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Kära läsare!

Vårt gemensamma tredje nummer av
Litorinamagasinet är döpt till “Yoldiahavet”.
Det är ett nummer som vi är extra stolta över!
Att säga att något hände för 11 000 år sedan
kan verka vara lite abstrakt men det är då vår
Östersjö började sin nya fas. Det är också
därför den nuvarande Östersjön fick ett nytt
namn. På den tiden skedde vattenutbyte
mellan Östersjön och Västerhavet. Själva
namnet Yoldia kommer dock från musslan
Yoldia arctica som idag heter Portlandia arctica.

•

Yoldiameer

Vi är så glada att ännu mer aktörer är
inblandade i skrivandet av artiklarna. Tack vare
våra engelska kurser på Litorina finns det även
en artikel på engelska! Spännande! Det är ett
fantastiskt bevis på att man vill ständigt
utvecklas. Förutom kommer ni att läsa andra
intressanta artiklar om bland annat modiga
kvinnor, modern sport men också om en
grönsak som förenar nästan alla östersjöländer
(gissa, vilken!).
Det som är också värd att nämna är
båtbyggarnas
artikel
”Den
nordiska
klinkbåtstraditionen” och vi passar på att
informera om båtbyggarlinjens 25-årsjubileum
som i år firas den 23 april. Alla är varmt
välkomna på Stumholmen då!
Vi skrev inledningsvis om händelsen som
började för 11000 år sedan. Men det verkar
som att det saknas ett ämne. När alla grupper
hade lämnat in sina artiklar visste vi inget om
det som skulle ske i ett av våra
östersjöprofilländer, nämligen Ukraina. Vår
skola har sin Östersjöprofil som har blivit desto
viktigare nu. Nu har det gått över en månad
sedan kriget i Ukraina inleddes. Man blir
fortfarande mållös när man tänker på det. Men
vi kan faktiskt göra något åt det, vi kan prata om
det, bemöta det med empati och värme.

Yoldiahavets area.
Bild: www.geologia.fi

Tack för gott samarbete!
Daria Jurek, Edyta Malepsza och Marite Sild
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Naturen i östersjöländer
Kvinnor i samhället
Den sovande riddaren
Giewont är en av Tatra-topparna i Polen.
Silhuetten av berget föreställer en
sovande riddare med sin plommonhjälm
till väst och kropp som sträcker sig till
söder. I Zakopane kallar invånarna
riddaren för sin fader. Dessutom så när
solen går upp över riddaren så är det
exakt på minuten middag.
För 100 år sedan så byggde högländarna ett
kors i fogat stål längst upp på berget och detta
var då deras heliga plats som de vördade över.
Denna plats är verkligen ett stort naturområde
med dess oaser, vackra platser men även
många stigar du kan gå för att komma längst
upp på berget. Dock är sista biten en farlig led
men det finns kedjade stigar som hjälper en
upp.

Christina Augusta Sveriges
Drottningen som Abdikerade
Christina föddes den 18 december 1626
i Stockholm. Hennes barndom var under
en lång period av kyla i Europa som
kallades för Lilla istiden. Hon föddes
dessutom mitt under trettioåriga kriget
som varade mellan år 1618 till 1648. Då
Sverige samarbetade med andra
protestantiska makter mot Habsburg
Riket, en österrikiskt ledd katolsk makt.
Christina var Sveriges drottning från 1632
till 1654.
Hon är känd för sin abdikation och
omvändelse från luthersk protestantism till
romersk katolicism. Christina var även en
extremt utbildad kvinna för sin tid och hade
stort intresse för konst.
Rollen för att leda regeringen togs av Sveriges
rikskansler Lord Axel Oxenstierna tills
Christina blev krönt. Han var Christinas fars
rådgivare och fortsatte som Christinas
rådgivare. Det var med hans råd som slutet av
det trettioåriga kriget började och till sist
slutade med freden i Westfalen 1648.

Bilden: www.Myloview.se

Svårigheter med skatte- och styrelsefrågor
samt problematiska förbindelser med Polen
drabbade Christina och 1651 föreslog hon
först att abdikera. Hon abdikerade officiellt
1654. Efter det flyttade hon till Rom där hon
bodde i ett palats fyllt med konst och böcker
som blev ett levande kulturcentrum. Christina
blev 63 år gammal och dog år 1689 i Italien.
Hennes kropp begravdes i ST Peter, en
ovanligt ära för en kvinna.

