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FRÅN DICKSONSGATAN

förening ska inbetalning ske till bankgiro  
5751-3251. Svensklärare inom vuxenutbild- 
ning i utlandet har sitt medlemskap utan  
kostnad. Och till er övriga; befinner du dig i 
Sverige betalar du avgiften till bankgiro 420-
5670. Vid betalning i utlandet: Bank: SEB;  
IBAN: SE33 5000 0000 0501 1119 3729;  
BIC/SWIFT: ESSESESS (Mottagare:  
Sverigekontakt)

Ange avsändare tydligt. Om du är ny 
medlem, meddela postadress och gärna  
telefonnummer och mejladress. Du kan  
anmäla dig som medlem på vår hemsida  
www.sverigekontakt.se. 

Island
I Utbildningsdepartementets regleringsbrev 
till Skolverket från 22 december 2022 står det 
att Sverigekontakt efter rekvisition ska erhålla 
medel för att stödja svenskundervisningen på 
Island. Det är vi glada för!

Svenska institutet
Svenska institutet (SI) har efter ompriorite-
ringar inom myndigheten beslutat att skära 
ner anslaget till avdelningen Svenska språket i 
världen. Det drabbar bland annat vissa lektorat 
vid utländska universitet och de utlandslektorer 
som innehaft dessa. Det är en mycket tråkig 
utveckling och det kan tyvärr vara början på 
ytterligare nedskärningar inom lektoratsverk-
samheten. Som flera av er vet så började utsän-
dandet av svenska lektorer i Sverigekontakts 
regi redan på 1910-talet. Verksamheten togs 
över 1945 av Svenska institutet för Kulturellt 
Utbyte med Utlandet – som SI hette då. Det 
är fortfarande så att Sverigekontakt känner ett 
djupt engagemang avseende utlandslektoraten. 

Årsmöte på Åland
27 maj har Sverigekontakt årsmöte på Åland. 
Mer information om detta hittar du på sidan 4.

Australien
Det blir konferens i Sydney, Australien, 5–7 
maj 2023 för lärare och styrelsemedlemmar i 
skolföreningar i Oceanien och Asien. Om du 
verkar i dessa regioner och ännu inte fått infor-
mation eller program, kontakta Pernilla Thakur 
Lundqvist – pernillathakur@gmail.com.

Till sist
Snart kommer våren på det norra halvklotet. 
Det är lika härligt varje år. Det är inte bara 
värmen som lockar utan även – kanske främst 
– ljuset. Allt gott var ni än 
befinner er!

Lars Bergman
Generalsekreterare 
lars.bergman@sverigekontakt.se

• TISUS (Test in Swedish for University 
  Studies). TISUS är universitetets be-  
 hörighetsgivande test i svenska för 
 kommande studier på universitet och  
 högskolor i Sverige. Testet är avsett för  
 de som har motsvarande utländsk 
 gymnasieutbildning och planerar att söka  
 till akademiska studier i Sverige men inte  
 har betyg i svenska. Stipendiefonden  
 delar inte ut stipendier för TISUS-tester  
 till studerande som är äldre än 23 år. 
 Under vår ansökningsperiod (februari- 
 april) varje år kan stipendium sökas antin- 
 gen för vårens eller höstens tester samt  
 för hel- eller deltester.
• Praktik för svenska studenter vid svenska  
 handelskammare utomlands och andra  
 organisationer i utlandet med inriktning på 
 svensk utrikeshandel och internationali- 
 sering. Stipendiefonden delar inte ut  
 stipendier för praktik till studenter som är  
 äldre än 30 år.

Som synes så finns här möjligheter. Du be-
höver dock antagligen ägna någon timme 
åt det, men det kan vara en lönsam timme. 
Ansökningstiden går ut 30 april för läsåret 
2023/24. 

Sommarkursen i svenska 
Sverigekontakts sommarkurs i svenska blir 
i år på Kalix folkhögskola. Var ligger Kalix 
kanske en del frågar sig? Det ligger i Norr-
land i Norrbottens län några mil från Hapar-
anda och den finska gränsen. Du hittar mer 
information och ansökningsformulär på vår 
hemsida – www.sverigekontakt.se. 
Sök nu!

Medlemsavgift 2023
Har du betalat Sverigekontakts medlemsav-
gift för 2023? Medlemsavgifterna är oförän-
drade sedan många år tillbaka.
Enskild medlem   150 kr
Makar gemensamt   200 kr
Skolor     300 kr

Medlemmar i Finland betalar till sina respek- 
tive lokalföreningar i Helsingfors respektive 
Åland. För medlemmar i Västerviks lokal- 

När jag börjar skriva detta är det den 
14 februari – Alla hjärtans dag. Det 
tycks bli fler och fler av specifika 
dagar. Alla hjärtans dag har ju trots 
allt funnits i åtminstone ett halvt 
sekel, medan många andra dyker 
upp i en rasande fart – vem kommer 
på alla dessa dagar? Letar man lite 
på nätet hittar man Vänsterhäntas 
dag, Pilsnerfilmens dag, Tulpanens 
dag, Alla korvars dag – ja, dagar i 
all oändlighet. Hur är det tänkt – ska 
man uppmärksamma korven på Alla 
korvars dag?

Det är lite bistert i Sverige just nu – räntorna 
går upp, inflationen går alltför långsamt ner, 
elpriset är något lägre än tidigare men fort-
satt tämligen högt, gängkriminaliteten gör 
sig påmind på olika sätt, bostadspriser 
faller och så vidare. Det pratas mycket 
ekonomi, men de flesta hushåll tycks hålla 
sig ovanför vattenytan. Men många talar 
redan om att det snart vänder uppåt. 

Stipendiefonden för svensk utlands- 
ungdom
Här finns möjlighet att få pengar för många 
av er som studerar på en svensk skola i utlan-
det eller för er som organiserar Kompletter-
ande svenska. Och för några grupper till. Gå 
till fondens hemsida www.stipfond.se och läs 
mer – jag kopierar in dess reglemente här:

Stipendium kan beviljas för:
• Studier vid de svenska internat- 
 skolorna Sigtunaskolan Humanistiska  
 Läroverket, SSHL och Lundsbergs skola  
 i Sverige. Vi beviljar inte stipendiemedel  
 för andra internatskolor eller för vanliga  
 gymnasieskolor i Sverige. Vi beviljar sti- 
 pendiemedel för att täcka del av 
 internatavgiften.
• Svensk skola eller svensk sektion i   
 utlandet. Studierna ska bedrivas på  
 grundskolenivå (från sex år)   
 eller på gymnasienivå (upp till 21 år).  
 Vi beviljar stipendiemedel för att täcka  
 del av skolavgiften hos de svenska 
 utlandsskolorna.
• Svenska gymnasieelever som vill göra  
 ett utbytesår i svensk utlandsskola och  
 som inte får med sig sin skolpeng.
• Intensivkurs i Sverige i svenska, sam- 
 hälle och kultur, s.k. sommarkurs (Från  
 10 år till 23 år). Kurserna är vanligtvis  
 förlagda vid Sigtunaskolan Humanistiska  
 Läroverket, SSHL eller Uppsala Interna- 
 tional Summer Session, UISS.
• Svensk skolförening i utlandet som  
 bedriver kompletterande svenskunder- 
 visning.



3SVERIGEKONTAKT

lande eller postens tömningstider.
Ett kund-produkt-säljar-förhållande har 
uppstått på områden där man aldrig drömde 
om sådant tidigare: på arbetsförmedlingen 
och socialförvaltningen, på försäkringskas-
san och inom sjukvården. Skolor och äldre-
boenden har blivit affärsdrivande företag. 
Förr var man patient på ett sjukhus, klient 
hos en advokat, resenär hos resebyråerna. 
Nu är vi alla kunder.

Språkbruket griper omkring sig. Vi 
förhandlar inte längre – vi köper och säl-
jer. Vi blir humankapital, och skolornas 
elevmaterial har försämrats (att döma av 
olika test). Personalavdelningarna har blivit 
HR-avdelningar (HR = human resources). 
En del samhällstillvända präster uttrycker sig 
på ett likartat sätt för kyrkans räkning. Den 
moderna smittande terminologin har drivit 
månglarna tillbaka in i templet.

Polisen handskades förr med interner. 
När man talade om återfallsförbrytare som 
fängelsekunder, var det mest ett utslag av 
något slags vårdslös jargong. Nu betraktas 
sådant som hjärtlöst, samtidigt som alla blivit 
kunder i alla möjliga andra sammanhang.

Varje enskilt fall kan verka harmlöst, men 
vad gör sådant här med oss. Blir vi mindre 
medkännande, när en skadebenägen profes-
sionell fotbollsspelare betraktas som en dålig 
investering snarare än en olycksdrabbad, 
oftast ganska ung medmänniska? Blir samhäl-
let brutalare för att språket hårdnar i tonen?

Hur skall man veta sådant? Det är givet- 
vis inte enskilda företag och deras varumärken 
som ställer till det, även om några får klä skott 
för en (av vissa) oönskad utveckling (jfr cocaco-
lakultur och liknande uttryck, som avspeglar 
en kritisk attityd). »Old MacDonald had a 
farm», sjöng man förr, och där fanns en ko, en 
gris osv. Nu skulle man väl säga att MacDon-
alds farm ingick i matvaruproduktionen. Men 
smaken har ändrats. Idag erbjuder McDon-
ald’s Happy Meal och Big Mac.

Här gäller det att hänga med i svängarna. 
Vi i Sverigekontakt kanske vårdar vårt varu- 
märke dåligt, men vi försöker envist upprätt- 
hålla den mänskliga kontakten i första hand. 
Vi vill inte gärna tänka på våra medlemmar 
som medlemsmaterial och inte på våra 
avnämare som kunder. Det vi uträttar är än 
så länge ingen produkt. Men vi är glada om 
det är efterfrågat.

Vi önskar alla våra  
vänner en god vår.

Bo Ralph
ordförande

Sverigekontakt 
utges av

föreningen Sverigekontakt

Föreningen Sverigekontakt
har medlemmar över hela världen
som talar svenska och är intres-
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ändamål att hjälpa svenskar och
svenskättlingar i utlandet att

bevara kontakten med det gamla
landet. Numera är verksamheten
framför allt inriktad på att främja
det svenska språket i världen.
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Tenn i Stockholm

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Vi ser dem överallt. På annonspelare, som 
neonskyltar, i tidningarna osv. Genom sin 
ständiga närvaro blir de ett karakteristiskt 
inslag i stadsbilden. De tittar ner på oss från 
tak och husfasader, allmänna kommunika-
tionsmedel bär deras budskap, och vi möter 
dem i den kolorerade veckopressen.

Och de blir bara fler och fler. De vanli-
gaste känner vi igen omedelbart när vi ser 
dem, oftast för att de har ett speciellt grafiskt 
utförande, antingen för att själva orden har 
fått ett särskilt typsnitt, eller för att namnet 
infattats i någon unik figur, en logotyp, en 
grafisk id-handling. Coca-Cola, McDonald’s, 
SAS, Statoil och Knapp-Carlsson.

Jag talar naturligtvis om varumärken. 
Ingen talade om varumärken för några decen-
nier sedan. Nu talar alla om varumärken. 
Många talar gärna om »sitt» varumärke.

»Det gäller att vårda sitt varumärke» 
har blivit ett talesätt och ett tänkesätt, som 
vore vi produkter till salu på marknaden. 
Att vårda sitt varumärke innebär att se till så 
att man är gångbar i olika sammanhang. På 
så vis figurerar man mycket riktigt på något 
slags marknad, livets marknad.

I allmänhet är sådana uttryck ganska oför- 
argliga. De är ofta kortlivade, som alla mode- 
företeelser brukar vara – det ligger i modets 
natur. När något blir etablerat och invant, 
fungerar det inte som modeföreteelse längre.

Naturligtvis är det bildliga talet om varu- 
märken också ett utslag av pågående tren-
der i samhället. I det här fallet är det den 
s.k. ekonomismen som ligger bakom. Sedan 
några decennier har allmänhetens intresse 
för och uppmärksamhet på livets ekonom-
iska omständigheter ökat betydligt. Tidig-
are sköttes sådant av särskilda specialister, 
t.ex. banktjänstemän. Med ökande välstånd 
förväntas var och en i viss utsträckning vara 
sin egen bankir. Att följa börsens utveckling 
har blivit ett folknöje.

Det är naturligtvis inget fel att ha god 
ordning på sin privatekonomi. Frågan är 
vad som händer när det ständigt närvarande 
vardagsspråket infiltreras av det ekonomiska 
bildspråket. Produkter var förr något som 
producerades. Det kunde vara allt möjligt, 
från stångjärn till hårschampo. Men det var 
konkreta grejer.

Nu kan det lika gärna vara service och 
tjänster av olika slag. Resebyråer som erbju- 
der paketresor anses saluföra produkter, lik-
som banker som erbjuder olika typer av fond-
sparande. Alla eftersträvar produktutveckling 
när de försöker förbättra det de behöver vara 
bra på, vare sig det gäller apotekens öppethål-
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Sverigekontakts årsmöte 2023 

på Åland

På dagordningen står bl.a. följande 
punkter:
• Upprop av röstberättigade ombud och  
 fastställande av föredragningslistan.
• Behandling av inkomna motioner.
• Överstyrelsens verksamhetsberättelse,  
 föreningens bokslut och revisorernas 
 utlåtande.
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Val av ledamöter och suppleanter i  
 överstyrelsen.
• Val av revisorer och revisorssuppleanter.
• Val av valberedning.
• Utlandsmedlemmarnas punkt.

Samma dag före årsmötet, preliminärt 
klockan 11.00, kommer överstyrelsen att 
samlas för ett styrelsemöte på färjan från 
Stockholm till Åland (Viking Line med av-
gång 07.45). Kallelse till detta möte skick-
as till ledamöterna i början av maj.

Årsmötesmiddagen
Middagen intas lördagen 27 maj klockan 
19.30 på restaurang Smakbyn (strax bred-
vid Kastellholms slott). En trerättersmeny 
serveras inklusive dryck och kaffe. Före 
middagen från cirka 18.00 blir det under-
hållning av olika slag. 
Pris: 62 euro per person.

Program söndagen 28 maj
Utflykten startar efter frukost och vi beräk-
nas vara tillbaka fyra timmar senare och 
inte senare än 13.45 vid färjeläget för åter-
resa till Stockholm för svenskarna. Buss-
resan går bland annat till Bomarsunds be-
sökscenter och Mariehamn. Deltagare från 
Finlands fastland kan förstås ha annan tid 
att passa. 

Hotell
Kvarnbo gästhem och ytterligare rum  
på Saltviks BnB i närheten är uppbokade 
för natten mellan 27 och 28 maj.  
Kontakta Lars Bergman i god tid om  
du behöver rum –  
lars.bergman@sverigekontakt.se; 
mobil: 0709-600612. Boka i god tid!

Anmälan och information
Anmälan till årsmötet, middagen och sön-
dagens program ska ske senast 12 maj
(men gärna så fort som möjligt) per telefon 
0709-600612 (+46 709 600612) eller med 
mejl till lars.bergman@sverigekontakt.se.
Deltagare från Åland kan även vända  
sig direkt till lokalföreningen på Åland.  
Deltagare från Sverige och från Finlands 
fastland betalar kostnaden för årsmötes- 
middagen (62 euro) direkt till Sverige- 
kontakts bankgiro 420-5670 eller till  

Lars Bergman på plats. Har du en kostnad 
för hotellrum så betalar du den direkt till 
hotellet.

Valärenden
Valärenden inför årsmötet anmäls till val-
beredningen – Aimée Delblanc 08- 32 45 
75 eller Kjell Westerlund 0490-344 04.

Välkomna!

Text: Lars Bergman

Sverigekontakts lokalförening på Åland fyller imponerande 100 år 2023. 
Mycket på grund av detta har föreningen Sverigekontakts sitt årsmöte 2023 på Åland 

– nämligen på Kastellholms slott lördagen 27 maj kl. 16.30.

Kastelholms slott

Visit Åland / Tiina Tahvanainen Smakbyn



5SVERIGEKONTAKT
Notvikstornet BomarsundMariehamn

Kastelholms slott

Smakbyn

Notvikstornet BomarsundMariehamn

Äntligen! 
Sommarkursen i svenska är tillbaka!

Efter några år av pandemi är Sverigekontakts 
sommarkurs i svenska tillbaka. Tidigare var 
kursen förlagd till Billströmska folkhögskolan på 
västkusten, men i år genomförs den på Kalix 
folkhögskola i Norrbotten. Det blir som tidigare 
tre veckors intensiva studier i svenska språket 
och en hel del insyn i det svenska samhället. 
Till detta kommer utflykter i norra Sverige (och 
kanske någon tur in i Finland), god mat och nya 
vänner från en mängd länder. Kursen startar 
1 augusti men du bör komma till skolan dagen 
innan. Fredagen 18 augusti är det slut och då 
kan du betydligt mer svenska och antagligen 
mycket annat. 

Du finner mer information på vår hemsida – 
www.sverigekontakt.se – och där hittar du även 
ansökningsblankett, som du mejlar till mig – 
lars.bergman@sverigekontakt.se.  
Sök nu så att du garanterat kommer med. 

Vi ses i sommar!

Text: Lars Bergman
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Reykjavik
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I Utbildningsdepartementets regle- 
ringsbrev till Statens Skolverk från 
22 december 2022 står det att Sve- 
rigekontakt ska stödja svenskunder- 
visningen på Island. Tidigare år 
har detta stöd utgått från Sveriges 
ambassad i Reykjavik. För att utföra 
detta uppdrag på bästa sätt begav 
sig Sverigekontakts ordförande Bo 
Ralph och undertecknad till Island i 
början av februari för att träffa lärare 
och andra berörda. 

När man, åtminstone jag, tänker på vädret 
på Island i februari så tänker man snö och 
blåst. Och precis så var det. Det var ömsom 
hagel, ömsom snö, kraftiga vindbyar, men 
då och då även lite sol. Men vi tog oss fram 
– värre var det inte. Men jag tänkte stundtals 
på vikingar, polarforskare och andra som 
inte med samma lätthet kunde söka skydd. 

För att skaffa oss en historisk tillbakablick 
mötte vi Sveriges ambassadör Pär Ahlberger 
och ekonomi- och främjandehandläggare 

Helena Frederiksen – den senare arbetar 
även som svensklärare i Reykjavik. Vad 
Sverigekontakt ska göra framöver är att i så 
stor utsträckning som möjligt stödja svensk- 
undervisningen på Island. Det är inte frå-
gan om driftkostnader såsom lärarlöner eller 
lokalkostnader. Stödet ska omfatta inköp av 
läromedel och skönlitteratur, fortbildning av 
lärarna, utvecklingsarbete avseende kursin-
nehåll med mera. Med svenskundervisning 
menas undervisningen på grund- och gym-
nasieskolan samt på universitetsnivå. Even-
tuell vuxenundervisning i svenska som äger 
rum på Island ingår inte i det stöd som utgår 
från Utbildningsdepartementet. 

När vi senare på eftermiddagen träffade 
lärarna på ambassadörens residens så fick vi 
ytterligare en inblick i arbetet med svenskan 
på Island. Det rör sig om ungefär 300 elever 
som får svenskundervisning på grund- och 
gymnasienivå. Det normala är att isländska 
elever läser danska från årskurs 6, men om 
en elev har bott i Sverige eller Norge med 
sina isländska föräldrar under en längre tid 
och därför talar svenska eller norska så kan 
danskan bytas mot svenska eller norska. 

Svenska och norska blir för dessa elever något 
som liknar hemspråk. En del av undervisnin-
gen sker digitalt. Det bästa med lärarmötet 
var att vi träffades fysiskt, att lärarna fick 
ge sin bild av undervisningen och att vi fick 
presentera Sverigekontakt som en engagerad 
främjare.

Någon dag senare träffade vi Björk Ottars-
dottir på Skolministeriet. Med var då även 
ambassadör Pär Ahlberger som gav en kort 
tillbakablick på svenskundervisningen på  
Island och introducerade Sverigekontakt  
som den part som framöver skulle stödja 
svensklärarna. Vi fick intrycket att svensk- 
undervisningen var en viktig del inom det 
isländska skolväsendet och att vi gärna fick 
återkomma om någonting behövde redas ut. 

När vi efter några dagar åkte ut med bussen 
till Keflaviks flygplats i virvlande snö så tyckte 
vi oss ha fått en bra bild av svenskunder-
visningssituationen på Island. Det är vår 
förhoppning att vi inom en snar framtid ska 
kunna återkomma till ön – kanske med  
en svenskdag eller annat svenskrelaterat. 

Text: Lars Bergman

Svenskundervisningen på  

Island

Svensklärare på Island Lars Bergman och Bo Ralph
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Det handlar om att leva 
Anteckningar om litteratur

Vad är det som fattas? Det är så tomt och 
jag har ingenstans att gå där jag bara kan 
vara, utan krav.

Jag är på stan, det är en helt liten stad, 
den var min hemstad i många år. Under 
decennierna har mycket förändrats, hus 
har rivits, nya kommit till, barn har vuxit 
upp, människor har åldrats och försvunnit. 
Det är ett ständigt liksom organiskt utbyte 
av folk och material. När jag kom hit fanns 
mängder av småbutiker, kiosker, verkstäder, 
nu har det liksom i många andra småstäder 
både här och i andra länder blivit glesare 
mellan affärerna.

Bland allt som ändå är kvar finns bib-
lioteket, där jag hade min arbetsplats. 
Jag var med på den tiden då det inte var 
mycket mer än ett litet prång. Vi fick nya 
lokaler i början av 80-talet men fyrtio år är 
en lång tid och mycket behöver bytas ut, 
tusentals besökare varje år sliter hårt och 
hela fastigheten behövde renoveras. 

Vi stängde i september och det tog 
vårt lilla arbetslag två veckor att montera 
ned alltihop – bok för bok, hylla för hylla, 
skruv för skruv tills det återstod endast ett 
antal stora och små tomma rum, böckerna 
i mängder av flyttkartonger, hyllor och 
möblemang i angränsande lokaler.

Sedan dess, i dryga fem månader, har 
biblioteket varit stängt. Den som passerat 
på gatan har sett skuggorna från hantver-
kare – elektriker, målare, snickare, matt- 
läggare – fladdra mot pappen som täckt 
fönstren.

Och nu är vi, det lilla arbetslaget i gång 
igen med att bära, lyfta, skruva, passa ihop, 
damma och göra i ordning, fast på helt 
andra platser i lokalerna.

Hela projektet har fött många tankar. 
Jag, vi som är i yrket och de många bibli-

oteksbesökarna har upplevt att vi under den 
här tiden har tappat bort något viktigt, det 
har varit en stor saknad och jag vet inte hur 
många gånger vi fått svara på frågor om när 
allt ska vara klart för återöppning. Dessa vin-
termånader har på många sätt varit mycket 
betydelsefulla. Den saknad så många känt 
visar på vikten av ett rum i samhället där 
man kan vara utan annan kostnad än skat-
temedlen och utan köptvång, där man får 
vänlig service, goda råd, en pratstund, kan 
träffa vänner och bekanta och som präglas 
av människors behov av litteratur.

Jag tänker på de länder där vissa böcker 
förbjuds, ja till och med vissa ord och satser 
är förbjudna, där följden kan bli den att det 
man inte får säga eller läsa, det tänker man 
snart inte heller.

Att fritt få stiga in i litteraturens rum, 
antingen det är ett kommunalt bibliotek eller 
din egen boksamling, att kunna ströva i detta 
och att människor ser det som en självklar-
het att du ska kunna fråga efter vad som 
helst utan hinder, att dina tankar och ord ska 
kunna få ströva fritt: vi är många som har 
förmånen att se detta som ett naturligt sam-
hällstillstånd, fastän vi vet att det verkligen 
inte är så på många håll.

Fattigdom har många skepnader, intelle-
ktuell fattigdom och utarmning är en sådan. 
En ort utan ett bibliotek är ett fattigt ställe. 
Ett samhälle förtvinar utan litteraturen och 
samtalen, diskussionerna, glädjen, ilskan den 
föder. Bokcirklar, föredrag, samtal mellan vän-
ner, hänsyftningar i artiklar och tal, det roade 
skrattet eller utropet av förvåning från djupet 
av en soffa, tänk om vi skulle vara utan allt 
det! Eller detta att kunna peka med fingret 
i en uppslagen sida för att bevisa en tes eller 
finna en förklaring, en genial formulering!
Just nu värker mina muskler om kvällarna, 

fingertopparna har sprickor efter den torra 
luften och dammet, men jag känner att 
jag blir starkare av arbetet. Och inte bara 
fysiskt, det stärker också själen att bära, 
släpa, lyfta, skruva, borra, passa in, prata 
med kollegorna om detta och minnen av 
alla vi arbetat med och alla de som kom-
mit in (ja, vi minns väldigt många av våra 
besökare från mycket lång tid tillbaka) och 
allt möjligt annat, pusta ut vid fikat och 
så komma i gång igen. Vi må ha börjat 
arbeta där av många anledningar och vi är 
en väldigt heterogen samling människor 
men vi förenas i det att vi ser läsningen, lit-
teraturen, den levande boksamlingen och 
alla dess vägar in i det mänskliga livet som 
oundgängliga delar av ett rikt liv.

