
Reden bei der Eröffnung der Ausstellung  Erfinderland Deutschland 

Tal som hölls på invigningen av utställningen Uppfinnarland Tyskland 

 

I sjuan började jag läsa tyska. Det var spännande och roligt att få lära sig ett nytt språk och 

möta den tyska kulturen. Nu har jag tyvärr glömt språket, kulturen har stannat kvar. Framför 

allt i form av författare. Jag tänker på Hermann Hesse och Heinrich Böll som påverkade mig 

på djupet. Hesses bok som gjorde avtryck var Sidhartha, och Bölls var En clowns åsikter. 

Idag läser jag Thomas Manns Doktor Faustus. En bok som skrevs i exil för att hylla vikten av 

kultur i allmänhet och musik i synnerhet. Det var också en uppgörelse med det krig som 

rasade i Europa vid bokens tillkomst. 

 

Kulturutbyten är av stor vikt för att nå kunskap, glädje och framför allt, för att motverka 

konflikter och fanatism. 

 

Det är fantastiskt roligt att ni har valt Messingen som lokal för er kulturutställning. Vi 

behöver veta mer om varandra, för att lägga grunden till framtida samarbeten. Vi står inför 

stora utmaningar framöver. Jag tänker på flyktingsituationen, EU:s fredsprojekt och skolans 

sjunkande resultat. Ska vi lösa dessa utmaningar måste vi samarbeta och lära oss av varandra. 

Förhålla oss öppensinnade och inse att det endast är tillsammans som vi är tillräckligt starka 

att forma framtidens Europa. Återigen önskar jag er hjärtligt välkomna till Messingen och 

Upplands Väsby Kommun!  

 

John Gustafsson, rektor på Väsby Nya Gymnasium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tack för inbjudan till att vara med på den här utställningen. Det är roligt att vara här. När jag 

funderade i förra veckan på vad jag skulle säga funderade jag så klart på tyska uppfinningar. 

Hur många använder mig sig av under en dag egentligen? Så jag bestämde mig för att under 

dagen idag försöka pricka in så många som möjligt. Det visade sig att det inte var så svårt. I 

morse använde jag mig av ett melittafilter när jag kokade kaffe. Tryckkonsten kom väl till 

pass när det var dags att läsa tidning. Dieselmotorn i bilen. På jobbet använde jag datorn, den 

första fullt automatiska och digitala datorn var tysk. Sim-kortet i telefonen och SMS. Också 

tyska uppfinningar. 

 

Jag såg också till att använda A4-pappret, limsticket och hålslagaren. På väg ut hit tog jag 

pendeln, det första elektriska persontåget var tyskt. Och jag drack en Fanta. Det jag missade 

att få in var jultomten, adventskalendern och påskharen, men jag gissar att det var fel säsong 

för det. När jag tittar på tyska och svenska uppfinningar slås jag också av att det finns stora 

likheter. Kopplingen till bland annat industriprodukter är stor, och visar på den potential som 

finns i dagens och framtidens samarbete mellan länderna. 

 

På en utställning om uppfinningar blir det lätt att blicka bakåt. Men minst lika viktigt är det att 

se framåt. Hur skapar vi förutsättningar för framtidens uppfinningar? Hur ser vi till att 

uppfinningarna kommersialiseras? Tyskland är en av Sveriges viktigaste samarbetspartners. 

Både Sverige och Tyskland har mycket att vinna på att öka och utveckla utbytet mellan 

länderna. Det handlar självklart om handel och yrkesliv, men också om kultur och möten 

mellan människor. Det är också avgörande att det finns en stor rörlighet av människor mellan 

länderna, för det är genom nyfikenhet och personliga relationer som samarbeten stärks. 

 

Johan Olsson, Svenskt näringsliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meine verehrten Damen und Herren, liebe Lehrer und Schüler,  

es ist mir eine außerordentliche Ehre und ein Vergnügen, Sie hier im Namen des Goethe-

Instituts Schweden zur Eröffnung der Ausstellung „Erfinderland Deutschland“ 

(Uppfinnarland Tyskland) begrüßen zu dürfen. I am working hard on my Swedish, but until I 

am fluent I hope you won’t mind if I use German and English to make myself understood. 

