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Nybyggarna är tredje delen i Vilhelm Mobergs
uppskattade Utvandrarserie.
Den handlar om Kristinas och Karl Oskars liv
i Stillwater, Minnesota.

Inför läsning - skapa förförståelse
För att få en förförståelse för boken och vad den
kommer att handla om kan du ta hjälp av de tre
frågorna nedan.
Låt gärna eleverna reflektera enskilt och skriva ner sina
svar. De kan sedan få samtala med sin bordsgranne om
sina tankar innan frågorna lyfts i helklass.
1. Titta på boktitel, omslag, författarnamn och baksidestext. Vad för slags bok verkar det vara?
2. Vad tror du att boken kommer att handla om? Vad är
det som får dig att tro detta?
3. Har du läst någon bok tidigare som du tycker påminner om denna? Vilken är det, i så fall?

MTM:s skolwebb
mtm.se/skola

Textfrågor till del 1: Grunden till bygget
Yxhugg i skogen
1.
2.

Varför kallades klippan för Indianhuvudet?
Mannen som högg ner en hög tall gissade att Karl Oskar var svensk.
Vad var det som gjorde att han gissade detta?

Pannkakor till middag
1.
2.

Varför döpte Karl Oskar sitt nybygge till Nya Duvemåla?
På vilka sätt skiljer sig Amerika från Sverige enligt Kristina?

Plantan
1.
2.

Den nye grannen som kommer på besök verkar vara mer religiös än Kristina och Karl
Oskar. Hur ser man det?
Kristina och Karl Oskar skickade efter ett äppelfrö från Sverige och planterade det.
I kapitlet kan man läsa att trädet nu har börjat växa. För Kristina och Karl Oskar är
trädet ett minne av Sverige. Om du skulle flytta till ett nytt land, vad skulle du vilja ha
med dig från ditt hemland?

Ulrika
1.
2.
3.
4.

Kristina har ändrat åsikt om Ulrika. Vad beror det på?
Det är lätt att ha förutfattade meningar om andra människor. Vad är det som skapar
dessa förutfattade meningar?
Kristina är rädd för att prata engelska. Vad beror det på?
Kristina får en efterlängtad present av Ulrika, en höna med kycklingar. Varför var 		
hönan och kycklingarna efterlängtade?

Blomlandet
1.

Det är inte alltid så lätt att göra sig förstådd. Det märker Kristina när hon är i affären
för att köpa blomfrön. Vad händer?

Prästen
1.

Det kommer en man mitt i natten till Karl Oskar och Kristina. Vem är han och var 		
kommer han ifrån?

Ormen
1.

I boken står det att Karl Oskar och Kristina hade ”sovit med döden” (s 48).
Vad menas med det?

Nattvarden
1.

När Kristina har tagit nattvarden känner hon ”glädje i sitt hjärta” (s 52). Vad beror
det på, tror du?

Oxen
1.

I Amerika var det eftertraktat att ha oxar. Varför är oxar viktiga?

Höstlöv
1.

Kristina känner en oro över att bli gravid. Vad beror denna oro på?

Ovädret
1.

Karl Oskar låter sin son Johan följa med till kvarnen. Det var ett beslut som han kom
att ångra. Vad händer när de är på väg hem från kvarnen?

Ett varmt rum
1.

Karl Oskar är rädd att Johan inte kommer att klara sig i ovädret. Vad gör han för att
rädda livet på sin son?

Oväntat besök
1.

När Ulrika är på besök hos Kristina kommer även grannen Petrus Olausson. Han 		
verkar inte vara så förtjust i Ulrika. Hur kan man se det i texten?

Var är Robert?
1.

Karl Oskar får brev från sin syster Lydia som bor i Sverige. Hon är nyfiken på vad 		
som hänt med Robert. Varför vill inte Karl Oskar skriva något om Robert i sitt svar?

Falska vänner
1.

Detta kapitel har rubriken Falska vänner. Vad beror det på?

Hemlandet
1.

Tidningen Hemlandet blev viktig för Karl Oskar och hans familj på olika sätt. Ge 		
exempel från texten på detta.

Begravningsplatsen
1.

Den kristna tron var viktig för nybyggarna. Vad kan det ha berott på? Och hur tog
sig detta uttryck i byn där de bodde?

Ett brev till Sverige
1.

Förr i tiden var brevskrivning ett sätt att få information om sina släktingar i Sverige.
Vilka fördelar respektive nackdelar kan det ha funnits med brevskrivning jämfört med
dagens informationskanaler (exempelvis telefon och sociala medier)?

Ta fram egna frågor
Låt eleverna ta fram egna frågor till kapitlen i
del 2: Guld och vatten och
del 3: En kvinnas bön.
Samla frågorna i ett gemensamt dokument och låt dem sedan vara underlag för samtal i smågrupper.
Försök få eleverna att ställa olika typer av frågor.
• Det kan vara frågor där svaren går att hitta direkt i texten (Hur många barn har Kristina
fött?).
• Det kan vara frågor där eleven behöver göra inferenser och dra egna slutsatser (Vad är
det som gör att Karl Oskar inte vill skriva om sin bror Robert i brevet till Lydia?).
• Det kan också vara frågor där eleven hittar svaret hos sig själv (Hur skulle du ha gjort
om du varit Karl Oskars?).

Diskussionsuppgift
Det är inte alltid så lätt att flytta till ett nytt land. Många saker kan vara annorlunda jämfört
med hur de är i hemlandet.
1.
2.

Vilka svårigheter ställs Kristina och Karl Oskar inför när de bosätter sig vid
sjön Ki-Chi-Saga?
Tror du att det är någon skillnad att flytta till ett nytt land idag jämfört med hur det
var på Kristinas och Karl Oskars tid?

