
Weihnachtsausgabe 2009

Weltkulturerbe Visby – die Stadt der Rosen und Ruinen

Wohl jeder kennt die folgende Film-
szene: ein kleines rothaariges Mädchen 
reitet auf ihrem Apfelschimmel über 
grüne Hügel, ehe sie in die kleine Stadt 
einbiegt. Im Hintergrund sieht man

 
eine gut erhaltene mittelalterliche 
Stadtmauer und das Mädchen singt:
Har du sett min apa, min söta lilla apa, 
har du sett herr Nilsson, ja, han heter 
faktiskt så. 
Klar: das Mädchen ist Pippi und die alte 
Stadtmauer gehört zu Visby. Hier 
wurden 1967ff unter anderem Außen-
aufnahmen zu den drei bekannten Pippi-
Langstrumpf-Filmen gedreht. Der Ort 
der Provinzhauptstadt (ca. 22.000 Ein-

wohner) Visby war schon in vorchrist-
licher Zeit ein wichtiger Platz. 

Der Name vi = Heiligtum weist auf 
einen heidnischen Opfer- und Kultplatz 
hin. Zwar sind die ältesten Besiedlungs-
spuren spärlich, doch spätestens seit der 
Wikingerzeit ist Visby zu einem be-
deutenden Hafen geworden. Überreste 
davon wurden im Park Almedalen 
gefunden. Das älteste Gebäude der Stadt 
ist der Kruttorn (Pulverturm) von 1151. 
Ab dem 12. Jahrhundert gewann die 
Stadt an Bedeutung, vor allem durch 
den Zuzug von deutschen Kaufleuten 
und Visby wurde zum Zentrum des 
Ostseehandels. Ihre Blütezeit war das 
13. und 14. Jahrhundert und Visby 
wurde „Regina Maris“ (Königin des 
Meeres) genannt. 1288/89 kam es zu 
Spannungen zwischen der priviligierten 
Bevölkerung Visbys, die hauptsächlich 
aus Deutschen bestand, und dem 
schwedischen Gotland. Es kam zum 
Bürgerkrieg, der von den Schweden 
siegreich beendet worden ist. Lübeck 
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wurde immer mehr zur aufstrebenden 
Stadt an der Ostsee und löste Visby 
allmählich ab. 1361 zerstörte der 
dänische König die Stadt und 1525 
eroberten Lübecker Soldaten Visby. 
1645 wurde Visby im Frieden von 
Brömsebro endgültig schwedisch.
Schon 1805 wurde die Hansestadt Visby 

unter Denkmal-
schutz gestellt 
und 1995 ist 
Visby als Welt-
kulturerbe der 
UNESCO 
anerkannt 
worden. In der 
Begründung 
heißt es: „Visby 
ist ein ganz 
besonderes 

Beispiel für eine nordeuropäische, von 
einer Ringmauer umgebene Hansestadt. 
Hier sind auf einmalige Weise das Stadt-
bild mit seinen besonders wertvollen 
Gebäuden bewahrt.“

Wichtige Sehenswürdigkeiten sind vor 
allem das Wohnhaus der Familie Donner 
(Donnershus), das Burmeisterhus, das 
Gotlands Fornsal Museum (Historisches 
Museum), das Rathaus aus dem 18. 
Jahrhundert und am Stora Torget die St.-
Karin-Ruine aus dem 13./14. Jahr-
hundert, die Domkirche von 1225 und 
überhaupt die vielen Kirchenruinen, die 
der Stadt ein eindrucksvolles Gepräge 
von Vergangenem und Gegenwärtigem 
vermitteln. 

Noch deutlicher und zugleich lebendiger 
wird die Vergangenheit jedes Jahr An-
fang August (32. Kalenderwoche). Hier 
findet die Mittelalterwoche statt und die 
Stadt und ihr Umland leben für eine 
Woche in der Welt von 1361 (Eroberung 

Visbys durch den Dänenkönig 
Waldemar IV. Atterdag). Nicht nur 
schwedische Wikingerclubs reisen an, 
sondern Wikingervereinigungen aus 
aller Welt kommen hier zusammen, um 
die Welt von damals – diesmal aber 
friedlich – wieder zu beleben mit 
historischem Schauspiel, Ritterturnieren, 
Konzerten, mittelalterlichen Märkten 

und vielen Kulturveranstaltungen, die 
auch auf die weitgespannten Handels-
netze der Wikinger hinweisen.

Hat man nach soviel Kultur noch Zeit, 
dann lohnt sich (zumindest mit Kindern) 
ein Besuch im Freizeit- und Vergnüg-
ungspark Kneippbyn, wo man auch die 
originale Villa-Kunterbunt aus den 
Pippi-Filmen besuchen kann. In der 
Sage Waldemar Atterdag brandschatzt 
Visby erzählt Selma Lagerlöf die Ge-
schichte eines jungen Mädchens, das 
sich in einen der Feinde verliebt und für 
sie eine kleine Tür in der Stadtmauer 
öffnet, um sie einzulassen. Als Strafe 
soll sie lebendig eingemauert worden 
sein.

Tröstlicher geht es im Nils Holgersson 
zu, wenn er mit den Wildgänsen über 
die alte Hansestadt Visby fliegt und in 
ihren Kirchenruinen ihren alten Glanz 
und ihre alte Macht erahnt.
Walter Mirbeth, August 2009

2



Aktuelles aus dem Vereinsleben

Liebe Mitglieder,
kära medlemmar,

året närmar sig sitt 
slut och snart firar vi 
åter igen Lucia inom

föreningen. Anmälningar är välkomna 
redan nu, både per telefon och per e-
mail. Hotel Hilton kommer att bjuda på 
sitt stora svenska julbord och svenska 
kören står för ett traditionellt luciatåg 
och en konsert av hög klass.

