
DSGs	skolelever	på	utflykt	i	Heidelberg	

En av årets höjdpunkter för eleverna i DSGs Svenska Skolor i Heidelberg/Hirschberg och 

Karlsruhe är definitivt skolutflykten! 

 

 

I år upplevde vi en enastående skolutflykt till Heidelberg! Det var en stor succé när vi 

tillsammans med parallelklassen kunde uppleva Drottning Sylvias romantiska födelseort i 

strålande väder -vilket förstås bidrog till vårat goda humör och gjorde våran gemensamma 

upplevelse ännu mer positiv. 
 

Först träffades vi vid huvudingången till 

Bergbanan, där det märktes att barnen hade sett 

fram emot att få träffa de andra barnen från den 

parallela skolgruppen. Sedan började våran 

guide, Michaela Klefenz sin mycket 

kvalivicerade och lärorika visning. Det var 

sannerligen en unik tillställning för alla 

deltagare, eftersom en visning för skolbarnen 

Sedan började våran guide, Michaela Klefenz 

sin mycket kvalivicerade och lärorika visning. 

Det var sannerligen en unik tillställning för alla 

deltagare, eftersom en visning för skolbarnen 

Gruppbild på „Alte Brücke“, den 17:e maj 2014 med skolbarnen, lärare, guiden Michaela Klefenz och föräldrar som deltog i skolutflykten 

till Heidelberg 2014  



Vi fick bl.a. höra om Heidelbergs och om slottets 

historia och dess innevånare.  

Det var mycket interessant för barnen att få konkret 

insikt i lokala detaljer , t.ex. att få titta in i ett bo av 

tornfalkar. I Heidelbergs rådhus finns det en TV-skärm 

som är kopplad till en kamera högt uppe i tornet av 

Heiliggeistkirche. Dessutom fick bland annat vi höra 

om forna marknadslagar om storlekar för kringlor som 

fortfarande kann ses inmejslade i kyrkomuren.. En till 

interessant detalj var att norrsidan av kyrkan var utsedd 

till fiskmarknaden, eftersom det alltid är skuggigt och 

svalt där, vilket förstås är viktigt när fisk ska hålla sig 

bättre. Till slut var det imponerande att se hur högt 

vattnet kan stiga på floden Neckar när det blir 

högvatten. Det kan läsas på olika märken och då 

förstod vi mycket väl varför de fattigare människorna hade sitt bostadområde just i de 

kvarteren med risk för oversvämning. 
 

Efter den guidade turen bar det iväg till bergbanan där vi åkte 

upp på Königsstuhl i hisnande fart först med den moderna 

varianten och sedan  med den historiska efter ett byte i 

Molkenkur. Många barn lyckades få en perfekt sittplats i undre 

delen av banan och kunde se utsikten på Heidelbergs Gamla 

Stad och branten direkt under sig. Det var ett ordentligt sug i 

magen och vi hade jättekul!   

När vi väl hade kommit upp på berget efter ca. en halvtimme 

överraskades vi av en storartad utsikt över hela Rhendalen. 

Efter en styrkande picknick på lekplatsen i Märchenparadies 

där barnen kunde fördjupa sin 

bekantskap med varandra och 

stoja på en jättelik luft-

studsmatta upptäckte vi 

Märrchenparadies i smågrupper. Barnen kunde lyssna på 

sagor i efterställda scener och prova på olika färdkoster. 

Utflykten avslutades med en härlig glass i solskenet. Tack så 

mycket! 
 

Allt som allt var det en väldigt lyckad dag, där både barnen, 

lärarna och föräldrarna fick känna gemenskapen utanför 

klassrummen! Tack till föräldrarna som ställde upp med 

skjuts och picknick! Slutligen ett jättestort tack till DSG och 

Riksföreningen Sverigekontakt som gjorde denna dag möjlig! 
 

Y. Ureland 

 

 

Pirrigt i magen är det garanterat i 

bergbanan! 

Draktämjare är i farten i 

Märchenparadies! 


