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Mandag den 29. maj 2017 

Det småregnede, så alle var klar til at køre sydpå kl. 7,10 i håb om at få bedre vejr.  Guiden Anders 

skulle hentes i Kolding og alt skulle være underkontrol, men ak og ve, da vi nåede tankstationen i 

Kolding stod Anders og viftede med arme og ben og var helt forvirret.  Han havde glemt tasken 

med kørekort, papirer og penge i den lokale bus, men stak straks afsted i en taxa mod Vejle.  Imens 

han fortalte dette lænede han sig op af sideruden ved Frank, og så kunne den pludselig ikke lukkes, 

så vi måtte på værksted.  Til al held havde de en sikring der passede, og inden vi var færdig med 

reparationen, kom Anders tilbage.  Han havde nærmest være ude og køre James Bond, men han fik 

tasken, og alle var glade.  Det blev kun 1 times forsinkelse. 

Så gik det mod Hedensted, hvor vi fik det sædvanlige morgenbord, med den dejlige rullepølse. 

Der skulle tankes i Padborg, og så gik det mod Neumünster, hvor vi skulle have frokost.  Alle var 

spændte på, hvor meget fyld der var i suppen.  Der var fyld, men ved det bord jeg sad, lykkedes det 

næsten den første der tog at tage alle pølsestykkerne på skeen, så der næsten ikke var noget til vi 

andre.  En af gæsterne ville ikke finde sig i det, så han gik i køkkenet og forlangte mere fyld. Næste 

ret var fine store skinkestykker og deres dejlige brasede kartofler.  

14,30 var vi klar til at tage den sidste etape af rejsen i strålende solskin.  Vi havde en fin tur, men 

desværre så vi 4 uheld, hvor den sidste lige var sket.  Bilen lå på taget i den modsatte kørselsretning.  

Det var lidt uhyggeligt, men af skønne ting så vi flere storke.  På en mark stod der en stor flok, og 

det er da utroligt, som misteltenen vokser som snylter i træerne. 

Kl. 20,45 nåede vi frem til hotel Sorat, der lå lige op ad gågaden.  Kufferterne blev smidt op på 

værelserne, og så gik det i samlet flok i 31 gr. Varme til Brau und Bistro midt på torvet i Alt Stadt.  

Her sad mange og spiste i det dejlige vejr.  Vor middag bestod af dejlig tomatsuppe, hvor der lå en 

tyk skive citron i bunden, så suppen var lidt syrlig.  Derefter fik vi kylling og til sidst en varm 

chokoladekage (muffins) med is og fløde. 

Ved 23-tiden slentrede de fleste hjem og gik på hovedet i seng. 

 

Tirsdag den 30. maj 2017 

Fin morgenmad i kælderen, men desværre for lidt plads til alle Nilles gæster.  Vi var 2 busser.  

Anne Marie prøvede på at lave en vaffel, men det tog lang tid.   

Kl. 8,30 var alle klar til at gå en rundtur i Cottbus, der har 102.000 indbyggere, sammen med 

Anders.  Han havde været oppe tidlig for at afprøve turen, da det var første gang han var i Cottbus. 

 

 

 



3 
 

Han kunne fortælle os utrolige mange ting om de forskellige regeringer, kejsere, krige med mere.  

Årstallene flyder fra ham. 

Vi bor lige ved siden af Slotskirken der er blevet lavet om til en synagoge.  Vi gik igennem en 

smøge.  Videre til Altmarkt, der er det naturlige centrum i byen, og hvor alle handelsfolkene siden 

1400 tallet har bygget.  De 3 af pladsens sider er præget af restaurerede handelshuse, og den fjerde 

side er holdt i DDR-stil.  Her skal særlig fremhæves Løweapoteket fra 1568, der siden 1989 har 

været et apotekermuseum. Husene blev gennem bombet under krigen, og er alle genopført 

 

Af andre ting vi så på turen kan nævnet Spremberger Turm (32 m), hvor der var en fin udsigt ud 

over byen.  Vi fulgte bymuren, hvor der er forskellige vægmalerier, der viser livet i Cottbus i gamle 

dage. 

             

Turen gik videre til den wilhelmminske amtsretsbygning, der er bygget i starten af det 20 

århundrede.  Den var i DDR.tiden stasifængsel. 

Vi gik forbi mange store flotte bygninger som nu er lavet om til vandrehjem.  Industribygninger fra 

Wilhelmstiden, der ligger på Mühleninsel der i dag bl.a. bruges til kunstudstilling. 
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Man har stadig slusen der tidligere lavede strøm til elværket.   