Under året har vi kunnat mötas både till 
midsommar, kräftskiva, Bellmandag, 
literaturkvällar och „Stammtisch“. Nästa 
år har vi planer på flera olika kulturella 
arrangemang, bl a den värmländske 
poeten Gustaf Frödings 150-årsdag.

I februari äter vi fastlagssemlor till-
sammans och en månad senare samlas vi

till årsmöte. Information om detta 
kommer senare. 

Alla är hjärtligt välkomna att deltaga, 
men också att hjälpa till på olika sätt vid 
förberedelsen av fester och annat.

Ibland kan det hända att vi får reda på 
intressanta kulturarrangemang efter att 
Bavariavikingen har gått i tryck. Om ni 
regelbundet går in på hemsidan, finner 
ni där aktuella händelser. Den som 
lämnar sin e-mailadress till föreningen,
får även informationen direkt.

Alla medlemmar och vänner önskas en
stämningsfull adventstid, en God Jul och 
ett Gott Nytt År 2010, då vi förhopp-
ningsvis möts till föreningsträffar, fester 
och kulturella arrangemang.

Maria Senftleben, BV-redaktör

Impressum Adressen Telefon

1. Vorsitzender: Lars Lindström, Alpspitzweg1, 82538 Geretsried Tel: 08171 / 909176

2. Vorsitzende: Barbara Siebert, Johannisplatz 3 B, 81667 München Tel: 089 / 1234194

Schriftführerin: Birgitta Gutsch, Ammerlandstraße 24, 81476 München Tel: 089 / 758688

Schatzmeister: Gerd-Dieter Schwark, Knappertsbuschstr. 17, 81927 München Tel: 089 / 935690

Beisitzer: Frank Senftleben, Rotbuchenstraße 32, 85614 Kirchseeon Tel: 08091 / 561347

Bankverbindung: SEB Bank, München, BLZ: 700 101 11, 
Kontonummer: 1808788400

Internet: E-mail: vorstand@d-s-v-m.de  Website: http://www.d-s-v-m.de

Anzeigenpreise: Privatanzeigen für Mitglieder kostenlos. Gewerbliche Anzeigen; 
bitte beim Vorstand anfragen.

Steuernummer: 143/212/90370 (Vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt.)

Anschrift: Deutsch-Schwedische Vereinigung e. V. 
Postfach 31 01 62, 80102 München

BV-Redakteurin: Maria Senftleben; E-Mail: maria.senftleben@freenet.de
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Bavariavikingen avslöjar: Sanningen om Lucia

Det stämningsfulla luciatåg som 
Svenska kören bjuder på, är själva 
idealbilden av hur det ska gå till. Lucia 
ska ha en krans med brinnande ljus om 
sitt huvud, ett blodrött band om midjan 
och hon ska åtföljas av välsjungande 
tärnor med glitter i håret, gärna också av 
stjärngossar med strut på huvudet och 
stjärna i handen (det är förstås “Stern-
singer“ som är tidigt ute). Om luciatåget 
består av barn, så brukar de minsta 
komma sist i tomtedräkt.

Den 13 december möter man ljus-
drottningen överallt i Sverige, men
allt som oftast uppstår faktiskt konflikter 
i samband med luciafirandet. Eleverna 
på högstadiet väljer busige Ahmed som 
Lucia till rektorns irritation; ungdom-
arna är uppe hela natten och släpar sig 
till i skolan i ganska dåligt skick på 
morgonen. Luciasången är varken 
vacker eller stämningsfull, bara mål-

brottshes och bakfullt bullrande. “Förr 
hade vi en vacker Lucia“, säger de 
vuxna, “på vår tid övade flickkören i 
månader på sångerna och på att skrida 
fram i korridorerna“. 

Men hur står det till med luciatradition-
erna? Den Lucia, som väcker Nobelpris-
tagarna med sin sång; den Lucia som 
väljs av tidningarnas läsare och kröns på 
torget; den Lucia som bjuder mormor 
och morfar på kaffe på sängen, hon har 
ganska unga anor. Första gången hon 
nämns är 1764 av prästen C F Nyman på 
besök norr om Skövde.

“Rätt som jag låg i min bästa sömn, 
hördes en vocal-musique utanför min 
dörr, hvaraf jag väcktes. Strax därpå 
inträdde först ett vitklätt fruntimmer 
med gördel om livet, liksom en vinge på 
vardera axeln, stora tända ljus i hwar 
sin stor silverljusstak, som sattes på 
bordet, och strax därpå kom en annan 
med ett litet dukat bord, försett med 
allehanda kräseliga , äteliga och våta 
varor, som nedsattes mitt för sängen. 
Det kallar de Lussebete.“

Den seden spred sig snabbt i Västergöt-
lands högre klasser. Men uppstod den ur 
tomma intet? 

Faktum är att Lucia firades långt tidig-
are bland allmogen. Lucianatten i den 
gamla kalendern, före 1753, var årets 
längsta och kallades för “lusse långnatt”. 
Den spelade en stor roll i folktron. 
Tröskningen skulle vara avklarad och 
firas med fest och “lussesup“. Före 
reformationen började fastan på Lucia-
dagen. På sennatten serverades upp till 
sju frukostar - det fanns gott om sovel, 
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för julslakten var avklarad - och om man 
blev ordentligt mätt på Lucia, så skulle 
man inte gå hungrig under kommande 
vinter. 

