Tur til Tyskland
30.04 - 06.05 2019
Få områder i Europa har hatt større påvirkning på norsk historie de siste fem
hundre årene enn Sachsen i Tyskland. Det være seg innenfor kunst og kultur,
vitenskap eller næringsliv - fra Sachsen kom lenge de viktigste impulsene. Og hit
reiste mange nordmenn.
Vi besøker Dresden, Wittenberg og Leipzig, men også noen mindre kjente steder
som har vært historisk viktige, slik som bergstaden Freiberg. Sachsen ligger i det
tidligere DDR, så vi får også erfare den delen av historien. Samtidig blir det
selvfølgelig litt om samfunnsforhold i dagens Tyskland underveis.

Dag 1)
Gardermoen - Berlin Schönefeld 12:15 - 13:50.
Guide og reiseleder Yngve Leonhardsen møter oss på flyplassen, hvor vi går på bussen
som vi har hele turen. Første etappe går til Torgau.
Innsjekk og påfølgende byvandring med Yngve fra ca. kl. 17 fram til felles middag på en
trivelig restaurant ikke langt fra hotellet kl. 19.
Ved siden av Wittenberg var Torgau den viktigste byen under reformasjonen. Her holdt
Luthers politiske støttespillere hoff, og byen er meget godt bevart. Torgau var viktig for
Napoleon og under sluttfasen av 2. verdenskrig var dette stedet der amerikanske og
sovjetiske styrker for første gang møtte hverandre. Hotell to netter i Torgau.
Ca. 2 t kjøring dag 1
Dag 2)
Utflukt til Wittenberg og park- og landskapsvernområdet Wörlitz.
Kl 9 buss til Wörlitz. Vi spaserer en time halvannen gjennom den flotte parken som er
oppført på verdensarvlisten og er Kontinentaleuropas første landskapshage eller
"engelske park" - med både slott og andre særegne byggverk spredt rundt.
Kort busstur videre til Wittenberg. Lunsj og byvandring med Yngve forbi bl.a. slottskirken
(med "tese-døren") og "Lutherhaus" (der Martin Luther bodde). Inngang i panoramautstillingen "Wittenberg 1517" (et imponerende 360 ° tablå som viser byen på Luthers tid
og noen av de viktigste historiske scenene som utspilte seg der).
Retur Torgau. Individuell middag.
2 t 45 min kjøring dag 2

Dag 3)
Torgau - Leipzig - Zwickau
Utsjekk. Kl. 9 buss til Leipzig. Denne dagen blir vi bedre kjent med denne historisk viktige
handels- og bokbyen. Det var dessuten i Leipzig at protestene i DDR som førte til Berlinmurens fall begynte.
Byvandring med Yngve, forbi bl.a. Nikolaikirche (utgangspunktet for
borgerrettsbevegelsen i Øst-Tyskland i 1989) og Thomaskirche (hvor J.S. Bach var
kantor). Også Edvard Grieg og værvarslingens far, norske Vilhelm Bjerknes, kommer vi
innom. Før lunsj blir det besøk i museet i det tidligere STASI-hovedkvarteret i Leipzig - et
veldig autentisk sted som forteller om både det tragiske og det ufrivillig komiske ved
STASI-apparatet i Øst-Tyskland. Omvisning ved lokal guide.
Lunsj og fritid før vi fortsetter det lille stykket ut til Völkerschlachtdenkmal, et gigantisk
anlegg i jugendstil reist til minne om slaget som sto her i 1813. Napoleon ble beseiret og
vår egen Karl-Johan, ennå Jean-Babtiste Bernadotte, spilte en viktig rolle. Buss til
Zwickau. Innsjekk og felles middag på restaurant i nærheten av hotellet. Hotell én natt i
Zwickau.
Ca. 3 t kjøring dag 3
Dag 4)
Zwickau - Chemnitz - Klosterpark Altzella - Dresden
Kl 9:15 Utsjekk og svipptur med bussen opp til bilmuseet som er kåret til Europas beste.
Det befinner seg der hvor Audi og flere andre bilmerker ble grunnlagt og hvor Trabant ble
produsert i over tre millioner eksemplarer. Fram til 1945 var Zwickau Tysklands bilhovedstad. Det er et stort museum, og masse interessant å se. Hva svenske innsjøer og
en danske hadde å si for motor-eventyret i Sachsen skal vi også få greie på før turen går
videre til Chemnitz.
Byen som under DDR ble døpt om til Karl-Marx-Stadt var i sin tid Tysklands viktigste
industriby. Her blir det lunsj og fotostopp ved det gigantiske bronsehodet som viser Karl
Marx. Så fortsetter vi til Klosterpark Altzella, med romantisk klosterruin, park og urtehage.
Spasertur gjennom parken før buss siste etappe inn til Dresden. Innsjekk og felles middag
på restaurant i nærheten av hotellet. Hotell tre netter i Dresden.
2 t 15 min kjøring dag 4
Dag 5)
Dresden
Kl 9:30 byvandring med Yngve gjennom Dresdens storslåtte, gjenoppbygde sentrum. Vi
får også høre om J.C. Dahl, Henrik Ibsen og andre nordmenn som har bodd i byen.

