vi hade 
väldigt heta debatter och diskussioner under 
historielektionerna, visade upp oss som 
skådespelare, höll offentliga tal, pratade 
om Archangelsk (platsen där jag kommer 
ifrån), tittade på en massa filmer och dis-
kuterade dem. Skolan gav mig möjligheten 
att gå på öppna föreläsningar om hälsa, 
politik, ekologi och gav mig också chansen 
att genomföra flera workshops på egen 
hand. Vi pratade lite om historien om min 
norra region, stereotyper, musik och lärde 

oss också hur man bakar nordliga pajer – 
kalitki.

På grund av att Billströmska ligger på en 
plats av extraordinär skönhet gjorde vi ofta 
utflykter till olika delar av ön. Vi njöt av fan-
tastiska vyer och naturligtvis glömde vi inte 
bort den viktiga svenska ritualen – fika. Det 
spelar ingen som helst roll hur skoldagen 
kommer att byggas upp, var säker på att vi 
dricker kaffe ändå. Och precis enligt schemat. 
Därför är en mugg kaffe nu en oumbärlig del 
av bilden av en typisk svensk för mig. 

Och ändå handlar svenskarna utifrån 
tydliga gränser, artighet och respekt. Kylan 
vid första mötet ersätts av varmt stöd och 
uppmärksamhet på detaljer. Då vi bodde 
bredvid varandra under fem månader, har 
vi tagit mycket intryck från varandra. Tack 
vare sådana stipendieprogram som Sverige- 
kontakts har vi möjlighet att upptäcka var- 
andra från nya oväntade sidor och skingra 
stereotyper. När allt kommer omkring, vem 
kan bäst berätta om människor – bara män-
niskorna själva.

Text: Anna Gaiduk

En stipendiat berättar
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En Värmlandsresa
i augusti för Svensklärarföreningen i Estland

Rottneros
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En stämningsbild: det är en afton i … 
mitten av augusti, en skön sensom-
markväll på Alsters herrgårds balkong, 

utsikten mot Vänern. Vår första resedag bör-
jar gå mot sitt slut och caféet har förberett 
en läcker smörgåsfika åt oss. Vi upptäcker 
en kaka i utbudet som lär vara bakad efter 
Gustaf  Frödings farmors (Gunvors) recept. 
En av oss säger ”When in Rome….” och vi 
smakar alla päronkakan med palsternacka 
och päronkonjak, sitter utanför herrgården, 
tittar mot Vänern och njuter. 

Värden i kassan frågar (som inte så få 
andra på vägen): ”Hur kommer det sig att 
ni kan så bra svenska?” 

Jag svarar: ”Vi är svensklärare i Estland, 
vi måste kunna, vi har läst språket.” 

Han tycker det är intressant med en 
sådan yrkesgrupp och undrar hur många 
sådana det finns. Det är någon av oss som 
svarar på skämt: ”Det här är ungefär alla. 
I ditt café.” 

Skämt åsido så var det inte helt fel: några 
av lärarna i föreningen kunde inte komma, 
däremot hade vi med några som inte under-
visar för tillfället utan är verksamma på 
andra områden, till och med en svensk-
filolog från skandinaviska avdelningen vid 
Tartu Universitet som kanske kommer att 
undervisa någon gång.

Liksom många andra som studerat sven-
ska utanför Sverige har också vi fått läsa 
romaner av Selma Lagerlöf, sett Lars Lerin 
på TV (men inte så mycket av hans akvarel-
ler i original!), läst om Alfred Nobel (och 
använt texten ”Dynamitkungen” i under-
visningen). Vi känner till de tafatta trollen, 
det bedrägliga skogsrået från de värm-
ländska skogarna i Frödings dikter, Göran 
Tunströms Sunne i Värmland. Viljan att 
ta oss till de där platserna själva har vuxit 
med tiden. Nu gick drömmarna i uppfyl-
lelse och vi kan nu sprida kunskap och 
inspiration vidare till våra egna studenter 
och elever hemma i Estland. Tack, Sverige-
kontakt, Sveriges ambassad i Tallinn och 
Estlands svensklärarförening för ert stöd 
(eftersom en sådan resa kostar en del och 
stödet hjälpte sannerligen att hålla summan 
för en enskild resenär inom rimligt belopp). 

I programmet ingick Alfred Nobels 
Björkborn, en plats som med nöd och näppe 
blev erkänt som Nobels sista boendeadress 
vilket innebar att hans testamente kunde 
fullföljas och vi numera har fem Nobelpris. 
Det visade sig bland annat att det var här 
han hade sina hästar – vilket var ett argu-
ment varför man räknade Björkborn som 
hans sista hem (fastän han bodde ju snarare 
mest i Italien, i Frankrike osv).

Guiden på Gustaf  Frödings Alsters herr- 
gård berörde oss alla och hon fick en lång 
och varm applåd. Hennes framförande 
var som en teateruppsättning – klar, rolig,      

emotionell och spännande.
Däremot såg vi Selma Lagerlöfs Mår-

backa nästan övergivet eftersom båda caféet 
och museishopen stängdes medan vi var 
där. Det gav en känsla av att inte vara på 
en turistort utan på gården där Selma bor 
och kanske själv dyker upp på balkongen, 
bakom rosenbuskarna eller mellan äppel-
träden, sin stora hatt på. Guiden visade 
oss runt i herrgårdsbyggnaden – vi såg 
radion i hallen där Selma brukade sitta och 
följa nyheterna, vi såg Sophie Elkans rum, 
Selmas bibliotek eller det så kallade tysta 
rummet, vi lyssnade på hennes tacktal som 
sändes på radio när hon fyllde 80. 

Just där på Mårbacka i Östra Ämtervik, 
bland åkrar, mellan berg och sjöar, hela 
vägen dit och tillbaka, upplevde vi Värm-
land i ett nötskal – ett landskap där det är 
nästintill omöjligt att låta bli att börja dikta 
eller måla. 

På Lars Lerins Sandgrund såg vi faktiskt 
målningar och stämningsakvareller från 
både när och fjärran (kanske mer fjärran 
– Lerin hade ställt ut målningar både från 
norra Norge och sina resebrev från flera 
olika platser i världen). Denna sommar 
ställer Norges drottning Sonja också ut på 
Lerins Sandgrund och hennes landskap och 
krukor smälte utmärkt in i miljön och kom 
i genklang med Lerins akvareller.

En separat del av resan var besöket på 
Karlstads universitets pedagogiska och sven-
ska avdelningar. Vi togs emot av dekanen 
Jessica Eriksson (som Estland, speciellt Tartu 
Universitet har haft samarbete med tidig-
are), prodekan Nina Thelander, adjunkt 
i svenska språket och programledare för 
ämneslärarprogrammet Pia Håfström-Berg 
och doktorand Denny Jansson. Vi fick höra 
om möjligheter att studera på distans (både 
lärarprogrammet, fristående kurser och 
delkurser i svenska och litteratur) och vi fick 

gå runt den studenttomma (augusti!) univer-
sitetsbyggnaden. Utsikterna från seminarie- 
och mottagningslokalerna på toppenvånin-
gen bekräftade allt vi redan kände till från 
Värmland: skogar, mer skogar och sjöar. 

Som ”ett körsbär på tårtan” (som vi 
säger på estniska) tyckte dekanen Jessica 
Eriksson att hon och hennes pojkvän gärna 
kunde promenera lite med oss i Karlstad 
på kvällen. De hade ingenting speciellt 
planerat för den kvällen. Vi gick en lång 
promenad längs båda sidor av Klarälven, 
såg många av de viktiga statyerna (Selma 
såklart, Gustaf  Fröding – flera statyer, men 
också Sola, dansbandsmusikern Sven-Erik 
Magnusson. Som pojkvännen uttryckte 
sig: det finns statyer som är ”Fröding” och 
”Icke-Fröding”). Pojkvännen heter Stefan 
Holm och är en känd profil i Sverige och 
utomlands, han har fått OS guld i höjd-
hopp 2004, synts både på TV och i tid-
ningar. Det var inte en dålig blandning 
av både kultur- och lite kändispromenad 
runt staden där vi helt plötsligt själva kom i 
centrum av uppmärksamhet – folk på stan 
kände ju igen OS-vinnaren Stefan Holm. 
När vi avslutade vår stadspromenad med 
att ta en gruppbild framför rådhuset, var vi 
långt ifrån de enda som ville ta bild tillsam-
mans med honom.

