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SKEPPET CAMBRIA 

HANDLEDNING

Skeppet Cambria är en radiodramatisering i sex delar 
som berättar två parallella historier – båda lika viktiga 
för vår förståelse för den värld vi lever i. En värld där 
människor rör sig mellan länder och kontinenter. Ibland 
för att de är tvungna till följd av krig, naturkatastrofer, 
miljöförstöring, förföljelse eller fattigdom, men också 
av fri vilja i sökandet efter ett bättre eller annorlunda 
liv; för möjligheten att arbeta, studera eller leva och bo 
någon annanstans än där man är född och uppvuxen. 
Ibland färdas människor långt och beger sig ut på resor 
som är både svåra och farliga. Ibland flyttar någon kan-
ske inte längre än till grannorten där möjligheten till en 
bra skola eller ett nytt jobb finns. Men migrationen – att 
människor flyttar från en plats till en annan - är en del 
av människans historia sedan lång, lång tid tillbaka.
 I Skeppet Cambria möter lyssnaren frihetskämpen 
Frederick Douglass som i augusti 1845 steg ombord på 
hjulångaren Cambria med Irland som slutdestination. 
Men vi får också möta Leanna, en ung flicka som till-
sammans med sin mamma/moster har flytt från krigets 
Nigeria. Hon ligger apatisk i den jämnåriga flickan Ailis 
lägenhet efter att ha blivit lämnad ensam kvar i det nya 
hemlandet.

SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED SERIEN

Till varje avsnitt finns förslag på vad som kan vara bra 
att prata om innan ni lyssnar och förslag på frågeställ-
ningar att fördjupa sig i efter att ni har lyssnat. Frågor 
och uppgifter är formulerade till dig som handleder 
gruppen och är inte tänkta att användas direkt av elev-
erna. Anpassa språk, innehåll och tilltal efter just den 
grupp du lyssnar tillsammans med. Sist i handledning-
en hittar du några korta faktatexter som kan vara ett 
stöd i arbetet med serien.
 Kom ihåg att lyssna på alla avsnitt på egen hand 
innan du låter dina elever lyssna. Det är särskilt viktigt 
i de grupper där det finns barn som själva har varit på 
flykt eller har varit utsatta för diskriminerande behand-
ling.

KOPPLINGAR TILL KURS- OCH ÄMNESPLAN

Berättelsen om Frederick Douglass och de händelser 
som ägde rum under den tid då han levde och verkade 
kan användas i flera olika ämnen och sammanhang. 
Man kan naturligtvis se den som en spännande radio-

dramatisering och arbeta med innehållet på samma vis 
som man arbetar med andra berättelser för barn och 
unga. Men än mer är serien ett utmärkt sätt att närma 
sig det uppdrag som skolan har att gestalta och för-
medla ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 
utsatta//”. Att inom ramen för de olika samhällsorien-
terande ämnena lyssna på skeppet Cambria är också en 
del av det som i läroplanens första kapitel formuleras 
på följande vis: ”I all undervisning är det angeläget att 
anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett his-
toriskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse 
för samtiden och en beredskap inför framtiden samt 
utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.” Seriens 
innehåll ger inte bara upphov till frågor om den tid då 
den utspelar sig, utan kan även bidra med svar på frå-
gor som rör flykt, migration och kampen för mänskliga 
rättigheter i vår tid.

