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ETT LÄSÅR UNDER 
PANDEMIN Brev från Island  

Tre lärarkonferenser
Luciafirande
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längre är viktigt. Om så är fallet bör Sven-
ska institutet ta en diskussion om vad som i 
framtiden ska prioriteras. Vi får avvakta och 
se vad som kommer ut av detta. 

Stipendiefonden för 
svensk utlandsungdom
Denna Stipendiefond har under senare år 
breddat sin verksamhet och delar ut medel 
till ett antal olika ändamål – bland annat till 
elever vid svenska utlandsskolor, till elever 
som gör utbytesår på en svensk utlands- 
skola, till TISUS-tester, till sommarkurser 
i svenska och, men inte minst, till svenska 
skolföreningar i utlandet. Det finns förstås 
vissa krav förknippade med möjligheten att 
få pengar. Gå till stipendiefondens hemsida 
www.stipfond.se och läs mer. Ansöknings-
tiden börjar 1 februari för läsåret 2023/24 
och avslutas 30 april – vänta inte för länge 
med din ansökan! Observera att denna fond 
inte har med Sverigekontakt att göra – om 
du behöver ytterligare information så vänd 
dig till stipendiefonden som har sitt kansli i 
Stockholm. 

Bokpaket
Sverigekontakt har i november månad skickat 
ut små bokpaket till svenska skolor i utlandet 
samt till skolföreningar med kompletterande 
svenska. Om ni tillhör någon av dessa kate- 
gorier och inte någon representant för er 
har fått något paket så hör av er. Då kan vi 
berätta vilken adress vi har använt – en del 
adresser är ju kanske till en person som inte 
längre har någon anknytning till skolan. 

Till sist,
Julen är snart här. Det märks om inte annat 
på att ansjovisen börjar ta slut i affärerna. 
Janssons frestelse tycks vara ett måste i  
många svenska hem. Med eller utan Jans-
sons, från oss alla till er alla 
önskas en GOD JUL och ett 
GOTT NYTT ÅR!

Lars Bergman
Generalsekreterare
lars.bergman@sverigekontakt.se

UD
Sverigekontakt hade förmånen att få delta 
en dag under Utrikesdepartementets främ-
jardagar i oktober. Då träffas svenska diplo-
mater och informeras av skilda organisation-
er och företag. Sverigekontakt delade ut ett 
hundratal av föreningens minnesmärkesbok 
Var i all världen.

Konferenser
I höst har åter svensklärarkonferenser – i 
Kaunas och i Boston och på Cypern - kun-
nat genomföras i full skala, detta efter några 
år av pandemi. Det har känts bra. Svensk-
lärare över hela världen behöver dessa fräf-
far – de ger energi, nya idéer och förstås ny 
kunskap. 

Sommarkurs 2023
Det är vår ambition att genomföra en 
treveckorskurs i svenska sommaren 2023. 
Tidigare år – före pandemin – var den på 
Billströmska folkhögskolan, men där kommer 
den inte att vara i sommar. Kalix folkhögskola 
kommer (preliminärt) att ha sommarkurs-
en i svenska 2023. Mer information på vår 
hemsida www.sverigekontakt.se från januari 
2023. Vad roligt att komma till Norrland.

Svenska institutet
Svenska institutet (SI) genomför förändring-
ar i sin organisation. Som de flesta av er vet 
så har Sverigekontakt ett verksamhetsbidrag 
från SI som troligtvis kommer att påverkas 
negativt av förändringen. Det vore mycket 
olyckligt av många skäl. Samarbetet mellan 
SI och Sverigekontakt som byggts upp se-
dan 1945, då Svenska institutet etablerades, 
skulle komma att bli lidande på vissa om-
råden. Ett minskat verksamhetsanslag till 
Sverigekontakt sänder också en signal om 
att delar av det Sverigekontakt gör idag inte 

Sverige har fått en ny regering som 
består av personer från Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Liberalerna. 
De ska under de närmsta fyra åren 
regera med stöd av Sverigedemokra-
terna. Därmed har de majoritet i 
Sveriges riksdag. Det finns många 
problemområden att ta tag i, en del 
mer akuta än andra. Det talas mest 
om gängkriminaliteten och frågor som 
berör invandring och dess konsekven-
ser. Men även den svenska skolan 
är ett bekymmer, den något osäkra 
elförsörjningen oroar många, inflation 
och räntehöjningar påverkar flera 
branscher och många hushåll, den 
ännu inte klara NATO-anslutningen 
är ytterligare ett orosmoln. Det finns 
att bita i för den nya regeringen under 
statsminister Ulf Kristersson. 

Elpriset har under hösten gått upp och ner. 
Mest påverkar vädret och som tur är har 
det ända fram i november varit ovanligt 
milt i Sverige. Dessutom har det blåst och 
regnat så att både vind- och vattenkraft 
fått sitt. Det talas återigen om att bygga ny 
kärnkraft – i viss mån med ny teknik och 
i mindre anläggningar. Men då i perspek-
tivet 10-15 år framåt. 

Bokmässan
Sverigekontakt deltog i höstens bokmässa i 
Göteborg. Efter några års uppehåll på grund 
av pandemin öppnade åter mässan för fysi- 
ska besökare. Knappt 90 000 personer kom 
under de fyra dagarna – för bokälskare var 
det underbart. Sverigekontakt informerade 
om sin verksamhet och sålde minnesmärk-
esboken Var i all världen. 
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ske inte skulle behöva finnas (och kanske 
inte skulle göra det utan dessa människors 
uppfinningsrikedom). Det skall sägas ome-
delbart: det finns många missförhållanden 
i världen. Det har det alltid gjort. Verkliga 
problem. Alltifrån små orättvisor till system-
atisk förföljelse och hot mot folks existens.

Men nu har det blivit allt vanligare att man 
börjar se alla möjliga frågor som språkliga 
problem. Det är att börja i helt fel ända. Det 
är som om man menade att bara man kallar 
eländet något annat blir det genast bättre. 
Detta är i bästa fall utslag av obetänksamhet 
och okunskap, i värsta fall av ren cynism.

Visst, det finns ord som faktiskt inte kan 
användas längre, därför att de rymmer en 
hel värld av förlegad, rutten människosyn. 
Man skall givetvis göra allt för att komma 
bort från sådant. Men när språkaktivismen 
skjuter in sig på vanliga, praktiska och i 
grunden oförargliga ord och uttryck, skapar 
man svårigheter helt i onödan.

För inte så länge sedan föreslogs det – tyd-
ligen på fullt allvar – att ordet gammal skulle 
överges till förmån för det mera positivt klin-
gande årsrik. Vad är det för dumheter? Vad 
är det för fel på gammal? Eller för den delen 
på att vara gammal? Är det inte en ren oför-
skämdhet mot något äldre människor att de 
inte skall få vara gamla i fred?

Och årsrik? Att beteckna någon som års-
rik när åren börjar tryta uppfattar åtmin-
stone jag som nedlåtande eller något värre. 
Vare sig man närmar sig sin ålderdom med 
farhågor eller förtröstan, kanske rentav viss 
tillförsikt och förnöjsamhet, så är det inte 
roligt att inte bli tagen på allvar av sina med-
människor. Kalla mig inte årsrik, för då kom-
mer dråplusten över mig, som det står i den 
isländska sagan.

Från detta är det inte alldeles lätt att hitta 
en naturlig övergång till fromma förhoppnin-
gar om ett fridfullt årsskifte med anknytande 
helger, men som avslutning vill jag ändå 
önska er alla just detta. Tack för det år som 
håller på att ta slut, och låt oss efter förmåga 
ta itu med allt som är kvar att rätta till på 
nyåret. Jag menar inte att otillbörligt bagatel-
lisera de problem som kan finnas i vår krets, 
men är vi inte helt nöjda med allt för egen 
del, så skänk en tanke åt alla 
dem som har det så hemskt 
mycket svårare.

God jul och gott nytt år!

Bo Ralph
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Så har det snart gått ett år igen. Det har 
det i och för sig gjort varje år vid den här 
årstiden, så det borde egentligen inte vara 
någon överraskning. Det hör till saken. Ändå 
konstaterar man gärna detta med ett stänk 
av förvåning varje gång. »Det är inte klokt 
vad tiden går.»

Möjligen får ett sådant konstaterande 
också en ny och fördjupad innebörd när man 
själv börjar bli lite till åren. För det är ju det 
som det är frågan om. Det känns på något 
sätt tydligare numera att det blivit ett nytt 
årtal när man efter nyår tittar i kalendern. 
Men man brukar vänja sig ganska snabbt.

I och för sig är det sällan något drama- 
tiskt i tidens förlopp just i samband med 
jul och nyår. Tvärtom har man ofta i sam-
band med dessa helger några dagar ledigt, 
med förhoppningar om att göra undan 
allt det som man inte hunnit med tidigare 
under hösten. Kanske blir det till och med 
utrymme för ren avkoppling.

Tiden går ju sin gilla gång, antagligen 
högst fortlöpande, allt annat är bara en sub-
jektiv upplevelse. Det vill man åtminstone 
gärna inbilla sig. Det är inget särskilt sensa-
tionellt dagarna kring nyår. Tideräkning är 
människans påfund och som sådant alltid 
möjligt att ifrågasätta.

Hasse Alfredson (salig i åminnelse – han 
gladde många året runt) gav i början på 
80-talet ut en bok (1981, närmare bestämt) 
med titeln Tiden är ingenting. Om han har 
rätt i detta, behöver vi knappast bekymra oss 
alltför mycket för att den går (om den nu gör 
det), och det faktum att många av oss har 
hans bok i klart minne kan kanske tyda på 
att han har rätt. Men någonting har lika fullt 
hänt. Alfredson är inte med oss längre, och 
jag tror inte mina barn har läst hans bok.

Hur som helst är ordet tid högst använd-
bart – det är svårt att tänka sig en värld utan 
möjlighet att tala om tiden, vare sig den är 
något eller ej. Ordet tid ingår som första led 
i ett par hundra sammansättningar: tidbok-
ning, tideräkning just, tidfästning, tidgivning, 
tidkontroll, tidrymd, tid(s)plan, tidsbild, 
tidsdokument osv. Även verb (tidsbegränsa, 
tidsinställa m.m.) och adjektiv (tidsenlig, tid-
stypisk osv.) förekommer, och sedan har vi 
alla orden med tid som andra sammansät-
tningsled (fritid, halvtid, kvalitetstid etc.). 
Egentid kan kanske vara en bristvara, men 
det verkar som om tiden spelar en central 
roll i vårt medvetande åtminstone.

Ett märkligt fenomen i tiden består i att 
många människor söker problem som kan-
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Middagsmys Konferenssal

Martin Bagge underhåller Mottagning
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Äntligen möte  
i Kaunas

Notvikstornet BomarsundMariehamn

Det är en mörk novemberkväll. Jag 
sitter i mitt vardagsrum, tittar på de 
tända ljusen, och tänker tillbaka på en 
solig och lärorik oktoberhelg i Kau-
nas, Litauen. Från 20 till 22 oktober 
vistades svensklärare från Baltikum 
och Belarus i den andra största litau-
iska staden för att delta i den årliga 
svensklärarkonferensen, som i år var i 
Sverigekontakts regi i samarbete med 
Svenska institutet, Sveriges ambassad 
i Vilnius och Vytautas Magnus univer-
sitet i Kaunas.

Både deltagarna och arrangörerna 
möttes redan på torsdag kväll vid  
mottagningen på hotellet där Lars 

Bergman från Sverigekontakt, samt repre-
sentanter från Sveriges ambassad och 
Kaunas universitet önskade oss välkomna. 
Kvällen fortsatte i en mindre officiell stäm-
ning. För några av lärarna var det ett efter-
längtat återseende med kollegorna, samti-
digt fanns det några kollegor som mig själv 
som var ett nytt tillskott till Sverigekontakts 
svensklärarfamilj. 

Konferensen ägde rum i den lilla aulan 
på Vytautas Magnus universitetet. Fredag, 
den första konferensdagen var fylld med 
föreläsningar, aktiviteter, grupparbete och 
mysiga fikapauser. Dagen var musikalisk och 
artistisk tack vare Martin Bagge, välkänd 
forskare och visartist, som gav oss en liten 
inblick i sin omfattande, nästan detektiv-
liknande forskning om svenska visor. Från 
Runius och Lucidor till Bellman och hans 
epistlar, från franska melodier till svenska 
visor. Varje episod berikades med Martins 
framträdande – han spelade gitarr och sjöng 
epistlar och visor för och med oss. 

Som grädde på moset (åtminstone för 
mig) var Martins andra föreläsning om En 
svensk visbok, en nyutkommen visantologi, 
som blandades med musikaliska illustra-
tioner. Tydligen, var det inte så lätt och 
enkelt att välja ut de visor som fick vara 
med i visboken då den svenska vistradi-
tionen innehåller ett överflöd av fantastis-
ka pärlor från olika tider.  Efter Martins 
underhållande och inspirerande föredrag 

fick vi själva diskutera i mindre grupper 
om hur vi använder musik och musiktexter 
i språkundervisningen. Slutsatsen var att 
musiken gör lärprocessen mer engagerande 
och avkopplande, men samtidigt ökar den 
kunskapen om det tema den utvalda sången 
handlar om, vidgar ordförrådet och hjälper 
grammatikförståelsen.  

Precis som musik och sånger är böcker, 
speciellt skönlitteratur, en enorm och lätt 
tillgänglig resurs om man önskar att finslipa 
sina språkkunskaper. Det är utmanande att 
få eleverna att läsa även på sitt modersmål. 
Eva Hedencronas tips och idéer om hur vi 
kan väcka elevernas intresse för böcker och 
läsning samt kortskrivning kommer att vara 
användbara i våra kurser och lektioner.

Tommy Möller, professor i statsvet-
enskap vid Stockholms universitet hade 
förberett två föreläsningar – en om det 
svenska valet i höstas och en om problem 
och utmaningar i dagens Sverige. Säkerhet, 
invandring, utbildnings- och hälsofrågor, 
energi och miljö – det är bara några av de 
problemområden som den nya regeringen 
och svenska samhället behöver ta itu med. 

På lördagen, höll två av våra kollegor 
från Lettland föredrag. Ieva Krumina in-
formerade oss om sina läromedelsfavoriter, 
medan Ivars Orehovs berättade för oss om 
den svenskfinske författaren Henry Parland 
som tillbringade flera år i Kaunas. 

Det är fortfarande en mörk november- 
kväll, och jag tänker på hur Bellmans visor 
sparades fram till idag. Jag sparade alla mina 
anteckningar från Kaunas på min dator 
men på något sätt har de alla försvunnit. 
Det fick mig tänka på att kunskap och ned-
tecknade minnen är viktiga, precis som våra 
erfarenheter, människor vi träffar, våra upp- 
levelser. Denna helg handlade också om det 
– att träffas, prata, utbyta erfarenheter, och 
njuta av nuet. Jag är övertygad att var och 
en av kollegorna som deltog i konferensen, 
är tacksam för den underbara och lärorika 
helgen i Kaunas, och de flesta av oss längtar 
redan efter nästa sammankomst. 

Text: Aija Medinika, Lettland
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Nätverkskonferens för 
svenska skolor i Nordamerika

Den 4-6 november 2022 var det änt-
ligen dags för nätverkskonferens för 
skolor i Nordamerika med komp- 
letterande undervisning i svenska! 
Konferensen, som är ett samarbete 
mellan Skolverket, Svensk Utlands- 
undervisnings Förening (SUF) och 
Sverigekontakt, ägde denna gång rum 
på Wyndham Hotel i Boston, USA. 38 
representanter från 17 skolor i USA 
och Kanada närvarade. 

Konferensen var den första sedan 
2018. Efter fyra års uppehåll på 
grund av pandemin, var deltagarna 

(både styrelsemedlemmar och lärare) 
väldigt taggade på att nätverka, utbyta 
erfarenheter och idéer, samt ta del av ny 
relevant forskning. 

Temat för konferensen var ”Att tänka i 
nya banor”. Språkvetaren och fil.dr. Mon-
ica Bravo-Granström från Pädagogische 
Hochschule Weingarten i Tyskland höll en 
föreläsning och workshop vid namn “Fler-
språkighet: fantastiskt eller fruktansvärt? 
Nya rön för klassrummet”. Monica belyste 
bland annat vad flerspråkighet innebär, vik-
ten av att ge sina barn, både elever och egna, 
mycket input och att samtala interaktivt 
med dem. Hon slog hål på vanliga myter 
om flerspråkighet, till exempel att ”hjärnan 
kan bara hantera ett språk”, och hur dessa 
farhågor från utomstående kan bemötas. 
Workshop-delen bestod av gruppsamtal där 
deltagarna diskuterade vanliga frågor man 
ofta får om flerspråkighet, utmaningar och 

möjligheter, samt vilka digitala läromedel 
man har använt sig av i sin undervisning. 

Forskaren och fil.dr. Megina Baker höll 
i föreläsningen ”Lekfull inlärning av det 
svenska språket”. Hon belyste vikten av 
att ge eleverna möjlighet att leda sitt eget 
lärande, skapa en miljö byggt på gemen-
samt lärande, främja experimenterande, 
uppmuntra fantasifullhet, och att välkomna 
alla känslor. Hennes forskning bygger på ett 
projekt i lekfylld undervisning (Pedaogy of  
Play av Project Zero vid Harvard Univer-
sity) i Danmark, Sydafrika, Colombia och 
Boston. Megina ledde även en workshop 
i metoden sagoteater (skapad av pedago-
gen och forskaren Vivian Paley) där alla 
deltagare fick diktera en kort saga som 
sedan agerades ut. Vi fick bland annat se 
en sköldpadda som tappade sitt skal, en 
enhörning, samt en maratonlöpare med 
magiska skor! Flera deltagare uttryckte att 
de absolut skulle använda sig av metoden i 
sin egen undervisning. 

Värdar för konferensen var Annica Blake 
och Catharina Enbär från Svenska Skolan i 
Boston, grundad år 1976 och med närmare 
70 elever. Två lärare från skolan, Catharina 
Enbär och Elin Anderson, presenterade 
sin verksamhet och tipsade om pedagogis-
ka aktiviteter och material. Bland annat 
använder de sig av SUF:s läsutmaning, sa-
gokort, landskapsbingo, och gemensamma 
sångstunder med skolans egna musiklärare. 
De delade även med sig av anekdoter från 
skolans tid. Till exempel hade en av elever-
na uttryckt till sin mamma ”det är så synd 

om min lärare, hon bor ju här i USA men hon 
kan ju ingen engelska!” Ett gott betyg i att ha 
varit konsekvent med att alltid prata svenska 
under lektionstid!

Just att vara konsekvent med svenskan, 
och utmaningen i att undervisa i ett mi-
noritetsspråk när det kan vara stor nivåskill-
nad i svenskakunskaperna mellan eleverna, 
var en sak som lyftes i mindre diskussions-
grupper. Andra ämnen som togs upp var för-
och nackdelar med fjärr- och distansunder-
visning, tips på läromedel, elevers motivation, 
vikten av att ha roligt i undervisningen, finan-
siering, försäkringar, lokaler – och mycket mer 
därtill. Flera deltagare uttryckte att de kunnat 
sitta mer än dubbelt så länge och pratat!

Per-Olov Ottosson från Skolverket var på 
plats och presenterade bland annat den nya 
läroplanen som kommer, Lgr 22. Han berättade 
om hur undervisningen på gymnasiet kom-
mer att få mer utav ett helhetsperspektiv och 
bli ämnesorienterad istället för som nu kurs-
orienterad. Språket i läroplanen ändras från 
”förmågan att” till ”kunskaper om”. Tanken 
är att öka kunskapsnivån hos eleverna.

Niki Orphanou (från Aten) och Dea Man-
sten (från Barcelona) representerade SUF 
på konferensen. De beskrev sin verksamhet, 
och berättade om hur deras läsutmaning och 
SUF-VM i friidrott går till. Många deltagare 
som ännu inte var medlemmar anslöt sig till 
föreningen.

Sverigekontakts generalsekreterare Lars 
Bergman berättade om föreningens verksam-
het, med huvudsyfte att främja det svenska 
språket och svensk kultur. Han informerade 

Boston. Foto: Jimmy Woo Man Tsing 
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om vilka stipendier som finns att söka (bland 
annat en lägervecka vid populära Sparre-
viken) och delade ut två exemplar till varje 
skolförening av böckerna En bro av poesi 
utgiven av Svenska Akademin, Svenska hjält-
innor av bokförlaget Max Ström, Sverigekon-
takts egen Var i all världen samt den senaste 
upplagan av Sverigekontakts tidning. Samt-
liga deltagare blev erbjudna en prenumera-
tion på tidningen.

Även Carina Nilsson, rektor och VD på 
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket 
(SSHL) medverkade. Hon berättade om 
skolans undervisning, elevföreningar och 
internatliv, samt information om deras 
sommarkurser. Carina sa också att en av 
de vanligaste frågorna hon får från svenska 
föräldrar i utlandet är ”hur ska jag gå tillvä-
ga för att mitt barn ska ha möjlighet att läsa 
vid ett svenskt universitet?”. Därför pre-
senterade hon de möjliga vägarna dit; att 
läsa ett gymnasieprogram i Sverige eller ett 
IB-program utomlands, läsa svenska på  
Sofia Distans (grundskolenivå) eller Her-
mods (gymnasienivå) på distans, eller att 
göra Tisus-testet. Ett annat alternativ är 
också att läsa ett program på engelska. 

En av kvällarna åt alla konferensdel- 
tagarna en gemensam middag på Union 
Oyster House i centrala Boston. Nätver-
kandet och samtalandet fortsatte, och det 
bjöds även på underhållning av Boston-
baserade a cappella-gruppen Northbound 
som sjöng folkvisor från både Sverige och 
Norge. Det blev till och med lite spontan 
allsång med Ekorrn satt i granen! Många 

givande samtal och hjärtliga skratt blev det.
Värdskolan Svenska Skolan i Boston er-

bjöd även deltagarna att delta på ett besök 
på Isabella Stewart Gardner Museum, samt 
en rundvandring på Harvard University, 
guidad av en studerande vid universitetet. 

Konferensen blev minst sagt lyckad! 
Några av deltagarna hade varit på en eller 
flera konferenser förr, men många var helt 
nya. Kommentarer som ”wow, jag fick 
så mycket energi och inspiration att blå-
sa nytt liv i min svenskundervisning” och 
”jag bara måste åka till nästa konferens 
också” hördes runt om i konferenssalen. 
Telefonnummer och mejladresser utbyttes, 
och många anslöt sig till Facebookgrup-
pen ”Svenska skolor i Nordamerika” där 
samtalen kommer att fortsätta. Flera sa att 
en av de största behållningarna hade varit 
att få tid och utrymme att samtala om sin 
egen verksamhet med sina egna kollegor. 

Utöver Skolverket, SUF, Sverigekon-

takt, SSHL och Svenska Skolan i Boston fanns 
representanter på plats från skolföreningar i 
följande städer: Vancouver, Toronto, Seattle, 
Minneapolis, Orange County, Hudson Valley/
New York, New Jersey, San Fransisco, Fort 
Lauderdale, Atlanta, Chicago, Dallas, Los  
Angeles, Portland, San Diego, Indianapolis. 

Det fanns även representanter från 
SMUL-akademin (Svenska som Modersmål 
Utomlands) som erbjuder fjärr- och distans- 
undervisning på plats.

