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En vänortsresa till tyska Schwerin våren 2013
Den 9 maj reste ett sällskap från Växjö till vår tyska vänort Schwerin med buss.
Den 12 maj var vi hemma igen.
Sällskapet bestod av medlemmar från Växjö Vänortsförening, Pensionärsuniversitetet
samt Kammarorkestern vid Växjö Kulturskola med ledare. Orkestern var vår
representationsensemble vid detta vänortsbesök. Mottagande värdar i Schwerin var
staden med vice borgmästare i spetsen samt kulturskolan Ataraxia, motsvarighet till
Växjö Kulturskola.
Ungdomarna inkvarterades i värdfamiljer i Schwerin. Seniorerna bodde på hotell.
Finansiering skedde dels med pengar som orkestern spelat in under året, dels bidrag
från kommunfullmäktiges presidium till Kammarorkestern samt egenavgifter för resa
och hotell för övriga deltagare.
Förutom att konsertera engagerades de unga musikanterna – elever från högstadiet
och gymnasiet – till att vara reportrar och fotografer för dokumentation av resan. Deras
berättelser följer här:

Resan
Det var en tidig morgon, klockan sju, då vi satte oss på bussen för att ge oss av till det
okända. Vi ”juniorer” kände nog alla en viss nyfikenhet på vilka familjer vi skulle bo hos,
men framförallt inför resan som låg framför oss.
Innan vi kom till färjan blev vi i förhand tillsagda att springa och ta en plats i matkön.
Det var mycket folk ombord, men vi var snabba, vi hann komma i den främre delen av
kön.
När vi kom fram till Schwerin blev vi varmt välkomnade, för att sedan bli förda hem till
deras ljuva hem, och så var ditfärden över!
Andreas
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Att bo i en tysk värdfamilj
Att bo hos en värdfamilj har jag aldrig tidigare gjort. Det var både spännande och lite läskigt
när bussen svängde in vid hotellet och en grupp människor stod utanför och väntade på oss.
Strax efter vi fått samla ihop all vår packning blev vi tilldelade en familj. Jag och Jian fick bo
ihop och vi begav oss, tillsammans med större delen av familjen, mot deras hem.
Det visade sig att pappan i familjen, Ewald, hade bott i Sverige, närmare bestämt i
Stockholm, och han pratade därför väldigt bra svenska. Ute, mamman i familjen, pratade
väldigt bra engelska. Familjen bestod även av två söner, Tom 14 år och Jan 11 år. Jan hade
inte läst engelska så länge men resten av familjen förstod oss väl och kunde översätta om så
behövdes.
Väl hemma i deras lägenhet, knappt 10 minuters gångväg från hotellet, mötte vi även Elias,
grannpojken som ofta var hemma hos familjen. Han, Jan och Tom visade oss runt i
lägenheten. Det var stora fina rum med en liten trädgård. Efter rundturen, i väntan på maten,
spelade vi ett slags sällskapsspel där man skulle rita vad som beskrevs. Trots
språkförbistringen var det väldigt roligt. Maten som serverades var köttfärssås och spaghetti.
Vi pratade om allt från programmet Top Model till skolan vid matbordet. Första kvällen tog
de oss även till slottsparken där vi promenerade ett slag.
Under vistelsen hos värdfamiljen spelade vi även kort. Jian och jag lärde dem att spela
”Tecknet”. Det var väldigt roligt att spela ihop och de skulle försöka komma ihåg spelreglerna
så att de även i framtiden skulle kunna spela. Två kvällar spelade vi kort och tittade även på
tv. Jag såg bl.a. några scener ur filmen Narnia, dock dubbad till tyska.
Min värdfamilj var väldigt gästvänlig och trevlig. Vi hade lätt för att prata med varandra.
Jag fick en inblick både av hur det var förr, under tiden för Öst- och Västtyskland, och är idag
hos en helt vanlig tysk familj. Lappen med adressen tänker jag spara, den kan förhoppningsvis
bli användbar i framtiden.
Kristina

Hela veckan innan tysklandsresan kände jag mig lite nervös för att bo i en främmande familj
som inte kunde prata svenska, men när vi klev av bussen i Schwerin i det soliga
sommarvädret blev jag helt lugn när jag fick se alla glada värdfamiljer som stod och väntade.
