
Prästen uppmanade borgmästaren att 

inte bli en ny "madam Corleone" 
GAMMALSVENSKBY  Livet har farit hårt fram med svenskättlingarna i Gammalsvenskby. 

Krigen, ryska revolutionen, stalinismens utrensningar med förvisningar, fängelsestraff 

och ibland avrättningar, har satt sina spår byn. När byn under stort pådrag firade sitt 

230-årsjubileum den  

1 maj fanns dock, trots allt, en framtidstro. 

 

Framtidstron handlade i mångt och mycket om att det ännu under ett antal år finns möjligheter att 

bevara svenskarnas tro, språk och seder. Dock kommer den gammalsvenska dialekten att dö ut med de 

äldre.  

Men det svenska språket kommer dock att leva kvar. För ett par år sedan studerade ett 40-tal personer 

svenska. I år är det ett drygt 20-tal, som satt sig på skolbänken för lärarinnan Larisa Beley. 

Korruption 

Det var 1980-talets perestrojka och glasnost i sovjetväldet som innebar att det i början av 1990-talet 

åter blev möjligt att på allvar ta kontakt med de isolerade svenskarna i Ukraina och därmed knyta 

vänskapskontakter. Kontakter som fördjupats alltmer och lett till olika projekt, där bland annat flera 

Pitebor deltar. 

Karl-Erik Tysk, kyrkoherde i Ovansjö, som besökt byn ett  

40-tal gånger, var en av talarna. 

Som kristen kände han sig faktiskt generad över hur vissa makthavare "försvarat" sin by.  

I sitt tal, på ryska, var han inte sen att höja ett varningens finger till de församlade, med adress 

politikerna, och med påpekan att korruptionen är ett allvarligt gissel. 

Maffiafamilj 

Han riktade sig till nuvarande borgmästaren Natasja Visovskya med orden: 

- Jag hoppas att ni inte blir en ny "madam Corleone" 

Corleone är en maffiafamilj från den Sicilien. 

Tysk hade då i bakhuvudet historien om hur en tidigare borgmästare med allmänna medel skott sig rejält 

och nu bor i byns vackraste villa. Även om han petades från sin post av en upprörd allmänhet så driver 

han framgångsrikt både affär och nöjesställe på platsen. 

Mot bakgrund av detta har också de projekt Piteborna deltar i ställts under en skarpare kontroll, i 

vetskapen att pengarna når fram och används på rätt sätt. Bland annat i form av personliga 

inspektioner. 

 

Jan Lundquist  

jan.lundquist@pitea-tidningen.se 

0911-645 24 

Publicerad 29 maj 2012 - 

 

mailto:jan.lundquist@pitea-tidningen.se
http://oas.pitea-tidningen.se/5c/www.pitea-tidningen.se/nyheter/1957059809/x50/default/empty.gif/55657a7774564e4152705141414a6664

