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Brandenburg – nære vidder
Potsdam og rejsemålene omkring Berlin bringer
Brandenburgs vidder tæt på. Fra søerne i Havelland, de tætte skove i Schorfheide og Barnimer
Land til Märkisches Meer i Oder-Spree, amtet
med de mange søer. I Brandenburg kan du
udforske vandvejene i kano fra floden Havel til
Scharmützelsee.
Men som den delstat i Tyskland med de fleste
søer (3.000) og mere end 30.000 km vandveje
er der også tilstrækkelig plads til motorbåde,
sejlads eller svømning. Desuden er der også
masser af kultur, f.eks. i form af Potsdams slotte
eller Staatstheater Cottbus, og vild natur med
bævere og havørne mellem Oderbruch og
Hoher Fläming.

Brandenburg

Der er ingen fare for at kede sig i Brandenburg:
Brandenburg har det hele, fra Ziegelpark Mildenberg til Trækronestien Beelitz – klinikker.
Der venter oplevelser à la Hollywood på dig
i Filmpark Babelberg, du kan opleve naturvidenskab i Optikpark Rathenow og industrikultur
f.eks. i form af skibshejseværket Niederfinow
og de nyopståede sølandskaber i de tidligere
dagbrudsområder i Niederlausitz. Cyklister

kan glæde sig over 11.000 km cykelstier, bl.a.
den i Europa enestående 200 km lange sti
Flaeming-Skate til skatere.
Kongernes og adelens Brandenburg er noget
helt for sig. Fra Rheinsberg til Potsam og fra
Branitz til Boitzenburg er der mere end 500
slotte og godser, der blev bygget for evigheden.
I spidsen for dem finder man i Potsdam de prøjsiske kongers mark-brandenburgske Arkadien
med 17 slotte, der hører til UNESCO-verdenskulturarv, heriblandt det berømte Sanssouci.
Hvis man er til idylliske omgivelser, så venter
sorbiske traditioner og et kulturlandskab af
vandveje, som man ikke kan finde andre steder,
i Spreewald på én. En bådtur gennem labyrinten
af vandveje og ‘spreewaldgurken’ (agurkespecialitet i Brandenburg), som man sætter pris på
overalt, er nogle af de oplevelser man aldrig vil
glemme.

med pingviner i Spreewelten Badeparadies,
kurbade, svømmehaller og verdens største
fritbærende hal – det tropiske bade- og saunalandskab Tropical Islands med indendørs regnskov.
På Brandenburgs vidder, tæt på Europas p.t.
mest spændende metropol, Berlin, finder du
Friedrich des Großen’s sommerresidens,
Bertolt Brechts hus ved søen, skuepladserne
for Theodor Fontanes Wanderungen, Herr von
Ribbecks pæretræ og Albert Einsteins sommerhus – alt det ligger kun ca. 1 time fra Berlin. I det
hele taget er Brandenburgs vidder midt i Europa
i ethvert henseende godt tilgængelige via

den internationale trafikstruktur. Derfor er
det nærliggende at rejse til Brandenburg i bil,
med toget eller med fly fra lufthavn Berlin.
For at øge forventningens glæde har vi samlet
mange seværdigheder på kortet. Det eneste du
nu behøver at gøre, er selv at gå på opdagelse
i Brandenburg. På cykel, på vandet eller på
dræsinen, i teateret eller i de nationale naturlandskaber, og altid i nærheden af Berlin.

Hjertelig velkommen til Brandenburg.
www.brandenburg-tourism.com

TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH
Am Neuen Markt 1 – Kabinetthaus, D-14467 Potsdam
Fax: +49/331/298 73 28 | E-Mail: service@reiseland-brandenburg.de
Hotline +49/331/200 47 47 | www.brandenburg-tourism.com

Hoved
Hvis man er mere til afslapning og wellness,
kan man vælge blandt en bred vifte af tilbud
i Brandenburg. Der er damp- og lagunebade,
hamam, østeuropæisk sauna eller at svømme
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Potsdam
1

Potsdamer slotlandskab
UNESCO’s verdenskulturarv

I løbet af næsten
fire århundreder
skabte de bedste
bygmestre og kunstnere på vegne af de prøjsiske herskere et enestående samspil af sten
og natur. Havearkitekten Peter Joseph Lenné
gjorde slotsparkerne i det 19. århundrede til
et stort kulturlandskab langs Havelen. Siden
1990 hører slottene i Potsdam til
UNESCO’s verdenskulturarv. Ud over
Sanssouci og dets park tiltrækker Det Nye
Palais, Marmorpalæet og slottet Cecilienhof
særligt mange besøgende.

www.spsg.de

Havelland
2

Potsdams historiske bymidte,
biosfære og kulturlokaliteten
„Schiffbauergasse”

I Potsdams barokke bymidte
med de mange pladser og
nænsomt restaurerede bypor te emmer hver brosten af historie, som f.
eks. i det Hollandske Kvarter med de røde
murstenshuse, hvor man finder talrige caféer
og små butikker. Noget helt for sig er også
den Russiske Koloni Alexandrowka med sine
blokhuse af træ. Samtidskunsten og det moderne finder man i Kulturkvarteret „Schiffbauergasse“. Hvor dampskibene engang løb
af stablen, har teatre, kunsthuse og kulturcentre nu fundet deres plads. I biosfæren i, „Potsdam Volkspark” er det nærmest tropisk.
www.potsdam-tourism.com
www.biosphaere-potsdam.de
www.schiffbauergasse.de