På vägen tillbaka började vi trappa 
ner med Värmlandsupplevelserna genom 
att först besöka Picassoskulpturen i Kris-
tinehamn, sedan drog vi oss till Örebro, 
strövade runt i Wadköping, promenerade 
vid renässansslottet och åt lunchbuffé på 
restaurang Svampen och blickade ut över 
hela området från det gamla vattentornets 
utsiktsplattform. Vi har alla många fina 
upplevelser, intryck och (numera redan) 
minnen av den korta men intensiva resan. 

Text: Ruth Laidmets

Deltagarna i Karlstad med höjdhoppsprofilen Stefan Holm längst upp till höger
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Midsommarfirande 
i Maryland, USA
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Söndagen den 19 juni i Carderock Park, 
Maryland, mellan kl. 15 och 18, firade vi på 
Svenska Skolan (för vuxna) midsommar 
tillsammans med ett flertal skandinaviska 
organisationer såsom American Scandi-
navian Association (ASA) och Vasa Order 
of America/Drott Lodge, samt våra elever, 
styrelsemedlemmar och skandinaver som 
bor runtomkring i området. 

Som ny rektor såg jag detta som ett utmärkt 
tillfälle och en god möjlighet att sprida mer 
information om skolans verksamhet och höst-
terminens kurser, särskilt för nybörjarelever. Jag 
bjöd därför gästerna, ungefär 40-50 personer, 
på svensk jordgubbstårta, och hade chansen att 
utbyta ord och dela skolans broschyr med nästan 
varje person som kom fram.

Många av deltagarna var på plats tidigt under 
förmiddagen med blommor och gröna blad för 
att klä midsommarstången samt förbereda sina 
kransar. Vi på skolan hade också med oss blom-
mor i alla färger och bar våra kransar under hela 
eventet. 

När folk började komma klädde vi midsom-
marstången tillsammans, dansade och sjöng. 
Washingtons Spelmanslag och Svenska Kyrkans 
körledare Kerstin stod för musiken och sång 
under hela dagen. Det var en fantastisk stämning 
och underbart väder dessutom.

Efter sång och dans fikade vi (jordgubbstårta), 
pratade med gästerna, spelade kubb och språk-
spel. Vi hade bland annat med oss en kortlek 
med fokus på svenska ordspråk och talesätt. 
Familjer med barn spelade “memory” och 
parade ihop ordspråk med bilder (t.ex. “arg  
som ett bi”).

Våra elever var väldigt glada över möjligheten 
att träffas fysiskt (i stället för Zoom), då skolans 
kurser har erbjudits helt virtuellt sedan början 
på pandemin under tidigt 2020. Många har 
studerat svenska med oss länge och vet personli-
gen att vi tidigare haft klassrum i Falls Church, 
Virginia. Denna period har därmed varit en stor 
omställning för oss alla, men vi ser att fler och 
fler elever börjar bli mer bekväma med Zoom 
och distansstudier. Dock uppmuntrade eleverna 
liknande event i framtiden kring jul eller andra 
svenska högtider. Gäster som inte kände till 
skolan och som hört talas om midsommarfiran-
det från andra håll och organisationer visade 
också stort intresse för skolan och ställde många 
frågor om de kurser vi erbjuder. 

Sedan midsommar har vi fått in otroligt 
många intresseanmälningar från nya elever,  
inklusive de som deltog under firandet i juni. 
Eftersom elevantalet nu beräknas öka drastiskt 
i höst vill vi tacka för ert stöd. Vi ser även fram 
emot planer och event kring jul samt lucia och 
kommer att hålla er uppdaterade både innan 
dess och efteråt. 

Text: Jasmine Ljungberg

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

Kontakta oss på  
Institutioner & Stiftelser
031-62 25 16
stiftelser.goteborg@seb.se
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Jasmine Ljungberg och Hulda Fahmi

Kerstin Hendrickson spelar nyckelharpa
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Dialekten i 
Gammalsvenskby

– att göra den negligerade rösten hörd
Dialektens ordförråd
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I denna artikel fortsätter jag publicera dialektord grupperade i tematiska grupper enligt ordens betydelser. I 
ordlistor nedanför kommer ett svenskt ord och sedan dess ekvivalent i dialekten. Artikeln omfattar dialekt- 
ord som börjar med L och M. 

Som man kan lätt se, är ganska många ord 
i Gammalsvenskbydialekten nästan identiska 
med motsvarande standardsvenska ord (t.ex. 
būk ’bok’, minne ’minne’, mann ’man’, mustär 
’moster’). De flesta dialektord är inte helt 
identiska, men är ganska nära och igenkän-
nliga (t.ex. mōn ’måne’, musa ’mosse’, mūär 
’mor’, lǟraṣk ’kvinnlig lärare, lärarinna’, 
mänske – uttalat med sk som i ska – ’männ-
iska’, lōmb ’lamm’, miss ’mössa’). Vissa ord 
är mera specifika, t.ex. möḷekḷomp ’moln’, 
lukk ’spindel’, ginfäre ’kvinnlig äktenskaps-
mäklare’, men vanligen har sådana ord 
paralleller i andra svenska dialekter. Det är 
en verklig sällsynthet när ett ord inte har 
klara släktingar; ett sådant ord är t.ex. fiṣṣt-
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Principer för denna publikation var 
förklarade i föregående artiklar i Sverige-
kontakt (2021, nr. 3 och 4). De tematiska 
grupper som presenteras här är praktiskt 
taget uttömmande, t.ex. sektionen »Adjek-
tiv» innehåller alla adjektiv som börjar med 
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Förkortningar: 
best. – bestämd
f., fem. – femininum
m., mask. – maskulinum
n., neut. – neutrum
obest. – obestämd
oböjl. – oböjligt ord
pl. – plural
ry. – ryska
sg. – singular
sv. – svenska
ty. – tyska

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 beteck-
nas frasbetoning. Bindestreck visar delar av 
sammansatta ord, t.ex. mann-foḷk ’manfolk’.
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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. 

Bindestreck visar delar av sammansatta ord, t.ex. mann-foḷk ’manfolk’. 

 
Böjningsmönster 

Maskulina substantiv (det är bara mest typiska former som anförs i exemplen; i intervjuer 
och i verkligt tal kan förekomma varianter, t.ex. bēkar och būknar vid sidan av bēkär ’böcker’): 

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

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

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

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

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

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

med omljud 
-re/-e  

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

 
Feminina substantiv: 

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

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

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

 
Neutrala substantiv: 

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

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

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

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

Typ Mask. sg. Fem. sg.; Neutr. sg. Icke-attributiv plural 
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attributiv plural; 
svag form 

1 tummär  ’tom’ 
nīär ’ny’ 

tumm 
nī 

tummt 
nitt 

tummar 
nīar 

2 dīran ’dyr’ 
fāḷan ’vacker’ 

dīr 
fāḷ 

diṭṭ 
faṭṭ 

dīrar 
fāḷar 

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

likḷe 
roste 
nako 

likḷet 
rostet 
nakot 

likḷendar 
rostndar 
nakondar 

 

Andlig värld, kultur, utbildning 

bok būk f. III (obest. pl. bēkär, bēkar, būknar; best. pl. bēk(ä)re)  

bokomslag būk-lokk n. 1 

bokstav bukstäv f. II.2 (< sv.), buṣṣtāb f. II.2 (< ty. Buchstabe) 

fasta fast f. II.2 (bara sing.) 

gudstjänst kirke-goŋŋ m. I.1 

häfte häft n. 1 

klass (i skolan) klass (oböjl.; < sv.) 

sed; vana mūt n. 1 

Psykiska fenomen 

barnasinne bōn-stond n. 1 (bara sing.; används om en förståndshandikappad person) 

minne minne n. 2 

 

Fysisk värld och naturfenomen 

grunt ställe i floden minne n. 2 

komet märke n. 2 

mosse, kärr musa m. III.1 

luft lüft n. 1 (bara sing.) 

moln möḷe-kḷomp m. I.1 

måne mōn m. I.4  

stäpp, grässlätt land n. 1 (vanligen lande, best. sing., pluralform förekommer inte; ordet 

används om land utanför byn) 

vattenlinje, flodstrand lī f. I.1 (bara sing.) 

 

Människor 

mamma mama/mamma f. (inga andra former förekommer) 

man mann m. IV (pl. männär, männar, best. pl. männre, männe); mann-sjūn n. 1 (bara 

sing.) 

manfolk mann-foḷk n. 1 (bara sing.)  