Detta har jag saknat vid besöken i en 
liten stad under några vintermånader och 
jag är glad att vara stark och händig nog att 
vara med om att bygga upp biblioteket igen.

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.

Handfast om litteraturen
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Kalla en spade för en spade – 
eller en saxofon för en trumpet 

Min rektor på högstadiet talade om förbudet 
mot att åka rullbräda i korridorerna. Tiden 
gav tonåringarna rätt, som den ofta gör i 
språkfrågor. Idag kallas rullbrädan alltid 
skateboard, och den som använder den  
skejtar, ofta med svensk stavning. 

Och saxofonen, hur går det med den? 
Den passar in i en intressant diskussion om 
vad man tror att språk är. Tror vi att det 
finns en relation mellan ordet och det ordet 
betecknar eller tror vi att ord ganska tillfälligt 
benämner ting och att det ändras beroende 
på tid, omständigheter och talare? Den förra 
synen, den mer essentialistiska är nog vanli-
gare hos den som inte är språkvetare än hos 
den som är det. Vi är alla så vana vid att ett 
visst ting har ett visst namn att det känns rim-
ligt att det finns ett rätt namn. Och då blir 
det naturligtvis förryckt att kalla en saxofon, 
som inte är en trumpet, för trumpet! Men 
många språkvårdare är betydligt mer kallsin-
niga till denna relation mellan ting och ord. 
Och det är då de svarar: Ja, om tillräckligt 
många kallar en saxofon för trumpet så är 
det en trumpet. Den som vill göra skillnad på 
trumpeter och saxofoner får väl kalla trum-
peter för något annat.

Läs boken Språkrådet rekommenderar. Per- 
spektiv metoder och avvägningar i språkriktighets-
frågor om bl.a. språkvårdens argument  
gratis här: https://www.
isof.se/lar-dig-mer/pub-
likationer/publikation-
er/2023-01-13-sprakra-
det-rekommenderar

Text: Sofia Tingsell

EN SPRÅKSPANING

Om språkvården som kanske slarvar

I höstas skrev Anna-Lena Laurén, känd 
journalist på Dagens Nyheter en krönika 
om språk. Hon skrev det som så många 
tänker om språkvårdare: De där språkvård-
arna tillåter vad som helst. Om tillräckligt 
många kallar en saxofon för en trumpet så 
kallar de väl en saxofon för en trumpet, fast 
det fortfarande är en saxofon!

Vi som arbetar med att ge råd i språk-
frågor får ständigt dessa frågor: Har ni inga 
principer, googlar ni bara fram den van-
ligaste formen och nöjer er med det? En 
nyutkommen bok från Språkrådet, Språk- 
rådet rekommenderar, ger råd i kända språkrik-
tighetsfrågor, men ägnar sidorna framför 
allt åt att reda ut hur språkvårdare på 2020-
talet faktiskt bär sig åt. Vilka argument som 
får väga tungt, vilka källor som konsulteras, 
vilka råd som aldrig kommer att fungera.

Och den första punkten på samtidens 
språkvårdares att göra-lista är, kanske föga 
förvånande, just studien av språkbruket. Hur 
brukar folk säga? Vad är vanligast? Har det 
förändrats den senaste tiden? En lika vik-
tig fråga är: Vems språkbruk är det man ska 
undersöka? Är det journalisternas, förfat-
tarnas eller texterna på chattforum på nätet?

När språkvårdaren har undersökt hur i 
första hand medier brukar skriva något är 
nästa destination i utredningsarbetet ofta det 
som kallas normer och normkällor, det vill 
säga regler och regelsamlingar: ordböcker, 
läromedel, grammatikor. Om norm och 
bruk skiljer sig åt uppstår en konflikt. Man 
måste välja: Ska man skriva Han ger boken till 
de som behöver den, som tidningar ofta gör, eller 
ska man skriva, i enlighet med grammatik-

böckernas satsdelsanalys: Han ger boken till 
dem (det är ett objekt!) som behöver den? De 
gamla normkällornas former har ofta hög 
prestige, och därför är det delvis hjälpsamt 
att meddela den som undrar detta: Om du 
väljer en mer konservativ form är det kan-
ske färre som irriterar sig. Å andra sidan 
kan det verka onödigt formellt.

Efter bruket och normen undersöker 
man det som är alla språkvetares favorit- 
argument (detta är jag ganska säker på, 
även om många av oss ibland trycker 
undan denna böjelse!): hur fungerar ett 
ord i språksystemet? Om man tillåter plu-
ral-s: en geisha, två geishas, hur gör man då i 
bestämd form plural: de där geishasna? Nej, 
det går inte. Bättre då att välja en form 
som fungerar i alla grammatiska former:  
en geisha, två geishor, de där geishorna. Då 
faller allt på plats.

Andra viktiga principer att ta hänsyn till 
inför en rekommendation är begripligheten: 
även om ett sätt att säga något kanske är 
grammatiskt tveksamt kan det vara nog så 
tydligt. Polisen är trötta på omorganisationer gör 
det tydligt att det är flera människor, alla i 
polisstyrkan, som är utmattade. Att säga att 
Polisen är trött på omorganisationer gör polisen 
till en mycket abstrakt enhet, inte till männ-
iskor. Här står grammatiken (polisen är ental, 
adjektivet blir då trött) mot den bild man vill 
måla upp. 

Acceptans hos språkbrukarna är också 
viktigt. Det lönar sig inte att rekommendera 
en form, hur välment, grammatisk, genom-
skinlig och på alla sätt förnuftig den än är 
om ingen faktiskt kommer att använda den. 
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Jag tänkte denna gång ta upp ett minnesmärke från Lübeck som har lite anknytning till ett dags-
aktuellt ämne, religiösa böcker. Den svenska bibeln och framförallt den förbjudna bibeln från 
Lübeck som förbjöds av kung Gustav ll Adolf blir temat denna gång.

Sökande efter 
ett minnesmärke

Vi börjar med lite bibelhistoria, Vasabibeln 
eller i dagligt tal Gustav Vasas Bibel gavs ut 
år 1541 och var den första översättningen 
av hela Bibeln till svenska.

Nästa uppdatering av den svenska bi-
beln var 1618 på order av Gustav ll Adolf, 
han gjorde den mer lättläst.

Karl Xll tryckte år 1703 en reviderad 
utgåva av den svenska bibelöversättningen, 
vilket blev den officiella översättningen av 
bibeln fram till 1917.

Gustaf  V:s bibel eller 1917 års kyrko-
bibel var nästa bibelöversättning. En ny 
bibelöversättning utgavs år 2000 vilken är 
den som gäller idag.

Bild 1. En översättning och ett tryck av 
bibeln som vi aldrig talar om är Gustav ll 
Adolfs förbjudna bibel eller som den också 
kallas Lübeck-Bibeln. Den förbjudna bibeln 
ser ut som vilken bibel som helst (Kungl. 
Bibl.)

Historien om den förbjudna bibeln är att 
till Gustav ll Adolf  kom ett rykte om att ett 
tryckeri i Lübeck var i färd med att trycka 
en bibel som var översatt till svenska 
språket. Tryckeriet ägdes av Samuel Jauchs 
som även bekostade hela tryckningen med 
översättning. Kungen betraktade det som 
ett “tjuvtryck”  av sin egen ”Gustav II  
Adolf-bibeln”.

Bild 2. Ur försättsbladet i Den förbjudna Bibeln.

Genom ett brev, utfärdat den 27 juli 1619 
av konung Gustav II Adolf, förbjöds införseln 
i Sverige av Samuel Jauch bibel. Det var re-
dan 3 år innan bibeln trycktes i Lübeck, så 
stort var hotet ansåg Gustav ll Adolf. Den 
trycktes av Samuel Jauchs i Lübeck år 1622, 
det står – Anno M. DC. XXll.

Bibeln trycktes trots Gustav ll Adolfs 
införselförbud till Sverige. Några exemplar 
letade sig trots förbudet in i Sverige. Bibeln 
finns idag bla på Kungliga Bibiloteket, 
bibiloteket i Västerås och liknande  
inrättningar.

I ”Utkast til en Historia om Swenska 
Bibel-Öfversätningar” av Loembom från 
1774 kan man läsa  ”ganska sälsynt” att 
finna ett exemplar.

År 1932 skriver Hammar att trycket i 
Lübeck 1622 förtjänade att förbjudas: ”den 
hade så många och svåra tryckfel, så ledt 
och oläsligt tryck, på så fult paper och uti et 
så plumpt och ovigt format …”, och ”den är 
försedd med helt små och dåliga träsnitt”.

Boken ”Den svenska bibeln genom 
tiderna” från 1968 av Hellman finns 
noteringen ”exemplar av denna Bibel är 
ytterst sällsynta även i dåligt och än mera i 
gott skick”.

I Tyskland finner undertecknad endast 
ett känt exemplar som finns i privat ägo.

Orsaken till Gustav ll Adolfs kungliga förbud 
kunde ha varit ett försök att värna om de 
svenska tryckerierna, eftersom brevet skrevs  
redan tre år före utgivningen. Importförbudet 
till Sverige kanske helt enkelt var ett handelshin-
der så att tryckerkonsten behölls i Sverige. 

Bild 5
En liten berättelse om hur en ”Förbjuden Bi-
bel” tog sig in i Sverige trots Gustav ll Adolfs 
förbud. Denna ”Förbjudna Bibel” kallas i 
denna historia för Lützen-Bibeln och histo-
rien har genom folkmun förts vidare. Sanning 
eller saga? Svaret får vi nog aldrig...

Bild 4 Ett av många ”små och dåliga träsnitt” i 
den förbjudna Bibeln.
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Vi flyttar oss till 1758 och till Stralsund. Det 
europeiska sjuårskriget pågick mellan 1756 
och 1763. Franska och brittiska trupper stred 
i nästan alla världsdelar och på alla världs- 
hav. Sverige gick in på Frankrikes sida. 

Stora delar av Preussen skulle erövras 
samtidigt som Sverige skulle få ön Tobago. 
Sveriges kostnader skulle betalas av Frank-
rike. Över 20 000 svenska och finska sol-
dater landsteg i svenska Pommern i septem-
ber 1757. Ingenting fungerade. En del av 
artilleriets hästar dog redan på stranden. 
Utrustningen var bristfällig. Den hade 
stuvats fel på skeppen. Ett regemente blev 
utan skor, ett annat utan tält och det tredje 
fick inga fältkittlar. 

En av soldaterna var Isak. Han föddes 
1716 i Björkö, Småland och han var ryttare 
vid livkompaniet, Smålands kavallerirege-
mente. Ett livkompani skulle beskydda  
regementschefen. Han arbetade i kavalleriet 
i 13 år. 

Bild 6. Stralsund 
var belägrat vin-
trarna 1757–58 
och 1758–59 av 
preussarna. Många 
soldater tvingades 
sova i svinstior och 
på rutten halm i 
dragiga skjul. Halva 
den svenska armen 
insjuknade. Isak 
avled 16 december 
1758, 42 år gammal i Stralsund. Orsaken 
var med all säkerhet sjukdom. Fältläkaren 
Pehr Zetzell skrev i en rapport efter kriget 
att armén smälte bort av epidemier som snö 
för solsken. I början av 1759 hade så många 
som var tredje soldat insjuknat. 

Ett positivt minne av kriget var att många 
soldater tog hem den tyska potatisen. Under 
åren i Pommern hade de lärt sig uppskatta 
den. Vid många soldattorp i Sverige och 

i Finland sattes potatis för första gången den 
säsongen. 

Isak efterlämnade sin hustru Catharina 
född Trolle och sju barn. Den äldste Johannes 
var elva år och den minsta dottern Margareta 
två år gammal. Det måste ha varit en mycket 
hård tid för mor Catharina.

På fältsjukhuset i Stralsund stog nu Catha-
rina med sina 7 faderlösa barn i djup sorg och 
förtvivlan. Prästen på fältsjukhuset tröstade 
och bad för Isaks familj. Han gav Catharina 
en bibel som fältsjukhuset kunde undvara till 
tröst, Catharina var läskunnig sedan barns-
ben och var överväldigad av prästens gåva. 
Det var fältsjukhusets Lützen-Bibel, redan 
sliten och väl tummad med runda hörn. Den 
påstods vara med på fältsjukhuset redan i 
Lützen 1632.

Lützen-Bibeln skulle självklart med hem till 
gården i Småland och prästen gjorde klart för 
Catharina att den var förbjuden att införas i 
Sverige för det var en bibel från Lübeck med 

tryckår 1622. Nu var goda råd dyra. 
Catharina med 7 barn en säck potatis 
och en förbjuden bibel, bibeln skulle 
hem till Småland till varje pris.

Catharina drog ut titelbladet (sida 
3) som var tryckta i svart och rött, 
nu kunde inge veta att det var den 
”Förbjudna Bibeln”. Resan hem till 
Småland gick bra, Catharina hade 
den 2-åriga dottern Margareta i sin 
famn tillsammans med den ”Förbjud-
na Bibeln”. 

Vad Catharina missade i bibeln var 
att fanns tryckeri och årtal tryckt på 
två ytterligare ställen. Ingen upptäckte 
hennes misstag som väl var och tur var 
det för att kunna styrka källan idag.

Den ”Förbjudna Bibeln” fick dot-
tern, som var i Catharinas famn till-
sammans med bibeln under hemresan, 
ärva. Dottern Margareta blev djupt 
religiös, bodde kvar på gården, läste  
bibeln som hon kallade Lützen-Bibeln 
från Lübeck och avled vid 92-års ålder.

Med denna smuggel-historia 
om ”Lützen- Bibeln” som trycktes i 
Lübeck 1622 önskar jag er alla en  
angenäm vår. 

Text: Sven Vindelstam

Bild 3. Titelbladen är tryckta i svart och rött, motiven är gjorda i träsnitt.



12 SVERIGEKONTAKT

I februari fick Svenska institutet (SI) 
besök av Prof. Maja Chacińska och 
Dr Marta Grzechnik, från Universitetet 
i Gdańsk. De hade fått bidrag från SI 
för att under en vecka i Stockholm 
träffa svenska forskarkollegor och 
samla material till ett gemensamt 
forskningsprojekt.

Maja Chacińska och Marta Grzechnik 
undervisar vid Institutionen för skandina-
viska och finska studier vid Universitet i 
Gdańsk. Deras gemensamma projekt syftar 
till att jämföra hatretorik i svensk och polsk 
media i samband med hatbrott mot poli-
tiker i de bägge länderna. Det svenska exem-
plet är mordet på Olof  Palme (1986) och i 
Polen mordet på Gabriel Narutowicz (1922), 
Polens första president, och mordet på Paweł 
Adamowicz (2019), borgmästare i Gdańsk. 
Studien kommer dels att resultera i ett par 
akademiska artiklar, dels att användas i 
undervisningen.

Maja Chacińska är medieforskare med 
inriktning på Norden och undervisar för-
utom i medier och samhälle även i simultan-
tolkning. Att hon själv började studera sven-
ska var mer av en slump.

– I Polen studerar man ofta i sin hemstad. 
När jag skulle börja på universitetet var kom-
munistregimen precis över och jag funderade 
på om det skulle vara möjligt att resa utom-
lands framöver. När jag tittade på kursut-
budet vid universitetet i Gdańsk hittade jag 
skandinavistiken som jag tyckte lät bra, säger 
Maja Chacińska.

– I dag vet våra studenter i regel ganska 

mycket om Sverige innan de kommer till 
universitetet. De läser nordic noir, lyssnar på 
svensk musik och tittar på svenska teveserier, 
fortsätter hon.

Marta Grzechnik är historiker med ett 
stort intresse för främst mellankrigsperioden i 
Östersjöregionen. Hon har studerat och for-
skat vid flera lärosäten i olika länder, bland 
annat vid Centre for Baltic and East Euro-
pean Studies vid Södertörns högskola. Men 
nu är hon tillbaka i Gdańsk där allt en gång 
började och undervisar både i nordisk histo-
ria och har kurser i svenska.

– Jag visste redan från början att jag ville 
studera språk, men inte engelska, tyska, 
franska – det var för populärt. Och kurser 
i skandinavistik fanns på den tiden bara i 
Gdańsk och i Poznań.

I Gdańsk kan man läsa även finska,  
danska och norska.

– Svenska och norska är populärast. Det 
betyder att vi tyvärr inte kan ta emot alla 
sökande, säger Marta Grzechnik.

I maj åker de båda lärarna till Japan 
för att undervisa en vecka vid universitetet 
i Osaka. Resan finansieras via Erasmus+. 
Tack vare SI:s nätverk med svensklärare runt 
om i världen hittar lärarna varandra lättare. 
Och vi kan så vis hjälpa till att skapa möten 
och samarbeten över landsgränserna.

Uppdaterat faktablad om 
svenska språket
SI:s faktablad om svenska språket finns nu 
i en ny version. Texten har uppdaterats 
av författaren Catharina Grünbaum och 
av Språkrådet vid Institutet för språk och 

folkminnen (Isof).
I faktabladet får du lära dig mer om hur 

svenska språket har utvecklats från vikinga- 
tid till nutid och vilket inflytande andra 
språk har och har haft på svenskan. Du får 
också veta vilka grammatiska särdrag som 
utmärker svenskan och hur språket låter och 
uppfattas av någon som inte har svenska som 
modersmål.

Visste du att
• Sverige fick en språklag år 2009 som reglerar  
 svenskans och andra språks ställning i Sverige
• Sverige är ett mångspråkigt land där man  
 talar minst 150 olika språk
• svenskan är ett av världens mest beskrivna  
 språk
• svenska vokalljud kan vara både korta och  
 långa och vokallängden är ofta betydelse-
 skiljande
• det vanligaste sättet att skapa nya ord i 
 svenskan är att göra sammansättningar.

Faktabladet hittar du på si.se och på sharing-
sweden.se.

Text: Eva Jernström, SI

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

Hatretorik och hatbrott från ett historiskt 
till ett nutida perspektiv 
– en jämförelse mellan Sverige och Polen

Universitetet i Gdańsk grun-
dades 1970 och har i dag 11 
fakulteter, 25 000 studenter och 
doktorander samt drygt 1 700 
lärare och föreläsare. 1975 grun-
dades Institutionen för skandi-
naviska och finska studier med 
i dag ca 200 studenter, 3 dokto-
rander och 28 lärare.

En bild tagen från faktabladet bifogas 
– ev. bildtext (fotografen måste givetvis 
skrivas in).

Maja Chacinska och Marta 
Grzechnik på besök på SI. 

Foto: Eva Jernström
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Alla medlemmar i Svensk Utlandsun-
dervisnings Förening (SUF), både 
verksamheter som bedriver komplet-
terande svenska och svenska skolor 
får kostnadsfritt från och med årsskif-
tet 22/23 tillgång till tjänsten Polylino. 
SUF har ett tvåårsavtal med Polylino. 
På SUF:s hemsida www.utlandsun-
dervisning.se finns information hur 
man går till väga för att kunna använ-
da Polylino. Följ instruktionerna och 
snart har du tillgång till det digitala 
biblioteket. 

Polylino är en fantastisk tjänst som kommer 
gynna våra verksamheter ute i världen vilka 
kan ha svårt att erbjuda ett stort utbud av 
böcker i sitt skolbibliotek. Förutom böcker 
erbjuder Polylino lärarhandledningar, läs-
förståelsefrågor till över 600 böcker samt 
lärmodul med bland annat lektionstips.   
Det finns olika kategorier av litteratur vilket 
gör det lätt att hitta böcker som kan vara 
av intresse för din klass eller grupp. I de 
cirka tjugo kategorierna finns sammanlagt 
över 5700 titlar att välja mellan. Böckerna 
är anpassade till årskurserna från förskole-

Polylino  
– det digitala biblioteket

klass upp till nionde klass och kategorierna 
kan till exempel vara djur, vänskap, fakta, 
spänning, natur samt böcker med uppgifter. 
Barnen kan läsa själva eller både läsa och 
samtidigt lyssna på texten. Läshastigheten 
kan ljusteras med en inställning längst ner 
till höger på sidan och man väljer själv om 
man vill ha den på eller av.

På varje bokomslag finns en pil        för 
att direkt börja läsa/lyssna på boken. Där 
finns också en symbol         för information 
där man finner en beskrivning av bokens 
handling. Där hittar man också följande 
symboler: 
  dela boken med en elev eller en hel  
  grupp
  lägg till boken i din bokhylla. Förutom  
  Polylinos bokhylla kan man skapa egna  
  bokhyllor och döpa dem till det namn  
  man själv väljer. 
  Till vissa böcker finns det befintliga  
  uppgifter som man kan ta del av. Till  
  böckerna det finns uppgifter till kan  
  man även skapa egna uppgifter. 
  Uppgifterna kan vara textfrågor,   
  frågor mellan raderna, frågor bortom  
  raderna och analysfrågor.
  favoriter

Forskning har visat att barns språkutveck-
ling främjas av läsning och bearbetning av 
texter. Även om man i huvudsak kanske 
föredrar den ”vanliga” boken, är Polylino 
ett utmärkt komplement till den. Vi med 
vår verksamhet befinner oss långt ifrån 
svenska bibliotek och detta verktyg ger oss 
tillgång till ett mycket större bibliotek än 
vårt eget kanske lilla och kanske inte helt 
uppdaterade sådant. De skolföreningar och 
skolor som tidigare tvekat att vara med i 
läsutmaningen på grund av brist på stort ut-
bud av böcker kan nu med glädje ta del av 
tävlingen.

En annan fördel är att man som lärare, 
och även som elev får stöd och hjälp att 
arbeta med böckerna. Genom att använda 
Polylino som ett komplement till vår vanli-
ga läsning, lyfter vi våra elevers läsning och 
stödjer deras svenska språkutveckling. 

Text: Niki Orphanou, medlem i SUF:s styrelse



14 SVERIGEKONTAKT

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…
Richard Jomshof (SD), Ardalan Sheka-
rabi (S), Niklas Karlsson (S) och Viktor 
Wärnick (M) sitter idag på några av 
de tyngsta posterna i riksdagen. Som 
ordförande eller vice ordförande i 
olika utskott har de makt över många 
av de frågor som påverkar utlands-
svenskarna. Svenskar i Världen har i 
vår haft möten med samtliga. 

Det är i riksdagens 15 utskott som leda-
möterna förbereder förslag som sedan riks-
dagen fattar beslut om. För utlandssven-
skarnas del är det framför allt tre utskott 
som kan påverka deras liv och vardag; justi-
tieutskottet, socialförsäkringsutskottet och 
skatteutskottet.  

Ordförande för justitieutskottet är Rich-
ard Jomshof  (SD) och vid sin sida har han 
vice ordförande Ardalan Shekarabi (S). 
Niklas Karlsson (S) är ordförande i skatte- 
utskottet och Viktor Wärnick (M) är idag 
ordförande i socialförsäkringsutskottet. 

Riskerar mista uppehållsrätten 
Överst på agendan i mötena med Jom-
shof, Shekarabi och Wärnick var garanti-
pensionen som sedan årsskiftet inte längre 
betalas ut till pensionärer bosatta utanför 
Sveriges gränser – med undantag för pen-
sionärer i Kanada och de som är födda 
1937 eller tidigare. Trots undantagen 
berörs närmare 58 000 pensionärer. För 
många av dem är en flytt tillbaka till Sve- 
rige inte ett alternativ på grund av sociala, 
ekonomiska eller hälsomässiga skäl. 

Utan garantipensionen får de drabbade 
pensionärerna stora problem med att klara 

kostnaderna för hyra, mediciner och andra 
räkningar. Än värre är att de riskerar att bli 
av med uppehållsrätten i landet de bor i. 

– Att uppehållsrätten skulle äventyras 
genom att pensionärerna inte längre har 
rätt till garantipensionen är ny fakta som 
påvisar en rättslig effekt av förändringen, 
sa Shekarabi som var socialförsäkringsmin-
ister då beslutet fattades. Frågan bör därför 
lyftas med socialförsäkringsutskottet och 
samtliga partier.

Enligt Viktor Wärnick är det svårt för 
Sverige att gå emot EU-beslutet.

– Det skulle i så fall krävas en ny  
förhandling. Men jag förstår problemen,  
och vi tar med oss synpunkterna. 

