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Bästa medlemmar, 
först av allt vill vi önska er en god 
fortsättning på det nya året (bättre sent än 
aldrig!). Det blåser bistra vindar med låga 
temperaturer men vi går som sagt mot 
ljusare tider.... 
Besöket på Max Liebermann var välbesökt 
– hela 20 personer kom med!! 
Den 29 februari åker vi till Lübeck och 
Museum Behnhaus Drägerhaus för att titta 
på Anders Zorn utställningen som 
öppnades den 15 januari och stöds av 
Sveriges ambassad i Berlin och står under 
beskydd av Drottning Silvia. Rapporter från 
Lübeck talar om publikrekord de första 2 
veckorna!! Utställningen visar ca 100 
förstklassiga verk ur hans olika kreativa 
faser.  
 
 

Skandinaviska skolan bjuder in till  
öppet hus 

lördagen den 11 februari 
mellan kl. 10 och 13 

 

 
 

Skolan ligger mitt i Hamburg i den lugna 
stadsdelen Harvestehude. I den vackra 
Jugendstilvillan på Brahmsallee 99 har 
skolan funnits sedan mitten av 1960-talet. 
Skolan är välutrustad med bibliotek, 
datorer och moderna digitala white-
board. Eleverna har tillgång till en när-
belägen stor idrottshall och på rasterna 
leker dom i den vackra Innocentiaparken 
bredvid skolan.  

Astrid Lindgrens värld 
 

 
 
Lördagen den 18 februari kl. 11.30 har vi 
bokat in en guidad visning genom „Astrid 
Lindgrens värld“ för klubbens medlemmar!  
Ni kan läsa mer om utställningen på 
www.astrids-welt.com. 
Barn € 2,50 (3 - 13 år)  
Ungdomar € 3,00 (14 - 18 år)  
Vuxna € 5,00  
I priset ingår även „Schulmuseum“, vilket 
också är värt ett besök. 
Deltagarantalet är begränsat! 
Anmälan till Helena Wallander,  
tel. 38037620 eller till 
info@svenskaklubben.de 
 
 
Till minne av Siglinde Paul 
 
Siglinde Paul, en av våra äldsta 
medlemmar, avled den 25.12.11 vid 89 års 
ålder. Siglinde var aktiv i Svenska Klubben 
under många år, först som medlem i 
damkommittén med Ume Radbruch och 
senare ordförande i socialkommittén. Hon 
berättade gärna ur sitt händelserika liv och 
man lyssnade till henne med stort intresse. 
Siglinde föddes i Greifswald, växte upp i 
Riga, kom tillbaka till Tyskland, varifrån 
familjen flydde och kom till Kalmar under 
andra världskriget. 
Sin största insats gjorde emellertid Siglinde 
för Svenska Kyrkan, som under alla år stod 
hennes hjärta nära. 
Våra tankar går till familjen och övriga 
anhöriga. 
Monica Albrecht, socialkom. ordf. 



 
 

Heldag i Lübeck 
onsdagen den 29 februari 

 
Anders Zorn (1860 – 1920) 

 
Vi lämnar Hamburg ca 10.00 för att vara 
punktligt i Lübeck eftersom vi bokat en 
guidad tur genom utställningen med 
början kl. 11.30.                                              
Vi kommer att boka bord för lunch på en 
trevlig restaurang!                     
Eftermiddagen står till fritt förfogande. 
Framåt kvällen träffas vi för att åka hem 
gemensamt eftersom vi åker på en 
“Schleswig-Holstein ticket“ för att resan inte 
skall bli så dyr.                                     
Tågresan inkl. utställning med guide 
kommer att kosta ca € 20 (priset är 
beroende på antalet deltagare). 

Anmälan till Monica Albrecht, tel. 6052447  
Cecilia Frössling, tel. 47195384 eller till 
info@svenskaklubben.de 

 

 

 
Vårbasar i kyrkan 

lördag – söndag, 24-25 mars  
kl. 12-18  

 
 
 
 
 

 
 
Kulturkvällar på kyrkan 
Svensk musik genom tiderna 
Kyrkan fortsätter i samarbete med 
Elisabeth Bengtson-Opitz kulturkvällarna 
om Sveriges spännande kultur under de 
gångna århundraden. Vänligen observera 
att föredragen genomförs på tyska. 
Kostnad € 5,-. Efteråt bjuds det på en liten 
bit mat i caféet för € 2,50. 
 
Drottning Kristina (1626-1689): 
Måndagen den 20 februari kl. 19 
Det är en skandal för Sverige och 
protestantismen när dottern till den store 
Gustaf II Adolf abdikerar, konverteraroch 
flyttar till Rom, där hon för ett stormigt liv 
och understöder många av dåtidens 
musiker, konstnärer och poeter. 
Allessandro Scarlatti är under en period 
kapellmästare I hennes hus. Hon är en av 
de få kvinnor begravda I Peterskyrkan I 
Rom. 
 
Gustaf III (1746-1792): 
Måndagen den 26 mars kl. 19 
Han är en stor beundrare av solkungen 
Ludwig XIV i Frankrike och den franska 
kulturens inflytande på svenskt kulturliv. 
Drottningholmsteatern grundas och opera 
och balett kommer till Sverige. Kungen 
stöder Carl-Michael Bellman starkt. Mordet 
på Gustaf III tematiseras av den berömde 
Verdi i operan “Maskeradbalen”. 
 
Die Romantik im 19. Jh. (del 1): 
Måndagen den 21 maj kl. 19 
Romantiken når Sverige och slår igenom. 
Ett stort antal kompositioner uppstår. Hittills 
har musiker från Tyskland, Polen och Italien 
verkat I Sverige. Nu framträder svenska 
kompositörer som t ex Franz Berwald – 
kallad den svenska musikens fader, 
Wilhelm Stenhammar och Wilhelm 
Peterson-Berger. 