Böjningsmönster
Maskulina substantiv (det är bara mest typiska former som anförs i exemplen; i intervjuer och i 
verkligt tal kan förekomma varianter, t.ex. bēkar och būknar vid sidan av bēkär ’böcker’):

Feminina substantiv:

Neutrala substantiv:

Adjektiv (för detaljer om adjektiv se Sverigekontakt 2018, nr 3, s. 20–23)
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Andlig värld, kultur, utbildning
bok būk f. III (obest. pl. bēkär, bēkar, būknar; 
best. pl. bēk(ä)re) 
bokomslag būk-lokk n. 1
bokstav bukstäv f. II.2 (< sv.), buṣṣtāb f. II.2 
(< ty. Buchstabe)
fasta fast f. II.2 (bara sing.)
gudstjänst kirke-goŋŋ m. I.1
häfte häft n. 1
klass (i skolan) klass (oböjl.; < sv.)
sed; vana mūt n. 1

Psykiska fenomen
barnasinne bōn-stond n. 1 (bara sing.; 
används om en förståndshandikappad per-
son)
minne minne n. 2

Fysisk värld och naturfenomen
grunt ställe i floden minne n. 2
komet märke n. 2
mosse, kärr musa m. III.1
luft lüft n. 1 (bara sing.)
moln möḷe-kḷomp m. I.1
måne mōn m. I.4 
stäpp, grässlätt land n. 1 (vanligen lande, 
best. sing., pluralform förekommer inte; 
ordet används om land utanför byn)
vattenlinje, flodstrand lī f. I.1 (bara 
sing.)

Människor
mamma mama/mamma f. (inga andra 
former förekommer)
man mann m. IV (pl. männär, männar, best. 
pl. männre, männe); mann-sjūn n. 1 (bara sing.)
manfolk mann-foḷk n. 1 (bara sing.) 
mor mūär f. II.2
morfar muṣṣ-fār m.; oböjl.
mormor murmūr/murmur f. (inga andra 
former förekommer; < sv.); mūṣ-mūär f. 
(oböjl.)  
moster mustär f. II.2 
måg mōg m. I.1 (kanske ett svenskt lånord) 
människa mänske II.3 eller f. I.2 (best. sing. 
mänskja, menske, pl. mänskjar, menskjar, menskar; 
best. pl. mänskjana) 
pratmakare, pratsam kvinna  lopagoj 
f. II.2
skvallerkärring ljǖaṣk f. I.1; ljǖdaṣk f. I.1
skvalleraktig man ljǖdar m. II.2 

Yrken, sysselsättningar
hembiträde (kvinnligt) māvd f. I.1
lärare lǟrar (också uttalat med [-eː-]) m. 
II.2
lärarinna lǟraṣk (också med [-eː-]) f. I.1
målare moḷar m. II.2 
mjölkare möḷkar m. II.2 
mjölkerska möḷk(j)aṣk f. I.1
munk munk m. I.1 
murare mǖrar m. II.2 

Djur, fåglar, fiskar
lamm lamm n. 1 (< sv.); lōmb n. 1
ligghöna (som sitter på ägg) ligge-hēn f. II.2 
lärka lärke f. II.3

mal (fisk) loka m. III.1
markatta mar-katt f. II.2
märr märr f. II.2 

Insekter och småkryp
loppa lupp f. II.2
lus lǖs f. III (pl. lissär, best. pl. lisse, lissena)
mott māḷ n. 1
mygga migge/migg f. II.3
myra möür f. II.2
myrbo möür-bū n. 1; möür-ruka m. III.1 
skalbagge; mask makk m. I.1
spindel lukk m. I.1
spindelnät lukk-nät n. 1

Människo- och djurkropp
hjärna märg m. III.2 (inte »märg», åtmin-
stone i de användningsexempel som har 
förekommit)
led lē m. III.2, or m. III.1, n. 1, m. I.1 
(obest. sing. lē, lēa, best. sing. lēan, lēe, lēen, pl. 
lēar, best. pl. lēena, lēana, lēa)
lever livär/lēvär f. II.2
lillfinger lill-fiŋär n. 1
ljumske ljüsk f. II.2
lugg lügg m. I.1
lunga luŋŋ f. II.2
”lusväg” lǖs-vǟg m. I.1 (bena; används 
skämtsamt)
lår lōr n. 1; lōr-bäin n. 1 
läpp läpp m. I.1
mage mōa m. III.1 
man mān n. 1
mjälte mält m. III.2 
mun munn m. I.4
pekfinger lōŋ-fiŋär n. 1
tass lapp f. II.2 (< ry. лапа [ˈlapə] f.)
tryne, ansikte mokk f. II.2 (grovt ord; < 
est. mokk ’läpp; nos; tryne’)

Växter
malört māl-grǟse n. 1 (bara best. sing. före-
kom)
mossa musa m. III.1 
målla mōld n. 1 (bara sing.) 

Byggnader och deras delar
(inner)tak lüft-värk n. 1
lucka, liten dörr lükk f. II.2
mellanvägg milla-vegg f. I.1
monument minn-stäin m. I.4
mur mǖr m. I.3 
vind, vindsrum lüft n. 1

Hushållsobjekt, möbler
bänk (som är innanför huset) lās f. II.2 (< 
est. lavats); lōŋ-lās f. II.2
kista (som möbel) loik/löük/löik f. II.2
lampa lamp f. II.2
ljus ljǖs/lǖs n. 1
ljusstake ljǖs-fūt m. IV
lock lokk n. 1
lod lū n. 1
lås lōs n. 1

Verktyg
brödkavel maŋḷ m. I.4; maŋḷ-stukk, maŋŋöḷ-

stukk, maŋŋ-ṣtukk m. I.1
båt lusk f. II.2 (< medellågty. loske ’båt’ < ry. 
лодка [lotkə] f.)
lie lī m. III.2, līa m. III.1, līar m. II.2
lieskaft lī-skaft n. 1
maskin maṣī́n f. II.2
metspö mäit-vīdje f. II.3
motorcykel motär-sikkl m. I.4 (< sv.); mūtot-
sikkäl m. I (en blandning av motsvarande 
svenskt och ryskt ord) 
nyckel likäḷ m. I.3

Kläder
(större) stövlar läggjat-stüvḷar m. I.3
skärp lind m. III.2 
luva ljǖ/lǖ f. II.2
slinga mask f. II.2
mössa miss f. II.2 
malja mällje f. II.3  

Mat
kärna (i nöt) māt m. I.2
leverkorv livär-korv m. I.1
lagerblad lurbäṣ-bḷā n. 1
mannagröt mana-gräit m. I.2
middagsmat middas-jäta n. 2 (bara sing.)
mjöl mȫḷ n. 1 (bara sing.)
mjölk möḷk n. 1 (bara sing.)
mjölkvälling möḷk-väliŋ m. I.1 
saltlake loka m. III.1

Byn och dess delar
främre gård (trädgård framför huset) lill-
kätt m. III.2
jordbit land-bita m. III.1; 
jordstycke lant-stikke n. 2
»ljugbänk» ljǖ-bänk m. I.5 (bänk vid porten 
där människor brukade sitta och skvallra)

Sjukdomar
herpes munn-sōr n. 1
magvärk mōa-värk m. I.1  
mässling mäxliŋ m. I.1 

Tidsbeteckningar
lång tid lōŋäṭī́är (inga andra former före-
kommer)
lördag löüdan m. I.1 (bara bestämd singular 
används)
maj maj (oböjl.)
mars märts (oböjl.; < ty. März)
middag middar m. II.2 
minut minǖt/minǘtt f. II.2 (< sv.)
morgon monnar m. II.2
morgontid morrons-tīn m. II.1 (bara bestämd 
sing. förekommer) 
månad mōn m. I.4
måndag mōndan (bara bestämd sing. 
används)

Ämnen och material
dammig jord, mull mǖld f. I.1 eller n. 1 
lera läiär n. 1

Abstrakta substantiv
lekande läikande (oböjl.)
lov, tillåtelse lō (oböjl.)
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lycka likk (inga andra former förekom)
längd lōŋhäit m. I.2; lōŋläik m. I.1
lögn ljǖd f. II.2
makt maft (oböjl.)
metande, fiskande mäitjande (oböjl.)
mörker märkhäit m. I.2
skvaller ljǖhäit f. I.1
skymning märkning f. I.1

Adjektiv och particip
böjlig mnjǖkär/mjǖkär 1 (»mjuk» är bḷöütär)
dammig mǖldatär 1
grumlig, oklar (om t.ex. vin) mǖnat (neut.; 
bara denna form förekom)
gänglig länkjatär 1
halt lunkatär 1
lerig läiratär 1
levande lēvandestär 
liten lītndär, lītn, lilldär, lītär (comp. mindäre, 
superl. minst); ganska liten minnsla 
ljum lümmär 1
ljus ljǖsär 1
ljusgren ljǖs-grēndär 1 

ljushårig ljǖs-hōratär 1
lustig lüstndär 3
lycklig likḷendär 3
låg lōgär 1
lång lōŋär (neut. lāmft) 1; ganska lång 
lōŋläikatär 1; läŋsla (oböjl.); med långt 
ansikte lōŋ-jezíchtatär 1; långspetsig lōŋ-spit-
satär 1
lätt; billig lētär 1
lös löüsär 
mindre; yngre mindäre; minst; yngst minst
mulen möḷatär 1; möḷendär 3
multen (om träd) mülkendär 3 
mångslags moŋŋaslass (oböjl.) 
mässlingsärrig mäxliŋs-ärratär, mäxl-är-
ratär 1 
mätt; trött mättär 1
mör (om deg) mēran 2 
mörk märkär 1
smal mnjǖär 1
stinkande lüftatär 1
trång mnjǖasla (oböjl.)