ATT LYSSNA

Man kan lyssna på Skeppet Cambria på flera olika sätt. 
Att låta hela gruppen lyssna gemensamt i klassrummet 
ger en upplevelse, att be eleverna lyssna på egen hand 
– hemma eller med hörlurar - en annan. Det gemen-
samma lyssnandet, i mindre eller större grupper, ger 
stora möjligheter att snabbt fånga elevernas tankar och 
funderingar – antingen i form av enskilt kortskrivande 
eller i en gemensam diskussion i direkt anslutning till 
lyssning. När eleverna lyssnar på egen hand hinner tan-
karna på ett helt annat sätt mogna och bearbetas. Det 
är bra att uppmana eleverna att verkligen ta sig tid att 
sätta sig ner och lyssna aktivt – risken är annars stor att 
det finns dem i klassen som har lyssnat i all hast på väg 
till skolan för ”att få läxan gjord”. Kom ihåg att lyssnan-
det är något många elever behöver träning i och bestäm 
vad just dina elever har mest utbyte av i sin lyssnarsi-
tuation. I en grupp med ovana lyssnare kan stödfrågor 
som skärper uppmärksamheten vara till god hjälp. An-
vänd exempelvis persongalleriet som ett sådant stöd. 
En del lyssnare behöver under programmets gång ha 
möjlighet att anteckna eller ”klottra”, andra tappar helt 
fokus om de uppmanas att anteckna och det är viktigt 
att du som lärare ger dina elever möjlighet att hitta den 
lyssnarstil som passar var och en bäst.
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AVSNITT 2 RESANDE I FÖRSTA KLASS

INNAN NI LYSSNAR
• Titta på persongalleriet som ni gjorde efter förra 

avsnittet. Den som vill kan ha papper och penna till 
hands för att anteckna mer om karaktärerna när ni 
fortsätter att lyssna.

• Berätta om Samuel Cunard som nämns i det här av-
snittet.

• Innehåll, ord och begrepp som det är bra om lyssna-
ren är bekant med: Blå bandet, uttrycket ”att ha ett 
pris på sitt huvud”, asylmottagning, dagersättning, 
”leva som gömd”.

ATT SAMTALA OM EFTER ATT NI HAR LYSSNAT
• Varför reser Frederick under falskt namn?
• I en tillbakablick får vi reda på att Frederick har va-

rit slav i Baltimore. Titta på en karta och se var det 
ligger. Vilket hav är det som han ser de vita seglen 
på?

• ”En bättre dag ska komma” säger Frederick till sig 
själv när han ser segelfartygen från sin fångenskap. 
Vad tror ni att han menar? Vad är det han längtar 
efter?

• Vad är frihet? När känner du dig fri? Kan frihet be-
tyda olika saker för olika människor?

• Vad får vi reda på om Ailis mamma i det här avsnit-
tet?

• Nitton kronor om dagen. Det är den ersättning som 
den som väntar på uppehållstillstånd får i ersätt-
ning säger Ailis mamma. Räkna ut hur mycket det 
blir på en månad och gå sedan igenom vad det ska 
räcka till. Vad tycker du är viktigast att det räcker 
till?

• Gå till migrationsverkets sida på nätet och ta reda 
på mer om hur det är att komma till Sverige för att 
söka asyl. Rita en tidslinje på tavlan som sträcker 
sig över två år och se om ni kan fylla i vad som hän-
der den som har kommit Sverige som flykting.

• Vad hittar kaptenen på för att få Frederick att flytta 
från sin första klasshytt till det sämre mellandäck-
et? Tycker du att Frederick gör rätt som accepterar?

• Kaptenen, eller egentligen herr Dodd, erbjuder 
Frederick 200 dollar för att uppträda. Hur reage-
rar Frederick? Diskutera vad man kan och inte kan 
köpa.

• Vi får veta att Leanna och hennes mamma återvän-
der till en flyktingförläggning. Varför hade de läm-
nat den?

AVSNITT 1 TROLLERILÅDAN

INNAN NI LYSSNAR
• Berätta om Frederick Douglass och slaveriet.
• Förbered gruppen på att det ni nu ska lyssna på är 

två parallella berättelser. Man behöver inte förstå 
allt från början och kan välja att fokusera på bara 
den ena berättelsen om man vill.

• Visa bilder av en hjulångare och berätta hur man 
levde och bodde på ett atlantfartyg. Det är bra för 
förståelsen av berättelsen om alla är bekanta med 
hur man delade upp passagerare i olika klasser och 
vad det innebar att bli bjuden till kaptenens bord. 
Tänk på att många kan ha svårt att föreställa sig 
hur lång tid det tog att resa vid den här tiden; och 
att många inte vet att det kan vara detsamma för 
människor som är på flykt idag och som inte har 
möjlighet att ta första bästa flyg eller tåg dit de är 
på väg.