Ungdomarna hade redan då sina lucia-
tåg. De brukade spöka ut lussegubbar 
och lussebrudar och dra omkring i gård-
arna och tigga supar. Ibland band de fast 
halm runt midjan på lussebruden, och så 
fick pojkarna dansa med henne tills all 
halmen föll av. Men det var ingen ära att 
vara Lucia. En anständig flicka höll inte 
på med sådant. “Den som en gång varit 
Lussebrud, hon får aldrig någon brude-
skrud“, sade man i Bohuslän. 

Och i Småland: “Lussifirandet gick till 
så att ett fruntimmer kläddes svartklädd 
med hvita stjärnor eller hvitklädd med 
svarta stjärnor samt på huvudet en 
krona av myrten eller dylikt och i kronan 
tre ljus som skulle brinna under det hon 
dansade med dem alla öfver lag. Efter 
dansen klädde de övriga ut sig på ett 
sätt som skulle göra dem oigenkännliga 
och sedan någon lek.“

Ännu roligare var det att ha en manlig 
Lucia eller rentav en lusseko. Mellan 
hornen bar kossan en brinnande lucia-
krona och fick följa med ungdomarna på 
deras upptåg i byn. Det här gällde fort-
farande i början av 1800-talet.

Vem som förvandlade lussenattens bus-
liv till en stämningsfull tradition vet vi 
inte. Men gissningsvis någon som kände 
till både italienska och tyska traditioner 
och såg möjligheterna att kombinera 
dem med de svenska. Das Christkindl är 
definitivt besläktad med Lucia.

Herrgårdarnas unga söner, som upplevt 
vackra luciatåg, tog traditionen med sig 
när de lämnade Västergötland för att 
studera i Lund och Uppsala. Återigen 
var det skrålande unga män som fick 
ställa upp som lussebrud. Dock spred 
sig även det lugnare luciafirandet över 
hela landet på kort tid.

När tonåringar firar natten igenom med 
busliv och öl, är det alltså inget tradi-
tionsbrott, utan det gamla vanliga 
drängasättet att festa. Vilket naturligtvis 
ändå inte är någonting som föräldrar och 
samhälle tycker är särskilt trevligt.

Hursomhelst: Inom DSV firar vi Lucia 
på herrgårdsvis, så det är ingen som 
behöver vara orolig för att bli konfron-
terad med en lusseko och en hop fulla 
drängar på årets luciafest. 

Maria Senftleben

I natten darra
de kalla väder.
Steg hör jag knarra
på vindens bräder:
i hvita kläder
stod herrgårdsflickan,
med vaxljuskrona kring håret fäst,
nyss vid mitt läger och räckte 
brickan
lugnt i sin renhet åt yrväckt gäst.

Ur Lucia av Erik Axel Karlfeldt
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Veranstaltungskalender
Termine der DSV und weitere „Schwedentermine“

Alle Angaben ohne Gewähr

Dezember 2009

So. 6. 12. um 16.00 Uhr Kreuzkirche, 
Hiltenspergerstr. 55, Weihnachts-
konzert mit dem Schwedischen Chor 
(Siehe Anzeige S. 12.)

Sa. 12. 12., 10.00 -17.00 Uhr, Weih-
nachtsbasar der schwed. Kirchengem. 
   und
So. 13. 12 um 11.30 Uhr, Advents-
gottesdienst mit Lucia, 13.00 - 17.00 
Uhr Basar. Alles in der Gustav- Adolf-
Kirche, Hohenaschauerstraße 3.

Dienstag 8. Dezember 2009. Stamm-
tisch der DSV im Gasthaus „Hof-
bräukeller“ am Wiener Platz, Innere 
Wiener Straße 19, um 18.30 Uhr.

Sa. 12. 12. Luciafest der DSV ab 
16.30 Uhr im Hilton München City 
Hotel, Rosenheimer Str. 15 (Siehe 
Anzeige S. 9.)

Di. 15. 12. um 18.00 Uhr, Schwanth. 
Str. 60. Svensk filmkväll,  ”Den svarta 
nejlikan” (Info b. d. schwed. Ki.gem.).

Do. 24. 12  Schwed. Weihnachten 
(Info b. d. schwed. Kirchengemeinde).

Januar 2010

Bokcirkeln träffas To. 14 jan. kl. 16.00, 
i Sv. församlingen, tel 08171/10989 
(Brigitte Sjöberg). Vi läser Stieg 
Larssons Män som hatar kvinnor. 

Filmen till boken visas på svenska 
ons. 20 jan. kl 19.00, Schwan-
thalerstr. 60. (Info b. d. schwed. 
Kirchengemeinde.)

Dienstag 12. Januar 2010. Stamm-
tisch der DSV im Gasthaus „Hof-
bräukeller“ am Wiener Platz, Innere 
Wiener Straße 19, um 18.30 Uhr.
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Februar 2010

Mi. 17. 2. um 18.00 Uhr, Schwanth. 
Str. 60. Svensk filmkväll,  ”Allt 
flyter” (Info b. d. schwed. Ki.gem.).

Sa. 20. 2. ab 15.00 Uhr, Vereinstreffen - 
Kaffee und Fettisdagsbulle in der 
Schwanthalerstr. 60 (siehe Einladung   
S. 14.)

Dienstag 9. Februar 2010. Stamm-
tisch der DSV im Gasthaus „Hof-
bräukeller“ am Wiener Platz, Innere 
Wiener Straße 19, um 18.30 Uhr.

Do. 25.2., 19.00 Uhr, Gustav-Adolf-
Kirche, Hohenauschauerstr. 3, Vortrag 
von Ulf Svidén: Sverige ett halvår före 
valet: Viktiga tendenser... (Schw. Gem.)