Adverb
alltid mäseä́itt, mäseä́int
för mycket mässla (»i mesta lag(et)»); 
mässlasla 
i mitten milla 
i morgon morre/more
i morse morest 
inte tillräckligt minnsla 
kanske mado; mäiäḍä́il
lite līte 
ljust ljüsst 
lågt lōft 
långt lāmft 
länge lōŋäṭī́är, loŋaṭī́är (comp. läŋäre tīär)
längre läŋäre 
löjligt löḷet 
mer mäiär, mäiäre
mest mäst 
mindre mindäre 
mitt mitt; mitta; mittüte 
mycket mike 

Text och foton: Alexander Mankov (Institutet för 
språkvetenskap, Rysslands vetenskapsakademi)



28 SVERIGEKONTAKT

“Man får försöka lära av historien” 
säger drottning Kristina den äldre, 
farmor till den svenska historiens 
vanligaste Kristina.  

Det är på ett sätt ”bottom line” och 
den grundläggande lärdomen från 
denna fantastiska, fantasi- och  

kunskapsrika bok av Inger Schuberth,  
historiker och 1600-talsexpert. 

Som DÅ så NU.
Författaren färdas i en tidsmaskin till 

Nyköpingshus 1623 och träffar under 
några dagar Karl IX:s änka, den tysk-
danska Kristina av Holstein-Gottorp, 
mamma till Gustav II Adolf. De pratar 
och äter och dricker malagavin och det 
blir ett djupare och mera detaljrikt samtal 
än någon nutida söndagsintervju i radion. 
Intervjuaren bekräftar och komplette-
rar från sin nutida utsiktspunkt Kristinas 
berättelser – och underlåter skonsamt nog 
att nämna vissa händelser, såsom Lützen 
1632, slaget vid Poltava, stölden av makens 
kröningskrona, barnbarnet Kristinas abdi-
kation och övergång till katolicismen.

Bokens fiktiva men väl underbyggda 
samtal ger en 
djup förståelse 
och kunskap 
om östersjö- 
problematiken 
– bakgrund till 
de nordiska 
krigen som vi 
upplever som 
så fjärran, 
men likheter 
med dagens 
Ukraina- 
situation är 
påtaglig. 

Det poli-
tiska spelet 
är samma 

samma, den geografiska spelplanen nästan 
likadan – landområden runt Östersjön, 
ständiga gruff med Ryssland, Polen, Dan-
mark, hemliga brev, depescher, falskspel 
och intriger, medlingsförsök och lösen-
summor, summariska rättegångar och 
brutala straff, vapenhjälp och legosolda-
ter, flottor som byggs och går under, avtal 
som ingås eller bryts. Då och då erbju-
danden om att någon ung son kan bli 
tsar eller tronarvinge eller få en landsdel 
som förläning eller hertigdöme. För alla 
är släkt, kusinbarn, fosterbarn, illegitima 
barn eller taktiskt ingifta enligt modellen 
gift-vid-första-ögonkastet. Stridigheterna 
upphör stundom för att ett rejält gästabud 
ska kunna arrangeras med Oldenburgare, 
Holstein-Gottorpare och Wasafamiljerna, 
den i Sverige och den i Polen. Man kan 
tänka sig många anslående bildsidor i en 
dåtida Svensk Damtidning.   

Ständigt nagelfars i dialogen statens 
organisation och effektivisering, centrali-
sering eller decentralisering, federalt med 
hertigdömen eller överstatligt – tankemo-
deller från de tyska furstendömena – dis-
kuteras grundligt. Maktbalansen mel-
lan kungen, adeln och riksdagen? Vilka 
beslutsfunktioner ska decentraliseras? Skat-
ter, rättsväsende? Domsrätt med straffut-
mätning och benådningar? 

Samma debatt pågår i dagens USA. 
Och på ett annat plan i EU.

Informationsflödet mellan staterna sker 
rimligt raskt genom brev och kurirer – 
bara aningen långsammare än Postnord.

För en göteborgsk läsare kompletteras 
bilden av det första Göteborg, på Hisings-
sidan, och av Älvsborgs fästning – två 
gånger intagen av danskarna, två gånger 
dyrbart utlöst. Trots detta tas Karl Filip, 
drottningens yngre son, emot på sin euro-
peiska rundresa med ett hejdundrande 
gästabud på Kronborgs slott. Kristian IV 
kan inte motstå att berätta hur mycket 
överdådet har kostat – pengar tagna ur 

Ett 400-årigt 
Drottningsamtal 

RECENSION

den älvsborgska lösensumman. Det gäller 
att odla nätverken och släktförhållandena 
trots oenighet om landområden, handel, 
tullar – och framförallt religionen. Gustav 
II Adolf  och Kristian IV har trots fortsatt 
oenighet fest i en vecka i Halmstad när 
lösensumman om 1 miljon silverdaler slutli-
gen är erlagd 1619.

Boken kan på många sätt läsas utifrån 
de olika tidsplanen. Det är inte bara ett 
inkännande personporträtt av en synnerli-
gen stark, klok, tidlöst kompetent kvinna, 
ekonom, företagsledare för gruvor och 
mässingsbruk, politiker, administratör, upp-
fostringsmedveten mor och lärare till egna 
barn och styv-och fosterbarn, godsförval-
tare och hertigdömesförespråkare; det är 

Inger Schuberth: Ett längre samtal med Kristina den äldre. Bokförlaget Langenskiöld. Stockholm 2022
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Nya spännande
böcker från Sverige!

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

Pascal Engman
X

Patrik Svensson
Den lodande människan

Alex Schulman
Malma station

Liza Marklund
Kallmyren

209:- 219:- 199:- 209:-

också en insiktsfull berättelse om politiska 
maktspel – så märkligt lika våra dagars. 
Hur ska man kunna hålla mellan- och 
överstatliga avtal och överenskommelser, 
garantier, eder och kungaförsäkringar?

Religionens makt – protestantismen 
mot katolska ligan – gällde då. Religionens 
makt är fortfarande, 400 år efteråt, orsak 
till internationella konflikter.

Två sluttankar och en förhoppning: 
• Denna bok borde vara obligatorisk 
 läsning för politiker och UD-personal. 
• Tidens gång är en chimär. Slutsatserna  
 varje generation drar av historien är –  
 inga. 

Den svenska regentlängden från den seger-
sällska ätten och framåt omfattar – för-
utom de regerande Margareta, Kristina 
och Ulrika Eleonora –  64 
drottningar. Man skulle 
gärna vilja lyssna på samtal 
med resten av dem också!

Text: Ulla Berglindh

Författaren Inger Schuberth och förläggaren 
Susanne Hamilton
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På sommaren kom då ett sådant till-
fälle. Jag körde till Bad Saulgau, 
en stad med ca 17 000 invånare, 

ca en timme från Bodensjön där jag bor. 

Karin och hennes golden retriever Dessie 
tar glatt emot mig. Karin bor alltså i Bad 
Saulgau sedan 1963, men vägen dit var inte 
direkt rak. Jag får följa med i en berättelse 

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

90 år 
av flerspråkighet
Det kom ett mejl med ämnet ”Läsförståelse i flerspråkiga miljöer”. Karin, 90 år, från Bad Saulgau, hade läst den här 
spalten av mig i Sverigekontakt om flerspråkighet och hon berättade att hon tyckte att det var trevligt att vi bor så 
nära varandra (vi bor båda i sydvästra Tyskland). Karin berättade även om sig själv: född i Rostock, uppväxt i Burma, 
Berlin och Etiopien. Ett liv av flerspråkighet – det lät ju väldigt intressant! Mejlet kom dock vintern 2022 i en tid när 
covid19-viruset var starkt utbrett, så vi beslutade att försöka träffas vid ett senare tillfälle.

som är full av olika länder och språk och 
det är inte alltid lätt att hänga med i alla 
uppgifter och årtal. Men Karin hjälper mig 
med förståelsen och en tydlig bild av fler-
språkigheten målas upp framför mig. Jag är 
väldigt imponerad. Karin berättar att hon 
får stöd av sin mammas dagböcker, mycket 
kan hon ju inte komma ihåg själv, då hon 
var för ung.

