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TILBAKEBLIKK FRA ADRONE

Ønsker å dele et lite tilbakeblikk på turer jeg har laget. Første 
del fra 2001- 2011.

Hensikten med å lage påsketurer for bobiler var å vise dere 
steder dere ikke hadde tenkt å besøke. Steder som var nye for 
de fleste. ”Alle” har vært i Tyskland, dvs. i Bayern, ved Rhinen 
og Mosel. Men hva vet folk om den østlige delen av landet, de 
nye delstatene?

2001 - Harz
Derfor startet jeg en tur med 
13 biler, til Harz (2001), 
et spennende område med 
masse historie. 

Påske 2002 
Dette året ble det ingen fellestur. Vi var i Tyskland og for-
beredte oss til Russlandsturen, senere dette året. Der var jeg 
reiseleder og oversetter for vår litauiske Guide. Det gikk på 
tysk-norsk.

Påske 2003 - Oberharz
Denne turen startet med en hyggelig bursdagsfeiring i Dan-
mark. Deretter dro vi videre mot Citti i Flensburg. Med 15 biler 
startet vår påsketur, Einbeck, Bad Lauterbach, Kyfhäuser, Bad 
Frankenhausen, med panoramabilde, Lichtenfels, med kurvmu-
seum. Vi avsluttet turen i Weissmain.

Adrones 
(påske-) turer 
fra 2001 – 2011

Adrone M. S. Olafsen, medl. 174, har arrangert mange turer – både påske-
turer og andre turer. Nå har hun samlet alle disse turene i en kort oversikt. 
Mange får sikkert gode minner av disse korte kommentarene. Hun kommer 
nok med de siste 8 årene i et senere nummer.

Einbeck

174 Adrone M.S.Olafsen
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Påske 2004 - Berlin 
Treffpunkt denne gangen var havna i Rostock. Vi feiret bursda-
gen til Rune (60) på restaurant «Alter Fritz» og hadde en kjem-
pefin kveld. Nå skulle vi ta Berlin, men først skulle vi innom 
Wittstock med sitt museum om 30-årskrigen, der de slåss med 
svenskene. Byen har også en trist historie fra krigsslutt, som 
utspilte seg i den nærliggende skogen. Berlin er man aldri 
ferdig med. I Potsdam fikk vi, foruten Sansousi, også se hvor 
Tysklands skjebne ble avgjort av seiersmaktene i 1945.

Påsketur 2005 
Falt ut fordi vi hadde piggdekk på bilen. 

Påske 2006 - Langs Østersjøen, fra Lübeck til 
den polske grensa
I Kühlungsborn tok vi «Molli» til Bad Doberan, her gikk toget 
inni byens gater. I Rebnitz-Damgarten besøkte vi et flott ravmu-
seum. Videre besøkte vi bryggeriet i Stralsund, rakettmuseumet 
i Peenemünde og Otto Lilental (Tysklands flypioner) museum i 
Ahlbeck, før vi kom til grensa mot Polen. Alle tok en spasertur 
over grensen.

Påske 2007 Via Sacra Tyskland, Polen og 
Tsjekkia
I Zittau henger det et fasteklede fra 1400, som er håndbrodert 
med bibelhistorie. Etter noen flotte kloster langs veien kom vi 
til Liberec, CZ. Vi passerte Harkova, hoppbakke og besøkte en 
norsk stavkirke i Karpac. Turen ble avsluttet i Jelenia Gora.

Barbarossa

I Berlin

Treffsted 
hos Wöller, 
Rostock

Avslutning i Jelenia Gora
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Påsketur 2008  
Dette året hadde vi dessverre problemer med bilen.

Påske 2009 - Den toitoniske ridderorden
Hovedmål var den tyske ridderorden. De ble hentet inn for å 
beskytte Polen mot de nordiske horder. De bygde borger og 
utviklet seg fra beskyttere til herskere over et stort område i 
Polen - Malborg, Torun, Poznan, Elblag, Gdansk

TILBAKEBLIKK FRA ADRONE

Stavkirken i Karpac

Påsketur  2010 - I Martin Luther’s fotspor
En reise i reformatorens sted og tid. Vi besøkte de fleste ste-
der Luther virket:  Eisleben, Wartburg, Wittenberg, Torgau.

I borggården Malbork

Eisleben

NB på Wartburg
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Mat i Poznan
Poznan

Påsketur 2011  
Szlak Piastenski (PL)
Polens mangfoldige historie 
var tema denne gangen. En 
rekonstruert bosetting fra 70 
før vår tidsregning, fanget vår 
interesse. Videre besøkte vi 
et jernbanemuseum i Wene-
cia - Zinn, Biskupin, Wene-
cia-Poznan-Jelenia Gora.

Jelenia Gora

Damplok i Zittau

Kona til Martin Luther

Tesene