3

Glienicker Brücke og
Villa Schöningen

Glienicker Brücke
forbinder Potsdam
og Berlin med hinanden, og delte tidligere
øst og vest. Stålbroen over floden Havel,
som blev bygget i 1907, var skueplads for
udvekslingen af agenter. I den nærliggende
prægtigt restaurerede Villa Schöningen
minder en udstilling om Tysklands deling,
den kolde krig og den tyske genforening.
Den i 1843 tegnede tårnkonstruktion
blev først brugt som residens af hofmarskal
Schöningen, villaen var børnehjem i DDRtiden, og er i dag et sted, hvor man kan
opleve historie og kunst.

www.glienicker-bruecke.de
www.villa-schoeningen.de
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Filmbyen Potsdam
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Brandenburg an der Havel

Klosteret Lehnin

Slottet Caputh og dets park

7

Øen Werder (Havel)

Dette idylliske
landsted ved
Havelen, der
tilhørte kurfyrste Friedrich Wilhelm, er det eneste,
der er bevaret. Det fra 1662 og fremefter
byggede slot Caputh blev residens for
kurfyrstens anden kone, Dorothea.
I slotsmuseet vises livet ved hoffet omkring
1700. Særligt seværdigt er sommerspisesalen. Kong Friedrich Wilhelm I lod den
senere udsmykke med 7500 hollandske
fajancefliser. Den tilstødende lille landskabshave er tegnet af Peter Joseph Lenné.

Bynavnet “Werder”
betyder: “land,
som er omgivet af
vand”. For over tusinde år siden opdagede fiskere øen i
Havelen. Indtil den dag i dag foretrækker
mange at besøge den historiske bykerne fra
det 17. århundrede fra vandet. Efter fiskerne
satte vinbønder og frugtavlere deres præg
på den solrige bys historie. Takket være
sandjorden, som hurtigt opvarmes, trives
æbler, pærer og kirsebær særligt godt på
skrænterne. Den årlige Baumblütenfest
(træblomsterfest) viser, hvor eftertragtede
vinene er.

Det berømte
pæretræ vokser
stadig ved siden
af kirken – selv
om det selvfølgelig
ikke er det legendariske træ fra Theodor
Fontanes digt om “Herrn von Ribbeck
auf Ribbeck im Havelland”. Ribbecks
velbevarede bykerne blomstrer igen op:
I det nyrenoverede slot er der en restaurant
i topklasse, et museum og udstillinger.
I Alte Brennerei (det gamle brænderi)
byder efterkommerne af de ribbeckske
godsejere på hjemmebrændte dråber –
som selvfølgelig også er lavet af pærer.

www.filmpark.de
www.filmmuseum-potsdam.de

www.stg-brandenburg.de
www.paulikloster.de

www.spsg.de

www.werder-havel.de

www.ribbeck-havelland.de

Fläming
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Optikpark Rathenow

11

Otto-Lilienthal-Gedenkstätte
Stölln

12

Landsted A. Borsig

13

Karls Jordbærgård

14

Borgen Eisenhardt Bad Belzig

15

Biskopsresidensen
borgen Ziesar

Den originale park
i Rathenow viser,
at lysstrålernes og
linsernes verden
også kan opleves udendørs. På Schwedendamminsel ved Havelen forbindes optik
på legende vis med naturen. Udover en
kæmpekikkert og et fyrtårn kan man også
gå på opdagelse i farvepyramider og lysstrålebede. Optikertraditionen i byen
Rathenow kan føres tilbage til optikeren
Duncker, som opfandt multislibemaskinen
i Rathenow i 1801. I optikmuseet i kulturcenteret udstilles historiske udstillingsgenstande.

I Rhinower Berge
ved Stölln fløj
Otto Lilienthal op
til 250 meter med sine flyveapparater.
I sommeren 1896 styrtede luftens pioner
ned mens han svævede ned ad den 110
meter høje Gollenberg og døde af sine
kvæstelser. En udstilling i en flyvemaskine
minder om Lilienthals modige bedrifter.
IL 62, som blev transporteret til Stölln i
1989 blev døbt „Lady Agnes“ – Lilienthals
kone hed Agnes til fornavn. Mange par er
blevet gift her.

I Groß Behnitz
byggede den
berlinske lokomotivkonge Albert
Borsig i det
19. århundrede et landbrugsindustrielt
mønstergods og indførte dampdrevne
plove og jernbanen på landet. I dag
stråler de fredede bygninger i ny glans
midt i en malerisk park. I det tidligere
gæstehus er der et prægtigt hotel, caféen
og restauranten ligger på den uden tvivl
smukkeste terrasse ved vandet i Havelland.
Landstedet byder også på stilfulde rum og
forskellige arrangementer.

Karls oplevelsesgård
er det ideelle familieudflugtsmål lige uden
for Berlin. Det udendørs område byder
på en masse sjov for børnene, f. eks. mødding-hoppepuden, kartoffelsækrutsjebanen
og traktorkørsel. Men heller ikke de voksne
kommer til at mangle noget; de små håndværksproducenter viser, hvordan de fremstiller lækker marmelade, bolsjer og bagværk. På bondemarkedet kan man erhverve
regionale produkter, med særligt fokus på
jordbær. Den fantastiske samling af kaffekander er indgået i Guiness rekordbog.

Højt over kurstaden
Bad Belzig på
Bricciusberg
troner dens
vartegn – Borgen
Eisenhardt. Den
ældste del, det 33 meter høje borgtårn,
stammer fra det 12. århundrede. Det
kaldes for “smørtårnet” – det siges,
at der dengang det blev bygget udover
kampesten og okseblod også blev
brugt smør. I dag huser den stolte borg
et museum, borgmesterkontoret, kunstrum
og et hotel. I august er den skueplads for
middelalderdage med riddere, gadesangere og hekse.