Jag och Karin bodde hos en värdfamilj som hette Pfeffekorn och de var väldigt snälla och
trevliga. De tog emot oss på ett väldigt bra sätt. Det som var lite synd var att det var lite svårt
att kommunicera med familjen eftersom de inte kunde så mycket engelska men jag och Karin
använde oss av både lite tyska och mest engelska.
Det var ett väldigt fint hus med en fantastisk trädgård. Jag och Karin fick ett eget badrum
som var mycket fint. Sängen var okej men lite hård. Och vi fick trängas lite eftersom det var
en dubbelsäng. Som tur var snarkade hon inte. Huset hade en övervåning och även en källare.
Första dagen när vi kom till huset bjöd de oss på potatissoppa med gott bröd. Jag och Karin
var även ute och gick en liten promenad för att se oss omkring. Frukosten bestod av semmel,
yoghurt och flingor som var väldigt sockrade. Annars var maten bra som vi fick.
Familjen hade tre barn, men två av dem hade redan flyttat hemifrån, så familjen hade bara
en pojke kvar som var 13 år gammal och han spelade tuba i orkestern som vi spelade
tillsammans med. Jag och Karin spelade kort med honom första kvällen och det var trevligt.
Vi lärde honom olika kortspel och han förstod oss bättre än föräldrarna. Mamman i huset var
ofta glad och skrattade mycket när vi pratade med henne. Pappan var mer tystlåten och på
lördagen sprang han ett lopp som var 21 km långt. Det var massor av folk i stan där loppet
gick, en riktig folkfest med öltält istället för sportdryck!
Att bo i en tysk värdfamilj var verkligen en bra upplevelse.
Hanna
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Besök hos vice borgmästaren
Den andra dagen på resan besökte vi Schwerins ”Rathaus”, Tysklands ord för rådhus.
Syftet med besöket var att hålla en konsert för vice borgmästaren. Innan vi började spela
hälsades vi varmt välkomna till Schwerin, Växjös vänort och sedan hölls en intressant
presentation av staden.
Vårt framförande bestod av två verk, ett svenskt komponerat av den svenske
kompositören Dag Wirén och ett Concerto Grosso skrivet av den tyske kompositören
Händel. Det här var självklart lite av en symbolisk förening av de båda vänorterna.
Efter konserten, som var mycket uppskattad, skrev vänorterna på ett kontrakt om
fortsatt samarbete mellan kulturskolorna. Sedan bjöds det på fika till alla i lokalen.
När vi hade packat ihop för att flytta våra instrument till S:t Pauls-kyrkan, där vi skulle
spela samma kväll, samlades alla utanför rådhuset för att föreviga besöket i Rådhuset.
Jennie
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Vår huvudkonsert i Schwerin!
St:Pauls kyrka var vår spelplats för den
gemensamma konserten med kulturskolan
Ataraxia i Schwerin. Det var en fantastisk plats
med härlig akustik och fin arkitektur.
När vi kom dit var upplägget som så att vi skulle
göra en repetition på plats.
Den genomfördes med stor spänning och
förvåning. Akustiken i kyrkan var svårspelad,
men väldigt vacker när allt blev rätt. Därefter
hade Ataraxias föräldrar och elever dukat fram
fika till oss. Vi fikade och sedan var det dags för
den stora konserten!
Vi som var gäster fick äran att inleda
konserten. Det var med en härlig klang
kammarorkestern satte igång och tonerna
fyllde kyrkan.
mycket passande stycket St. Pauls suite med
tanke på var vi befann oss.

Det var nu dags för Ataraxia att göra entré så att vi kunde spela Deep harmony
tillsammans. En helt underbar låt att spela tillsammans med så maffig akustik som
kyrkan gav oss, blandningen mellan stråk- och blåsinstrument bidrog också till den
härliga stämning som spred sig i kyrkan.
Rebecka
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…och konserten fortätter med våra vänner från Ataraxia
Under dundrande applåder intar sedan den tyska orkestern scenen. Med sina knallgröna
tröjor från musikskolan Ataraxia lyser de upp den annars ganska så dunkla bruna gamla
kyrkan med sina träpaneler. På dirigentens kommando sätter hela orkestern igång att spela.