Text: Deltagare från allmän kurs 1

Text: Deltagare från Grund 3

Bild: wikipedia
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Språk från ett östersjöland
Danska språket: Inte bara i Danmark

Faktaruta
5,8 miljoner talar danska
15 000 personer talar tyska i Danmark.
23 000 talar färöiska.
19 000 talar grönländska.
Danmark i början av 1200-talet:

Bild: SlidePlayer

anska är det officiella språket
i Danmark, på Grönland och
på Färöarna. Det är även ett
viktigt andraspråk på Island.
Nästan 6 miljoner människor pratar danska.
I Sydslesvig i Tyskland har danskan status
som minoritetsspråk.

Bild: Wikipedia

Några exempel
Hvordan har du det? Hur mår du?
Hvad hedde du? Vad heter du?

Danska språket har många dialekter som
skiljer sig rätt så mycket åt. Uttalet av
rikssvenska ligger nära de dialekter som talas
på Själland.

Kan du holde min taske? Kan du hålla min
väska?
Kan du tage mig til et roligt sted? Kan du ta
mig till ett lugnt ställe?

Text: Deltagare från Språkgrupp 2
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Sport i östersjöländer
E-sport och dess vinnare
Början

Östersjöländer i e-sporten

Elektronisk sport, eller E-sport som det

Hösten 2021 hölls en stor turnering i CS:GO

förkortas till, startade 2000 med spelet

i Stockholm. Vinnare av turneringen blev laget

Starcraft. Det var inte långt därefter som

Natus Vincere, från Ukraina, och på andra

andra spel började följa efter. På esportnytt.se

plats hittar vi G2 Esports, som är baserade

kan du läsa mer om vad sporten innebär.

i Tyskland. Det mest framgångsrika svenska

Enligt e-sportförbundet Sesf så har e-sport

laget var Ninjas in Pyjamas som tog sig till

blivit erkänt som en idrott i flera länder.

kvartsfinal.
Det gick mycket bättre för Sverige i e-sports
VM samma år där landslaget tog hem en
totalseger.

Hur funkar det?
När man tävlar i e-sport samlas lag och tävlar
i olika tv-spel eller dataspel. Det är bland
annat spel som CS:GO, Fortnite, League of
Legends och massa andra spel. För vissa av
dessa spel så är spelarna med i ett lag som
har tränat under ett viss period, med en
tränare som hjälper dem att planera deras
strategi. Det finns även spel som är gjorda för

Bild: www.svenskesport.se

solospel. Bland annat spelen Tekken och
Super Smash Bros. Även om man spelar själv
så är man med i ett lag. I lagen så hjälper man
varandra och stöttar varandra oavsett om det
skulle var multi- eller solo play.

Faktaruta
E-sport är en förkortning av "elektronisk sport"
och är ett samlingsnamn för alla tävlingar som
utförs i en virtuell miljö. Det kan alltså handla
om TV-spel, datorspel, Virtual Reality (VR),
Augmented Reality (AR) eller mobilspel.
Begreppet myntades i Sydkorea bland annat
av arrangörerna bakom World Cyber Games
men har sedan dess blivit ett globalt
vedertaget begrepp. (hämtad från:
https://www.sesf.se/vad-ar-e-sport)
Text: Deltagare från Allmänkurs 2
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Religion i östersjöländer
Historisk händelse
Religion i Sverige

Sverige och kvinnlig rösträtt

Sverige är idag ett icke-religiöst land med

vinnors rätt att rösta väckte

religionsfrihet men den religion med flest

stor debatt i slutet av 1800-

anhängare är kristendomen. Sverige gick

talet.

över till kristendomen runt 1000-talet och
är därför en av de äldsta religionerna
i landet.
Idag uppskattas det att ungefär 60% av
Sveriges befolkning är med i Svenska Kyrkan,
men trots det så beräknas runt 50-85% vara
icke-troende och bara 2% utövande.
Det är också flertal religioner som ökat på den
senaste tiden, bland annat tack vare
invandringen. Den som ökat mest är islam och
det estimeras att runt 8% av befolkningen
i Sverige är muslimer och att ungefär en
tredjedel är utövande.

Det är 100 år sedan kvinnor i Sverige för första
gången fick rösta i ett val till riksdagen.
Trots att det var fler kvinnor än män som hade
rösträtt utgjorde männen majoriteten av de
röstande.
Endast 47 procent av de kvinnliga
röstberättigade deltog i valet medan 62
procent av männen röstade.
Året 1921 fattade riksdagen ett beslut om
allmän och lika rösträtt som gjorde att kvinnor
fick gå till vallokalen.
Vid senaste valet 2018 var valdeltagandet bland
kvinnor 88% och männen 87%.