Behålla det svenska 
medborgarskapet?
En annan fråga gällde det faktum att barn 
födda till minst en svensk medborgare får 
svenskt medborgarskap vid födseln, oavsett 
om barnet föds i Sverige eller utomlands. 
Men om barnet fortsättningsvis bor utom-
lands och bara har en begränsad kopp- 
ling till Sverige behöver personen i fråga 
ansöka om att behålla sitt svenska med-
borgarskap. Ansökan måste göras från 
dess att personen är 18 år men 
innan personen fyller 22 år. Den 
som inte ansöker om att behålla 
sitt svenska medborgarskap kan 
i värsta fall bli av med det, men 
enbart om personen också är 
medborgare i ett annat land.

Richard Jomshof  påpekade 
att Sverigedemokraterna 
tycker att 22-årsgränsen är 

Utlandssvenskarnas behov 
diskuteras med utskotten

väl avvägd, men han är inte nöjd med infor-
mationen från staten.

– Sverige behöver bli bättre på att 
informera om vad det är för regelverk som 
de facto gäller. Jag vet inte var regeringspar-
tierna står i den här frågan, men jag kommer 
verkligen att ta en diskussion med dem. För 
har vi en gemensam linje är det en rimlig 
fråga att driva.

Bild: Dreamstime
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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. 

Henrik Ekengren Oscarsson

annons från Stipendiefond (halvsida)

Välkomna att söka stipendier 
hos oss!

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom 
har som ändamål att ge stipendier åt utlands-
svenska barn och ungdomar som studerar vid 
en svensk utlandsskola eller på internatskolorna 
Lundsbergs skola och Sigtunaskolan i Sveri-
ge. Stipendiefonden ger även stipendier för 
TISUS-tester och för intensivkurser i svenska 
samt till svenska skolföreningar och för praktik 
på svenska handelskammare i utlandet. Sedan 
2022 delar vi även ut stipendier till gästelever 
på gymnasienivå för ett års utbyte på svensk 
utlandsskola gällande elever som inte får 
skolpengen med sig. Nytt för i år är att vi sänker 
åldern för sökanden i grundskolan från tio år 
till sex år. Stipendiefonden delar årligen ut 
över 200 stipendier och bidrar på så sätt till att 
stötta utlandssvenska familjer, ge möjlighet till 
svenska studenter att praktisera utomlands och 
bidra till det viktiga arbetet för att upprätthålla 
det svenska språket och svensk kultur som 
skolföreningarna gör utomlands. 

Välkommen med din ansökan på  
www.stipfond.se. Ansökan för läsår 2023/2024 
är nu öppen och stänger den 30 april. 

Utskriven – då blir det problem 
med SPAR
Statens personadressregister, SPAR, grun-
dar sig på folkbokföringens register sam-
tidigt som det styr tillgången till tjänster 
som även personer som inte är folkbok-
förda i Sverige har behov av. Efter tre år 
som utskriven ur landet gallras man ut ur 
SPAR och då försvinner möjligheterna att 
skaffa BankID eller öppna telefonabon-
nemang för att nämna några efterfrågade 
tjänster.

– Det här bekymret går inte att försvara, 
utan det är ett problem som måste kunna 

lösas. Jag kommer att titta vidare på detta, 
lovade Niklas Karlsson.

Däremot var han inte positiv till 
att sänka skattesatsen för den särskilda 
inkomstskatten för utlandsbosatta, SINK. 

– Det måste såklart vara tydligt för alla 
vad man får för skatten, och alla ska veta 
vad som gäller. Men från Socialdemokra-
terna håll har vi inte sett något skäl till att 
SINK:en ska sänkas, och det pågår ingen 
diskussion om den i utskottet nu. 

Text: Cecilia Borglin

Från vänster: Viktor Wärnick (M), Richard Jomhof (SD), Niklas Karlsson (S), Ardalan Shekarabi (S).

Bild: Dreamstime
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I halva sitt yrkesliv har Carina Nilsson 
arbetat internationellt och resan startade i 
Ånge kommun i Västernorrlands län. Cari-
na, med en lärarexamen från Umeå universi-
tet, arbetade där som lärare, men någonstans 
fanns en alltmer krävande vardag. Avstånden 
var långa, kraven många och stunderna med 
familjen krympande. Carina och hennes 
man började fundera över hur de egentli-
gen ville att tillvaron skulle se ut och svaret 
blev inte ett excelschema med hämta- och 
lämnauppdrag på förskolan. I stället föddes 
tanken om att flytta utomlands, och den var 
inte främmande för Carina som efter gym-
nasiet hade arbetat som au-pair i Florida. 
Fyrahundra mil bort och en resa med bil på 
42 timmar – där fanns Lissabon som också 
blev målet. Carina började arbeta som lärare 
på Svenska skolan, stressen minskade, tiden 
med familjen ökade – livet blev helt enkelt 
annorlunda.  Precis så som familjen ville ha 
det.  Det blev sju år i Portugal och Carina 
gick från lärare, till biträdande rektor för att 
avsluta med ett rektorsuppdrag. Förutom 
som arbetsplats, betydde skolan mycket, med 
alla de trevliga kontakter som man knyter 

och en tillvaro som såg mycket annorlunda 
ut i jämförelse med arbetet i Portugal. Där 
stannade Carina i drygt ett år för att sedan 
bli handplockad som förvaltningschef  i 
Härjedalens kommun. Hon trivdes bra med 
bägge rollerna men började så sakteligen 
att undra “var” eleverna fanns, hur de 
tänkte, tyckte och trivdes i skolan? Och 
hur tar man reda på det? Jo, man sätter sig 
i skolbänken. I en vecka följde Carina en 
klass i årskurs 8. Hon var med på samtliga 
lektioner och raster och lärde sig mycket. På 
rasterna pratar eleverna om vad de har lärt 
sig under lektionerna, konstaterade Carina. 
Med andra ord fortsätter lärandet. En annan 
slutsats som Carina drog efter sin elevvecka var 
hur viktigt ledarskapet i klassrummet är. 

Så kom 2018 och rektorstjänsten för 
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket 
annonserades ut. Carina såg hur alla bitar 
föll på plats. Hon hade genom sin pappa 
erfarenhet av att arbeta på internat inom 
hotell- och restaurangbranschen, den inter-
nationella bakgrunden från Portugal och en 
önskan att arbeta närmare eleverna med sig. 
Det här är mitt jobb, tänkte hon och SSHL 
tänkte detsamma – detta är ditt jobb.

I dag befinner hon sig i en internationell 
miljö med elever från hela världen; det kan 
vara ungdomen vars familj måste flytta till 
Asien och som inte vill följa med, det kan 
vara sonen eller dottern till en familj som 
tillfälligt arbetar i Stockholm. SSHL, som 
hon beskriver som en smältdegel där alla 
passar in oavsett bakgrund, har just avslutat 
firandet av det kinesiska nyåret.  Men det är 
naturligtvis viktigt att också förmedla den 
svenska kulturen till de elever som är här på 
tillfälligt besök, betonar Carina. Tillfälligt 
besök? Elever kan gå på SSHL allt från ett år 
till tre år. Ett år för att försöka klara TISUS, 
och därmed kunna komma in på svenskt 
universitet, vilket ganska många ungdomar 
gör. Det finns faktiskt också sommarskola på 
två veckor för de som vill testa på Sverige 
och den svenska kulturen.

Carina är alltså tillbaka på en interna-
tionell arbetsplats, som måste beskrivas som 
ett nav för svenskar som bor utomlands, spe-
ciellt för de familjer som bor på platser där 
det inte finns fungerande skolor för barnen.

Två sverigefrämjare
För elevens bästa! Ett arbete i internationell miljö

Sverigefrämjare Carina Nilsson, rektor/VD Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL

inom den svenska koloni som bildas. 
Barnen trivdes, fick kompisar och lärde 

sig språket, till och med så bra att det till slut 
blev dags att flytta hem. Sonen hade tappat 
lite av sin svenska och behövde komma till-
baka till Sverige och därför packade vi ihop, 
berättar Carina. Och i barnens väskor fanns 
nu en stor förståelse för människors lika 
värde, som Carina menar var något av det 
bästa med hela utlandsvistelsen. Fanns det 
några avigsidor med att arbeta utomlands? 
Ja, säger Carina, ett visst mått av otrygghet 
eftersom arbetet på skolan inte är pensions-
grundande, vilket inte känns bra då man ger 
mycket av sig själv för Sverige och i detta fall 
inte får något tillbaka.

Vart flyttar man efter Portugal när man 
lämnat sitt hem för sju år sedan? Den frågan 
ställde sig nu Carina och hennes man när de 
tittade på Sverigekartan. I vackra Härjedalen 
fanns familjens sommarstuga, där kunde 
de inte bo, men gärna nära, så nära att de 
kunde åka dit över helgerna. Kompassnålen 
placerades på Sveg, där hade dessutom Cari-
nas man alltid drömt om att bo. Carina sökte 
och fick ett rektorsuppdrag på en grundskola 

Text: Eva Hedencrona
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Två sverigefrämjare

I San Diego, i södra Kalifornien, bor, sedan 
drygt 20 år tillbaka, Mikaela Svanberg-Åkes-
son, uppvuxen i Trollhättan. Där lyser solen 
för det mesta, och gjorde den inte det skulle 
det räcka med den energi och entusiasm som 
Mikaela utstrålar. Att söka sig utanför Sverig-
es gränser var alltid planen, men att bo i USA 
– nej tack. Målet var den afrikanska konti-
nenten. Men ibland blir det inte riktigt som 
man tänker, och Mikaela berättar att hennes 
liv och anpassning i San Diego kan delas in 
i tre faser. När hon var nyinflyttad och nygift 
med ungdomskärleken från Trollhättan, ville 
hon egentligen bara åka hem till Sverige 
och till Göteborg. Det var där hon kände sig 
hemma och tanken var aldrig att bo så långt 
ifrån familj och vänner, vilket kompenserades 
av långa vistelser i Sverige. Denna första del 
beskriver Mikaela som en anpassningsfas. Så 
kom dotter nummer 1 och livet i Kalifornien 
började alltmer likna ett hem och dilemmat 
var nu – om familjen flyttade till Sverige – 
hur skulle de då eventuellt kunna komma 
tillbaka till USA? Lösningen låg i att söka 
amerikanskt medborgarskap och andra fasen 
inleddes. ”Jag var tvungen att läsa på om 
USA och upplevde att jag lärde känna landet 
bättre,” berättar Mikaela som också till slut 
fick sitt medborgarskap. I tredje fasen kom 
insikten att USA också kan kallas hemma och 
”här kan jag faktiskt bo,” säger Mikaela. Den 
slutsatsen drog hon vid ett besök i Sverige 
när hon började känna sig något utanför 
den svenska kulturen och allt som hände på 
”hemmaplan”. Mikaela förstod att hennes 
liv fanns i San Diego och inte företrädesvis i 
Göteborg. Nu är hon hemma, även om det 
tagit tid att komma dit, i den öppna och trev-
liga miljön i Kalifornien, som hon själv säger.

När man är ”hemma” brukar det ju 
också finnas ett arbete som man trivs med. 
Mikaela har en examen i kemiteknik från 
Chalmers, bland annat, för hon har stude-
rat mer, mycket mer. Hon berättar att det 
där med arbete i USA är ganska kompli-
cerat eftersom det finns så få deltidsjobb, 
barnomsorgen är dyr samt att det saknas 
fungerande allmänna kommunikationer. 
En förälder behöver finnas där för att lösa 
vardagen för barnen, helt enkelt. Så ska man 

Mikaela, en manual i framgång!
Sverigefrämjare Mikaela Svanberg-Åkesson, lärare på Svenska skolan i San Diego och mycket mer!

arbeta får det bli en lösning som fungerar 
för familjen. En sådan har Mikaela snickrat 
ihop. Hon arbetar på Svenska skolan, som 
har cirka 50 barn, hon har arbetat på SWEA 
som redaktör, och har drivit en webbsida för 
svenskar i San Diego. Med andra ord har 
Mikaela prövat sig fram, och det mynnade 
egentligen ut i att hennes gedigna kunskaper 
i kemi kom till användning. Och det berodde 
på att barnen, nu med dotter 2, ofta var sjuka 
under höstarna. ”Det var som en ond spiral,” 
berättar Mikaela. ”Vi gick till doktorn och 
fick en mängd läkemedel, barnen blev bättre 
och sedan förkylda igen.” Först av allt invest-
erade hon i en luftfuktare och sedan kom 
hon genom en vän i kontakt med eteriska 
oljor. Den här kombinationen blev hennes 
husapotek, och när barnen blev sjuka fick 
de en droppe olja och höll sig nu friska. Hon 
menar att läkemedel i grunden kommer från 
växtriket och att de på kemisk väg har blivit 
till piller och mediciner. Mikaela betonar att 
hon alltid använder 
traditionella läkemedel 
när det behövs.

Idag leder Mikaela 
klasser via zoom om 
de aktiva ingredi-
enserna i eteriska 
oljor och hon hjälper 
också till om man vill 
kemikaliebanta ett 
hem, och på så vis är 
hon både kemist och 
lärare, vilket passar 
henne perfekt. 

Förutom intresset 
för naturveten-
skapliga ämnen har 
alltid språk och andra 
kulturer funnits med 
i Mikaelas sfär. Efter 
gymnasiet reste hon 
till Paris för att lära sig 
franska, hon har bott 
i Tyskland och lärt sig 
tyska och Spanien där 
hon läst spanska. På 
vägen har hon faktiskt 
också lärt sig lite 

finska. Sista året på Chalmers tillbringade 
hon inte i Göteborg utan i Frankrike och 
då med studier på franska. Med andra ord 
många år utomlands. Hon har arbetat med 
miljöfrågor på stora läkemedelsföretag och 
alltid haft en längtan att hjälpa till, att göra 
skillnad. Och det har hon också lyckats 
med. Sitt examensarbete på Chalmers 
gjorde hon i Etiopien, genom SIDA-pen-
gar med målet att hitta en lokalt anpassad 
solugn som skulle kunna göra livet bättre. 
Hon har arbetat ideellt i Zimbabwe för 
att hjälpa AIDS-sjuka barn och för en 
organisation i Stockholm som bland annat 
bistår kvinnor i Afrika med att skaffa sig 
en inkomst.

Mikaelas kunskaper och driv ligger 
bakom hennes stora framgångar men hon 
har inte bara lyckats för sig själv, utan det 
är så många andra som hon har hjälpt 
och stöttat på vägen. Det är ett riktigt bra 
framgångskoncept!

Text: Eva Hedencrona
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Notvikstornet BomarsundMariehamn

År 2021 hade det som bekant gått 
300 år sedan undertecknandet i den 
lilla finska staden Uusikaupunki 
(svenska Nystad och ryska Nisjtadt) 
av det fredsavtal som sammanfatta-
de utgången av det stora nordiska 
kriget. Avtalet bestod av 24 paragrafer 
och en hemlig artikel, som reglerade 
betalningen av ett krigsskadestånd 
på 2 miljoner jefimki (den ryska be-
nämningen på silverdaler). Det råder 
inget tvivel om att innehållet i avtalet 
fick stor inverkan på den fortsatta 
utvecklingen i Ryssland och Sverige, 
liksom på många andra frågor inom 
europeisk politik under de följande 
decennierna. Men i paragraferna i 
avtalet finns det punkter som förtjä-
nar ett mer närgånget studium. Det 
är allmänt bekant att vissa av para-
graferna på ett eller annat sätt bidrog 
till att begränsa kungariket Sveriges 
frihet att fatta egna beslut.

Vad ligger till grund för en sådan slutsats? 
Till exempel paragraf  15 i fredsavtalet, där 
det bland annat talas om att de svensk-pol-
ska relationerna ska återupprättas och ut-
vecklas genom ryska härskares förmedling. 
Men det största kryphålet som gav Ryssland 
möjligheter till inblandning i inre svenska 
angelägenheter finns enligt de flesta forskares 
bedömning i paragraf  7, som å ena sidan 
säger att ”Hans tsariska Maj:t utlovar ock på 
det kraftigaste, att han uti Sveriges rikes do-
mestique ärenden, såsom uti den av riksens 
ständer enhälleligen belevade och besvurna 
regeringsformen och successionssättet, sig 
icke blanda vill, ingen, eho det ock må vara, 
däruti på något sätt varken direkte eller in-
direkte bistå utan fast hellre till en uppriktig 
och naboelig vänskaps betygande på varje-
handa sätt söka att hindra och förebygga allt 
vad som däremot förehavas och Hans tsaris-
ka Maj:t kunnigt bliva kunde”.

Samtidigt bör sägas att verkligheten i de 
rysk-svenska relationerna under de första 
decennierna efter kriget var mycket mer 
skiftande än så, och inte bara begränsades 

RYSK-SVENSKA 
RELATIONER 
efter det stora nordiska kriget

till efterlevnaden av 
diplomatiska beslut. 
Vi ska i det fortsatta 
försöka undersöka 
några av dem.

Pengars betydelse 
för hur diplomatiska 
frågor i olika om-
fattning och grader 
av komplexitet löses 
i världspolitiken är 
omöjlig att överskatta. 
En av de senaste in-
tressanta undersökningarna heter ”Sub-
sidies, diplomacy, and state formation 
in Europé, 1494–1789: economies of  
allegiance”. I det avseendet skapade den 
långvariga militära konflikten mellan Ryss-
land och Sverige inte få förutsättningar för 
användningen av pengar som ett påver-
kansverktyg i engagerade parters händer. 
Ett antal episoder inträffade redan medan 
kriget ännu pågick. Peter den stores favorit 
furst Alexander Mensjikov var väl känd för 
sin förkärlek för lyx och makt, och svenska 
myndigheter kontaktade honom därför via 
jakobiten och Peter I:s livmedikus Robert 
Areskine (Erskine) med ett erbjudande om 
en stor summa pengar mot en frigivning 
av eller åtminstone mildare förhållanden 
i fångenskapen för eliten ur den svenska 
armé som tillfångatagits av ryssarna vid 
Poltava och Perevolotjna. De konkreta 
villkoren och storleken på den erbjudna 
belöningen framfördes via sekreteraren Jo-
sias Cederhielm, som för en tid tillåtits resa 
till Stockholm för att överlämna fredsförslag 
från tsaren. Det är svårt att uttala sig med 
säkerhet om varför Mensjikov tackade nej 
till mutan då, möjligen berodde det på att 
fursten, som var pragmatiker, insåg hur 
svårt det skulle bli att genomföra erbjudan-
det under rådande förhållanden.

Episod nummer två var mer realistisk. 
År 1716, när de första allvarliga samtalen 
om fred mellan de stridande parterna kom-
mer igång, möter vi åter den outtröttlige 
furst Mensjikov, vars kontrahent nu är den 
inte mindre kände Karl XII:s favorit,  

baron Georg Heinrich von Görtz med sina 
grandiosa planer, som gick ut på att till och 
med störta den engelske kungen Georg I 
till förmån för Jakob Stuart. Det hade just 
inletts förhandlingar om att Stuart skulle 
gifta sig med en av tsarens döttrar. Intrigen 
var mycket invecklad, men röjdes, och den 
svenske kungens snart inträffade död av en 
förlupen kula stäckte alla framtidsutsikter 
för fred under de närmaste åren. Via den 
nämnde Areskine fick Mensjikov pengar 
från Görtz för att han gjort Peter I upp- 
märksam på planen.

Ännu tidigare, 1713–1714, hade Görtz 
och Mensjikov också aktiva kontakter för 
att väcka de ryska myndigheternas intresse 
för personen Karl Fredrik av Holstein-Got-
torp. Peter den store kommer som bekant 
senare att satsa på just denne systerson till 
Karl XII. Hertigen befann sig från 1721 i 
Ryssland under tsarens beskydd. Det ”hol-
steinska projektet” blev än mer aktuellt, 
när den ryske kejsaren efter viss tvekan 
fattade beslutet att han äldsta dotter Anna 
skulle bli hertigens hustru. Vilka var insat-
serna i detta spel? Karl Fredriks anspråk 
på den svenska tronen var mer än realis-
tiska. Han hade stort stöd i Sverige. Det 
ryska sändebudet greve Michail Bestuzjev 
försäkrade i början av 1724 den ryske 
imperatorn att i hela Stockholm ”funnes 
knappast 100 personer som inte skulle äl-
ska hertigen”. Han refererade också ett 
samtal med baron Cederhielm efter dennes 
återkomst efter en sommarresa, och skriver 
att enligt senatorn såväl adel, som det and-

Arvid Horn
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liga, borgerliga och bondeståndet i Västra 
Götaland och Södermanland ”alla generellt 
av hela sitt hjärta älskar hans holsteinske 
hertig och visar omsorg om hans person … 
och snarast önskar hans giftermål med den 
ryska tsarevnan”.

Det holsteinska partiet var under de 
första åren efter stora nordiska krigets slut 
så starkt att till och med den vise och er-
farne politikern kanslipresident Arvid Horn 
ansåg det vara politiskt klokt att agera på 
dess sida, trots att han medvetet höll sig i 
skuggan och föredrog att bara benämna 
sig ”patriot”. Det ska sägas att ordet ”pa-
triot” under den här perioden i Sverige får 
en särskild och mycket konkret politisk in-
nebörd. Patrioter kallar sig de som kämpar 
för att den absoluta kungamakten inte ska 
återupprättas, utan vill verka för en utveck-
ling av de mekanismer som var typiska för 
frihetstiden.

Historiker diskuterar aktivt frågan vilka 
intressen förespråkarna för hertig Karl Fre-
drik hade. Några ur hertigens parti hyste 
öppen antipati mot kungen Fredrik I för 
hans försök att knyta dynastin Hessen-Kassel 
till tronen, och mot drottning Ulrika, som 
i allt stödde sin make. Någon försökte på 
detta sätt bevara det nya styrelsesättet, där 
kungens makt till större delen var repre-
sentativ. Andra räknade med att hertigen 
om han vann rätten till den ryska tronen 
skulle kunna återlämna förlorade territorier 
i Baltikum. För några var hela idén ett sätt 
att vinna nya titlar och befattningar och 
bli rik.

Målen var uppenbarligen skiftande, men 
faktum kvarstår: Sveriges inre angelägen-
heter blev under de första efterkrigsåren 
till ett viktigt inslag i det ryska imperiets 
utrikespolitik. Det fordrades stora ansträng- 
ningar, och skiftande mekanismer för påver-

kan på konkreta politiska aktörer och hela 
grupper i det svenska samhället, för att up-
prätthålla dess status ”i Norden”, och via 
den i hela Europa.

Det ska noteras att metoderna som an-
vändes var olika och av ett slag som var 
helt traditionellt för tiden. För att befäs-
ta ”sin credit” och stärka sitt inflytande i 
Stockholm tog ryska myndigheter steget att 
försöka stödja krav från svenska undersåtar 
som var ägare till egendomar som under 
fredsavtalet från Nystad övergått till det 
ryska imperiet. Regeln kom naturligtvis i 
första hand att gälla dem som redan gjort 
sig kända som ”välvilligt inställda” eller 
som framstod som lovande och viktigare 
företrädare för den svenska regimen. Av 
allt att döma kunde inte ens kanslipresi-
denten greve Horn stå emot frestelsen. Un-
der ett besök av sändebudet Bestuzjev hos 
Horn ”ute på landet” (godset Ekebyholm) 
i slutet av maj 1724 kom det till ett ytterst 
intressant samtal. Efter att ha underrättat 
Horn om att man från Sankt Petersburg 
mottagit ett exemplar av det av Peter I 
ratificerade avtalet om ett försvarsförbund 
försäkrade Bestuzjev greven att Hans Ke-
jserliga Höghet ”ej kommer att upphöra 
med sin välvilja i fråga om hans systers 
anspråk på mark uti Livland”. Historien 
var ganska anmärkningsvärd. Den 16 mars 
1724 hade Bestuzjev sänt en av sina regel-
bundna rapporter till Sankt Petersburg och 
bland annat bifogat ett budskap från den 
svenske kungen Fredrik med en anhållan 
till den ryske imperatorn om att ägor i Liv-
land skulle överlåtas till greve Hans Henrik 
von Liwen. Samtidigt skriver Bestuzjev att 
greve Horns syster gör anspråk på samma 
mark, och att greven själv efter att han fått 
kännedom om kungens anhållan ”med het-
ta för mig framhöll”, att han å ena sidan är 
skyldig att framföra kungens anhållan, men 
å andra sidan ”hoppas att den i edert namn 
inrättade kommissionen ska lösa tvisten 
till hans fördel”. Vidare betonar det ryska 
sändebudet att då Horn besitter stor auk-
toritet så bör denne ”menageras”.

När Bestuzjev senare berättat för greven 
om att hans fråga fått en positiv lösning och 
beskriver hans reaktion, så påpekar han 
”att detta var mycket agreabelt för honom 
att höra, då han är en man av icke obetydlig 
ambition och vet med sig att han här har 
hög credit och makt, desto mer agreabelt 
och kärt var det då honom att Eders Kej-
serliga Höghet icke behagat bortse från hans 
rekommendation och supplik”.