Den sista programpunkten var den tradi-
tionsenliga överlämningen av stafettpinnen, 
alltså vilken skola och stad som kommer vara 
värd för konferensen vid nästa tillfälle. Det 
blir Svenska Skolan i Hudson Valley (New 
York City) som tar över. Det var uppenbart att 
alla redan börjat se fram emot det!

Text: Susanna Curtis
Lärare på Svenska Skolan i Hudson Valley (New York)

Boston. Foto: Jimmy Woo Man Tsing 

; t.h. Glada och förväntansfulla deltagare

Megina Baker föreläser Glada och förväntansfulla deltagare
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Nätverkskonferens för 
svenska skolor i Nordamerika

Efter år av väntan kunde äntligen 
nätverskonferensen gå av stapeln 
på Cypern – vad vi alla hade väntat. 
Konferensen arrangerades av Svenska 
Föreningen på Cypern, som är huvud-
man för Svenska Skolan på Cypern.   
Vi var ett 50-tal lärare och styrelse-
medlemmar från olika skolor i Europa.

Svenska Skolan på Cypern erbjuder komp- 
letterande svenskundervisning i Nicosia, 
Larnaca, Ayia Napa och Limassol. Konfer-
ens hölls inte i skolans lokaler utan hade för-
lagts till ett hotell som höll på att stänga för 
säsongen, smart med tanke på kostnaden. 
Alla konferensdeltagarna var stormförtjusta 
i boendet och arrangemanget, stort tack till 
er alla på Cypern.

Efter inledning och välkomnande av 
Henrik Sedenka – Ordförande SFpC fick  
vi information av SUF, Skolverket och  
Sverigekontakt i nämnd ordning. 

Huvudpunkten första dagen var en 
föreläsning av Gisela Håkansson – ”Språk- 
utveckling och flerspråkighet med svenska i 
centrum. Hur kan svenska språket utvecklas 
och stärkas i flerspråksmiljöer?”. 

Gisela Håkansson är professor emerita 
vid Lunds universitet och professor vid Lin-
néuniversitetet i Växjö. Hon har i sin forsk- 

ning om språkinlärning hos barn särskilt 
intresserat sig för grammatisk utveckling.

En kort summering är: Idag är det van-
ligt att man behåller sina språk när man 
flyttar till ett annat land. Det blir en ökad 
flerspråkighet istället för språkbyte.

Forskare är intresserade av att veta mer 
om flerspråkigt språkbruk. Om det projektet 
kan du läsa i föregående Sverigekontakt (Nr 
3 år 2022 sidan 31). Gisela bad mig skriva till 
er alla – Om du är intresserad av att vara med 
i en undersökning runt detta så kan ni kon-
takta henne på gisela.hakansson@ling.lu.se 

Under eftermiddagen fick vi en infor-
mation från Sigtunaskolan Humanistiska 
Läroverkets rektor Carina Nilsson. Vad 
skolan har att erbjuda våra och andra 
elever för utbildningar och möjligheter, lite 
knappt om tid för henne var det, men vi 
kan alltid ringa skolan och fråga efter rek-
torn så skulle alla våra frågor få svar.

Eftermiddagen fortlöpte i olika grupper 
för lärare och styrelse. För lärare – diskus-
sioner i grupper om hur svenska språket 
kan utvecklas och stärkas i flerspråksmiljöer. 
Sammanhållande var Gisela Håkansson.

För styrelserepresentanter – diskussioner 
om olika aktiviteter som de olika förening- 
arna gör för att finansiera skolverksamhet-
en. Det var Henrik Sedenka som höll i takt-

pinnen till allas belåtenhet.
Kvällen var vikt för cypriotisk kultur som 

var mättande och dansant, oförglömlig för alla.
Den andra dagen var det föreläsning 

med Jana Söderberg  ”Inspiration och mo-
tivation”. Jana Söderberg håller kurser och 
föreläsningar om personlig utveckling med 
fokus på neuroledarskap, neurokommunika-
tion och personlig hållbarhet. Föreläsningar-
na och kurserna kännetecknas av inspiration, 
ny kunskap och konkreta verktyg som direkt 
kan omvandlas till praktisk handling. Det där 
med inspiration och motivation det behöver 
vi alla både i skolan och till vardags.

Till slut kom konferensens avslutning 
med överlämning av stafettpinnen till nästa 
värdskola. Henrik Sedenka hade stafettpin-
nen i tryggt förvar under pandemins alla 
år och överlämnade den till Louise Måns-
son som är ordförande i Skolföreningen i 
Frankfurt am Main. Louise första ord med 
stafettpinnen var ”Det blir Frankfurt år 2024 – 
Välkomna”.

En underbar ö med med svensk utlands- 
undervisning som gav oss konferensdeltagare 
efter alla års väntan en underbar helg. Ni 
arrangörer ska ha ett stort, stort TACK! från 
oss alla.

Text: Sven Vindelstam

Nätverkskonferens 
på Cypern – äntligen!

Gisela Håkansson föreläser På restaurang
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Foto: Dylan Sosso, Unsplash

Lunch på strandpromenaden



10 SVERIGEKONTAKTLucia, fröken Lynette Olson; Duluth, Minnesota 1948



11SVERIGEKONTAKT

Luciafirande 
Ett katolskt helgon, körsång och lussebullar

Notvikstornet BomarsundMariehamn

I tidigare nummer av Sverigekontakt 
har jag presenterat delar av projektet 
Traditioner i rörelse. I detta nummer 
ska jag skriva om det tredje traditions- 
komplexet jag undersöker, vliket 
handlar om luciafirandet och luciatåg. 
Min förhoppning är att de av er läsare 
som deltar i eller har minnen från lucia- 
firande vill bidra med material och 
erfarenheter till projektet genom att 
kontakta mig på adressen nedan. 

Traditionen att fira Lucia har en brokig 
historia med ofta omtvistade länkar till 
olika geografiska platser, tider och seder. 
Trots det betraktas traditionen som svensk 
och har kommit att bli en av Sveriges mest 
”exporterade”. En snabb genomgång av 
Sverigekontakts fotosamling visar till exem-
pel på luciafirande i Milano 1927, Bukarest 
1931, Lübeck 1933, Haag 1945, Zaandam 
1946, samt i Amsterdam och Duluth år 
1948. Numera firas lucia på många håll i 
världen, ofta arrangerat av föreningar med 
koppling till Sverige. Där det finns sven-
skar eller undervisning i svenska verkar det 
också firas lucia. Så skriver Svenska institu-
tet på sin hemsida att för de som studerar 
svenska vid ett universitet i utlandet och får 
lära sig mycket om svenska högtider och 
traditioner brukar luciafirande vara det 
som är populärast. Extra uppskattat verkar 
det vara när luciafirandet kan inkorporeras 
med eller knytas till lokala traditioner. Som 
exempel kan nämnas det årliga firande på 
Gran Canaria i byn Santa Lucia de Tira- 
jana, där en Lucia från Luleå i svenska 
Norrbotten årligen reser för att möta sin 
kanariska katolska motsvarighet.

Den historiska bakgrunden till det lucia- 
firande som idag genomförs i Sverige på 
skolor, förskolor, arbetsplatser och i hem 
ger några förklaringar till hur det kommer 
sig att en tradition kopplad till ett katolskt 
italienskt helgon kommit att betraktas som 
svensk. Det katolska helgonet Lucias dag i 
kalendern är den 13 december. Denna dag 
markerade, under katolsk tid, inledningen 
på fastan före jul och det var därför vanligt 
att äta mycket denna dag. 

Natten den 13 december ansågs bland 
allmogen under 1800-talet vara årets 

längsta, och laddad med föreställningar 
om övernaturliga väsen. Vid samma tid 
var också det hårda arbetet med att bär-
ga skörden och fylla förråden inför julen 
avklarat. För att fira klädde ungdomar ut 
sig till lussebrudar och lussegubbar och 
vandrade runt i stugorna och tiggde mat 
och dryck. En annan möjlig föregångare till 
luciatåget är en tysk utklädningssed, då en 
flicka kläs som julängel med ljus i håret för 
att efterlikna Jesusbarnet. I Sverige förekom 
ett liknande firande i högreståndsmiljö i 
Västergötland vid mitten av 1700-talet. 

Luciatraditionen spreds i landskapen runt 
Vänern, och togs under 1800-talet upp av 
västsvenska studentnationer vid universiteten 
i Uppsala och Lund. Det nutida luciafiran-
det inleddes år 1893 då Skansen lanserade 
luciafirandet som ett exempel på en västgötsk 
tradition, men det var inte förrän år 1927 
som det första egentliga luciatåget tog form. 
Det anordnades av Stockholms Dagblad i 
avsikt att samla in pengar för stadens fattiga 
och tanken var att skapa en luciakarneval i 
det elektriskt upplysta Stockholm. Kortegen 
genom Stockholms stad lades visserligen ner 
1964, men traditionen med luciatåg i stads- 
miljö är fortfarande vanlig i många svenska 
städer och varje år anordnas luciafirande på 
Skansen i Stockholm.

Det var dock inte förrän på mitten av 
1900-talet som Luciafirande med luciatåg 
i olika former började bli allmänt utbrett i 
Sverige, ofta med föreningar som organi-
satörer. I sitt svar från 1989 på frågelistan 
om det moderna Luciafirandets spridning 
berättar Aina Resare, född 1924: 

” Den första bekantskapen var genom tidnin-
garna någon gång på trettiotalet vill jag minnas. 
Första lucia som jag själv såg livs levande var på 
vintern 1940. Under andra världskriget alltså. De 
var frälsningsarmén som firade lucia den gången.” 

I Stockholms luciatåg 1927 deltog en 
gosskör och sången är fortfarande ett vik-
tigt inslag i luciafirandet. Att luciafirande är 
förknippat med körsång och musik framgår 
också när det gäller firande på andra plat-
ser än i Sverige. Svenska institutet skriver 
att redan i november börjar studenterna att 
träna luciasånger. Det påpekas att sången 
är ett ”utmärkt och lustfyllt sätt att lära sig 
svenska”. Att många körer organiserar lu-

ciafirande gör också att det till skillnad från 
mitten av 1900-talet ofta genomförs i kyrkor. 
Detta trots att den första kyrkliga luciaguds- 
tjänsten firades i St. Jakobs kyrka i Stockholm 
så sent som år 1989. I svensk-Amerika ver-
kar det däremot som om luciafirande i några 
sammanhang tidigt betraktats som en kyrklig 
aktivitet. Ett exempel ger bilderna från 1948 
års luciafirande i The Lutheran Church of  
the Holy Trinity, Duluth, Minnesota. 

Den första lucia som Aina Resare såg livs 
levande på vintern 1940 var en medelålders 
kvinna, frälsningssoldat, som ”hade tagit 
nålarna ur hårknuten och med håret hängan-
de och ljuskrona med levande ljus i på sitt hu-
vud kom in i den becksvarta samlingslokalen 
och sjöng luciasången”. Åtta år senare hade 
Aina Resares dotter börjat skolan och blev 
vald till lucia. 

“Det berodde troligen på hennes långa självlocki-
ga hår. Kl. 7 samlades vi mödrar som kunde komma 
ifrån i skolan – andäktigt väntande på Luciatåget in 
i skolsalen. Nog var jag litet rädd – trots att hon hade 
en blöt näsduk över huvudet – det var ju levande ljus i 
kronan, men det gick bra. (Men fick klippa bort stearin 
i håret efteråt.) Läraren hade trimmat barnen i förväg, 
så det fattades ingenting, varken stjärngossar eller 
tärnor. Klädseln var det obligatoriska, vita nattlinnen, 
Lucia med brett rött band runt livet, stjärngossarnas 
vita ”topp-strutar” (nytt ord) med påklistrade stjärnor 
på sina huvuden.” 

Lucian i det första offentliga luciatåget år 
1927 var anonym, men redan året därefter 
1928 anordnades en tävling för att rösta fram 
en lucia som skulle vara ”symbol för det kärn- 
svenskt ljusa och solblonda”. Det här blev start-
skottet för det obligatoriska valet av lucia som 
spreds över Sverige på skolor, i föreningar och 
i städer. Att en lucia valdes, och sedan kröntes, 
skedde även på andra platser än i Sverige. 
Det ser vi exempel på i bilderna från Luther-
an Church of  the Holy Trinity i Duluth. Där 
är det musikdirektören Robert Ekstrom som 
kröner fröken Lynette Olson till Lucia.

I det luciatåg Aina Resare beskriver ”fat-
tades varken stjärngossar eller tärnor”, del-
tagare som är vanliga inslag även i dagens 
luciatåg. Men vilka som får och vill delta i 
luciatågen är i Sverige ett omtvistat ämne. 
En förskolelärare berättar om ett luciatåg där 
21 barn deltog och de flesta var lucior och 
tomtar. ”Vi hade en stjärngosse, fast utan 
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strut, två pepparkakor och en ren. Vi hade 
ingen tärna. De tycks, liksom stjärngossar, 
tillhöra ett utgående sortiment, åtminstone 
bland yngre barn.” Enligt läraren verkar 
alltså stjärngossar vara ett utgående sorti-
ment när barnen själva får välja. I hundra 
års tid har stjärngossarna varit ett vanligt 
inslag i luciatåget, dessförinnan hörde de 
hemma i en annan tradition, nämligen 
trettondagens stjärnspel, men i 1927 års 
luciatåg hade stjärngossarna en central 
placering efter fackelbärare och en gossork-
ester och före lucian. De bar stora lysande 
stjärnor, strutar och vita kläder med röda 
skärp. Det senare en detalj som numera är 
reserverad för lucian. 

Att det finns en förväntan och en upp- 
fattning om vad de olika deltagarna ska ha 
på sig och i vilken ordning de ska parade-
ra är något som framkommer. I 2021 års 
tv-sända luciatåg från Jukkasjärvi medver-
kade stjärngossar med ”vanliga byxor och 
rockar plus röda halsdukar. Inga vita särkar 
eller strutar på huvudena”. Dessa stjärn-
gossar skiljer sig i både ålder och klädsel 
från de som deltog i luciatåget på Stock-
holms gator år 1927.

“Det stora Luciatåget föregås av två härolder 
till häst samt två ridande fackelbärare, varefter 
följer ett 30-tal gossar i Staffanskostymer. Därpå 
följer ett 30-tal stjärngossar med kåpor, luvor och 
lysande stjärnor, därefter kommer Luciabruden själv 
till häst, följd av en page, som bära upp hästens 
schabrak. Efter bruden följa ett 10-tal Lussitärnor 
till häst samt den nationalklädda ungdomen, cirka 
50 personer. Tåget avslutas med tvenne ridande 
fackelbärare och upptager i allt en längd av om-
kring 100 meter.”

Dagens luciatåg är sällan lika omfattande 
som 1927 års, även om vissa deltagare är 
desamma, såsom lucian, tärnorna och stjärn-
gossarna. En viktig figur som saknades var 
tomten eller tomtenissen, men det dröjde 
bara ett tiotal år innan även tomten blev ett 
givet inslag i luciatåget. År 1938 genom-

förde Uppsala sitt första offentliga luciatåg 
där tomtenissar gick sist för att samla in 
pengar. 

Luciatåg avslutas ofta med att någonting 
äts och dricks. Det vanligaste är att det äts 
lussebullar och pepparkakor och dricks kaf-
fe, julmust, glögg eller saft. Svenska insti-
tutet skriver att många svensklärare bakar 
lussebullar och pepparkakor tillsammans 
med studenterna. En före detta svensklära-
re i utlandet har också skämtsamt sagt att 
det för honom var viktigare att kunna baka 
och spela gitarr än att kunna undervisa i 
svenska. Även om variationen är stor på 
vad som äts och dricks under luciafirandet 
återkommer alltid lussebullar. Aina Resare 
berättar:

“Lussikusar som vi sade var inte alls vanligt förr 
och lyste helt med sin frånvaro under min barndom. 
Tror inte att jag själv kom att baka dem förrän in på 
femtiotalet någon gång. Nu har jag helt kommit ifrån 
det igen. Men saffransbröd finns alltid i min frys.”

Enligt detta citat så var det i Dalarna 
där Aina Resare växte upp inte vanligt med 
lussekatter i samband med lucia. Våra dagars 
lussekatt, även kallad dyvelskatt, lussebulle, 
lussekuse, saffranskuse eller julkuse, är ”en 
kvarleva från den äldre traditionen med 
figurbröd till högtider”. Att äta sött och saf-
franskryddat bröd i samband med just lucia 
är alltså en ganska sen företeelse. Att inta 
en eller flera måltider i samband med luci-
anatten och luciamorgonen är dock en sed 
med gamla anor och förmodade koppling-
ar till allmogen på 1800-talet. 

Folklivsforskaren Carl Martin Bergstrand 
skriver att den nattliga måltidens syfte var att 
stärka sig det kommande arbetsåret, stå emot 
nattens krafter och ”försäkra sig om gott och 
rikligt uppehälle under det nya år som just 
gick in”. Lussebiten som måltiden kallades 
åts oftast i hemmet men på vissa håll före-
kom även att man gick hem till grannar med 
förtäringen och möjligen kommer Lucias 
dukade bricka från denna sed.

Luciafirande med luciatåg finns med på Sve- 
riges förteckning över immateriella kulturarv 
Levande traditioner, som Institutet för språk och 
folkminnen förvaltar. Arbetet med förtecknin-
gen sker inom ramen för Unescos konvention 
om tryggande av det immateriella kultur-
arvet. Luciafirande och luciatåg är på många 
sätt ett typiskt exempel på ett immateriellt 
kulturarv, det förändras och anpassas samti-
digt som vissa delar består från år till år. Det 
kan vara hur lucian är klädd, hur lussebul-
len bakas eller vilka sånger som sjungs. Det 
är dessa delar som också ofta uppfattas som 
ursprungliga och nationella. Historien visar 
dock att även dessa delar förändras, men att 
de är föränderliga betyder dock inte att de är 
mindre viktiga för dem som praktiserar tradi-
tionen. Vare sig det handlar om att bli krönt 
till Lucia i en kyrka eller att vara pepparkaks-
gubbe på en förskola, sjunga luciasånger på 
svenska kyrkan i New York eller på ett äldre-
boende i norra Sverige så är det för de som 
deltar meningsfulla och lika ”svenska” delar 
av en gemensam tradition och ett immateri-
ellt kulturarv.

Text: Susanne Nylund Skog
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Luciafest i Zaandam, Nederländerna, 1946

Svenska och andra nordbor samlade till luciaferst i Milano 1927
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Ett brev 
från Island



15SVERIGEKONTAKT

Sedan vi stiftade bekantskap med 
Linnéaposteln Daniel Solander i 
Söderhavet 1769 – 1770 (Sverige-
kontakt 2017:3, 2017:4 och 2019:2) 
så har resan i hans fotspår tagit oss 
till andra sidan jorden, till Island. 

Då, för 250 år sedan, ansågs det som 
självklart att de båda goda vännerna Joseph 
Banks och Daniel Solander skulle delta i 
en andra världsomsegling tillsammans med 
kapten James Cook. Planerna var ambitiösa 
och Banks ställde stora krav på en ombygg-
nad av det tillgängliga skeppet. Det brittiska 
amiralitetet fann kraven orimliga, varpå 
Banks drog sig ur hela projektet. Där stod 
Banks och Solander, med redan rekryterade 
expeditionsmedlemmar i form av veten-
skapsmän, illustratörer, en fransk kock och 
livréklädda betjänter. En del av besättningen 
kunde vid behov samla en blåsorkester. 
Sammantaget bestod gruppen av ett 20-tal 
män, varav fyra svenskar. Utöver Solander 
deltog den senare ärkebiskopen Uno von 
Troil och två svenska sekreterare. I Sverige 
hade von Troil disputerat på ämnet ”Om 
människor kunnat vara lyckliga utan konster 
och vetenskaper.” Han hade lärt känna 
Banks och Solander i London, på väg hem 
från en flerårig resa på kontinenten där han 
bl a träffat Diderot, d’Alembert och Rous-
seau. Von Troil var, liksom Solander och 
Banks, nyfiken, kunnig och social. Vänskapen 
dem emellan var given.

På kort varsel bestämdes att man 
skulle segla över Nordatlanten, till Island. 
Solander och Banks hade av vänner upp- 
märksammats på öns flora, fauna, geologi 
och geotermiska aktivitet, inte minst det 
eldsprutande berget Hekla.

Briggen Sir Lawrence hyrdes in under 
befäl av en kapten Hunter och med tolv 
mans besättning. Man avseglade i juli 1772, 
samtidigt som kapten Cook begav sig ut på 
sin andra Stillahavsexpedition. Det måste 
ha tagits emot med blandade känslor av 
vännerna från den tidigare Endeavour- 
expeditionen.

Efter en stormig seglats över Nordatlan- 
ten nådde man hamnen Hafnarfjörður på 
Islands västkust den 29 augusti 1772. Jag 
har i ett annat sammanhang beskrivit den 

sex veckor långa vistelsen på Island (Nord-
isk tidskrift 2022:2) och kan här konstatera 
att denna i stor utsträckning präglades av 
mötet mellan nordbor. I själva verket base-
rades expeditionen på en språklig, historisk 
och kulturell nordisk gemenskap.

I det utförliga förordet till 1933 års sven-
ska utgåva av von Troils bok Brev om Island 
konstateras att mötena mellan svenskar, 
islänningar, danskar och norrmän under 
1772 års expedition bör ses i ljuset av en då 
framväxande insikt om – och känsla för –
mellanfolklig samhörighet mellan de nordis-
ka folken: ”En gynnsammare ort för nordisk 
förbrödning än Island kunde då likaväl som 
nu knappast tänkas. De engelska herrarnas 
närvaro behövde knappast hindra – svenska 
tjänstgjorde som en förbindelselänk under 
hela det isländska besöket…”.

Uno von Troil konstaterade att ”... 
hafva vi at tacka den berömde Snorre 
Sturleson, för det första ljus i vår Svenska 
Historia.” Hans iakttagelser av det isländs-
ka språket är intressanta: ”In uti landet, 
är vårt gamla språk nästan aldeles rent 
bibehållit, men vid stranderne, hvar de 
haft at gjöra med Danske Köpmän, gå de 
något ifrån. Många tala god Danska, men 
de som ej förstodo något därutaf, kunde 
lättare hjelpa sig fram med oss Svenskar än 
med Danskarne.” Efter att ha deltagit i en 
isländsk gudstjänst konstaterade han vidare 
att ”…vi förstogo mera af  Isländskan än vi 
förmodade”.

Von Troils bok ”Bref  rörande en resa 
till Island” gavs ut 1777. En svensk läse-
krets fick då för första gången på allvar 
lära känna det mest geografiskt avlägsna 
av de nordiska broderfolken. Boken fick ett 
gott mottagande och stärkte intresset för 
Island. Den publicerades under följande år 
på tyska, engelska, franska och holländska.  
På isländska utkom boken 1961 med titeln 
Bréf  frá Íslandi.

Det brittiska och kontinentaleuropeiska 
intresset för Island stärktes därmed. Banks 
betraktades som en vän till islänningarna, 
bilden är dock komplex då det samtidigt 
fanns koloniala ambitioner. Islandsexpe-
ditionen kom inte att avsätta några starkt 
bestående naturvetenskapliga avtryck. 
Manuskriptet till Solanders Flora Islandica 
ligger ännu opublicerat i London. Böcker 

och avskrifter av äldre manuskript inköptes. 
Växter och geologiskt material insamlades. 
John Cleveley den yngre skapade för efter- 
världen viktiga landskapsmålningar och 
dokumenterade även de traditionella is-
ländska klädedräkterna. Ett av de mer kän-
da porträtten visar Sigríður Magnúsdóttir, 
fru till amtsmannen. Flera dräkter inköptes 
av Banks, varav några förvaras på Victoria 
and Albert Museum i London.