 

Diese Ausstellung handelt von deutschen Erfindungen von der Vergangenheit bis in die 

Gegenwart - in sieben Kapiteln. Ein paar Beispiele deutscher Erfindungen verschiedener Art 

sind die Pille, der Teebeutel und der Dübel. Diese Ausstellung informiert Sie über 

Deutschland als Land der Forschung. Wir wollen so Ihre Neugier und Ihr Interesse wecken 

für Deutschland als ein Land, in dem es sich wunderbar studieren, arbeiten und leben lässt. In 

this exhibition you will find different subject areas such as energy, information technology, 

material, mobility, communication, optics and medicine here. The approach is cross-

curricular: between the sciences and learning German. 

  

English ist ein Muss. Aber Deutsch ist ein Plus! In Schweden können sehr viele Menschen gut 

Englisch. Wenn Sie auch Deutsch sprechen, dann haben Sie eine wichtige Zusatzqualifikation 

für den Arbeitsmarkt. In diesem Sommer wurde von Dagens Nyheter und Expressen immer 

wieder betont, dass gute Deutschkenntnisse in Schweden dringend benötigt werden. Many of 

you, I am sure, drive a German car (Vorsprung durch Technik with Audi, BMW, Mercedes, 

Volkswagen, or even a Porsche). Should you have a non-German car, however, you will have 

components of the German company Bosch in it. In addition, you might have a Siemens 

fridge at home or a Miele washing machine or a hoover. Whenever you are going to visit a 

doctor or a hospital, take a look around. Soon you will find out what parts of the equipment 

have the pretty well respected stamp “Made in Germany” on it. I bet some of them will.  

Erfindungen sind Innovationen. Sie können das Leben erleichtern oder verbessern. Oft 

arbeiten wir dabei über die Landesgrenzen hinaus zusammen. Auch die Forschung ist längst 

globalisiert. Innovation aus Deutschland wird von großen, internationalen Firmen betrieben, 

aber auch – und das ist sehr typisch für unser Land – vom Mittelstand, von kleinen bis 

mittelgroßen Betrieben. Often they are so-called hidden champions on a global market. To 

give you one example among many: one of those small family enterprises that were 

established was the company of a certain Mr Adi Dassler. They made the first football boots 

with studs. His company – called adidas – today is one of the world’s leading brands in sports. 

 



Seit fast genau einem Jahr wohne ich jetzt in Schweden, dem Land von Astrid Lindgren, 

ABBA und IKEA. Für diese drei schwedischen Marken, die weltweit als Exportschlager 

bekannt sind, war Deutschland immer einer der wichtigsten Märkte. Nirgends verkauft IKEA 

so viele Möbel wie in den 50 Warenhäusern in Deutschland, 13% des weltweiten Umsatzes 

2012 wurden dort gemacht. Der Austausch zwischen unseren beiden Ländern ist seit vielen 

Jahrhunderten intensiv – historisch, sprachlich, kulturell, wirtschaftlich und auch 

wissenschaftlich. So soll es auch in Zukunft bleiben zum, Wohle unserer beiden Länder. 

 

I am glad that there will be hundreds of students who will visit this exhibition and hope that 

exploring these German inventions helps students not only to enjoy the German language but 

also to discover a range of new words and terms which they might thus far only have known 

in Swedish or another language. In the next two weeks we will be offering visiting schools an 

interactive German lesson with specifically designed worksheets to assist in finding one’s 

way through the many inventions presented here. 

 

Heute sind Schüler unserer Partnerschule, der Katedralskolan Uppsala zu Gast in der 

Ausstellung und auch Schüler des Väsby Gymnasium werden nachher noch in die 

Ausstellung gehen. Es wäre schön, wenn vielleicht der eine oder andere von Euch tatsächlich 

in ein paar Jahren einen längeren Aufenthalt zum Studium oder Arbeiten in Deutschland 

haben. Die junge Generation in Europa wird ihr Leben nicht nur in einem Land leben. Nicht 

nur einen Arbeitsplatz haben. Nicht nur an einer Universität studieren. Deutschland bietet 

exzellente Möglichkeiten für euch. Ihr seid herzlich willkommen! 

 

Finally, I would like to extend my sincere thanks to Messingen and Upplands Väsby kommun 

for their great cooperation. Last but not least, I would like to mention Rainer Fussgänger, 

Viktor Englund and Wieland Waninger from my fabulous team at the Goethe-Institut Sweden. 

They deserve all the credit for making it happen today. Thank you all for coming. Herzlichen 

Dank. Tack så mycket! 

 

Arpad Sölter, institutschef på Goethe-Institut Schweden 

 