Om man går något framåt i tiden kan 
man också peka på en instruktion från 
det ryska Kollegiet för utrikes ärenden till 
extraordinäre och plenipotentiäre ambas-
sadören furst Vasilij Dolgorukov daterad den 
13 januari 1727. För att försöka vinna över 
senatorn greve Ture Gabriel Bielke till parti-
et som var motståndare till den hannoverska 

alliansen skulle fursten påminna greven om 
”vilken stor ynnest nyligen visats honom och 
hans familj i Kurland, då man fråntagit den 
kurländska änkehertiginnan stora jordtillgån-
gar och överlämnat dem till honom”.

Ynnesten visades även andra jordägare 
som förlorat sin egendom. Peter I förlängde 
giltigheten hos den artikel i fredsfördraget 
från Nystad, där det bland annat talas om 
att de jordägare (och svenska undersåtar) 
som inte vill avlägga trohetsed till den ryska 
imperatorn under 3 år kan fortsätta att för-
valta sina gods som nu ligger på ryska terri-
torium, i ytterligare 3 år (manifest daterat 6 
augusti 1724). Det här beslutet av den ryska 
regeringen var fördelaktigt för den del av 
den svenska adeln som hade egendomar i de 
baltiska provinserna, och om man beaktar 
att det bland dem fanns långt ifrån få anhän-
gare till den holsteinska partiet, så kan man 
se Peters beslut som ett extrem lyckat steg i 
syfte att tillvarata det ryska imperiets utrike-
spolitiska intressen.

Som en fortsättning på politiken att behål-
la Sverige inom sin intressesfär å ena sidan, 
och andra sidan också bibehålla Rysslands 
plats i europeisk politik kan man betrakta un-
dertecknandet av det rysk-svenska Försvars-
förbundet den 22 februari 1724. En av up-
pgifterna var att hålla Sverige borta från alla 
allianser med andra länder, allra helst med 
sådana länder som var fientligt inställda till 
Ryssland. Det handlade naturligtvis i första 
hand om England. Det är samtidigt en aning 
förvånande att det var just 1724 som det via 
svensk förmedling pågick aktiva förhandling-
ar mellan Ryssland och England om ett åter-
upptagande av de vänskapliga förbindelserna.

De ryska myndigheternas uppfattning 
var att det inte fanns någon anledning att 
inte använda psykologiska påtryckningar. 
Ett sådant verktyg för att ge stöd åt de kun-
gafientliga krafterna blev att låta en rysk 
flottstyrka bestående av 24 linjeskepp och 
5 fregatter löpa ut på Östersjön i juli 1723.  
Ombord på fartygen fanns imperatorn själv 
med sina ministrar och hertigen av Holstein 
med sin svit. En intressant detalj i historien 
är att Peter i ett brev till det ryska sändebu-
det i Stockholm Bestuzjev ber om att anhän-
gare till hertigen (i Sverige) själva ska ange 
”vart och till vilken kust vi oss närma bör”.

Demonstrationen framkallade ”ombrage” 
(misstankar, farhågor) inte bara i Sverige, 
utan även i många andra länder med in-
tressen i regionen. Det var just vid den här 
tidpunkten som Bestuzjev fick instruktion om 
att föreslå den svenska regeringen att ingå ett 
försvarsförbund, som ytterligare skulle stärka 
”lugnet i Norden”. Man kan säga att det var 
den ryska flottans demonstrativa uppträdan-
de som också påverkade att Riksdagen 1723 
fattade beslut om att till Karl Fredrik årligen 
betala 24 000 daler och dessutom bekräfta 
hertigens rätt till den svenska tronen.
En av de allra viktigaste diplomatiska upp- 

Andrej Osterman
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gifterna under hela denna tid var att stär-
ka gamla och förvärva nya kontakter i 
stationeringslandet. De ryska sändebud 
på olika nivåer som utförda sina uppdrag 
under 1720-talet; den erfarne kammar-
junkern greve Michail Petrovitj Bestuzjev 
(1722–1725), den fullständige novisen i am-
bassadsammanhang marinofficeren greve 
Nikolaj Fjodorovitj Golovin (1725–1732), 
och seniore diplomaten furst Vasilij Lukitj 
Dolgorukov (1726–1727) höll ”öppen 
taffel” och bjöd praktiskt taget varje dag 
in gäster, som kunde vara dem till någon 
nytta. Bestuzjev skickade den 27 februari 
1724 ett hemligt chiffermeddelande till im-
peratorn, där han fäste kejsarens uppmärk-
samhet på att han de senaste 20 åren varit 
förste ryske ministern i Sverige och ”för 
att skydda eder heder och ära och för att 
här skaffa vänner sett mig tvingad att extra 
”depenses” (utlägg) här bära, något jag icke 
behövt på annan ort, varför jag kommit att 
häfta i icke liten skuld”. De av den holstein-
ske ministern von Bassewitz till honom över-
lämnade 1 000 rubel för utlägg hade bara 
räckt till att betala skulderna. Och under 
den ”föregående sejmen (så kallades här på 
polskt maner den svenska Riksdagens sam-
manträden, förf. anm.) är Eder Kejserliga 
Höghet bekant vilken stor negotiation som 
här förevarit, och då här en dylik regering 
finnes, att man inte bara under sejmen, 
varje och sista adelsman som äger röst uti 
Riddarhuset, måste menagera, smickra och 
allehanda vördnad visa, för att han, om 
han inte är däremot, åtminstone icke göra 
någon skada”. Just av det skälet såg hans 
sig tvingad att under sejmen ”hålla öppen 
taffel varje dag för 10–12 personer för vän-
ner och kreatur, och gav icke bara middag, 
utan även supé, till vilka åtgick 10 och till 
och med 15 guldrubel”. Om vi går hän-
delserna något i förväg ska sägas att greve 
Bestuzjev löste sin uppgift mycket väl, och 
efterlämnade ett gott arv till sin efterträ-
dare greven Golovin i form av en krets av 
ytterst viktiga befattningshavare och fram-
stående personer i den svenska staten, som 
var beredda att arbeta tillsammans med de 
ryska sändebuden.

Praktiskt taget genast efter att de diplo-

matiska kontakterna återupptagits mellan 
Ryssland och Sverige börjar i de ryska dip-
lomaternas rapporter en grupp personer 
figurera, som ryssarna kallar ”till Eder Kej-
serliga Höghet välvilligt inställda personer” 
eller helt enkelt ”de välvilliga”. Vem ingår 
då i den gruppen? Det handlar om de främ-
sta personerna i regeringen och de mest 
framstående befattningshavarna i staten. 
Antalet varierade beroende på de konkreta 
omständigheterna. Det är tydligt att under 
åren 1723–1724 ingick följande personer i 
toppen av denna grupp: senatorerna bar-
on Josias Cederhielm, greve Mauritz Vel-
lingk, statssekreteraren baron Daniel Niklas 
von Höpken, hovrådet Johan Henrik von 
Kochen, fältmarskalken greve Carl Gustaf  
Dücker, och ytterligare några personer.

Det är svårt att säga när denna sam-
manslutning bildas, det förekommer i alla 
händelser inga exakta datum. Var och 
en av personerna kommer till sin egen 
ståndpunkt individuellt utgående från en 
rad orsakssamband. Redan i juli 1721 får 
Bestuzjev från Sankt Petersburg en kejserlig 
ukas om imperatorns beredvillighet att ”på 
anständigt maner” tacka baron von Höp-
ken för att han rapporterat om den danske 
kungens planer på att ingå en allians med 
Sverige riktad mot Ryssland. Samtidigt 
kommer en instruktion om ett tack även till 
greven Dücker. 

Desto mer förvånande då att den sam-
lade vreden från samtida och senare gene- 
rationer av en tradition som härrör från 
förrförra seklet, för förräderi mot landets 
intressen drabbat endast greve Vellingk, 
som blev den ur välgörarnas parti som 
straffades hårdast. Han blev inte bara arre- 
sterad utan även dömd till döden, en dom 
som senare efter framställningar från adeln 
(och med aktivt deltagande av ryska, hol-
steinska, kejserliga (det vill säga österrikis-
ka) diplomater ändrades till berövande av 
all egendom och förvisning ut på landet. 
Det var som bekant under resan till förvis-
ningen i juli 1727 som den 75-årige politik-
ern senare avled. 

Det går dock inte att förneka att det 
förelåg en särskild relation. Den 14 maj 
1725 skrev greve Vellingk i ett brev till 

det ryska imperiets vicekansler baron An-
drej Osterman att han även fortsättningsvis 
kommer att ”agera samordnat”, eftersom 
en allians mellan Sverige och Ryssland är 
”till ovanlig fördel för båda kronor”. Statsse-
kreterare Cederhielm skrev om praktiskt ta-
get detsamma den 18 februari 1725. Det är 
intressant att notera att Cederhielm i början 
av 1724 förklarar för Osterman att tanken 
på en rysk-svensk allians uppkom hos honom 
redan under hans fångenskap i Ryssland. 
Det är uppenbart att det var då han skaf-
fade sig ett antal kontakter bland den ryska 
politiska eliten. Det ska påpekas att hans 
ställning som krigsfånge skiljde sig något 
jämfört med situationen för det övervä-
gande flertalet karolinska krigsfångar. Han 
upprätthöll en aktiv korrespondens med sin 
bror Herman och sina nära, umgicks ofta 
med den ryska aristokratin och med ryska 
politiker. Efter att hertigen av Holstein Karl 
Fredrik anlänt till Ryssland 1721 blev han 
en ofta sedd gäst i dennes hem och kom att 
ingå i kretsen av hängivna anhängare av 
hertigens rätt till den svenska tronen.

Jag anser att man inte ska missbruka 
fraser om förräderi mot nationella intressen. 
Låt oss i stället försöka förbli opartiska. För 
det första var det många av de ovan nämn-
da svenska politikerna, liksom även vanliga 
medborgare med en välvillig inställning till 
Ryssland, som helt uppriktigt ansåg att åter-
uppbyggnaden av Sverige efter kriget skulle 
gå mycket snabbare med ryskt deltagan-
de. Eller att stödet från den ryske kejsaren 
skulle hjälpa hertig Karl Fredrik att inta den 
svenska tronen, till vilken han enligt deras 
uppfattning hade större rätt än kung Fredrik 
och andra. Det faktum att deras insats också 
skulle kunna ge materiella fördelar var ju 
en helt begriplig och välkänd praxis i alla 
länder under historien. Läsning av korre-
spondensen mellan engelska och franska dip-
lomater och deras utrikesförvaltningar visar 
öppet det faktum vilka generösa ”pensioner” 
i pund som de betalade ut i Sverige.

Det ska påpekas att de flesta svenska 
forskare erkänner att det togs emot pengar 
från den ryska regeringen, men antingen 
undviker man att nämna några namn eller 
summor, eller, om det handlar om hjälten i 

Från vänster: Josias Cederhielm, Mauritz Wellingk, Johan Henrik von Kochen, Carl Gustaf Dücker
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Sverige efter kriget, greve Arvid Horn, så 
fäster man mest uppmärksamhet vid å ena 
sidan hans målmedvetna politiska verk-
samhet till skydd för Sveriges nationella 
intressen, och vid hans likgiltighet inför 
pengar å den andra. Men det är trots allt 
hans namn som förekommer oftare än an-
dras i de ryska diplomaternas rapporter, 
och Michail Bestuzjev skrev 1724 till Sankt 
Petersburg att Horn ”mer regard och makt 
haver än konungen”, och nämner entydigt 
greven bland de välvilliga. I en rad verk, 
svenska såväl som ryska, har man funnit en 
kompromisslösning: till gruppen ”patriot-
er”, som vid den här tiden strävar efter att 
upprätthålla fred med alla länder och inte 
låta det gå till en öppen militär konfronta-
tion, som Sverige inte var redo för, räknar 
man nu med stor entusiasm och lättnad 
även greve Horn. Det är just så som his-
torikerna förklarar den balanspolitik som 
greve Horn höll fast vid genom att insistera 
på ett närmande till det land och den koal-
ition som just vid den punkten skulle kunna 
ge Sverige störst fördel. Det är i detta sam-
manhang intressant att läsa Bestuzjevs rap-
port från början av mars 1724 om att Horn 
på en högtidlig mottagning för utländska 
ministrar tog honom åt sidan och ”uti stor 
hemlighet” visade honom ett beslut från se-
kreta utskottet om med vilka länder det för 
Sverige just då vore fördelaktigast att ingå 
en allians, och ”starkast av allt med Eder 
Kejserliga Majestäts makt”.

Låt oss återgå till fakta. Vi ska dock dess-
förinnan göra ytterligare ett klarläggande. 
Sedan urminnes tider hade det funnits en 
sedvänja att med pengar och/eller andra 
gåvor belöna till exempel en utländsk diplo-
mat som lämnar stationeringslandet. Eller i 
samband med avslutningen av arbetet med 
att ta fram och underteckna ett viktigt diplo-
matiskt dokument. Traditionen var typisk 
för många länder, och Ryssland och Sverige 
var inga undantag. Men man måste alltid 
känna till detaljerna för att kunna skilja tack-
samhet från något annat. Sveriges befull-
mäktigade företrädare på kongressen i Nys-
tad 1721, greve Johan Lillienstedt och greve 
Otto Reinhold Strömfelt, fick till exempel i 
belöning från den ryske tsaren för sitt hårda 
arbete 3 000 rubel var, men, som Göran 
Nilzén påpekat, fick de dessutom ”under 
bordet” 6 600 respektive 3 400 rubel.

Sändebudet i Stockholm greve Bestuz-
jev mottog sålunda på hösten 1723 ett 
memorial, där det meddelades att för ”se-
kreta gåvor” hade de ryska myndigheterna 
via sin agent, köpmannen från Hamburg 
Govers tillsänt honom en växel på 15 000 
rubel. Han fick instruktionen att pengar-
na skulle fördelas enligt följande: till greve 
Arvid Horn 3 000 rubel, senatorn baron 
Cederhielm 3 000, fältmarskalken greve 
Dücker 2 000, statssekreteraren baron von 
Höpken 2 000, och kanslirådet von Kochen 

1 000. Dessutom skulle senatorn greve 
Swen Lagerberg, som enligt Bestuzjev var 
den ”godaste patriot och välvillig mot her-
tigen” och på sistlidna sejmen fungerat som 
marskalk, tilldelas 3 000 rubel. Bestuzjev 
beordrades att sammanställa en rapport 
och skicka till Sankt Petersburg. Memoria-
let handlar om hur man skulle belöna dem 
som bidragit till undertecknandet av För- 
svarsförbundet av år 1724.

I en hemlig rapport daterad den 1 
juni skriver Bestuzjev att han ”funnit det 
gott” att greven är en rik man och inte 
intresserad av pengar, dessutom har ”stor 
ambition” och kan ta illa upp. Det kanske 
vore möjligt, skriver han, att ”för samma 
pris fina soblar och pälsar samt även ki-
nesiska ting, vackra tapeter till gemak och 
tyger skicka och skänka till hans hustru”, 
eftersom hon är en ”kuriös” person och 
uppskattar dylika gåvor. Det ska noteras 
att den erfarne politikern Bestuzjev myck-
et ingående studerade sina visavi. Bland 
annat hade han noterat en annan egenhet 
i greve Horns beteende. I en rapport i bör-
jan av februari 1725 skriver han att greven 
helst undviker att fatta beslut i ”strikta och 
delikata ämnen”, därför ”låtsas han vara 
sjuk eller reser ut på landet”. Men de andra 
senatorerna vill inte fatta några som helst 
beslut utan honom, och därför ”inträffar 
ofta att ärenden stoppas”.

Vid mitten av juli 1725 överlämnade 
Bestuzjev som ”sekret gåva” 2 000 rubel 
till baron von Höpken, som enligt den 
ryske diplomatens målande beskrivning 
”svalde denna och tog ytterst väl upp”. I 
slutet av september återkom senatorn bar-
on Cederhielm (3 000 rubel) och rådet von 
Kochen (1 000) till Stockholm och mottog 
sina ”sentiment” och framförde sin tack-
samhet. Först den 3 november meddelade 
Bestuzjev greve Horn under ett särskilt 
möte att Hans Kejserliga Majestät beordrat 
honom att gratulera och tacka denne ”för 
hans goda avsikter såväl i fråga om det ska-
pade förbundet som i andra fall” och befallt 
mig att i present lämna 3 000 rubel. Till svar 
befallde greven ”med stor glädje” att jag 
skulle framföra att ”han så länge kommer 
att hålla ärendena i sina händer och såsom 
god patriot inte kommer att upphöra med 
att med allehanda åtgärder kontribuera till 
allt det som innehålles i denna goda enighet 
och förbund mellan Ryssland och Sverige”.

Greve Dücker, som tagit emot 2 000 
rubel, försäkrade än en gång att inom 
armén växte antalet personer som tillhör 
den holsteinska hertigens parti, medan de 
som tidigare var emot nu hade ”omvand-
lats”. Bestuzjev rekommenderar de ryska 
myndigheterna att bevilja greven en ”årlig 
pension”, med vars hjälp man lätt kan göra 
honom välvilligare inställd, ”emedan han 
uppskattar depenses, och, trots att han är fatti-
gare än mången senator, dock är rikare än alla 

och lever bättre”. Om vi går händelserna något i 
förväg ska det påpekas att i Sankt Petersburg reag-
erade man med försiktighet på idén med årliga 
pensioner. Man gav i alla händelser i instruktion 
till Bestuzjev att inte utlova någon mer pension.

De veckovisa rapporterna från det extraor-
dinära sändebudet greve Michail Bestuzjev 
bekräftar att under förra hälften av 1725 så var 
de rysk-svenska relationerna tätare än någon-
sin. Stor roll spelade här nyheten om förlovnin-
gen mellan Karl Fredrik, hertig av Holsten, och 
Peter I:s äldsta dotter, prinsessan Anna. Bestuz-
jev rapporterade redan på sommaren till Sankt 
Petersburg att han inte var i stånd att beskriva 
hur i Sverige ”det bästa folk, folket i mitten och 
gement folk” gläds över detta., och att det kom-
mande giftermålet uppfattas som ”fundamentet 
för den sanna, oupplösliga och eviga vänskap-
en mellan Ryssland och Sverige”.

Dessutom var statssekreteraren baron von 
Höpken och senatorn baron Cederhielm gäst 
varje vecka på middag hos det ryska sändebu-
det. De diskuterade frågor som inte bara rörde 
de bilaterala relationerna, utan också förhål-
landet till andra länder. Det ska noteras att de 
ryska diplomaterna från Sankt Petersburg fick 
direkta instruktioner om att de i många frågor 
ovillkorligen måste rådgöra med de välvilligt in-
ställda i Sverige.

På våren 1724 talades det allt oftare i de 
politiska korridorerna i Stockholm om tanken 
att det skulle skickas ett särskilt sändebud till 
Ryssland från kung Fredrik, som skulle välkom-
na Katarina I:s trontillträde. I Sankt Petersburg 
insisterade man på att det måste vara en av de 
välvilligt inställda, och man föreslog till och med 
baron Cederhielm som en lämplig kandidat. 
Ministern Bestuzjev bad ledningen för Kollegiet 
för utrikes ärenden om tillstånd att medfölja den 
svenske senatorn och försäkrade att under hans 
frånvaro ”skulle ingenting viktigt ske” i Sverige.  
I det avseendet svek den erfarne politikerns intu-
ition honom.

Rapporten som han sände den 25 mars 
1725 var mycket innehållsrik och blev, skulle 
tiden komma att utvisa, ett slags samman-
fattning av hans första stationering i Sverige 
som plenipotentiärt sändebud. Brevet är my-
cket intressant och förtjänar en närgången 
läsning. Bestuzjev skriver bland annat att han 
oförtröttligen upprepar för de välvilliga att 
inga förändringar kommer att ske i politiken 
gentemot Sverige, hertigen eller honom själv 
efter imperatorns död och dennes hustrus 
trontillträde. Därefter följer en karakteristik 
av den svenska politiska eliten. I toppen av de 
välvilligas parti återfinns ”senatorerna och gre-
varna Arvid Horn, Carl Gustaf  Tessin, Gus-
taf  Cronhielm, Dücker, Carl Sparre, Magnus 
Julius De la Gardie (trots att han tidigare varit 
av annan mening, men nu omvandlats), Johan 
Lillienstedt, Lagerberg, Cederhielm, ytterligare 
en Horn och en Bonde, om de senare två inte 
varit sjuka hade de också accepterat partiet. Ur 
det motsatta partiet senatorn greve Evert Did-
rik Taube, som mottager pension från hovet i 
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Kassel, samt en engelsk partisant. Samt greve 
Liewen och greve Claes Ekeblad, som är en 
mycket enkel man, och greve Carl Gyllen-
borg, som inte verkar tillhöra vare sig det 
ena eller andra partiet. Och alla dessa ur det 
motsatta partiet är icke i stånd att göra något 
däremot. Greve Dücker med hustru framstår 
tydligt såsom välvilliga trots härvarande hov, 
och har till mig framfört att han hoppas att 
Ers Kejserliga Majestät ska behaga erkänna 
denna hans gärning och anhåller underdåni-
gast om att hans anspråk uti Livland skall 
bifallas”. Enligt Bestuzjevs beräkningar kan 
man i Riksrådet räkna med knappt en tred-
jedel som tillhör det kungliga partiet.

När han tillsammans med senatorn 
Cederhielm avreste från Sverige visste det 
ryska sändebudet greve Bestuzjev inte att 
han skulle återvända först 7 år senare. Det 
kommer att vara ett annat Sverige, och 
många har nu nästan glömt de forna nära 
relationerna till Ryssland. Men som erfaren 
diplomat anade han redan i april 1725 de 
första tecknen på kommande förändringar, 
när han skrev i en rapport att ”konungen 
och drottningen börjar uppmärksamma och 
menagera framstående personer här och 
besöka välvilliga senatorer och senatriser, 
något som de inte gjort tidigare”. Det sven-
ska kungariket förberedde sig på att ändra 
sin utrikespolitiska kurs …

Text: Galina Sjebaldina, RSUH, RANEPA, Moskva
Översättare: Bengt Eriksson
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UTBLICK 

RYSSLAND

D en åttonde mars firas kvinnodagen 
i Ryssland, då kvinnor traditionellt 
får blommor, godis och vin. Istäl-

let för att uppmärksamma emancipation, 
såsom dagen föreskriver, understryks ”det 
kvinnliga” hos damerna. Men hur ser man 
på de traditionella idealen i dagens Ryss-
land? Förväntas en kvinna fortfarande 
vara hemmafru och ta hand om familjen, 
eller är det acceptabelt för henne att bli en 
framgångsrik företagare?

Som så ofta i liknande frågor brukar 
man säga att Ryssland är stort, och i detta 
fall är storleken faktiskt en viktig faktor. 
Dessutom består landet av många regioner 
som fortfarande bevarar sin kultur och 
sina traditioner. Det som är normen för 
Moskva och Sankt Petersburg kan mer 
eller mindre accepteras i en del byar run-
tom i landet men eventuellt anses näst intill 
ärekränkande någonstans i Dagestan eller 
Tatarstan. Att beskriva alla de 190 mindre 
folkgrupperna i Ryssland och deras attityd 
blir nästan ett omöjligt uppdrag, så jag får 
fokusera på de större städerna i den euro-
peiska delen av Ryssland.

Ända sedan jag var liten har jag hört 
om det manliga och det kvinnliga. Från det 
typiska ”du är en flicka så du ska bära klän-
ningar” till ”en äkta kvinna ska alltid lyssna 
på sin man och lyda honom”. Utseendet 
och beteendet är alltså det första man 
tänker på när det kommer till det kvinnliga 
och manliga.

När man kommer till Sverige som turist 
från Ryssland slås man genast av en konstig 
tanke: svenska män är stiliga och snyggt 
klädda, medan kvinnor verkar mest föredra 
praktiska och bekväma kläder. Nästan inga 
eleganta klänningar, högklackade skor, fina 
frisyrer och smink. ”Tittar de ens i spegeln 
innan de går ut?” undrar några av mina 
rysktalande studenter.

För många av dem är det helt omöjligt 
att ens gå ut och kasta sopor i sopnedkastet 
som ligger på samma våning utan att spen-
dera åtminstone några minuter framför 
spegeln. Hjärnan fylls genast av rädslor: 
”Tänk om grannarna ser mig utan smink? 
Vad ska de säga? De kommer visst att lägga 

märke till påsar under mina ögon eller att 
min skjorta inte är struken”.

Smink är, enligt vad många ryska kvin-
nor tror och påstår, något som förvand-
lar en till en riktigt attraktiv person. ”Vad 
är det för kvinna som inte sminkar sig?” 
– liknande diskussioner har förts av ryska 
kvinnor både i Ryssland och utomlands. 
Till och med när man flyttar till ett annat 
land har man ofta svårt att avstå från 
smink. Det handlar inte om att dölja en 
finne eller två – det handlar om att uttrycka 
sin kvinnlighet. Smink och nagellack är för 
många en del av vardagen, lika naturligt 
som mat och sömn.