Information & bilder:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Religion_i_Sverige
https://www.religion.nu/religion-i-sverige/

Bild: wikipedia

Text: Deltagare i allän kurs internationella

Text: Deltagare från Grund 2
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Båtens värld
Den nordiska klinkbåts traditionen

å Litorinas båtbyggarlinje bygger vi småbåtar på klink baserat på stolta
Blekinge traditioner. Vad alla kanske inte vet är att denna tradition nu är
accepterad av UNESCO som ett gemensamt nordisk immateriellt kulturarv alltså ett vittnesmål om hur mänskligheten har levt och utvecklats.
I Östersjöområdet och resten av Norden har vi genom årtusenden erkänt att vattnet är
det som binder människor, regioner och länder ihop. Detta var särskilt sant tidigare när
infrastruktur som vägar och tåg inte fanns. Havet var dåtidens vägar. I vårt område har
detta specifika sätt att bygga båtar på utvecklats och förfinats under mer än tvåtusen år.
Arkeologer har i Hjortespring i Danmark hittat den första klinkbyggda båten vi känner till och den är
daterad till ca. 350 för vår tideräkning. Hjortespring båten var en 24 manna kanot bygd i lind och ihop
surrad med vidjor gjorda av rötter. Sedan kom riktiga roddbåtar med åror redan på 500 talet. Bland
annat upphittat i Nydam. Nydam båten var i ek, 23 meter lång och roddes av 30 man. Ett fantastiskt
imponerande fartyg för att vara byggt under järnåldern. Därefter ser vi de första segelbåtarna på 7800 talet. Dessa båtar fortsätter att utvecklas och blir kärnan i handel med grannarna runt Östersjön
och utforskning av nya länder och världsdelar. Från medeltiden och till idag har de klinkbyggda
båtarna primärt varit allmogens arbetsbåtar och under senare decennier även tur- och
kappseglingsbåtar.
Det unika med de klinkbyggda båtar är att de är flexibla, starka och ganska lätta att bygga och
underhålla. Även idag används klinkbyggda fiskebåtar på Danmarks västkust för landning direkt på
stranden eftersom ingen annan båttyp kan klara uppgiften. Släktskapet till de tidigare klinkbyggda
båtar är så påtagligt att tvärsnittet på en sådan fiskebåt är i princip samma som på en 1000 år
gammal båt från vikingatiden. Så vi är självklart stolta på Litorina över att vi är delaktiga i förvaltningen
av detta värdefulla och fantastiska arv.

Text: Deltagare från båtbyggarlinjen
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Organisation i östersjöländer
Mat i östersjöländer
Hansan
Hansan är en grupp som
består av finansministrarna
från några av EU:s länder. De
är från Irland, Sverige,
Danmark, Estland, Nederländerna,
Litauen, Finland och Lettland. De tar sitt
namn från en gammal
handelsorganisation som började i norra
Tyskland på 1200 talet. Hansan spreds
över hela Östersjöregionen, inklusive
städer som Lubeck i Tyskland, Visby
i Sverige och Gdansk i Polen.

Bild: wikipedia

Text: Deltagare från Grund 1

Potatispiroger runt Östersjön
Nästan alla tycker om potatis. Kring
Östersjön görs det olika sorters
potatispiroger. Litauen, Tyskland, Polen
och Sverige har alla fyllda potatisbullar
som är populära. Men rätterna kan vara
lite olika.
Klösse är en tysk specialitet på en blandning
av kokt och riven potatis fyllda med knapriga
brödtärningar. Dessa traditionella
potatispiroger är ett utmärkt komplement till
en mängd olika tyska köttdelikatesser och de
serveras ofta till rätter som köttrullader, stekt
kött, m.m. Dessa potatisdumplings brukade
tillagas på söndagar och ansågs en gång vara
mat för de fattiga.
Pyzy är en speciell lokal mat som är den
populäraste maten i Polen. För att göra den,
behöver man potatis, köttfärs, ost och frukt.
Den här maträtten serveras med smör,
gräddfil, stekt lök eller grönsaker.
I Litauen görs kroppkakor som heter
Zeppelinare. De är Litauens nationalrätt och
förekommer till vardags såväl som på
högtidsdagar. De serveras med lingonsylt,
skirat smör eller gräddfil.
I norra Sverige tillagas palt av malen rå eller
finriven potatis som blandas med mjöl och salt
till en någorlunda hård dag som formas till
runda paltar som fylls oftast med fläsk men
även andra fyllningar förekommer. Pitepalt äts
ofta på sommaren med lingonsylt och en klick
smör. Det finns dock i flera varianter runt om
Östersjön och även i södra Sverige där den
kallas för kroppkakor.
Kroppkakan är en populär svensk rätt från
Öland - Sveriges minsta landskap. Den består
vanligtvis av potatisbaserad klimpar som är
fyllda med stekt lök, bacon och kryddor.
Text: Deltagare från språkgrupp 3