Expeditionen präglades av nyfikenhet, 
upptäckarglädje, dialog och vänskap, baser-
at på de starka nordiska banden. Européer-
nas ögon skulle genom von Troil komma att 
öppnas för Island och islänningarna kom 
till insikt om omvärldens intresse för deras 
land.  Ett brev från Island, om man så vill.

Detta anslag kan sägas vara utgångs- 
punkten när Sveriges ambassad på Island 
och våra lokala samarbetspartners lanserat 
ett märkesår, Solander250 – Bréf  frá Íslandi, 
vilket omfattar minst 30 partners och 30 
platser på 10 orter runt Island i nära två 
år. Projektet är utformat som en inbjudan 
till våra isländska vänner att reflektera över 
Island år 1772, hur nationen utvecklats 
under dessa 250 år, samt måhända blicka 
framåt, in i framtiden om 250 år.

Projektet är en del av en månghundraårig 
dialog mellan Island och Sverige samt det 
vidare Norden om vår gemensamma dåtid, 
nutid och framtid. Det omfattar både konst 
och vetenskap. Det är unikt i sitt slag. Am-
bassadens roll har varit att inspirera våra 
isländska vänner, som mottagit stafettpinnen 
med glädje. Mottagandet kan inte beskrivas 
som annat än överväldigande positivt.

Märkesåret inleddes i februari 2022 och 
avslutas på Island i december 2023. Even- 
tuellt får det en fortsättning i norra Sverige. 
Låt mig här lyfta fram några minnesvärda 
aktiviteter under märkesårets inledning. 

Konstorganisationen Íslensk Grafik och 
Sveriges ambassad har inbjudit tio isländs-
ka konstnärer att reflektera över Solander, 
Island och expeditionen 1772. Utställningen 
visas på elva platser runt hela Island under 15 

Bildtext: Verk av Gíslína Dögg Bjarkadóttir från Västmannaöarna ur utställningen Solander250: Bréf frá Íslandi.
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månader tillsammans med konstutställningen 
Paradise Lost – Daniel Solander’s Legacy, 
producerad av Solander Gallery i Welling-
ton, Nya Zeeland med verk av tio konstnärer 
i Stillahavsregionen.

Märkesåret omfattar även forskning. Här 
kan särskilt nämnas ett samarbete mellan 
IK Foundation, Islands universitet och Sve- 
riges ambassad där en fältstation, Naturae 
Observatio – Solander’s Eye, har satts upp 
i Vatnajökulls nationalpark. Den dokumen-
terar omgivningen, utan att störa denna, 
dygnet runt under ett års tid. Det går att följa 
sändningen på: Field Station Solander’s Eye 
(ikfoundation.org).

Märkesåret syftar också till att stärka 
intresset hos barn och ungdomar för 
naturvetenskaperna och för den isländska 
floran på temat Solander the Young Explo- 
rer, som en del av vår klimatdiplomati. Den 
botaniska trädgården i Reykjavik och vår 
ambassad har lanserat ett program.

Den isländska gruppen Fischersund, som 

återskapar historiska skeenden och littera-
tur i form av dofter, har tolkat ett isländskt 
hus år 1772. Resultatet är en kombination 
av dofter från tjära, trä, mossa och rök. Ett 
besök i deras utställningslokal i centrala 
Reykjavik rekommenderas.

En virtuell fotoutställning med kloka reflek- 
tioner i Solanders fotspår pågår under ett 
år, skapad av fotografen Signe Fogelqvist. 

En gång i månaden publicerar Signe sina 
bilder på Instagram-kontot @signe_fotar 
under rubriken Bréf  frá Íslandi.

Den isländska skulptrisen Ingibjörg 
Ágústsdóttir från Stykkisholmur har skapat 
en symbol för hela det svensk-isländska 
märkesåret. Den vackert målade skulpturen 
i trä visar Daniel Solander i samspråk med 
Sigridíður Magnúsdóttir en höstdag på  
Island 1772.

Öckerö seglande gymnasieskola – med 
havet som klassrum, genomförde en seglings- 
expedition till Island på temat Solander250. 
Islands flora och fauna dokumenterades. 
Det var en oförglömlig upplevelse att få ge 
en föreläsning ombord på skeppet. Detta 
kommer att upprepas nästa år.

Detta var ett axplock av de 20 delpro-
jekt vi hittills lanserat. Gensvaret och vän-
skapen jag mött på Island är överväldigan-
de. Vi skapar något unikt tillsammans och 
har en fantastisk resa runt Island framför 
oss, en färd som började på andra sidan 
jorden, i Söderhavet. Följ oss gärna på am-
bassadens sociala medier där vi fortlöpande 
uppdaterar vårt program.

Instagram: @swedeniniceland 
Facebook: @sverigesambassad.reykjavik.3
Twitter: @SwedeninIS och @ahlberger

Text: Pär Ahlberger, Sveriges ambassadör i 
Oceanien 2014 – 2019, Sveriges ambassadör på 
Island 2020 –
Hedersmedlem i Solanderföreningen 2022 –

Solander’s Eye Field Station på Jökulsnes.

Solander the Young Explorer, framtagen av den 
botaniska trädgården i Reykjavik.

Systrarna Inga och Lilja på Fischersund i deras 
utställningslokal tillsammans med Pär Ahlberger.

Ett förtrollande fotografi av Signe Fogelqvist från Hafnafjörður, dit Solander anlände i augusti 1772.

Skulptur av Ingibjörg Ágústsdóttir

Pär Ahlberger ger en Solanderföreläsning för studenter ombord på T/S Gunilla.
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Diplomatbesök i Litauen

18 oktober fick vi förmånen att få besök av Fredrik Åhsberg, andre ambassadsekreterare på 

svenska ambassaden i Vilnius, Litauen, och Giedrė Berželionytė som är press- och Sverige-

främjandehandläggare på ambassaden. Gästerna träffade skolledningen och fick höra om 

skolans historia, traditioner och nuläget. Fredrik Åhsberg blev särskilt intresserad av under-

visning i svenska på vår skola och hur och varför det började. Gästerna fick också   

     tid att se en lektion i dans och blev imponerade av elevernas entusiasm. Men det viktigaste  

     under besöket var mötet med eleverna som läser svenska. I år finns det 17 elever i åldern 

16–19 som har valt svenska som tredje främmande språk. Eleverna presenterade sig, berättade 

om sin fritid, framtidsplaner och varför de läser svenska. De var mycket intresserade av 

att höra om Fredrik Åhsbergs arbete på ambassaden, om diplomatiskt arbete i allmänhet, 

om upplevelser i Litauen, vilka litauiska rätter han gillar, vilka sevärdheter i Litauen han har 

besökt. Frågor var många men tiden räckte inte till tyvärr. Mötet avslutades med att vi blev 

bjudna till stadsbiblioteket där gästerna invigde 2 fotografiutställningar som handlar om jäm-

ställdhet och hållbarhet.

Eleverna blev väldigt inspirerade av besöket och ännu mer inspirerade att läsa svenska 

och uppmana yngre elever, möjligen sina syskon också, att göra det. 

Laima Juodgudytė, lärare i svenska på Panevėžys Vytautas Žemkalnis gymnasieskola, Litauen

annons från Stipendiefond (halvsida)

Välkomna att söka stipendier 
hos oss!

Stipendiefonden för Svensk Utlandsung-
dom (Stipendiefonden) har som ändamål 
att ge stipendier åt utlandssvenska barn 
och ungdomar som studerar vid en svensk 
utlandsskola eller på internatskolorna 
Lundsbergs skola och Sigtunaskolan 
i Sverige. Stipendiefonden ger även stipen-
dier till studenter för TISUS-tester samt 
för praktik på svenska handelskammare 
i utlandet. Slutligen delar fonden även ut 
stipendier för intensivkurser i svenska och 
till svenska skolföreningar. 
Stipendiefonden delar årligen ut över 200 
stipendier och bidrar på så sätt till att 
stötta utlandssvenska familjer, ge möjlig-
het till svenska studenter att praktisera 
utomlands och bidra till det viktiga arbetet 
som skolföreningarna gör utomlands för 
att upprätthålla det svenska språket och 
svensk kultur. 

Välkommen med er ansökan på  
www.stipfond.se. Ansökan för läsår 
2023/2024 öppnar den 1 februari 2023  
och stänger den 30 april. 

VYKORT FRÅN



18 SVERIGEKONTAKT

Att själv söka ett minnesmärke är alltid en lärande och spännande sysselsättning. Under coronapandemin var 
museer och ”Gedenkstätte” (minnesmärken i Tyskland) sängda, lite personal fanns kvar men inga besökare. 

Sökande efter 
ett minnesmärke

För något år sedan tillfrågades jag om jag 
hade möjlighet att bistå med lite hjälp 
för att klargöra förhållandena på ett kon-
centrationsläger (Breitenau) från andra 
världskriget, man ville få klarhet i national-
iteterna på fångarna.

Historien om Breitenau inrymmer lite 
svensk historia också. Breitenau ligger mitt 
i Tyskland i norra Hessen 15 mil söder om 
Hannover eller 17 mil norr om Frankfurt 
efter autobahn nr 7.

Under det trettioåriga kriget skadades 
komplexet svårt och förföll gradvis under 
de kommande decennierna. Landgreven 
Fredrich von Hessen-Kassel (1676–1751), 
som i Sverige var kung Fredrik l och gift 
med Karl Xll syster Ulrika Eleonora, ägde 
klostret och kyrkan. Fredrik l byggde ut det 
sekulariserade klostret till en lantgård. 

Koncentrationslägret Breitenau upprät-
tades den 16 juni 1933 och är ett av de 
tidiga koncentrationslägren som togs i 
bruk över hela det tyska riket strax efter 

att nationalsocialisterna tog makten. Dess 
rättsliga grund är “Förordningen för skydd 
av folk och stat” från den 28 februari 1933. 

Hela stället som koncentrationsläger är 
helt osannolikt i sig. Kkyrkan är uppdelad 
i två avdelningar - en för fångar och en för 
evangeliska kyrkobesökare.

Koncentrationslägret låg 
rakt fram och till höger 
går dörren in till kyr-
korummet. Inne i kyrkan 
var koncentrationslägret 
bakom orgeln vilken 
måste ha hörts in i 
sovsalarna på lägret.

Efter att de national-
socialistiska brotten 
tystats ner i decennier 
har allt fler letat efter det historiska. Profes-
sor Dietfrid Krause-Vilmari från universite-
tet i Kassel har genom samtal under slutet 
av 1970-talet med en före detta politiskt 
förföljd person fått höra att en stor mängd 
akter från nasisttiden har bevarats i källaren 
i den tidigare administrationsbyggnaden i 
Breitenau. När han tittar igenom akterna 
på plats blev han omedelbart medveten 
om deras ovärderliga betydelse. Rregistre-
ringsböckerna, administrativa akter och 
tusentals Gestapo-akter bevisar vad som 
har skett i koncentrationslägret i Breitenau.

Professor Dietfrid Krause-Vilmar gav 
mig uppgiften att söka svenskar som kan ha 
varit fångar i Breitenau. Dietfrids ord på 
vägen är ett citat: ”Gräv där du står” (Sven 
Lindqvist) vilket är ett motto för många his-
torieintresserade.

Jag begränsar mig i viss mån i denna 
artikel i Sverigekontakt – namn är ej de som 
står i koncentrationslägrets dokument utan 
jag ändrar namn och födelsedata. Skyddet av 
personuppgifter är ej detsamma i alla länder 
trots GDPR mm. Bilderna är mina egna.

Jag skulle också hålla mina ögon öppna 
efter en Gestapo-angivare, en svensk 
kvinna som heter Dagmar Imgart. Hon 
kom från Örebro och var gift i och bosatt 

i Tyskland. Dagmar var under perioden 
1941–44 angivare åt Nazitysklands hemliga 
polis, Gestapo. Hon var utan tvivel skyldig 
till att ha vidarebefordrat komprometterande 
material om bekanta till Gestapo, uppgifter 
som sedan legat till grund för ett flertal 
dödsdomar. Andra personer hade fängslats, 
internerats eller skickats till koncentration-
släger på grund av Dagmar Imgarts infor-
mationer. Hon dömdes till fängelse 1954 av 
domstolen i Kassel.

På med bomullshandskar och inte en kaffe- 
kopp i närheten när lägerböckerna kom 
fram – de finns enbart i original och är inte 
digitaliserade. Sida upp och sida ner med 
namn, födelsedata, födelseort m.m. Jag söker 
i första hand på födelseort, är orten svensk 
är sannolikheten stor att fånge är svensk. Ett 
varnande ord på vägen som jag fick var att 
fångarna inte alltid var riktigt ärliga med 
födelseorten, att ange en svensk ort kunde 
innebära att man överlevde eller i vart fall 
fick lite fördelar. 

Inne i en cell med väggfasta sängar, man ser än 
i dag hur fångarna har skrivit på väggen, det är 
deras nödrop om hjälp.

Känslan när man har alla namn framför sig 
är konstig, de flesta för att inte säga alla är 
idag döda av ålderdom och mina frågor till 

Benediktinerklostret i Breitenau grundades 1113. 
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dem blir bara fler och fler.
I ett dokument finner jag följande text:

Tidigt på morgonen den 30 mars 1945, sköt 
Gestapo 28 av de återstående fångarna. När de 
amerikanska soldaterna anländer en dag senare 
finns det bara ett fåtal fångar kvar i skyddsförvar i 
lägret. Tre veckor senare upptäckte amerikanerna, 
tack vare ett tips från en före detta polsk tvångsar-
betare, en massgrav. Överlevande och ögonvittnen 
förhördes, händelseförloppet rekonstruerades och en 
utredningsrapport skrevs. Den 25 april 1945 beor-
drade den amerikanska militärregeringen en ceremo-
niell begravning på fängelsekyrkogården.

Inget om någon svensk än så länge.

Inne i en cell med toalett och värmeelement. 
Elementet är en bluff, rören som går ner i golvet 
är inte anslutna till något överhuvudtaget. To-
alett spolningen sköts utefrån av vakterna, de 
spolar när de vill.

Nu börjar jag närma mig slutet av det stora 
arbetet med alla läger-liggare, sida upp och 
sida ner med alla uppgifter om fångarna. 
Tusentals namn, det bör vara runt 8 500 
individer som är grundligt och mycket sys-
tematiskt registreade, mycket mer jobb än 
vad jag hade föreställt mig blev det i min 
ensamhet på Breitenau.

Av alla dessa fångar kan två vara från 
Sverige. Nu kan jag sitta hemma i min kam-
mare och söka vidare på dessa båda. Det 
känns skönt att slippa de kusliga lokalerna 
på Breiteau, det är något obehagligt i väg-
garna där. Den första heter Henri Poll och 
födelseorten är Rosendael. Kan födelse-
orten vara Rosendal?

Finner Henri rätt snabbt i US-Arméns 
nationalitetslistor som upprättades direkt 
efter andra världskriget. Han är registrerad 
som ”Franzosen”, det kanske finns någon 
ort i Frankrike som heter Rosendael. Jag 
har dock inte funnit någon ort med det 
namnet i Frankrike. Finns hjälp att hämta 
bland Sverigekontakts läsare?

Den andra som fanns i böckerna var fånge 
nummer 688, en kvinna. Hon hade arbetat 
inom rustningsindustrin i Kassel, vad 
hon hade gjort eller inte gjort finns inga 
anteckningar om. De stora flertalet av fån-
garna hade saboterat inom produktionen, 
det kunde vara att de hade gjort fel (med 
flit?) eller fördröjt arbetet. Det finns även 
anteckningar om att vissa hade argumenterat 
felaktigt, men de flesta var tvångsarbetare.

Åter till fånge 688.

Fånge 688 ”heter” Maud Spak och kom till 
koncentrationslägret den 10 oktober 1944 
och hon skrevs ut från lägret den 27 novem-
ber 1944. Varför hon lämnade Breitenau 
är ej angivet – kan var att hon återgick till 
tvångsarbete eller till något annat läger.

Vad som är helt klart är att fånge 688 
har angivet Stockholm som födelseort och 
att hon är född 1924 med ett datum i april. 
I de öppna US-registren finner jag henne 
inte men i Riksarkivet hemma i Sverige 
finns hon med.

Hon föddes i Oscars församling i Stock-
holm. Fadern heter Karl och hennes mor 
har namnet Märta. Hon har 2 äldre bröder 
och några år senare får hon en syster. Far 
i familjen är skandinaviendirektör för en 
utländsk koncern och modern är hemma-
fru. När de flyttar till Lidingö har de en 
barnflicka och 3 pigor i hushållet.

Familjen anställer även en guvernant, 
hon är tysk medborgare och kommer från 
Munchen. Alla uppgifter är från de sven-
ska kyrkoböckerna. Varför anställer de en 
utländsk guvernant? Är det något som jag 
har missat?

Endast kallvatten i duscharna.

Tillbaka till Riksarkivet i Sverige, den som 
söker han finner. Först finner jag familjen 
Spak i ”Förteckning över främmande tros-
bekännare” från 1930-talet, familjen är 
katoliker. 

Efter mycket om och men finner 
jag hela familjen i ett 30-talsregister 
”Förteckning över utländska undersåtar”. 

Pappa Spak är holländare och mamma Spak 
är tyska, samtliga barn är registrerade som 
holländare. Familjen Spak har levt och varit 
boende i Sverige och barnen har växt upp  
och lekt med andra barn på Lidingö osv.

Mitt svar till Professor Dietfrid Krause- 
Vilmar är klart: Jag finner inga svenska med-
borgare i koncentrationslägrets dokument! 
Det blev inget minnesmärke åt föreningen 
Sverigekontakt.

Nu behöver jag bara kontrollera att käll-
materialet stämmer mot mina noteringar, 
är mina källanvisningar riktiga? De skall 
stämma – fram och tillbaka – upp och ner – 
en sista koll bara.

Det finns tillfällen när man får nypa sig i 
armen, både en och två gånger och det 
händer nu....

När jag kontrollerar mina uppgifter om 
Mauds äldre bror Johan, som är född och 
uppvuxen i Sverige likt sina övriga syskon, 
finner jag en notering i hans födelsebok från 
1920-talet i Stockholm:

Är detta sant? Stred Mauds äldre bror Johan 
för Nazityskland när hon satt i Gestapos kon-
sentrationsläger? 

Rügenwalde ligger i nuvarande Polen efter 
kusten mot Östersjön – det var den tyska öst-
fronten mot röda armen från Ryssland. Johan 
stupade den 26 februari 1945 i Rügenwalde, 
den 4 mars 1945 ockuperades Rügenwalde av 
sovjeterna och den 9 maj 1945 kapitulerade 
hela tyska rikets östfront. Broder Johan var en 
av de som stupade under krigets sista dagar, 
jag fick det bekräftat av tysk myndighet, som 
inte kände till hans koppling till Sverige. 
Maud och Johan, samma uppväxt, samma 
kultur, samma söndagsmiddagar i Sverige och 
ändå kan det gå så olika i livet. Mitt minne 
från alla dessa dokument i Breitenau är vem 
var han/hon bakom alla fångnummer, vilka 
livsöden döljer sig bakom numren?

Dagmar, den svenska Gestapo-angivaren, 
hur gick det då med henne? Jag har fort-
farande några Gestapo-akter att gå igenom 
men har inte funnit några spår av henne eller 
någon annan svensk där. 

Jag hittade inget minnesmärke att redovisa 
i Sverigekontakt denna gång. Jag kan enbart 
säga att det fanns med stor sannolikhet inga 
svenskar i koncentrationslägret i Breitenau. 
Det kan vi minnas!

Har ni vägarna förbi Gedenkstätte Bre-
itenau så får ni höra av er, ni kommer att få 
ett minne för livet från detta helt osanolika 
ställe utan några svenska fångar.

Text: Sven Vindelstam; Sven@Vindelstam.com

Retuscherade namn, men det står Rosendael 
på lägerfånge 4949.
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

Du har kanske varit i någon hjälporgani- 
sations butik, Erikshjälpen, Röda Korset, 
Emmaus, Stadsmissionen, eller något 
annat. Du kanske också har rensat garde-
roberna eller lämnat kvarlåtenskap efter 
någon anförvant. dukar, husgeråd, ljus- 
stakar, bestick, vaser, böcker...

Jag brukar hänga på de där ställena och 
har hittat ett och annat, liksom mina stu-
denter till barn (bord och stolar och sängar 
åker ut och in genom bostäderna mest hela 
tiden). Själv letar jag mig alltid fram till 
bokhyllorna, där mycket kan samlas.

Under hösten fick jag i uppdrag av en 
av organisationerna att titta genom en 
stor boksamling som barnen till en avliden 
förälder skänkt. Det var många många kas-
sar, banankartonger och åter några kassar 
som stod där på borden i rummet bakom 
försäljningsutrymmet.

Jag hade känt henne och hennes man, 
död sedan ett antal år tillbaka: ett lärarpar, 
hängivet intresserade av musik, litteratur, 
konst, kultur i sann folkbildningsanda 
parad med en okuvlig vilja att aldrig stanna 
upp i bildningsresan.

Så – vad berättar en boksamling?
Jag tömmer kassarna en efter en: origi- 

nalutgåvor av Ray Bradburys Oktoberfolket, 
och Det eviga regnets dag, min ungdoms febriga 
läsning, Carl Jonas Love Almquist, Kerstin 
Ekmans romaner och deckare, diktsamlin-
gar av Hjalmar Gullberg och Nils Ferlin, 
Harriet Löwnhjelm, Stig Claesson, August 
Strindberg, Selma Lagerlöf, Karin Boye, 
Stewe Claesons första novellsamling Ouvertyr 
till en luffarbegravning, Arvprinsarnes ABC-bok, 
den stridbara Örebroförfattaren Margit 
Palmaer, Tove Janssons Trollvinter i origi-
nalutgåva, en stor del av Göran Tunströms 
författarskap, den klassiska årliga sagoan-
tologin Bland tomtar och troll från 1930-talet 
och framåt, lästa nästan i trasor, Svenska 
folksagor med illustrationer av och dedika-

tioner från konstnären Einar Norelius... och 
mycket mycket annat. Ett äldre pars hela 
liv, från barndomens läsning till de gemen-
samma intressena för politik, Amnesty, jazz 
och annan musik, världsresor, och spåren av 
ett projekt att sent i livet lära sig japanska, 
från 1930-talets barnböcker till Klas Öster-
grens julbok från 2021. 

Jag sorterar och plockar där i rummet, 
stannar då och då upp, läser några sidor i Stig 
Dagermans Dagsedlar eller Tage Danielssons 
Postilla från 1965, också den i original, eller 
bläddrar i ett planschverk med bilder av den 
japanske 1800-talsmästaren Hokusai, eller 
några Stieg Trenter-deckare från 50-talet. 

Ja, min väl upplysta lokal bakom affären 
blir under några dagar till ett mörkrum: 
det är som att denna boksamling, detta pri-
vatbibliotek, är ett sakta framtonande foto 
i ett framkallningsbad, och att bilden som 
framträder är ett ytterst mångfacetterat por-
trätt av de två. En rörande och kärleksfull 
bild av ett par som verkligen törstade efter 
all kunskap som fanns att få, och som också 
vann mycket av den. 