“Biskopshuen”
kan allerede ses
på lang afstand.
Den kroner borgen
Ziesars 35 meter høje borgtårn. I Brandenburgs mest velbevarede biskopsborg
residerede biskopperne fra 1327 til 1560,
endda meget komfortabelt ... med
gulvvarme. Museet i palæet udstiller
pragteksemplarer af den brandenburgske
kirkehistorie fra middelalderen og viser
i Jersalemssaal og andre sale “veje til den
himmelske by” Borgkappellet er udsmykket
med farvestrålende vægmalerier om
paradiset.

www.klosterkirche-lehnin.de

www.optikpark-rathenow.de

www.otto-lilienthal.de

www.landgut-stober.de

www.karls.de/elstal.html

www.belzig.com

www.burg-ziesar.de

På glasværket
er der blevet fremstillet glas i næsten
300 år. Glasmagerkvarteret, som blev grundlagt i 1716,
oplevede et højdepunkt i glasfremstillingen
med produktionen af opalglas i det
19. århundrede. I dag viser glasmagere
besøgende, hvordan glas formes ved
1.250 grader og inviterer til at forsøge
det på egen hånd. På museet i det nye
glasværk forklares udstyr og produkter
samt termokanden. Derudover er flere
kunsthåndværkere flyttet ind i den fredede
museumslandsby.

www.museumsdorf-glashuette.de
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Klosteret Zinna
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Borgen Rabenstein

Lyden af det
restaurerede orgel af
Wilhlem Baer lokker
musikelskere til
sommerkoncerter i
klosteret Zinna. Koncertsalen – klosterkirken –
er også blevet restaureret. Den prægtige
basilika blev bygget i granit af zisterziensermunke i det 13. århundrede. Abbedskappellet og det nye og gamle abbedi
informerer om det tidligere klosters
omskiftelige historie. I klosterets brænderi
kan man nyde stærke sager som “Zinnaer
Klosterbruder”.

Over byen Raben troner
borgen Rabenstein
på “Steiler Hagen” (en
bakke). Den blev bygget
som udsigtspunkt over
vejen i det 12. århundrede
og blev anset for at være uindtageligt.
Den 30 meter høje borgtårn, som siges
at være hjemsøgt af en borgfrøken, byder
på en fantastisk udsigt over “Hoher Fläming” (naturpark). I dag bruges borgen,
som også har en riddersal, et kapel og et
torturkammer, som vandrehjem, museum
og kro. Hvert år er der historiske gøglerfester og julemarkeder.

www.kloster-zinna.net

www.burgrabenstein.de

Prignitz
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Rühstädt – landsbyen i Tyskland
med de fleste storke

Siden 1996 er
Rühstädt “europæisk
storkelandsby”. Hvert
forår vender mere end
70 storke tilbage fra
deres vinterhabitat,
ruger og opdrætter deres unger. Landsbyen
har indstillet sig på titusinder af besøgende
årligt, der har øjnene rettet mod himlen.
Naturfredningsforeningens “storkehus”
og besøgscenteret NABU informerer om
den hvide storks levevis i flodengene. Man
kan følge et storkpar på stationens tag
over video.

www.storchenclub.de

Teglværkparken Ziegeleipark
Mildenberg
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Wünsdorf – bunkernes
og bøgernes by

“Betoncigarerne”, forhenværende luftbeskyttelsestårne,
ligner manende mindesmærker. I årene
fra 1910 til 1994 har en infanteriskole, værnemagtens
overkommando og overkommandoen for den sovjetiske stridskræfters vestgruppe været stationeret i Wünsdorf. Garnisonsmuseet og en udstilling
informerer herom. Guidede ture ind
i bunkeranlæggene fører besøgende op til
20 meter under jorden. Boghandlere og
antikvarer flyttede ind i nogle af arsenalerne
og gundlagde Tysklands første “bogby”.

www.buecherstadt.com
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Amtstårnet – Museet om
30-års krigen, Wittstock (Dosse)

Det 32 meter
høje amtstårn
er den eneste
fuldstændigt
bevarede del af borgen Wittstock. I den
tidligere biskopsborg, der ligger der, hvor
floderne Dosse og Glinze flyder sammen,
residerede de havelbergske biskopper fra
1271 til 1548. Det imponerende tårn huser
i dag Museet om 30-års krigen (Museum
des Dreißigjährigen Krieges). Krigen
gjorde heller ikke holdt foran Wittstock,
selvom byen var beskyttet af en solid mur
af mursten, som den dag i dag er fuldstændigt bevaret.

www.mdk-wittstock.de
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Modemuseum
Schloss Meyenburg

Langt væk fra
modemetropoler
og eksklusive
tøjbutikker ligger
Tysklands første museum for mode som
en overraskelse. På Meyenburg fremviser
Josefine Edle von Krepl de mest interessante
dele af hendes samling, der omfatter over
3000 dele. 350 kjoler, som stammer fra
årene 1900–1970, fremvises stilfuldt med
alt tilbehør. På nyrenæssanceslottet, som
blev bygget ovenpå resterne af en middelalderborg, informerer et museum om den
regionale historie og de tidligere godsejere.
www.modemuseum-schlossmeyenburg.de
www.schloss-meyenburg.de
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Slottet Rheinsberg

34

Slottet og godset Liebenberg
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Linum – storkelandsby