Ljudet är överväldigande. Mäktigt.
Den enorma akustiken omsluter mig från alla håll och får mig att känna mig som en del av
musiken. Snabba och svängiga stycken varvas med lugna och melodiska melodier.
Hela konserten avslutas med en pampig vals av Sjostakovitj och efter rungande applåder
dansar vi alla ut till efterklangerna av väluttryckt och varierat väsen.
Karin
Det allra roligaste med konserten var alla nya synvinklar som vi fick. Tips och idéer på
hur man kan framföra sina stycken. Bara genom att lyssna på våra tyska vänner lärde vi
oss otroligt mycket. En underbar konsert som vi kommer minnas hela livet och som
Ataraxia avslutade med bravur!
Rebecka
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Schwerin
Vid första anblicken av staden kunde det ha varit vilken stad som helst, men ju
närmare stadskärnan vi kom, desto mer insåg vi att den inte riktigt liknade något vi stött
på i Sverige. Husen som oftast var 3-4 våningar höga, satt ihop med varandra och
bildade en pastellfärgad labyrint där välskötta bakgårdar ibland lyste igenom. Till
antalet människor utomhus påminde staden mycket om Växjö. Inte öde, men inte heller
tillräckligt mycket människor för att kunna bilda storstadsträngsel.
Trots att staden inte har många studenter, var det ändå mycket liv under kvällarna och
nätterna på olika håll. När vi tog oss genom staden syntes ofta spår av tiden då Tyskland
var uppdelat. Schwerin har förändrats mycket sedan muren föll 1989, men på sina håll
syns fortfarande förfallna och igenvuxna byggnader. Trots detta gav staden ändå en
härlig kombination av modernt och gammalt. Det var kanske mycket tack vare att inga
bilar gick genom stadskärnan som tempot kändes lagom och det var mysigt att bara gå
omkring och titta.
Matilda
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Vi kan inte säga att Sverige har varit särskilt kallt de här sista veckorna, men när vi anlände
till torget och hotellet som våra kära lärare och seniorerna skulle bo i, i Schwerin, så var
vädret så otroligt fint och härligast på länge. Schwerin är ju en av Växjös vänorter och sägs
vara väldigt liknande Schwerin men allt var ändå väldigt annorlunda vid fösta intrycket.
Medan vi gick till vår värdfamilj runt Pfaffenteich sjön, som ligger så vacker mitt i staden, var
vi nog mest beundrande över de vackra stadshusen som låg på de otroligt mysiga små
kullerstensgatorna med vackra, höga radhus som hade en väldigt gammaldags känsla. En
annan sak som vi också märkte var hur grönt och blommigt allting var och hur alla träden
utsmyckade staden. Skillnaden kändes enorm nästan, jämfört med då här hemma där våren
har bara börjat komma väldigt sakta med endast några blommande träd. Så det var nog den
bästa hälsningen vi kunde ha fått.
Maja
Horvath
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…och vidare cirklar
Vi fick en trevlig bussresa dagen därpå, där vi fick se på och höra om de viktigaste
sevärdheterna i Schwerin. Bland annat de fina villaområderna, stranden på Schwerin-sjön och
gamla staden. Men det som var nog det mest intressanta av allt var Schwerin Schloss som är
häpnadsväckande vackert med sina guldtorn och vackra park. Vi fick chansen att kolla runt
inuti slottet senare på vårt besök och det var inte illa kan man säga. Allt är så himla vackert
därinne. Väldigt, väldigt gammalt men ändå så bevarat och välskött. Golven var otroliga och
taket med papier- maché var också helt fantastisk. Inte tala om utsikten så högt uppifrån.
Vi alla fick mycket tid på oss att bara vandra runt i staden och vi såg till att använda tiden
väl. Vi tyckte att staden var väldigt välkomnande och hemtrevlig. Gamla staden var så himla
fin med sina små restauranger, antikbutiker och kaféer. Människorna var så vänliga och hela
orkestergänget det bästa. En helt oförglömlig resa helt enkelt, som vi har det vackra Schwerin
att tacka för.
