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Vänortsbesök i Almere 10-15 april 2012
I april 2012 reste 50-talet Växjö-bor till Almere, Växjös vänort i Holland.
Medresenärer var medlemmar från Vänortsföreningen, Pensionärsuniversitetet,
Stadsbibliotekets ledningsgrupp samt Karl Oskar-kören från Kulturskolan under ledning av
Lawrence Johnson.
Körens medlemmar – 14-21 år - samt biblioteksgruppen har dokumenterat resan, vilket
redovisas här.
Fotografierna är huvudsakligen av Karl Oskar-körens medlemmar.
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Bremen - en typisk nordtysk stad med gammal stadskärna
Vi anlände till Bremen kvart i 8 på tisdagskvällen, vi checkade in på hotellet och vid 9 tiden på kvällen
gick vi ut på gatorna i Bremens utkant i jakt på något att äta. Det man såg då var mer eller mindre
likvärdigt med de flesta andra städerna i norra Tyskland, oavsett om det gäller gator, hus eller skyltar.
Det som utmärker Bremen är det faktum att det har varit en Hansastad. Bremen var en gång i tiden
med i handelsförbundet Hansan. Detta visade sig väldigt tidigt på onsdagsmorgonen då vi stannade
till i Bremens stadskärna, för där fanns de gamla fina byggnadsverken som upprättades under
Hansatiden. Inte minst ringmuren som skulle skydda staden, på samma vis som det finns i Visby på
Gotland. På det stora marknadstorget stod även den i Tyskland välkända Rolandsstatyn som symbol
för stadsrättigheterna framför det 600 år gamla rådhuset. Både statyn och rådhuset är erkända
världsarv, och innan vi lämnade staden så tog vi del av traditionen att polera statyns knäskålar som
en symbol på att vi en dag skulle återvända.
/Fredrik Svensson
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Almere - De första Intrycken av en modern stad
De första intrycken av denna stad var ju verkligen intressanta. Redan innan vi kom in i själva centrum
så såg vi genom bussfönstren en byggnad som liknade en ihoptryckt glob som väckte mycket
uppmärksamhet eftersom ingen heller riktigt visste vad den användes till. Jag tyckte i vilket fall att
byggnaden var annorlunda och fin.
Denna byggnad skulle visa sig bara vara början till alla de utmärkande byggnader vi skulle se i
Almere. Inne i centrum fanns det otroligt mycket häftiga byggnader, lutande och färgglada väggar var
verkligen inte ovanligt. Jag minns framförallt ett hus som jag förundrades över som i undre delen såg
ut som ett helt vanligt lägenhetshus men den övre delen av huset stack ut lite över marken.
Men egentligen är det svårt att just tänka på en byggnad som verkligen var speciell eftersom alla
egentligen var det. Känslan man fick när man gick runt i staden var att man var i en stad från
framtiden med andra ord en mycket speciell känsla och det är något jag aldrig glömmer.
/Olof Thorstensson
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Biblioteket: En fantasifull skapelse
Vi åkte in till Almere stad med buss vid nio tiden på morgonen, vi i kören skulle sjunga på
stadsbiblioteket och de andra skulle få en guidad rundtur.
Byggnaden är formad lite som ett skepp och är stor och spatiös till utsidan och luftig och lätt
på insidan.
Huset ligger vid Stadshustorget och har butiker längs med sidan.
/Andreas Wagner

Biblioteket i Almere
Det första man slås av när man kommer in i Almeres två år gamla bibliotek är rymden och
öppenheten. En stor hall bjuder på bord med nya frestande böcker, både de senaste romanerna
och facklitteratur i aktuella och populära ämnen för de besökare som snabbt vill få tag på
något att läsa. Bibliotekslokalen sträcker sig sedan inåt det långsträckta huset och svagt uppåt
via de mjukt rundade trappstegen så att det nästan inte märks att man rör sig över fyra
våningsplan. Även hyllorna slingrar sig i halvcirkel- eller cirkelformer och bildar lugna rum i
rummet med många sittplatser. ”Vi vill att besökarna ska vilja dröja sig kvar”, som vår guide
sa.
Rymden och öppenheten går sedan igen i skyltning och exponering av böckerna. Man har
ett bokhandelstänk som först känns ovant för en biblioteksanställd, men som blir alltmer
självklart ju längre in i huset man kommer. Besökarnas önskemål har kartlagts i detalj och
man grupperar böckerna utifrån den kunskapen. Närmast ankomsthallen ligger till exempel en
attraktiv avdelning som kallas Högspänning. Där samsas förutom thrillers och deckare också
en del teknisk litteratur och aktuella böcker om företagande.
