
  

 

Resekommittén informerar om möjliga reseäventyr i 

Coronatider. Lennart skriver: 
 

Jag deltog i deras förra digitala resa, mycket trevligt och informativt. Det är helt kostnadsfritt 

att deltaga. Resekommittén har ett pågående samarbete med företaget  

Experience Transylvania 

som nu bjuder in till nästa veckas online 

event i vår #resahemifrån serie som har 

utvecklats spontant under de senaste 

veckorna, som en ersättning för våra gästers 

önskemål att resa virtuellt.  

 

Denna gång blir det en virtuell guidad rundtur i Siebenbürgen, som den tysktalande 

befolkningen i Rumänien kallar Transsylvanien.  

Det är mindre känt att Transsylvanien blev fredligt koloniserat under 1100-talet av en 

befolkning som kom från flera germanska områden i Västeuropa, bland annat 

Luxemburg, Flandern, Rhen- och Mosell-regionerna. Generiskt fick de namnet "tysk-

saxare". Under århundraden har tysk-saxarna i Transsylvanien satt sitt prägel över 

kulturen, arkitekturen, samhällsorganiseringen, språket och köket i denna del av 

Rumänien.  

Tyska är fortfarande undervisningsspråk i många skolor i Transsylvanien, trots att tysk-

saxarna blev färre och färre efter andra världskriget, genom ett avtal mellan diktator 

Ceausescu och Västtyskland. Genom detta avtal "såldes" tysk-saxarna från Rumänien till 

Tyskland, och därigenom minskade procenten tysktalande invånare i Transsylvanien 

drastiskt. Idag är tysk-saxarna från Transsylvanien spridda över hela världen, 

övervägande i Tyskland, Österrike och USA. Dock anser de fortfarande Siebenbürgen 

som deras hemland.  

Saxarnas kulturarv i form av unika världsarvslistade kyrkborgar, vinodlingstradition, 

samt de mysiga transsylvanska städernas struktur lever kvar. Låt oss utforska dessa på 

ett virtuellt besök! 

 

Online eventet presenteras i samarbete med Rumänska Kulturinstitutet.  

När? Onsdag 13 maj, kl 17:00 

Var? Online, länk nedan 

RSVP: anmäl er till nora@transylvania.se senast den 13 maj kl 11:00 

Begränsat antal platser, först till kvarn!  

 

Vänligen följ instruktionerna nedan. Har ni tekniska problem innan eller under 

föreläsningen, vänligen maila direkt till vår koordinator Nora Vintila 

på nora@transylvania.se 

 

UPPKOPPLING TILL ONLINE EVENTET:  
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1. Du klickar på länken nedan, under Join Zoom Meeting, den 13 maj. Mötet öppnas fr o 

m 16:30, berättelsen börjar 17:00. Om länken inte funkar, vänligen 

maila nora@transylvania.se senast 16:45. Under online eventet, håll utkik på ditt mail. 

Ifall sändningen avbryts kommer vi kommunicera ny länk via mail i realtid. 

 

Bild och ljud på dig kommer vara avstängt, men du kan gärna ställa frågor om ämnet i 

chatten. 

Länk till online mötet: https://us02web.zoom.us/j/83913597989 

(Meeting ID: 839 1359 7989) 

2. Klicka på "Download and run Zoom".  

3. Du går till "Hämtade filer" och klickar på det som heter "Zoom". 

4. Du klickar på "Tillåt allt" och sen "Fortsätt". 

5. Det kommer ett meddelande: "Vill du låta den här sidan öppna "zoom.us.app"? Du 

klickar på "Tillåt".  

6. Ett fönster kommer upp, med din bild på, och du klickar på "Join without video". 

Sedan klickar du på "Join with Computer Audio". Du borde nu vara uppkopplad till 

presentationen och snart kan du höra dina värdar, Gloria och Nora prata. 

7. För att kunna hålla en bra kvalité på sändningen, vänligen stäng av ditt eget ljud och 

din video från det vänstra hörnet långt ner på Zoom-fönstret.  

8. Kommer du inte till rätta, maila till Nora på nora@transylvania.se, så hjälper vi till. 

 

Varma hälsningar, 

 

Gloria Andersson 
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