Maja
Horvath
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Vår konsert i Schlosspark Center – en köpgalleria
Efter turen på slottet var det dags för nästa föreställning. Inne i köpcentret Schlosspark
Center hade en skara stolar satts upp för vår konsert, och även om folk var ganska trötta
efter turen på slottet var vi ändå glada och engagerade. I en trång hiss åkte vi upp till
den högsta våningen där ett kontor användes som omklädningsrum och avlastning för
våra fodral och väskor. Sedan begav vi oss ner igen till första plan där vi skulle spela.
Redan långt innan alla var på plats och vi skulle börja spela hade en imponerande skara
besökare stannat upp för att lyssna på oss. Och de stod inte bara i gången runt oss, utan
även över räcken på våningarna ovanför.
Efter viss försening drog så konserten igång, dock utan basist på grund av problem
med utrustningen. Som tur var löste sig problemen och hon kunde hoppa in efter ett par
stycken och orkestern var fullständig. Resten av spelningen flöt på utan några större
missöden. Viss förvirring blev det stundvis då repertoaren och dess ordning gjordes upp
under konserten, men det påverkade inte vår insats märkbart. Något oväntat som hände
var när något föll ner på en av medlemmarna, men det studsade harmlöst ner på golvet.
Efter en lyckad konsert fick vi ledigt för dagen och många tog sig en tur i köpcentret för
att inhandla diverse presenter och souvenirer.
Jian
Fredrik
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Är det någon skillnad på det tyska och svenska köket?
När vi blev kallade till bords av vår värdfamilj stod uppdukat en gryta med en sorts
sparrissoppa, ett fat med biffar, en korg med bröd och ett fat med skinka och salami.
Inledningsvis smakade vi soppan som en sorts förrätt. Under måltiden höll vi som åt också
diskussion om diverse saker däribland maten. Biffarna, kallade Klopse eller Boulette var inte
helt olika svenska eller småländska biffar men var större och smakade lite annorlunda. I det
stora hela skulle man kunna tro att vi befann oss i vilken svensson-villa som helst och käkade
köttbullar med lingon. Den tyska texten på mjölkpaketen förrådde dock snabbt den illusionen.
Nästa morgon var bordet dukat ännu en gång med frukost. Bröd som var värmt i ugnen
ackompanjerades av philadelphia med chokladsmak, diverse andra pålägg, kaffe, mjölk och
juice. Både jag och Christoffer enades om att det var väldigt trevligt med dessa gemensamma
måltider även om de inte skiljde sig så mycket från vår svenska motsvarighet.
Efter att ha intagit en något mindre frukost på lördagsmorgonen, så var vi några medlemmar
ur orkestern som bestämde oss för att mötas i staden för att sedan gå tillsammans för att
lyckas leta upp något bra matställe. Efter att ha genomsökt en bit av staden så kom vi fram till
ett café som vi, efter mycket övervägande och diskussioner, till slut bestämde oss för att äta
på. Caféet låg nästan mitt på torget, och efter en stunds översättande från menyn så beställde
vi in en perfekt brunch i form av bl.a. omeletter och pannkakor. I alla fall enligt min vetskap
så hör det inte direkt till vanligheterna att hitta något matställe i Sverige som säljer sådant vid
halv tolv.
När vi senare skulle intaga någon form av middag så möttes hela orkestern igen på stan, och
vi gick till ett Steakhouse som några hade sett under sin rundvandring på stan. Inte för att det
vi åt var speciellt tyskt, men jag tror inte att någon skulle sätta sig emot mig om jag säger att
vi alla var väldigt nöjda med maten vi fick serverade. Jag blev för övrigt lite förvånad att vi
hade så enkelt att hitta en restaurang där vi kunde komma 20 stycken ungdomar och äta utan
att ha bokat bord innan, men det lyckades redan på första försöket.
Christoffer
Isak
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Slutkläm
Vistelsen var fantastisk, och innan vi visste ordet av, befann vi oss återigen på bussen.
Hemresan var magisk, vi alla var väldigt trötta, den gick väldigt snabbt!
Vid halv-sjutiden den 12 maj stannade bussen hemma i Växjö. Vi hade alla kommit
varandra närmare under resans gång och det kändes faktiskt lustigt att stiga av.
Andreas
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