Barnavdelningen med klara färger och mjuka möbler ligger närmast avdelningen för
romantiska romaner, hälsa och trädgårdsskötsel med motiveringen att mammorna som
kommer med barnen också ska få sitt. Vi som arbetar i Växjö kommun muttrar väl lite om
genusperspektivet när vi hör detta, men det visar ändå att det finns en medveten tanke bakom
varje boks placering.
Bibliotekets olika avdelningar sträcker sig sedan vidare upp i huset varvade med
temautställningar och tekniska stationer utrustade med låneautomater, betalstationer för
skuldhantering, datorer och kopieringsapparater. På de översta våningarna ligger förutom en
teaterlokal också ett nyhets-café med tidningar och tidskrifter och rejält med plats för Almeres
många ungdomar, både med studielitteratur och tv-spel och soffor att bre ut sig i.
/För biblioteksgruppen, Elisabet Bernander
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Biblioteket - Vår första konsert
Vi hade redan sedan dagen innan sett biblioteket, men detta var första gången vi gick in ordentligt i
det. Efter en kort guidad tur blev vi guidade in i ett stort teaterrum där vi fick hänga av oss, byta om
och sjunga upp. Vi passade på att under denna tid även repetera lite. Lawrence är en kräsen man,
och det är bra för allting kan alltid bli bättre.
Efter en halvtimmas repetition och uppsjungning var det i vilket fall dags att gå ner till lokalen där
vi skulle sjunga. Jag är vanligtvis med och sjunger, men denna resa blev ett undantag då jag kompade
kören vid pianot. Det är en häftig
känsla att få sitta bredvid när kören
man är med i sjunger och lyssna. Jag
tyckte att det lät väldigt bra om oss,
och av publikens reaktioner att
döma skulle jag gissa att de tyckte
likadant. Denna konsert spelade
även Andreas Wagner upp ett
fiolstycke, nämligen Ave maria. Efter
lite krångel med noter gick det till
slut och det lät riktigt bra.
Efter konserten gick vi tillbaks till
vårt rum och bytte om till
vardagskläder då vi skulle vidare för
att äta lunch.
/David Petersson
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The Boathouse – En efterlängtad lunch
Efter vårt populära och framgångsrika framträdande på biblioteket i Almere åkte vi snabbt iväg för
lunch. En lunch som var mycket efterlängtad, inte minst av oss hungriga tonåringar som ständigt
behöver mat. The Boathouse strax utanför Almere är en trevlig restaurang precis vid sjön. Fina
lokaler med serveringsutrymme och bar.
När vi anlände hungriga som vi var hade vi byggt upp både aptit och förväntningar. Vår lunch
bestod av en buffé, tyvärr en buffé av mackor och smörgåsar. Mackorna fanns i olika former och med
olika fyllning. Ägg & majonnäs, rostbiff, ost & skinka mm. Grovt bröd och ljust bröd, det fanns något
för alla.
Det var en god lunch, inte vad vi i kören hade förväntat oss, men en god och trevlig lunch. När vi
senare skulle åka vidare stod vi utanför restaurangen i solskenet och beundrade den fina naturen och
den positiva atmosfären i gruppen.
/Alexander Larsson
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The Arts College
The Arte College visade sig vara en vanlig ”grundskola” men med konstnärlig inriktning. För
närvarande har skolan ungefär 400 elever från 12-års-åldern. Ska man jämföra den med någonting i
Växjö så skulle det utan tvekan vara Ringsbergsskolan. Skolan var helt profilerad på estetiskt lärande.
Dessutom saknades klassrum – istället hade man ”domains” – alltså stora ytor där man kunde
undervisa i såväl små grupper som stora.
En väldigt intressant företeelse var deras VIP-rum. Där kunde skolans elever umgås med traktens
boende – både i samvaro, underhållning och måltider, alltså där generationerna blandades.
När vi var på besök var eleverna upptagna med att förbereda ett kommande operauppspel så vi
hade ingen möjlighet att prata med dem eller framföra något stycke särskilt för eleverna.
Men det intressanta med skolan var att förbereda eleverna på vad en teaterinstitution kräver. Det
betyder att man fick lära sig det som hör till arbetet i en teater: Skådespeleri förstås men också
scenografi, marknadsföring, publikarbete med t.ex. servering och allt som hör till en teaters liv.

Almere sports centrum
Vår fantastiska resa fortsatte i full fart. Vi var framme på resans tredje dag; torsdagen 12/4-12. Efter
besöket på Almere Arte College, på eftermiddagen, så bar det iväg mot Almere Sports Center. Det låg
ganska nära skolan så bussresan var kort.