Är det inte så vi är? Strövande, sökande, 
samlande. Aldrig egentligen stannar vi upp i 
livet, ty att stillna, förklara sig nöjd och klar 
är att ge upp, släppa taget och singla som ett 
Dagermans löv mot ”fasta marken”.

Här finns alltid något mer, som pekar 
framåt. I många av böckerna ligger tid-
ningsurklipp med artiklar och recensioner. 
Ett rastlöst sökande efter kunskap föder 
också ett sinne för associationer. Här finns 
ett exemplar av Harry Martinsons Aniara 
från 1956, och när jag slår upp den finner 
jag ett urklipp från 2004. Det är en krönika 
från Dagens Nyheter av Kerstin Vinterhed i 
anledning av att det var 100 år sedan Mar-
tinson föddes. Där reflekterar hon över hans 
liv, från fattigpojken i Nässlorna blomma till 
visionären som skrev det mörkt skimrande 
eposet Aniara.

Boksamlingen är en livsresa för detta par 
och i böckerna finner jag fragment och 
pusselbitar till såväl deras som till förfat-
tarnas liv. Mina dagar i uppackningsrum-
met förvandlades så från ett ursprungligt 
sorterande till en sökande vandring i laby-
rinter, vackert lagrade på varandra. Jag slår 
upp Nils Ferlins Från mitt ekorrhjul (Albert 
Bonniers Förlag 1957) och hittar den korta 
dikten ”Fotspår”:

Vår ande har vingar i molnen,
vårt öga letar i tub och lins
stjärnor – vårt hjärta på jorden
fotspår som ingen minns.

Och när jag sorterat allt och överlämnat 
resultatet till välgörenhetsorganisationens 
föreståndare kan jag gå ut i höstens dagar 
likt en som rest och kommit hem igen. Jag 
har sett ett par människors liv och jag har 
på sätt och vis mött också mig själv. En 
kasse böcker köpte jag också med mig.  
De får bli några penseldrag i mitt porträtt.

Arne Johnsson är poet, litteraturkritiker, bosatt 
i Örebro Han har tidigare i många år arbetat 
som bibliotekarie vid Lindesbergs bibliotek.
Arne Johnsson har ofta medverkat vid språk-
dagar och konferenser arrangerade av före-
ningen Sverigekontakt och/eller Svenska In-
stitutet. Han skriver regelbundet om poesi och 
annan litteratur i Sverigekontakt.
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I vissa länder är språk ständigt politik. Ett 
smärtsamt tydligt exempel från vår samtid 
är hur ryska används som skäl att ockupera 
Ukraina – det finns rysktalande där som 
behöver anslutas till det större Ryssland, 
heter det. 

I Sverige märks språkpolitiken sällan. 
Eller det har åtminstone varit så i många 
år, med några undantag. Men under hös-
tens valrörelse hände det något. Plötsligt var 
svenskan på tapeten. Sist svenskan var rik-
tigt högaktuell i riksdagen var när språkla-
gen kom till under 2009 och åren dessförin-
nan, när den diskuterades. Språklagen slog 
fast att svenska är huvudspråk i Sverige, 
och att ”det allmänna” har ansvar för ”den 
enskildes tillgång till språk”, både svenska 
och andra språk. Lagen antogs av en mycket 
enig riksdag. Faktiskt så enig att de språk-
experter som jobbat med förarbetena och 
funnit argument för språklagens skrivningar 
ibland önskade att politikerna hade varit 
lite mer på bettet. Den något allmänt hållna 
välviljan gentemot svenskan och andra 
språk gränsade till ointresse.

Men så plötsligt, mer än tio år efter 
lagens tillkomst, debatteras svenskan. 
Politiska partier på såväl riksnivå som lokal 
nivå ägnar sig åt språkpolitik. Det man vill 
åstadkomma är tester i svenska – för att få 
anställning i offentlig verksamhet eller för 
att få permanent uppehållstillstånd eller 
medborgarskap. Svenska språket ses alltså 
som något centralt för nationen Sverige. 
Utan svenska, ingen svenskhet, skulle man 
kanske kunna sammanfatta tanken.

Att sätta likhetstecken mellan språk och 
nation är inget nytt. Det har gjorts länge, 
allra tydligast under nationalromantiken, 
då tanken om ett folk, ett språk, en nation 
var stark. Men relationen mellan nationen 
och språket var en annan än i dagens krav 
på kunskaper i svenska. 1800-talets språk-
politik utgick från den svenska bonden, den 
vanliga språkbrukaren. Han (kanske snarare 
än hon) ansågs tala den bästa svenskan. 

Den bildade eliten riskerade att ha fått sin 
svenska förstörd av främmande influenser, 
eftersom de också talade andra språk. Det 
lilla folkets svenska ansågs vara nation-
ens riktiga språk. Det var en i grunden 
demokratisk tanke. Den uteslöt naturligtvis 
många människor som faktiskt inte alls var 
svensktalande och ändå bodde i Sverige, 
men den utgick i grunden från att det som 
de flesta talade var värdefullt.

Denna hållning har varit en del av kul-
turfenomen som ibland ansetts unika för 
Sverige. De svenska arbetarförfattarna 
hade inte långa formella utbildningar, men 
deras svenska ansågs värdefull, kanske 
extra värdefull. Den svenska litteraturen 
rymmer därför berättelser och erfarenheter 
som inte kunde skildras i språkområden 
där språkpolitiken var en annan, mer 
restriktiv och elitistisk. 

I den senaste politiska tappningen ser 
relationen mellan språk och nation annor-
lunda ut. Man letar inte efter svenskan 

Dagsfärsk 
språkpolitik 

bland talarna, utan förutsätter att svenskan 
finns fix och färdig, och att talarna ska visa att 
de kan använda den på rätt sätt. Svenskan 
blir ett slags inträdesbiljett till nationen. 
Denna syn skiljer sig från språklagens mer 
praktiskt orienterade: svenska har ingen spe-
ciell magisk kraft, men är väldigt praktisk att 
kunna i Sverige, där det offentliga i stort sett 
helt sköts på svenska. Även i verksamheter 
runtom i Sverige inser alla att det är nöd-
vändigt att kunna svenska eller att i vissa fall 
få språkstöd av något slag för att det hela 
ska fungera. Också det är en praktisk hålln-
ing till språkkunskaper. 

Men politikens syn på svenska i höstens 
valrörelse och efterföljande regeringsbild-
ning är en annan, mer 
symbolisk. Svenskan får 
en ny politisk roll, alltså. 
Vi får se vad det innebär i 
praktiken.

Text: Sofia Tingsell

EN SPRÅKSPANING
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Svenska institutets (SI) uppdrag är 
att skapa intresse och förtroende för 
Sverige i världen. SI ska kommunicera 
och förmedla fakta och kunskap om 
Sverige, främja svenska intressen 
internationellt och främja långsiktiga 
relationer mellan Sverige och andra 
länder. En viktig förutsättning för myn-
digheten att kunna göra detta är att 
förstå hur Sverige uppfattas av olika 
målgrupper utomlands. Därför finns 
sedan 2020 en enhet på SI med uppgift 
att följa och analysera Sverigebilden i 
utlandet. 

Hur ett land uppfattas spelar roll för möjlig-
heterna att lyckas inom handel och investerin-
gar och för att attrahera turism och talanger, 
liksom att ha en påverkan internationellt.

SI följer och analyserar bilden av Sverige 
genom geografiska och tematiska studier om 
människors uppfattning om Sverige, liksom 
hur Sverige porträtteras i internationella 
nyhetsmedier och på digitala plattformar. 
Därtill följs hur Sverige placerar sig i olika 
internationella index och andra jämförande 
undersökningar.

Positiv uppfattning om Sverige –  
trots generellt låg kännedom
De senaste åren har flera geografiska och tem-
atiska studier genomförts, däribland i Norden 
och i Baltikum, i samtliga EU-länder och i 
Ryssland och Östeuropa. Resultaten av dessa 
studier – som baseras på enkätundersöknin-
gar, ibland kombinerat med mediestudier 
– visar att trots en relativt låg kännedom i 
många länder så har allmänheten en överväg- 
ande fördelaktig uppfattning om Sverige.
Kännedomen om Sverige är generellt högre 

i geografiskt närliggande länder där allmän-
heten också har en mer differentierad bild 
av Sverige. Så är det i bl.a. de nordiska län-
derna och i Estland där en högre andel av 
allmänheten har en mer kritisk inställning 
till Sverige än generellt.

Samhällsstyre är en tydlig svensk styrka
Nation Brands Index, som genomförts sedan 
2008, undersöker hur olika länder uppfattas 
av en global allmänhet sett till flera områden, 
däribland samhällsstyre, export, turism och 
kultur. Länderna rankas utifrån en samman-
vägd bedömning som korresponderar med 
hur starkt ett nationsvarumärke kan sägas 
vara. Sedan 2008 har Sverige återkommande 
placerat sig bland de tio främsta länderna och 
2022 rankas Sverige, likt förra året, på plats 
nio av 60 jämförda länder. Högst rankas 
Sve-rige av respondenter i Tyskland följt av 
Frankrike och Polen. Undersökningen visar 
också att uppfattningen om svenskt sam-
hällsstyre är en särskilt utmärkande styrka 
i hur Sve-rige uppfattas. Tillförlitligt, pålit-

ligt och betryggande är attribut som i störst 
utsträckning associeras med svenskt sam-
hällsstyre.

Generellt finns ett positivt samband mel-
lan kännedomen om Sverige och en posi-
tiv uppfattning, dvs. ju högre kännedom om 
Sverige desto mer fördelaktig är uppfattnin-
gen. Det finns också ett positivt samband 
mellan en mer fördelaktig uppfattning om 
Sverige och ett ökat intresse för att interagera 
med Sverige inom olika områden, t.ex. att 
konsumera svenska produkter, arbeta och bo, 
besöka eller studera i Sverige.

I förhållande till kännedomen om Sve- 
rige är Sveriges position kopplat till hur lan-
det uppfattas starkare. Därmed kan nations-
varumärket, givet kännedomen om Sverige, 
anses vara starkt.

Intresset för Sverige i internationella 
medier och digitala kanaler
De senaste åren har präglats av coronapan-
demin och 2022 har för Sveriges del inneburit 
ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i närom-

Så analyseras Sverigebilden

 

 

 

 
Figur. Sveriges placering i de områden som undersöks i Nation Brands Index (år 
2022). 
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Figur. Sveriges placering i de områden som undersöks i Nation Brands Index (år 2022).
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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

INFORMERAR

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.
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rådet. Av olika anledningar har intresset för 
Sverige i internationell medierapportering 
och i andra digitala kanaler till viss del karak- 
täriserats av en mer djupgående och ihål-
lande rapportering jämfört med tidigare. 
Inte minst har den internationella nyhets-
rapporteringen om Sverige varit betydande 
under såväl pandemin som med anledning 
av Sveriges Natoansökan våren 2022. Under 
året har även samhällsfrågor och inrikespoli-
tik förkommit i den internationella rapport-
eringen i och med riksdagsvalet.

Under pandemin var intresset för Sveriges 
strategi ihållande och periodvis var rappor-
teringen djupgående. Sveriges hantering av 
pandemin fick såväl beröm som kritik. Att 
Sverige tillsammans med Finland i maj 2022, 
som en konsekvens av Rysslands invasion av 
Ukraina, ansökte om medlemskap i försvars- 
alliansen Nato var något som man under 
framför allt våren rapporterade om intensivt. 
I internationell rapportering beskrevs länder-
nas beslut återkommande som en historisk 
omläggning av ländernas säkerhetspolitiska 
linje och för Sveriges del slutet på en mer än 
tvåhundra år lång period av militär allians-
frihet. I samband med valet har den inter-
nationella rapporteringen fokuserat på de 
sakpolitiska frågor som varit i fokus under 
valrörelsen, där brottslighet inte sällan kopp- 
lats samman med vad som beskrivs som 
utmaningar i Sverige inom migration och 
integration, liksom även det ekonomiska 
läget. Sverigedemokraterna som näst största 

parti har beskrivits som en ny riktning för 
Sverige och valresultatet ses som ett politiskt 
skifte som även beskrivs som en del av en 
internationell trend.

Trots att vissa teman i den internationella 
rapporteringen om Sverige förekommer i 
alla länder har rapporteringen också något 
olika fokus i olika länder. Vissa teman åter- 
kommer i viss utsträckning i alla länder, 
exempelvis sport och inte minst i samband 
med olika evenemang. Inom exempelvis 
samhällsfrågor är rapporteringen återkom-
mande och förekommer inte minst i sam-
band med exempelvis brottslighet och migra-
tion, där rapporteringen i Norden tenderar 
att följa utvecklingen i Sverige noggrant. 
Andra teman handlar om t.ex. ekonomi och 
näringsliv, och miljö och hållbarhet.

Sverige i topp i många 
internationella index
Sett till internationella jämförelser inom 
samhällsområdet, exempelvis demokrati och 
jämställdhet liksom frågor som handlar om 
klimat och miljö samt näringsliv, innovation 
och konkurrenskraft, står sig Sverige starkt 
i internationella jämförelser. Sverige rankas 
återkommande bland de främsta länderna, 
ofta bland topp tio globalt tillsammans med 
andra nordiska eller västeuropeiska länder.

Sverige har en stark position inom arbetet 
med globala frågor: Sverige ligger bland annat 
på första plats i Commitment to Development 
Index (Center for Global Development, 2021) 

som utvärderar världens starkaste ekonomiers 
bidrag till utvecklingsländer. Även på hållbar- 
hetsområdet har Sverige en framstående place- 
ring: däribland tredje plats i Sustainable Deve- 
lopment Goals Index (Bertelsmann Stiftung, 
2022) och plats fem i Climate Change Perfor-
mance Index (Germanwatch, 2023). I Good 
Country Index, en sammantagen bedömning 
av länders bidrag till det gemensamma bästa, 
rankas Sverige på första plats (2022).

I en internationell jämförelse är Sverige ett 
konkurrenskraftigt land med ett starkt inno-
vationsklimat. Sverige innehar fjärde plats i 
World Competitiveness Ranking (IMD, 2022). 
Vidare rankas Sverige på tredje plats i Global 
Innovation Index (WIPO, 2022) och är främst 
inom EU sett till ländernas innovationssystem 
(EU Kommissionen, 2022). Också på talang- 
området rankas Sverige högt, på plats fem 
(INSEAD, 2022). SI:s Sverigebildanalyser pub- 
liceras löpande på si.se.

Text: Christina Nyström, SI



24 SVERIGEKONTAKT

Ieva Krumina är en återkommande deltagare 
på de årliga svensklärarkonferenserna i Balti-
kum. Och dessutom skriver hon recensioner 
av läromedel i varje nummer av Sverigekon-
takts tidning.  När hon pratar med kollegor, 
när hon presenterar böcker, när hon gör nya 
bekantskaper utstrålar hon en energi, en  
glädje och en tilltalande självsäkerhet som  
lätt smittar av sig.  

Men så har det inte alltid varit. Ieva som är född i 
slutet av 70-talet växte upp i en by i Lettland, Laidze, 
och där bor hon fortfarande kvar. Hennes båda 
föräldrar var lärare och arbetade på en yrkesskola 
som bland annat utbildade mjölkerskor, traktorister 
och zootekniker. På den tiden, innan Sovjetunionens 
fall var detta efterfrågade yrken. 

Det var snubblande nära att mamman flera år 
tidigare hade flytt till Sverige tillsammans med sin 
släkt. Kusinen Zinas söner hade under det sista året 
av andra världskriget blivit inkallade i den tyska 
armen, för att strida i en lettisk legion. Pojkarna 
ville inte delta i kriget men insåg att de stod inför ett 
tvingande beslut. Dök de inte upp, skulle de skjutas. 
Ganska snabbt bestämde familjen att pojkarna 
måste fly – med båt över Östersjön till Gotland. 
Flykten försatte även resten av familjen i fara vilket 
innebar att också de skulle behöva lämna landet. 
Bland dem var Ievas mamma och hennes familj. Det 
var svårt att exakt planera när båten skulle gå, man 
fick helt enkelt gripa tillfället när det kom. Och när 
tidpunkten kom var mammans syster inte där, utan 
långt från havet och vaktade boskap. Ievas mamma 
och hennes syskon blev därför kvar i Lettland. Under 
många år växlades bara några spridda vykort mellan 
den splittrade familjen – det var helt enkelt för farligt 
att skriva till varandra. Först i slutet på 80-talet fick 
Ieva veta att hon hade släkt i Sverige, för då kom 
kusinerna till Riga, någon annan plats i Lettland fick 
de inte besöka. 

Mamma tog med mig till hotellet i Riga, stans 
finaste, berättar Ieva. Där var alla, hela släkten, de 
rökte och drack och hade roligt. Mitt i allt detta 
fanns jag, liten, mager, blek och blyg. Med hemska 
kläder, det fanns helt enkelt inget att köpa under den 
tiden. Och så fick jag en rosa tröja som blinkade, den 
hade mammas kusin Zina med sig. Med den på mig 
var jag världens lyckligaste flicka, och den känslan av 
lycka har jag alltid associerat med Sverige.

1989 hade Sovjetunionen försvagats och en 

En sverigefrämjare
Sverige – mitt självförtroende

Sverigefrämjare Ieva Krumina, mångsysslare i “svenskbranschen” i Talsi

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  
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båtlinje mellan Riga och Stockholm upprättades. Ieva var 
fortfarande liten och blek och familjen hade ont om pengar. 
Nu fick hon för första gången följa med sin mamma på en 
resa utanför Lettland, till Sverige och Stockholm och ”det 
kom att skaka om hela min värld”, berättar hon. I Sverige 
var allt rent och fint, i mataffärerna doftade det fräscht och 
där fanns frukt, räkor och godis. I Lettland var det nästa 
tomt i butikerna och det luktade surt. Ieva åt sitt livs första 
banan och njöt av alla dofter och intryck. Människorna var 
trevliga och gästvänliga. Kusin Zinas grannar kom med 
kläder och saker till Ieva.

Jag lämnade den magra, tysta flickan utan självförtroende 
någonstans på vägen åter till Lettland, berättar Ieva. För när 
jag kom hem var jag en annan, en som vågade prata, en ny 
person med självförtroende. Jag försökte på alla vis lära mig 
svenska. Repeterade ord som jag skrivit ner efter mitt besök 
och försökte sätta ihop enkla brev på svenska. 

Kusin Zina förstod att Ieva ville tillbaka och erbjöd 
henne att hälsa på dem varje sommar. Under besöken satt 
de tillsammans i köket i Boxholm och läste ur en svensk 
läsebok. Ieva fick också besöka Zinas väninnor för att baka 
bullar och prata med dem. Sakta men säkert växte svensk-
kunskaperna. När Ieva blivit lite äldre fick hon arbete som 
jordgubbsplockare på somrarna. Hon blev väckt tidigt på 
morgonen med frukost och sedan i väg på cykel en mil för att 
komma till arbetet. År efter år kom hon tillbaka. 

Efter avslutade gymnasiestudier sökte hon sig till Lett- 
lands kulturakademi med målet att läsa svenska. Hon fick 
ta en omväg via norska språket men hamnade till sist rätt. 
Första arbetet efter avslutade studier blev som lärare i 
svenska vid Talsi gymnasium. Svenska kunde eleverna vid 
skolan välja som tredje ämne och ibland var det så många 

En sverigefrämjare

som 50 som studerade med Ieva. 
Idag finns dessvärre inga kurser kvar på skolan, 

utan Ieva har i stället en kvällskurs. Hon har också haft 
många andra arbeten på olika företag och då alltid 
svenska företag.

Hon är den som koordinerar hjälpsändningar 
mellan Lettland och Sverige och alla i området vet att 
det är Ieva som kan svenska, som kan laga svensk mat 
och som är lite som en svensk. ”Jag har läst alla Hus 
och hem och blivit inspirerad av svensk inredning och 
när folk kommer hem till mig säger de att det ser ut 
som i Sverige”, berättar hon. En önskan var att hennes 
barn skulle känna samma kärlek till Sverige som hon 
gör och det blev med äldsta sonen Karlis som hon kom 
att dela sina Sverigekänslor. Han har studerat vid svensk 
folkhögskola och planerar nu att ta en masterexamen i 
Sverige. Och det är med honom hon äter lingon till kött.

Tack var sin svenska fick hon också revansch på det 
hus och hem, liknande det som kusin Zina var tvungen 
att lämna bakom sig vid flykten till Sverige. Ieva blev 
kontaktad av en mäklare som behövde hjälp med att 
sälja ett hus åt några svenskar – andra eller tredje gene- 
rationens letter som inte kunde lettiska. När Ieva kom 
dit fick hon lite av samma känsla som med den rosa 
tröjan, och som med mataffären i Stockholm – det här 
är paradiset. Så hon köpte huset, huset vid havet. Hon 
köpte det till sig själv och indirekt till Zina Göransson 
som är personen som format hennes liv och egentligen 
gjort detta köp möjligt. 

Text: Eva Hedencrona
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Skolverkets augustikonferens äger 
sedan ett par år tillbaka rum i sep-
tember, och då inte som brukligt är i 
Stockholm, utan på länk. Kanske blir 
det septemberkonferensen nästa år? 
Trots att vi under en längre period 
har mötts på Zoom och Meet blir det 
ibland “strul” med just det digitala. 
Men nu vet också alla att det fixar 
sig. Per-Olov Ottosson, som är under-
visningsråd på Skolverket, stötte just 
på tekniska problem när han skulle 
hälsa de 120 deltagarna från hela 
världen välkomna till konferensen. 

De gamla kunskapskravens omvandling 
till betygskriterier är däremot ett arbete 
som tagit tid och mycket av dagen kom att 
handla om detta. Karl Larsson från Skolver-
ket var första talare på detta ämne och han 
förklarade på vilka grunder förändringen 
vilar. Han berättade att forskning samt 
Skolverkets analyser visar att sedan 2011 har 
det varit ett alltför starkt fokus på bedömning 
och generiska förmågor, dvs. förmågor som 
är generellt tillämpbara, som har värderats 
högre än själva kunskapsinnehållet.  Ibland 
har kurs- eller ämneskrav varit för höga och 
innehållet för stort för att hinnas med. Nu 
lyfter man istället fram fakta- och förståelse, 
ser över omfattningen av det centrala inne-
hållet och ökar gradvis kravet på analys-
förmåga. Man vill i princip minska den så 
kallade stoffträngseln genom att se över det 
centrala innehållet och göra strykningar. 

Många lärare har upplevt att kunskaps- 
kraven har haft styreffekter på undervisnin-

gen och det vill man med betygskrite- 
rierna undvika, menar Karl Larsson. Nu 
ska hela elevens prestation vägas samman 
och hen ska till exempel inte straffas för ett 
dåligt resultat i årskurs 7 inför slutbetyg i 
årskurs 9. Läraren behöver med andra ord 
inte utnyttja all tillgänglig information om 
eleven, utan kan istället göra en allsidig 
bedömning. För ett E i betyg gäller fort-
farande att samtliga delar når detta betyg. 
Detta gäller inte för A och C utan dessa 
betyg ska ändå kunna sättas. När det kom-
mer till B och D ska nivån bedömas ligga 
mellan A/C och C/E.