byen. Avslutning ved Residensslottet hvor det blir inngang i "Grünes Gewölbe",
det fantastiske skattkammeret til kurfyrst August den sterke. Det er ett av
museene i slottet.
Da Dresden ble bombet i februar 1945 var heldigvis de fleste kunstskattene som kunne
flyttes allerede bragt i sikkerhet. I 2019 er Residensslottet, etter 30 års arbeid, ferdig
gjenoppbygget, og fremstår i sin fordums prakt.
Fritid. Anledning for de som vil til å ta hjuldamper opp Elben til Pillnitz (lystslott og flott
blomsterpark). Mulighet for klassisk konsert i Frauenkirche eller et annet sted på kvelden.
Individuell lunsj og middag denne dagen.
Dag 6) Utflukt til Freiberg (inkl. tur med museumsjernbane)
Avreise 8:45 mot Freital. Vi går av bussen på veterantogets endestasjon og blir plukket
opp igjen lenger oppe i dalen etter en halvtimes togtur med damplok-drift gjennom fint,
kupert landskap. Sachsen var tidlig ute med jernbane i Tyskland.
Buss videre til Freiberg. Byvandring med Yngve gjennom den vakre og historisk viktige
bergverksbyen. Freiberg var et av Europas viktigste sølvverk og byen har verdens eldste
tekniske høyskole. Det var fra sølvverket i Freiberg at fagfolkene kom som satte i gang
gruvedriften på Kongsberg. Nordmennene manglet kunnskap om mineralogi og hadde
ikke den tekniske kompetansen som behøvdes. Men også andre veien var det bevegelse:
mange nordmenn reiste hit - og til Dresden - for å ta teknisk utdanning.
Byen har en fantastisk utsmykket kirke, hvor vi finner et av Europas mest kostbare
instrumenter - Silbermannorgelet fra 1714. Og det gedigne gravmonumentet til kurfyrst
Moritz av Sachsen.
Felles lunsj på koselig restaurant ved vannet. Fritid og anledning til å besøke f.eks. by- og
bergverksmuseet eller Terra Mineralia, verdens største - og vakreste! - mineralsamling.
Retur til Dresden via sølvverket, hvor vi gjør et kort stopp. Tilbake i Dresden kjører vi en
ekstrarunde og tar en titt på noen fine bydeler utenom sentrum før pause og felles
middag.
2 t 45 min kjøring dag 5
Dag 7) Dresden - Meißen - Moritzburg - Berlin Schönefeld
Kl 9 utsjekk og avreise fra Dresden for utflukt til Meißen. Byvandring med Yngve gjennom
den vakre og meget godt bevarte byen med Tysklands eldste slott, kjent for sitt porselen.
Buss videre til Moritzburg, nord for Dresden hvor vi tar en litt sen lunsj og gjør et fotostopp
ved slottet der "Tre nøtter til Askepott" ble spilt inn. Det blir også tid til en benstrekk
gjennom parken rundt jaktslottet til de sachsiske kurfyrster før siste etappe opp til Berlin og
flyplassen.
2 t 45 min kjøring dag 7

Berlin Schönefeld - Oslo Gardermoen 20:05 - 21:45
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