36

Prenzlau

www.schloss-liebenberg.de

www.berlin.nabu.de/projekte/linum

www.prenzlau.eu
www.dominikanerkloster-prenzlau.de

Barnimer Land

På mere end 200 km
går op til tre meter
brede baner af
den fineste asfalt
gennem landskabet
Niederer Fläming
og Baruther Urstromtal. Intet andet sted
i Europa kan man stå på rulleskøjter så
længe og afslappet, og rulle gennem landskabet som her. Flaeming-Skate er også et
paradis for cyklister. Langs vejen inviterer
rastepladser, kroer, hoteller og pensioner
til et styrkende mellemstop.

www.flaeming-skate.de

Klosteret Stift zum
Heiligengrabe

I Heiligengrabe har der
levet og arbejdet nonner
og stiftsdamer i over 700.
Klosteret, som blev grundlagt af zisterzienserinder
i 1287, og som senere blev
lavet om til et stift for damer, inviterer
i dag besøgende til at bo som gæst på
klostergården eller Wulffenhaus for at
hengive sig til selvfordybelse. Klosteret
med korsgang, klausur, refektorium og
murstensmure er næsten fuldstændigt
bevaret. Der er aftenkoncerter i klosterkirken og kapellet. Om sommeren finder der
også koncerter sted i parken.

www.baumundzeit.de

www.plattenburg.de

www.klosterstift-heiligengrabe.de
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Borgen Lenzen

Fra det 800 gamle
borgtårn kan man
ikke kun se udover
flodengene, men
også udover hele fire delstater. Tårnet
huser hjemstavnsmuseet og udstillinger.
Middelalderborgen, som engang blev
bygget oven på resterne af en slavisk
fæstning, er kendt som “økoborgen”.
Miljøorganisationer udfører her deres
i projekter i den tilstødende naturpark,
og informerer om relationen mellem
menneske og natur i Elbens flodengelandskabet. Borghotellet er især afholdt blandt
turcyklister.

www.burg-lenzen.de
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Fontane-byen Neuruppin
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Det brandenburgske hovedog landstutteri
Neustadt (Dosse)

Prøjserkongen
Friedrich Wilhelm II
elskede alt hvad der
var smukt – også
ædle heste. Hans forgængere havde satset
på muldyr. I 1788 blev der bygget et kongeligt stutteri i Neustadt (Dosse). Gårdene
i klassicistisk stil og det slotsagtige staldmesterhus anses for klenodier inden for funktionel, prøjsisk byggekunst. Indtil den dag
i dag opdrættes der her ædle heste i statsregi. På Hengstparade (hingstparade)
i september viser menneske og hest deres
kunnen for tusinder af mennesker.

www.neustaedter-gestuete.de
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Slottet Oranienburg

Byen blev opkaldt
efter slottet. Slottet
var i 1651 en gave
fra den store
kurfyrste Friedrich
Wilhelm til sin kone
Louise Henriette, prinsessen af Oranien.
Deres søn, kurfyrste Friedrich III lod
Oranienburg ombygge til et af de mest
prægtige barokke slotsanlæg i Brandenburg. Slotsmuseet udstiller primært
hollandske kunstners værker. De udstillede
skatte, østasiatisk porcelæn, elfenben og
pragtsølv.

www.spsg.de
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Manende mindested
Sachsenhausen og
Ravensbrück

Navnene Sachsenhausen
og Ravensbrück står for det
mørkeste kapitel i tysk
historie. I det to koncentrationslejre myrdede nazisterne
titusinder af mennesker,
i Ravensbrück var de fleste
af ofrene kvinder. Under
paraplyorganisationen
Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten
holdes mindet om nazisternes massemord
i koncentrationslejrene i live. I autentiske
bygninger informerer udstillinger om ofre
og bødler.

www.stiftung-bg.de

Barnimer Land
37

Templin
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Klosteret Chorin
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Skibshejseværket
Niederfinow

Templins ældste og
mest betydningsfulde
bygningsværk går
rundt om bykernen:
Den 1.735 meter lange
og op til syv meter
høje bymur blev
bygget af kampesten i det 14. århundrede
og overlevede endda den altødelæggende
brand i 1735. Derefter blev den gamle bykerne bygget op igen som en kolonialby,
med en grundplan af 60 rette vinkler. Ved
slentreturen gennem byen fristes man til at
se nærmere på det barokke rådhus, bykirken
Maria Magdalena og skyggefulde steder
under lindetræerne og i caféerne på torvet.

Zisterzienserklosteret
Chorin, som er
bevaret som romantisk ruin, ligger højt
i et endemoræneland-skab i nærheden
af amtssøen, og er et
af de smukkeste fredede bygningsværker
inden for mark-brandenburgsk murstensgotik. Hvert år afholdes Choriner Musiksommer, som med sine klassiske koncerter
inden for klostrets mure tiltrækker tusinder
af musikelskere. Det delvis rekonstruerede
kirkeskib har en traditionel atmosfære,
i klostergården fornemmes en open
air-feeling.

I den største “vandelevator” i verden overvinder skibe siden 1934
i løbet af blot 5 minutter
en højdeforskel på 36
meter mellem Alte
Oder og Oder-Havel-Kanal. Besøgende
kan kigge på dette imponerende løft fra
land eller glide ind en den 85 meter lange
ståltrug som passagerer om bord på et
skib. Denne tekniske seværdighed vil snart
blive overtrumfet: Ved siden af det bygges
et endnu støre hejseværk, som har plads til
lastskibe, der er op til 115 meter lange.

www.templin.de

www.kloster-chorin.info

www.schiffshebewerk-niederfinow.info
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Zoologisk have
Eberswalde