Ett liv färgat av många platser 
och språk
Tyskland har alltid varit närvarande i 
Karins familjs historia. Hennes farfar kom 
från Flensburg. Pappan växte dock upp 
i Göteborg, där föräldrarna även träf-
fades. Hennes mamma kom från Rostock, 
men jobbade i Göteborg som au-pair när 
föräldrarna träffades. Pappan jobbade sen-
are för Svenska Tändsticksaktiebolaget i 
Rangoon, Burma (nuvarande Myanmar). 
Mamman åkte dock hem till Tyskland, 
till Rostock, för att föda deras första barn, 
Karin, som kom till världen 1931. De 
bodde sedan hos morföräldrarna i Güstrow, 
den första tiden var alltså färgad av tyska. 
Det var inte så enkelt att förflytta sig över 
jordklotet på den tiden, så pappan lärde 
känna Karin först nio månader senare. 
Även ledigheterna var lite annorlunda då, 
pappan kunde stanna lite längre i Tyskland. 
1,5 år senare föddes Karins lillebror, men 
då var pappan tillbaka i Burma. När bro-
dern var sex veckor åkte mamman tåg till 
Genua, Italien, och därifrån båt till Burma 
(tänk er vilken resa i jämförelse med hur vi 
reser idag!), där de senare bodde tills Karin 
var sex år.

Tiden i Burma präglades av engelska 
och när de flyttade tillbaka till Europa pra-
tade barnen bara engelska, mormor kunde 
inte prata med dem. Det blev först ett års 
skola i Göteborg, och sedan Svenska skolan 
i Berlin. Karin berättar att prästen som var 
där engagerade sig för judiska flyktingar, 

Karin med barnbarn Lina och barnbarnsbarn Alva, september 2021
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- 
Har du erfarenhet av flerspråkighet?
Om du har det så finns möjligheten att skriva om dina 
erfarenheter i vår spalt Samspråk om flerspråkighet. 
Man kan skriva på många olika sätt, mer faktabe-
tonat eller mer kåserande, kortare eller längre, och 
man kan få redigeringshjälp om det behövs. Man 
kan även skriva om sig själv, sina barn eller barn-
barn, eller man kan presentera en skola, klubb eller 
region där flerspråkigheten frodas. Det är ju det som 
är viktigt här: att lyfta fram nyttan och glädjen av att 
kunna flera språk och språkliga varieteter. Det är 
viktigt att uppmuntra barn och unga människor att 
skaffa sig en så bred språklig repertoar som möjligt. 
Då öppnas med ens många dörrar. Hör av dig till 
Monica Bravo Granström: contact@monicabg.com 
om du vill skriva något.
 
Monica Bravo Granström har doktorerat vid lärar-
högskolan PH Weingarten i södra Tyskland med 
avhandlingen ”Läsförståelse i flerspråkiga miljöer”.  

 Linda Engfeldt

som han gömde i kyrkan (se även: https://
www.svenskakyrkan.se/nyheter/sven-
ska-kyrkoherdar-i-berlin-kampade-for-for-
tryckta-under-nazitiden).

Det var oroliga tider så det blev en flytt 
tillbaka till Sverige. Brodern, som alltså var 
yngre, gick ett tag in i en tyst period, det 
hade ju varit många språkomställningar. 
Efter kriget jobbade pappan först en tid i 
Göteborg, och sedan i Berlin ett år för  
Röda Korset, innan det 1947 bar av till  
Etiopien. Karin och brodern kom efter 
1948, de hade då hunnit att tillbringa 
några månader i England på en bondgård, 
där engelskan från Burma kom tillbaka.  
I Etiopien kom ett språk till in i deras liv – 
franska som de hade i skolan. Karin berät-
tar att hon kommer ihåg en del del. Hennes 
pappa intresserade sig även han för franska 
och lärde sig det med.

Läsning och mer tyska
Karin är tacksam för sina språk och kän-
ner att hon har ett stort ordförråd som gör 
det lätt att t.ex. läsa på engelska. Vi tittar på 
hennes böcker (jag är väldigt läsintresserad 
jag med) och Karin berättar att hon läser 
på tyska, svenska eller engelska, det beror 
på vilken bok som finns tillhanda. Böckerna 
är sorterade efter språk: på översta hyllan i 
en bokhylla är de engelska böckerna, sedan 
tyska. Svenskan har en egen bokhylla. Karin 
lånar även böcker på det lokala biblioteket.

Ödet skulle se till att det blev ännu mer 
tyska i hennes liv längre fram – hennes 
framtida man kom från Österrike, men 
de träffades i Sverige, då han jobbade på 
Götaverken. Några år senare kom första 
dottern, det blev fyra döttrar till slut. Innan 
dess hade Karin hunnit jobba som över-
läkarsekreterare på Sahlgrenska. De bodde 
några år i Österrike, innan det 1963 bar av 
till sydtyska Bad Saulgau. Karin arbetade 
sedan bland annat på ett bokförlag där rabatt 
på böcker till de anställda var en förmån – 
”jättebra” säger storläsaren Karin. Senare 
i livet ägnade sig Karin åt hunduppfödning 
och även där hade hon kontakt med Sve- 
rige, via olika andra uppfödare.

Svenskans roll i familjen
Karin försökte tala svenska med barnen, 
men dessa kunde inte riktigt förstå nyttan 
med att prata svenska. Mannen kunde vis-
serligen lite svenska och hela barnens lov 
tillbringades i Sverige på Brottkärr utan-
för Göteborg med morföräldrarna. Dessa 
talade ju dock tyska, då behövdes ingen 
svenska. Tiderna var inte heller som idag, 
med internet, där man kan prata och ha 
kontakt med personer över hela jordklotet i 
realtid, söka information, läsa e-böcker osv 
eller relativt korta och bekväma resor.  
I den lilla staden hon bor i har det inte 
direkt funnits några andra svenskar, därför 

blev hon glad när hon läste i Sverige-
kontakt att jag bodde i närheten. En av 
Karins döttrar bor dock i Sverige idag, 
hon brukar ta med sig böcker till Karin. 
En annan dotter bor liksom Karin i Bad 
Saulgau. Hon heter Ingrid och brukar 
baka bullar. Ett av barnbarnen bor i 
Tübingen och läser svenska som tillval 
på universitetet där. Så det svenska lever 
kvar på olika sätt i familjen.

Längtan
Vi som har bott i flera olika länder 
brukar ofta längta efter olika saker som 
vi saknar från olika platser. Det är dock 
svårt för Karin att resa nu, men det är 
inget hon hänger upp sig på, det bara 
är så. ”Man anpassar sig, man kan ju 
inte gå omkring och längta hela tiden”. 
Karin berättar dock att hon saknar 
Göteborg. Framförallt mat saknas – fisk 
(t.ex. strömming, flundror) och räkor. 
I södra Tyskland äter man inte mycket 
sådant och jag känner igen mig i den 
längtan. Bakelserna från Bräutigams i 
Göteborg nämns. Princesstårta är något 
som alltid äts till födelsedagar i Karins 
familj, det är dottern Ingrid som bakar 
dem nu. Men även saker som Konstmu-
seet och biblioteket saknas. Just de sven-
ska biblioteken är något som jag också 
brukar längta mig sjuk över. Här i de 
snarare lantliga delarna av södra Tysk-
land finns det visserligen bibliotek, men 
många är snarare bättre utrustade skol-
bibliotek och framförallt saknar man ju 
den svenska litteraturen. Idag kan man 
visserligen läsa e-böcker, men Karin och 
jag är ense om att känslan av att läsa en 
pappersbok dock är oslagbar. 

Vi oroar oss lite över vad som kom-
mer att bli av med våra böcker när vi 
inte finns mer. Detta tror jag att många 
över hela världen kan känna igen sig i – 
vad ska bli av alla dessa ”svenska mini- 
bibliotek” runt om i världen, som ju 
med stor möda har samlats ihop? Men 
det är ju en fråga som endast tiden kan 
svara på.

Vi konstaterar att världen har för- 
ändrats mycket över hennes 90 år, även 
språkbruket. Nu talar de flesta engel-
ska, även om det i den sydtyska delen 
av världen där vi bor inte är så utbrett 
som i t.ex. Sverige. Men möjligheterna 
till kontakt över lands- och språkgränser 
har ökat enormt och tack vare internet 
fick vi chansen att lära känna varandra 
och utbyta tankar om språk och fler-
språkighet, något som vi både tyckte var 
väldigt trevligt.