Vad kan då sägas om kläder? På kontor 
råder det inte så sällan inofficiella dress-
koder, så män måste dyka upp i kavajer 
och kvinnor i blusar och kjolar (alterna-
tivt striktare eleganta kostymer) – men så 
är det förstås inte överallt. Ibland tillåts en 
mer avslappnad vardaglig klädstil. Ändå 
så väljer en del kvinnor att komma i kjol: 
klänningar och kjolar är något som rys-
sarna definitivt förknippar med kvinn-
lighet. ”Jeans är praktiskt och bekvämt, 
men klänning är kvinnligt och vackert”, 
brukar många säga. På företagsfester och 
födelsedagskalas ser man kvinnor nästan 
uteslutande i klänningar – just eftersom det 
är extra snyggt och kvinnligt.

Förutom klädsel och smink finns det 
andra tydliga markörer på ”det kvinn-
liga”: nämligen, kvinnans roll i hemmet 
och familjen. Att ta hand om barn, laga 
mat och hålla lägenheten ren och städad är 
oftast kvinnans uppdrag. På sistone har män 
börjat hjälpa till, men bilden av att komma 
hem till hustrun och få en varm soppa 
serverad lever fortfarande kvar i samhället 
och känns rätt naturlig för de båda könen.

Många ryska kvinnor accepterar den 
här rollen, men det betyder inte att de inte 
vill göra karriär vid sidan av. En modern 
kvinna förväntas kunna hinna med mat-
lagning, skönhetssalonger och jobb. Att 
nå bättre positioner tycks inte vara något 
större problem – bara det finns vilja. 
Många kvinnor nöjer sig med lägre posi-
tioner – och detta inte för att de inte tror 

att de kan prestera bättre eller för att det 
motsatta könet står i vägen. De tycker helt 
enkelt om att ägna sin tid åt annat än jobb.

Däremot finns det vissa jobb som tycks 
vara opassande för kvinnor på grund av stora 
risker för hälsan. Från och med 2021 är listan 
förkortad till 100 yrken – till skillnad från 
de tidigare 450. Bland de förbjudna yrkena 
hittar vi sådana som kan påverka kvinnans 
förmåga att föda samt jobb som utförs under 
jorden eller i extrema betingelser. Dessutom 
får kvinnor inte jobba som brandmän, lastare, 
professionell dykare eller skogshuggare – med 
andra ord, yrken som kräver fysisk styrka 
eller utgör fara för hälsan kan kvinnor bara 
glömma. Tidigare var det också förbjudet för 
kvinnor att till exempel jobba som lokförare 
på tunnelbanan eller chaufför av tunga lastbi-
lar. Det intressanta är att alla dessa yrken var 
fullt tillgängliga för sovjetiska kvinnor. Förän-
dringen började ske när befolkningsminskning 
började kännas akut och kvinnor behövdes till 
annat än gasutvinning och bygge av järnvägar.

Upplever ryska kvinnor att de är förtryck- 
ta? Knappast. De flesta tänker nog inte alls 
på det. Att ta emot blommor på en dejt, att 
låta sin partner hjälpa till med en tung väska, 
betala på restaurangen eller öppna dörren åt 
henne anses inte vara brist på respekt. Det 
är precis tvärtom: av många uppfattas detta 
som omtanke och omsorg. Detta är dessutom 
något som etikettsreglerna föreskriver.

Den stora förändringen som märks i det 
ryska samhället idag gäller nog snarare män 
än kvinnor. Det är de som går längre och län-
gre bort från sin manliga image, där man tidi-
gare måste visat sig som en tuff självständig 
kille. Det blir allt fler som inte skäms över att 
laga varierad mat eller ta pappaledighet och 
leka med sina barn – något som var nästan 
omöjligt att se när jag var barn. Men ”det 
kvinnliga” hos kvinnor lever kvar i en märklig 
blandning av en allt-i-allo person som vid 
sidan av sitt jobb och sina 
vanliga hemsysslor hittar 
tid och ork att göra sig fin 
och attraktiv på alla möjliga 
fronter.

Text: Julia Antonova

Hur mycket av ”det kvinnliga” 
är kvar i Ryssland?

Foto:Micheile dot com, Unsplash
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UTBLICK 

UNGERN

Den svenska kulturens spår är närva-
rande i Ungern på otaliga och mångfal-
diga sätt, både i de där gemensamma 
historiska ögonblicken som gömmer 
sig i det förflutna hos de två länderna 
och i den färgrika, moderna kulturella 
programskalan som sträcker sig från 
det allvarliga till det underhållande, från 
föreläsningar om det svenska sam-
hället till utställningar om hur viking-
arna klarade sig i Östra Ungern under 
1000-talet.  

Det räcker att tänka på de påtagliga och inte 
så påtagliga svenska minnesmärkena som 
Ungern bevarar, från värdshuset där Karl 
XII övernattade i Debrecen till skulpturen 
i Budapest till minne av Raoul Wallenberg 
och förintelsens offer, för att få en inblick 
i hur många gånger Sverige och Ungern 
har korsat vägar tidigare, men samtidigt 
upptäcker man allt mer den oundvikliga 
sanningen att Sveriges kultur fortsätter leva 
kvar bortom minnestavlorna även i det 
nuvarande ungerska samhället – i ett land 
där kulturlivet tydligen har vaknat upp ur 
sin törnrosasömn efter pandemin. En av 
de främsta mötespunkterna mellan de två 
kulturerna är förstås Sveriges ambassad i 
Budapest som utgör ett viktigt element för 
förstärkandet av de diplomatiska relation-
erna. Vid ambassaden tjänstgör tre utsända 
tjänstepersoner från Utrikesdepartementet 
samt elva lokalanställda och det finns även 
en försvarsattaché som är placerad där. 

Eftersom Sverige under våren 2023 är 

ordförande i EU:s ministerråd kommer det 
svenska ordförandeskapet att leda runt 2000 
formella möten i Bryssel och Luxemburg. 
Runt ett hundrafemtio informella möten 
kommer att hållas på olika platser i Sverige 
och samtidigt arrangeras olika svenskrelat-
erade program i Ungern, bland andra ett 
offentligt evenemang där ambassadören 
Dag Hartelius talar om den omfattande 
europeiska säkerheten ur ett nordiskt pers-
pektiv på Ambassadörernas Forum i Buda-
pest den 28 februari. Hartelius passade på 
och besökte även Európa Pont (Europeiska 
Unionens gemensamma utrymme i Buda-
pest) där han samtalade med de andra 
gästerna om den svenska bokkulturen och 
berättade om Sveriges ordföranderoll i EU:s 
ministerråd i slutet av januari, i den nyaste 
episoden av ett populärt event som kallas 
för En kopp Europa.       

Besökare som regelbundet vistas i Buda-
pest kanske betraktar ”Ungerns nordligaste 
punkt” som sitt speciella smultronställe 
inom huvudstaden. Skandinaviska Huset 
vars verksamhet i betydande utsträckning 
påverkar det ungerska kulturella livet är en 
ideell organisation som fyller 20 år 2023 och 
drivs till största del med hjälp av entusias-
tiska volontärer från alla möjliga yrken och 
samhällsskikt. Det har sedan länge kallats 
för Skandináv Ház eftersom det fungerar 
som ett slags samtida mötespunkt, en bro 
mellan kulturer, och erbjuder ett antal 
språkkurser i svenska, norska, danska och 
isländska för alla som vill lära sig ett av de 
skandinaviska språken. Huset arrangerar 
även gastro- och barnprogram, teaterkväl-
lar, filmvisningar, nordiska book challenges 
och så kallade språkkvällar med svenska 
gäster av olika professionella bakgrunder 
som lockar både svenskar som är bosatta i 
Ungern och ungrare som gärna skulle veta 
mer om Sverige och se bortom de vanliga 
stereotyperna om landet. I november 2022 
hade Skandinaviska Huset möjlighet att ta 
emot finskan Rebecka Vilhonen och öster-
rikaren Albert Ertl som bjöd publiken på en 
så kallad Nordic Stand Up kväll. Skandináv 
Ház har även haft sitt eget bokförlag – Ø 
Kiadó – ett tag nu, ett litet men enastående 
förlag som ständigt arbetar på att publicera 
nya och fräscha översättningar av moderna 
skandinaviska romaner, Det enorma eventet 
Think Nordic som organiseras nästan varje 
år är ett slags samarbete mellan de skandina-
viska ambassaderna i Ungern, med välkända 

inbjudna skandinaviska experter från en hel 
mängd olika ämnen. Volontärerna som främjar 
Skandinaviska Husets verksamhet hjälper även 
till med den årliga Skandinaviska Filmfestivalen 
(Skandináv Filmfesztivál) där de senaste årens 
finaste filmer och kortfilmer tävlar med varan-
dra inför en väldigt ivrig och öppensinnad lokal 
publik på den pyttelilla bion Art+Cinema.

Älskare av de olika formerna av en mer 
experimentell och tankeväckande teater sätter 
säkert stort värde på att August Strindbergs 
kända enaktare drama, Den starkare äntligen 
debuterar i februari 2023 på en av Ungerns 
främsta nationalteatrar, den berömda Győri 
Nemzeti Színház, i regi av Zalán Zakariás och 
med Anita Mózes och Kinga Szenes i huvud-
rollerna. Pjäsen som idag hör till författarens 
oftast spelade dramer hade ursprungligen 
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Text: Judit Hollos

Bortom de vanliga minnestavlorna
den svenska kulturens nuvarande roll i Ungern
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UTBLICK 

UNGERN

Margó-festivalen

Inför 2022 års tävlingsstart var det bara en skola som fick 
ställa in på grund av coronarestriktioner. Kanske var det 
någon mer skola som inte anmälde sig på grund av res-
triktioner. Hur som helst så är vi nästan uppe på rekord- 
nivå vad det gäller antalet deltagare. Det fattas bara 178 
personer, så är vi uppe i 2017 års rekord med 2 273 del-
tagare. Detta hoppas vi kunna slå 2023.

46 skolor från 4 världsdelar deltog och totalt var det  
2 095 deltagare och tillsammans presterade de 7 491  
resultat i de fem olika grenarna som VM:et består av. 
Som vanligt var det barn från förskolan och upp till och 
med gymnasiet som tävlade, men också knappt ett hund-
ratal vuxna, lärare och tävlingsfunktionärer. Några skolor 
hyr in sig på idrottsanläggningar, andra tävlar i parker 
och på stränder. 
 
Det viktigaste med arrangemanget är att man har kul och 
får göra något tillsammans och eftersom vi alla kämpar 
på i samma tävling, spelar det ingen roll om skolan är 
liten eller stor. 282 medaljer i guld, silver och brons dela-
des ut och alla som deltog fick förstås ett diplom. 

Vi är redan på gång och förbereder nästa tävling, SUF-
VM 2023 och en inbjudan kommer i maj/juni. Då vill vi 
gärna se fler skolor på startlinjen!

För frågor om tävlingen: suf-vm@live.se
    

Teneriffa

Karlsruhe

 ”Medaljregn”

Dublin
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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 bokstaven S. 

 

 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 
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attributiv plural; 
svag form 

1 tummär  ’tom’ 
nīär ’ny’ 

tumm 
nī 

tummt 
nitt 

tummar 
nīar 

2 dīran ’dyr’ 
fāḷan ’vacker’ 

dīr 
fāḷ 

diṭṭ 
faṭṭ 

dīrar 
fāḷar 

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

likḷe 
roste 
nako 

likḷet 
rostet 
nakot 

likḷendar 
rostndar 
nakondar 

 

Andlig värld, kultur, utbildning 

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

bokomslag būk-lokk n. 1 

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

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

gudstjänst kirke-goŋŋ m. I.1 

häfte häft n. 1 

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

sed; vana mūt n. 1 

Psykiska fenomen 

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

minne minne n. 2 

 

Fysisk värld och naturfenomen 

grunt ställe i floden minne n. 2 

komet märke n. 2 

mosse, kärr musa m. III.1 

luft lüft n. 1 (bara sing.) 

moln möḷe-kḷomp m. I.1 

måne mōn m. I.4  

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

används om land utanför byn) 

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

 

Människor 

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

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

sing.) 

manfolk mann-foḷk n. 1 (bara sing.)  

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

Feminina substantiv:

Neutrala substantiv:

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

Principer för denna publikation var förk-
larade i föregående artiklar i Sverigekontakt 
(2021, nr. 3 och 4). Det är inte alla tema- 
tiska 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 mate-
rialet 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 beteck-
nas 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’.
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Andlig värld, kultur, utbildning
folksägen, saga skask f. II.2 (< ry. сказка 
[skáska])
psalmbok, psaltare salm-būk f. III
språk sprōk n. 1 

Fysisk värld och naturfenomen
skugga skogg m. III.2 
snö snjū/snjǖ m. I.1 (bara sing.) 
snödriva snjū-drīv f. II.2 
stjärna stjēn f. II.2 

Människor
person sjūn n. 1 (jfr. sv. hjon!)
skolpojke skūḷ-pojke m. I.1 
släkt släft n. 1 (bara sing.) 
släkting släftiŋ m. I.1 
son sonn m. IV 
styvfar stjǖ-fār m. II.1
styvmor stjǖ-mūär f. II.2
syndare sindar m. II.2 
syster sistär f. II.2 
zigenare sígan m. I.4 

Yrken, sysselsättningar
gräsklippare, dem som slår hö slōar 
m. II.2 
skrivare skrīvar m. II.2 
soldat sáldat m. II.1 eller m. I.2 
säljare sjȫḷjar m. II.2; kvinnlig säljare sjȫḷ-
jaṣk f. I.1 
skytt, den som skjuter skjǖtar m. II.2 
smed smē m. II.1, smēar m. II.2 
spinnerska spinnaṣk f. I.1 
vävare spinnar m. II.2 

Djur, fåglar, fiskar
hingst skǟl m. I.1 
igelkott sku-grīs m. I.2; ung igelkott sku-
grīsuŋ m. I.1 
kanin strüss f. II.2; kaninhanne strüss-
hann m. I.4; kaninunge strüssuŋ m. I.1 
sill sill m. II.1 
skata skjǖr f. II.2 
snigel skāḷ-makk m. I.1 
stare stora m. III.1 
örn späriŋ m. I.1 

Människo- och djurkropp
gadd spǖt/spjǖt n. 1 
hud skinn n. 1 (bara sing.) 
nos snürr m. I.1 eller m. I.2, snǖr m. I.3 
sida sī f. II.2
skalle skall n. 1 
skägg skägg n. 1 
stjärt stjäṭṭ m. I.2 
strupe strǖp m. III.2 eller m. I.1 
sår sōr n. 1 
öronsnibb snipa m. III.1 

Växter
fröskida skäi f. II.2 
mullbärträd silkesbäṣṣ-trǟ n. 1 
mögel skimmöḷ n. 1 (bara sing.); fläck av 
mögel skimmöḷ-fḷäkk m. I.5; »mögelluft», 
unken luft skimmöḷ-lüft n. 1 
plommonträd slive-trǟ n. 1 

skate, topp på träd skota m. III.1 
skott (hos buskar, träd) sprǖtar (bara 
plural förekommer)
stam stamm m. I.1 
stjälk stjöḷk m. III.2 
stubbe stubb m. I.1 eller m. III.2 

Byggnader och deras delar
balk, timmer stukk m. I.1 
gavel stjǖ-gāvöḷ m. I.3 
hus stjǖ f. I.1 
häststall stall n. 1 
sjukhus sjǖk-hǖs n. 1 
skjul skǖr n. 1 
skjul för halm och hö, ladugård spikar 
m. II.2 
smedja smē f. II.2 

Hushållsobjekt, möbler
bänk site-bänk m. I.5 
durkslag sīlar m. II.2 
frans slipp f. II.2 
handduk strüko-slarv f. II.2 
hög av skräp smōḷ-ruka m. III.1 
karm stūḷ-gāvöḷ m. I.3, stūḷ-karm m. I.1 
lucka skott n. 1 
mugg stūp n. 1 
planka spōḷ m. I.3 
silkestråd silkes-gōn n. 1 
silkestyg silkes-kḷē n. 1 
sked spōn m. I.4 
skolbänk skūḷ-bänk m. I.5 
skåp skōp n. 1 
slarva slarv f. II.2 
slev släiv f. I.1 
snapsglas sjǖp n. 1 
snöre, skosnöre snēr n. 1
spatel skūḷ f. II.2 
spegel spȫḷ m. I.3 
spetsar spitsar (bara plural används)
spjäll spǟld n. 1 
stol stūḷ m. I.3 
strykjärn striken n. 1 
trasor slarv-targḷar m. I.3 (används bara i 
plural)
såpa sōp f. II.2 (bara sing.) 
såpbit sōp-bita m. III.1 
tändsticka stikk f. II.2 

Verktyg
bryne skinu-stäin m. I.4 
brynsten slīp-stäin m. I.4 
kofot stāvär m. I.3 
käpp stoka m. III.1 
liten lie skiss m. I.2 (från ukr. скiсок 
[skísok])
nagel spikk m. I.1 
sax skǟr f. II.2 
sikt sōld n. 1 
skaft skaft n. 1 
skruv skrǖ m. I.1 
skruvnyckel skrǖ-likäḷ m. I.3 
slända spinn-täin m. I.4 
spade skifl f. II.2 
spinnrock spinn-rukk m. I.1 
såg sōg f. II.2 
sågbock sōg-bukk m. I.1 

trädgårdssax skuta m. III.1, skutar m. II.2 
årder sakk m. I.1 

Kläder
blöja skon-slarv f. II.2 
skjorta skjoṭṭ f. II.2 
sko skū m. I.1 
skodon som man hade på i regnigt 
väder skē m. I.1
skridskor skrill-skūar m. I.1 (pl.); skrill-stövḷar 
m. I.3 (pl.) 
snöre snēr n. 1  
spänne spänn f. II.2 
veck skjörpniŋ f. I.1 

Mat
inlagd fisk salt-fisk m. I.1 
kött på revben sī-kät n. 1 
salt salt n. 1 (bara sing.)
skal skāḷ n. 1; som liknar skal skāḷ-aṭich 
(oböjl.) 
skinka skink f. II.2 (bara sing.) 
skorpa, torrt bröd skorp f. II.2 
smör smēr n. 1 (bara sing.) 
smörgås smäro-brē n. 1 
soppa med surmjölk och klimpar 
sjǖrmöḷks-aleskväliŋ m. I.1 
soppa med ängssyra sīr-boṣṣ m. I.2 
surmjölk sjǖr-möḷk n. 1 
sylt sirop m. I.1, bara sing. (< ry. сироп 
[siróp])

Byn och dess delar
stig stīg m. I.1 
trädgård bakom huset stūr-kätt m. III.2

Sjukdomar
diarre skito/skitu f. II.1 (bara sing.) 
kramp sinu-drā (genus och böjningstyp är 
inte klara)
sjukdom sjǖkdumm m. I.1 
sårskorpa skorv m. I.1 (bara sing.) 

Ämnen och material
dynga skōn n. 1 (bara sing.) 
lera spiko-läiär n. 1 (bara sing.) 
salva, smörjelse smäreṣt n. 1 
sand sōnd m. I.4 eller I.1 (bara sing.) 
silke silke n. 1 
silver silvär n. 1 
skinn skinn n. 1 (bara sing.)
skräp smōḷ n. 1 (bara sing.); soḷk n. 1 (bara 
sing.)
slem släim n. 1 
snor snūr m. I.3 eller n. 1 
soda sōda f. (oböjl.) 
sten stäin m. I.4 
stärkelse stirkeṣt n. 1 

Abstrakta substantiv
hälsa starkhäit f. I.1 
promenerande spatsande n. (oböjl.) 
putsning smittande n. (oböjl.)
sanning saniŋ f. I.1 (bara sing.) 
seende, det att se sīande n. (oböjl.) 
skogarbete skū-arbet n. 1 
skott skott n. 1 
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skuld skǖld (oböjl.) 
smak smāk m. eller n. 1 
synd sind f. I.1 

Adjektiv och particip
hes skravḷatär 1 
hård, inte mjuk, torr skarpär 1 
ihålig, »slö» slǖendär 3 
inbilsk stūraftndär 3; stūr-hǖatär 1 
knasig skütndär 3 
möglig skimmḷatär 1 
rynkig snürkjatär 1 
sakta sāfta (oböjl.) 
salt saltasla (oböjl.) 
sandig sōndatär 1 
sjuk sjǖkär 1 
sjuklig sjǖk-lētatär 1 
skallig skallatär 1 
skarpnosig spits-näsatär 1 
skev, krokig skäivär 1; skäivatär 1 

skyldig skǖld (oböjl.): vara skǖld vara sky-
ldig; skǖlde (oböjl.): skǖlde före nōat skyldig 
till något
skäggig skäggjatär 1 
slak slākär 1 
slemmig släimatär 1 
slät slētär 1 
smal smāḷan 2 
smutsig skōnatär 1; soḷkatär 1 
snorkig snūratär 1 
snål snöüär 1 
sorglig sorgḷendär 3 
spetsig spitsatär 1 
stackars stakkaṣ (oböjl.) 
stark; frisk starkär 1 
stenig stäinatär 1 
stinn stinndär 1 
stor stūran 2; ganska stor stēṣla (oböjl.) 
sträng strōŋär 1 
styv stīvär 1 
sur sjǖran 2; lite sur sjǖr-lētatär 1 

sömnig sōatär 1 
söt sētär 1 
sötaktig sēt-lētatär 1 
tyst stilla (oböjl.) 
ödmjuk spākär 1 

Adverb
fullständigt släkkande; stukkande 
ganska skēn; skäint 
hårt skarft 
sakta sāfta 
sedan sjānd: länge sedan lōŋaṭīär ˈsjānd 
smygande; oväntat stjöḷandest 
snart; nästan snāṭ/snaṭṭ 
snett snäitt 
starkt starft; sova djupt sōa starft 
stilla stilla 
så so; soṣṣ 

Text och foton: Alexander Mankov (Institutet för 
språkvetenskap, Rysslands vetenskapsakademi)
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Sankta Lucia är en stor högtid och 
en av de viktigaste dagarna i Sve-
rige. Man firar dock denna dag inte 
bara inom Sverige – i Riga hade 
studenter som studerar svenska på 
Lettlands universitet och på Lett-
lands kulturakademi tillsammans 
med sin lärare Anders Olsson förbe-
rett en underbar upplevelse för alla 
som var intresserade av att lära kän-
na Sveriges traditioner lite mer.

      
Studenterna, som pluggar svenska på oli-
ka nivåer, deltog i två konserter: den första 
skedde på humanistiska fakulteten och den 
andra på kulturakademin. Studenter, lärare, 
andra som jobbar på fakulteten och också 
elever från Rigas ukrainska skola fick en 
live-show och en möjlighet att lyssna på de 
traditionella svenska sångerna som Staffans-
visan, Nu tändas tusen juleljus och liknande. 
Som traditionen förpliktar var alla flickor i 
vita klänningar med röda band och kran-
sar, och pojkarna hade bara vita kläder och 
stjärngossemössor. Publiken var överraskad 

Luciafirande 
i Riga

att se sådana kläder men alla har funnit 
dem fina och pojkarnas mössor roliga. 

Förberedelserna slutade inte efter 
fakultetens konsert, eftersom många av stu-
denterna skulle sjunga på kulturakademin 
några dagar senare. Denna gång var kon-
serten större och fler människor kom. På 
den här Luciakonserten kunde publiken 
höra inte bara sång, utan också gitarr, fiol, 
piano och en unik irländsk bouzouki. 

Den här Luciakvällen ordnades tillsam-
mans med Förbundet Lettland-Sverige, så 

efter konserten kunde alla smaka på glögg, 
lussebullar och pepparkakor. Sverigekontakt 
var också med och gav stöd till konserten. 

Studenterna på humanistiska fakulteten 
och kulturakademin och alla som lyssnade 
ska minnas denna dag som en enastående 
erfarenhet. Vi är jättetacksamma för att vi 
fick den här upplevelsen! 

Text: Daniil Shvartsman. 
Tredjeårsstudent på Lettlands universitet 
och deltagare i konserterna 
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VYKORT FRÅN

Luciaförberedelser i svenskklass i Vitebsk, Belarus

Luciafirande i St John´s Lutheran Church, New York.
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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

Association of Swedish Beyond Bor-
ders – SMUL – är aktiv på många plan 
för att främja svenskan utomlands, 
bland annat med ett stort forum på  
Facebook, men även på ett politiskt 
plan i samarbete med Svenskar i Värl-
den (SVIV), där vi är delaktiga med att 
ta fram resolutioner om svenskunder-
visning. Organisationen är internatio-
nell men registrerad i British Columbia 
i Kanada.

SMUL-akademin startades 2017 utifrån 
en enkätstudie om SMUL som visade att 
många utlandssvenska föräldrar önskar 
svensk högskolebehörighet till sina barn och 
letade efter fler digitala alternativ, speciellt 
på de orter där det inte fanns en svensk skola 
etablerad. 

