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24 deltakere var påmeldt, men 3 måtte dessverre melde forfall i siste liten. Mandag 

formiddag startet bussen fra Oslo Bussterminal, med årets favorittsjåfør Jan fra Team 

Tour AS.  På vei mot Hjortneskaia fikk vi et raskt tyskkurs med Øystein Sundes 

«Tyskleksa», og senere fikk vi flere ganger gleden av en syngende sjåfør med 

imponerende teksthukommelse.  

Color Magic la fra kaien kl. 14, og vi 

merket knapt en bølge på vannet fram 

til Kiel. Etter installering i lugarene, 

varte det ikke lenge før vannhull ble 

oppsøkt. Ikke alle deltakerne kjente 

hverandre fra før, men det ble fort 

ryddet opp i.   

Båten var stilig julepyntet, og logistikken om bord upåklagelig. Torskemiddag med 

noe drikke inkludert og spennende dessert smakte utmerket, og vi fordelte oss utover 

kvelden etter smak og behag. Noen fant hyggelig selskap i en pianobar, noen valgte 

det flotte showet med dyktige dansere og sangere, men dessverre veldig høy 

lydstyrke for noen ører.  

 

 

Fra Kiel kjørte vi landeveien gjennom et rolig, vakkert jordbrukslandskap som var 

snøfritt og grønt. Løvfrie trær langs veien ga godt utsyn mot de mange innsjøene og 

velstelte landsbyer.  



Framme i Lübeck ble kofferter satt direkte på hotellrommene og «byttet ut med» 

norske Hilde, bosatt i Lübeck. Hun guidet oss kunnskapsrikt - først på en 

bussrundtur, dernest til fots gjennom gamlebyens brosteinsgater - med fortellinger fra 

byens mangfoldige 

historie fra 700-tallet.  

Gamlebyen i Lübeck 

ligger som en øy mellom 

elvene Wakenitz og 

Trave som gir forbindelse 

til Østersjøen. Med 

denne gunstige 

beliggenheten ble byen i 

lang tid et livlig og 

velstående senter for 

både innenlands- og 

utenlandshandel, ikke 

minst på grunn av saltet som ble kalt middelalderens hvite gull.  

Handelsvirksomheten trengte mange arbeidere og 

dermed boliger. I den tett bebygde gamlebyen ble 

løsningen å bygge ørsmå arbeiderboliger i 

bakgårdene. Trange, lave tunneler førte inn fra/ut til 

hovedgatene, og bredden måtte være så stor at 

likkister kunne bæres ut.   

Byen ble et eget bispesete i 1160, og mellom den 

stadig rikere kjøpmannsstand og geistligheten 

oppsto en maktkamp som blant annet manifesterte 

seg i kirkebygg: bispens Domkirke var lengst, men 

kjøpmennenes Mariakirke hadde høyest tårn. 

Lübeck kalles forresten byen med de sju tårn etter 

kirketårnene i gamlebyen. Det er ikke lov å bygge 

høyhus rundt byen – de 7 tårn må kunne ses fra 

alle kanter.  

På 1500-tallet ble det bygget voller rundt hele byen 

- alle mannlige borgere måtte stille med 100 timers 

arbeidsinnsats.   

Lübeck ble Hansahandelens rike og mektige 

dronning i flere hundreår, men etter at andre 

handelsruter vant fram mot slutten av 1600-tallet, 

ble byens økonomi og betydning gradvis svekket. I 1806 ble Lübeck okkupert og 

utplyndret av Napoleons styrker, og gikk nesten konkurs.  



Gamlebyens bymur hadde en byport i hver 
himmelretning. Bare Nord- og Vestporten står 
igjen i dag. Den skjeve Holstentor sto i fare for å 
bli nedrevet, men med kun en stemmes overvekt 
i byrådet ble den reddet. Hotellet vårt hadde 
Holstentor som nærmeste nabo, her fra 
baksiden som var best opplyst om kvelden.   

I 1942 ble Lübeck bombet av engelskmennene. 
320 mennesker ble drept og 1.044 bygninger i 
gamlebyen ødelagt eller skadet, blant annet 5 av 
de store kirkene. Omfattende restaurering har fått mye av den vakre 
bygningsmassen tilbake, og de idylliske boligstrøkene er nå svært ettertraktet for 

både fastboende og turister.  

I dag har byen godt over 

200000 innbyggere. Folketallet 

økte sterkt etter krigsslutt i 1945 

da tyskere østfra ble tvunget 

vestover, og etter at DDR gikk i 

oppløsning.   

Lübeck er Willy Brandts fødeby, 

selvsagt har han her fått både 

gate og museum. Gamlebyen 

ble i 1987 oppført på UNESCOs verdensarvliste. (Overlater nå til lesere å videre 

fordype seg i Wikipedia og de mange fine bilder fra Lübeck på nettet.) 

Vi hadde gangavstand fra hotellet til det tradisjonsrike julemarkedet og resten av 

dagen til fri avbenyttelse før middag. På markedet gjaldt det å ha kontanter, det var 

ingen Vipps og få kortterminaler - nokså uvant for en nordmann - men glühwein, 

bratwurst og byens verdenskjente Niedereggermarsipan fikk uansett god avsetning.  

Om kvelden forsto vi hvorfor det var 

sandsekker i gatene inn til markedet 

og en god del politifolk å se, da den 

fryktelige nyheten om terror på 

julemarkedet i Strasbourg nådde 

oss.  

Onsdag startet morgenfrisk sjåfør 

veien tilbake til Kiel med revyviser. 

Så var det vår tur til å synge for 

sjåføren - en slags televariant av 

«Nå har vi vaska gølvet» forfattet av Jon Niklas Rønning. 



De som enda ikke hadde handlet nok, fikk sjansen i et par timer på et kjempestort 

senter før det ble ombordstigning på Color Fantasy -  med smakfullt julebord, et nytt 

kveldsshow, tax-free handel, hygge i baren, og rolig sjø natten gjennom.  

Takk til alle deltakere for alltid punktlig frammøte, og som enhver skolestil slutter: vi 

var enige om at det hadde vært en fin tur! 

For Turkomiteen, turansvarlig Mette 