Text: Monica Bravo Granström

- 

Idag byter vi land lättare än tidigare. Ofta 
byter man då även språk, det vet ni som läs-
er denna spalt säkert redan. Detta är något 
som forskningen gärna undersöker på olika 
nivåer. Hur använder flerspråkiga personer 
sina språk, exempelvis inom familjen, bland 
vänner, på jobbet/i skolan och i andra sam-
manhang? Detta är extra spännande nu, när 
digitala medier underlättar kontakter mellan 
olika platser. 

Detta vill Monica Bravo Granström och Gisela 
Håkansson (två språkvetare med koppling 
till svenskan i utlandet: Monica som boende 
i Tyskland med egna barn, Gisela med barn 
och barnbarn i Spanien) undersöka närmare 
och de har därför tagit fram en enkät. Syftet 
är att få veta mer om flerspråkig kommunika-
tion där svenska är ett av språken. Frågorna 
i enkäten omfattar exempelvis när och i vilka 
sammanhang olika språk används, om det är 
skillnad mellan ‘verklig’ och digital kommu-
nikation, om det är skillnad mellan recep-
tiv (lyssna, läsa) och produktiv (tala, skriva) 
språkanvändning. En annan fråga är, om det 
finns något samband mellan användning av 
svenska och planer på barnens framtida ut-
bildning?

Projektet genomförs med stöd från Svenska 
Akademien.

Vi vänder oss nu till dig som bor utanför Sve- 
rige och hoppas att du vill vara med och svara 
på frågorna! Enkäten består av nio frågor 
(med underfrågor) och tar ca 10–15 minuter 
att besvara (sker anonymt). Länken: https://es-
.phwg.de/evasys/online.php?p=svenska2022 
Tack så mycket på förhand!

Hälsningar Monica Bravo Granström (Päda-
gogische Hochschule Weingarten, Tyskland) 
och Gisela Håkansson (Lunds universitet och 
Linnéuniversitetet, Sverige)

DELTA I STUDIE 
OM SPRÅKBRUK
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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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År 2020 hedrades NASA-astronauten Jes-
sica Meir med två framstående utmärkel-
ser i Sverige: Årets Svensk-Amerikan av 
Vasaorden av Amerika och Teknologie He-
dersdoktor vid Luleå Tekniska Universitet. 
Båda dessa utmärkelser överlämnades till 
Jessica Meir i Luleå i Sverige i november 
2021. 

ÅRETS 
SVENSK-AMERIKAN

Jessica Meir 

I samband med en bankett för hedersdok-
torerna hedrades Jessica Meir både av 
Vasaorden och universitetet. Omkring 300 
gäster applåderade henne när Ordförande 
Vasaorden Catherine Bringselius Nilsson 
höll tal till Jessica Meir och överlämnade 
utmärkelsens insignier: en guldplakett och 
ett diplom. Göran Nilsson, Vasaorden, pre-
senterade telegram från Kung Carl Gustaf 
och Sveriges ambassadör i USA.

Dagen innan hade Jessica Meir hållit en 
föreläsning som inleddes med en berät-
telse om hur hon som 5-åring ritade in sig 
själv på månen. Hennes dröm, att bli ast-
ronaut, gick i uppfyllelse genom hårt arbe-
te, målmedvetenhet och engagemang. 

Catherine Bringselius Nilsson 
Ordförande Kommittén för Årets 
Svensk-Amerikan
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Recension: Nathan Shachar, Johnson-
linjen och Latinamerika. Stockholm: 
Bokförlaget Stolpe. 352 s.

Valborgsmässoafton 1946 befann sig det 
svenskregistrerade motorfartyget Panama 
på nordlig kurs utanför Brasiliens kust. En 
order från rederiet i Stockholm anmodade 
kaptenen att ändra kurs och gå in i Rio 
de Janeiros hamn. Anledningen var att en 
svensk prins hade fötts, och detta måste 
firas i en hamn där rederiet hade viktiga 
intressen. Champagne bars in från kyl-
rummen, Panama gick in till kaj. Sveriges 
ambassadör i Brasilien klev ombord, limou-
siner flockades på kajen, agenter och kunder 
anslöt med kort varsel. Vid midnatt blåstes 
för avgång, och gästerna eskorterades ned-
för den branta lejdaren.

Detta återberättas i Nathan Shachars 
bok Johnsonlinjen och Latinamerika, som hand-
lar om rederiet Nordstjernan, mer känt 
världen över som Johnson Line. Episoden 
är typisk för detta rederi, som hade en fur-
stlig framtoning och vars grundare och arv-
tagare tänkte och agerade med fosterländ-
ska förtecken. Samspelet mellan kungahus 
och rederi tog sig många former. Fartygen 
fick namn efter kungar, drottningar och 
prinsar. Majestäten bevittnade sjösätt-
ningar. Oscar II själv engagerade sig för 
etablerandet av rederiets linjetrafik till Syd-
amerika. 

Sveriges roll som stor varvs- och sjö-
fartsnation är passé sedan några decennier. 
”Vår känsla av att tillhöra en sjöfartsnation 
har gått förlorad”, hävdar Shachar, flera 
gånger prisbelönt för sina böcker om Mel-
lanöstern och Latinamerika. Om rederiet 
Nordstjernan och Johnson-koncernen har 
skrivits avhandlingar, memoarer och repor-
tageböcker. Genom att väva ihop existe-
rande vetande med information från brev, 
interna promemorior, reklam och filmer 
samt egna intervjuer har författaren lyckats 
i sitt syfte att förmedla stämningar från de 
stora linjefartygens tid. 

Framställningen börjar med Jönköpings-
sonen Axel Johnsson (i Stockholm ändrat till 
Johnson). Han var en sann entreprenör, en 

selfmade affärsman som med begränsade 
resurser, disciplin och järnvilja lade grunden 
till ett affärsimperium. Generationsväxling-
arna har inte varit utan problematik, men 
det är en aspekt som endast belyses margi-
nellt. De tre första ledarna hette alla Axel 
Johnson, nummer två och tre med mel-
lannamnet Ax:son, nummer två vanligen 
benämnd och titulerad ”generalkonsuln” 
och nummer tre ”bergsingenjören”.

Landkrabban Axel Johnson anlände till 
huvudstaden i tonåren och arbetade som 
bokhållare i textilbranschen. 1873 öpp-
nade han en ”agentur och kommissionsaf-
fär”. Han lärde sig engelska, skaffade sig 
tyska och engelska kunder och förvärvade 
med eget kapital 900-tonsångaren WT 
Marshall. På egen köl fraktade han kol 
från England till svenska järnbruk. Han 
specialiserade sig på frakter med malm, kol 
och timmer. 1890 grundade han rederiak-
tiebolaget Nordstjernan. 

Johnson hade visioner, och en av hans 
kungstankar var att nationen Sverige med 
eget tonnage skulle frakta varor till och 
från landet. Johnson var en uppåtsträvare 
och den materiella framgången var viktig, 
men framför allt ville han åstadkomma 
något. Han var som klippt och skuren i en 
tid präglad av snabb industrialisering och 
nya kommunikationer. Det var en tid då 
Lars Magnus Ericsson, Gustaf  de Laval 
och Gustaf  Dalén slog igenom; deras 
uppfinningar sökte en världsmarknad, 
och i detta sammanhang var kommersi-
ella genombrott av betydelse. En växande 
marknad fanns i Latinamerika, ett område 
som i motsats till Asien och Afrika tidigt 
kastat av sig kolonialmakternas ok. Här 
fanns en rad fria republiker som höll på att 
befolkas med europeiska emigranter. 

I Johnsons framtidspussel fanns behov 
av svensk linjetrafik, ett slags vågornas 
spårvagnar som med tidtabeller kunde 
hämta och leverera i två riktningar. John-
sons recept var linjesjöfart i motsats till 

Nordstjernan 
och Sydamerika

RECENSION

trampfart. Målet var reguljär sjötrafik på 
länderna runt Rio de la Plata, och 1904 
annonserade han en fast ångbåtslinje mel-
lan Sverige och Argentina. 

Axel Johnson ansåg att kaffe var en stra-
tegisk vara, som svenska importörer och 
konsumenter fick betala till för höga priser, 
eftersom den internationella kaffehandeln 
sköttes av karteller styrda av tyskar och 
britter. År 1910 kom äntligen ett genom-
brott för Brasilien—La Platalinjen då John-
son efter ihärdig och kostnadskrävande 
konkurrens med brasilianska, engelska och 
tyska intressen lyckades komma in i den 
brasilianska kaffekartellen. Därmed kunde 
brasilianskt kaffe fraktas direkt till Sverige, 
och fördyrande omlastningar, inte minst i 
Hamburg, undveks.