März 2010

Fr. 26. 3. um 19.00 Uhr in der 
Schwanthaler Str. 60, Jahreshauptver-
sammlung der DSV (mehr Info später).

Dienstag 9. März 2010. Stammtisch 
der DSV im Gasthaus „Hofbräu-
keller“ am Wiener Platz, Innere 
Wiener Straße 19, um 18.30 Uhr.

Kulturkalender
Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Angaben erfragen Sie bitte bei den Veranstaltern und 

entnehmen Sie bitte der Tagespresse

19.12., 20.00 Uhr im Pepper-Theater, 
Thomas-Dehler-Str. 12, München: 
Inszenierung "Butterfly Blues" von 
Henning Mankell, Regie: I. Thilo

10. - 13.12.09, Do. - Sa. 20.00 Uhr u. 
So. 15.00 Uhr, Olympiahalle: NOKIA 
Night of the Proms Classic meets Pop. 
Mit Roxette 

Fr. 11.12.2009, um 16.00 Uhr: 
"Schwedische Quartette" 
(Mendelssohn-Zyklus), Augustiner-
Chorherrenstift, Herrenchiemsee
  
Di. 15.12.2009, 20 Uhr: 
Kristofer Åström Der schwed. Sänger 
und Songwriter tritt im Atomic Café in 
München auf.

Freitag, 29.1.2010, 20 Uhr: ABBA - 
The Show in der Olympiahalle

3.3.-21.3.2010: MAMMA MIA!
Das ABBA - Musical im Deutschen 
Theater in München
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Sill till julbordet

Löjromsgravad sill
Blanda 2 msk ättika (24%) med 2 dl 

vatten och 1 dl socker. Skär 4-6 
urvattnade salta sillfiléer i mindre 

bitar och låt dem dra minst 6 
timmar. Låt bitarna rinna av. Blanda 
1 dl majonnäs, 1 dl filmjölk (yoghurt, 

sur grädde), 2 msk fransk (tysk, 
mellanstark) senap, 1 liten hackad 

rödlök och 50 g löjrom (ishavsrom). 
Varva sill och såsen och låt mogna i 

kylskåp 1 dygn. 



Svenskdag i Ismaning
Ismaning firar i år sitt 1200-årsjubi-
leum med ett antal olika festarrange-
mang. Under mottot ”Fly från det var-
dagliga. Kom och njut av en underbar 
dag” hade VdK-Ortsverband och ”der 
Krieger- und Soldatenverband” inbjudit 
allmänheten till en ”Schwedenfest” den 
5 september i år i Slottsparken.
Där hade man iordningsställt ett militär-
läger, avsett att belysa hur det kunde ha 
sett ut på 1630-talet, då svenska trupper 
uppehöll sig i Bayern. Lägret gav ett 
imponerande intryck med flaggprydda 
förläggningstält, sjukkvarter, marketen-
teri och stall för några fina ridhästar.

Med medeltida vapen utrustade soldater 
i tidsenliga uniformer hade mycket att 
berätta för en intresserad publik, som 
vandrade omkring i lägret i det varma 
och soliga vädret.
I ett av de många inslagen underhölls 
åskådarna av en ”fältskär”, som visade 
hur han behandlade sårade soldater. 
Hans utrustning var av mycket primitivt 
slag, likaså hans apotek, vilket var av 
synnerligen enkel beskaffenhet.
För publikens välfägnad serverade raska 
”marketenterskor” olika rätter och 
drycker, som mycket fördelaktigt 
betalades med svenska ”daler”, som 
hade samma värde som Euro:n.
Dagen förflöt ”helsvenskt” glatt och 
gemytligt i den flaggprydda slottsparken 

med alla dess sevärda attraktioner. De 
nöjda besökarna såg ut att ha följt 
dagens motto, och arrangörerna är värda 
en stor eloge för genomförandet av 
denna fina ”Schwedenfest”.
Rolf Malmby

Lesung mit Walter Mirbeth  
Am Mi. den 4.11.09 waren 12 literatur- 
interessierte Mitglieder der DSV neu-
gierig auf die Lesung mit Walter Mir-
beth. Der Autor, Harry Kullmann, der 
heuer 90 geworden wäre, kam in den 
Mittelpunkt. Walter Mirbeth hat uns 
zunächst einen Überblick über die ge-
schichtlichen und politischen Ereignisse 
von ca. 1870 bis zum 2.Weltkrieg ge-
geben. Er hat über die Arbeiterkämpfe, 
Gewerkschaftsbildungen, Streiks, die 
Bildung von politischen Parteien und 
Reformen erzählt und uns eingestimmt 
in diese, von großer Armut geprägten 
Zeit. Das Buch “Aufruhr in Stockholm” 
beschreibt die Jahre 1932/33 in Stock-
holm aus der Sicht von größeren 
Schülern. Die Geschichte wirft einen 
Blick auf das Arbeitermilieu. Es werden 
kritisch die sozialen Verhältnisse dar-
gestellt. Walter Mirbeth hat uns noch 
drei weitere Bücher empfohlen, die aber 
nur noch antiquarisch erhältlich sind 
und zwar: “Henry und die Rächer”, 
“Endspiel” und “Heimliche Reise”. In 
der Pause haben wir uns mit Brittas 
schwedischen Leckereien gestärkt 
(vielen Dank für Deine Mühen). Nach 
dem 2.Teil der Lesung gab es noch eine 
rege Diskussion über die politischen 
Ereignisse (das Sozialleben betreffend) 
in Schweden und auch verglichen mit 
Deutschland. Jeder von uns hatte etwas 
beizutragen und jeder ging bestimmt 
bereichert nach Hause. 