Bild: kroppkakor.se

Den ursprungliga Hansan utvecklades för att
säkra enkel och säker handel mellan städerna
i Östersjöregionen. I 400 år kontrollerade
hansastäderna handeln i regionen och andra
hamnar i Västeuropa. Den moderna Hansa
gruppen försöker också kontrollera handeln,
inte bara i östersjöregionen men i alla EUländer. De vill kontrollera budgeten från alla
EU-länder så att länder med handelsöverskott
kan hjälpa länder som har underskott.
De vill också hålla koll på ländernas budget för
att kunna neka bidrag från EU till länder som
spenderar mer än de borde. Deras
finanspolitik verka vara att du ska leva inom
dina tillgångar, men det är lättare för en rik
person att leva inom sina tillgångar än det är
för någon fattigare.
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Kultur i Östersjön

Swedish - Estonian culture
Around the 13th century many people moved from Swedish Öland and Gotland to Estonia,
which was Swedish at that time. After that, it fell under Russian rule. They settled on the
coast and on the islands of Ösel, Ormö and Dagö to get better access to good agricultural
land on the beach meadows and good fishing. Until the 1930s 9000 people spoke Swedish
there.
The Estonian-Swedes developed their own culture. Traditional folk music is reminiscent of medieval
rune songs, weavers’ songs, workers’ songs and ballads.
Epic songs are most often played on woodwind instruments, violin, accordion and zither.
Rudolf Tobias was born on Dagö in 1873. He is considered the founder of Estonian classical music. His
home is now a museum. A typical farm on Dagö.
Nowadays, several different festivals are held on scenic Dagö.
There is a lot of sheep farming on the islands. The wool from the sheep is used for felting and weaving
which are important crafts in the culture. Each island has its own distinctive patterns and colours that
are shown in their folk costumes.
On Ösel old women can now be employed to weave tar rugs that are traditional and timeless. The
quality and colours last almost forever.
During the Soviet occupation, Estonian culture was cut off from the rest of the world until 1999.
In the 1780s, the Dagö Swedes were forcibly moved to southern Ukraine. They had to walk the long
way and a lot of them died of starvation and cold. Those who came to what became
Gammalsvenskbyn kept their mother tongue, old Swedish.
In 2017, there were a few people left who spoke the old language.

Bild: Central Baltic project database

Text: Deltagare från English for the Golgen Years
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Den roliga sidan
PÅSKFIRANDET

Påskris
Påskkärring
Påsk söndag
Påskhare
Påskägg
Fastan
Långfredagen
Påsklilja
Vide kissar
Äggjakt
Påskumust
Påsklov
Varför firar man påsk?
Vad äter man till påsken?
Hur firar man påsk? Med vilka aktiviteter?
Brukar du fira påsk?

Information:
Dagarna innan påsk (Stilla veckan) och
påskhelgen
Blåmåndagen
Vita tisdagen
Dymmelonsdagen
Skärtorsdagen
Långfredagen
Påskafton
Påskdagen
Och måndagen
efter påsk kallas
Annandagen
Ansvariga utgivare:
Marite Sild
Daria Jurek
Edyta Malepsza

Tips: Gå in på Youtube och kolla
tillsammans videon:
"Varför firar vi påsk?" (Studi.se)

Påskdikt
Påskmust många har längtat till
likaså ett bord full av sill
Julen kommer tillbaka i påskens gula färg
vi känner glädjen in i ben och märg
Vi firar glatt med familjen så bred
vi dukar långbord med tallrik, bestick och
sked
Påskliljor står på bordet vackra som få
och nu det är dags att mot buffen sakta
gå
Trevligt sällskap och god mat är bäst
ja påskafton i år blev en riktig fest

Dikt: kortadikter.se

Dikutera vad betyder följande ord?

Läs och diskutera!

Redigeringsgruppen:
Patrick Gunnarsson
Ruth Blomstrand
Sunita Thoburan
Jonathan Andersson
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