Den zoologiske have
Eberswalde er stolt af
at kunne kalde sig
“Bedste lille zoologisk
have” i Tyskland.
Den er omgivet af en blandet løvskov og
er hjemsted for ca. 1400 dyr fra fem
kontinenter. Hertil hører bl.a. vildsvin, som
er Eberswaldes våbendyr, men der er også
mere eksotiske dyr, som f.eks. fritlevende
aber. Man kan gå en tur i kronhjortenes og
kængurernes indhegninger. Hele familien
kan også slappe af i familiehaven ved
Finowkanal med fantasifulde legepladser
og verdens største lommeur.
www.zoo.eberswalde.de
www.familiengarten-eberswalde.de

Seenland Oder-Spree
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BARNIM PANORAMA

I den nordvestlige del af
Schorfheide, det største
sammenhængende
skovområde i Mellemeuropa, ligger den mere
end 100 hektar store
vildtpark, som er omhyggeligt
integreret i landskabet. På syv kilometer
lange vandrestier kan man iagttage elge
og bisonokser, rovdyr som ulv og los og
sjældne oprindelige husdyrracer som
pommerske landfår og panje-heste.
Legepladser, en fold med dyr, som børnene
kan klappe, og en “lille landsby” med
en feltoven.

I BARNIM PANORAMA forbindes besøgscentrene for Naturpark Barnim og
Agrarmuseum Wandlitz på en helt unik
måde. I den fælles udstilling om, hvordan
landskabet blev formet og udnyttet, vises
Barnims forandring fra istidens vildnis til
det moderne kulturlandskab. På denne
måde forbindes temaerne natur, landskab
og landbrugshistorie. Highlights er „traktor-hjorden”, et landkort over naturparken
til at gå henover, panoramaudsigten over
søen og ikke at forglemme selve husets arkitektur.

www.wildpark-schorfheide.de

www.barnim-panorama.de
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Bad Saarow

Fra 1905 forvandlede fiskerlandsbyerne
Saarow og
Pieskow sig til et smart kursted for
storborgerskabet fra Berlin. Takket været
helbredende moser og koncentrerede
saltvandskilder må byen kalde sig Bad
Saarow (kursted Saarow). Berømte
forfattere, skuespillere og sportsfolk har
slappet af her. I dag kan sportsentusiaster
også benytte førsteklasses tennis- og
golfanlæg. SaarowTherme, SaarowCentrum
og wellnessoaserne i hotellerne frister året
rundt. Scharmützelsee – det mark-brandenburgske hav – frister om sommeren til
at tage en svømmetur, at sejle i sejlbåd
eller til en tur med damperen.
www.bad-saarow.de

Seenland Oder-Spree
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Dokumentationscentret Østtysk
hverdagskultur, Eisenhüttenstadt
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Neuzelle Kloster med
„Himmelsk Teater“

Med opførelsen af
Eisenhüttenkombinat
Ost besluttede man
i 1950 også opførelsen af “DDRs første socialistiske by”:
Stalinstadt, siden 1961 Eisenhüttenstadt.
Dokumentationscenteret, som ligger
i en børnehave fra 1953, samler på og viser
genstande fra hverdagen i DDR, fra A som
Alfi-aluminium til Z som Zekiwa-barnevogn. Til DDR-centeret hører også
en lejlighed, som blev indrettet som
den så ud i 1957.

Abbediet i Neuzelle kaldes
også for „det barokke vidunder“. Det gotiske cistercienserkloster, orangeriet
og haven blev i det 17. og
18. århundrede ombygget
og udsmykket i barokstil af
bygmestre fra Italien og Böhmen. I den
overdådigt udsmykkede stiftskirke St. Marien
fortæller farveprægtige kalkmalerier i loftet
og 13 altre bibelhistorien. Et særligt highlight er dog det „Himmelske Teater“, Neuzeller passionsfremstillingen. Efter dets omfang, størrelse og kunstneriske kvalitet
anses det for enestående i hele Europa.

www.alltagskultur-ddr.de

www.kloster-neuzelle.de

Dahme-Seenland
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Mindestedet og museet
Seelower Höhen

Stedet er samlingspunkt for
store prøjsers
virke: Statsminister
von Hardenberg fik
amtet Quilitz foræret af kongen for sin
tjeneste. Hans hjerte er begravet i kirkens
alter. Kirken blev tegnet af Schinkel, som
også satte et klassicistisk præg på slottet.
Parken blev udformet af Lenné og fyrste
von Pückler. De restaurerede bygninger
og parken bruges i dag til hvil og kulturel
udveksling. I et kavalershus vises udstillinger, remisen blev lavet om til et hotel,
brænderiet og orangeriet blev til
restauranter.

Fra udsigtspunktet
kan man se over hele
Oderbruch. I April 1945
var her den
største slagmark på tysk
jord. Titusinder af soldater døde ved hærens forsøg på at stoppe den overlegne
Røde Armé på sin vej til Berlin. Soldatergrave, et mindesmærke af bronze samt
krigsmateriel som kampvogne og artilleri
vidner om den sovjetiske armes sejr, der
var rig på ofre. Museet, som er inspireret
af marskal Shukows bunker, informerer
om slagets forløb og slagets følger.

www.schlossneuhardenberg.de

www.gedenkstaette-seelower-hoehen.de

Spreewald
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Storkow Borg (Mark)

www.spreewald.de

Slottet Königs Wusterhausen

Frankfurt (Oder)
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Museumspark Rüdersdorf

Byen ved Oderen har
altid været sindets by:
Viadrina, som blev
grundlagt i 1509 som
Brandenburgs første
universitet, bringer i dag tyske og polske
studerende fra begge sider af Oderen sammen. Den kulturelle arv plejes i historiske
bygninger. Det barokke junkerhus huser
museet Viadrina. Kleistmuseet i garnisonsskolen beskæftiger sig udelukkende med
Heinrich von Kleist. Franziskanerkirken
fungerer som koncerthal. De prægtigt
restaurerede glasvinduer i den gotiske
Marienkirche er en “billedbibel”.