När jag väl såg byggnaden så blev jag ganska förvånad. Jag hade föreställt mig det ungefär som vår
egen Arenastad i Växjö. Men det var en byggnad mitt i ingenstans. Runtom var det ett helt kalt
landskap. Inte ett hus, en byggnad, knappt ett träd. Men byggnaden var väldigt välgjord. Små
mosaikbitar av kakel gjorde byggnaden väldigt spektakulär. När vi kom in såg man de stora läktarna
och den då väldigt blanka basketplanen. Det visade sig att det var främst basket man spelade där.
Men det gick även att göra om arenan till en vollybollplan. Två ganska ovanliga sporter i Sverige. Jag
fick plötsligt en tanke på Teleborgshallen i Växjö. Den är precis som denna sporthall. Båda har 3
hallar. En lite större än de andra! Skillnaden var att arenan i Almere hade lite mer exklusiv look. Den
hade plats för mer publik och även VIP rum, tv-skärmar m.m. Jag tror detta beror på att basket
troligtvis är större i Holland än den är i Sverige. Jag tror inte att det skulle löna sig att ha en så pass
stor basketarena i Växjö.
Arenastaden är stor och från ingenstans dyker fler och fler arenor upp. Men jag tycker att de
arenorna är för idrotter som är stora i Sverige: friidrott, ishockey, fotboll… Men det är ändå kul att
det finns en helt okej basketarena i Växjö också.
Höjdpunkten på den vistelsen var nog att vi fick spela en stund på den stora planen. Det tror jag i
alla fall vi i den ”unga generationen” tyckte!

/Albin Boudrée
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Kvällsliv i Almere
Något vi genast la märke till redan första kvällen i Almere var att staden var mycket aktiv även på
kvällen. Inte nog med att stadskärnan i Almere är väldigt exotisk med sin intressanta arkitektur och
förbluffande rena gator, staden är dessutom vaken mycket längre än vad vi växjöbor är vana vid.
Medan butiker i Växjö centrum har en vana att stänga redan klockan sex på kvällen så kan man strosa
runt på Almeres rena gator och shoppa ända till klockan nio, om man nu känner för det. Detta var
givetvis en glad överraskning för mej och mina kamrater, då detta gav oss mer tid än väntat.
Vi påbörjade vår vandring vid Citadellet, den majestätiska byggnad som reser sej mitt i stadskärnan.
Där sa vi adjö till Lawrence och Ninni och begav oss iväg för att hinna se så mycket av staden som
möjligt innan den stängde. Vi började inne i Citadellet, som förutom lägenheter och parkeringar
innehöll ett köpcentrum i flera våningar. Översta våningen hade ett café och en balkong med en
fantastisk utsikt över staden.
Därefter vandrade vi gata upp och gata ner och besökte butiker som föll oss i smaken. Dagen
avslutades med ett besök på en liten asiatiskt matrestaurang och en bussfärd tillbaka till hotellet.
/Linus Carlsson

Stadshuset – lika fantasifullt som all annan bebyggelse
Under vår vistelse i Almere har vi fått uppleva en stad som är ny och modern med byggnader
som har sin egna speciella konstruktion och bakgrundstanke för att få ett bra och fungerande
samhälle. Under fredagen besökte vi Stadshuset i Almere och fick se hur man hade byggt upp
det för att passa in i staden med alla andra fantasifulla moderna byggnader. Stadshuset är
placerat mitt i centrala Almere och består av en gammal och en ny byggnad. Den gamla
byggde man då staden var helt ny och fick sedan byggas till då staden expanderade.
Det första man ser utav
stadshuset när man går
runt i staden och
befinner sig på torget är
den enormt stora runda
entrén som är består
mestadels av
glasfönster och
väggarna på byggnaden
går sedan över till sten
liknande plattor.
Höjden på byggnaderna
varierar och är även

byggd i olika vinklar och
former.
När man kommer in i
byggnaden möts man av en
rymlig entré som består av
reception och samlingsplats
och en iögonfallande stor
glas/kristall krona i taket.
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Vi gick sedan vidare till plenisalen/samlingssalen där det officiella mötet mellan vänorterna
Almere och Växjö ägde rum. På grund av stadshemligheter fick man inte se mycket mer utav
stadshuset, alltså man fick inte se stadshuset i sin helhet.