Anna Karlefjärd från Karlstad univer-
sitet tog vid där Karl Larsson slutade. Hon 
inledde med ett citat från Christian Lun-
dahl: “Vi forskare trodde aldrig att lärare 
skulle hålla i styrdokumenten så hårt.” I 
en vågskål kom bedömningen att tippa 
över och undervisningen bli lidande. Och 
så ska det inte vara, menar Karlefjärd. Nu 
ska ökat fokus ligga på undervisningen och 
mindre på bedömning. Lärare tappar i 
kraft när det blir viktigare att göra rätt än 
att möta eleven. Många gånger har under-
visningen gått ut på att bocka av i matrisru-
tor och betygsättning kan inte bygga på att 
man prickar av i boxar. Dessutom har stort 
fokus riktats mot att eleven ska förstå kurs- 
planernas olika texter vilket traditionellt 
har varit lärarens uppgift. Klassrumsvar- 
dagen fylls på det viset av olika bedöm- 
ningshandlingar som eleverna egentligen 
inte ska behöva ägna tid åt. Detta bedöm- 
ningsfokus har lett till att motivationen har 
blivit lidande samtidigt som eleverna kän-

ner att de måste prestera på topp hela tiden. 
För lärare har arbetet inneburit ett ständig 
letande efter bevis. Den typen av betygssys-
tem, menar man, leder till stress för både 
elever och lärare och inverkar negativt på 
arbetet i skolan. Hur ska t ex. ämnesövergri-
pande arbete ens kunna äga rum? Målet med 
revideringarna är att skapa bättre möjligheter 
för kvalitet och likvärdighet i undervisningen 
och på så sätt skapa förutsättningar för att 
betygen ska bli mer tillförlitliga och rätt-
visande för eleverna. Med dessa bakomlig-
gande tankar och korrigeringar rättar man  
nu till tidigare misstag. 

Richard Wall, även han från Skolverket, 
informerade om de nationella proven och att 
målet sedan 2017 har varit att skapa digital-
iserade versioner. Tidsplanen anger bland 
annat att proven i engelska 5, engelska 6 samt 
svenska/svenska som andraspråk 3 ska vara 
klara att skrivas höstterminen 2024. Skolorna 
ska få exempel på digitala prov så att elev-
erna kan vänja sig vid dem och av stor vikt 
är naturligtvis att goda rutiner med tekniken 
upprättas på skolan.

En god nyhet presenterades i slutet av 
konferensen av Annika Simonsson.Bergquist, 
ordförande i SUF. Hon berättade att SUF fått 
medel att köpa in Polylino som ger tillgång till 
1000-tals böcker, där det även går att lyssna 
på texten. Från och med årsskiftet 22/23 och 
två år framåt kan denna tjänst användas kost-
nadsfritt av svenska skolor och i verksamheten 
med kompletterande svenska. Mer om detta i 
nästa nummer av Sverigekontakt.

Text: Eva Hedencrona

Allt går att rätta till…

Styrelse och festkommitté

Från kunskapskrav till betygskriterier
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Det förödande beslutet om slopandet 
av garantipensionen för pensionärer 
bosatta utomlands är en brännande 
fråga som påverkar närmare 58 000 
pensionärer. Kampen pågår för att 
hitta en lösning för de drabbade.

Den 22 juni beslutade riksdagen att rätten 
att ta med garantipension utanför Sverige 
upphör från och med januari 2023. Garan-
tipensionen är ett grundskydd i den all-
männa pensionen som är till för den som 
haft liten eller ingen arbetsinkomst under 
livet. Efter en EU-dom 2017 klassas garan-
tipensionen som en minimiförmån, och en 
minimiförmån betalas endast ut till per-
soner som är bosatta i det land som beviljar 
förmånen. Att pensionärer bosatta utom-
lands har kunnat ha kvar rätten till garanti-
pensionen beror på att Sverige har lutat sig 
tillbaka mot en tillfällig lag som nu upphör. 

Den ideella och politiskt oberoende 
organisationen Svenskar i Världen anser att 
en person som uppfyller förmånskraven 
för garantipension och garantipension till 
omställningspension inte bör bli frånta-
gen denna rätt. Detta finns dokumenterat i 
regeringens proposition 2021/22:99. 

Politikerna drar undan mattan för en 
redan utsatt målgrupp. Redan före dagens 
skenande priser på mat och bränsle över 
hela Europa var detta en grupp människor 
som vände på varenda slant för att få livet 
att gå ihop, säger Cecilia Borglin, general- 
sekreterare på Svenskar i Världen.

Totalt bor 57 697 pensionärer med 
garantipension i ett annat EU/EES-land. 
I augusti 2022 betalades i genomsnitt 989 
kronor före skatt per månad ut i garan-
tipension till utlandsbosatta pensionärer, 
enligt uppgifter från Pensionsmyndigheten. 

Pragmatisk kompromiss behövs
Svenskar i Världen anser att det behövs 

en kompromiss för att brygga mellan 
EU-beslutet och de drabbades livssitua- 
tion. Därför har organisationen kom-
mit med ett förslag till den nya äldre- och 
socialförsäkringsministern, Anna Tenje (M).  

Svenskar i Världen förslag går ut på att pen-
sionärer bosatta utomlands som redan har 
beviljats garantipension utifrån den tillfäl-
liga lagen ska få göra det livet ut. På så vis 
kan de fortsätta sitt liv utifrån de premisser 
som var gällande då de blev pensionärer. I 
gengäld kan det finnas en acceptans att inte 
nytillkomna pensionärer i motsvarande sit-
uation får garantipension. Denna lösning 
ger nuvarande pensionärer en rimlig chans 
att fortsätta sina liv som planerat och kom-
mande pensionärer kan fatta beslut om sin 
framtid utifrån dessa premisser. 

Vi anser att politikerna river upp ett 
ingånget avtal med personer som redan har 
anpassat sitt liv till de ekonomiska förutsät-
tningarna som var dem givna då de påbör-

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. 

David mot Goliat 
gällande garantipensionen för utlandsboende pensionärer

Henrik Ekengren Oscarsson

jade sitt liv som pensionär, fortsätter Cecilia 
Borglin.

Frågestund med Pensionsmyndigheten 
För att reda ut frågetecknen kring garan-
tipensionen och dess upphörande för 
utlandssvenskar, bjöd Svenskar i Världen 
in Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie 
Kraft Nilsson till en digital frågestund med 
sina medlemmar i oktober. 

Myndigheten kan inte påverka beslut 
som riksdagen har fattat, men Ann-Sofie 
Kraft Nilsson redogjorde på detta Livefika 
vad Pensionsmyndigheten kan göra för 
att förenkla för pensionärerna utom-
lands. Bland annat försöker de hjälpa 
till att få kontakt med myndigheter i det 
land personen i fråga bor, men också visa 
på vart informationen finns och vilka 
förmåner man kan söka i det landet man 
befinner sig.  

Svenskar i Världen fortsätter arbetet 
med att hitta en lösning.
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UTBLICK 

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

Det är inte alls någon enkel uppgift att 
sätta fingret på exakt vad som definie-
rar Ungerns kulturella liv men om man 
önskar titta igenom detta kontinuer-
ligt växlande kalejdoskop märks det 
att det här centraleuropeiska landet 
karakteriseras just av en allt mer på-
taglig sammansmältning av stilar och 
trender, en virvel av olika kulturer och 
inflytande, särskilt nu som kulturlivet 
också har vaknat till liv efter pandemin. 
Oavsett om man vill ta en tematisk 
promenad under gatorna av Pécs stad 
i södra Ungern, eller titta på tecknade 
serier i Zalaegerszeg är det egentligen 
nästan omöjligt att bli besviken.     

Trots att ett betydligt antal museer och 
konsthallar i hela landet tillkännagav att 
de skulle hålla stängt under vintermånad-
erna på grund av energikrisen körde årets 
Museernas Höstfestival (Múzeumok Őszi 
Fesztiválja) igång i oktober med en otroligt 
bred skala av gratis familjeprogram, tema-
visningar, lärorika stadspromenader, musei-
pedagogiska lektioner, föreläsningskvällar 
 och spännande workshoppar landet runt. 
Mer än hundra institutioner deltog i pro-
gramserien som varade i ungefär sex 
veckor. I Framtidens Museiträdgård (A Jövő 
Múzeumkertje) samlades alla de där med-
delandena besökarna i olika åldrar skrev 
till de kommande generationerna. Även 
om festivalen nu har avslutats råder det 
ingen brist på andlöst spännande kultur-
ella evenemang på landets flertaliga ställen. 
Budapests Konstmuseum (Szépművészeti 
Múzeum) har nyligen presenterat sin ena- 
stående El Greco-utställning där de olika 
konsthistoriska programmens deltagare får 
höra i den sagolikt vackra Barockhallen 
om hur mystik och manierism kan ses i den 
världskända målarens komplexa bilder.     

Bland de andra minnesvärda, till-
gängliga sevärdheterna hittar man bland 
annat mini-dokumentationen av ett helt 
annat millennieskifte. Det äger nämligen 
rum på Déri Museet i Debrecen, i östra 
Ungern, där man får besöka en väldigt spe-
ciell arkeologisk utställning som går under 
namnet Vikingarna i Karpaterbäckenet. 
Inom ramen av det utomordentliga spek-
taklet finns det möjlighet att bevittna den 

skandinaviska och den ungerska kulturens 
möte, att återuppleva historien och se vad 
vikingarna hade för relation med Ungern, 
hur de levde under 900-1000-talet och 
vilka verktyg och vapen de använde i sitt 
vardagsliv. Utställningen gör ett försök att 
presentera vikingarnas färgrika historier 
för besökarna och den berättar inte bara 
om striderna och handelskontakterna utan 
också om hur Ungern gradvis förvandlades 
till ett kristet land under medeltiden.

De som regelbundet vistas i Budapest 
känner kanske till Skandinaviska Husets 
verksamhet och hur det påverkar det unger-
ska kulturella livet. ”Ungerns nordligaste 
punkt” är en ideell organisation som grun-
dades år 2003 och drivs till största del med 
hjälp av entusiastiska volontärer. Det har 
sedan länge kallats för Skandináv Ház efter- 
som det fungerar som ett slags modern 
mötespunkt och erbjuder ett antal språk–
rser i svenska, norska, danska och isländska 
för alla som vill lära sig ett av de skandina-
viska språken. Huset arrangerar även barn-
program, teaterkvällar, filmvis- 
ningar och så kallade språkkvällar med sven-
ska gäster med olika professionell bakgrund 
som erövrar både svenskar som är bosatta i 
Ungern och ungrare som gärna skulle vilja 
veta mer om Sverige och se bortom de van-
liga stereotyperna om landet. Volontärerna 
som främjar Skandinaviska Husets verksam-
het hjälper även med den årliga Skandina-
viska Filmfestivalen (Skandináv Filmfesztivál) 
där de senaste årens finaste filmer och kort-
filmer tävlar med varandra inför en väldigt 
ivrig och öppensinnad lokal publik på bion 
Art+ Cinema. Tematiska filmfestivaler och 
filmdagar som fokuserar på vissa nationers 
filmkonst har faktiskt blivit allt mer populära 
bland ungerska åskådare och manusförfat-
tare. Dokumentärfestivaler som oftast bjuder 
på både utländska och inhemska gäster åt- 
njuter ett oerhört intresse och visar upp ett 
brett panorama av världens mest förbryl-
lande situationer och brådskande problem.

Såsom alla andra konstformer blir 
även teaterlandskapet i Ungern en alltid 
skiftande gobeläng som vävs ihop av de 
mest varierande genrer, former och stilar. 
Vid sidan av de mer traditionella teatra- 
liska trenderna och föreställningarna som 
visas på de så kallade stenteatrarna (kőszín-

házak) spelar även de självständiga teatergrup-
perna och dramapedagogiska ensemblerna 
en allt viktigare roll både i huvudstaden och 
på landets olika gömda men skickliga scener. 
Ungerns scenkonst söker sig alltid till nya, 
innovativa, ofta experimentella trender och 
under de senaste åren har behovet för pjäser 
som speglar vardagen och det alldagliga i män-
niskors historier ökat kraftigt.

Det skulle vara ett nästan omöjligt uppdrag 
att göra upp en omfattande lista över allt som 
förtjänar nämnas så jag väljer hellre att påpeka 
– på ett onekligen subjektivt sätt – några av 
de exceptionella pärlor som jag skulle vilja 
uppmärksamma i den här artikeln. Élőkép 
Színház (Levande Bild Teater) skapar visuellt 
fängslande verk som rör sig på gränsen av 
fysisk teater och en vällyckad lektion i littera-
tur eller geografi, såsom det speglas i sådana 
genreöverskridande verk som Taras tråg (Tara 
teknője) eller Levande ytan (Élő felszín). I sist-
nämnda föreställningen blir åskådarna aktiva 
deltagare i ett mycket speciellt och samtidigt 
ytterst lärorikt äventyr under vilket man får 
uppleva en blixtsnabb resa i tid och rum, från 
en fjärran planet i rymden ända fram till själva 
jorden. Den ovanliga teatergruppen som gärna 
kompletterar sitt verk med dramapedagogiska 
workshopar använder en helt unik teknik – den 
innebär att på en horisontellt utsträckt elastisk 
textil projiceras flera olika bilder som väcks till 
liv i form av alltid förändrande, slingrande him-
lakroppar, landskap eller andra abstrakta ytbild-
ningar med hjälp av de begåvade skådespelarna.

Samtida sagor och levande historier av 
otaliga kvinnor, fruar, mödrar, änkor och älskare 
i Nordmakedonien får teaterbesökarna ta en 
närmare titt på i november inom ramen för det 
allkonstnärliga projektet som bär titeln A férjem 
(Min man). De diverse gripande kvinnoödena 
gestaltas i den spännande vägkorsningen av 
teater och konst i KÉPEZŐ Galleriet genom en 
föreställning som baseras på nordmakedonska 
författarens Rumena Bužarovskas berättelser i 
regi av ungerska dramatikern Andrea Pass och 
som är förknippad med ett storytelling-event, 
kanske ett av de första i hela landet.

En av Budapests teatraliska ädelstenar, 
Radnóti Színház (Teater Radnóti) håller på 
att arrangera ett aldrig förut sett program för 
unga vuxna människor i Ungern som snart 
kommer att få en inblick i skapandet av en 
egen teaterföreställning i samarbetet med 

Vid ett annat 
millennieskifte...
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En bit av Ukraina i Ungern

jämnåriga ungdomar med intellektuell 
funktionsnedsättning. 

Den allra yngsta generationen – barnen 
i 10–12 årsåldern utan föräldrarna – får 
tillbringa en hel natt med äventyrslek på 
Budapest Bábszínház (Budapest Dockteater) 
genom att få titta bakom kulisserna och 
delta i programserien Éjszaka a Bábszínház-
ban (Natten på Dockteatern) då skuggorna 
växer fram i mörkret och teaterns trassliga 
maskiner får sitt eget liv.        

Även i musikens herrevärld väntar en uto-
mordentlig skara av konserter och kulturpro-
gram på de där lyssnarna som längtar efter 
ett brett utbud av äkta musikaliska upplev-
elser och dansframträdanden i flera genrer, 
från olika epoker. Vid sidan av den vanliga 
men mångfaldiga Budapest Tavaszi Fesz-
tivál (Budapest Vårfestivalen) som återvänder 
varje år blir det även möjligt att njuta av Fil-
harmónias klassiska konserter i Nyíregyháza 
i Ungerns östra del, såväl som att få ett smak-
prov av Renässansens och Barockens magi 
inom Régizene Fesztiváls (Gammalmusik 
Festivalens) rika programurval på MÜPA. 
Musikalälskare får gärna kolla på Madách 
Színház unika föreställning av Mamma Mia! 
i Debrecen, men det finns även gott om kon-
serter för jazz, pop, rock och alternativmusik 
för alla åldersgrupper, till och med isländska 
artister som uppsöker landet. Det unger-
ska musik- och konstlivet har varit i ständig 
rörelse i flera decennier nu, så i den kultur-
ella förnyelsens tecken är det kanske inte 
så ovanligt längre att besöka en konsert av 

Gyeonggi Sinawi Orchestra som uppträder 
med traditionella koreanska gayageum och 
geomungo instrument på Musikakademin 
på Liszt Ferenc torg i Budapests hjärta, att 
lyssna på koreanska Chung Hosungs samar-
bete med det Ungerska Operahusets ledande 
cellist, Balog Endre på kvällen som benämns 
Csellóval a világ körül (Resa runt om i 
världen med en cello), eller att studera gamla 
indiska dansformer och att spela på sitar på 
Indiska Kulturella Centrumet i Budapest.   

Även om det var glädjande att se lite fler 
debutanter och framväxande artister inom 
den samtida litteraturens område, med sär-
skild hänsyn till ungerska bokmässor, kan 
bokmalar i hela världen bli belåtna över det 
faktum att de får träffa sina favoritförfat-
tare på sådana festivaler som till exempel 
den årliga Margó som är packad med både 
ungerska och utländska gäster – bland 
andra Diána Vonnák, Krisztina Tóth, 
Orsolya Péntek, Maja Lunde och Timothy 
Garton Ash. Bandet Magashegyi Under-
ground tonsätter samtida ungerska dikter 
medan gymnasieelever får ta lekfulla litte- 
raturlektioner under välkända ungerska 
författares ledning, bland andra slamartis-
ter som reflekterar på och bearbetar nya 
ukrainska skönlitterära verk. Och varför 
inte ta en lugnande promenad runt i staden 
medan man läser Budapest genom texter 
av Péter Nádas? En stad har ju lika många 
ansikten som besökare...     

Text: Judit Hollos
 

Levande yta

Margó-festivalen

Gyeonggi Sinawi Orchestra
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Första gången någon från Ryssland, Ukraina, 
Belarus, Polen eller de Baltiska staterna 
kommer till en höstlig svensk skog blir man 
förstummad. Längs stigarna står stora och 
pampiga svampar som ingen verkar bry 
sig om. Svampar som man annars behöver 
åka en bra bit ifrån staden för att få tag på. 
Svampar som man i vissa länder behöver 
gå i den djupaste skogen för.

SVAMPKULTUREN 
I RYSSLAND

Foto:Micheile dot com, Unsplash
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Intresset för svamp i Sverige växer för 
varje år som går, men det är långt ifrån 
hysterin som varje sommar och höst kan 

utspela sig i exempelvis Ryssland. Svamp 
plockas för att sedan ivrigt marineras, läg-
gas in, konserveras, torkas, kokas, stuvas 
eller stekas. Kärleken till svamp är oändlig 
hos ryssarna.

Idag är det förstås många som saknar 
tid eller lust att plocka svamp, men många 
handlar gärna svamp. Under säsongen ser 
man många gummor längs vägarna som säl-
jer egna marinerade eller torkade svampar 
av alla möjliga slag. Vad som finns i burken 
kan vara svårt att avgöra, och ofta går man 
bara på gummornas bekräftande ord om att 
det ”definitivt bara är honungsskivlingar”.

Historien bakom svampätande skiljer sig 
mellan Ryssland och Sverige. Redan 1699 
nämns flera svamprätter hos den ryske 
patriarken Adrian. Men då plockades det 
bara tre svamparter: karljohanssvamp, ala-
basterriskor och blodriskor. I Sverige verkar 
Carl von Linné vara den förste personen 
som överhuvudtaget började titta närmare 
på svamp. Dock rekommenderade han 
bara en enda svamp: blodriskan. För övrigt 
kallade man svamp för ”paddehattar” och 
”kärringafisar” i Sverige.

På 1700-1800-talen plockade ryssarna 
dessutom tryfflar. Detta var en handelsvara 
som dock försvann i samband med revo-
lutionen 1917. Samtidigt utbrast den stora 
hungern i landet, och folk började plocka 
alla möjliga svampar, inte bara de tre ”tra-
ditionella” sorterna.

Då det gäller Sverige så utvecklades 
händelserna lite annorlunda. I Finska 
kriget 1808–09 mellan Sverige och Ryss-
land togs en del ryska krigsfångar som 
visade sig vara flitiga svampplockare, vilket 
gjorde svenskarna mycket förbryllade.

Men när Karl XIV Johan blev Sveriges 
kung 1818 började ett slags svamppropa-
ganda i Sverige. Så småningom väcktes 
intresset för svamp i städerna, vilket ledde 
till att bönder satte igång med svamp-
plockning för att sälja svamp – dock inte 
äta själva. Det var först på 1900-talet som 
svamp blev ”godkänd mat” i Sverige, fast 
många är fortfarande ganska skeptiska mot 
allt som inte är kantareller.

När jag var liten hade vi en sommar- 
stuga inte så långt från Moskva vid den 
vackra herrgården ”Arkhangelskoe”, som 
på den tiden låg nästan i ruiner men som 
senare restaurerats och blivit en trendig 
plats med jazzfestivaler. På den tiden stod 
vår stuga i en liten by omgiven av många 
skogar, så varje sommar skulle min mamma 
och jag ut och plocka svamp.

Det gjorde alla våra grannar i byn och de 
som hade tillgång till något sommarhus. 
Alla mina skolkompisar som vistades ute på 
landet på somrarna kunde enkelt åtskilja 
en aspsopp från en björksopp, för att inte 
tala om karljohanssvamp. Att hitta sådana 
ansågs som en stor tur: dessa svampar 
räknades som ”ädelsvampar” och de flesta 
var på jakt efter just dem.

Ville man få tag på dessa ”exklusiva” 
svampar fick man gå upp riktigt tidigt på 
morgonen. De äldre personer som var 
ute efter en större skörd brukade vara ute 
redan klockan fem på morgonen. I Ryss-
land används fortfarande uttrycket, ”Den 
som går upp först, får alla svamp” – ryssar-
nas motsvarighet till ”först till kvarn”.

När vi som inte följde regeln ”svamp till 
varje pris” gick ut kring nio-tiden träffade vi 
några lyckliga pensionärer som redan var på 
väg tillbaka med korgar fulla med fina svam-
par. Själva fick vi nöja oss med simplare 
varianter, såsom örsoppar, smörsoppar och 
kremlor. De svampar som man inte kände 
till och som liknade flugsvampar eller såg 
misstänksamma ut kallade man för поганка 
(poganka). Då hänvisade man till ordet 
поганый, vilket betyder ”dålig, oätlig”.

Alla svampar var välkomna. Jobbigast 
var kremlor och pluggskivlingar: de första 
eftersom de hade ett jobbigt ”skal” som 
skulle bort, vilket inte alltid var det lättaste. 
De andra ansågs vara otroligt smutsiga, det 
var som om de drog till sig barr, gräs, jord 
och mask. De heter för övrigt свинушки 
(”svinusjki”), vilket kommer från ”svin/
gris” och är en väldigt passande beskrivning 
på vad det är för typ av svamp.

Och det värsta var att just pluggskivlin-
gen visade sig vara den svamp som väckt 
mest bråk, känslor och diskussioner i Ryss-
land. Redan i Sovjetunionen konstaterade 
man att denna svamp hade tendensen 
att dra till sig inte bara smuts, utan också 
farliga ämnen, vilket lät forskare klassa 
svampen som giftig. Men det ryska folket 
höll inte riktigt med.

”Jag har ätit den hela mitt liv”, brukade 
man parera. ”Och mina föräldrar också. 
Och min mormor med. Hade den varit så 
farlig så skulle man fått förgiftningssymp-
tom och inte levt lika länge som dem”. 
Till och med idag är denna svamp den 
mest omdiskuterade i landet. Många envi-
sas med att plocka den i alla fall. Face-
book-grupper som handlar om svamp är 
däremot alltid tydliga med att forskare 
anser pluggskivlingen giftig. Håller man 
inte med så får man lämna gruppen eller 
blir avspärrad.