I Europas største
kalkstenbrud har
man brudt
kalksten i mere
end 750 år. Det
er den kalksten, som Brandenburger Tor
og Sanssouci er bygget af. Den 17 hektar
store museumspark byder på interessante
ture, enten til fods på læringsstier eller
i en jeep. Blandt de imponerende industrimindemærker finder man kanalsystemet
og skaktovnene. I Haus der Steine (Stenenes hus) forklares det 240 millioner gamle
muslingekalks særlige geologiske egenskaber.

www.frankfurt-oder-tourist.de

www.museumspark.de

53

Tropical Islands, Krausnick
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Cottbus
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Slottet Branitz og dets park,
Cottbus

Verdens største
indendørs
regnskov vokser
i verdens største
fritbærende hal. Lufttemperaturen
er her altid lune 26 grader, vandet ved
den 200 meter lange stillehavsstrand er
28 grader varmt. Her kan man slappe af,
spille beach volley og endda overnatte i
telt. Udover et stort wellnesslandskab frister
attraktioner som en turbo-rutchebane
og en ballonfart. Om aftenen sørger
musikere og dansere for stemning på
scenen i den tropiske landsby.

Mellem Spreepromenaden og
bymuren inviterer
Cottbus’ gamle
bykerne til en slentretur. Fra Spremberger
Turm, byens vartegn, går promenaden
langs bymuren til Münzturm. I nærheden
af bykernen står et imponerende og prægtigt bygningsværk i jugendstil: Staatstheater. På Altmarkt ses både saksisk barok og
klassicistiske huse med tagskæg i smuk
forening. Fra tårnet af den sengotiske kirke
kan man se udover det grønne Cottbus.
På Mühleninsel kan man lade op: Et
moderne kunstmuseum er flyttet ind
i dieselkraftværket.

Han var forfatter,
globetrotter og
havekunstner:
Fyrste von PücklerMuskau udformede fra 1845 Branitzer
Park til et mesterværk. Han skabte veje,
der snor sig, fantasifulde blomsterbede
og kunstige søer og bakker. Slottet, kavalerfløjen og staldgården udgør en harmonisk del af landskabet. Det nye besøgscenter på godset Fürst-Pückler-Museet
i slottet informerer om fyrstens liv og
værk. Han blev begravet i søpyramiden
i sin park i 1871.

www.storkow.de

www.spsg.de

www.tropical-islands.de

www.cottbus-tourismus.de

www.pueckler-museum.de

Ostdeutscher Rosengarten
Forst (Lausitz)

På området af Forster
Volkspark blev der
anlagt en rosenhave
i 1913. Anledningen
var 25. årsdagen for
Kaiser Wilhelm II’s kroning.
På to Neiße-øer med et samlet areal på
15 hektar trives mere end 400 sorter roser
og vokser 40.000 roser. Besøgende ynder
også at gå ture blandt rhododendronbuskene. I de seneste år er springvand, skulpturer samt pergolagården og søjlegården
blevet restaureret. I det nye aktivitetscenter
kan man spise romantisk og blive gift.

www.rosengarten-forst.de
www.parkverbund.eu

Lausitzer Seenland
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Lausitzer Seenland,
IBA-terrasser
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Buckow (Den markbrandenburgske Schweiz)

Allerede for 150 år
siden anbefalede
prøjserkonge
Friedrich Wilhelm den
Fjerdes livlæge, at kongen skulle tage på kurophold. I dag er “den
mark-brandenburgske Schweiz’ perle”
det eneste statsligt anerkendte Kneippkursted i Brandenburg. Omgivelserne
med søer og bakker stimulerer krop og
sjæl. Bertolt Brecht boede sammen med
sin kone, skuespillerinden Helene Weigel,
i tre somre ved Schermützelsee, hvor
han skrev “Buckower Elegien”. I dag er
Brecht-Weigel-Haus et museum, som
inviterer til en “litteratursommer”.
www.buckow-online.de

Spreewald

Jagtslottet, som tidligere var en grænseborg, fik Friedrich
Wilhelm foræret
af sin far. Her planlagde han opbygningen af sin arme og her
opholdt han sig sammen med sin familie
om sensommeren. Om aftenen førte
“soldaterkongen” politik in den hyggelige
runde bestående af sit “tobakskollegium”.
Slotsmuseet giver et indblik i kunsthåndværk og maleri i det tidligere
18. århundrede, og huser fyrre malerier,
som kongen selv har malet. Nyplantede
træer afmærker den barokke slotshave.
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Brandburgs ældste frilandsmuseum i Lehde
giver et indblik i Spreewald-bøndernes liv
for hundrede år siden. Sorbiske/vendiske
traditioner og folkeskikke hører også hjemme i Spreewald, ligesom man møder en
hemmelighedsfuld sagnverden.
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800 år efter, at
Storkow Borg
blev nævnt første
gang i 1209, kunne borgen overdrages til borgerne og gæsterne i ny pragt, og den er nu ved at
udvikle sig til et turistisk og kulturelt tilløbsstykke. På borgen fortælles egnens afvekslende natur- og kulturhistorie multimedialt på udstillingen „Menneske og natur
– en tidsrejse”. I forsamlingssalen på renæssanceslottet og på friluftsscenen i borggården er der plads til kulturelle arrangementer som koncerter og teater.