SMUL-akademin har för närvarande 316 
elever inskrivna. Det finns kurser för barn och 
tonåringar som distans- och fjärrundervisning 
i både kompletterande svenska och nybör-
jarsvenska (svenska som främmande språk). 

Fjärrundervisning definieras i skollagen 
som interaktiv undervisning som bedrivs 
med informations- och kommunikations- 

teknik där elever och lärare är åtskilda i 
rum, men inte i tid. Distansundervisning 
bedrivs med hjälp av instruktionsfilmer från 
en lärare, skrivna instruktioner och handled-
ning av föräldern. 

För många föräldrar är det tungt att bära 
hela kostnaden för svenskkurser själva, något 
som har märkts speciellt i år då den kanaden-
siska dollarn är stark och har gjort att 
SMUL:s kurser blivit cirka 25% dyrare mot 
många andra valutor. Den 23 juni skickade 
därför SMUL in en ansökan till Skolverket 
om godkännande som huvudman för att söka 
statsbidrag för vår undervisning i komplette- 
rande svenska. SMUL fick först besked om 
att ansökan skulle diskuteras internt eftersom 
det fanns oklarheter angående vad regelver-
ket tillät angående undervisning på nätet.

Nu har SMUL fått det glädjande beske-
det att SMUL är godkänd som huvudman. 
Detta är ett historiskt besked, eftersom det 
tidigare varit osäkert om fjärrundervisning 
kunde godkännas som undervisningsmodell i 
ansökningar om statsbidrag. 

Skolverket anger i sitt beslut till SMUL 
att ”fjärrundervisning är en undervisnings-
modell som kan användas. Intresset för detta 

har vuxit fram hos föreningarna under pan-
demin då många sett fördelarna med detta, 
framför allt för de något äldre eleverna. 
Märk väl att det handlar om möjligheten 
till fjärrundervisning som sker i realtid med 
lärare och elever åtskilda. Distansunder-
visning är inte tillåtet eftersom statsbidraget 
till denna verksamhet regleras i förordningen 
sfs 1994:519.”

Det är bara för eleverna med fjärrunder-
visning i kompletterande svenska som 
SMUL kan söka statsbidrag. Nybörjarsven-
skan omfattas tyvärr inte av förordningen 
för statsbidrag eftersom denna kräver att 
vårdnadshavaren ska använda svenskan som 
det dagliga umgängesspråket med eleven.

Beslutet kommer att ändra villkoren för 
främjandet av svenskundervisning utom-
lands i framtiden. Med det vill vi i SMUL 
tacka Skolverket, speciellt Per-Olov Otto-
son, som har skött ärendet, för ett beslut 
som verkligen ligger i tiden och ger bättre 
förutsättningar för många skolföreningar 
att överleva. Tack! 

Text: Lena Normén-Younger och 
Monica Bravo Granström

Skolverket stödjer 
fjärrundervisning i 
kompletterande svenska
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En bit av Ukraina i Ungern
I Manchester, England, finns sedan många år 
en grupp människor som vill lära sig svenska 
eller som vill behålla sina tidigare på något 
sätt inhämtade svenska språkkunskaper. De 
träffas både fysiskt och digitalt för att
• hjälpa människor som försöker lära sig  
 svenska
• hjälpa personer som redan kan svenska  
 och som vill behålla sin talade svenska  
 genom att öva på språket
• ge information till alla som vill åka och  
 arbeta och bo i Sverige utifrån vår kun- 
 skap och erfarenhet att ha gjort just det  
 själva 
• mötas för sociala aktiviteter som   
 måltider, promenader, konserter etc.

Gruppen startades i oktober 2010 och har 
idag 1719 medlemmar. Åldrarna på våra 
medlemmar sträcker sig från personer 
i tjugoårsåldern till personer över åttio. 
Medelåldern ligger troligen runt 40–50. Vi är 
uppdelade ungefär fifty-fifty mellan män och 
kvinnor.

Vi träffas två gånger i veckan online och 
ibland fysiskt i centrala Manchester. När vi 
ses personligen träffas vi i baren på Premier 
Inn, Dale Street, Manchester – ett sten-
kast från Manchesters centralstation Picca-
dilly. Ett av veckans två online-möten är för 
nybörjare och för dem som nyss börjat att 
studera svenska medan det andra är ett mer 
avancerat konversationsmöte, för de som 
redan kan språket.

Våra medlemmar har olika anledningar till 
att vilja lära sig eller träna sin svenska:
• de vill prata med släktingar i Sverige.
• de har en svensk flickvän eller pojkvän.
• de har lärt sig lite svenska som barn på  
 grund av en svensk förälder och vill   
 behålla språkkunskaperna.
• de har hört svenska i en tv-serie och blivit  
 intresserade av språket genom det.
• de bor i Sverige men får inte möjlighet  
 att prata svenska på jobbet (på grund av  
 en engelsktalande miljö).

Svenska i Manchester, UK

Flera av våra medlemmar reser ibland till 
Sverige på semester eller för att träffa släk-
tingar eller gamla arbetskamrater. Vissa har 
till och med hus i Sverige som de under-
håller och bor i då och då.

Vi välkomnar nya medlemmar från hela 
världen. Det kostar ingenting att gå med 
i gruppen. Mer information finns på vår 
hemsida: https://www.meetup.com/Man-
chester-Swedish-Language-Meetup-Group/

Text: Andy Frost

Photo by Chris Curry on Unsplash

På utflykt
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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

En nordisk våg sveper över Paris, 
”Stjärnhimlen på natten”, ”Dans vid 
sjön”, ”Unga människor vid stranden”, 
”En kväll på Karl-Johans Avenue”, 
”Skriet”, August Strindbergs och Hen-
rik Ibsens porträtt och även många 
självporträtt av konstnären själv, 
Edvard Munch.

Alla dessa tavlor, Edvard Munchs samlade 
verk kan betraktas på Musée d’Orsay i Paris 
till den 22 januari 2023.

Vimmlet av folk rör sig i den gamla tåg-
stationen, precis som om det skulle sitta 
kvar i väggarna och många ser till och med 
ut att ha bråttom.

Flera utställningar är på gång och föru-
tom den permanenta utställningen ämnade 
vi med eleverna som läser svenska på lycée 
Colbert att se E. Munchs verk en grådisig 
onsdageftermiddag i januari.

Om det fanns tid över kunde man slinka 
in och se konstnären Rosa Bonheurs (1822– 
1899) vackra djurporträtt.

Vi förflyttade oss genom salarna och 

med ens blir man tagen och förundras av 
vyerna, färgerna, formerna, porträtten och 
ljuset eller skenet som tavlorna utstrålar.

Känslorna som uttrycks i tavlorna blir 
påtagliga, kärlek, ängslan, ångest och 
ännu mera ångest. En kvinna står bredvid 
mig och talar med en annan kvinna och 
jag hör “depression, depression och åter 
depression”.

Jag frågade eleverna hur de uppfattade 
målningarna och ingen nämnde någonting 
som hade med ångest att göra. Liv tyckte 
om perspektiven i gravyerna, litografierna, 
Madeleine imponerades av ansiktsuttrycken 
som antingen var formlösa eller framförde 
någon slags skräck med dess utstående 
ögon. Många tyckte särkilt bra om tavlorna 
som visades i slutet av utställningen – de ljusa, 
figurativa landskapsmotiven.

Selma var särkilt förtjust i den blåa fär-
gen i målningen ”Stjärnhimlen på natten” 
som lär ha varit en allegori till Vincent Van 
Goghs ”Nuit Etoilée”.

Atmosfären och motivet skildrade män-
niskans siluett som en skugga i snön som 

Edvard Munch 
– Musée d’Orsay

smälter samman med naturen.
Intill Edvard Munchs avporträttering 

av August Strindberg (de var goda vänner 
sedan Paristiden 1890) ser man ett stavfel, 
det står ”Stridberg”, E.Munch ville antyda 
A. Strindbergs självupptagenhet eller kritiska 
och kontroversiella inställning i allmänhet, 
men den sistnämnde skulle visst även ha yttrat 
sig ogillande om en av E.Munchs utsällningar 
i tidningen ”Revue Blanche”.

Gissa vad nästa lektion kommer att ägnas 
åt, om inte ”Fröken Julie” av A. Strindberg i 
hög person.

Pjäsen visades för första gången i Paris  
på théâtre de l‘Oeuvre, även Henrik  
Ibsens pjäser ”Ett dockhem”, ”Vildanden” 
uppfördes där och affischerna tecknades av 
Edvard Munch.

Vi lämnar salen och alla grandiosa kultur-
skatter och onekligen tänker man på Edvard 
Munchs ord som han skrev i en sketchbok 
mellan 1930 och 1936: ”Vi dör inte, det är 
världen som lämnar oss”.

Text: Gabrielle Rozsaffy
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En bit av Ukraina i Ungern

Julgran, tomte, skinka, långkål, lutfisk 
och risgrynsgröt, lucia och lussekatter, 
adventskalender, adventsljusstakar, 
julklappar, Kalle Anka och julotta. 
Rött och ljus och tomtebloss. 

S vensk jul är väldefinierad, standar-
diserat scenograferad med återkom-
mande händelser, riter, maträtter 

och personager som den kalendariska kol-
lektiva högtid den är.

Jultomten, en överviktig äldre herre med 
röd luva och vitt skägg är en mix av illus-
tratören Jenny Nyströms julkort från förra 
sekelskiftet, Coca-Colareklam och Disney-
filmer, baserad på den givmilde grekiska 
biskopen och helgonet Sankt Nicolaus från 
300-talet. Hans fortskaffningsmedel är jul-
bock eller rensläde. Viktor Rydbergs lille gråe 
stränge hustomte, den ende som är midnatts- 
vaken när det är snö på taken och som har 
ansvar för djuren i ladugården är nästan 
bortglömd som förebild. Hans medverkan till 
Nils Holgerssons resa är dock väsentlig.

Det finns dock en annan variant av St 
Nikolaus eller Santa Claus – nämligen den 
nederländske Sinterklaas som rider över 
hustaken på en vit häst – och vars likhet 
med Oden på Sleipner har noterats. Båda 
har medhjälpare som rapporterar om barn 
varit snälla eller ej. Odens korpar Hugin 
och Munin är även behjälpliga i detta  
sammanhang.

Den isländska julupptakten är annor-
lunda än den svenska – här går rötterna 
långt ner i asatro och isländska sagor. Folk-
trons farligaste väsen blir aktiva och förbin-
delsen mellan Världarna är öppen. Mid-
vinterblotets förkristna firande känns inte 
så avlägset. 

Luciaimport – detta år manifesterat i 
bild på förstasidan av Morgunbla∂i∂ – och 
släktreceptet på långkål är gemensamhets-
nordiskt oundvikligt, gran och julaftonsde-
signen likartade, men vildand, ripa, han-
gikjöt, fårhuvud, varmkällebakat rågbröd 
och friterade och konstnärligt utskurna lau-
fabrau∂ är inhemska matvarianter. 

Decemberväntan har också andra inslag 
och hela julfirandet pågår i 26 dagar, fram 
till 6 januari.

Tretton tomtar, jólasveinar, med tvek-
sam härkomst – är de egentligen troll? – 
och familjebakgrund drar igång julmåna-

den, dagen före Lucia, när de kommer ner 
från bergen och lavafälten en efter en. De 
är värre än tyska prepositioner att lära sig:

Stekkjastaur, Giljagaur, Stúfur, Thvör-
usleikir, Pottaskefill, Askasleikir, Hur∂askel-
lir, Skyrgámur, Bjúgnakrækir, Gluggagægir, 
Gáttathefur, Ketkrókur – och Kertasnikir 
som den siste på själva julaftonen. De för-
svenskade namnen säger en del om deras 
liv och sysselsättningar; Klumpfoten, Klyft-
grabben, Stumpen, Slevslickaren, Kastrull-
skraparen, Skålslickaren, Dörrsmällaren, 
Filglupsken, Korvtjuven, Spanaren, Snusa-
ren, Köttkorpen och Ljustjuven. 

Deras uppväxt kan inte varit lätt – 
modern är sedan 1600-talet den elaka troll-
packan Grýla vars stapelföda var olydiga 
barn och vars tredje man är latmasken Lep-
palú∂i. De två första tog hon kål på. Hon har 
ett skräckinjagande husdjur, en katt; jólaköt-
turinn, som ger sig på dem som inte fått 
några nya kläder till jul, oklart varför.  Grýla 
var från början en slags hydra med flera 
huvuden, numera lär de ha reducerats till 
endast ett. Hur det gått med antalet svansar, 
horn och klövar är okänt. Hon har dock ett 
gediget förflutet; hon nämns redan av Snorre 
Sturlasson och i Sturlungasagan i början av 
1200-talet, bekräftas i en 1700-talsdikt, i en 
folkloresamling från mitten av 1800-talet och 
var kanske från början en del i ett hedniskt 
julspel. Danskarna försökte förgäves lagstifta 
mot jólasveinarna och deras barnskrämsel-
taktik under 1700-talet, men en ändring i 
dessas beteenden skedde först en bit in på 
förra seklet – de blev mera busiga än elaka.

I god tid före den första julsvennens 
ankomst ställer de isländska barnen skor 
i fönstren. Däri placeras – av den aktu-
ella dagens julsven – varje dag små gåvor; 
sockar, pennor, suddgummin, hårspännen, 
reflexer – alternativt kolbitar eller pota-

Nordatlantisk jul 
– så nära och så långt bort i tid och rum

tisar för odygdiga barn. Gåvorna är ofta 
relaterade till respektive julsvens karaktär 
och syssla: Skýr (en slags gräddfil) på Skýr-
gamurs dag, ljus på Kertasnikurs. Men sam-
tidigt passar julsvennerna på att stjäla mat 
och dryck och talgljus, slå i dörrar och kika 
in i husen. 

En annan julsed är Thorlaksmässan 
den 23 december till minne av 1100-tals-
biskopen i Skálholt Thorlákur Thorhalls-
son som reformerade biskopsämbetet och 
blev helgonförklarad, först av Alltinget 
1198, sen av påven 1985. Måltiden till 
denna dag bör vara inlagd rocka, långva-
rigt förberedd, snabbt tillagad. 

Julaftonen börjar klockan 18, varken 
förr eller senare.

Jólasvennarna återvänder till bergen en 
och en fram till 6 januari då julen tar slut 
och granen bärs ut.

Sen kan man se fram emot Thorrablót 
i januari-februari, då julmatsmenyn kom-
pletteras med bló∂mör, lif-
rarpylsa och surhaj. 

 Men då har jag redan 
åkt söderut.

Text: Ulla Berglindh

Laufabrau∂ 

Den nionde Yule-tom-
ten, Bjugnakrakir, eller 

Korvsnatten
Illustration: Haukur 

Valdimar Pálsson
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G isela har ägnat sig åt språkinlärning 
hela sitt yrkesliv, däribland bl.a.  
forskning om processbarhetsteorin, 

och är nu professor emerita vid Lunds 
universitet samt seniorprofessor i svenska 
språket vid Linnéuniversitetet. Hon är en 
av de få som även har studerat svenska hos 
personer utanför Sverige, just nu i en studie 
om språkbruk tillsammans med Monica 
Bravo Granström. Hon är även mormor och 
två av barnbarnen bor i Spanien.

Då och då är jag med om följande konver-
sation:
Bekant: Vad talar du för språk med dina 
barnbarn?
Jag: Svenska förstås!

Bekant: Men de bor ju i Spanien?
Jag: Ja, men svenska är deras förstaspråk
Bekant: Va? Hur kan det vara det?

Uppenbarligen är det svårt att tänka sig att 
man kan ha svenska som förstaspråk (eller 
modersmål) om man inte bor i Sverige. Men 
språk tillhör talarna, inte geografiska gränser. 
Och man kan ha flera förstaspråk, om man 
växer upp med flera språk. Just definitions-
frågor är något som har dykt upp ofta i mitt 
yrkesliv, när vi har tittat på språkinlärning i 
olika sammanhang. 

Med fyra språk som förstaspråk
I en studie av en fyrspråkig pojke (Stefan) i 
Sverige märkte vi snabbt att han hade god 

förståelse i alla språken, men 
den produktiva förmågan väx-
lade (Håkansson & Waters 
2021). När det gällde pro-
duktion var han säkrast på de 
språk som han hade använt 
mest; nämligen mammans 
språk (ryska) och förskolans 
språk (svenska). Mamman var 
hemma mer än pappan så pap-
pans språk (franska) hade inte 
fått lika mycket plats i familjen. 
Engelska talades av föräldrarna 
sinsemellan och man kan säga 
att pojken fick indirekt expon-
ering för engelska – han hörde 
föräldrarnas samtal, men 
engelska användes inte direkt 
till honom. Detta exempel 
visar att barn har möjlighet att 
lära sig flera språk, även om de 
bara lyssnar och inte använder 
språket. Stefan förstod alla fyra 
språken och kunde uttrycka sig 
på tre av dem. 

Man brukar räkna att de 
språk man får höra före tre/
fyra års ålder lärs in som för-
staspråk. Det gör att Stefan 
hade fyra förstaspråk. Språk 
som kommer senare, när man 
redan har etablerat ett eller 

SAMSPRÅK OM FLERSPRÅKIGHET

Svenska som förstaspråk  
eller andraspråk?
Idag pratas det svenska i världens alla hörn. Men vad kallas den svenska som barn till utlandssvenskar lär sig?  
Denna fråga tar Gisela Håkansson upp i detta nummers spalt om flerspråkighet. 

flera språk, lärs in som andraspråk. Det finns 
några skillnader mellan förstaspråkinlärning 
och andraspråksinlärning: man jollrar bara 
på sina förstaspråk och man får bättre uttal på 
förstaspråken för att ta två exempel. I själva 
utvecklingsprocessen finns stora likheter. Både 
förstaspråket och andraspråket utvecklas i 
stadier, inläraren använder ofta övergeneral-
iseringar under inlärningen och säger exem-
pelvis saker som ‘komde’ istället för ‘kom’. 
Andraspråket får ofta mindre tid att utveck-
las än förstaspråket – det kan vara därför 
man inte når lika hög språkbehärskning.

 
Svenska som förstaspråk senare i livet
Språkbehärskning är inte något konstant, 
utan man kan tappa språk på vägen. Språk 
är färskvara och måste användas för att 
bibehållas. Man behöver inte vara bosatt i 
Sverige, men man behöver använda språket 
för att det ska finnas kvar. 

I en studie om språket hos utlandssven-
skar (Håkansson 1995) analyserade jag 
uppsatser från utlandssvenska studenter, 
som var födda i Sverige, men sedan med 
många års skolgång på andra språk än 
svenska utanför Sverige. Jag blev kontaktad 
av ett studieförbund där man undervisade 
i svenska som andraspråk för vuxna. De 
beskrev hur de hade fått in en ny grupp 
elever som var svåra att placera i de van-
liga undervisningsgrupperna. De ‘kunde det 
svåra men inte det lätta’. ‘Det svåra’ innebar 
enligt lärarna ordföljdsmönster och kom-
plexa meningar, medan ‘det lätta’ bety-
dde böjningar av adjektiv och substantiv. 
Lärarna kunde inte förstå varför denna nya 
elevgrupp behärskade ordföljd men inte 
klarade kongruens mellan substantiv och 
adjektiv (de skrev exempelvis ‘mörk byxor’ 
istället för ‘mörka byxor’ och ‘ett rik land’ 
istället för ‘ett rikt land’). Man kunde inte 
placera de här studenterna i nybörjargrupp 
eftersom de låg så långt före övriga nybörjare, 
men man kunde inte heller placera dem i en 
avancerad grupp, eftersom den förutsatte att 
man skulle kunna grunderna. Jag jämförde 
språket i utlandssvenskarnas uppsatser med 
språket i uppsatserna hos studenter som hade 

Gisela Håkansson läser för barnbarnen via nätet med katten Måns i knät.
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Svenska som förstaspråk  
eller andraspråk?

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 avhandlin-
gen ”Läsförståelse i flerspråkiga miljöer”.  

svenska som andraspråk, och fann systema-
tiska skillnader när det gällde böjningar och 
ordföljd. Det visade sig att lärarnas intuition 
stämde – de som hade svenska som förstaspråk 
gjorde fel på böjningar, men inte på ordföljd, 
och de andra gjorde tvärtom. En möjlig förkla- 
ring skulle kunna vara att böjningar inte hörs 
så tydligt i talspråk men syns tydligt i skrift-
språk medan ordföljden är tydlig överallt. De 
utlandssvenska eleverna hade talat svenska 
hemma men inte skrivit på svenska, annat än 
möjligen brev till släktingar och vänner i Sve- 
rige. De (och deras föräldrar) upplevde inte 
att svenskan var svag, men de var tvungna att 
göra inträdestest till svenska universitet, efter-
som de inte hade gått svenskt gymnasium. De 
elever som jag studerade klarade inte testet 
vid första försöket, utan fick gå en kurs i sven-
ska innan de kunde komma in på universite-
tet. Slutsatsen är alltså att vissa individer kan 
mista delar av sitt förstaspråk.

Jag vill betona att detta gällde just de fem 
studenter som deltog i min studie – man kan 
inte dra konsekvensen att detta skulle gälla 
andra utlandssvenskars studier vid svenska 
universitet. 

Fler termer
Idag har vi en hel flora av termer för att  
karakterisera individens språk. Själv tycker 
jag att förstaspråk (= språk man lär sig först) 
och andraspråk (= språk man lär sig sedan) 
är praktiska att använda., och det är de ter-
merna som används mest bland språkfor-

skare. Modersmål är vagare och kan ha 
olika tolkningar. När jag var barn betydde 
modersmål i Sverige det svenska språket. 
Författaren Johannes Marainen (1997) 
beskriver sin kulturchock när han kom till 
skolan och skulle modersmåliseras, nämligen 
lära sig svenska. Sitt riktiga modersmål,  
samiska, fick han överhuvudtaget inte 
använda i skolan. Idag har ordet modersmål 
helt bytt innehåll, i alla fall i skolsamman-
hang. Från att ha betytt ‘bara svenska’ bety-
der det nu ‘alla språk utom svenska’. Ibland 
tolkas modersmål som ‘mammans språk’, 
ibland som ‘gruppens språk’, eller ‘nationens 
språk’. Vill man tala om språkutveckling är 
det bättre att använda första- och andraspråk. 
Det innebär inte att förstaspråket alltid är 
favoritspråket, det starkaste språket eller ens 
det språk man känner sig mest hemma med 
– det innebär bara att det är det/de språk 
som man har sina första erfarenheter av 
uttal, ord och grammatik på. Alla språk som 
lärs in efter tre/fyra års ålder bygger på dessa 
första erfarenheter, även om förstaspråket 
skulle ha avaktiverats. 

Språkinlärningen är alltså en komplex 
process, som i stort sett aldrig riktigt avslutas. 
Själv är jag väldigt glad över att få följa även 
mina egnas barnbarns språkinlärningspro-
cess. Speciellt den hos barnbarnen i Spanien 
ger upphov till många olika reflektioner och 
samtal. Kanske ni upplever samma sak?

Text: Gisela Håkansson, gisela.hakansson@ling.lu.se

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.

Lena Einhorn
En låda apelsiner

Maria Adolfsson
Nödvändigt ont

Ann-Helén Laestadius
Straff

Ninni Schulman
Som vi lekte
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Att en svensk kulturattaché redovisar 
sitt fögderi mot bakgrund av uppväxt 
och bildningsgång hör inte till van-
ligheterna. I Drömmen om Estland 
berättar Hans Lepp hur han som 
ung fascinerades av Estland och 
estländarnas öde och hur han iden-
tifierade sig med det ockuperade 
landet och var beredd att göra en 
insats när tillfälle gavs. 

Lepps bok har fått extra aktualitet efter 
Rysslands angrepp på Ukraina. Parallellerna 
mellan Estland, Lettland och Litauen 1940 
och Ukraina 2022 är slående. Boken är skri-
ven med engagemang och känsla. Författaren 
förmedlar vittnesbörd om hur ockupation, 
övervakning, godtycke, förakt mot lagar och 
internationella överenskommelser drabbar 
individer, familjer, släkter och lokalbefolk-
ningar, och han vittnar om hur känslan för 
ett hemland, i detta fall Estland, kan prägla 
människor under generationer. 

Hans Lepp föddes i Stockholm 1950. 
Pappan var est och hade kommit till Sve-
rige redan i december 1943, när Estland 
ännu var ockuperat av nazityskarna. Lepps 
far lärde sig snabbt det nya landets språk 
och gifte sig med en svenska. Hemma tala-
des svenska. Pappans strategi tycks ha varit 
att snabbt flyta in i det svenska samhället. 
Han var ovillig att besvara sonens frågor 
om sin estniska bakgrund, men han kunde 
emellanåt sätta på radion för att om möjligt 
lyssna till någon estniskspråkig utsändning. 

