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Forord
For mange mennesker var Tyskland tidligere et land, man kørte 
igennem, når man skulle på ferie sydpå. Det har ændret sig. Sta-
dig flere har fået øjnene op for Tyskland som et spændende rejse-
land. Jeg elsker selv at rejse i Tyskland. Jeg holder af tyskernes 
kultur, deres sprog, deres madvaner og deres lidt konservative 
indstilling til tilværelsen.

I bogen har jeg valgt at fokusere på byerne Berlin, Luther-
stadt Wittenberg, Leipzig, Weimar og Dresden. Byer, der ligger 
med kort afstand mellem hinanden, og som — bortset fra Berlin 
—  endnu er relativt ukendte for mange danskere.

Hver af de fem byer er en oplevelse. I Berlin, hvor fortidens 
ugerninger huskes, er oplevelsen i høj grad præget af historiens 
vingeslag. I Lutherstadt Wittenberg, hvor man i år fejrer 500-
året for Reformationen, får man et spændende indblik i reforma-
tionstidens Tyskland. Livlige Leipzig er synonym med handel, 
musik og revolution. I hyggelige Weimar, som i lang tid virkede 
som en magnet på kunstnere og forfattere, hilser man på store 
tyske koryfæer. I Dresden, som igen har rejst sig efter udslettel-
sen i 1945, bliver man helt overvældet af en storslået arkitektur 
og en ufattelig rigdom på byens kunstmuseer.

De fem byer er væsentligt forskellige. På grund af den grænse, 
der indtil 1989 trak et hæsligt spor ned gennem Tyskland, har 
de dog det tilfælles, at de i nyere tid har oplevet 40 års politisk 
diktatur. De er en vigtig del af Tysklands historie. 

Det er mit håb, at læseren, efter at have læst bogen, selv får lyst 
til at besøge byerne. 

Jørn Ørnstrup
Marstal, august 2017

 ■ Frauenkirche i Dresden efter at den har rejst sig af ruinerne.



 ■ Brandenburger Tor, Berlins vartegn, er et symbol på  
Tysklands genforening.