Så var tiden inde til at finde bussen og fortsætte ud til Den slaviske borg Raddusch. 

Vi havde vandret rundt i Cottbus i et fantastisk vejr 31 gr., men jo tættere vi 

kom på borgen, jo mere stort blev himlen, og så kan det nok være, at det 

tordnede og lynede og styrtregnede, lige indtil vi kom til billetkontoret, så 

var der fint opholdsvejr. Temperaturen var nu røget ned på 20 gr.  

Borgen er en kopi i sit ydre af den slaviske flugtborg/bondegård. Borgen er 

en af i alt 40 ringformede forsvarsanlæg i Niederlausitz.  Alle borge blev 

etableret af den slaviske stamme Lusitzi i det 9. og 10. århundrede og det 

primære formål var at fungere som flugtborge for den befolkning der boede 

i umiddelbar nærhed. 

Der var mange arkæologiske fund, herunder fine krukker. 

Frank assisterede som sædvanlig alle hans veninder med at bære tasker, paraplyer og bugsere dem 

op og ned af trapperne. 

          

Ved 13-tiden var vi tilbage i Cottbus igen.  En hel del af os gik til Altmarkt for at få noget at spise.  

Jeg kunne se, at mange af os valgte at få de dejlige store hvide asparges.  Det var bare lækkert. 

Kl. 18,50 mødtes vi alle med Anders ved Kartoffelkisten.  Middagen bestod af salat, herefter 

gullasch af svinekød med masser af rødkål og kartoffelknödel.  Det var dog ikke boller, som man 
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plejer af få.  Det lignede faktisk store stykker brød.  Til sidst fik vi apfelstrudel med fløde og is, og 

til middagen et stort glas øl. 

 

 

Imens vi sad på restauranten kan det nok være, at det begyndte at regne, så mange af os blev 

siddende under markisen og hyggede os.  Det var ikke mange der vovede sig ud, selvom der kun var 

2 min. Løb hen til hotellet.  Til sidst slap tålmodigheden op, da der også begyndte at komme en 

kølig brise, så vi tog chancen med at prøve at løbe mellem regndråberne.  Det lykkedes os faktisk. 

Onsdag den 31. maj 2017 

Efter det fine morgenbord var vi klar kl. 8,00 til at køre 141 km til Lutherstadt Wittenberg.  Det var 

en dejlig køretur i høj solskin, hvor vi kørte gennem mange små gamle landsbyer med bymure, 

flotte kirker, oceaner af vindmøller og skove.  Anders og Frank nyder, at de på denne tur kører 

meget på landeveje og ikke motorvej. 

           

Vi fik mange oplysninger i bussen om, hvad vi skulle se i Wittenberg.  Da vi nåede dertil, måtte vi 

tage det i modsat retning, for der var selvfølgelig stopforbud, der hvor vi skulle have begyndt. 

Wittenberg, der siden 1938 har lydt navnet Lutherstadt Wittenberg, ligger i den østlige del af 

delstaten Sachsen-Anhalt i landamtet Wittenberg. Den ligger direkte ned til Elben, og har ca. 54.000 

indbyggere. 
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Byens berømthed er Martin Luther 

Martin Luther (blev født 10. november 1483 i Eisleben, grevskabet Mansfeld og døde i samme by 

18. februar 1546) var den teologiske ophavsmand til Reformationen. 

 

 

Næste stop var ved Stadtkirche Sankt Marien eller også kaldt Sankt Marienkirken der blev bygget i 

1187. Det var de almindelige borgeres kirke i Wittenberg, hvor de hørte det reformatoriske budskab 

fra prædikener af Martin Luther og Johannes Bugenhagen. Kirken var den første, hvor 

gudstjenesten blev holdt på det tyske sprog, og hvor nadveren første gang blev holdt i form af brød 

og vin. Kirken gælder dermed som Reformationens moderkirke.   

 

                           

Billedet af sandsten på den sydøstlige hjørne af kirken viser en rabbiner, der ser en gris under halen 

og jøder, der drikker til soens patter. Den nedsættende opfattelse er fra år 1305.  Der har mange 

gange været skriftindsamling om, at relieffet skal nedtages, idet det hævdes, at det er et angreb på 

jøderne og det spotter dem og deres tro. 

 

Luthers hustru er begravet i kirken. 

 

Videre til byens torv med de flotte bygninger. 

