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___AMBASSADEN 
 
 
Trafikverket på ambassaden, 15/9 
Exportrådet i Prag anordnade ett trafikseminarium den 15 september i samarbete med 
svenska ambassaden och Trafikverket. Seminariet ägde rum på ambassadens residens med 15 
deltagare som representerade de tio största tjeckiska byggbolagen. 
Deltagarna hade möjlighet att lyssna till Johan Sundin och Jan Schönbeck från Trafikverket 
som presenterade Trafikverkets nya projekt kring Sveriges infrastrukturutveckling. 
Syftet med detta möte var att locka de tjeckiska bolag att delta i offentliga upphandlingar i 
Sverige och kanske så småningom delta i att bygga nya järnvägar, broar eller vägar. 
Seminariet var mycket uppskattat och kommer säkert att bidra till fördjupade kontakter 
mellan båda sidorna. 
www.swedenabroad.se/prag 
 
 
 
Dag Hammarskjöld, 29 juli 1905 - 18 september 1961 
Den 18 september hedrar vi minnet av FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld som 
omkom i en tragisk flygolycka för exakt femtio år sedan. 
Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld, född 29 juli 1905 i Jönköping, var FN:s 
generalsekreterare från 1953 till sin död. Vidare var han ledamot av Svenska Akademien från 
1953 samt tilldelades postumt Nobels fredspris 1961. Natten mellan den 17 och 18 
september 1961 var Dag Hammarskjöld på väg till ett möte i Nordrhodesia (nuvarande 
Zambia) när hans plan havererade. Dag Hammarskjöld gravsättes den 29 september 1961 i 
familjegraven på Gamla kyrkogården i Uppsala. 
 
”Pröva icke vart varje ditt steg för dig: endast den som ser långt hittar rätt.” 
Dag Hammarskjöld, Vägmärken, 1963 
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___KULTUR 
 
 
Festivalen Nordic Days, 3-16 oktober 
För andra gången anordnar föreningen Skandinaviska huset en festival som främjar de 
nordiska ländernas kultur. Festivalen bjuder på föreläsningar, utställningar och olika möten 
med intressanta människor. En liten filmfestival med tre filmer av Lucas Moodysson ingår. 
Filmerna Lilja 4-Ever, Tillsammans och Mammoth visas 10-11 oktober på biografen Svetozor 
som ligger vid Vaclav platsen i Prag. 
www.skandinavskydum.cz
 
 
Vem är Lars Kepler? 4-5 oktober 
Detta är en fråga som plågade både journalisterna och läsarkretsar i Sverige efter att 
författarens första roman Hypnotisören kommit ut 2009. Det avslöjades sedan att det är 
författarparet Alexander Ahndoril och Alexandra Coelho Ahndoril som gömmer sig bakom 
pseudonymen. Boken var en stor succé och samma kan man säga om deras andra deckare 
som bär namn Paganinikontraktet. Nu kommer makarna Ahndoril på ett exklusivt besök till 
Prag för att presentera Paganinikontraktet som precis kommit ut på tjeckiska. Ett möte med 
”Lars Kepler” äger rum den 4 oktober kl. 18 på Galerie Louvre, Narodni 22.  
www.swedenabroad.se/prag 
 
 
Det svenska rockbandet tAKiDA i Prag, 11 oktober 
Det populära svenska bandet tAKiDA spelar i Prag den 11 oktober på Iron Curtain Bar 
(Michalska 12). Konserter är en höjdpunkt av en välgörenhetskväll som anordnas av 
föreningen Okanduli. Kvällens syfte är att hjälpa bygga skolor för barnen i Namibia.  
www.swedenabroad.se/prag 
 
 
Glaskonstnären Milan Vobruba i Jablonec, 21/10 2011 – 1/4 2012  
Den tjeckisk-svenske glaskonstnären Milan Vobruba ställer ut sina konstverk i glasmuseet i 
Jablonec nad Nisou. Staden Jablonec ingår i ett av de traditionella områden där man 
tillverkade glas i Tjeckien. Utställningen har fått namn Två länder – två hem – två 
inspirationskällor och namnet syftar på de två nyckelländerna för Vobruba; Tjeckien och 
Sverige. Utställningen under ambassadens auspices äger rum i Jablonec fram till slutet på 
mars månad 2012.  
www.msb-jablonec.cz
 
 
Tingvall Trio i Prag, 8 november 
Jazztrion som leds av den svenske musikern Martin Tingvall spelar i Prag på Jazzclub den 
8 november kl 21. Kom och följ med de vackra melodierna genom okända landskap och 
den stjärnklara himlen.  
www.jazztime.cz
 
 
Nordiska filmklubben bjuder på en filmvecka, 17-20 november  
Föreningen Nordiska filmklubben anordnar en filmvecka med nordisk kinematografi i 
november. Sverige presenteras genom filmerna Rallybrudar (regi Lena Koppel, 2008) och Puss 

http://www.skandinavskydum.cz/
http://www.msb-jablonec.cz/
http://www.jazztime.cz/
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(regi Johan Kling, 2010). Filmveckan äger rum i Prag, biografen Atlas, men även i Brno, 
Uherske Hradiste och Olomouc. 
www.sfklub.cz
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
                                                                                                
För mer information:  
 
www.swedenabroad.com/prag 
www.sweden.se 
www.swedishtrade.se/tjeckien 
 
 
Svenska ambassadens nyhetsbrev innehåller ett urval av aktuella händelser som berör både affärsliv och kultursfären. Såväl 
händelser där ambassaden direkt är inblandad som intressanta aktiviteter utan ambassadens inblandning berörs. 
Målgruppen är främst alla i Tjeckien med intresse för Sverige och de svensk-tjeckiska relationerna.  
 
Nyhetsbrevet utkommer på svenska och tjeckiska och finns även för läsning på ambassadens hemsida 
(www.swedenabroad.com/prag) under rubriken "Nyheter och evenemang". Använd gärna e-post-adressen ambassaden.prag-
info@foreign.ministry.se för tips om aktuella händelser, för synpunkter eller om du inte längre önskar motta nyhetsbrevet. 
 

http://www.sfklub.cz/