Det är en krävande uppgift att precisera 
Johnsonlinjens betydelse för Fattig-Sveriges 
förvandling till Välstånds-Sverige. Rederiet, 
både dess skapare och dess förvaltare i senare 
generationer, anpassade sig med smidighet 
till skiftande förutsättningar på den globala 
marknaden. Detta krävde kunskap och resur-
ser samt inte minst djärvhet och uthållighet 
och en lämplig organisationsform. 

Världspolitikens och världsekonomins 
berg- och dalbana innebar både tillfälliga 
förluster och möjligheter till nya satsningar. 
Världskrigen innebar förluster av tonnage 
och manskap. Första världskriget kom oläg-
ligt inte minst därför att Johnson vidgat 
rederiets aktionsradie med en Sydpaci-
fic-linjen och Nordpacific-linjen. Inte desto 
mindre utvecklades rederiet i positiv rikt-
ning under kriget. Med vinster från rede-
riet stärktes och utvidgades andra grenar 
av Johnsonkoncernen. I bokföringen var 
rederiets tillgångar lågt värderade under 
världsdepressionen, vilket bidrog till att 
Johnson kunde modernisera och vidga sin 
flotta under 1930-talet på ett sätt som inget 
annat rederi mäktade.

Ingen sida av koncernens verksamhet 
(rederiet Nordstjernan, Avesta järnverk och 
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handelsbolaget) kan beskrivas isolerat från 
de andra; Nynäs Petroleum var dessutom 
ett av många industriföretag. Sjöfartshisto-
rikern Thorsten Rinman, flitigt citerad av 
Shachar, har beskrivit interaktiviteten inom 
koncernen. Handelsverksamheten och stål-
produktionen genererade laster till rederiet, 
som skapade efterfrågan på motorolja från 
raffinaderiet. Rostfritt stål, Avestas trumf-
kort på världsmarknaden, ledde koncernen 
mot andra sidor av industriell produktion 
etc. En illustration av det inbördes beroen-
det är att generalkonsul Axel Ax:son John-
son i ett tidigt skede övervägde att sälja 
Avesta för att rädda rederiet.  

Modernitet och hög funktionalitet var ett 
konkurrensmedel. Johnsons var innovatörer, 
man installerade tidigt kylrum för kött och 
frukt, efter första världskriget utbrott instal-
lerade man trådlös telegrafi på båtarna 
och man hade utrustning som tillät korta 
omlastningstider i hamnarna. S/s Axel 
Johnson var den första ångare som rundade 
Kap Horn och hon var den första ångare 
som gick runt Afrika. På sin jungfruresa 
1915 var Johnsonlinjens Panama det första 
svenska fartyg som gick genom den nyöpp-
nade Panama-kanalen i västlig riktning. 

Sådana bedrifter väckte uppmärksamhet. 
Men i vissa avseenden var man traditionell: 
först i början på 1970-talet var man beredd 
att anställa en kvinnlig telegrafist. 

Verksamheten ombord på Johnsonlinjens 
transoceana fartyg präglades av strikta regler. 
Rederiets ansikte utåt var viktigt, det skulle 
präglas av ordning, ett putsat yttre och punkt-
lighet med leveranser av gods och passagerare. 
Besättningen ombord var strikt kategoriserad, 
vilket tog sig uttryck i att ombordpersonalen 
på vissa båtar hänvisades till fem olika matsa-
lar. Först på 1970-talet kunde allt befäl vistas 
i samma mäss. Förtroendefulla samtal mellan 
befäl och manskap tolererades inte. Kapte-
nens ord ”var lag”. 

Argentina var huvudlandet för John-
sonlinjen, därnäst kom Brasilien. I bägge 
länderna utvidgades koncernens aktiviteter 
långt utöver sjöfart och handel. I Brasilien 
gjordes stora jordförvärv. Man ägde skogs- 
och grönsaksodlingar, som hade karaktären 
av vetenskapliga experimentalfält. I Bue-
nos Aires byggdes efter andra världskriget 
en fabrik för rostfria produkter, bland annat 
diskbänkar, och Johnson Acero blev känt 
över hela landet. Av kulturell betydelse blev 
gåvor och bidrag för att ge svenska sjömän 
och svenskar i förskingringen hus och loka-
ler. Inte minst gällde det att erbjuda det 
egna rederiets matroser alternativ till nöjesli-
vet i hamnkvarteren. 1947 invigdes sjömans-
hemmet Johnsons minne av prins Bertil. 

Rederiet tycks ha haft ett solitt gott rykte. 
I Resor utan mål (1932) förmedlar vagabon-
den och sjömannen Harry Martinson stäm-
ningar från hamnen i Buenos Aires. Vid 
sidan av två bjässar med imposanta skorste-
nar tillhörande Vilhelmsen i Tönsberg ligger 
en Johnsonbåt med ”löjligt liten skorsten”, 
ett dieselmotorfartyg av typen ”modernt 
trimmade och relativt mänskliga”. Han kan 
inte hålla tillbaka en viss avundsjuka: ”John-
sonlinjare, tänk på oss ibland, vi som släpa 
på den stora flottan.”   

Johnsonlinjens amerikabåtar tog även 
passagerare, viktigt för kontakten mellan 
Sverige och latinamerikanska länder. Listan 

på celebriteter kunde göras lång. Evert Taube 
var en passagerare som var välkommen 
ombord och anvisades den förnäma redar-
hytten. Han charmade både besättning och 
gäster, men det berättas att m/s Venezuelas 
kapten på vissångarens första resa efter andra 
världskriget tingades be honom att ”föregå 
med gott exempel i fartygets salong”. 

Johnson Line påstås ha varit mer känt i 
flera latinamerikanska länder än landet där 
fartygen var registrerade, och Johnsons hade 
näst intill diplomatisk status. Författaren häv-
dar att två fenomen spelade särskilt stor roll 
i utvecklandet av de kulturella relationerna 
mellan Sverige och Argentina: Johnsonsre-
deriets närvaro i Buenos Aires och Taubes 
argentinainsipirerade musik och prosastycken.

Johnsonlinjens historia följs ”to the bit-
ter end”. Införandet av containrar innebar 
en revolution för fraktsjöfarten och föränd-
rade villkoren för redare, sjöfartsbefäl och 
annan personal ombord. Själva fartygen bytte 
skepnad, nytt tonnage måste anskaffas. John-
sons anpassning till denna nya infrastruktur 
kom att sammanfalla med flera andra stora 
förändringar: 1970-talets svenska varvskris, 
konkurrens från rederier i Tredje världen, 
utflaggning av fartyg till länder som Liberia 
och Panama. Johsons pressades från flera håll. 

I Latinamerika gick containerrevolutio-
nen långsamt men Johnsons var förberedda. 
Redan 1969 gick två Johnsonfartyg byggda 
för containertrafik av stapeln vid Wärtsilä-
varvet i Åbo. Johnsons var först i Latiname-
rika med containertransporter, men i längden 
visade det sig att Johnsons var för små för att 
hänga med i konkurrensen. 1992 såldes de 
sista resterna av det en gång så stolta rederiet. 

Boken förmedlar stämningar och min-
nen från seglatser och hamnar. Perspektiven 
växlar från kontoret i Stockholm, till kom-
mandobryggan och till ”byssan”, manskapets 
populära tillhåll. Författarens prosa är njut-
bar och texten samspelar föredömligt med 
hundratalet bilder. 

Text: Harald Runblom, professor emeritus, Uppsala 
universitet; hrunblom@outlook.com 
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Svenska institutet (SI) arrangerade 
i mitten av augusti en konferens för 
svensklärare vid utländska universitet 
och högskolor. Närmare 80 deltagare 
samlades på konferensanläggningen 
Skogshem & Wijk på Lidingö under  
några varma dagar.

De flesta hade tagit sig dit från lärosäten i 
Europa, men där syntes även deltagare från 
Japan, Kina, USA och Mexiko. Syftet med 
denna årliga konferens är att uppdatera 
lärarna på ny svensk litteratur, på föränd- 
ringar i uttryckssätt i tal och skrift, på aktu-
ella samhällsfrågor med mera.

SI:s generaldirektör, Madeleine Sjöst-
edt, hälsade välkommen och därefter följde 
programpunkterna slag i slag under två hela 
dagar. Nog är det bra att bli uppdaterad och 
lära sig nytt, men inte mindre viktigt är att 
känna att det jag gör är positivt för Sverige 
och för det uppmärksammas jag. Mitt arbete 
ingår i ett världsomfattande Sverigefräm-
jande och i det är jag en pusselbit. Inte minst 
viktig är konferensen för nya svensklektorer 
som har fått en tjänst någonstans i världen. 
Det är inte bara en tjänst – det är ett äventyr.  