Det där med giftig och ogiftig är, enligt 

många, en definitionsfråga. Svamp i Ryss-
land indelas inte i dessa grupper, utan det 
tillkommer någonting mittemellan: så kallade 
”relativt ätliga”. Detta innebär att en viss 
svamp är farlig – men bara den får lite extra 
tvättning och kokning (ibland till och med tre 
eller fyra omgångar!) så blir risken av förgift-
ning minimal. De flesta förkokar alla svam-
par, oavsett om de räknas som ”halvgiftiga” 
eller helt ätliga, till och med kantareller. Och 
frågan ”Varför?” saknar något vettigt svar. 
”Man har alltid gjort så”, hör man oftast.

I Sverige talas det ofta om svampför-
giftning hos just invandrare som eventuellt 
plockar svamp som liknar inhemska arter 
men i själva verket är något helt annat. Tittar 
man på Ryssland så säger statistiken att cirka 
1000 personer drabbas årligen av svampför-
giftning, utav vilka 30 dör. Detta beror förstås 
på att betydligt fler sorter plockas där jämfört 
med övriga Europa – och att man kanske inte 
alltid är lika noggrann med regeln att inte ta 
svamp man inte känner till.

I ryska Facebook-grupperna dyker det 
hela tiden upp frågor om vad det är för 
svamp – när man redan plockat dem och till 
och med stekt och ätit (!) dem. ”Dessa svam-
par såg ju helt okej ut”, brukar man ursäkta 
sitt beteende med efter att rasande grup-
pmedlemmar idiotförklarat en.

Ett av de populäraste sätten att laga 
svamp i Ryssland är dessutom inläggning. 
Honungsskivlingar och smörsoppar passar 
då som bäst, men många andra sorter kan 
också läggas in. Då finns det risk att man blir 
illamående inte på grund av svampen utan 
av ättika, kryddor eller något annat misstag 
under marineringsprocessen. Annars tycker 
man att olika svampar är bra för olika saker: 
björksopp, aspsopp och karljohanssvamp 
gör man oftast en jättegod soppa på, medan 
kremlor och örsoppar anses som godast i en 
stuvning.

För det mesta är svamparna i Ryssland 
av samma sort som i Sverige, med reserva-
tion för att Ryssland är stort och arterna kan 
variera mellan söder, norr, öst och väst. Men 
en art är nästan okänd i Ryssland, nämligen 
trattkantareller. I Ryssland förekommer de i 
väldigt begränsat antal nära Finlandsgränsen 
och är svåra att hitta. Den svampen plockar 
inte många nyinflyttade ryssar (i alla fall inte 
de första åren), utan fortsät-
ter att hålla sig till de gamla 
goda kremlorna, aspsopp- 
arna, smörsopparna och 
honungsskivlingarna.

Text: Julia Antonova

Foto:Micheile dot com, Unsplash
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Dialekten i 
Gammalsvenskby

– att göra den negligerade rösten hörd
Dialektens ordförråd

I denna artikel fortsätter vi publicera dialektord grupperade i tematiska grupper enligt ordens betydelser. I 
ordlistor nedanför kommer ett svenskt ord och sedan dess ekvivalent i dialekten. Artikeln omfattar dialektord 
som börjar med N, O, Ō, P, R. 

Principer för denna publikation var förkla-
rade i föregående artiklar i Sverigekontakt 
(2021, nr. 3 och 4). Det är inte alla tematiska 
grupper som ingår i denna artikel; från-
varande grupper samt verb och pronomen 
kommer att behandlas i en separat artikel 
senare. Den enda källan för det faktiska 
materialet är intervjuer med dialekttalarna. 

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 läp-
par. Med ḍ, ṭ, ṇ betecknas samma ljud som 
svenska rd, rt, rn; ṣ betecknar en konsonant 
som liknar tyskt sch i Fisch; ḷ är »tjockt» l 
(tungspetsen viks högt till gommen, sedan 
sänks den ner snabbt och vidrör alveolerna 
en gång); ŋ uttalas som ng i sång; x uttalas 
som tysk ach-Laut; p, t, k är oaspirerade; 
gj, sj, tj uttalas alltid som g + j, s + j, t + j 
och aldrig som i standardspråket. Det finns 
ingen tonaccent i dialekten; med ˈ beteck-
nas frasbetoning. Bindestreck visar delar av 
sammansatta ord, t.ex. mann-foḷk  
’manfolk’.

 

 2 

Mina stavningsprinciper för dialekten förklaras i detalj i »Sverigekontakt», nr 1 (2018). 

Bokstäverna ā, ē, ī, ō, ū, ǟ, ȫ, ǖ betecknar långa vokaler; ā uttalas på samma sätt som svenskt a i 

hand (men är långt); ō och o uttalas alltid som å i år, fått; ū och u som o i bo, bott; med ǖ och ü 

betecknas vokaler som uttalas som u i hus, hund, fast den korta u-vokalen i dialekten är öppnare 

och uttalas med framskjutna läppar. Med ḍ, ṭ, ṇ betecknas samma ljud som svenska rd, rt, rn; ṣ 

betecknar en konsonant som liknar tyskt sch i Fisch; ḷ är »tjockt» l (tungspetsen viks högt till 

gommen, sedan sänks den ner snabbt och vidrör alveolerna en gång); ŋ uttalas som ng i sång; x 

uttalas som tysk ach-Laut; p, t, k är oaspirerade; gj, sj, tj uttalas alltid som g + j, s + j, t + j och 

aldrig som i standardspråket. Det finns ingen tonaccent i dialekten; med ˈ betecknas frasbetoning. 

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 

 

 2 

Mina stavningsprinciper för dialekten förklaras i detalj i »Sverigekontakt», nr 1 (2018). 

Bokstäverna ā, ē, ī, ō, ū, ǟ, ȫ, ǖ betecknar långa vokaler; ā uttalas på samma sätt som svenskt a i 

hand (men är långt); ō och o uttalas alltid som å i år, fått; ū och u som o i bo, bott; med ǖ och ü 

betecknas vokaler som uttalas som u i hus, hund, fast den korta u-vokalen i dialekten är öppnare 

och uttalas med framskjutna läppar. Med ḍ, ṭ, ṇ betecknas samma ljud som svenska rd, rt, rn; ṣ 

betecknar en konsonant som liknar tyskt sch i Fisch; ḷ är »tjockt» l (tungspetsen viks högt till 

gommen, sedan sänks den ner snabbt och vidrör alveolerna en gång); ŋ uttalas som ng i sång; x 

uttalas som tysk ach-Laut; p, t, k är oaspirerade; gj, sj, tj uttalas alltid som g + j, s + j, t + j och 

aldrig som i standardspråket. Det finns ingen tonaccent i dialekten; med ˈ betecknas frasbetoning. 

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 

 

 2 

Mina stavningsprinciper för dialekten förklaras i detalj i »Sverigekontakt», nr 1 (2018). 

Bokstäverna ā, ē, ī, ō, ū, ǟ, ȫ, ǖ betecknar långa vokaler; ā uttalas på samma sätt som svenskt a i 

hand (men är långt); ō och o uttalas alltid som å i år, fått; ū och u som o i bo, bott; med ǖ och ü 

betecknas vokaler som uttalas som u i hus, hund, fast den korta u-vokalen i dialekten är öppnare 

och uttalas med framskjutna läppar. Med ḍ, ṭ, ṇ betecknas samma ljud som svenska rd, rt, rn; ṣ 

betecknar en konsonant som liknar tyskt sch i Fisch; ḷ är »tjockt» l (tungspetsen viks högt till 

gommen, sedan sänks den ner snabbt och vidrör alveolerna en gång); ŋ uttalas som ng i sång; x 

uttalas som tysk ach-Laut; p, t, k är oaspirerade; gj, sj, tj uttalas alltid som g + j, s + j, t + j och 

aldrig som i standardspråket. Det finns ingen tonaccent i dialekten; med ˈ betecknas frasbetoning. 

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 

 

 2 

Mina stavningsprinciper för dialekten förklaras i detalj i »Sverigekontakt», nr 1 (2018). 

Bokstäverna ā, ē, ī, ō, ū, ǟ, ȫ, ǖ betecknar långa vokaler; ā uttalas på samma sätt som svenskt a i 

hand (men är långt); ō och o uttalas alltid som å i år, fått; ū och u som o i bo, bott; med ǖ och ü 

betecknas vokaler som uttalas som u i hus, hund, fast den korta u-vokalen i dialekten är öppnare 

och uttalas med framskjutna läppar. Med ḍ, ṭ, ṇ betecknas samma ljud som svenska rd, rt, rn; ṣ 

betecknar en konsonant som liknar tyskt sch i Fisch; ḷ är »tjockt» l (tungspetsen viks högt till 

gommen, sedan sänks den ner snabbt och vidrör alveolerna en gång); ŋ uttalas som ng i sång; x 

uttalas som tysk ach-Laut; p, t, k är oaspirerade; gj, sj, tj uttalas alltid som g + j, s + j, t + j och 

aldrig som i standardspråket. Det finns ingen tonaccent i dialekten; med ˈ betecknas frasbetoning. 

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 
 

 3 

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
Näcken näkken m. I.1; bestämd sing.; inga 
andra former förekommer. 
predikan prä́dik f. II.2 (< sv.)
rikssvenska rikks-svänsk (oböjl.)

Fysisk värld och naturfenomen
Norden Nūḍen m. I.1; best. sg.; andra for-
mer förekommer inte. Ordet syftar inte 
på Skandinavien utan på Komi, där byns 
svenskar råkade vistas efter kriget, t.ex. 
Lät-n vara färbánnatär, han Nūḍen! ’Låt den 
vara förbannad, den där Norden’ (deras 
öde där var mycket tragiskt). Något särskilt 
ord för »Norden» har inte förekommit i 
intervjuerna. Sverige är Svärge (uttalat med 
g som i sv. god).
nymåne nī-mōn m. I.4
regn rǟven n. 1; regnbåge rǟvenz-bōa m. 
III.1; regndroppe rǟvens-drupa m. III.1 
eller f. II.1. 
rimfrost rīm n. 1 (bara sing.); det finns 
också ordet frostrīm i dialekten.
Stora björnen Norr-vāven m. I.3, »Nor-
rvagnen»; bestämd sing.; inga andra former 
används (vāven är best. sg. av vāvär ’vagn’).

Människor
flicka, tjej pīk f. II.2; flickebarn pīk-bōn n. 1.
narr narr n. 1; »narr-görare», dvs. 
skämtare, gycklare narr-gärar m. II.2
pappa papa (oböjl.)
pojke pojke m. I.1 (< sv.); pojkbarn pojk-bōn 
n. 1; pojkunge pojkuŋ m. I.1. 
ryss riss m. II.1.
rövare rǟvar m. II.2. 

Yrken, sysselsättningar
brevbärare post-bärar m. II.2. 
präst präst m. II.1.
riddare rīar m. II.2. 

Djur, fåglar, fiskar
abborre obbar m. II.2 och obb m. I.1.
anka paṭṭ f. II.2 (< est.); ankunge paṭṭuŋ m. 
I.1; ankas fjäder paṭṭ-fädär f. II.2.
fladdermus notskins-lapp m. I.1.
mus rott f. II.2; liten mus rottuŋ noun m. 
I.1. Ordet betyder aldrig ’råtta’, vilken 
heter kriss f., ett ryskt lånord. Ordet som 
skulle motsvara sv. mus har försvunnit från 
dialekten. Ett annat ryskt lånord som har 
ersatt det inhemska ordet är gǖ ’svamp’.
orm orm, uttalat »årm» m. I.1.
regnmask rǟvens-makk m. I.1. 
räv rǟv m. I.1; ung räv, »rävunge» rǟvuŋŋ m. 
I.1; rävhanne rǟv-hann m. I.4. 
slaktsvin runa m. III.1. Svenskans mots-
varigheter är råne och orne ’galt’, ett gam-
malt nordiskt ord som enligt SAOB är 
»bygdemålsfärgat», dvs. förekommer (eller 
förekom) i vissa trakter i folkligt språk.

Insekter och småkryp
mullvadssyrsa notṣor f. II.2. Det är ett 
annat intressant ord, ursprungligen en sam-
mansättning där det första ledet är nōt ’natt’ 

och det andra är en verbstam som finns i 
sv. skorra. Ett beslaktat ord i svenskan är 
nattskärra (fågel), fast i Gammalsvenskby 
betecknar det bara mullvadssyrsan och ald-
rig någon fågel.

Människo- och djurkropp
nacke nakk m. III.2.
navel napa m. III.1 (< est. naba).
njure njǖr f. II.2
näbb näbb m. I.1.
näsa näsa f. II.1.
näsborre näsa-büro och näsa-büru f. II.1.
näve näva m. III.1.
ovanläpp ōa-läpp m. I.1. 
revben röü-bäin n. 1. 
rom rumm m. I.1.
rumpa rump f. II.2.
ruva rȫo/rȫu f. II.1, bara sg.
rygg rigg m. I.5.
ryggradsled riggebäins-svīg m. I.1.
slem rokäḷ n. 1.
urin piss n. 1, bara sg.

Växter
kardborre pigg-büsk m. I.1.
morot pürkan m. I.4 (< est. porgand).
nässla näxlar (bara pluralform förekommer).
nötter nätär n. 1, pl.; jfr. vānätär ’valnöt’; 
valnötsträd nätär-trǟ n. 1.
paprika, »pepparskida» pipa-ṣkäi/pipar-skäi 
f. II.2. 
persikoträd pärsik-trǟ n. 1 (der första ledet 
är från ukrainskan).
persilja pättärsilljar/petärṣilljar/petäṣilljar, 
bara pluralform förekommer. 
ranka, böjlig gren rīsk f. II.2.
ris (buske) rīs n. 1 (bara singularform före-
kommer); så heter i Gammalsvenskby 
buskar från strandängar vid Dnjepr från 
vilka man gjorde gärdsgårdar.
råg rō n. 1, bara sing.; rågax rō-aks n. 1. 
rödbeta rē-bürak m. I.1 (det andra ledet är 
från ryskan eller ukrainskan).
tagg pigg m. I.1.
rosbuske rūz-büsk m. I.1.
rot rūt f. III.
rädisa rädik f. II.2.
rödbeta räbet f. II.2. 
vass räi f. II.2.
växt pḷant f. II.2. 

Byggnader och deras delar
badrum roka-hǖs n. 1; roka-komar m. II.2.
fönsterruta rǖt f. II.2.
port puṭṭ m. I.2 (< sv.) 
toalett, utedass pältik/pältek m. I.1 (< est. 
peldik), ett hål under utedasset heter päl-
tiks-hōḷ n. 1.

Hushållsobjekt, möbler
kanna pott, böjningstyp är okänd.
nattkärl piss-kupp m. I.1; piss-ämbar n. 1. 
nystan nikḷa n. 2; niköḷ m. I.3; nikḷ f. II.2.
pepparströare pipar-gḷās n. 1.
pinne pinn m. I.4.
pipa; rör pīp f. II.2.

plånbok päŋŋ-puŋ m. I.1.
påse pusa m. III.1.
rakborste roka-boṣt m. I.2.
rakkniv roka-knīv/rako-knīv m. I.1.
ram rām n. 1; fönsterram finstä-rām.
rep räip n. 1; ett stycke rep räip-stikke n. 2. 
ring riŋŋ m. I.1. 
ryggsäck rigge-säkk m. I.5. 
råttfälla rott-fäll n. 1. 
spis plitt f. II.2 (< est. pliit < ry. plitá)
stekpanna pann f. II.2.
toalettpapper pälteks-pappar n. 1.

Verktyg
klockvisare prikk m. I.1.
nagel nāḷ m. I.3.
nål nōḷ f. I.1.
ok ōk n. 1, uttalat »åk».
piska pīts f. II.2 (< est. piits).
pligg pḷigg m. I.1. 
plugg, stift pülk m. I.1 peg (< est. pulk).
påle, stav pōḷ m. I.3. 
rasp, grov fil raspöḷ m. I.3 (< ty. Raspel f.).
rivjärn rīv-jēn/rīven n. 1. 
ryssja (fiskredskap) rissje f. II.3.
räfsa räps f. II.2.
spinnrock rukk m. I.1; rukk-spinnar m. II.2.
åra ōr f. II.2.

Kläder
förkläde (att ta på sig i köket) päll n. 1 (< est. 
põll); päll-āṭich, adjektiv, ’som liknar förkläde’. 
klänning rokk m. I.1 (< ty. Rock m.)
näsduk näsa-dǖk m. I.1.
regnjacka rǟvens-jakk f. II.2.
rem räim m. I.1.

Mat
kaffedryck gjord av bete, korn eller råg 
(och även av svart bröd när man inte hade 
korn) prips n. 1, bara sing. (från Rysslands 
tyska Prips).
klimp ribl f. II.2; soppa med klimpar ribl-
väliŋ m. I.1.
nudel nüdlar, bara sg.
olja olljo/ollju f. II.1.
»oljebollar» olljo-bollar m. I.1 (pl.), små bullar 
med solrosolja och vitlök som man brukar 
äta med rödbetsoppa (dvs. borsjtj).
pannkaka pan-kuk m. I.1; pannkaksdeg 
pankūks-däi m. I.1. 
peppar pipar m. II.2, bara sing; peppar som 
krydda pipar-bḷā n. 1; pepparkorn pipar-kūn 
n. 1. 
pepparkaka pränik/prönik m. I.1, egentligen 
en liten rund söt bulle med kryddor (< est. 
präänik < ry.)
pirog pirak m. I.1.
risgrynsgröt rīsgrīns-gräit m. I.2.
russin rösī́nar, bara pl. (< sv.)
sylt povídl, bara denna form förekommer (< 
ry.)

Byn och dess delar
dike räll f. II.2.
gräns mellan åkrar rāv f. I.1.
nöthus nä-goḍ m. I.2. 
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plats plats m. II.1 (< sv. eller ty.)
posten posten m. I.1 och poste f. (böjning-
styp är inte klar); posthus post-hǖs n. 1. 
tomt kring huset rigōḍ/riggōḍ m. I.2 (jfr. sven-
skans ria ’byggnad för torkning av säd’).

Sjukdomar
ryggvärk rigge-värk m. I.1, bara sing.
snuva näsa-damm m. I.1.

Ämnen och material
papper pappar n. 1.
rost rost m. I.2 eller n. 1.
rödtegel rē-tiköḷ f. II.2. 
rök räik m. I.1, bara sing.

Abstrakta substantiv
badande rokande (oböjl.), t.ex. Ve vār po 
rokande ’Vi gick och badade’. 
fruktan räddhäit m. I.2, t.ex. Fron räddhäitn 
kann-de bḷī sjǖk mä göḷa-sjǖka ’Av fruktan kan 
du bli sjuk med gulsot’.
insidan ōat-sī f. II.2.
nyhet nīhäit f. I.1.
nytta nitt f. II.2, bara sing.
nöd nē (bara denna form förekom, genus 
och böjningstyp är inte kända). Detta ord 
var använt av Lidia Utas: “Foḷke jära stūr-af-

tndar o trū änt po Gǖ, före he, än-dom änt hōa iŋa 
nē sīd” ’Folket är högdragna och tror inte på 
Gud eftersom de har inte sett någon nöd’.
ordning ōḍṇiŋ m. I.1, bara sg. (< sv.), t.ex. 
Hon gī ˈinn näst ännan, o regǟra, o gjūḍ ōḍṇiŋ 
üte komaṇ. Han komm ˈinn o knoppa-en ot-on, so 
vār-on lōŋäṭī́är rädd ’Hon gick in till en och 
»regerade» och gjorde ordning i rummet. 
Han kom in och slog till henne, så hon var 
länge rädd’.
renhet räinhäit f. I.1.
råhet rōhäit f. I.1.
räddhåga, fruktan rädd-ōa m. III.1 (bara 
sing.), t.ex. Fron rädd-ōan kan-en byre stamm, o 
fōr-en ˈōtär bḷī räddär, än-en lōtär ˈō de stamm ’Av 
fruktan kan man börja stamma, och man 
får bli rädd igen så att man slutar stamma’. 
ålder oldär m. I.3, bara sing.

Adjektiv och particip
glad rādär 1 (< ry. eller ukr.)
ljusröd, rödlätt rē-lētatär 1.
naken nakondär 3 (neutrum nakot).
ny nīär 1 (neut. nitt).
ren räindär 1 (neut. räint).
rik rīkär 1 (neut. rīft).
rostig rostatär 1 (neut. rostat); rostndär 3 
(neut. rostet).

rund runndär 1 (neut. runnt).
»rundansiktad», med ett runt ansikte runnt-
jezíchtatär 1.
rutten, murken rütndär 3 (neut. rütet).
rysk riska (i attributiv ställning), riss 
(icke-atrributivt).
rå rōär 1 (neut. rott).
rädd räddär 1, ō-rädda (oböjl.)
röd rēär 1 (neut. rett).
rödkindad rē-ansüftatär 1.
skrovlig, ovårdad rüsatär 1 (neut. rüsat).
taggig piggatär 1 (neut. piggat).

Adverb
hela tiden, ständigt opṓ.
nu nö/nü.
nyss nist, förekommer bara i uttrycket grād 
ˈnist ’just nu’.
någonstans noställ.
också, ock ō.
ofta oft.
ovan ōa; ovanpå ōapo.
redan räi.
»årtiotals», väldigt länge ōr-tītaṣ/ō-ṭītaṣ.
åter, igen ōtär/otär.

Text och foton: Alexander Mankov (Institutet för 
språkvetenskap, Rysslands vetenskapsakademi)
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Inger Schuberth: Ett längre samtal med Kristina den äldre. Bokförlaget Langenskiöld. Stockholm 2022

Foto: Grianghraf, Unsplash
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Varför skriver man dagbok? En klass-
konvention som ingår i uppfostran i 
enlighet med tidens tankemönster, en 
komihågbok, en samtalspartner, en 
terapeutisk bearbetning, ett tillrätta- 
läggande, vetenskapligt noteringsin-
tresse. Och för vem – sig själv, sina 
efterkommande, som bas för memo- 
arer, för att befästa sin vetenskaps 
kunskapsvidgande, ett tidsdokument 
för att beskriva levnadsomständig- 
heter – eller rentav medvetet för ett 
framtida samhälle för att positionera 
sig i ett nuvarande, med tidsrestrik-
tioner för en tänkt läsare.

I den skrivande stunden har dagboken ofta 
ett lås, den kan omfatta hemligheter; ton-
åringens identitetsprövande, den nyföräls-
kades glädje och vånda, politikerns verkliga 
motiv och planer. 

Det finns många exempel på olika slags 
personliga och/eller litterära dagböcker 
från 1600-talet och framåt: Samuel Pepys, 
Carl von Linné, Årstafrun Märta Helena 
Reenstierna, Agneta Horn, Anne Frank, 
August Strindberg, Virginia Woolf, Anais 
Nin, Doris Lessing, Joyce Carol Oates, 
Alexandra Kollontay.  Påtagligt många var 
kvinnor. 

I senare svensk kontext finner man fort-
satt författare och politiker: Ivar Lo Johans-
son, Olof  Lagercrantz, Johanna Ekström, 
Gun-Britt Sundström, Tage Erlander, Ulf  
Lundell, Lars Norén.

Dagboken är också litterär konvention 
och grepp; dagboksromanen, nära besläk-
tad med memoaren och brevromanen. 