Vi startede ved hans hus, hvor han levede fra sit første ophold i Wittenberg i 1508 
og frem til sin død i 1546; I perioden fra 1525-46 sammen med sin kone Katharina 
von Bora og deres børn. Idag udgør det verdens største reformationshistoriske 
museum. Luther var oprindelig munk, og Katharina var nonne. 

Anders opdagede, at flere stod og gjorde knibeøvelser, og straks sprang han ind 

på et hotel, hvor han tidligere havde boet, og selvfølgelig fik han ordnet det, så vi 

kom til at se lidt mere afslappet ud og kunne gå videre. 

 

http://historiskerejser.dk/lutherstadt-eisleben/
http://historiskerejser.dk/reformationen/
http://historiskerejser.dk/wittenberg/
http://historiskerejser.dk/martin-luther/
http://historiskerejser.dk/reformationen/
http://historiskerejser.dk/wittenberg/
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Videre ind ad en port til nærmest en kunstgård, nemlig 

Lucas Cranach den Ældre og Ole + lidt medrejsende 

r          

Selvportræt af Lucas Cranach fra cirka 1550. Maleri fra wikipedia 

Var en af de mest betydningsfulde tyske malere og grafikere i Renæssancen og i særdeleshed kendt 

som Reformationens store kunstner. Cranach var født 4. oktober 1472 i Kronach i Oberfranken og 

døde 16. oktober 1553 i Weimar. Fra 1505 blev han hofmaler ved kurfyrstens hof i Sachsen-

Wittenberg under først Frederik den Vise, Johann den Stabile og siden Johann den Storsindede. Han 

udfærdigede talrige altertavler og allegoriske malerier, hvortil skal lægges et stort antal 

portrætmalerier af datidens store fyrster såvel som reformatorerne Martin Luther og Philipp 

Melanchthon. Cranachs Værksted, der menes at stå bag 5000 malerier, blev videreført af hans søn 

Lucas Cranach den Yngre. 

 

Så blev der tid til en lille pause, da der var andagt i slotskirken.  Nogle benyttede lejligheden til at få 

en pølse og et besøg på toilettet.  Vi er faktisk meget benovet.  Samtlige toiletter vi har besøgt på 

hele turen har været fantastiske rene, og vi betaler gladelig penge for at benytte dem.  Her har vi 

noget at lære i Danmark. 

 

Så blev det tid til Slotskirken, Kirken ses på lang afstand grundet dens 88 meter høje cylinderagtige 

tårn. Den danner den vestlige afslutning på Wittenbergs gamle bydel. Selve tårnets top er nygotisk og 
påsat i årene 1885-92 med en spraglet mosaik, hvor der med meterhøje bogstaver står Martin Luthers 
berømte citat “Eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffen”/Hvor Gud han er så fast en 
borg, et godt værn og våben. 

  

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 
 

 

http://historiskerejser.dk/lucas-cranach-den-aeldre/
http://historiskerejser.dk/lucas-cranach-den-aeldre/
http://historiskerejser.dk/reformationen/
http://historiskerejser.dk/weimar/
http://historiskerejser.dk/frederik-den-vise-af-sachsen-friedrich-iii/
http://historiskerejser.dk/martin-luther/
http://historiskerejser.dk/cranachs-gaarde/
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Den dør, som Martin Luther skulle have slået de 95 teser op på 31.  oktober 1517, brændte i 1760. 
Som tidligere nævnt blev der indsat en bronzestøbt dør i 1858 på opfordring fra den preussiske 
Friedrich Wilhelm IV som en gave til byen Wittenberg. På døren kan man med gotiske bogstaver læse 
samtlige 95 teser. Om dette teseopslag overhovedet har fundet sted, er siden blevet kraftigt betvivlet. 

Det er således 500 år siden, og det fejres med store fester i løbet af året. 

 

             

 

 

Det var en flot kirke.  Væggene var malet, så det lignede tæpper der var hængt op.  Flotte udskårne 

bænke oppe forrest i kirken, flotte blyindfattede vinduer.  Luther er begravet inde i kirken. Kirken 

har i 2016 gennemgået en renovering, der kostede 8,2 mill. Euro. 