Till konferensinnehållet kommer all den 
tid man mer fritt kan tala med kollegor, få 
och ge tips, och inte minst ha trevligt. Och 
bli lite bortskämd på hotell.

Text: Lars Bergman 

Konferens på Lidingö

Svenska institutet (SI) är en myndighet 
med uppdrag att skapa intresse och för-
troende för Sverige utomlands. Vi arbe-
tar med Sverigefrämjande, samarbete i 
Östersjöregionen och global utveckling.  
SI har det övergripande ansvaret för 
svenskundervisningen i utlandet, främst 
på universitetsnivå.  
www.si.se

INFORMERAR

Skådespelarna. Foto: Janez Zalaznik

Skogshem & Wijk 
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Nordplus-
besök
I början av juni besökte en grupp 
svensktalande studenter från Finland 
Sverigekontakts kontor och fick infor-
mation om vad föreningen har för 
syfte. Svenska språket i Finland stod 
förstås i fokus. Studenterna deltog i en 
treveckors intensivkurs på Göteborgs 
universitet där språk, samhälle och 
kultur var huvudinnehåll. Flera av stu-
denterna hade som mål att bli svensk-
lärare i Finland – ett bra val menade 
vi på Sverigekontakt.

Text: Lars Bergman

Talharpa
Den 21 maj hade Estland musein-
att och alla museerna öppnade sina 
dörrar till sen kväll. På Aibolands 
Museum  spelade under kvällen tre 
damer Lydia, Liisa och Sirje est-
landssvenska folkmelodier på talharpa 
för alla besökare. I mitten är den nya 
talharpa som Sverigekontakt stödde 
ekonomiskt. Den talharpan spelades 
under hela kvällen av läraren Liisa 
och hon var mycket imponerad av tal-
harpans ljud. Tusen tack till Sverige-
kontakt!

Text: Ülo Karlm, Aibolands museum

bild? Eller ska  det in något mer här?

Spel på nyckelharpa

Skogshem & Wijk 
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Hej, alla svensklärare jordet runt!  
Om jag skulle fråga er, vad är det 
svåraste i språkundervisning? Jag är 
ganska övertygad att de flesta av er 
skulle svara, att det är att få en elev  
eller student att prata, komma loss 
med talet, uttrycka sig. Några saknar 
kanske kunskaper, men till största 
delen handlar det om känslan att man 
törs prata, att känna sig säker och är 
van att prata. Ja, det handlar mycket 
om självförtroende, visst.

Under alla år  om jag  jobbat som svensklä-
rare har  jag märkt att studenter  gärna vill 
prata, men de orkar inte för de saknar prak-
tik och övningar och situationer där de vill 
uttrycka sig. Om ni känner igen det, lägg 
då märke till detta läromedel! Enligt för-
fattaren Irmeli Latvala är Fantastiska texter 
från hela världen ett sfi-läromedel som verkli-
gen engagerar och väcker elevernas lust att 
uttrycka sig, diskutera med varandra och 
läsa vidare. Materialet finns nu även för sfi 
B! Det är ett komplett läromedel bestående 
av textbok med digitalt läromedel, övnings-
bok och lärarpärm. I textboken möter elev-
erna människor och händelser från olika 
delar av världen. Många av texterna är i det  
närmaste osannolika och det är oftast  det 
som väcker det personliga engagemanget 
och ínteresset för vad somstår i texten  och 
lusten att säga något  om det man har läst 
blir här själva nyckeln till språket.

Bokens innehåll  har ett väldigt brett 
innehåll av olika verkligen otroliga  texter( 
som faktiskt är helt sannolika, även om det 
känns tvärtom), där det bland annat finns 
en text om en mamma som väcker sin son 
som är död, eller om Vicki, som sover med 
krokodiler eller en text om en kvinna som 
hade en miljonvinst i bilen och andra  lik-
nande texter. Efter sådana texter önskar 
många åtminstone uttrycka sin åsikt om det 

som står i texten och på så sätt argumen-
tera och diskutera. Om texten är så fan-
tasifull och situationen så osannolik tycks 
det bli lättare att vilja säga något. Och att 
arbeta vidare med texten känns mer som 
en  lek. Dessutom finns i varje kapitel  (de 
är 20 st på sammalagt 182 sidor) övningar 
på  de viktigaste grammatiska momenten 
i svenska språket, samt olika språkliga 
övningar som mycket handlar om att bygga 
ordförråd som fortfarande krävs för en SFI-
elev som börjar på nivå B. Det finns många 
moment och övningar där man måste 
prata, svara, fråga. Och ordlistor är fantas-
tiska, med antonymer och synonymer.

Boken är färgglad med bilder och gra-
fiskt material. Dessutom ingår i textboken 
en digital del avsedd för elevens egen trä-
ning och repetition. Där finns hela boken 
inläst  och eleven kan följa med i boken på 
skärmen  och välja var i texten de vill börja 
lyssna.

Boken skulle verkligen passa mig då 
jag oftast måste jobba med nybörjare eller  
elever på A- och B-nivå. Vad bra att jag 
fick tag på den!

Text: Ieva Kräumiäna
 Svensklärare i Talsi, Lettland

Fantastiska texter   
Från hela världen B  
en textbok av Irmeli Latvala   

RECENSION
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Nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige sommaren 2022?

1. Det gick bra för de svenska fotbolls-
damerna i EM. De kom så långt som 
till semifinal men där förlorade de. Mot 
vilket land?
A. England
B. Spanien
C. Tyskland

2. Vem blev Årets Svensk i Världen 
2022?
A. Björn Ulvaeus
B. Zara Larsson
C. Robyn

3. Många äter matjessill på sommaren, 
men vad innebär egentligen ”matjes”?
A. Att det är en kryddig och lagom saltad 
sill
B. Att sillen fångas tidigt på hösten innan 
den är könsmogen
C. Att lagen består av vatten, kryddor, 
socker och salt

4. Armand Duplantis satte nytt världs-
rekord i stavhopp när han hoppade 
6.21 under VM. Var ägde tävlingen 
rum?
A. Polen
B. USA
C. Kanada

5. I maj hade Abba premiär i London 
på en ny show där ”abbatarerna” 
framträder. Vad heter showen?
A. Abba Voyage
B. Mamma Mia II
C. Mamma Mia One More Time

6. Vad är Magda, Maria och Rocket 
exempel på?
A. Svenska äpplesorter
B. Svenska päronsorter
C. Svenska potatissorter

7. Ett nordiskt flygbolag var ute i strejk 
under en del av sommaren? Vilket?
A. Finnair
B. SAS
C. Norwegian

8. Vilken politker är detta (till höger)?
A. Per Bolund
B. Anders Ygeman
C. Johan Forssell

9. En svensk artist fyllde Ullevis fot-
bollsarena med entusiastiska fans fyra 
gånger i somras. Vem var det?
A. Ulf Lundell
B. Håkan Hellström
C. Laleh

10. Många svenskar fiskar på sin se-
mester, både till havs och i insjöar. Vad 
heter denna fisk?
A. Makrill
B. Abborre
C. Röding

11. En hel del svenska ord används 
inte så ofta och inte av så många. Vad 
betyder ordet opasslig i meningen Han 
kom trots att han var opasslig.
A. sen
B. obekväm
C. krasslig

12. En svensk ryttare tog VM-guld på 
hästen King Edvard i mitten av augus-
ti. Vad heter han?
A. Peter Fredriksson
B. Jens Fredriksson
C. Henrik von Eckermann

13. Bristen på halvledare ställer till pro-
blem för många företag, till exempel på 
Volvo. Vad är en halvledare?
A. Material vars elektriska ledningsförmåga 
ligger mellan ledares och isolatorers. 
B. Chefer på mellannivå
C. Material vars magnetiska förmåga är 
begränsad

14. Stefan Ingves ersattes i juni av Erik 
Thedéen – i vilken befattning?
A. Chef för Finansinspektionen
B. Chef för gruvbolaget LKAB
C. Chef för Riksbanken 

15. Tusentals fåglar har dött i Sverige 
under sommaren. Vad berodde det på?
A. Fågelinfluensa
B. Fågelpest
C.  Miljögifter

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 
november.  

Lösning till nutidsorienteringen nr 2, 2022 
var: 1B, 2A, 3C, 4C, 5A, 6A, 7B, 8B, 9B, 
10B, 11B, 12B, 13A, 14A, 15C.

Pristagare:
Monica Viola Kehm-Svensson, Tyskland
Catherine Bringselius Nilsson, Sverige
Håkan Killius, Sverige

GRATTIS!

Bild: Mr Cake

Fotograf: Axel Adolfsson
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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


