
Diskussion - Vem är egentligen svensk?

Exempel 1.
David Anderson bor i Stockholm, Minnesota, USA. Han är 87 år gammal och han är 
född i USA, han har aldrig varit i Sverige, men eftersom hans mamma Ruth och pappa 
Hjalmar var svenska medborgare så är också David det. David talar svenska eftersom 
hans föräldrar pratade svenska hemma. Hans egna barn pratar dock inte svenska. 
David och hans barn och barnbarn firar alltid Midsummer och äter "sill, Janson's 
Temptation and sourcream" som de numera handlar på IKEA. Ungarna älskar att 
hoppa runt och skrika "sma grodorna, sma grodorna ar lustia at sea." men fattar inte 
flaska av vad de egentligen säger.
Är David svensk?

Exempel 2.
Gustav Müller är född i Östtyskland av tyska föräldrar 1979, när Gustav var 5 år så 
flyttade familjen till Stockholm, Pappa Gert-Günther var STASI-spion på där. Gustav 
började i svenskt dagis och gick i skolan här. När Gustav var 10 år så rasade muren 
och på hans 11 årsdag upphörde DDR att finnas. Pappa åkte hem till Berlin men 
Gustav, hans mamma och fulsnygga lillebror Sven blev kvar i Stockholm. Idag är 
Gustav svensk medborgare, bor i Sverige, talar svenska och blir väldigt upprörd om 
någon tränger sig i kön, men säger inget för att han vill inte att folk runt omkring ska 
tro att han är full ju. Är Gustav svensk?

Exempel 3.
Francois glider runt i majonäsen nere på Franska Rivieran, han träffar svenska 
Emma och de ligger ner hela vitsippebacken. Ett barn föds nio månader senare. 
Emma lämnar ungen på trappen till Francois lägenhet och sticker, kanske till Hawaii, 
vad vet jag. Är barnet som kommer att få namnet Jean-Baptiste, svenskt?

Exempel 4.
Töhötöm Bornemissza föds i Budapest, 1956 flyr han hit, med sig har han sin kära 
Margit, de bosätter sig i Lund och Töhötöm tar anställning som svetsare på Åkerlund 
& Rausing. Han lär sig svenska hyfsat, men kan fortfarande inte höra skillnad på 
orden "dyka" och "duka". Han behåller sitt ungerska medborgarskap och blir aldrig 
svensk medborgare. När muren faller bosätter han sig vid Balaton-sjön där han nu 
bor. Han får svensk pension och återkommer till Sverige minst en gång om året, då 
han åker till Ullared och köper tubsockor billigt.. 
Är Töhötöm svensk?

Exempel 5.
Gregor von Fratenspröt är född i Sverige, som 25-åring gjorde han och hans brattiga 
kompisar karriär på börsen, sen flydde han Sverige och lever livets glada dagar på 
Mallorca sedan 10 år. Han säger själv "No you, never that I sit my foot in Sosse-
Sverige again". Han har en tandlös spansk fru och två ganska tråkiga ungar som 
heter Hernan och Juanita. Han lossas att han inte förstår svenska, har inte lärt sig ett 
ljud spanska och pratar en engelska som enbart ett fåtal förstår. Han har gett upp sitt 
svenska medborgarskap. Är Gregor svensk?