 

          
 

På et bestemt tidspunkt skulle vi mødes med Anders.  Han ville nemlig prøve, om der var mulighed 

for at komme ind og se dronning Margrethes alterdug, som hun overdrog kirken i 2016.  Den lå jo 

ikke fremme.  Det lykkedes ham at finde frem til en der havde nøgle til rummet, og så stillede vi os 

straks op i kø, da der kun måtte komme 6-7 ind ad gangen, og der måtte ikke fotograferes med blitz. 
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Vi er alle glade for Anders.  Han finder tit på små overraskelser, som vi lige skal se, og andre veje 

at køre på.  Han skriver rejsebøger om historiske rejser.  Han er cand.mag. i historie og religion.  

 

Hans Tausen kom blandt andet til Wittenberg, hvor han hørte Martin Luthers forelæsninger.  Han 

må have gjort indtryk dernede, for hans billede fandtes i de blyindfattede ruder. 

 

 
 

Så begyndte maven at knurre, og tiden var inde til at forlade Wittenberg og køre til lokal vinbonde 

Weingut Heinke i Jessen. Vi blev vel modtaget af værtinden, der fortalte lidt om vingården, der var 

gået i arv i gennem generationer.  Vingården er den nordligste i Tyskland. 

 

Vi blev vist ind i en hyggelig gård, hvor kattekillingerne løb rundt omkring.  Hun beklagede meget 

at maden ikke var færdig, men vi kunne da begynde at smage på en tør hvidvin. De havde 500 

vinstokke. 

 

                   
 

Alle var enige om, at den var virkelig god.  Pludselig kom de ind med nogle spækbræt.  Mange af 

os tænkte, nu skal vi til at sidde og dele maden, og finde ud af hvem der skal have hvad, men nej 

der var sørme et spækbræt til hver med 6 halve skiver brød.  Alt pålægget var hjemmelavet.  Det var 
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sylte, blodpølse med forskellige ting i, spegepølse, leverpostej, ost og en ost på 6%. alt tyndt skåret.  

Vi smagte på 4 slags så stemningen blev lidt høj  Den sidste vin var en sauterne   Vi havde virkelig 

hyggeligt. 

 

Bagefter var der lejlighed til at købe deres vine, olie, honning, vingele.  

 

Så var tiden til at vende hjem til Cottbus ad små landeveje hvor korn- 

blomster og valmuer stod i fuld flor ude på markerne. 

Vi kunne se, at bilerne holdt i kø ude på motorvejen. 

 

Kl. 18,55 var alle klar til at gå den korte tur ned til Ristorante Roma, 

hvor Anders havde fortalt os, at vi skulle have buffet, men ak og ve der var blevet lavet om på 

menuen, så vi skulle have salat som forret, kylling med gorgonzola ost (smagte dejligt) og creme 

brulee, men først fik dejligt brød med en olie til, så der blev rigtig dyppet. 

 

Vi troede, at vi gik ind i en lille restaurant, men hold da op den var stor med mange forskellige 

malede billeder fra Rom på væggene. 

 

                                    
 

Temperaturen har været 26 gr. Hele dagen.  Dejligt. 

 

Torsdag den 1. juni 2017 

Dejligt at kunne sove lidt længe, og nyde den dejlige morgenbuffet i ro og mag og så kunne vi også 

nå at se at de stillede op til marked i hele gågaden.  Tanken for os alle var selvfølgelig, mon vi 

nåede hjem inden alle boderne lukkede, for sikke dejlige jordbær, asparges og meget andet de 

havde. 

 

kl. 9,00 med turen til Lübbenau, som er Spreewalds uofficielle hovedstad.  Spreewald kaldes også 

Vendernes Venedig og af de lokale sorbere Europas landlige Venedig. Området er også kendt for 

deres syltede agurker. 

 

Vi var så heldige, at vor bus kom til at holde på en parkeringsplads lige hvor vi skulle stige ombord 

i de små både, for at sejle ud på de små ”bifloder”. 

 

Spreewald er et frodigt moseområder, der dækker et areal på 475 kvadratkilometer og ligger i det 

sydøstlige Brandenburg ved Cottbus og 100 km sydøst fra Berlin. Spreewald er ca. 55 kilometer 

lang og 15 kilometer bred. Der er ialt 1500 kilometer vandvej. Man kan komme rundt i området på 

cykel, kano eller på pramme. De typiske huse er af træ med stråtag. Ofte med udskåret slanger på 

taget, det bringer lykke der på egnen. Bådene stages frem - dog ikke under sang som i Venedig. 

Byerne og livet er indrettet efter de betingelser vandvejene giver. Kun ambulance og politi rykker  
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frem med motor. Ro og stilhed og eventyr. Spreewald var et yndet udflugtsmål i DDR tiden for 

både partifolk og almindelige mennesker. Selv postbudene må sejle fra hus til hus. 