• Innehåll, ord och begrepp som det är bra om lyss-
naren är bekant med: frihetskämpe, slaveri, asyl, 
migration, hjulångare, apatisk, Obama

ATT SAMTALA OM EFTER ATT NI HAR LYSSNAT
• Gör ett persongalleri. Arbeta i par och skriv ner vad 

ni vet om de olika personerna i de två berättelser-
na. Sammanställ alla parens tankar i en gemensam 
översikt som ni sedan lätt kan fylla på allteftersom 
ni lyssnar vidare. Utgå till exempel från de tre rubri-
ker Utanpå, Inuti, Omkring.

• Varför är speldosan viktig för Leanna? Har du nå-
gon sak som är betydelsefull på samma vis? Varför 
sa man på Irland att Obama kom hem när han be-
sökte landet under ett statsbesök? Var har du ditt 
”hemma”? Kan hemma finnas på flera platser eller 
kanske inte ens vara en plats?

• Försök att i tre meningar förklara vad Obama, Le-
anna och Frederick Douglass har gemensamt i sina 
liv?

• Varför tänker Matilda direkt att Frederick, eller 
mister Johnson som han kallar sig, är den som ska 
underhålla på båten?

• Frederick tackar nej till kaptenens inbjudan till 
middag. Varför tror ni att han gör det?

• Dino som arbetar som uppassare kommenterar att 
Frederick är svart. Vad säger han om det?

• Matildas pappa Doddi är inte särskilt trevlig mot 
Frederick utan ifrågasätter det Frederick säger. Vad 
beror det på tror du?

• Vad är en fördom? Tänk efter: har du några fördo-
mar? Vilka fördomar känner du till att andra har? 
Varför har vi fördomar om andra människor? 
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AVSNITT 3 FREDERICK TALAREN

INNAN NI LYSSNAR
• Berätta om det amerikanska inbördeskriget och om 

synen på slaveri hos nord- respektive sydstatare. 
Förklarara att slavägaren Dodd är nordstatare.

• Berätta om Daniel O´Connell och hans roll i Irlands 
historia.

• Förklara begreppet abolitionism.

ATT SAMTALA OM EFTER ATT NI HAR LYSSNAT
• Hjälps åt att fylla i parsongalleri. Lägg till nya karak-

tärer om ni vill.
• En anledning till att Leanna och hennes mamma 

inte längre är tillsammans beror på att den Leanna 
kallar mamma egentligen är hennes moster. Prata 
om vem som kan vara förälder. Kan en moster, far-
far, kusin eller nära vän vara den man kallar sin för-
älder?

• Hu reagerar fröken Hutchinson när hon förstår var-
för hon fick byta hytt?

• Kan man äga en annan människa? Vad tror du att 
herr Dodd hade sagt om det?

• Vem är Salomon som ropar på Frederick från undre 
däck?

• Salomon tycker Frederick gör fel som ljuger om 
vem han är. Skriv ner dina tankar kring när det kan 
vara ok att ljuga om sin identitet och om vem man 
är. Prata med en kompis och sedan med de andra i 
gruppen.

• Ett sätt att göra människor svaga är att skilja dem 
från familj och vänner. Så gjorde slavägarna när de 
tog barnen ifrån sina mammor. Varför gjorde man 
det tror ni?

• Ta reda på hur människor som är på flykt idag be-
handlas på olika platser. Händer det att man skiljer 
människor åt? Vad beror det på?

AVSNITT 4 ALBATROSSEN

INNAN NI LYSSNAR
• Vad är en albatross? Läs på om den mytomspunna 

fågeln för att lättare förstå liknelsen som spelar en 
viktig roll i det här avsnittet.

• Skeppet Cambria befinner sig nu på nordatlanten – 
titta tillsammans på en karta var det är och fundera 
på hur det är att vara ombord på skeppet.

• Samtala om begreppen skuld, skyldighet och civil-
kurage. I det här avsnittet väcks många frågor kring 
det.

• Titta igenom ert persongalleri. Kan ni fylla på det?