Det började på 1700-talet i England och 
resedagboken var den vanligaste varianten, 
tappade mark under realismen följande 
sekel, men kom, som alla genrer, igen: Dr 
Glas av Hjalmar Bergman, Kallocain av 
Karin Boye, Dvärgen av Pär Lagerkvist, Ett 
öga rött av Jonas Hassan Khemiri. Genren 

fungerar också som barnbok: Berts dag-
bok, Mimmiserien av Viveca Lärn.

Från 1700-talets andra hälft når oss nu 
rösten av Clas Julius Ekeblad, detaljerad, 
engagerad, välformulerad. Han har haft 
hjälp på traven in i nutiden av 1700-tals-
forskaren Marianne Molander Beyer som 
översatt och kommenterat, exakt och kun-
skapsrikt. (Till Eftervärlden. Clas Julius 
Ekeblad 1742–1808. Brev, dagböcker och 
reseskildringar berättar. Appell förlag. 2022)

Många dagböcker är redigerade av sina 
skribenter – en del har blivit svåråtkomliga 
genom språkdräkten – i detta fall franska. 
Marianne Molander Beyer låser elegant 
upp dörren till en 1700-talsvärld med hov-
liv, vardagsbestyr, resor, möten, intriger, 
romanser och personomdömen. Ekeblads 
åtta dagböcker har länge varit kända, men 
den tredje i raden var tidigare inte översatt 
eller relaterad till sin tid. Den är en rese-
dagbok, noggrant skriven av en ung man 
på ett par veckors bildningsresa i Västsve-
rige sommaren 1762, nyfiken och intresse-
rad av nya miljöer och människor. 

Vem var nu den 20-åring som engage-
rat skriver om Trollhättan och Uddevalla, 
Kungälv, Bohus fästning, Göteborg och 
Alingsås, personer och byggnation, tillverk-
ningsindustrier och natur?

 Clas Julius Ekeblads far hade flera 
höga ämbeten, var bl.a. universitetskans-
ler, kanslipresident och minister i Paris, 
modern, född De La Gardie, styrde famil-
jen och godsen, ett par tre stycken, men 
framförallt Stola Herrgård på Kållandsö, 
nära Lidköping. Hon var också första kvin-
nan i Vetenskapsakademien.  Sonens bak-
grund borgade för traditionell adels-yng-
lingsutbildning i Uppsala och närhet till 
hovet i Stockholm, resor inom och utom 
landet, vistelse i Frankrike. Han var barn-
domsvän med den blivande Gustaf  III 
och hans bror Carl och kusin med Axel 
von Fersen och han kommer senare även 
att följa och beskriva den dramatiska riks-
dagen 1789 och mordet på kungen tre år 
senare, noggrant redogörande för atten-

Till Eftervärlden

eller Kära Dagbok 

RECENSION

tatet, som sker 
under Ekeblads 
tid som lands-
hövding i Skara-
borgs län.
De första dag-
böckerna 
beskriver ett 
omfattande 
deltagande i 
huvudstadens 
kulturutbud 
och fester, men 
han är också 
redan nu genuint intresserad av lant-
hushållning, landskapsarkitektur och littera-
tur, ett intresse som fördjupas med åren.

Hans noteringar från västkustresans 
veckor liknar bitvis Linnés reseskildringar: 
etnografi, botanik, odlingar, vägar, tran- 
sportsystem, köpmanshus och kyrkor 
beskrivs, manufakturer och importvaror 
noteras, hans egna teckningar och akvarel-
ler förtydligar. Charmfullt och detaljerat 
och med ett genuint och storögt intresse. 
Man superar hos landshövdingen, dine-
rar hos handelsmän, träffar Alströmer och 
Sahlgren, beskriver tillstånd hos broar och 
vägar, beundrar hamnen i Uddevalla, ger 
godkänt åt Bohus fästning men inte åt sta-
den Kungälv som bara har ”en vy, en vid-
sträckt som aldrig tar slut”, är fascinerad 
av Göteborg med alla dess kanaler, med 
sockerbruk och fortifikationer och Ostin-
diska kompaniet. ”Göteborg är i stort en 
av Sveriges vackraste städer och den som 
är viktigast för kungariket”. Minsann. 

Det är som Linné sa på sin resa ett par 
decennier tidigare: ”Göteborg är den täck-
aste stad bland alla i Riket”. 

Den eftervärld som just nu läst denna 
bok är synnerligen betagen! Och önskar att 
Göteborg fortfarande varit 
förtjänt av Ekeblads och 
Linnés bedömning.

Text: Ulla Berglindh
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På högskolan i södra Tyskland där jag 
jobbar (Pädagogische Hochschule 
Weingarten) är ett av ämnena jag 

undervisar i just flerspråkighet, ett ämne 
som engagerar på många nivåer. Jag utbil- 
dar till vardags alltså lokala lärare på olika 
nivåer och det är alltid lika trevligt när man 
får träffa även andra lärare. Beroende på 
hur mycket tid man har tillsammans läg-
ger jag fokus på olika saker. I föredraget i 
Boston tog jag först upp grunderna kring 
flerspråkighet: vad är flerspråkighet, vilka 
definitioner finns det och hur är det med 
myterna? Vad säger den aktuella forsk- 
ningen och hur kan man främja flerspråk- 
igheten i undervisningen i kompletterande 
svenska? De närvarande fick först utifrån 
tre exempel på definitioner fundera över 
hur deras egen definition ser ut och besvara 
detta genom en QR-kod via mobilen. Det 
digitala tog jag med som en röd tråd genom 
hela föreläsningen – hur kan digitala medier 
tas med i undervisningen? 

Definition om flerspråkighet
Flerspråkighet är ju något som globalt 
sett alltid har förekommit men i takt med 
att människor, information och produkter 
rör sig allt mer och snabbare över världen 
har flerspråkighet kommit att ägnas större 
uppmärksamhet, inte minst i forskningen. 
Att definiera flerspråkighet och att avgöra 
vem som är flerspråkig kan verka enkelt 
men är vid närmare eftertanke ganska 
komplext. Definitionerna har förändrats 
över tiden och kan vara olika beroende 
från vilket perspektiv man utgår. Tidigare 
definitioner har ofta utgått från hur bra 
man talar de olika språken, andra, senare 
definitioner fokuserar mer på hur ofta och 
i vilka sammanhang flera språk används 
eller uppehåller sig vid om en person iden-
tifierar sig själv eller identifieras av andra 
som flerspråkig. Idag brukar man anse att 
en person som använder sig av flera språk 
regelmässigt är flerspråkig. Termen har 

även utvidgats från tvåspråkighet till just 
flerspråkighet. Flerspråkighet ses som den 
överordnade termen och avser använd-
ning av två eller flera språk, medan begrep-
pet tvåspråkighet, när det används, avser 
användningen av just två språk. Termen fler-
språkighet är mindre begränsande och för 
inte tankarna till att språken löper parall- 
ellt. Alla närvarande angav att de ansåg 
sig själva som flerspråkiga och något annat 
hade nog varit konstigt med tanke på att 
deras omgivning är flerspråkig. Vi disku-
terade att termen ”bilingual” är stark i 
USA, men även där ser man en tendens 
mot att tänka på fler än bara två språk. 

Ur ett europeiskt perspektiv, där oftast ett 
språk är dominerande i ett land, kan man 
ofta få för sig att det vanligaste är att per-
soner talar ett språk. Detta kan dock vara 
missvisande, eftersom många personer idag 
pratar och använder sig av mer än ett språk. 
I Sverige t.ex. lär sig ju alla engelska i skolan, 
något som de flesta i dagens samhälle även 
använder sig av efter skolan. Många byter 
någon gång i livet land och då även språk, 
eller lär sig helt enkelt ett till språk för att 
de tycker att det är intressant. I Afrika och 
Indien ser man även en annan mångfald när 
det kommer till språk. Forskningen brukar 
därför påpeka att det finns fler flerspråkiga 
personer än enspråkiga (se t.ex. Otterup, 
2018). Utifrån detta har jag tillsammans 
med Gisela Håkansson just genomfört en 
enkät för utlandssvenskar som fokuserade 
just på språkbruket hos utlandssvenskar och 
även där kan man iaktta en språklig mång-
fald där en person använder sig av många 
språk i sin vardag. Vi befinner oss just nu i 
analysstadiet, ni kommer att få höra mer om 
detta vid ett senare tillfälle.

Något som ledde till många frågor på 
föredraget var de myter om flerspråkighet 
som jag tog upp. Även om man kan tycka 
att forskningen idag är entydig om att fler-
språkighet inte leder till språkstörningar 
och att det inte blir för mycket för våra 

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Flerspråkighet: 
fantastiskt eller fruktansvärt?
I början av november träffades lärare och styrelsemedlemmar i kompletterande svenska vid de Svenska skolorna i 
USA för nätverkskonferens i Boston (se artikel längre fram i tidningen om konfernsen). Jag var inbjuden som föreläsare 
med titeln ”Flerspråkighet: fantastiskt eller fruktansvärt” och i den här artikeln tar jag upp delar av det föredraget.

hjärnor (det är snarare tid till de olika 
språken det är brist på), så möts man som 
lärare ofta av många frågor. 

Stöd för flerspråkighet
Både internationellt sett finns ett starkt  
stöd för flerspråkighet på olika nivåer. 
UNESCO anget t.ex. att kraven på globalt 
och nationellt deltagande och de särskilda 
behoven hos särskilda, kulturellt och 
språkligt skilda samhällen endast kan till-
godoses genom flerspråkig utbildning. På 
europeisk nivå anses språkkunskaper som 
en avgörande faktor för konkurrenskraf-
ten och exempelvis EU-kommissionen har 
i ett flertal dokument uttalat sig om fler-
språkighet både som en tillgång och ett åta-
gande och förespråkar främjandet av såväl 
minoritetsspråk som regionala språk. I det 
så kallade ”Barcelona-målet” (2002) nämns 
dessutom målsättningen att alla EU-med-
borgare ska lära sig att kommunicera på 
två språk utöver sitt modersmål.

I Sverige ska alla som är bosatta där ges 
möjlighet ”att utveckla och använda sitt 
modersmål” (Språklagen, SFS2009:600). 
Lagen syftar också till att värna svenskan 
och den språkliga mångfalden i Sverige 
samt den enskildes tillgång till språk. 
Elever i grundskolan har dessutom rätt 
till modersmålsundervisning, om de har 
minst en vårdnadshavare med ett annat 
modersmål än svenska, har grundläggande 
kunskaper i språket och det används som 
vardagligt umgängesspråk i hemmet (Skol-
lag, 2010:800). 

När det gäller den kompletterande 
svenskan så anges i kursplanen ”Att vara 
flerspråkig underlättar också språkutveck-
ling och lärande inom olika områden” och 
målet är att eleverna ska bli aktivt två- eller 
flerspråkiga (Skolverket, 2011).

Detta kan dock medföra utmaningar 
på olika nivåer, vilka kan vara lite olika på 
beroende var i världen den Svenska skolan 
befinner sig. I USA kan en utmaning vara 
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Flerspråkighet: 
fantastiskt eller fruktansvärt?

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 lärarhög-
skolan PH Weingarten i södra Tyskland med avhan-
dlingen ”Läsförståelse i flerspråkiga miljöer”.  

att engelskan tar över. Svenska släktingar 
och vänner kan ofta engelska och tänker 
då att det är lättare om de pratar engelska 
med barnen. De kan även tänka att det är 
bra att de själva får träna på engelskan. 
Här överser de dock att de utlandssven-
ska barnen ju måste få höra och använda 
sig av svenskan, det är svenska som de har 
minst kontakt med. De Svenska skolorna 
brukar få locka fram svenskan hos många 
elever. Lärarna brukar ofta försöka att inte 
prata engelska inför barnen för att skolan 
på så sätt ska bli en liten svensk oas där 
barnen måste försöka med svenskan. Ett 
transspråkande koncept kan vara svårt att 
ta med, då de andra språken ofta konkur-
rerar ut svenskan. För att barnen ska kunna 
utveckla svenskan fullt ut, är det viktigt att 
de har kontakt med svenskan även utanför 
lektionstiden (ca en timme per vecka) på 
den Svenska skolan.

Det digitala i undervisningen
Efter den inledande delen i föredraget, som 
blev lite längre än vad jag hade planerat, då 
de närvarande var väldigt intresserade av 
ämnet och ställde många frågor, så gick jag 
över till hur digitala verktyg kan användas 
som en resurs i undervisningen. Främst när 
det kommer till läs- och skrivinlärning finns 
ju många fördelar med det digitala: det är 
t.ex. lätt att samskriva eller samarbeta till-
sammans (kollaborativt arbete), vilket kan 
motivera att skriva och interagera. Tillgån-
gen till material och fler tillfällen till text 
(även genom lyssning) är ju enorm via nätet 
och den tekniska utvecklingen har gjort att 
digital text tar med fler sinnen – visuellt 
(t.ex. genom färg och form); interaktiva fält; 
ljudeffekter, textuppläsning... Olika appar 
kan ge stöd på olika sätt, förutom att lyssna 
(ljudfiler, poddar...) för t.ex. ordförståelse 
kan man ju även bära med sig (digitala) ord-
böcker på mobilen. Överhuvudtaget ger 
ju mobilen många chanser till en utvidgad 
språkvärld. Elever i Svenska skolor utan-
för Sverige kan på så sätt t.ex. vara mycket 
närmare Sverige än tidigare. Sverige är ju 
dessutom väldigt bra på att ta fram digitalt 
material som kan användas i undervisnin-
gen och de flesta läromedelsförlag har en 
del som är gratis på nätet. 

Jag tog därför upp en hel del möjligheter 
om hur man kan utvidga (främst de äldre) 
elevernas svenska värld, ofta genom appar 
på mobilen (ordböcker, Spotify för musik 
och text...), men även via digitala verktyg 
i undervisningen som responssystem (t.ex. 
Mentimeter), spelbaserade resurser (t.ex. 
Kahoot, Quizlet, Wordwall ....) eller kollab-
orativa skrivytor (Padlet, Goodle Docs ...). 
Vi prövade även på att göra ett quiz online.

När det gäller läsinlärningen bör man 
dock tänka på att den aktuella forskningen 
visar på att tryckta texter ger bättre läs-

förståelse. Läsning vid skärm går fortare, 
men är ofta mindre noggrann. Man minns 
oftast mer av texten vid läsning på pap-
per. Läsning digitalt ger inte heller samma 
fysiska helhetsuppfattning av en text (var 
i en bok utspelar sig en särskild händelse 
eller var finns viss information) (se t.ex. 
Skolverket, 2020). Även för skrivinlärnin-
gen kan det vara viktigt att den inte bara 
sker digitalt.

Lärarnas egen erfarenheter
I en avslutande workshopdel fick lärarna 
utgå utifrån sina egna erfarenheter och 
utbyta idéer om hur de går tillväga och 
vilka chanser och utmaningar de ser med 
flerspråkigheten. Denna del blev lite kor-
tare än planerat, men utbytet kunde ske 
med ett uppiggande kaffe. Det visade sig att 
en av de vanligaste frågorna som lärarna 
får är ”varför ska jag lära mig svenska”? 
Det finns ju inget svar på detta som pas-
sar för alla omgivningar och personer, men 
lärarna menade på att de brukar ta upp 
fördelarna med flerspråkighet (t.ex. kunna 
kommunicera med personer på olika språk, 
få tillgång till fler perspektiv och senare 
även fler jobbmöjligheter). 

Angående de digitala verktygen identi-
fierades en hel del utmaningar (tillgång till 
internet, utrustning, kunskap om vad som 
finns och hur man använder det ...) men 
framförallt för de äldre barnen identifi-
erades många fördelar. Tillgång till mate-
rial t.ex. på UR (Lätt och läsa, Gramma-
tikbolaet, Arkeologens dotter, Skolplus ...) 
eller hemsidor som elevspel.se eller 8sidor.
se och appar som Quizlet och Learning 
Apps angavs.

Avslutningsvis gick vi tillbaka till före-
dragets titel ”Flerspråkighet: fantastiskt 
eller fruktansvärt” som jag hade satt för att 
stimulera tankar om ämnet. De närvarande 
som ju befinner sig i en flerspråkig 
omgivning angav att de ser det som något 

fantastiskt. Man bör dock tänka på att det finns 
en del utmaningar på vägen, flerspråkighet är 
ett komplext ämne. När det gäller undervisning 
är det viktigt att ha de egna eleverna i åtanke: 
vad behöver just de? Det digitala kan vara ett 
stöd, men det är viktigt att tänka på kontexten 
och även fundera på om det finns något peda-
gogiskt stöd.

Text: Monica Bravo Granström
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Monica Bravo Granström föreläser i Boston
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SOLEN SKINER PÅ 
MINIKLUBBEN I MILANO

På lördagen den 12 november i Fair-
fax, Virginia höll the Icelandic Asso-
ciation of Washington D.C. (IAWDC) 
och svenska Vasa Order of America/
Drott Lodge en skandinavisk julbasar/
julmarknad. 

Vi på Svenska Skolan (för vuxna) hade 
också ett eget bord på marknaden och som 
rektor representerade jag skolan tillsammans 
med våra elever och styrelsemedlemmar. 
Ett flertal individer och skandinaver som 
bor runtomkring i området ställde upp som 
volontärer för att hjälpa till under dagen och 
ungefär 100 besökare – isländska, sven- 
ska, norska, danska, finska och amerikan-
er med skandinaviskt påbrå – närvarade 
totalt. Många var på plats från morgon till 
eftermiddag medan andra gjorde ett kortare 
besök för julhandel.

På marknaden såldes allt från julfika till 
dukar, folkkonst, eller stickade tröjor med 
traditionellt norskt eller skandinaviskt stick-
mönster. Vissa bord eller marknadsstånd var 
mer populära än andra såsom Drott Lodges 
och deras försäljning av juldekorationer, 
barnböcker på svenska, glas, vaser samt 
handsydda förkläden, eller IAWDCs med 
deras utbud av isländsk fika och gravlax-
smörgåsar. The Swedish School-Svenska 
Skolan bjöd på lussebullar, pepparkakor, 
knäck och glögg och delade ut broschyrer 

med information om skolan och vår verk-
samhet. Vårt bord blev också väldigt pop-
ulärt då många besökare kom fram till oss. 
(Alla broschyrer blev utdelade och all fika tog 
slut inom någon timma!). Under eventet tog 
vi emot intresseanmälningar från potentiella 
elever genom att be dem att skriva upp sig på 
våra mejllistor eller fylla i ett formulär med 
kontaktinformation och önskad kursnivå.

Många besökare – fler än förväntat – an-
mälde sitt intresse och väntar nu på återkop-
pling och mer information från oss. Vi fick 
även stor positiv respons när jag berättade 
om den succé vi haft under höstterminen 
med nybörjareleverna och att vi nu lyckats 
öka elevantalet sedan pandemin.

Julkänsla spreds från alla håll och kanter 
och för en stund kändes det som att det var 
jul hemma. För många av oss svenskar som 
bor utomlands betyder dessa tillfällen oer-
hört mycket och för svenskamerikaner likaså, 
då det är ett sätt att bibehålla sin anknytning 
till Sverige. Våra elever och styrelsemedlem-
mar gladdes också över julstämningen och 
var tacksamma över möjligheten att träffas 
fysiskt igen. Vi fortsätter nu med planering 
inför framtida skolevent och hoppas stärka 
vår community i Washington D.C.-området 
ännu mer.

Stort tack till föreningen Sverigekontakt för 
ert stöd. God Jul & Gott Nytt År Önskar The 
Swedish School – Svenska Skolan!
Text: Jasmine Ljungberg

Julbasar i Virginia
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Barnvagnar, ryggsäckar med Bamse-
tryck, stövlar och sittunderlag. Sven-
ska skolan i Milanos Miniklubben är 
på väg in i slottsparken för lördagens 
en och en halv timmes verksamhet 
utomhus.

Efter åren med covid var våra yngsta barn i 
stort behov av att få träffas och under 2021–
22 kom vi igång igen med Miniklubben. 
Miniklubben startades för 10 år sedan av 
Svenska kyrkan i Milano men allt eftersom 
kyrkans medlemmar blivit allt äldre har det 
varit svårt för dem att hålla i arbetet kring 
själva planeringen så de bad oss ta över. 

Inför årets skolstart fick vi idén att 
försöka ha verksamheten utomhus, i sann 
svensk anda med tanke på att få luft och 
rörelse i stället för att sitta i en trång skol-
sal där det är svårt att organisera lekar. Vi 
gick ut med en förfrågan och alla familjer 

som gått under förra året svarade positivt. 
Under hösten har ordet spridit sig och nu är 
det nästan 20 barn i gruppen. Åldern ligger 
på 2-5 år men yngre syskon ligger tryggt 
och sover i barnvagnarna i väntan på att 
kunna börja spring runt med de andra. 

Åsa Hellstrand, mamma till två större 
flickor i skolan och Livia i Mikiklubben 
samt styrelseledamot, och Anna Terzi, 
lärare och Miniklubbens ledare, håller i de 
två gånger i månaden som gruppen träffas. 

Vi sjunger, läser sagor, gör rörelselekar 
och spelar fotboll med barn och föräldrar. 
Många av Miniklubbens barn har äldre 
syskon i skolan så vi har lagt timmarna 
under samma tid. Det är praktiskt och 
uppskattat av alla, berättar hon.

Just nu är det Luciaförberedelser inför 
SWEA och Svenska kyrkans lilla jul-
marknad den 3 december. Då ska förstås 
Miniklubben vara med och lussa. Det 

sjungs i skolan när de äldre syskonen ska 
hämtas ut och Livia passar på att smita in och 
låna böcker. 

Det blev en lyckträff med uteverksam-
heten, säger Åsa. Vårt yngsta barn får känna 
på den svenska gemenskapen tidigt och är en 
del av skolan, så att den blir en naturlig träff-
punkt för dem och deras föräldrar. Så får vi 
en fin gemenskap och bygger för framtiden.

Barnen i Miniklubben fick så klart vara 
med på SUF-VM i oktober och tävla i en 
egen klass som skolan fixade och på julpys-
selavslutningen kommer de att vara tillsam-
mans med lågstadiet, göra julpyssel, äta pep-
parkakor och sjunga julsånger. 

Svenska skolan i Milano önskar alla skolor 
och läsare ett härligt läsår 2022–23 och en 
riktigt God Jul!

Text: Anna Brännström. Grundare och huvudlärare, 
också kallad Superkakan av sina Pippi-tjejer

SOLEN SKINER PÅ 
MINIKLUBBEN I MILANO
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En stipendiat berättar 

Rottneros

Jag heter Milena, kommer från Bela-
rus och under höstterminen 2022 fick jag 
chansen att studera på Kyrkeruds folk-
högskola i Årjäng. Mitt huvudmål under 
studietid var att förbättra min svenska i tal 
och skrift. Dessutom ville jag förstås träffa 
nya människor och upptäcka verkligheten 
med att studera på en folkhögskola.
Folkhögskolan mötte mig med en lätt 
kulturchock. Alla här, särskilt lärarna, är 
väldigt snälla mot varandra och uppskattar 
var och ens individualitet och egenskaper. 
Bland mina klasskamrater på den allmän-
na kursen fanns det många människor 
med olika hälsoegenskaper. Lärare för-
sökte dock hitta sin egen inställning till 

veckor dedikerade till skulptur och textilier. 
Det hjälpte mig att upptäcka nya hobbyer som 
jag kanske aldrig hade provat annars.