Fördjupningsuppgift The Yellow Jack – Gula febern
I boken berättas det om The Yellow Jack eller Gula febern. Vad var det för något?
Samla information från boken men ta även hjälp av Folkhälsomyndighetens hemsida,
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/gulafebern/
och exempelvis Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Gula_febern.
Informationen kan samlas i en tankekarta. Vill man arbeta med en digital tankekarta kan
Popplet, http://popplet.com/, användas.
I tankekartan kan man samla information om följande frågor:
1.
Vad är gula febern för något?
2.
Hur smittar gula febern?
3.
När (vilket år) upptäcktes gula febern?
4.
Hur kan man skydda sig mot gula febern?
5.
I vilka länder/världsdelar finns gula febern idag?
6.
Vad ska man göra om man blir smittad?

Ki-Chi-Saga
Stillwater

Minnesota 1880

När Kristina och Karl Oskar flyttade dit hette sjön Ki-Chi-Saga idag heter den Chisago Lake.

När Vilhelm Moberg skrev böckerna
om Utvandrarna bodde han i Chisago, Minnesota 1948. Moberg cyklade runt för att hitta miljöer till sina
böcker. Den här statyn av Moberg och
hans cykel finns i Chisago.

I denna lilla staden Lindstrom några
kilometer öster om Chisago finns
denna staty av Kristina och
Karl Oskar.
En snarlik staty finns i Karlshamn
i Blekinge.
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När Kristina förstod hur svårt Ulrika hade haft det
försvann hennes ilska över
att Ulrika hade levt som hora i Ljuder.

Ulrika hade haft ett svårt liv.
När hon var fyra år gammal blev hon föräldralös
och såldes till en rik bonde.
Han våldtog henne när hon hade fyllt fjorton.
Han skrämde henne till att hålla tyst.
Sedan tvingade han sig på henne
så fort han fick lust.

Men de hade utvandrat tillsammans,
först åkt i flera månader över det stora havet
och sedan färdats i många veckor
för att komma till Minnesota.
Under resan hade Kristina lärt känna Ulrika
och börjat tycka om henne.
Till sist blev de goda vänner.

Kristina hade bara en nära vän i Amerika.
Ulrika i Västergöhl hade hon kallats
när de bodde i Småland.
Ibland kallades hon Gladan. Hon var hora.
Hon sålde sin kropp till karlarna i Ljuder.
När Kristina mötte Ulrika där hemma
brukade hon inte ens hälsa.

uLrIKa
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*

Kristina saknade Ulrika.
Hon var nästan alltid på gott humör.
Hon var inte den som klagade och gnällde.
Kristina tänkte äntligen åka till Stillwater
och hälsa på henne.
Hon hade slutat amma lilla Dan
och kunde stanna över natten.
Karl Oskar skulle ge barnen mat
när hon inte var hemma.

Pastor Jackson var den första goda människan
som Kristina träffade i Amerika.
När invandrarna steg av ångbåten i Stillwater
i juli 1850 visste de inte vart de skulle ta vägen.
Men pastor Jackson förde dem till sitt hem,
lagade mat åt dem och bäddade deras sängar.
Och två år senare hade en av kvinnorna
i sällskapet blivit hans hustru!

Det första året i Minnesota bodde Ulrika
och hennes dotter Elin tillsammans med
Kristinas morbror Danjel. Då hade de träffats ibland.
Men för två år sedan flyttade Ulrika ända till Stillwater.
Hon hade gift sig med stadens baptistpastor,
Henry O Jackson. Hon var inte längre Gladan
eller Ulrika i Västergöhl.
Numera var hon missis Jackson.
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I affären fyllde de Kristinas korg
med alla möjliga varor.
På vägen tillbaka till Ulrikas hem
bar de båda kvinnorna den tunga korgen mellan sig.

Ulrika följde med Kristina till affären
för att hjälpa henne med språket.
Kristina vågade inte försöka prata engelska.
Hon var rädd att folk skulle skratta åt henne.
Men Ulrika kunde både prata och förstå.
Hon var ju gift med en amerikan
och van att prata engelska.

Ulrika blev mycket glad när Kristina kom.
Hon bjöd på middag.
Hennes make var inte hemma,
han predikade i en annan stad,
men skulle komma tillbaka till kvällen.
Dottern Elin, som nu var nitton år,
bodde och arbetade som piga hos en rik familj.

Skogsbolaget hade huggit upp en ny väg
fram till Ki-Chi-Saga.
Nybyggarna kunde få skjuts den vägen
med bolagets vagnar som drogs av oxar.
En vacker vårdag tog Kristina oxskjutsen till Stillwater.
Hon hade med sig en stor korg med lock.
Hon skulle inte bara hälsa på Ulrika
utan också handla varor som hon behövde.
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– Nää, inte Henry, sa Ulrika.
Jag menar prästen som jag ska föda.
Jag va ute och spydde. Jag spyr som en katta.
Jag ä pregnant.

– Kommer Jackson? undrade Kristina.

– Nää, dä ä prästen, svarade Ulrika.
Prästen ä på väg.

– Satte du tuggan i halsen? frågade Kristina.

Men när Ulrika kom tillbaka
log hon och såg glad ut.
Hon torkade sig om munnen med handen.

Vad tog det åt Ulrika? undrade Kristina tyst.
Var hon sjuk?

En stund senare satt de bredvid varandra i soffan.
På bordet stod ett fat med kakor.
Ulrika tog en tugga av en smörkringla
och sköljde ner den med en klunk kaffe.
Plötsligt reste hon sig häftigt. Hon stönade,
tryckte händerna mot magen och sprang iväg.

– Nä, nu ska vi ha kaffe, sa Ulrika
när de kom innanför dörren.
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