Alltsedan barnsben ”drömde” Hans om 
Estland och ställde frågor: Hur var lan-
det på andra sidan havet, vilka människor 
fanns där? Han längtade efter farmor, som 
hade blivit kvar i Estland när hennes barn 
flydde till Sverige under andra världskrigets 
slutskede. Estland var ”Landet längesen” 
och ”Landet ingenstans”. Författaren ralje-
rar med sin ungdomliga Estlands-mani. På 
släktkalas ordnade han med frågesport om 
Estland, alla fick underkänt. 

Tiden gick, kontaktvägarna mellan Sverige 
och Estland låg i stort sett nere fram till 
1970, men genom ett lyckokast och kon-
takt med en estländare som anpassat sig till 
ockupationsmaktens villkor lyckades det 
mot alla odds för familjen Lepp att få ut 
Farmor till Sverige, där hon dog 1965.

Sitt första besök i Estland gjorde Lepp 
1972, och engagemanget för landet stärk-
tes. Han utbildade sig till museiman och 
anställdes omsider vid Livrustkammaren 
på Stockholms slott. Ett projekt som länge 
var under vardande innan det materiali-
serades var en utställning om relationerna 
Estland – Sverige. 

Under 1989, islossningens år, då Berlin-
muren föll och händelser och stämningar i 
Östersjöområdet gav föraningar om änd-
rade förhållanden i Sovjetunionen, ställdes 
Lepp inför ett val. Skulle han fortsätta sin 
verksamhet som museiman eller skulle han 
släppa de invanda rutinerna och göra något 
för Baltikum? Han utverkade en större 
summa för en svensk utställning i Estland 
men överrumplades av ett erbjudande från 
svenska UD att bli svensk kulturattaché 
underställd det svenska generalkonsula-
tet i Leningrad men med placering i Tal-
linn. Därmed inleddes en fyraårig intensiv 
period. Uppdragets art var från början 
knappast definierat av UD, helt naturligt i en 
tid då den politiska utvecklingen gick med 
en svindlande hastighet och den svenska 
Baltikum-diplomatin karaktäriserades av 
improvisation och ad-hoc-åtgärder. ”Det är 
nödvändigt med västerländsk närvaro i Bal-
tikum” sades det på UD. Sin starka identitet 
med Estland och esterna såg Lepp som den 
främsta förutsättningen att lyckas. 

Han hamnade direkt i händelsernas cen-
trum. Den dag han anlände till Tallinn (24 
januari 1991) mördades två svenska fackför-
eningsmän, sedan de lämnat baren på Hotel 
Viru och lockats på avvägar. Svenska medier 
svartmålade Estland, och svenska resenärer 
avbokade resor till landet. Tallinn var för-
visso en farlig stad, men Lepps uppgift var 
att ge händelsen rimliga proportioner. Efter 

En kulturattachés 
betraktelser

RECENSION

samråd med ordföranden i Estlands högsta 
Sovjet Arnold Rüütel (sedermera Estlands pre-
sident) lyckades man locka över svenska jour-
nalister och vända den svenska opinionen. 

Lepp förutsattes medverka till att skapa 
varaktiga och ömsesidiga kulturrelationer 
mellan Sverige och sovjetrepubliken Estland. 
På kulturministeriet i Tallinn var man i färd 
med att frigöra sig från det sovjetiska oket. 
Man önskade kulturutbyte med Sverige, en av 
företrädarna ville öppna en ”kulturell motor-
väg” mellan Estland och Sverige. Visst väl-
komnade man svensk kultur men ville också 
lansera estnisk kultur i Sverige och vidga per-
spektiven utöver de exilestniska. Inte minst 
ville man introducera estnisk musik som redan 
vid denna tid stod på hög europeisk nivå. I 
sovjetisk tradition önskade esterna utarbeta 
ett kulturavtal med Sverige. Värd att citera är 
Svenska institutets chef  Anders Clasons reak-
tion på detta förslag: ”Kulturavtal, det är sånt 
man undertecknar med länder som Albanien 
och Kina. Vill esterna vara moderna så låter 
de kulturen hitta sin egen fria väg och undvi-
ker allt för mycket statlig påverkan. Kulturav-
talen främjar mest propaganda och outhärd-
liga och illa regisserade barnföreställningar.” 

Under 1991 kunde Lepp iaktta allt fler 
tecken på möjliga politiska kursändringar, 
men vart skulle det hela syfta? Skulle Estland 
kunna nå en autonom ställning inom Sovjet-
unionen? Sovjetiska minnesmärken monte-
rades ned, byster av Lenin och Stalin avlägs-
nades. Esterna betonade vikten av att skydda 
sin kultur och sitt språk, och det var inte minst 
här som en svensk kulturattaché kunde bistå 
med råd och dåd, exempelvis vid stängningen 
av det sovjetiska konstmuseet och upprättande 
av ett estniskt. Det estniska kulturarvet var i 
starkt förfall efter fem decennier av världskrig 
och sovjetiskt styre. Till bilden hörde att est-
landssvenska bosättningar mer eller mindre 
övergivits i samband de svensktalande estlän-
darnas evakuering (med de tyska ockupan-
ternas goda minne) till Sverige under 1944. 
Lepp skildrar möten med övergivna estlands-
svenska platser längs Estlands kust. 

Kuppen i Moskva i augusti 1991 skrämde 

Foto: Grianghraf, Unsplash

Hans Lepp, Drömmen om Estland. Om händelser, människor och platser 
värda att minnas. Stockholm: Carlssons, 2022. 304 s.  
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slag på esterna. En orolig Lepp fick ett sarkas-
tiskt råd av en kvinnlig estnisk journalist: ”Res 
du hem herr Lepp till trygga Sverige och fort-
sätt att putsa på drottningens krona. Vi andra 
vi blir kvar här i sovjethelvetet.” Moskvakup-
pen misslyckades, Gorbatjovs makt gled över 
i Jeltsins händer. Det var i detta läge som 
det estniska parlamentet med övervägande 
majoritet tog beslutet (20 augusti) att Estland 
skulle lämna Sovjetunionen. De praktiska för-
utsättningarna för kontakter mellan Sverige 
och Estland hade med ens ändrats. Sverige 
öppnade en ambassad i Tallinn och ambassa-
dören Lars Grundberg var snabbt på plats. 

Författaren går inte in på detaljerade 
redogörelser om de fortsatta politiska turerna. 
Svenska journalister, politiker och kulturper-
soner började anlända i en allt stridare ström, 
och Lepps upptäckt att Danmark planerade 
ett kungligt besök fick svenska hovet och UD 
att forcera fram ett svenskt statsbesök. 

En i raden av besökare var författaren 
och rysslandskännaren Stig Fredrikson, som 
den 8 december 1991 tillsammans med 
ambassadören Grundberg bjudits in på mid-
dag till familjen Lepps tjänstebostad i Tallinns 
utkant. Gästerna trakterades med estnisk mat 
och estniskt brännvin. Denna kväll medde-
lade den estniska televisionen att Rysslands, 
Ukrainas och Vitrysslands presidenter fattat 
beslut om Sovjetunionens upplösning. Lepp 
skriver: ”Innan Fredrikson och Grundberg 
återvände till Tallinn gick vi ut i trädgår-
den för att beundra det vita landskapet, de 
snötyngda tallarna och den klara stjärnhim-
len. Plötsligt fick Stig Fredrikson barnasinnet 
tillbaka och la sig i den djupa snön och gjorde 
en [snö]ängel. Strax efter gjorde Grundberg 
samma sak och jag ville inte vara sämre och 
bidrog således med en tredje ängel.” För-
skräckt dök en man från vaktkuren upp och 
betraktade häpet tre vuxna män med mörk-
blåa paletåer som roade sig i snön.

Lepp mötte ständigt tre frågor: Hur 
kunde Sverige så snabbt erkänna den sovje-
tiska annekteringen av Estland 1940? Hur 
kunde Sverige överlämna den estniska sta-
tens guldreserv till Stalin? Hur kunde Sve-
rige 1946 till Ryssland utlämna 146 baltiska 
män som flytt till Sverige i tyska uniformer? 
Till svenska minusposterna kunde man foga 
den svenska utrikesministern Sten Anders-
sons kategoriska förnekande hösten 1990 
att Estland varit ockuperat av Sovjetunio-
nen. Det sistnämnda var en fadäs som de 
följande årens diplomati fick hantera. Vad 

de historiska ”synderna” beträffar bör man 
betona att svenska regeringar under 1980- 
och 1990-talen lät genomlysa problemati-
ken kring Sveriges hantering av Baltikum-
frågor under andra världskriget. I ett tal i 
Tallinn sommaren 1994 riktade sig utrikes-
minister Margareta af  Ugglas till de ännu 
levande ”legionärerna”, vilka inbjöds till ett 
besök till Stockholm. En höjdpunkt på detta 
lyckade besök var en mottagning på Stock-
holms slott, där Carl XVI Gustaf  bad om 
ursäkt för Sveriges inhumana handlande. 

Lepps första år på post i Tallinn ägna-
des åt traditionella kulturattachéuppgif-
ter: att hjälpa svenskar till rätta, att främja 
intresset för Sverige, att stötta undervisning 
i svenska och att stärka kontakter mellan 
länderna. Under många år hade esternas 
främsta fönster mot omvärlden varit kon-
takten med Finland; finsk television kunde 
ses i norra Estland, och många ester hade 
lärt sig finska. Lepp fick uppleva en kraf-
tig våg av intresse för Sverige som höll i 
sig några år, tills esterna upptäckte världen 
bortom Sverige. I hela landet undervisades 
det i svenska, man talade med viss rätt, och 
viss orätt, om den goda svenska tiden på 
1600-talet, etcetera. 

Paradoxalt nog fick Lepp i detta skede en 
order från Stockholm att främja kontakterna 
mellan Estlands ryssar och ester. Uppgif-
ten var säkerhetspolitiskt motiverad. Under 
1990-talets första år var två frågor särskilt i 
brännpunkten för den svenska Baltikum-po-
litiken. Det gällde dels tillbakadragandet 
av sovjetisk/rysk trupp från de tre republi-
kerna, dels ryssarnas situation i Estland och 
Lettland. Hanteringen av medborgarskaps-
frågorna blev en knäckfråga, där åsikterna 
gick starkt isär mellan Moskva å ena sidan 
och Tallinn och Riga å den andra. På grund 
av deportationer, emigration och inflyttning 
från andra sovjetrepubliker hade ryssarnas 
andel av Estlands och Lettlands befolkningar 
successivt ökat. I vissa städer, däribland 
Riga, var ryssarna i majoritet, i Tallinn var 
balansen fifty-fifty. På många håll satt est-
niskan trångt. I vissa städer var ryskan det 
mest gångbara språket, till förfång för de 
estnisktalande, samtidigt som språket upp-
levdes som den estniska nationens viktigaste 
sammanhållande element. I detta läge aktu-
aliserades långtgående krav på kunskaper i 
estniska för medborgarskap.  En tredjedel av 
Estlands befolkning saknade medborgarskap 
och  i Moskva fruktade man att Estlands rys-

sar skulle bli en andra klassens medborgare. 
Jeltsin använde även ordet ”apartheid” för att 
karaktärisera den estniska språkpolitiken. 

I den gamla svenskstaden Narva, som 
utvecklats till en industristad, utgjorde rys-
sarna 95 procent av befolkningen. Just i Narva 
ställdes allt på sin spets sommaren 1993, och 
på UD talade man om ”Narvakrisen”. Den 
svenska regeringen med statsminister Carl 
Bildt i spetsen gjorde en mycket konstruk-
tiv insats för att gjuta olja på vågorna genom 
diplomatisk skytteltrafik Stockholm/Tallinn/
Moskva. (Den intresserade hänvisas till Lars 
Peter Fredéns förnämliga tvåbandsverk om den 
svenska Baltikumpolitiken åren 1989–1994.)

Primärt gällde den nya uppgiften för Lepp 
att kartlägga den rysktalande befolkningen 
i Estland. Resultatet blev ett språkstödspro-
gram som växte i omfattning och engagerade 
flera utländska beskickningar i Tallinn och 
som även spred sig till Lettland. Trots initiala 
motgångar såg Lepp detta som krönet på sin 
diplomatiska tjänstgöring.

I sin folkbildariver har författaren sprängt 
in kapitel mer av handbokskaraktär om det 
estniska språket, om estnisk litteratur och ett 
rumphugget avsnitt om tyskbaltiska herrgår-
dar. Dispositionsmässigt har dessa partier 
medfört problem. Här finns dock en mycket 
läsvärd och personligt präglad arkitekturhis-
torisk guide till det centrala Tallinn. Arki-
tekturen i stadens centrala delar vittnar om 
skiftande epoker med främmande herrar: 
danskar, tyskar, svenskar, ryssar, alla med 
behov att ge symboliska uttryck för sin makt. 

Drömmen om Estland motsvarar under-
rubrikens varudeklaration och handlar om 
minnesvärda händelser, människor och plat-
ser. Boken är ett intressant mänskligt doku-
ment med mångskiftande perspektiv på kon-
takter mellan folk och mellan länder. 

Text: Harald Runblom 
professor emeritus, 
Uppsala universitet 
hrunblom@outlook.com 
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Läromedlet Språkporten Bas har de 
svenska blågula färgerna på omsla-
get och består av 278 sidor. Enligt 
författaren vänder sig boken till 
elever som läser svenska på grund-
nivå inom vuxenutbildningen, Sven-
ska som andraspråk 1 på gymnasiet 
eller komvux och till studenter vid 
svenska och utländska universitet 
samt för de som läser bildningsför-
bundens kurser. Boken kan även 
användas till självstudier. Språkpor-
ten Bas motsvarar B2 nivån på den 
europeiska språkskalan.

Tanken är att, med hjälp av boken, fördjupa 
sin språkkunskap, förbättra sin läsförståelse 
och mer självständigt kunna ge sig in i vida 
världen av skönliteratur och sakprosa. 

Bokens innehåll är tematiskt uppdelat i 
sex kapitel: Samtal, Störst, bäst, värst, Må bra, 
Val i livet, Språket och litteraturen och Göra skill-
nad. Före alla kapitel finns det upplagssidor 
om olika texttyper, genrer, och förklarningar 
hur man anger källor och hur man talar 
inför publik. Bokens texter är alltid utgångs-
punkter för exempel och övningar, samt 
anpassade för att leda till vidare diskussio-
ner, och studiegången bygger på läsande av 
olika texttyper och textgenrer.  Olika gram-
matiska moment som ordföljd, konjunktio-
ner, olika bisatsinledare, satsadverbial och 
sambandsord är strukturerade i scheman 
som ger en bra översikt. 

Om jag tar fram, som exempel, en text 
ur kapitlet Samtal om en busschaufför, finns det 
ordförklaringar i kanten av texten, och i slu-
tet av texten finns frågor som ger möjlighet 
att kontrollera om eleven har förstått texten. 
Därefter följer övningar där man ska skriva 
in rätt form av ordet i meningarna och 
jobba med synonymer, motsatser, samt para-
ihop-övningar. Därefter är det dags för upp-
gifter och diskussionsfrågor. Kapitlet avslutas 

med en passande skrivövning. 
Runt en enda text byggs det upp 

övningar som testar läsande, skrivande, 
språkförståelse, samt användning av ord. 
Dessutom, om man använder den digitala 
delen av boken, kan man lyssna på texterna 
och jobba vidare med både vokabulär och 
grammatik.

 Språkporten Bas består till stor del av tid-
ningstexter men det finns gott om berät-
tande texter i olika texttyper. I varje kapi-
tel finns det ett grammatikavsnitt med 
övningar som är lämpliga för elever som lär 
sig svenska som andraspråk eller som främ-
mande språk. Det finns även skrivuppgifter 
som stegvis ökar i svårighetsgrad och ger 
träning för att kunna skriva i olika genrer 
och förbereder eleven för att klara de natio-
nella proven för SVA Grund och SVA1.

Till  den tryckta boken hör ett digitalt 
läromedel. Där hittar man hela boken inläst 

Språkporten bas

RECENSION

så att det går att läsa och lyssna samtidigt. 
Där finns det även gott om övningar som 
ger möjlighet att:
• träna vidare på ord, uttryck och grammatik
• träna systematiskt på bokens kapitelord
• lyssna på bokens hörövningar.

Språkporten Bas är en bok som är rik på mate-
rial och en bok som hjälper eleven, genom 
de digitala övningarna, att nöta in ord, 
uttryck samt grammatiska strukturer. Till 
Språkporten Bas hör även ett lärarmaterial.

Text: Ieva Krumina

Foto: Grianghraf, Unsplash

 av Monika Åström



43SVERIGEKONTAKT

Årsmötet 2022 hölls lördagen 14 maj på 
The Royal Bachelors´ Club i Göteborg. 
Vid årsmötet deltog ett 20-tal medlem-
mar.

Årsmötet
Överstyrelsens verksamhetsberättelse dis-
kuterades, bokslutet för 2021 godkändes 
och överstyrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
Budget för 2022 och 2023 godkändes. 

Ordinarie ledamöter i överstyrelsen
Föreningens ordförande väljs enligt stad-
garna vart tredje år. Ordföranden Bo Ralph 
valdes senast 2019 och 2022 var det alltså 
dags för en ny mandatperiod. Överstyrel- 
sen föreslog omval för perioden 2022–2025. 
Bo Ralph omvaldes. 

Av de sju ordinarie ledamöterna i över-
styrelsen hade fyra tackat ja till fortsatt 
uppdrag, nämligen Ulla Berglindh, Char-
lotta Johansson, Mårten Frankby och Erik 
Magnusson-Petzell. Övriga tre hade tackat 
nej och valberedningen föreslog för dessa 
att Sonja Gräns skulle ersättas av Jenny 
Nilsson, Gustaf Hultbom skulle ersättas 
av Angela Falkengren och Raija Hämelin 
av Camilla Kåla. Omval skedde av de fyra 
förstnämnda ledamöterna och nyval av de 
tre föreslagna av valberedningen.

De ordinarie ledamöterna blir därmed: 
Bo Ralph (ordförande, vald för en treårs-
period 2022-2025), Ulla Berglindh, Char-
lotta Johansson, Mårten Frankby, Erik 
Magnusson-Petzell, Jenny Nilsson, Angela 
Falkengren och Camilla Kåla. Förutom ord-
föranden är ledamöterna valda på ett år. 

Suppleanter
De två suppleanterna Jorid Williamson och 
Roger Palmqvist hade tackat ja till fort-
satt uppdrag och valberedningen föreslog 
omval av dessa. Då Jenny Nilsson er-
satte Sonja Gräns som ordinarie ledamot 
föreslog valberedningen att Sonja Gräns 
går in som suppleant. Årsmötet beslutade 
enligt valberedningens förslag. 

De tre suppleanterna blir därmed:  
Roger Palmqvist, Jorid Williamson och 
Jenny Nilsson. Dessa är valda på ett år. 

Valberedning
Valberedningen hade bestått av Kjell 
Westerlund, Aimée Delblanc och Agneta 
Theander. Den sistnämnda tackade nej till 
fortsatt arbete i valberedningen. Årsmötet 
fastslog att valberedningen under det kom-
mande året skulle bestå av Kjell Wester-
lund och Aimée Delblanc.

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

Konstituerande sammanträde
Vid överstyrelsens konstituerande sam-
manträde utsågs Ulla Berglindh till vice 
ordförande, och Angela Falkengren åtog 
sig rollen som skattmästare. Ett arbetsut-
skott valdes som bland annat utgör sty-
relse för de stiftelser som samförvaltas av 
Sverigekontakt. Ordföranden Bo Ralph, 
Ulla Berglindh och Angela Falkengren  
valdes som arbetsutskott. 

Överstyrelsen har utöver det under året 
sammanträtt fyra gånger. 

Kansli
Föreningens kansli på Dicksonsgatan 6 
har under verksamhetsåret letts av gene- 
ralsekreteraren Lars Bergman, som har 
varit anställd på heltid. Peter Höglund (50 % 
tjänst) som arbetat på föreningen sedan 
1993 gick i pension 20 november. Eva 
Hedencrona (40 % tjänst) har fortsatt på 
sin tjänst. Ekonomihanteringen har skötts 
av Christina Jonebrant på konsultbasis.

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

Sedan flera år tillbaka hyrs lägenheten 
på plan 3 ut, och så skedde även 2022. 
Likaså uthyrdes garaget på baksidan.  
Möjligheten att tillfälligt hyra ut det så 
kallade konferensrummet på plan 1 utnytt- 
jades vid ett antal tillfällen under året.

Tidningen Sverigekontakt
Föreningens medlemstidning har utkom-
mit med fyra nummer under året och har en 
medelupplaga på 2 100 ex. Tidningen har 
omfattat 40–48 sidor per nummer. Layout- 
hjälp, tryckning och inplastning har om- 
besörjts av företaget TreGraf. Distributionen 

i Sverige har omhändertagits av Postnord, 
till utlandet, dit ca 2/3 av tidningarna går, av 
Asendia. 

Ekonomi
Under 2022 har värdet på föreningens och 
samförvaltade stiftelsers värdepapper och 
likvida medel minskat från 51,4 miljoner till 
44,7 miljoner. SEB:s förvaltning av före- 
ningens tillgångar har lett till att föreningen 
fått en avkastning på drygt 1,5 miljoner.

I statligt stöd från Utrikesdepartementet 
– via Svenska institutet (SI) – erhölls totalt 
1 030 000 kronor, varav 435 000 kom från 
medel avsedda för Östersjöregionen. Till 
verksamheten vid svenskcentret i Minsk  
uppbar Sverigekontakt 320 000 kronor, 
även det från SI.

Ansökan om medel från Oscar Ekmans 
Stiftelse för Sverige i Utlandet beviljades 
med 250 000 kronor. 

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

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

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

Blandade aktiviteter
• Sverigekontakt har distribuerat boken  
 ”En bro av poesi” framtagen av Svenska  
 Akademien till ett stort antal skolenheter  
 i utlandet. Även boken ”Sverige – långt  
 ifrån lagom” har fortsatt skickats ut. 
• Svensklärarföreningen i Finland hade 
 fortbildningsvecka på Åland i början
  av juni. Sverigekontakt bidrog med   
 föreläsare.
• Den årliga lärarkonferensen i Baltikum  
 genomfördes i Kaunas, Litauen i oktober. 
 Ett 40-tal deltagare från Estland, Lett-
 land, Litauen och Belarus var på plats. 
 Sverigekontakt samarbetade med  
 Skolverket och Svensk Utlandsunder- 
 visnings Förening (SUF) vid två kon- 
 ferenser i november för lärare inom den  
 kompletterande svenskundervisningen,  
 dels en i Boston, USA, som samlade ett  
 femtiotal lärare från den nordamerikan- 
 ska kontinenten, dels en på Cypern   

Överstyrelsens 
årsberättelse för 2022
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där cirka femtio lärare och styrelse-  
 ledamöter verksamma i Europa möttes  
 under ett par dagar. 
• De cirka 170 skolföreningarna runtom  
 i världen som bedriver ”Kompletterande  
 svenska” fick alla ett bokpaket – totalt  
 utskickades 192 paket – med barn- och  
 ungdomslitteratur till sina bibliotek. Dessa 
 skolföreningar har sammantaget unge-
 fär 4000 elever. 
• I november stödde Sverigekontakt ett  
 årligt återkommande arrangemang på  
 Hanaholmen i Finland – Sverigepaket  
 2022 – som vänder sig till svenskstude-
 rande på universitet och högskolor i 
 Helsingforsområdet. 
• Stöd till Svenska folkhögskolan i Estland  
 har fortsatt att utgå under året. Medel  
 har även gått till svenskundervisning  
 i de tidigare svensktalande områdena i  
 Estland. Större delen av dessa medel  
 har beviljats av de Ekmanska stiftelserna. 
• Utöver ovanstående insatser har ett 
 tiotal kulturaktiviteter vid skolor och  
 skolföreningar i utlandet fått ekonomiskt 
 stöd, bland annat i Schweiz, Estland,  
 Spanien, Tyskland, Australien och USA.  
 Aktiviteterna har varit av skilda slag,  
 såsom författarbesök, skolutflykter, musei- 
 besök, musik- och idrottsverksamhet m.m. 

Sommarkurs i svenska
Ingen sommarkurs kunde genomföras. Den 
tidigare arrangören Billströmska folkhög-
skolan på Tjörn tackade nej till att fortsatt 
arrangera kursen och någon ny arrangör 
kunde inte hittas då tiden var alltför knapp. 

Stipendier
Sverigekontakt har fortsatt att administrera 
ett program med så kallade friplatser vid 
svenska folkhögskolor. Pandemin har 
dock inneburit att betydligt färre stude- 
rande har sökt och haft möjlighet att  
komma till Sverige.