Niederlausitz

Spreewald-skoven

En forgrenet labyrint af idylliske vandløb – (i
Brandenburg kaldet „Fließe”), et broget hav
af Spreewald-pramme, kanoer og „stand
up-padlere”, smagen af „plinsen” (en speciel slags gærpandekager), agurker og kvark
med linolie – det er altsammen Spreewald.
Landskabet, der er formet under den sidste
istid, er udnævnt til UNESCO-biosfærereservat. Både naturelskere, folk på aktivferie og
folk i alle aldre, der bare vil slappe af, føler
sig godt tilpas her. Overalt - i Burg, Lübbenau, Lübben og Schlepzig – venter færgemænd med pramme på gæsterne for at stage dem gennem det oprindelige
skovlandskab af elleskove til romantiske udflugtsmål. „Agurke-cykelruten“ („Gurkenradweg”) indbyder til cykelture langs agurkemarker og historiske blokhuse.
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Borgen Plattenburg er
den største og ældste
vandborg i Nordtyskland. Borgen, som første gang nævnes skriftligt i 1319, var sommerresidensen for
mange biskopper. “Biskopsfløjen” med
riddersalen har seværdige udsmykninger
fra senrenæssancen. I dag bruges Plattenburg som museum og kulturelt centrum
for Prignitz. Bage- og bryghuset frister med
mad og drikke. Hvert år afholdes der ved
sommerens begyndelse middelalderdage
på borgen.

Uckermark

www.ziegeleipark.de
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Plattenburg i nærheden
af Bad Wilsnack

Fra trækronestien
„Baum & Zeit” i Beelitz
kan man kigge ned på
trækæmperne. Stien er
320 m lang og har 5
store udsigtsplatforme.
Herfra ses lungeklinikkernes område og ruinen, der er overgroet med skov og slyngplanter, fra et fuldstændig nyt perspektiv.
Arbejderlungeklinikkerne, der blev bygget
mellem 1898 og 1930, udgør et fredet ensemble af 60 bygninger på et areal af ca.
200 ha. En del af anlægget kan de besøgende nu se fra luftige højder; bygningerne virker som gamle slotte.

www.neuruppin.de

I Prenzlau findes
fremragende eksempler
på nordtysk murstensgotik. Marienkirche, som
blev næsten fuldstændig
ødelagt under krigen
i 1945, er blevet restaureret i årtier. Om sommeren har man et
godt udsyn fra tårnene i over 60 meter højde. Dominikanerklosteret med sine
gotiske udsmykninger og vægmalerier
huser i dag det kulturhistoriske museum
og bruges som kulturcenter. I klosterhaven
er der om sommeren stemningsfulde
koncerter.

Slottet Neuhardenberg
og dets park
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2. Variante

www.spsg.de

I de vandrige dale
mellem Rhinluch og
Havelluch holder
ikke kun titusinder af
hejrer en hvil. Her
finder også den hvide
stork særlig meget næring. Hvert år yngler op til 18 storkepar
i landsbyen Linum, som fejrer sin storkefest
ved sommerens begyndelse. Naturfredningsforeningen NABU har lavet Alte
Schmiede (Den gamle smedje) om til en
“storkesmedje”. Her kan man informere sig
om den hvide stork, hejrer m.m. Desuden
tilbydes guidede ture i lavmoselandskabet.
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Trækronestien Beelitz – klinikker

Theodor Fontane og
Karl Friedrich Schinkel
er Neuruppins berømteste sønner. Klosterkirken, byens ældste
bygningsværk og
vartegn, blev rekonstrueret efter Schinkels
ideer. Altes Gymnasium, som Fontane gik
på, gør indtryk med sin barokke pragt.
Huset, som Fontane blev født i, huser i dag
et apotek. Museet i Neurruppin informerer
om hans liv. Fontane yndede at beskrive
Ruppiner Berge – her frister Tierpark
Kunsterspring. Fontane-kurbadet inviterer
til en svømmetur i Ruppiner See.

Slotsgården ved
Kaiserbrunnen
med det orignaltro restaurerede
slot, inspektørhus
og kampestenskirke udgør stadig Liebenbergs midtpunkt.
I området omkring slottet og godset venter
Lenné-parken, et nybarokt hus ved søen,
en have med høje liner og gårdbutikken
med et udvalg af regionale varer på dig.
På godsets jorder kan man hengive sig
til jagt eller ridning, holde ferie, fejre
fester eller besøge koncerter og literære
arrangementer.

Vildtpark Schorfheide
Groß Schönebeck
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Det ser ud som
om Rheinsberg
rager direkte
ud i vandet af
Grienericksøen med sine to tårne.
Fredrik II tilbragte her som kronprins de
lykkeligste år i sit liv, langt væk fra faderens
strenge hånd. Hans yngre bror, prins
Henrik af Prøjsen, gav slottet og haven
et præg af tidlig klassicisme og skabte et
i Europa enestående hof, hvor han omgav
sig med mange kendte digtere og kunstnere, og som er foreviget i Theodor Fontanes
og Kurt Tucholskys værker, og indtil den
dag i dag tryllebinder folk, især til sommerkoncerterne.