Brigitte Sjöberg
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Die Deutsch-Schwedische Vereinigung e. V. München lädt herzlich ein zum

LUCIAFEST 2009

Samstag 12. 12. 2009
Empfang ab 16.30 Uhr - Beginn: 17.30 Uhr

Hilton München City Hotel, Rosenheimer Straße 15

Programm
Empfang mit Glögg und Gebäck / Mottagning med glögg och lussekatter

Traditioneller Luciazug / Traditionellt luciatåg
Schwedischer Chor mit Solisten / Svenska kören

Großes schwedisches Weihnachtsbüffet / Stort svenskt julbord
Tombola

Hjärtligt välkomna !

Anmeldungen erbeten bis spätestens 5. Dezember 2009

Teilnahmepreis: Euro 50,- pro Person ; Euro 45,- für DSV-Mitglieder
Kinder bis 6 Jahre frei ; Kinder bis 12 Jahre Euro 25,-

Anmeldungen bevorzugt per E-Mail an: lucia2009@gmx.de
oder telefonisch beim Vorstand unter: Tel. 089/758688 oder 08091/561347

Teilnahmebetrag bitte bis zum 10.12.2009 überweisen:
DSV, Konto 1808 788 400, SEB Bank, BLZ 700 101 11, Stichwort „Lucia 2009“

________________Keine Abendkasse_____________
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Birger Jarl 800 år - jubileumsfirande fr o m februari 2010

Det måste medges att svenskarna är lite 
dåliga på jubiléer. År 2008 nådde det 
inte ens rubrikerna att det var 1000 år 
sedan Sveriges första kristna kung, Olof 
Skötkonung, döptes i Husaby källa.

Nästa år är utnämnt till Birger-Jarl-året. 
Efter undersökningar av Birger Jarls 
grav i Varnhems klosterkyrka, har man 
kommit fram till att han föddes år 1210, 
d v s för precis 800 år sen, vilket fr o m 
februari månad 2010 kommer att firas 
på olika platser i Sverige.

Birger Jarl var aldrig kung, men han 
regerade åt sonen, kung Valdemar, även 
sedan denne blivit myndig och var en av 
Sveriges mest inflytelserika män genom 
tiderna.

Interiör från ett Folkungahem (filminventar 
från filmerna om Arn), Medeltidens Värld

Birger Magnusson föddes i Bjälbo i 
Östergötland, som son till stormannen 
Magnus Minnesköld. Hans hustru 
Ingeborg var syster till den inte alltför 
starke kung Erik läspe och halte, som 
utnämnde sin svåger till jarl, vilket bl a 
innebar att denne blev överbefälhavare 
och skickades iväg till Tavastland för att 
omvända de hedniska finnarna till 

kristendomen och stärka Sveriges makt. 
Under jarlens frånvaro år 1250 dog den 
barnlöse kung Erik, och Birgers unge 
son Valdemar valdes till kung, för till 
skillnad mot sin far, hade han kungligt 
blod i sina ådror. Därmed kom Folk-
ungarna till makten. (I o f sig sägs 
Birger Jarl bara ha påstått sig höra till 
den ätten, men det är ju vinnarna som 
skriver historien.) 

Under Birger Jarls tid växte riket ihop 
mer än tidigare. De gamla landskaps-
lagarna byttes ut mot gemensamma 
lagar. Särskilt kända är fridslagarna; 
hemfrid, kyrkofrid, tingsfrid och 
kvinnofrid - även om jarlen personligen 
inte alltid visade sig fredlig mot dem 
som hotade hans makt. Birger Jarl in-
förde även kvinnlig arvsrätt vid sonen 
Valdemars bröllop med den danska 
prinsessan Sofia, dotter till kung Erik 
Plogpenning, som tidigare mördats av 
sin bror Abel (året därpå gifte Birger 
Jarl, som blivit änkling, om sig med 
Abels änka Mechthild - så det kan ha 
varit upplagt för dålig stämning mellan 
svärmor och svärdotter). Helt säkert 
stärkte han, redan under kung Eriks 
livstid, kyrkans makt vid ett möte 1248 
med den påvlige delegaten Vilhelm av 
Sabina, genom att ge den rätt att ta emot 
testamenterad jord (tidigare hade all 
mark gått i arv inom släkten), genom att 
knyta prästerna hårdare till kyrkan (de 
fick inte längre gifta sig och utsågs i 
högre grad uppifrån istället för att väljas 
av befolkningen), och genom att ge 
kyrkans män större säkerhet - förutom 
kungen och jarlen (!) fick ingen våld-
gästa några präster längre.
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Det sägs att Birger Jarl grundade 
Stockholm, vilket knappast stämmer. 
Däremot skrev han redan 1251 ett avtal 
med staden Lübeck att dess invånare var 
välkomna att komma och bosätta sig och 
driva handel i svenska städer, främst 
Stockholm, om vice versa även gällde 
svenskar. Genom den tyska invand-
ringen blev det alltså fart på Stockholm.

År 1266 dog Birger Jarl och begravdes i 
Varnhem, där Ingeborg redan låg, men 
han kom att dela grav med sin andra 
hustru Mechthild och sonen Erik.

