
Gammalsvenskbybor lär sig mer om 

svensk skola och sjukvård 
PITEÅ Gammalsvenskby, vid Dneprs strand i Ukraina, har under senare tid knutit allt 

närmare kontakter med Piteå. Under en veckas tid har läraren Larysa Belei, som håller 

svenskan vid liv i skolan, och chefsläkaren Olga Davidenko varit på studiebesök i Piteå.  

Befolkningen i Gammalsvenskby har upprätthållit sina traditioner alltsedan 1782, behållit sin lutherska 

tro och har även kvar sin gamla svenska dialekt. 

Från Piteås sida knöts kontakter med byn för några år sedan, genom ett utbildningsprojekt vid 

Musikhögskolan i Piteå. Det i sin tur knoppade av sig i ett omfattande vattenprojekt utfört av Piteå västra 

rotaryklubb. En satsning på 300 000 kronor.  

Långsiktigt arbete 

Därefter har det fortsatt med privata insatser från Piteå på såväl kulturens, skolans, äldreomsorgens och 

sjukvårdens och kyrkans område.  

Områden som Piteå västra rotaryklubb nu också förklarat sig beredda att arbeta långsiktigt inom. 

Besöken från Piteås sida i Gammalsvenskby har också blivit allt fler. Till våren planeras ett återbesök, 

dels för att se hur satsningar man gjort fungerar och också för att umgås med ortsborna. 

Verksamheten har nu ökat i omfattning, vilket medfört att rotaryklubben bjudit in två representanter 

från Gammalsvenskby för studiebesök. 

Under besöket har såväl Larysa Belei som Olga Davidenko medverkat vid Rotarys distriktskonferens i 

Härnösand, där de berättat om betydelsen av svenska insatser, och därmed lyckats intressera fler 

rotaryklubbar att ”hoppa på tåget” med insatser i olika former. 

Mycket inom äldrevård och sjukvård befinner sig i dag på 1950-talsnivå i Gammalsvenskby 

Skolbesök i Älvsbyn 

I Piteå har de två gästerna från Gammalsvenskby bland annat besökt äldreboendet Österbo. Under Ann 

Lindgrens ledning fick de en god inblick i svensk äldrevård. 

–Otroligt! Det var läkaren Olga Davidenkos kommentar när hon orienterades om bemanningen och 

boendet, som ligger milsvida långt före den som förekommer i hennes Gammalsvenskby. 

Olga Davidenko har även fått tillfälle att besöka såväl apotek som Piteå hälsocentral och där träffat 

ansvarig personal. 

Hon kunde konstatera att det behövs betydande summor pengar för att kunna höja sin egen befolknings 

standard ett ”snäpp” uppåt. 

Lärarinnan Larysa Belei har hunnit med besök i Älvsbyn för att studera skolverksamheten vid Älvåkra- 

och Knut Lundmarkskolan. 

Under besöket i Älvsbyn medverkade hon och läkaren vid en rotarylunch, och fick dessutom tillfälle att 

besöka Storforsen och Polarbröd. 

Tidningen som läromedel 

I Piteå har gästerna från Gammalsvenskby också gästat ett par hem för att bekanta sig med svensk 

gästfrihet. Dessutom, som de samfällt, uttryckte det ”njutit” av Pitepalten och ortens andra delikatesser. 

I svenskundervisningen i Gammalsvenskby har Piteå-Tidningen blivit ett läromedel varför gästerna också 

fick tillfälle att göra en rundvandring i tidningshuset. 

Med sig hem fick de två Gammalsvenskbyborna konkreta löften om ekonomiska insatser på såväl skolans 

som sjukvårdens område. 

Gotland, inte minst genom Svenskbyföreningen, har sedan en lång tid tillbaka, tagit sig an byborna 

genom olika insatser. Gotland skrev för övrigt redan 2001 ett vänortsavtal med byn. 

Från Gotlands sida är man nu också i startgroparna med ett projekt som skall ta sig an demokratifrågor, 

utveckling av besöksnäringen och bilda föreningar för olika aktiviteter. 
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