Halvdelen af Berlin blev
bygget med tegl fra
Zehdenick. Produktionen
i det tidligere største
teglområde i Europa
blev først stoppet i 1991.
I fritidsparken Mildenberg kan man se
ringovne og dampmaskiner. På tipvognsbaner transporteres besøgende til teglværker,
værksteder og åbne lergruber. Desuden
frister et galleri og en eventyrlegeplads.
Mange gæster kommer over vandet –
parken ved Havelen har en lystbådhavn,
yachtudlejning og restaurant.
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Flaeming-Skate

Ruppiner Seenland

Ruppiner Seenland
33

16

Prignitz

Fläming
Museumslandsby Baruther
Glashütte

Ribbeck – slot, kirke og pæretræ

Delstaten Brandenburg har sin oprindelse
på tre øer i Havelen.
Byen Brandenburg
nævnes officielt første
gang i år 948. Der hvor præmonstratenserordenen byggede sin domkirke stod tidligere en slavisk fyrsteborg. Domkirke-museet
huser skattene fra delstatens tidlige historie.
På naboøen ligger det forhenværende
dominikanerkloster St. Pauli, og viser som
arkæologisk museum for delstaten Brandenburg udstillingsstykker fra stenalderen
og bruges til koncerter og udstillinger.

Klosteret, som blev
grundlagt i 1180, var
den vigtigste afdeling
af Zisterzienserordenen
i Mark Brandenburg.
Den markant strenge
basilika blev bygget af
røde mursten. Efter sækulariseringen i
1542 blev klosteret brugt som kurfyrsteligt
jagtslot, forfaldt og blev restaureret
detaljetro indtil 1877. I dag arbejder det
evangelisk-lutherske Luise-Henrietten-Stift
her. Elskere af klassisk musik nyder hvert
år sommerkoncerterne “Lehniner Sommermusiken” i klosterkirken.
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Potsdam er en filmby med
en hundredeårig tradition.
I filmstudierne i Babelsberg
optog UFA og DEFA mere end
2000 film. I dag optages der
både Oscar-præmierede, internationale
biograffilm og tv-serier som “Gute Zeiten,
schlechte Zeiten”. Filmparken Babelsberg
på det autentiske område lokker fra april
til oktober med arrangementer som stuntshow og actionbio. Filmmuseet Potsdam
i den barokke staldgård i bymidten gør
tradition levende med udstillinger og
forestillinger.

Havelland
9

6
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Den slaviske borg Raddusch

For mere end
tusinde år siden
levede det
slaviske folk
Lusizi i Niederlausitz, som området er
opkaldt efter. De oprettede deres borge
i svært tilgængelige dale, som f.eks.
i Raddusch i udkanten af Spreewald. Den
slaviske borg er i dag blevet genopbygget
som den så ud i det 9. århundrede: En
ni meter høj vold af egestammer, grene
og pil blev fortættet med sand, jord og ler.
I det moderne indre oplyses om arkæologi
og minedrift i Lausitz med multimedier.

www.slawenburg-raddusch.de

Elbe-Elster-Land
60

EuroSpeedway –
Lausitz Senftenberg
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Briketfabrik „LOUISE“ Domsdorf

62

Mine F60 –
åben for besøgende

Intet andet sted skifter
landskabet så hurtigt som i
Niederlausitz. Med oversvømmelsen af tidligere åbne
gruber opstår mere end 20
nye søer og danner tilsamme
med ældre søer fremtidig Europas største
kunstige sølandskab. Udstillinger på
IBA-terasserne langs Ilsesøens vandpromenade ved Großräschen informerer om det
voksende vandsportsområde. Man kan
få et overblik fra 30 meters højde fra
“Rostige Landmarke” (det rustne landmærke) – den minder ligesom “biotårnene”
ved Lauchhammer om den industrielle
fortid.

I dag larmer racerbilmotorer der, hvor man
tidlige kunne høre
kulgravemaskiners rumlen. På den opfyldte
åbne brunkulgrube Meuro snor sig siden
2000 moderne racerbaner. Her finder
sted internationale racerløb for racerbiler,
rallyebiler og motocykler. Desuden bruges
Euro-Speedway som testbane og til open
air-koncerter. Hovedtribunen har 25.000
pladser og langs banen er der plads til
120.000 tilskuere. På enkelte dage kan
enhver køre på banen: i sin egen bil eller
på inlinere.

„LOUISE”, som blev taget
i brug i 1882, er
den ældste endnu
fuldstændig
bevarede
briketfabrik
i Europa. Fabrikken leverede op til 600 tons
brikets dagligt i 110 år. På guidede turer
kan man få et indtryk af, hvor hårde de
fysiske betingelser for produktionen af
briket var. I den forbindelse sættes op til
12 anlæg i drift. De dampdrevne presser
kan vises frem i fuld funktion. Den tidligere
fabrikshal bruges – takket være sin akustik –
i dag som skueplads for særlige koncerter.

Dette gigantiske
anlæg til fjernelse
af overjord, som
er mere end
500 m langt og 240 m bredt, fjernede
50 tons jord over kullet, men blev nedlagt
efter et år i drift i 1992, og bruges siden
2002 som mine, der er åben for besøgende.
Under guidede ture kan man gå på anlægget. Fra 75 meters højde kan man kigge
ned på den voksende Bergheider See.
I den forbindelse er det oplyste “liggende
Eifeltårn” en særlig stemningsfuld kulisse
ved open air-koncerter.

www.lausitzerseenland.de

www.eurospeedway.de

www.brikettfabrik-louise.de

www.f60.de
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Museum “Mühlberg 1547“de

I år 1547 stødte
den katolske alliances hær under Kejser Karl IV og det
Schmalkaldiske
Forbunds hær anført af den saksiske kurfyrste Johann Friedrich sammen ved Mühlberg.
Dette slag er det centrale tema i bygningen,
der er omdannet til reformationshistorisk
museum. Her belyses begivenhederne ud fra
tre forskellige perspektiver. Også museumsbygningen selv med sine vægmalerier fra
renæssancetiden tiltrækker sig opmærksomhed. Endnu et tema Mühlbergs byhistorie.

www.museumsverbund-lkee.de