Under vårterminen studerade en stipen-
diat från Ryssland på Billströmska folkhög-
skolan och en stipendiat från Lettland på 
Klarälvdalens folkhögskola Under höstter-
minen kom två stipendiater från Belarus, 
en var på Billströmska folkhögskolan, en 
på Kyrkeruds folkhögskola. Samtliga sti-
pendiater har inbjudits till Göteborg för att 
bland annat lära känna staden och träffa 
Sverigekontakts personal.

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

Sverigekontakt delade även ut stipen- 
dier till svenska barn som bor utomlands, 
för att dessa skulle kunna delta i som-
marläger i Sparreviken på Västkusten. 
Största delen av kostnaderna för detta 
täcktes av externa medel.

Varierande engagemang och projekt
En del av föreningens insatser är 

påkallade av akuta behov. De kan i vissa 
fall vara ganska begränsade till omfånget. 
Annat kan vara av betydligt större omfat-
tning och sträcka sig över längre tid.

Centret för internationella studier i Minsk, 
Belarus
Sverigekontakt har även fortsättningsvis 
burit huvudmannaskapet för Centre for 
Swedish Studies i Minsk, Belarus. Cen-
tret startade 2002 och har idag främst 
studenter som läser svenska, men även 
nederländska, finska, danska och norska 
studeras. Ungefär hälften av undervisningen 
sker digitalt, vilket har inneburit att stu-
denter utanför Minsk har kunnat delta. Det 
svenska centret har haft lokaler centralt i 
Minsk, men var under hösten tvunget att 
flytta – troligtvis efter politiska påtryckningar. 
Nya lokaler kunde dock snabbt hyras så 
flytten påverkade undervisningen tämligen 
lite. Centret finansieras dels med elevav-
gifter – svenskcentret har närmare 200 stu- 
denter per termin, varav merparten stude-
rar svenska – dels av bidrag från Sverige. 
Centrets chef är Veronika Gaidukevich.

Efter att Ryssland inledde krig mot 
Ukraina i februari och Belarus valde att 
ställa sig på Rysslands sida har de in-
ternationella sanktionerna omöjliggjort 
överföring av pengar till centret. Detta har 
satt hård press på centrets ekonomi och 
problemet har accentuerats ju längre tid 
kriget pågått. Centrets ekonomi måste i 
början av 2023 lösas. 

Det åligger Sverigekontakt att se till att 
verksamheten bedrivs så effektivt och 
professionellt som möjligt och inte minst 
att underlätta för ledning och lärare att 
verksamheten kan löpa vidare på samma 
trivsamma och attraktiva sätt som tidigare.

De karolinska fångarnas censurerade brev
Forskningsprojektet bedrivs med medel 
från Torsten Söderbergs Stiftelse. Pro-
jektet belyser de öden som ca 23 000 
svenska krigsfångar rönte efter Karl XII:s 
nederlag vid Poltava och Perevolotjna. 
Fångarna fördes först till Moskva och vi-
dare till olika städer i Sibirien. Dessa sven-
skar kom att stanna i Ryssland åtminstone 
fram till freden i Nystad 1721. Flera av  
fångarna skrev brev till Sverige och ett täm-
ligen stort antal av breven kom aldrig fram, 
då de fastnade i censuren. Samma öde 
rönte brev från Sverige till Ryssland. Inom 
projektets ram har dessa brev, sammanlagt 
693 blad, uppspårats vid ryska arkiv.

Projektet ska enligt planen bedrivas un-
der ytterligare några år. Rysslands krig i 
Ukraina har försenat och försvårat projek-
tets genomförande. Sveriges ambassad i 
Moskva hålls fortlöpande informerad om 
projektets fortskridande.

Svenskan i Gammalsvenskby, Ukraina
Det har tidigare varit känt att de svenskta-
lande i Gammalsvenskby blir allt färre och 

att de alla om några år av allt att döma 
kommer att vara borta. Sverigekontakt har 
därför engagerat en svensktalande rysk 
forskare, Alexander Mankov, som under 
många år besökt Gammalsvenskby. Han 
har från 1 april 2018 i skrift börjat doku-
mentera dialekten i olika former. Under 
2022 avslutades arbetet med en ordbok 
och han har under året  påbörjat det som 
avses bli en grammatik avseende den 
svenska dialekten i Gammalsvenskby. 

Ett läromedel i svenska som främmande 
språk avsett för i första hand Ryssland
Under året har Sverigekontakt tillsammans 
med en svensklärare i Ryssland fortsatt 
att arbeta på ett läromedel i svenska som 
främmande språk, avsett primärt för det 
ryska skolväsendet. Ett sådant läromedel 
behöver godkännas av de ryska skolmyn-
digheterna. När detta väl är gjort kan sven-
ska som ett främmande språk konkurrera 
med språk som franska, tyska, spanska 
etc. och eleverna kan få betyg inskrivna i 
sina samlade betygsdokument. I Ryss-
land läser eleverna främmande språk i 
minst fem år, och de har en bok för varje 
årskurs. Det omfattande arbetet har pågått 
hela året, men på grund av Rysslands krig 
i Ukraina har berörda inte kunnat hålla den 
tidsplan som tidigare var bestämd. Samar-
bete sker med ett bokförlag i Sankt Peters-
burg – SMIO Press. Läroboken för årskurs 
5 är klar och arbetet med boken för årskurs 
6 har påbörjats.  Generalkonsulatet i Sankt 
Petersburg har på olika sätt varit behjälpligt 
– i kontakt med myndigheter, med viss 
samordning och annat. Sveriges ambas-
sad i Moskva är informerad om projektet 
och har tidigare – före kriget – tagit kon-
takt med den ryska skolmyndigheten. 

Traditioner i rörelse
Ett samarbete med Institutet för språk och 
folkminnen (Isof) har inletts. Det avser ett 
projekt benämnt ”Traditioner i rörelse” som 
har som mål att beskriva vad som händer 
med de traditioner som emigrerande män-
niskor tar med sig till sitt nya hemland. Det 
kan för äldre svenska utvandrares del vara 
en tradition som midsommarfirande eller 
instrumentet talharpans utseende och an-
vändning i främmande land. 

Andra, mindre omfattande aktiviteter
• Sverigekontakt har med olika priser stött  
 den numera återkommande ”Läsutma- 
 ningen”, som innebär att svenska skol-
 enheter i utlandet tävlar i att läsa barn-  
 och ungdomslitteratur.
• Generalsekreteraren ingår i Svenska 
 institutets svenskundervisningsnämnd,  
 som bland annat föreslår utlandslektorer  
 i svenska vid ett antal utländska 
 universitet. 
• Generalsekreteraren är styrelseledamot 
 i Stipendiefonden för svensk utlands-
 ungdom, som bland annat beviljar sti- 
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 pendium till elever vid de svenska 
 internatskolorna – Sigtuna och Lunds- 
 berg – och till vissa elever vid svenska  
 skolor i utlandet. Skolenheter utomlands  
 som bedriver ”Kompletterande svenska”  
 kan erhålla bidrag. Under senare år ges  
 även stipendier för praktik vid svenska  
 handelskamrar utomlands. 
• Sverigekontakt deltog i Bokmässan i  
 Göteborg i slutet av september med en  
 liten monter där boken ”Var i all världen”  

 marknadsfördes och såldes.
• Sverigekontakt deltog i ett seminarium,  
 ”Framgångsrikt ledarskap – hemma och  
 borta”, på Näringslivets Hus i Stockholm  
 arrangerat av Svenskar i Världen i sep- 
 tember. Tidningen Sverigekontakt dela-
 des ut till ett femtiotal deltagare.
• Lars Bergman deltog under en dag i 
  Utrikesdepartementets ”främjardagar” 
  i Stockholm i oktober och delade ut 
 ett hundratal exemplar av boken ”Var
 i all världen” till diplomater och andra  
 närvarande. 
• En kartläggning av svenskundervisning  
 i utlandet pågår kontinuerligt vid kansliet 
 i Göteborg och registreringen gäller i 
 länder utanför Norden och omfattar 
 svenska skolor, kompletterande svensk-
 undervisning, svenska som ett främmande 
  språk inom gymnasie- och vuxenutbild- 
 ning, svenska vid Europaskolor, svenska  
 sektioner vid internationella skolor,   
 svenska inom IB-utbildningen och even- 
 tuellt ytterligare någon verksamhet. 

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

Styrelse
Ordförande: civilekonom Oscar Ekman, 

Sturefors.
Ledamöter: prof. Thomas Magnusson, 
Göteborg, och fil.kand. Ann Grönhammar, 
Stockholm. 
Suppleanter: Sverigekontakts generalsek- 
reterare fil.kand. Lars Bergman, Göteborg, 
och förvaltningschef Erik Dilling, Berlin. 
Sekreterare och verkställande ledamot: Dr. 
phil. Inger Schuberth, Wachtberg.
Protokollförda möten har hållits 23 februari, 
17 maj, 22 september och 7 december. 

Verksamhet
Arbetet med utställningsdesign och texter 
för den nya utställningen i det svenska 
museet har fortskridit under året – ett ar-
betsmöte hölls i Lützen i juni och flera tele-
fonkonferenser under hösten. Vårmötet 
med Kuratorium genomfördes som dis-
tansmöte den 8 mars. Höstmötet hölls den 
30 augusti i Lützen. 

Lützenfonden har inhämtat en offert 
över renovering av övervåningen i det 
äldre dalahuset med målsättningen att  
inrätta ett arkiv- och forskarrum. 

Gustav-Adolf-Gedenkstätte har varit 
öppet för allmänheten från den 1 mars till 
den 13 september och besökts av 4 451 
personer. 

Samarbetet med staden Lützen har 
kantats av svårigheter. Under det första 
halvåret var det inte möjligt att få borg-
mästaren att ställa upp på ett möte med 
Lützenfondens lokala representant, utan 
mötet ägde först rum i början av september. 
Museichefen har inte hållit sig till förvalt- 
ningsavtalet och använt det svenska mu-
seet efter eget gottfinnande. Den helt för-
vildade bakre delen av trädgården har trots 
upprepade påminnelser inte åtgärdats. Sta-
den Lützen har skjutit upp den planerade 
invigningen av utställningen i det arkeolo-
giska museet till andra halvåret 2023.

Vetenskapligt
Boken ”Ett längre samtal med Kristina  
den äldre” kom ut i maj på Förlag Lan-
genskiöld. Inger Schuberth har under året 
hållit föredrag i Stockholm och i Lützen om 
Drottning Kristina den äldre och om Gus-
tav II Adolfs tyska släktförbindelser. 

Personhistorisk forskning utifrån minnes- 
platsens bevarade gästböcker har utförts.   

Lützen den 6:e november
Uppslutningen var god och vädret 
strålande. Diplomater och militärattachéer 
från ambassaderna i Berlin representerade 
Sverige, Finland och Estland. Från Stiftel- 
sen Lützenfonden var Inger Schuberth, 
Erik Dilling och Maik Reichel närvarande. 

Programmet innehöll traditionsenligt en 
gudstjänst i Meuchen, där den nytillträdde 
ordföranden i Gustav-Adolf-Werk Dr. Martin 
Dutzmann predikade. Vid musikandakten i 
Lützenkapellet sjöng kyrkokören från Victo-
riaförsamlingen i Berlin, Lützens kyrkokör, 
skolkören från Gustav Adolf Gesamtschule 

och en manskör från byn Großgörschen. 
Efter kransnedläggningen for deltagarna 
in till staden. Borgmästaren bjöd på soppa 
och smörgåsar i salen på Roter Löwe och 
medarbetarna i Kindergarten Gustav Adolf 
Haus hade dukat upp en storslagen tårt-
buffé. Som vanligt gavs tillfälle till intressanta 
samtal och diskussioner. 

Lokalföreningarna
De olika lokalföreningarnas egna rapporter 
ligger till grund för följande redovisning av 
de olika aktiviteterna under året.

Lokalföreningen i Helsingfors
Lokalföreningen i Helsingfors – Sverige-
kontakt i Finland – rf:s syfte är att bedriva 
allsvensk verksamhet i Finland, att utveckla 
vänortskontakten med Sverige, att sprida 
kännedom om det svenska i Finland samt 
att i Finland informera om Sverigekontakts 
världsomspännande verksamhet. Före- 
ningen vill kort och gott främja svenskt 
språk och svensk kultur genom sin existens 
och verksamhet.

Under 2022 har föreningen genomfört  
två årliga projekt, bokprojektet samt semi-
nariet Sverigepaket. På våren genomfördes 
bokprojektet i samarbete med bokförla- 
get Schildts & Söderströms och med un-
derstöd från Svenska kulturfonden, då 
stipendieböcker skickades ut till nyblivna 
studenter runt om i Finland, sammanlagt 
482 stycken. Stipendieboken delades ut 
till en eller två studenter vid landets alla 
finska och svenska gymnasieskolor för att 
uppmuntra och belöna dem som med goda 
vitsord studerat svenska språket. Stipendie-
boken 2022 var “Kalevala för lata” av Anders 
Larsson. 

Seminariet Sverigepaket, som anordnades 
7 november på Hanaholmen, kulturcentrum 
för Sverige och Finland, riktade sig till finsk- 
språkiga universitets- och högskolestude- 
rande i huvudstadsregionen. Temat för 
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seminariet var ”Att spara och investera”. 
Evenemangets första talare var Mathilda 
Hassel, ekonomirådgivare på Marthaför-
bundet. Hennes anförande handlade 
om “Ordning och reda i den personliga 
ekonomin”. Evenemangets andra talare var  
ekonom Kenneth Nilsson med anföran-
det “Kom igång med att investera”. För 
att hålla energinivån uppe fick deltagarna 
göra pausgymnastik. Efter anförandena 
delades studerandena in i grupper för att 
formulera frågor till talarna. Seminariet 
avslutades med en paneldiskussion där 
talarna svarade på studerandenas frågor. 
Seminariets arbetsgrupp hade förberett 
förhandsuppgifter till lärare för att hjälpa de 
deltagande studerandena att sätta sig in i 
temat. Seminariet ordnades i samarbete 
med Hanaholmen – kulturcentrum för Sve- 
rige och Finland och nätverket Svenska.nu 
med ekonomiskt stöd av Sverigekontakt i 
Sverige och Svenska kulturfonden. 

Under verksamhetsåret 2022 har nya 
verksamhetsformer planerats; en studie-
resa med studerande till Göteborg och en 
föreläsningsserie. 

Under året har styrelsen för Sverigekon-
takt i Finland rf sammanträtt tre gånger 
samt träffats vid några mindre arbets- och 
planeringsmöten. 

Lokalföreningen på Åland
Målsättningen för Allsvensk samling r.f. 
är att samla alla ålänningar kring gemen-
samma ideal, språk och kultur i landskapet 
Åland. Man verkar som en lokalförening 
av föreningen Sverigekontakt.

Under år 2022 har aktiviteterna varit fler 
än året före. Pandemiläget och covid-19 
har lugnat ner sig, så folk börjar röra sig 
lite mer och umgås tillsammans.

Styrelsen 2022 har bestått av: Erik Lind-
holm ordförande, Olle Strömberg, vice ord-
förande och medlemmarna Annette Gam-
mals, Tony Salminen, Göran Karlberg, 
Sten Hansen, Gun Holmström och Yvonne 
Sundbom Korpi, sekreterare. Suppleant: 
Gudrun Salmèn. Verksamhetsgranskare 
har varit Johan Lindholm.

Föreningen har drygt 80 medlemmar, 
och medlemsavgiften har varit 15 euro/
person och 20 euro/ par. Årets saldo per 
31.12.2022: 5,430,31 euro.

Aktiviteter: 22 maj hölls årsmöte på Ålands 
fotografiska museum i Finström, och 18 
medlemmar deltog.5 augusti gjordes en 
utflykt till Bomarsunds besökscentrum. 
Före det intogs en gemensam lunch på 
Cafè Furulundsgården i Sund.13 oktober 
på Borghill Lindholms födelsedag gjordes 
en utflykt till Kvarnbo gästhem/pensionat, 
med en guidad rundtur och en presenta-
tion av gården, samt en lättare lunch. 11 
december avnjöts ett julbord på Bettys i 
Eckerö, där 20 personer deltog. Erik Lind-

holm gav lite information om kommande 
100-årsjubileum 2023.

Lokalföreningen i Västervik
Årsmötet 2022 hölls den 5 september på 
”Mejeriet” i Västervik. Mötet var välbesökt 
– 17 personer kom. Följande ingår nu i 
styrelsen: Ordförande Jorid Williamson, 
vice ordförande Kjell Westerlund, sekre- 
terare Sven Olof Nilsson, kassör Lars 
Strengnell. Övriga styrelseledamöter är: 
Jaan Kärem, Mustafa Saoud, Elisabet 
Sandgrim, Margareta Enquist. I valbered-
ningen ingår Marianne Ekelid och Kerstin 
Engquist. Till revisorer valdes Christer 
Warfvinge och Hans Christian Ageman.

Förutom alla informella mejl, möten och 
telefonkontakter, har under året genom-
förts två protokollförda styrelsemöten och 
ett antal protokollförda arbetsmöten. Vid 
dessa möten har uppgifterna fördelats. 
Kassören har nu fullt ansvar för alla kon-
takter med bank, revisorer och Skatte-
verket samt ser till att bokslut upprättas. 
Ordförande har det övergripande ansvaret 
och förbereder alla möten. Tillsammans 
med vice ordförande ansvarar hon för 
kallelser till möten, andra utskick, artiklar 
och verksamhetsberättelser. Kjell Wester-
lund ansvarar även för bildhantering och 
teknisk datorsupport. Sekreteraren skriver 
protokoll. Övriga ledamöter bistår utifrån 
intresse och kompetens med allehanda 
kontakter, kommer med förslag och allt 
följs upp under våra möten. 

Föreningen har numera namnet 
”Sverigekontakt Västerviksföreningen” 
och namnbytet finns registrerat hos 
såväl Skatteverket som banken. Ett nytt 
medlemsregister har också upprättats och 
alla inbetalningar sker nu till vårt konto i 
Tjustbanken här i Västervik. 

Under år 2022 har bidrag lämnats till 
Hyvinge skola norr om Helsingfors i form 
av det årliga bokpaketet. Skolan väljer 
själva böcker från den digitalt översän-
da reakatalogen. Det årliga bidraget 
till Aibolands museum i Hapsal liksom 
till Rågöarna för uppbyggnad av min-
nesmärken har också skickats. 

Till Gammalsvenskby översändes un-
der året ett humanitärt bidrag via svensk-
byborna på Gotland, då skolan på grund 
av det rådande krigstillståndet ej är verk-
sam. Nuckö gymnasium har även under 

året haft en stipendiat, Pavel Zelenov, som 
fick stipendium från föreningen. Stipendi-
et överlämnades av Henrik Grudemo från 
Sveriges ambassad i Tallinn.

I januari 2022 kom två elever från Nuckö 
gymnasium till Gamlebys naturbruksgym-
nasium för elevutbyte (se artikel Sverige-
kontakt 2022 nr 2 sid 37). Dåvarande rek-
tor Sofie Alvarsson och föreningen har haft 
en utvärdering och det framkom att skolan 
vid fortsatta utbyten önskar få en större 
kontroll och framförhållning vad gäller 
ekonomiska ramar och vistelsens längd. 

Viss publicitet har föreningen fått genom 
zoomuppkoppling med Åland och Erik 
Lindblom vid deras årsmöte, där en rapport 
om situationen i Gammalsvenskby läm-
nades. Den tragiska utvecklingen i Ukraina 
har gjort att ordföranden Jorid Williamson 
har kontaktats av reportrar. Sålunda har 
föreningen lyfts fram i så väl Västerviks-
tidningen som på SVT i Lokala Nyheter. 
Intresset för Gammalsvenskby har växt på 
grund av kriget. 

Till sist
Aktiviteterna under 2022 har delvis påver-
kats av den avklingande pandemin, men 
framför allt av Rysslands krig mot Ukraina. 
Vissa aktiviteter har inte kunnat genom-
föras överhuvudtaget och vissa har av-
sevärt försvårats. 

En redovisning av det som trots allt  
förekommit kan aldrig bli fullständigt rätt- 
visande, men ovanstående är avsett att ge 
en representativ bild av året. Att döma av 
reaktionerna från avnämarna har förening- 
ens insatser varit uppskattade. Tack i olika 
former framförs ofta till kansliet. Den direkta 
kontakten med dem föreningen är satt att 
tjäna är mycket stimulerande.

Det är också den beredvillighet att bistå 
föreningen i dess arbete som många visar. 
Medlemmarnas engagemang är en 
förutsättning för att verksamheten skall 
kunna bedrivas väl, men det är märkbart 
hur intresserade många andra också är. 
Denna attityd bildar en avgörande grund för 
arbetet och skapar dessutom ekonomiska 
förutsättningar för att de intentioner som 
föds också ska kunna förverkligas. Över-
styrelsen vill därför gärna tacka alla medlem-
mar, samarbetspartner, medelsbeviljande 
instanser och andra tillskyndare som på olika 
sätt bidragit till ännu ett framgångsrikt år 
och hoppas på fortsatt gott samarbete.

Göteborg i februari 2023 

Bo Ralph  Lars Bergman
ordförande generalsekreterare

Pavel Zelenov från Nuckö i Estland fick 
ett stipendium av lokalföreningen i Västervik
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Nutidsorientering 
Följde du med vad som hände i Sverige vintern 2022 – 2023?

1. Årets populäraste namn på nyfödda 
har nu publicerats. Vilka två namn 
ligger i topp? 
A. Alice och Liam
B. Maja och Noah
C. Astrid och William

2. Muharrem Demirok valdes nyligen 
till ledare för Centerpartiet efter Annie 
Lööf. Var har han tidigare varit kom-
munalråd?
A. Linköping
B. Norrköping
C. Västerås

3. Vilken idrottare fick 2022-års 
 Jerringpris?
A. Armand Duplantis
B. Nils van der Poel
C. Henrik von Eckermann

4. Hur många kategorier var Ruben 
Östlunds film Triangle of Sadness no-
minerad i vid årets Oscarsgala?
A. Två
B. Tre
C. Fyra

5. Ett av nyorden 2022 var ”brösta”. 
Vad betyder det?
A. Att ta ansvar för det man gör
B. Att jobba med vikter på gym
C. Att uppträda överlägset

6. Varför förlorade statssekreterare 
PM Nilsson sitt arbete i början av året?
A. Han hade skjutit en varg.
B. Han hade åkt snöskoter på fridlyst  
 område.
C. Han hade fiskat ål.

7. Herrlandslaget slutade på plats fyra 
i handbolls-VM. Vad heter en av mål-
vakterna i laget? 
A. Claes Hellberg
B. Andreas Palicka
C. Niklas Landin

8. Sverige har en mycket framgångsrik 
utförsåkare i paralympics. Vad heter 
hon?
A. Ebba Årsjö
B. Sara Hector
C. Nathalie Eklund

9. Tidigare vd:n för Swedbank Birgitte 
Bonnesen friades nyligen på alla 
punkter i tingsrätten. Vad var hon 
anklagad för?
A. Olagliga penningtransaktioner
B. Svindleri och vilseledande uppgifter
C. Medvetet undanhållande av skatt

10. Stieg Larsson skrev en gång i tiden 
Milleniumtrilogin, och berättelsen 
fortsatte med David Lagercrantz som 
skribent. Nu har en ny författare tagit 
vid. Vem?
A. Karin Smirnoff
B. Camilla Grebe
C. Sofie Sarenbrant

11. Ytterligare ett nyord är ”ha dagen” 
och vad betyder det?
A. Att ha en dag semester
B. Att utnyttja tiden
C. Att ha bra flyt

12. Vem vann årets Tour de Ski på 
damsidan?
A. Jonna Sundling
B. Frida Karlsson
C. Linn Svahn

13. I vilken stad finns det en gata 
uppkallad efter ishockeylegendaren 
Börje Salming?
A. Kiruna
B. Umeå
C. Skellefteå

14. Sveriges två bästa tennisspelare just 
nu är bröder. Vad heter de i efternamn?
A. Ale
B. Ymer
C. Frej

15. Vad innebär meteorologisk vinter?
A. Det är under minus fem grader på 
natten under en veckas tid. 
B. Dygnsmedeltemperaturen är minus 
fem grader under en vecka.
C. Dygnsmedeltemperaturen är 0 grader 
eller lägre under fem dygn.

Skicka de rätta svaren till Sverigekontakt, 
Box 53066, 40014 Göteborg. Du kan 
också mejla svaren till lars.bergman@
sverigekontakt.se. Tre pristagare utses vid 
dragningen 15 maj 2023.  

Lösning till nutidsorienteringen nr 4, 2022 
var: 1B, 2C, 3B, 4C, 5B, 6A, 7B, 8A, 9B, 
10A, 11C, 12C, 13B, 14C, 15B.
Pristagare:
Detlev Göllner, Tyskland
Nadine Dill, Tyskland
Harriet Lamprecht, Tyskland
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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