/Dennis Jönsson

I Stadshuset
Klockan är 9.00 på morgonen och alla Almere besökare från Växjö samlas i foajén till stadshuset. I
väntan på att personen som ska ta hand om oss kommer så tar några av oss i gruppen kort på den
fina inredningen i foajén. Det kommer snabbt fram en kvinna från receptionen och går fram till alla
som tagit kort och ber dem sedan att radera dem. I Holland har man nämligen inte alls samma frihet
som här i Sverige att man kan ta kort på nästan vad man vill.
Efter en kort stunds väntan så kommer kvinnan som ska vara med oss under dagen. Hon
presenterar sig som Astrid och var en trevlig och utåtriktad kvinna. Hon hälsar på alla i gruppen innan
hon leder oss vidare in i stadshusets byggnad. Vi går upp för en trappa och kommer till ett stort rum
där vi kan hänga av oss våra jackor. Rummets väggar är klätt med modern fotokonst och bakom ett
bord står tre servitriser och serverar oss kaffe, te och väldigt läckra munkar. All personal var väldigt
trevlig och gjorde ett gott intryck på mig.
Efter fikat och en kort pratstund så får vi följa med Astrid in ett rum som är som en halvcirkel med
en läktare och en talarstol. Vi slår oss ner i salen och blir sedan presenterade för en annan kvinna
som jobbar med Almeres utveckling. Hon håller en lång presentation om Almere från den dagen de
började med projektet tills idag med hjälp av en välgjord power point. Hon berättade även deras
framtida planer. Vissa delar av presentationen var väldigt intressanta, t.ex. att Almere skulle försöka
bli den fjärde största staden i Holland, medan vissa delar av presentationen var mindre intressant.
Efter att presentationen var klar möttes hon av en stor applåd från oss som kollat. Astrid ger en stor
blombukett till föredragshållaren som tack. Björn håller sedan ett kort tacktal för den fina
presentationen och det vänliga mottagandet och Monica ger dem varsin "Växjökasse" med
broschyrer och en fin glaslykta från Kosta Boda.
Sedan var det dags för oss kören att bidra med vår sånginsats som tack. Eftersom att Astrid hade
blivit meddelad samma morgon att vi från Karl Oskar-kören skulle sjunga hade hon skickat ut ett
massmeddelande till alla anställda att de som hade tid fick komma och lyssna på vårt framträdande
klockan 11. Det var ungefär 20 personer som kom på vårt framträdande och vi var tacksamma för det
lilla. Vi framförde 3-4 låtar och möttes av en stående publik och Astrid med en tår i ögat. Det var kul
att se att man kunde beröra dem med en hyfsat liten ansträngning. Astrid tackade för den fina
sången och beklagade sig om och om igen för att hon inte hade vetat att vi skulle sjunga tidigare och
att hon inte hade tagit dit mer folk för att se vårt framträdande.
Efteråt gick vi ut ur salen och sa hejdå till vår värd Astrid och fortsatte vår fina resa i Almere. Jag
personligen tycker att Almeres stadshus tog emot oss på ett vänligt och personligt sätt och det första
officiella mötet mellan vänorterna gick väldigt bra.
/Gabriel Carcamo
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Ett besök i Amsterdam – mitt roligaste resminne
Den sista eftermiddagen i Almere fick vi välja vad vi ville göra. Några i den stora gruppen
åkte till tulpanfälten, några gjorde en kanalfärd medan vi i Karl Oskar-kören tog snabbtåget
till Amsterdam tillsammans med Lawrence och Ninnie.
När vi promenerade runt i Amsterdam kom vi till en kyrka. Vid första anblicken såg den ut
precis så som en vanlig kyrka brukar göra, men vi upptäckte snart en stor banderoll utanför
med texten ”Rave To The Grave”. Vad var nu detta? Vi frågade två unga tjejer som, utklädda
till nunnor, stod utanför kyrkan. ”It’s a big party for everyone. A party with God” sa de.
Vi blev allt mer fundersamma på vad som pågick inne i kyrkan när vi senare såg ytterligare
en banderoll utanför, med texten ”start your weekend with a bang”
Vi beslöt oss för att bidra till denna lilla fest med att sjunga ”May the road” utanför kyrkan.
Folk stannade och uppskattade vår sång och de var säkert lika fundersamma på vad vi gjorde,
som vi var över vad som pågick i kyrkan.
Applåder fick vi för vår sång, ”nunnorna” tackade och vi gick vidare på Amsterdams gator.