ATT SAMTALA OM EFTER ATT NI HAR LYSSNAT
• Samtidig som fröken Hutchinson försöker övertala 

kaptenen att låta Frederick tala inför alla passage-
rare talar Frederick redan på ett annat ställe på bå-
ten. Vilka är det han talar till?

• Vad är det Frederick berättar?
• Vad vill Herr Dodd att kaptenen ska göra med Fre-

derick Douglass?
• Herr Dingham får i uppgift att låsa in Frederick. 

Varför gör han det fast han tycker att det är fel?
• Vad får vi reda på om hur det gick till när Leanna 

och hennes moster fick sitt utvisningsbeslut?
• Det finns en del yrken där de som arbetar gör så-

dant som kanske både de själva och andra inte 
tycker är helt rätt. I det här avsnittet frågar sig Ailis 
mamma Colette hur poliser som hämtar barn som 
ska utvisas egentligen tänker. Samtala om i vilka oli-
ka yrken så kallade samvetsfrågor kan uppstå. Kan 
det ibland vara rätt att inte ”göra sitt jobb”?

AVSNITT 5 DIMMAN

INNAN NI LYSSNAR
• Prata om hur det känns att känna skuld.
• I dramatiseringen Skeppet Cambria använder sig 

manusförfattaren av olika symboler för att skapa 
stämning och skildra känslor. Inför det här avsnittet 
kan det vara bra att prata om vad till exempel dim-
man och speldosan symboliserar. Jämför gärna med 
en symbolvärld som gruppen är bekant med från 
film, tv, spel och chat – prata om symboler i både 
ljud- bild- och ordform.

ATT SAMTALA OM EFTER ATT NI HAR LYSSNAT
• Vem är Thomas?
• Vad menar fröken Hutchinson när hon ber Dignam 

att fråga kaptenen om ”albatrossen har lyft”?
• Vem är det kaptenen pratar med när han sitter en-

sam i sin hytt? Varför gör han det och vad är det han 
säger?

• Eldarna bestämmer sig för att sluta arbeta – varför 
gör de det?

• Vad tror ni det är som leder till att en människa 
plötsligt bestämmer sig för att göra motstånd mot 
en orättvisa?

• Hjulångaren Cambria är omgivet av is och isberg. 
När maskinerna stannar, vad händer då med skep-
pet tror ni? Rita en bild av hur ni tänker er skeppet 
efter att ha lyssnat på det här avsnittet.

• Vem är det som ger nyckeln till fröken Hutchinson? 
Varför får hon nyckeln?
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AVSNITT 6 SHOWTIME

INNAN NI LYSSNAR
• Ibland hamnar man som barn i situationer där man 

märker att de vuxna inte säger sanningen. I det här 
avsnittet dyker Matilda upp i exakt det ögonblick 
som Dodd hotar Frederick till livet med en pistol. 
Förbered lyssningen genom att samtala om hur 
man märker att en situation är allvarlig eller hotfull 
trots att de vuxna låtsas något annat.

ATT SAMTALA OM EFTER ATT NI HAR LYSSNAT
• Kaptenen ändrar sig och ställer sig på Fredericks 

sida mot herr Dodd. Vad är det som får honom att 
göra det?

• Vad är det Frederick har i sin väska och som han tar 
fram och visar? Vad betyder de sakerna för honom?

• Matilda vill släppa sin ballerina Mirabelle fri. Vad 
säger hennes pappa om det? Jämför det med hans 
syn på slaveriet.

• Varför ger Matilda Mirabelle till Frederick?
• Kaptenen tackar Frederick - för vad?
• Vad menar kaptenen när han säger att Frederick 

har lärt honom att vara sann mot sig själv?
• Vem är det orkestern och alla människor har kom-

mit för att ta emot i hamnen dit skeppet Cambria 
anländer?

• Hur kan man koppla ihop de två parallella berät-
telserna – den om Frederick Douglass och den om 
Leanna?

• Hur vill ni att Leannas berättelse ska sluta? Arbeta 
i par och tänk er att ni berättar Leannas historia för 
någon många år in i framtiden; hur har det då gått 
för Leanna, hennes moster, Colette och Ailis.