 

 

Vi var alle spændte på, hvad vi skulle se, da vi skulle sejle ca. 4 timer incl. en frokostpause.  Det 

lykkedes os alle at komme ombord i de 2 både, der var bestilt til os, og så flød vi ellers ud i 

stilheden.  Det eneste man kunne høre var fuglesang, lidt skvulp fra dem der kom i kanoer.  De 

havde travlt med at studere kort, for ikke at ro i forkert retning.  Sjovt at se udformningen af de 

forskellige postkasser, de fine huse, velplejede haver.  Et sted var der en der havde geder i haven. 

       

Her er det virkelig svært at vælge billeder. 

Efter ca. 1½ time nåede vi til Lehde, hvor vi skulle have lidt at spise. Det var et sted med mage 

restauranter og agurkemuseet.  Der var mange ting at vælge imellem.  Nogle valgte suppe, 

pandekage med svampefyld og der var også nogen der dristede sig til at bestille en tallerken med 

agurk.  De sendte den ene rundt, for de kunne ikke spise sig igennem alt det sure, så vi andre fik 

også lige en smagsprøve. 
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Der var slet ingen der mente, at sejlturen var for lang, selvom man blev lidt stiv i benene, men 

Frank stod klar til at hive alle vi ældre ”damer” i land. 

Turen gik så videre mod Schlepzig.  Det viste sig, at kun 9 ville ind på whiskybrænderiet. Men vi 

andre benyttede tiden med at se på storkerede og få os en dejlig is. 

             

Der var også nogen der fik kaffe og halvbagt kage, men den fik de dog straks byttet.  De der havde 

været inde i brænderiet havde haft en vældig guide, der vist tog sig lidt meget af damerne.  Alle var 

dog enige om, at turen burde hedde smagning af whisky og likør. 

Så gik det atter ad småveje hjem til Cottbus.  Nogle havde sagt til Anders, at de altså ikke gad 

kylling en gang til.  Der blev gjort et ihærdigt arbejde med at få det ændret. 

Vi nåede til Cottbus inden boderne lukkede.  Jeg tror vi havde mindst 10 kg hvide asparges med 

hjem.  En købte 3 kg og jeg selv købte 2 kg, og der var andre der købte, men de var virkelig også 

flotte og tykke. 

Det lykkedes for andre at finde sko og mange andre ting, så dagen var reddet. 

Anders meddelte os, at når vi skulle gå til restauranten ville han gå punktlig, og var vi der ikke alle, 

måtte de selv finde frem, men fik dog ikke at vide, hvad restauranten hed.  Det viste sig, at det var 

restauranten Essobar, der lå lige ved siden af hotellet.  Værten beklagede meget, men menuen var 

altså kylling.  Han havde fået vor besked forsent og alt var købt ind.  Det grinede vi noget af, men 

det viste sig at være den bedste kylling vi havde fået hidtil, men først fik vi tomatsuppe.  Vi 

hyggede os rigtigt, men desværre blev det tid til at gå til værelserne for at pakke. 
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Fredag den 2. juni 2017. 

Kl. 6,00 stod morgenmaden klar til os i stueetagen, og alle var klar til at tage den lange køretur 

hjem. Men det føltes faktisk ikke så langt, for alle småblundede ind i mellem.  Der blev vist en film 

fra Spreewald, og inden vi så os om at der frokost i Neumünster med kartoffelsuppe og 

wienerschnitzel.  Det var helt mærkeligt, at det var den eneste schnitzel vi fik på hele turen. 

Vi stoppede ved Duborg og fik handlet nogle ting, og så gik det videre mod Kolding, hvor Anders 

skulle forlade os.  Hold da op en velkomst.  En flot rødhåret italiensk pige fløj ham om halsen, 

sprang ind i bussen og sagde hallo til os alle, og så gik det ellers mod Aalborg, hvor vi ankom kl. 

20,30. 

Jeg tror vi alle var tilfredse med turen, guide og chauffør. 

Tak til jer alle som får denne dagbog for en god og vellykket tur. 

 

 

 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18643153&uid=1087262613&&&https://www.nilles.as/spreewald?utm_campaign%3D07-04-2017%26utm_content%3Dlink%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DNI_nyhedsbrev_8_marts_sprewald_r%C3%BCdesheim_rhinenflod%26utm_term%3Duge 14