Kung Valdemar hade svårt att behålla 
makten efter faderns död. Han är mest 
känd för att ha gjort svägerskan Jutta, 
prinsessa och klosternunna, med barn - 
det var århundradets skandal! - och 
blivit tvungen att resa till Rom för att be 
påven om förlåtelse. Senare besegrades 
han av sina bröder och tillbringade 
resten av livet som fånge i Nyköping, 
där han levde ihop med olika damer. 
Brodern Magnus blev däremot en be-
römd kung. Alla svenska skolbarn vet 
att Magnus Ladulås satte stopp för 
överhetens våldgästning av allmogen. 
Men riktigt sant är det nog inte. Fast det 
är en annan historia.

Mer om Birger Jarl och jubileums-
firandet: http://www.birgerjarl2010.se/

Maria Senftleben

Den Aufnahmeantrag finden Sie
auf unserer neuen Homepage:

http://www.d-s-v-m.de/. Oder beim 
Vorstand anfordern

Liebe Mitglieder, denken Sie 
daran, den Verein zu informieren,

wenn sich Ihre Adresse oder 
Bankverbindung ändert! 

Vielen Dank!
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Schwedisches Honorarkonsulat
Brienner Straße 9, 80333 München;
Tel: 089/54521215. Telefonzeiten: 
Mo., Di., Do., 10-12 Uhr

Schwedische Gemeinde in München
Schwanthalerstraße 60 II, 80336 
München. Tel: 089/54540695
Email: kyrkan@web.de

Svenska Skolföreningen i München
Email: info@skolan-i-muenchen.de

Blåbären - Krabbelgruppe
claudia.winkler@web.de
petraladybird@yahoo.se

Föreningen SVIV - Lokalombud
Birgitta Wrangel, Tel. 089/292923

Schwedischer Chor München
Marianne Wennås
Tel: 089/7606849
www.schwedischer-chor.de

Skandinavische Tanzgruppe
Ann-Christine Bergström
Tel. 089/164893

SWEA München
Suzanne Herrera
sherrera@epo.org
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Schwedisches Weihnachtskonzert mit Luciazug

Sonntag, den 6. Dez. 2009, 16 Uhr
Kreuzkirche, Hiltenspergerstraße 55

U2, Bus 53, Tram 12, 27
Haltestelle Hohenzollernplatz

Schwedischer Chor München

Franziska Geyer, Sopran
Elin Krepper, Alt

Fredrik Ahnsjö, Tenor
Rahel Sundin, Geige

Martin Sundin, Bratsche
Thomas Rothfuß, Orgel

Leitung: Marianne Wennås

Eintritt 10€, für Schüler und Studenten 7€. 
Vorverk. bei Hieber-Lindberg, Sonnenstr. 15, 

Marienplatz UG und Stachus 2. UG
Tageskasse ab 15.00 Uhr
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Vereinstreffen im Hofbräukeller (Wiener Platz)

Das monatliche Vereinstreffen der DSV wir am zweiten Dienstag eines jeden 
Monats stattfinden. Wir treffen uns ab 18.30 im „Hofbräukeller“ am 

Wiener Platz, Innere Wiener Straße 19 (bei schönem Wetter im Biergarten!) 
in Form eines offenen Vereinstreffens.

Unsere Vereinsabende im Winter/Frühjahr 2009 - 2010 sind:
8. Dezember, 12. Januar, 9. Februar, 9. März und 13. April.

So können alte und neue Mitglieder, Schweden und Deutsche, Interessierte und 
Schwedenfreunde zusammen kommen. Wir freuen uns sehr darauf, Euch zu sehen. 
Fragt einfach nach dem „Schwedentisch“, wie immer mit der schwedischen Fahne 

drauf! Wir reden schwedisch, aber auch deutsch oder bayerisch (!).
Kommen Sie, wann es Ihnen passt, bleiben Sie so lange, wie es Ihnen gefällt!

Willkommen - Välkomna!



Ny svensk servicefirma - 
Störningsjouren

Vad gör man om grannen går en på 
nerverna med sitt eviga pianospelande? 
Om hans hund ylar flera timmar i 
sträck? Om någon klampar med träskor i 
trapporna mitt i natten eller firar sin 90-
årsdag med ett dundrande kalas? Om 
folk sitter på balkongen och röker så det 
tränger in i andras lägenheter? Eller 
sjunger falskt i duschen tidigt om 
morgonen?

Då slipper man numera att själv be 
hyresgästen i fråga att sluta med det 
irriterande beteendet. Inte heller behöver 
man ringa polisen, som ändå inte rycker 
ut. Nej, man ringer Störningsjouren. I 
varje fall om man bor i ett flerfamiljshus 
i Sverige. Ett växande antal hyresvärdar 
och bostadsrättsföreningar anlitar denna 
fantastiska service, som ersätter både 
banka-kvastskaftet-i-taket-taktiken och 
polismyndigheten. Man betalar en års-
avgift och dessutom en viss summa för 
varje utryckning. Störningsjourens 
medarbetare försöker tala festprissar och 
musikanter till rätta, skriver protokoll 
och skickar räkning till sin uppdrags-
givare, som förstås kräver ut pengarna 
av den störande personen. Den som gör 
sig skyldig till flera utryckningar av 
störningsjouren kan dessutom räkna 
med att bli vräkt så småningom.

Däremot får nog villaägare även i fort-
sättningen stå ut med att grannarna 
spelar trombon för öppet fönster hela 
nätterna igenom. Eller försöka med den 
gammaldags metoden att gå över och 
klaga alldeles själv. Utan stöd av 
Störningsjouren. Och hjälper det inte får 
man skriva ett argt brev. Det är nog 

svenskarna världsbäst på, ifall man kan 
döma av de exempel som presenteras 
på:
http://www.argalappen.se/. 
Men om även det slår fel, så är det  
tyvärr inte mycket man kan göra. 
Grannfejder är sig lika i alla länder.