Jag gillade mest kurserna i religion, sam-
hällskunskap och historia. Lärare berättade 
inte bara torra fakta för oss utan försökte lära 
oss att analysera och resonera. Det mest min-
nesvärda för mig var ett studiebesök till kom-
munen där vi tillsammans med tjänstemän 
diskuterade hur arbetet faktiskt ser ut där.

Till slut har jag genom att använda svenska 
språket dagligen kunnat förbättra mina svenska 
språkkunskaper och även få nya vänner på 
vägen.

Text: Milena Rak

i augusti för Svensklärarföreningen i Estland

var och en av dem så att alla kan studera 
bekvämt. För mig är detta inte helt vanligt 
eftersom utbildning i Belarus är mer inrik-
tad på att uppfylla en viss plan och inte 
på utvecklingen av varje elev individuellt. 
Tack vare denna aspekt var det bekvämt 
för mig att vara i skolan även om jag inte 
kunde det svenska språket perfekt. Alla 
mina klasskamrater hjälpte mig gärna om 
jag inte visste något. Med tiden fick jag 
förtroende för min svenska nivå och sko-
lan blev mindre stressig för då kunde jag 
lätt komma överens med alla.

Utöver huvuddelen av studien gav sko-
lan även möjlighet att prova nya saker in-
om konsten. Vi hade till exempel separata 
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Efter nära 30 år på Sverigekontakt gick 
trotjänaren Peter Höglund i pension i 
november. Han startade på Sverigekon-
takt i maj 1993 och har sedan dess skött 
både det ena och det andra. Det har 
varit en hel del arbete med arkivering 
och att leta efter artiklar i gamla utgåvor 
av tidningen Sverigekontakt, Han har 
årligen skickat hundratals bokpaket över 
världen, främst till svenska skolor och 
skolföreningar. Post in och ut har dagli-
gen hanterats. En fastighet kräver sin 
skötsel och Peter har varit där och sett 
till att fel har åtgärdats. Trädgården har 

Peter Höglund 
går i pension

ansatts och oinbjudna råttor i äppleträ-
det har jagats. 

Mitt mer personliga minne av Peter 
är när han satt på balkongen i vårsolen 
och njöt av en cigarr på sin rast. I bak-
grunden kunde man höra musik, ofta 
klassisk. Det var dock några år sedan jag 
såg honom med cigarr. Nu är det mest 
sport på teve som drar. Att han valde att 
gå i pension just 20 november kom sig 
av att fotbolls-VM i Qatar började den 
dagen. Det finns andra värden i livet än 
arbete och nu ägnar sig Peter åt dem. 

Vi alla som känner Peter önskar 

honom många härliga sportsänd-
ningar och även att hockeylaget 
Frölunda går bra innevarande vinter. 
Det nämnda musikintresset kommer 
han säkert också att få mer tid för 
och han kommer nog att synas i vim-
let på Göteborgs-Operan. Till sist 
Peter, en liten påminnelse – det är 
lätt att bli försoffad framför teven, så 
glöm inte den dagliga promenaden i 
Slottsskogen.

Allt gott Peter!

Text: Lars Bergman 
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Ulf Helgesson, Vår bragd. Världsom-
seglingen 1851–1853. Lund: Ekström  
& Garay, 2022. 434 s.

Vid mitten av januari 1852 seglade den 
svenska fregatten Eugenie ut från Uruguays 
huvudstad Montevideo och satte kurs söder- 
ut. Enligt instruktionen skulle man runda 
Kap Horn, men redan innan man läm-
nade La Plata-viken hade kommendörkap-
ten Christian Adolf  Virgin bestämt sig för 
en annan rutt mellan Atlanten och Stilla 
havet. Detta hade han även kommunicerat i 
brev till sina uppdragsgivare, Sveriges kung 
Oscar I, sjöförsvarsministern och amiralen, 
men han förblev länge ovetande om deras 
häftiga reaktioner på detta risktagande.

Fartygschefen Virgin gav order om att 
styra in i Magellans sund, trångt och 550 
kilometer långt, för att på den vägen nå 
den chilenska Stillahavskusten. Detta var en 
riskabel genväg, och sitt beslut skulle han, 
på gott och ont, komma att leva med res-
ten av livet. Magellanpassagen med dess 
vedermödor och glädjeämnen är ett åter-
kommande inslag i den bok som här recen-
seras. Vilka var Virgins bevekelsegrunder? 
Framöver skulle han hänvisa till att han ville 
ge vetenskapsmännen ombord möjligheter 
att besöka platser i området mellan Patago-
nien och Eldslandet där Charles Darwin, 
under fartyget Beagles redan världsberömda 
resa, gjort intressanta observationer under 
1830-talets början. Man får förmoda att 
Darwins reseskildring fanns i flera exemplar 
ombord på Eugenie. (Den epokgörande The 
Origin of  Species publicerades först 1859.) 

Eugenies uppdrag var att genomföra 
Sveriges första officiella världsomsegling. 
Man hade lämnat Karlskrona 30 septem-
ber 1851. Under närmare två års tid skulle 
343 man arbeta och fungera tillsammans 
ombord. Efter besök i Portsmouth för bunk-
ring och anskaffande av instrument var den 
utstakade rutten: Madeira, Rio, La Plata, 
runt Sydamerika och längs västkusten via 
Galapagos till San Francisco, Hawaii, Cooks 
Islands, Sydney, Kanton, Manilla, Singa- 
pore, Batavia (Jakarta), Mauritius, Kap, 
Azorerna, Göteborg, Stockholm.

Under denna krävande resa passerades 
ekvatorn sex gånger. Eugenie var en fre-
gatt, 47 meter långt med ett kanondäck 
och 32 kanoner. Resans syfte var fredligt, 
men överfall mot fartyget kunde inte ute-
slutas. Viktigt var att främja Sveriges han-
delskontakter med fjärran länder, och man 
skulle verka i vetenskapens tjänst. 

För Eugenies jordenruntresa har Ulf  
Helgesson, gymnasielärare i historia och 
bosatt i Ystad, redogjort i en vacker bok. 
Han tar väl vara på resans många drama-
tiska inslag. Att författaren är ättling i rakt 
nedstigande led till fartygschefen har tydli-
gen varit en drivkraft. Hans text präglas av 
stark inlevelse. 

Idén att göra en svensk världsomseg-
ling i statlig regi växte fram runt 1850 
som ett prestigeprojekt under en period 
av globalisering av handel och internatio-
nella kontakter. Sverige som successivt från 
1700-talets början förlorat sin stormakts-
status, sökte nya roller. Det var en tid av 
växande världshandel och ambitioner hos 
många länder att bygga ut sina nät av kon-
sulat. En tanke var att officiella besök från 
Sverige skulle ge landets konsuler råg i ryg-
gen och höja deras status. Här hade Euge-
nies chef  ett uppdrag, och han skulle även 
rapportera hem om potentiellt viktiga plat-
ser för svensk export och handel.

Resan över Atlanten mot Rio hade gått 
planenligt och med förliga vindar. Farty-
gets befälhavare hade varit förberedd på 
politiskt kaos i de sydamerikanska länder 
man skulle besöka. Såväl i Rio som Mon-
tevideo och Buenos Aires hade fartygsled-
ningens diplomatiska talanger satts på prov. 
Audiensen hos den brasilianske kejsaren 
Pedro II var en besvikelse och varade bara 
i några minuter. Kejsaren talade en dålig 
franska och ville inte underteckna något 
handelsavtal. Rio upplevdes som en tråkig 
stad, men de svenska besökarna undslapp 
gula feberns gissel. Montevideo var en stad 
i ruiner och i Argentina rådde inbördes-
krig, och det gällde att inte markera pre-
ferens för någon av de stridande parterna. 
Den svenske kungen Oscar I hade i sina 
instruktioner till Virgin betonat att neutra-

Kommendörkapten Virgins vågspel  
Den första svenska världsomseglingen (1851–1853) 

RECENSION

litet i alla lägen skulle iakttas, och Eugenie fick 
endast ta till vapen om hon blev attackerad. 

När Virgin lät Eugenie segla in mellan 
Patagonien och Eldslandet genom Magellans 
sund, var han medveten om områdets historia 
och de maritima utmaningarna. Den portugi-
siske upptäcktsresanden Magellan var på sin 
tid övertygad om att en passage skulle finnas 
mellan Atlanten och den västra oceanen, och 
han färdades med en expedition i spansk tjänst 
1520 genom det sund som därefter kom att 
bära hans namn. Efter upptäckten av Kap 
Horn på 1600-talet undvek man helst den krä-
vande sundpassagen.  

Magellans sund är känt för starka ström-
mar, få lämpliga ankringsplatser, svåra vind-
förhållanden, dimma och kyla. På sina besök i 
de sydamerikanska huvudstäderna hade Vir-
gin informerat sig, insupit råd och skaffat kar-
tor. Så småningom erkände han att de flesta 
hade avrått honom, bland dem den ameri-
kanske kommendören i Rio som gjort försök 
med en korvett men tvingats vända: ”You will 
never get through.” 

Det var en kalkyl, där flera faktorer vägdes 
in. Virgin var visserligen medveten om svå-
righeterna att gå med ett fartyg av en fregatts 
storlek på svårnavigerade vatten och genom 
trånga passager, men det skulle främja expe-
ditionens vetenskapliga mål att göra strand-
hugg längs denna relativt outforskade sträcka. 
En annan faktor var Sveriges ära. 

Helgesson, som fångat Virgins personlig-
het, tänkesätt och karaktärsdrag, betonar att 
personliga drivkrafter låg bakom beslutet. 
Han ville leva upp till sina förfäders ryktbar-
het. De hade varit med Karl XII runt Poltava, 
tjänat Gustav II i fält och stridit på kolonis-
ternas sida i det amerikanska frihetskriget. 
I fosterländsk anda var han högst medveten 
att en framgångsrik seglats genom Magellan 
skulle vara positivt för Sveriges rykte. Virgin 
var också gudfruktig, han var förvissad om att 
Herren skulle stå honom bi. 

Seglatsen genom Magellan var påfrestande 
med kyla, nattliga färder i mörker, grundstöt-
ning samt krävande arbete för att få fartyget 
flott, och en båtsman föll från masten och 
avled. Väl ute ur sundet skrev premiärlöjtnan-
ten Oscar Trägårdh: ”Såsom segling betrak-
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tad war denna troligen en ibland dejerfvaste 
och wackraste som på långliga tider utförts 
av något Svenskt örlogsfartyg.”  I Valparaiso 
hyllades Virgin som en sjöhjälte och kunde 
stolt rapportera hem. Sju månader senare, 
i Sydney, fick Virgin ta del av kungens och 
regeringens kritik. Han var förkrossad och 
underdånigt ångerfull.

I Helgessons bok är befälhavaren och 
vetenskapsmännen huvudfigurer. En fysi-
ker fick i uppdrag att göra mätningar av 
jordmagnetismen längs fartygets rutt. Detta 
uppdrag gick till studeranden Karl Johans-
son från Uppsala. Han antecknade allt som 
hände ombord i dagbok och antecknings-
böcker, ovärderliga källor för Helgesson, 
som betecknar Johanssons dagbok som 
””fyllig, ironisk och ärlig”. Hjalmar Kin-
berg med medicine doktorsexamen från 
Lund hade från början studerat zoologi. 
Han utsågs till uppbördsläkare med uppgif-
ten att även insamla däggdjur och insekter. 
Misstron mot honom växte till slut bland 
officerarna, eftersom man menade att han 
prioriterade zoologin på bekostnad av sitt 
medicinska uppdrag och besättningens 
hälsa. (Två biträdande läkare fanns med 
ombord.) Kinberg samlade in 20–50 djur 
vid varje ankring. Hans entusiasm kände 
inga gränser inför djurlivet under Magell-
anpassagen. Exempelvis var han den för-
ste zoolog som beskrivit lavahägern, som 
han observerade på Galapagosöarna. Ett 
växande problem var härbärgeringen av 
alla djur, levande och döda, som Kinberg 
fyllde fartyget med. Vid Galapagosöarna 
togs döda sjölejon och levande pingviner 
ombord, vid ett annat tillfälle ett valskelett.  

Botanisten Nils Johan Andersson hade 
hamnat på sitt livs resa men var ständigt 
frustrerad av att tiden bara räckte till att 
katalogisera insamlat material, medan exa-
mination av materialet och det vetenskap-
liga arbetet eftersattes. Han betecknade sig 
själv som ”hösamlare”. Författaren betonar 
Anderssons kontakter med Darwins närmsta 
vän Joseph Dalton Hooker och indirekt med 
Darwin själv. Andersson var en skrivande 
person. Hans brev till fästmön utforma-
des som tidningsartiklar och publicerades 
löpande i Aftonbladet och sammanställdes 
sedan till en reseskildring. Denna och den 
vetenskapliga skriften Om Galapagosöarnas 
vegetation publicerades efter hemkomsten. 
Andersson gjorde karriär och blev professor 
och chef  för Bergianska trädgården. Men 
av Eugenies officerare betraktades han som 
”slusk, bohem och viktigpetter”.

Vem som helst borde kunna inse svårig- 
heten att hantera trehundra man på en 
begränsad yta under 700 dagar. Slitningar 
ombord kunde inte undvikas. Officerarna 
utvecklade en skepsis mot fartygschefen, 
även om det aldrig slutade i öppen kon-
flikt. Framför allt var de kritiska mot Virgin 

för valet att gå genom Magellans 
sund, eftersom det inneburit onö-
diga risker och en grundstötning i 
mörker. Att Eugenie gick på grund 
i Manillas hamn förbättrade inte 
saken. Officerarna kände sig sids-
teppade vid viktiga beslut om rut-
ter och destinationer. De ansåg, 
att chefen, som de ironiskt kallade 
”Nummer 1”, för starkt betonade 
expeditionens vetenskapliga upp-
gift och var för uppmuntrande och 
eftergiven mot vetenskapsmän-
nen ombord. Officerarna tyckte 
att chefen fjäskade för mycket för 
manskapet, och skällde för lite på 
dem. Johansson å sin sida ankla-
gade officerarna för slöhet och 
moraliskt förfall.

Stämningen ombord påverkades 
mycket av väder och vind. Hettan 
i Panama var så påfrestande att få 
ville stiga iland. De långa seglat-
serna över Stilla havet och Indiska 
oceanen med få landstigningar 
eller strandhugg tog på krafterna. 
I Australien angjordes endast Syd-
ney, och kaptenen som var bränd 
av dåliga erfarenheter  beviljade 
ingen allmän permission. Helgesson 
reflekterar över besättningens besök 
hos prostituerade i de stora hamn-
städerna och han skriver om sexuell 
frigjordhet på söderhavsöarna, där 
nakna kvinnor simmade ut till farty-
get, erbjöd sig att tvätta besättning-
ens kläder, något som också inklu-
derade sexuella tjänster. 

Vid dålig vind drog sig chefen tillbaka 
till sin hytt, deppig och sur, och en allmän 
nedstämdhet bredde ut sig, meddelar en 
källa. Den långa bortavaron från familj och 
vänner var påfrestande, för många var hem-
längtan ett gissel. Längtan efter brev hemi-
från var stor. Inför ankomsten till de fåtaliga 
orter, dit brev från de hemmavarande kunde 
adresseras, var mångas nerver på helspänn.

Hur skall Eugenies världsseglats bedö-
mas? Ulf  Helgesson betecknar den som en 
bragd, till och med vår bragd, kanske därför 
att hans identifikation med befälhavaren är 
så stark. Kaptenen och hans besättning hyl-
lades efter hemkomsten i juli 1853 av kung 
och folk, nationalkänslan stärktes. Horison-
ten vidgades mot världen utanför Europa. 
Expeditionen gav även ett visst eko över 
världen, och positiva reaktioner inregistre-
rades från besökta hamnar. Konsulatsrap-
porterna hem var uppmuntrande men gene-
ralkonsul Norlén i Kanton var bekymrad 
över Eugenie-besättningens måttlösa superi, 
som kunde leda till en negativ bild av Sve-
rige. Det insamlade materialet hamnade på 
museer i Stockholm, men det tog tid innan 
en samlad redogörelse av expeditionens 

vetenskapliga resultat redovisades först 1910 
och enbart på svenska. 

För den enskilde besättningsmedlemmen 
var upplevelserna runtom i världen oförglöm-
liga och gav resonans hos kommande genera-
tioner. Några hade omkommit eller råkat ut 
för olyckor, och två besättningsmän blev sjang-
hajade i det laglösa San Francisco under all-
män permission. Att nästan alla kom tillbaka 
till hemlandet med hälsan i behåll var kanske 
den största bragden. Det var en framgång för 
den svenska marinen, men kritiken från både 
ombordvarande och hemmavarande office-
rare mot Virgins vågspel i Magellans skorrade 
i hyllningskören. 

 Några läsare kanske saknar en mer över-
gripande frågeställning i denna bok om Euge-
nies resa. En jämförelse med många andra 
världsomseglingar under samma tid hade 
ytterligare förhöjt bokens förtjänster. Slutom-
dömet måste ändå bli: välskrivet, kunskapsrikt, 
underhållande. Kartor, bilagor och utsökta 
teckningar stärker läsupplevelsen. Helgesson 
bjuder på en spännande resa i tid och rum. 

Text: Harald Runblom, professor emeritus, historia, 
Uppsala universitet. hrunblom@outlook.com

Kulturmöte på däck
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Läromedlet är en välstrukturerad och 
komplett lärobok som tränar alla språk-
färdigheter. Med hjälp av dessa böcker 
kan studenter komma igång med 
läsning, skrivande, tal och språkets 
grammatiska moment.

Syftet med detta läromedel är att när man 
börjar läsa ett nytt språk, är det bra att 
lyssna på språket först. Sedan talar man, 
för att  till sist börja skriva och läsa. Pre-
cis så är det tänkt att arbeta med dessa  
böcker.

Man arbetar på samma sätt med varje 
kapitel. Utgångspunkt i Språkvägen  är 
att  läsa en längre text med tillhörande 
övningar där man ska lyssna, tala, skriva 
och läsa. Det finns också kompletterande 
skriv- och grammatikövningar till varje 
kapitel i lärarhandledningen.

Alla texter i Språkvägen C är tagna ur 
verkligheten och handlar om allt från kär-
lek till klädbibliotek. I denna del av läro- 
medlet tränar man språkfärdigheter och 
har minigrammatik, uttalsövningar och 
exempeltexter. Jag var ganska förtjust i 
uttalsövningar, där de mest typiska uttals-
momenten i svenska språket – som vokaler, 
tj-ljudet, assimileringar, reduceringar,  
betoningsmoment med mera tas upp  
och allt finns inspelat på hemsidan:  
www.sanomautbildning.se.sprakvagenc.

Det som jag tycker är bra är att alla 10 
kapitlen i bokens del C och de 18 kapitlen 
i del D är väldigt tydliga och strukturerade 
och arbetsgången återkommer i alla kapi-
tel.  Visst är det viktigt att boken också är 
visuellt välstrukturerad? Ja, det kan man 
säga om dessa böcker också. Varje kapitel i 
del C till exempel har tankekartor med bil-

der för att underlätta läroprocessen.
I böckerna tar man fram olika textgenrer. 
I Språkvägen-C blir man bekant med olika 
texttyper, medan man i boken för nivå D 
fördjupar sig mer i det som är specifikt 
för varje typ av text för att  hjälpa studen-
ter i deras fortsätta studier i svenska. I del 
D får man fördjupa sig i textgenrer som 
insändare, lyrik, blogg, instruktion, novell, 
självbiografi, nyhetsartikel, reportage, fak-
tatext och krönika. I slutet av boken finns 
en minigrammatik och förslag och tips för 
studieteknik samt tydliga exempeltexter 
där man ser strukturer som är typiska för 
varje texttyp och genre.   

Man kan lyssna på texterna i mobilen 
eller läsplatta, www.sanomautbildning.se. 
språkvagen eller på mp3 filer på hemsi-
dan. Språkvägen D  har sin egen CD med 
inlästa texter från boken.

Lärarmaterialet innehåller metodiska 
tips, många extra övningar för kopiering 
och uttalsträning, dessutom tankekarts-
bilderna och andra färgbilder att samtala 
kring. Biderna kan även skrivas ut eller 
visas på en interaktiv skrivtavla – projektor.

Text: Ieva Krumina, Lettland

Språkvägen för sfi – C och D 
av Ulrika Ekblad och Caroline Söderquist

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

1. Herrarnas fotbollsallsvenska 2022 
vanns av BK Häcken. Från vilken stad 
kommer det laget??
A. Stockholm
B. Göteborg
C. Halmstad

2. En svensk, Svante Pääbo (bilden), 
fick Nobelpris i år. I vilken kategori?
A. Kemi
B. Fysik
C. Medicin

3. Sverige fick en ny regering i okto-
ber. Vem blev utrikesminister?
A. Gunnar Strömmer
B. Tobias Billström
C. Pål Jonson

4. Den nya regeringen består av 
statsministern och 23 statsråd. Hur 
många av dessa är kvinnor?
A. Fem
B. Åtta
C. Elva

5. Vem är statschef i Sverige?
A. Statsministern
B. Kungen
C. Riksdagens talman

6. Vem är ny ärkebiskop i Sverige 
från början av december?
A. Martin Modéus
B. Johan Dalman
C. Karin Johannesson

7. Årets nobelpris i litteratur tilldela-
des en författare från Frankrike. Vem? 
A. Michel Houellebecq
B. Annie Ernaux
C. Anna Gavaldas

8. Det är mycket prat om de stigande 
elpriserna idag. Vissa elområden får 
högre avgifter än andra. Hur många 
elområden finns det i Sverige?
A. 4
B. 20
C. 290

9. Ett omtalat beslut inom den nya 
regeringen är att Miljödepartementet 
läggs ner. Vilket departement tar istäl-
let hand om dessa frågor?
A. Infrastrukturdepartementet
B. Näringsdepartementet
C. Socialdepartementet

10. Att bli Årets julvärd i svensk teve 
är en ära och visar att man är populär 
hos en stor del av svenska folket. Vem 
blev årets julvärd?
A. Babben Larsson
B. Oscar Zia
C. Pernilla Wahlgren

11. Vad heter Sverige första nationella 
säkerhetsrådgivare?
A. Karin Enström
B. Carl Bildt
C. Henrik Landerholm

12. Vad är det orangea kuvertet som 
de flesta svenskar får i slutet av året?
A. En kommunal julhälsning
B. En rabattkupong inför jul
C. Ett årsbesked om den allmänna 
 pensionen

13. Estradören Sven-Bertil Taube avled 
i november 87 år gammal. Vad hette 
hans föräldrar?
A. Gunnar och Aina
B. Evert och Astri
C. Evert och Anna 

14. Vilken blomma är det på bilden 
till höger?
A. En julstjärna
B. En amaryllis
C. En julros

15. Svenska toppolitiker har under  
hösten vid några tillfällen besökt presi-
dent Erdogan i Turkiet. Varför det?
A. För att övertala Erdogan att lämna 
Cypern.
B. För att förhandla fram en lösning på 
de svårigheter som Turkiet ser avseende 
Sveriges Nato-ansökan.
C.  De har uppvaktat Erdogan på hans 
70-årsdag.

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 februari 2023.  

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

Pristagare:
Michael Seitner, Tyskland
Markus Stiefs, Tyskland
Margrith Fjällman, Schweiz

GRATTIS!

Bild: Mr Cake
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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