/David Hedin
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Resan hem med stopp i Lübeck
Efter fyra mycket händelserika dagar i Holland och Tyskland var det dags att åka hem till
Växjö. Frukost serverades på hotellet och snart därefter satt vi i bussen, redo för den långa
bussresa vi visste skulle komma. Efter vad kan ses som välförtjänad sömn på bussen och
något stopp för bensträckare och kaffe, var vi framme i Oldenburg, Oldenburg. Där stannade
vi för att äta lunch och än en gång sträcka på benen. Hela gruppen delade upp sig och vi i
kören gick för att hitta föda!
Snart nog fann vi ett gatukök som serverade Döner Kebap. Som före detta Berlinbo, känner
jag till Dönern alltför väl och övertygade resten av gruppen att vi skulle äta lunch där. Det var
ett gott val och vi var snart mätta och belåtna. Resten av fritiden ägnade vi åt att leta efter
bilar med komiska registreringsplåtar som hade att göra med flera av de interna skämt vi
utvecklat under resan, till exempel “OL:GA”. Vi gick på bussen igen och åkte vidare mot
Lübeck.
Väl i Lübeck fick vi cirka en halvtimme åt att göra oss bekväma I rummen och sådant. Efter
det åkte vi in till centrum för att uppleva den gamla, kulturrika staden. Vi i kören gick i stort
sett runt i cirklar i två timmar, då Björn, Ninnie och Lawrence letade efter någonstans att äta
middag. Vi bestämde oss för att träffas “vid stora torget klockan åtta”. I brist på någonting att
göra kom vi dit lite tidigare och följde de andra ner till en väldigt tysk, traditionell restaurang,
vid namn “Rathauskeller” – “Rådhuskällaren”. Nästan alla beställde en schnitzel och potatis i
olika former, tillsammans med öl eller läsk.
/Axel Petersson
-o-
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En symbol för självmedvetandet och makten hos Lübeck, den forna "Hansans Drottning" är
Holstentor, porten till Gamla Stan. Det väl befästa byggnadsverket med 3,5 meter tjocka
skyddsmurar i sengotisk stil härstammar från 1400-talet och höll 1855 nästan på att falla offer
för järnvägsbygget. Men de båda tornen bibehölls och blev slutligen ett kännetecken för den
stad, som en gång betvingat hela kungariken. Inne i Holstentor tillägnas en utställning
köpmannens yrke. "Hansan – handelns makt" är ett porträtt av detta stolta skrå, som under
medeltiden gav Lübeck internationellt anseende.
En annan känd sevärdhet i Lübeck är Rådhuset, som markant
framhävs av mörka tegelstenar gentemot den övriga i klassiskt rött
hållna bebyggelsen. Det var faktiskt också meningen: i en komplicerad
blandning av oxblod, aska och andra hemliga ingredienser "bakades"
tegelstenarna för Lübecks hjärta. Konsekvent byggde patricierna ut det
bit för bit, med den genombrutna skådeväggen, den lilla utsmyckade
balkongen och de tre tornen, kallade "jättar". Än idag sammanträder
senaten här.
En annan sak Lübeck är känt för är för sin marsipan. I Lübeck
började marsipanens segertåg över världen. Johann Georg Niederegger
(1777 – 1856) grundade manufakturen, som än idag i hans familjs ägo
tillverkar denna oemotståndliga läckerhet i fulländad kvalitet. Direkt
mittemot rådhuset på Breite Strasse befinner sig Café Niederegger
med marsipansalongen som är ett välbesökt turistmål för marsipanälskare.
/Gustav Hedin
-oEfter en lång och väldigt belåtande middag var det dags att ta sig tillbaks till hotellet. På
grund av den stora portionen tysk gris, kände vi att det skulle vara skönt att gå de tre
kilometerna tillbaks till hotellet, istället för att ta bussen. Det var mycket riktigt väldigt skönt
att röra på sig. Väl framme vid hotellet gick vi alla in på Peterssons rum och tog det lugnt,
innan de andra gick in till sig.
Därmed var den sista natten över och efter en härlig hotellfrukost satt vi snart på bussen
igen. Det snarkades ljuvligt under resan mot Danmark, väl representerat av bilden till höger.
Efter timmar på stora vägen och ett stopp för bensträckare, var vi framme vid Portcenter; en
gigantisk Boarder Shop. Folk tog tillfället i akt och därmed var hela bagageutrymmet i bussen
fyllt.
Vissa valde att äta lunch på färjan mellan Tyskland och Danmark och andra att äta när vi väl
kommit till Sverige. Det stoppet i Sverige var det sista för resan och vid klockan sex på
söndagen var vi hemma i Växjö igen.
Det var en härlig resa och jag är säker att det inte bara är jag som är väldigt glad att vi i Karl
Oskar kören blev inbjudna till att följa med.
TACK!
/Axel Petersson
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