Maria Senftleben

–––––––––––––––––––––––––
Årets pryl 2009 var en 
spikmatta

Minns ni år 2003 när studsmattorna dök 
upp i var och varannan svensk villaträd-
gård? Jodå, de finns fortfarande kvar, 
även om man ytterst sällan ser någon 
hoppa på dem. För ett eller två år sen 
fick studsmattorna sällskap i trädgård-
arna av stora ihopfällbara simbassänger.

Men i år ska alla ha en spikmatta att 
sträcka ut sig på. Spikarna är av plast 
och reklamen utlovar underverk för 
stressade, spända kroppar. Fenomenet 
har spridit sig som en löpeld under 
2009. Man kan ju inte vara den enda 
som inte har spikmatta (simbassäng, 
studsmatta, stavar, nyaste mobilen med 
otroligt många funktioner eller tillgång 
till internet även ute på sjön).

Studsmattorna verkar ha smittat av sig 
på Tyskland också, även om epidemin 
här håller sig inom gränser. Vi får väl se 
om spikmattorna är lika smittsamma.

Årets pryl 2010 kan mycket väl vara 
skor med rund sula - för bättre hållning.
Eller också fortsätter spikmattetrenden.

Maria Senftleben
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Fettisdagen 2010

Herzliche Einladung zum Vereinstreffen am 
Samstag, den 20. Februar ab 15 Uhr in der 
Schwanthalerstr. 60
(Schwed. Kirchengemeinde).
 Es gibt leckere Semlor - Fettisdagsbullar.

_____________________________________________________
Literatur-Nobelpreis 2009 für Herta Müller

In diesem Jahr erhält Herta Müller den 
Nobelpreis für Literatur. Die Aus-
zeichnung bekommt die in Rumänien 
geborene Deutsche von der Königlich-
Schwedischen Akademie unter anderem 
für „die Reinheit der Dichtung, die 
Müllers Werken innewohne“. Herta 
Müller wurde am 17. August 1953 in 
Nitzkydorf als Angehörige der deutsch-
sprachigen Minderheit geboren. Als sie 
in Rumänien mit einem Publikations-
verbot belegt wurde, zog sie 1987 in die 

Bundesrepublik. Ihr diesjähriger Roman 
„Atemschaukel“ erzählt die Geschichte 
eines 17-Jährigen, der 1945, wie die 
Mutter der Autorin, zur Zwangsarbeit in 
die Sowjetunion deportiert wird.

In der Entscheidung der Akademie, ist 
der Einfluss des Historikers und Autors 
Peter Englund, dem neuen ständigen 
Sekretär der Akademie, deutlich zu 
spüren.

Jämlikhet i Sverige  :::::::  50 år prästvigda kvinnor

I september 1958 beslutade kyrkomötet 
att även kvinnor kunde bli präster i 
Svenska kyrkan. I år har det gått femtio 
år sedan det beslutet. Det skall firas!
Jubileet berör både kvinnor och män, 
det handlar om teologi, demokrati och 
människosyn. Beslutet visar Svenska 
kyrkans teologiska hållning om alla 
människors lika värde och är på det 
sättet ett uttryck för kristen tro. De 
första tre kvinnorna prästvigdes 1960. I 
dag finns det 1800 prästvigda kvinnor i 
Svenska kyrkan. Beslutet 1958 är något 
att vara stolt över men det har inte alltid 
vara lätt för de kvinnliga prästerna. De 
har mött mobbing och trakasserier, lika-
väl som uppmuntran och uppskattning. 

Därför kan både sorg och glädje rymmas 
i jubileet. Trots att jämlikhet borde vara 
en självklarhet, så är det inte det över-
allt. Svenska kyrkan har genom beslutet 
1958 varit en förebild för andra kristna, 
både i Sverige och i andra länder. 
Brigitte Sjöberg
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Nürnberg, Tysklands 
tyskaste stad? 

Solen gassar, det är sommar och riktigt 
varmt. Jag sitter på kullerstenar i 
hettan och lyssnar på Bellmanvisor. Det 
är Martin Bagge som sjunger. Han är 
bra, riktigt bra. Var jag är? I Nürnberg, 
staden i södra Tyskland. Jag besöker ett 
av de många kulturella evenemang som 
äger rum här på sommaren. Det är 
”Bardentreffen” trubadurernas årliga 
möte här i stan. På ett tiotals scener som 
byggts upp enkom för detta ändamål, 
spelar och sjunger vismakare från hela 
världen. Allting utomhus och helt gratis. 

Nürnberg, ja, staden med det udda för-
gångna. Under medeltiden var den en av 
de största och vackraste metropolerna i 
Europa, efter 30-åriga krigets katastrof 
försjönk den i betydelselöshet för att 
återigen uppstå som en betydelsefull 
industristad under 1800-talets början. 
Och sen Nürnbergs olycksaliga roll 
under nazisttiden. Staden som enligt 
amerikanerna som befriade den från 
Hitler just på dennes födelsedag, den 
20:de april 1945, anser att Nürnberg är 
”Tysklands tyskaste stad”.
 
Alla dessa historiska perioder kan man 
återuppleva i stadens talrika muséer. I 
”Germanisches Nationalmuseum”,(se 
tex.: http://www.gnm.de/index_en.html) 
ett av de största muséerna i Europa över 
huvudtaget, kan man följa tidsutveck-
lingen i den tyskspråkiga delen av 
Europa från forntid till dag denna. 

