MED TOG GJENNOM HISTORISKE ØST-TYSKLAND, 3.-8.juni 2020
Med tog gjennom Øst-Tyskland & bagasjehåndtering inkludert
Bli med journalist, kjentmann og historiker Ynge Leonhardsen på en unik og spennende tur i det
gamle Øst-Tyskland. På denne turen står opplevelsene i kø, hør bare; «pionerjernbane» gjennom
landskapspark før vi ender med omvisning på slottet til Tysklands mest eksentriske fyrste, utflukt
med tog til den fredede «idealbyen» Eisenhuttenstadt med omvisning og DDR-museum. Omvisning i
Dresden, kulturbyen ved Elben med sitt gjenoppbygde sentrum og sin KGB historie der en av
offiserene var Vladimir Putin. Byvandring i Leipzig med mye historie, et godt Stasi-museum og mye
kultur. Middag og vinsmaking i Tysklands nordligste vinregion, Saale-Unstrut. Besøk på Tysklands
beste bilmuseum der blant annet Audi ble grunnlagt, det har vært produksjon av Trabant og som nå
er sentrum for VW’s el-bilproduksjon. Vi avslutter turen med en hyggelig båttur på kunstig innsjø
med sluser.
Guide og reiseleder Yngve Leonhardsen bor i Dresden, som ligger i det tidligere
DDR. Han har i flere år arbeidet som journalist og skrevet om politikk og historie
fra Tyskland, med vekt på øst, hovedsakelig for Aftenposten Innsikt. Yngve har
hovedfag i filosofi, har studert tysk og historie og de siste par årene guidet flere
norske grupper gjennom sin del av Tyskland. Fra reformasjonen til DDR, fra
keiserdømme til sosialisme, Yngve kjenner dette områdets historie – og dagens
politikk. Dessuten har han ikke bil – for vår guide er det toget som er tingen.

DAG 1 – 03.06.2020 OSLO-BERLIN
Vi flyr direkte fra Oslo kl. 07.40 til Berlin med ankomst kl. 09.15. Yngve møter på flyplassen. Tog til
Cottbus (1 t 20 min). Vel framme i Cottbus kjører vi med «pionérjernbane» gjennom flott
landskapspark: DDRs barne- og ungdomsorganisasjon Pionérene drev mange steder miniatyrjernbaner i parkanlegg. I Cottbus er dette toget fortsatt i drift, nå under navnet Parkeisenbahn, stadig
med barnekonduktører. Endestasjonen er Branitz slott og park, som var residensen til Tysklands mest
eksentriske fyrste, Fürst Pückler. Omvisning og tid på egen hånd. Et stort og flott parkområde. Fritid
før middag i sentrum av Cottbus. Hotellet i Cottbus ligger sentralt i byen. (L, M)

DAG 2 – 04.06.2020 TOG TIL EISENHÜTTENSTADT («STALINSTADT»)
Utflukt med tog til Eisenhüttenstadt. Denne sosialistiske idealbyen ble grunnlagt fra scratch på
begynnelsen av 1950-tallet og het opprinnelig «Stalinstadt». Navnet Eisenhüttenstadt har å gjøre
med det store stålverket som byen ble bygget i tilknytning til – og som i modernisert utgave fortsatt
er i drift. Bykjernen er fredet og gir et unikt innblikk i DDRs arkitekturhistorie. Omvisning i byen og
besøk i Museet for hverdagskultur i DDR. Lunsj før retur til Cottbus. Fritid. (F,L)

DAG 3 – 05.06.2020 TOG VIDERE TIL LEIPZIG VIA DRESDEN
Utsjekk og tog videre til Leipzig via Dresden. Kulturbyen ved Elben er nok mest kjent for sitt
gjenoppbygde sentrum, med Frauenkirche, Semper-operaen og andre praktbygg. Men under hele
DDR-tiden var Dresden en viktig garnisonsby for det sovjetiske militæret. I tillegg til tusenvis av
soldater fra «broderlandet» i øst, var også KGB sterkt tilstede i byen. En av offiserene var Vladimir
Putin. Trikketur med noen stopp hvor dette er tema før en kort byvandring og fritid i sentrum. Tog
videre til Leipzig. Innsjekk på et hyggelig hotell i sentrumskjernen (5-10 min å gå til stasjonen). (F, L)

DAG 4 – 06.06.2020 LEIPZIG & NAUMBURG
Frokost på hotellet og senere omvisning i det autentiske Stasi-museet i Leipzig (innredet i det
tidligere regionalhovedkvarteret til Stasi). Veldig godt museum! Byvandring med Yngve på sporet av
den «fredelige revolusjonen», protestbevegelsen mot DDR-regimet som startet i Leipzig i 1989. De
store demonstrasjonene i byen høsten dette året var avgjørende for Berlinmurens fall. Fritid. Leipzig
var og er en viktig kulturby i Tyskland, med Johann Sebastian Bach som et av mange kjente navn. Her
finnes mange flotte museer. Senere på ettermiddagen blir det utflukt til Naumburg, den
billedskjønne hovedstaden i Tysklands nordligste vinregion, Saale-Unstrut. Middag på vingård,
prøvesmaking av fire viner. (F, M)

DAG 5 – 07.06.2020 TOG TIL ZWICKAU – OG TYSKLANDS BESTE BILMUSEUM
Frokost på hotellet. Utflukt med tog til Zwickau – og Tysklands beste bilmuseum. Del 1 av museet er
viet bilhistorien i Zwickau fram til 1945 (med Audi og andre bilmerker som ble grunnlagt her, samt
motorsport etc.). Del 2 er viet DDR-epoken og ikke minst Trabant, som ble produsert i Zwickau i 3
millioner eksemplarer. Nå er Zwickau sentrum for Volkswagens el-bilproduksjon. Omvisning og lunsj.
Senere spiser vi middag på restaurant Kollektiv i Leipzig – et sted som i både interiør og meny er 100
% tro mot DDR. https://www.gaststaette-kollektiv.de. (F, L, M)

DAG 6 – 08.06.2020 BÅTTUR PÅ KUNSTIG INNSJØ & HJEMREISE
Båttur på kunstig innsjø, med slusing. Området rundt Leipzig var under DDR, i likhet med Cottbusregionen, sterkt preget av brunkullutvinning. Brunkull var DDRs eneste egne energikilde, og ble brukt
til å drifte store kullkraftverk. Med 300 millioner tonn årlig var DDR på 1980-tallet i verdenstoppen på
brunkull. Underveis på turen ser vi noen etterlatenskaper fra epoken (en enorm «gravemaskin»
bl.a.), men også hvordan man de siste 15-20 årene har lyktes med å skape et attraktivt
rekreasjonsområde – og hvordan naturen er i ferd med helt å gjenerobre terrenget rundt sjøene som
nå fyller de tidligere dagbruddene. Tyskland har bestemt å fase ut all kullkraft innen midten av 2030tallet. Lunsj og buss til flyplassen i Berlin. Hjemreise fra Berlin Schönefeld – Oslo Gardermoen 20:05 –
21:45 (F, L)

