
I Nr'r reser Ake Ljungberg vid SJ:s
resebyri i London - eller Swedish
Travel Bureau som det stir pi skyl-
ten vid Conduit Street - omkring i
Storbritannien fiir att ,intressera famil-
jer ta emot svenska ungdomar i sina
hem ndsta sommar.

Frin Stockholrn siiker sekreterare
Stig Hedberg och hans sex kansli-
medhjdlpare pi Centralndmnden ftjr
skolungdomsutbytet med utlandet att
locka flera svenska familjer hhlsa brit-
tiska pojkar och flickor vdlkomna.

SJ har verkligen nigot att giira med
skolungdomsutbytet. Det iir ndmligen
SJ som klarar de tekniska detaljerna
vid utbytet. Samarbetet iir ailtsi in-
timt. Londonbyr6n till exempel skijter
alla transporter, ordnar. med sight-
seeing och fritidsprograrn under uppe-
h8llet i London, fiir alla vill natur-
ligtvis se vdrldsstaden.

Det var 1938 som den hdr verksam-
heten biirjade pi ecklesiastikdeparte-
mentets initiativ. Andra v5rldskriget
medfijrde ett lingt uppehill. Ndr verk-
samheten startade igen pi allvar, 1947,
si var Tyskland det stora resemAlet,
mest beroende pi att det 169 ndra, re-
san blev inte si dyr.

Under irens lopp dr det itskilliga
tusentals jdrnvAgsbiljetter som stdllts
ut!

Intresset fijr skolungdomsutbytet
tikar. 1965 var det 3.600 som reste ut.
I 5r var det 4.100.

Storbritannien ligger i topp. Tvi
tredjedelar av de 4100, d v s uppmot
2 800 ungdomar, for dit. Resten ltjste
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biljett tiU Frankrike, Tyskland,
Schweiz och Osterrike.

4.100 siger inte att det dr ett direkt
skolungdomsutbyte, att ocksd 4.100 ut-
lAndska ungdomar kom och vistades i
svenska hem. Centralnlmnden har
ndmligen dven andra former av ut-
landsvistelse fijr skolungdom: ferie-
kurser, inackorder,ing i familj, inter-
nat- och ldgerv,istelser.

Skoliiverstyrelsens vdlsigrrelse har
man ndr man Sker ut, ty iiverdirekttjr
Jonas Orring sdger att en utlandsvis-
telse anordnad av Centralndmnden ger
den ijkade praktiska sprikfardighet
och den inblick i kulturmiljder, som
modern sprikundervisning enligt skol-
tiverstyrelsens anvisningar avser att
ge.

Alla har kommit hem. Och nu arbe-
tar man pi ndsta &rs program.

Fiirr om Sren var det svArare att fi
plats fiir svenska barn rin fijr utliind-
ska. Nu har det mdrkliga ,intrdffat att
det iir tvd.rtom. Intresset fiir skolung-
domsutbyte dr stijrre i landsorten dn i
storstdderna. Orsakerna kan vara fle-
ra. Tr&ngboddhet lr en. Dubbelarbete
inom familjen en annan. Att ta emot
en engelsk pojke eller flicka fordrar
arbete och omvirdnad, en viss organi-
sation, Sven om prograrnmen ldtt kan
ijverdrivas. Ungdomar gillar inte pro-
gram, vill skapa egna iiventyr.

Skolungdomsutbyte har visat sig va-
ra den biista formen av sprikundervis-
ning. 1964-65 gjordes en undersijk-
ning av alla deltagare. De som fram-
fiirallt kunnat hiija sina betyg var just

I(amrat pA
annat sprek

Sprtknychel

I Tigpersonalen pi v&ra tig miiter
numera minga utldnningar och av den
dr det etskilliga som talar sprik av
mera ovaligt slag. Fijr att hjiilpa kon-
duktijrerna att ge sidana resendrer en
bdttre service har SJ gett ut ett litet
hdfte kallat "Kortfattad spr6knyckel
fiir konduktiirer."

Spr6knyckeln innehAller nio vanliga
fraser. Svensk text finns pi vdnster-
sidan och pi motsatta sidan finner man



de som utnyttjat utbytesformen. Ddr
iir det vanligtvis si att man vistas fiirst
fem veckor i utllndsk famih, utan
miijlighet att giira sig fiirstidd p&
;venska, och sedan fiiljer den jdmntriga
utldndska kamraten hem till Sverige i
tre veckor. Tvi minader miste man
tala "utrikiska"!

- Sprikligt har ju engelska ungdo-
mar ingenting att hdmta i Sverige, sd-
ger London-fijrestA.ndaren Karl Wil-
helm Bergholtz. Vdrdet av deras utby-
te ligger pA ett mellanfolkligt samliv
och det dr vdrdefullt fiir alla.

Det dr minga ldnder som vill ha tik-
nande utbyte med England, si konkur-
rensen Ar stor. Engelska ungdomar re-
ser gd.rna till Frankrike, dels fiir att
det ligger si niira, dels fiir att man ll-
ser franska.i skolan och vill utiika sina
kunskaper precis pi samma sdtt som
svenska och franska ungdomar vilI
fijrbiittra sin engels\a.