Speciellt Nürnbergs historia kan man ta 
del av i ”Fembohaus” (http://
www.museums.nuremberg.de/
fembohaus/index.html), en mycket 

engagerat utställning med en multi-
mediashow av särklass. Industristadens 
roll i Tyskland kan man beskåda i 
”Verkehrsmuseum” (http://en.wikipedia. 
org/wiki/DB_Museum), en av Europas 
äldsta teknikhistoriska muséer, sist och 
slutligen invigdes ju Tysklands första 
järnväg mellan Nürnberg och grann-
staden Fürth år 1835. Dessutom finns 
det ”Museum Industrie-kultur” (http://
www.museums.nuremberg.de/industrial- 
culture/index.html), där man bla. kan ta 
sig en titt på över 130 gamla motor-
cyklar ur den tiden då Nürnberg var 
centrum för Europas motorcykelfram-
ställning. Och sen naturligtvis ”Spiel-
zeugmuseum” (http://www.museums. 
nuremberg.de/toy-museum/index.html), 
leksaksmuséet som bevisar Nürnbergs 
roll ännu i denna dag inom leksaks-
branchen, ett nöje inte bara för barn. 

Stadens särpräglade roll under Hitler-
tiden skulle många här i staden nog helst 
inte bli påminda om. Men stadens 
kulturarbetare har förstått att man inte 
kan dra sig ur ansvaret som historian nu 
en gång för med sig. Man har inrättat en 
”människorätternas gata” (”Straße der 
Menschenrechte”): http://en.wikipedia. 
org/wiki/Way_of_Human_Rights) plus 
ett i hela världen mycket beaktat 
museum: (http://www.museums. 
nuremberg.de/documentation-centre/
index.html), där man kan förfölja 
utvecklingen, högtiden och katastrofen 
som nazisttiden ledde till och Nürnbergs 
speciella roll däri.
Men Nürnberg har inte bara en otroligt 
intressant historia utan också en livlig 
nutidskultur. Ta tex. bara mat och dryck. 
I de otaliga restaurangerna bjuds det på 
rätter man aldrig kommer att glömma. 
De små stekta griskorvarna ”Nürnberger 
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Bratwürste” är en av stadens känne-
tecken. De smakar ljuvligt av mejram 
och serveras med pepparrot på tennfat. 
Och den som har njutit av en rätt av 
färsk sparris (den finns bara från maj till 
midsommar) med en ”sauce bernaise” 
och en varm skinkskiva vet att paradiset 
är nära. Därtill låter man sig servera ett 
kallt, torrt vittvin från det närbelägna 
vinområdet ”Frankenwein”. Ett i 
Skandinavien nästan okänt område med 
den traditionella druvsorten ”Silvaner”. 
Ett nästan surt vin med jordig smak, hör 
det till det bästa man kan få i vitvinsväg. 
Och den som tycker att det är öl som 
gäller kan här smaka på ett eller flera av 
de otaliga öl som bryggs runtom på 
landet. En så stor variation av ölsorter, 
från ljusa, beska till mörka söta, från 
korn- vete och havrebryggda sorter till 
bioöl för den miljöansvariga, söker man 
i övriga världen förgäves. 

Ja och sen har vi naturligtvis de 
oräkneliga kulturella evenemang som 
staden har att bjuda på. Förutom 
”Bardentreffen” som ju redan nämndes i 
början, kan man njuta av andlig musik 
vid ”Internationale Orgelwoche Nürn-
berg”: http://www.ion-musica-sacra.de/
index.php? 

För den som vill ha det rockigare kan 
komma till ”Rock im Park”: 
http://www.rock-im-park.de/ 
Varje år på pingsthelgen får man vara 
med om en utefestival med rockiga 
bands från hela världen. Dessutom finns 
det marknader, öl- och vinfester, 
loppisar, medeltidslekar och jag vet inte 
allt. Sen naturligtvis, sist men absolut 
störst: Världens kolossalaste 
julmarknad: ”Christkindlesmarkt” : 
http://www.christkindlesmarkt.de/
english/ .Dit kommer människor från 

hela världen. Talrika japaner med sina 
obligatoriska kameror och t o m från 
Australien och Indonesien och naturligt-
vis Amerika kommer de som vill njuta 
av den speciella glöggen, av kasorten 
”Lebkuchen” eller naturligtvis också här 
”Bratwürste”. 

Vad det det blev av Martin Bagge? Jo, 
honom bjöd jag på ett glas vin efter 
konserten. Då berättade han om sina nya 
forskningar runt om den svenska 
förbellmanska trubaduren Lucidor. Ja, 
sånt kan man uppleva här nere på 
kontinenten. (http://www.bardentreffen. 
de/english-infos/)

Paul Raab

Mitarbeiter gesucht! Wer möchte 
bei Veranstaltungen mithelfen?

Bitte beim Vorstand melden!

Das Vereinsblatt Bavariavikingen 
erscheint wieder Ende Februar/
Anfang März. Aktuelles auch auf der 
Website: www.d-s-v-m.de

16

http://www.ion-musica-sacra.de/index.php?
http://www.ion-musica-sacra.de/index.php?
http://www.ion-musica-sacra.de/index.php?
http://www.ion-musica-sacra.de/index.php?
http://www.rock-im-park.de
http://www.rock-im-park.de
http://www.christkindlesmarkt.de/english/
http://www.christkindlesmarkt.de/english/
http://www.christkindlesmarkt.de/english/
http://www.christkindlesmarkt.de/english/
http://www.bardentreffen.de/english-infos/
http://www.bardentreffen.de/english-infos/
http://www.bardentreffen.de/english-infos/
http://www.bardentreffen.de/english-infos/
http://www.d-s-v-m.de
http://www.d-s-v-m.de