 

OM FREDERICK DOUGLASS

När Frederick Douglass (1818-1895) föddes hade afri-
kaner förts som slavar till Den Nya Världen i två år-
hundraden. Det fanns svarta, eller ”negroes” som de 
kallades då, som var fria, men i stora delar av Amerikas 
Förenta Stater - som utropade sig självständigt från den 
forna kolonialmakten Storbritannien - var svart syno-
nymt med att vara slav. De flesta slavar hade väldigt lite 
erfarenhet av något annat än ett liv där deras grundläg-
gande frihet förnekades.
 Frederick Douglass är en av de som vi känner till i 
historien som revolterade mot den ordningen. Det fanns 
det många andra som också gjorde, men som slogs ned 
våldsamt i sin kamp för frihet. Denmark Weasey och 
Nat Turner till exempel, som krossades skoningslöst 
när de ledde direkta uppror på plantagen. Utöver dem 
finns en massa obesjungna hjältar.
 Frederick Douglass levde halva sitt liv före slave-
riets avskaffande (1865), och andra halvan under det 
som kallas rekonstruktionsåren. Innan inbördeskriget 
försökte han vid två tillfällen att fly och 1838, vid det 
andra försöket, lyckades han. När rasismens arv i USA 
diskuteras hör man ofta folk tala om att slaveriet av-
skaffades för ett och ett halvt århundrade sedan med 
Unionssidans seger över de konfedererade staterna 
i Amerikanska inbördeskriget, som om slaveriets av-
skaffande var slutet på rasismen. Men i hundra år efter 
slaveriets formella avskaffande rådde rassegregering i 
varierande grad i USA, och svarta fick lika rösträtt först 
hundra år efter inbördeskrigets slut. 
 Douglass flydde alltså innan kriget och med hjälp 
av Underground Railroadnätverket – ett nätverk som 
hjälpte slavar på flykt - lämnade han Maryland och tog 
sig med stor möda till New York. Där anslöt han sig till 
African Methodist Episcopal Zion Church, samma för-
samling som Harriet Tubman och Sojourner Truth, ve-
teranerna och nyckelaktivister i Underground Railroad 
var med i. (Våren 2016 började Harriet Tubman pryda 
tjugodollarssedlarna i USA, och ersatte den forne pre-
sidenten och slavägaren Andrew Jackson). Väl i frihet 
arbetade och agiterade Douglass för slaveriets avskaf-
fande Han skrev sin första självbiografi, Narrative of the 
Life of Frederick Douglass, an American Slave och inom 
fyra månader efter att den publicerades 1845 hade 
5000 exemplar av boken sålts.
 I och med succén för Douglass skildring av slave-
riet började många abolitionister (som antislaveriakti-
visterna kallades), frukta att hans forna slavägare Hugh 
Auld skulle försöka återta Frederick som i slavägarens 
ögon var hans egendom. På grund av detta överhängan-
de hot reste Douglass mot Liverpool i augusti år 1845. 
Han anlände först Irland och där han reste runt. Dou-
glass kom till Irland vid exakt samma tid som massemi-
grationen i motsatt riktning – från Irland till USA – tog 
fart på allvar i och med svälten.
 Idag beskrivs Douglass ofta som den kanske vik-
tigaste afroamerikanen i USAs offentlighet under 
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1800-talet. Det finns goda skäl att hålla med. När den 
första konferensen för kvinnors rättigheter hölls i USA 
1844 var Douglass den enda afroamerikan som när-
varade, och han var en av de som argumenterade med 
kraft för kvinnlig rösträtt (något många talade emot på 
konferensen!) utifrån en tydlig idé om universella lika 
rättigheter. Han menade att det vore hyckleri att kräva 
rättigheter för svarta (män) och förneka kvinnor sam-
ma rättigheter. Douglass kamp inspirerar lika mycket 
idag som under 1800-talet; som inspiration i kampen 
för frihet, för rätten till asyl och lika rättigheter när 
människor korsar hav och kontinenter för ett liv i frihet.