Sverige har klarat sig fint. Sista iret
var det faktiskt fler engelska ungdo-
mar som ville ha utbyte r.not svenska
kamrater iin. svenska med engelska.

Ake Ljungberg har gjort ett gott ar-
bete. Han iir ute pi skoforna och talar
fijr elever och ldrare om Sverige och
utbytet. Men det'dr inte bara att an-
mdla sig. Undersijkning giirs om det
dr ldmpliga familjer.

Ake Ljqngberg berdttar:
- Arets tiverraskande utbytessitua-

tion 6r striingt taget ,ingen tjvenask-
ning alls och heller ,ingen tillfdllighet.
Detta iir resultatet av n[rmare 5 6rs
bearbetning av de engelska skolorna,
som till slut burit resultat. Ndmnas
bijr att utbyteskurvaa varit stadigt sti-
gande pi den engelska sidan men i Ar
slagit rekord. Om man hade kunnat
hdnga med pi svenska sidan, hade vi

allt som ailt fett 800 utbyten. Denna
siffra bijr jdmfiiras med det 30-tal ut-
byten, som f6rekom 1g5g - 1960.

Att vi lyckats si vil betyder dock
inte att vi kan sli oss till ro. Frank-
rike och Tyskland d.r fortfarande be-
tydligt mgra populiira resmil och kon-
kurrensen ar had.

Som i alla sammanhang ndr det gdl-
ler Sverige fiireligger i England ett
starkt kiipmotstind. Detta har ndr det
gdller skolungdomsutbytet till stijrsta
delen berott pi den okunnighet, som
rider ndr det geler Sverige.

Vi tog i biirjan kontakt med skol-
direktiirer och rektorer, som visserli-
gen uttalade intresse fiir projektet men
mer blev det inte. Vi gjorde virt fijrs-
ta genombrott ndr vi viinde oss till
geografildrarna i ftirhoppning om att
de itminstone kdnde till att Sverige
existerade. Denna snilleblixt slog vdl
ut och geografildrarna dr nu vira bds-
ta kontakter.

Det kan knappast tillrdclligt under-
strykas att utb$et dr den sprikresa
som ger det stiirsta utbytet, men ut-
bytet har 6ven andra aspekter. Hdr
knytes vdnslapsband fiir livet. Minga
byter med sanrma utbyteskamrat ar
efter 6r. De yngre syskonen har sedan
utbyte och till sist dven fiiriildrarna.

De ming4 brev vi erh6ller frin fOr-
iildrar, liirare och rektorer visar klart
qtt utbytet inte spelar nigon liten roll
i den kulturella fijrestAelsen mellan
England och Sverige samt att utbytet
vidare l'Amnar sitt.icke oviktiga bidrai
till turismen.

Karl lVilhelm BergholE tror pi ett
cikat utbyte. 1 novernber 1g6G f5r en
engelsman 65 pund (ca 940 kr) i valu-
tatilldehing om iret. Det dr inte sA
mycket. Resekostnaderna - allts6 re-

sor till och frin England, dven jlrn-
vdgsresor,inom Sverige - berijrs dock
inte av restriktionerna. Genorn skol-
ungdomsutbytet har engelska ungdo-
mar en utomordentlig chans att fi en
ti,mligen lSng utlandsvistelse fiir ringa
kostnad.

- V,i ska giira vArt bdsta fijr att hil-
la jdmna steg med engelska anrndl-
ningar, vi ska satsa 6nnu mera och
siika ytterligare kontakter med intres-
serade sprikliirare, lovar den starkt
intresserade Stig Hedberg.

Frin London och Swedish Travel
Bureau kan vidare rapporteras att
bygdesemestern slagit vdl ut bland en-
gelsmdnnen. Det dr en semesterform
som man tycker om. Den ger mera ak-
tivitet och friare liv. Engelsrndnnen
biirja llngta till bakter ddr man inte
"trampar ner varandra". Med de gri
engelska turistvalutorna dr det ocksi
niitlvdndigt rned l6ga priser - Sver,ige
dr inte precis det billigaste turistlan-
det.

Ska skolungdomen jlmna ut det?

iiversdttningen. Och ijvers5ttningar 5r
gjorda till engelska, tyska, franska,
spanska, italienska, finska, ryska, pols-
ka, ungerska och serbokroatiska. Var
bild v,isar spriknycleln uppslagen fiir
att hjdlpa en rysktalande resendr. Lii-
saren undrar vdl genast om alla svens-
ka konduktijrer kan tala ryska - och
ldsa det ryska alfabetet. Men det riic-
ker med att man letar reda pi ldmplig
svensk text och pekar pi den ryska
raden.

Hur fick SJ uppslaget till spriknyc-
keln? Jo, stins H Hugmark, Karlskro-
na, sdnde in ett fijrslag som visade sig
vara ett gott ipitiativ. Det granska-
des pi centralfiirvaltningens driftav-
delning och siindes sedan ut till drift-
distriktscheferna i Stockholm, Giiteborg
och Malmii. Detta resulterade i att hr
Hugma{cs f6rslag kompletterades med
ytterligare nAgra fraser och fick den
lorm, det nu fiireligger i.
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