Resereportage
Historien om Svenskbyborna har även nått Norge. Trevlig läsning på ”norsk”.
Gammalsvenskby – LEVENDE HISTORIE
Nedan kan ni ta del av ett intressant reportage från Gammalsvenskby
som var infört i tidskriften HVAR 8 DAG den 12 juni 1904,
dvs. för ganska precis 110 år sedan. Det är Katarina Sohlborg Torsåker som hittat reportaget.
Ni klickar bara på fotona nedan. Det ska gå att förstora bilderna.

Malcolm Dixelius – journalist på Sveriges Radio när han besökte
Gammalsvenskby 1983.
Dixelius var den förste västerländske journalist som besökte Gammalsvenskby vid tiden före
glasnost.
Andropov var president i dåvarande Sovjetunionen, då ingen riktigt visste vad som skulle hända
där.
Hans berättelse är mycket fascinerande och ger en klar bild hur det var att leva i Sovjetunionen på
den tiden
då myndigheterna inte hade något större förtroende för västvärlden.
Reportaget innehåller även många intressanta foton från svenskbyn från den tiden.
Klicka på filen nedan.
1983-oktober

Karl-Erik Tysk har besökt Gammalsvenskby många gånger och nedan kan läsa hans
intressanta berättelser med ord och bild.
Klicka på filerna nedan.
2014 – April/Maj Under krisens dagar – besök i svenskbyn mm
2013 – Oktober
2013 – Vårresa
2012 – Januari
2011- Anna Portje berättar om sitt liv – död 2008 – 88 sid
2011 – Höstresa
2011- Svenskbydag
2011 – Juli
2010 – Höstresa
2010 – Januari
2009 – Juli

2009 – Maj
2008 – Julresa
2008 – Juli
2008 – Kungabesöket
2007 – Dopresa
2007 – Höstresa
2007 – Sommarresa
2006 – September
2006 – Juli
2005 – Jul och nyår
2005 – September
2005 – Ukraina på 7 dagar
2004 – Gammalsvensby
2003 – December
2003 – September
2003 – Juli

Birgitta Utas har också besökt svenskbyn många gånger och här kan ni läsa om en resa från 2010.
Klicka bara på filen nedan.
2010 – Höstresa