OM APATISKA BARN

Begreppet apatiska flyktingbarn blev aktuellt i Sverige i 
mitten av 2000-talet. Begreppet användes för att beskri-
va de barn som gick in i ett apatiskt tillstånd i samband 
med att deras familjer hotades av utvisning. Det följdes 
av en debatt där vissa hävdade att barnen tvingades in 
i sitt tillstånd av sina anhöriga som en sista utväg för 
familjerna att få rätt till asyl. För även om tillståndet i 
sig inte var något nytt för läkare och vårdpersonal var 
det vid den här tiden så många barn som drabbades att 
mängder av spekulationer om varför satte igång. Andra 
menade att barnens symtom var en följd av ”hårdare 
tag” i migrationspolitiken.
 Idag pratar man oftare om uppgivenhetssyndrom 
och den förklaring till tillståndet som ges är att det är en 
följd av att leva under hård mental stress. Barnen som 
drabbas blir katatoniska vilket betyder att de helt slutar 
tala, äta eller röra sig – de stänger helt enkelt av om-
världen och går in i ett apatiskt tillstånd. Sveriges Radio 
har gjort flera reportage om de apatiska barnen bland 
annat en P3Dokumentär där några barn som hade upp-
givenhetssyndrom under mitten av 2000-tal med egna 
ord berättar om vad de upplevde och hur de kom ur 
tillståndet. Efter en nedgång av antalet drabbade barn 
tyder siffror från sjukvården och Migrationsverket på 
att antalet har ökat sedan 2014 och framåt.

ASYL – EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET SEDAN URMINNES TID

Ordet asyl betyder fristad. Asylrätten eller rätten att 
söka en fristad kan man hitta exempel på redan un-
der forntiden. I alla tider har religiösa grupper, länder, 
makthavare och städer på olika sätt gett möjlighet för 
alltifrån oliktänkande, utstötta och krigsdrabbade till 
brottslingar att få en fristad undan förföljelse och hot. 
Rätten till asyl finns också otvetydigt formulerad i FN:s 
deklaration om mänskliga rättigheter under paragraf 
14. Det betyder att en majoritet av världens länder står 
bakom denna rätt.
 Ändå begränsar många stater asylrätten, alla som 
vill får inte stanna. Vad som avgör om man får sin asyl-
ansökan beviljad förändras över tid.

OM DANIEL O´CONNELL

Daniel O`Connell föddes 1775 i ett katolskt hem. Tra-
dition i familjen gjorde att han växte upp i fosterhem 
och där mötte han både fattigdom och det förtryck som 
Irlands katolska befolkning utsattes för. Under student-
tiden blev han intresserad av demokratifrågor och ville 
verka för jämlikhet och religiös frihet. Han vände sig 
mot alla former av våld i den politiska kampen; också 
när han så småningom själv blev politiker.  Han kämpa-
de under sin tid som irländsk politiker både för ett fritt 
Irland och för att upphäva all lagstiftning som arbetade 
mot den katolska befolkningens rättigheter.

OM SAMUEL CUNARD, BLÅ BANDET 
OCH ATLANTKRYSSNINGAR

Samuel Cunard var skeppsredaren som grundade den 
första transatlantiska ångbåtslinjen, senare Cunard 
Line, med säte i Storbritannien. Han visade tidigt i livet 
sinne för entreprenörskap och affärer och att Cunard 
Line än idag finns kvar tyder kanske på att ryktet han 
hade om sig att vara en smart, men ärlig och rättfram 
affärsman lönade sig. Med hjulångaren Britannia frak-
tade rederiet post och passagerare över atlanten och 
premiärturen i juli 1840 mellan Liverpool till Boston 
via Halifax tog 14 dagar och 8 timmar. När Skeppet 
Cambria fem år senare tar hem utmärkelsen Atlantens 
blå band tar turen mellan Liverpool och Halifax 9 dagar, 
20 timmar och 30 minuter.
 I radiodramatiseringen nämns Blå bandet, eller 
egentligen Atlantens blå band, som var (och är) en ut-
märkelse för det fartyg som tar sig snabbast över atlan-
ten. I det här sammanhanget kan det vara intressant att 
känna till att Samuel Cunard var känd för att sätta farty-
gens och passageranas säkerhet i första rummet.


