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Mecklenburg-Vorpommern
Den tyske delstat blev oprettet efter 2. verdenskrig og er med sine 1.693.000 indbyggere den tyndest befolkede
del af Forbundsrepublikken Tyskland.
Området er udpræget landbrugsland med store åbne vidder præget af, at storgodsejere i 16-1700 tallet samlede
enorme områder, nedlagde landsbyer og tvangsforflyttede beboerne.
Områdets placering ud mod Østersøen med 2.000 km kystlinie har haft stor handelsmæssig og militær strategisk betydning. Skiftende magter har besat landet, som delvist har været dansk, svensk og preusisk gennem
tiderne.
Trods de mange krige har Mecklenburg-Vorpommern en rig kulturarv fra fortidsminder til bygningsværker fra
middelalderen, renaisance, barok, historicisme og nyklassicisme.
Delstaten rummer tre nationalparker, tre naturreservater, 7 naturparker og flere hundrede andre naturbeskyttede
områder. Der er i alt 2.028 søer (til sammenligning har Finland over 200.000). De fleste ligger i det store søområde Mecklenburgische Seenplatte. En af de største er Schweriner See (61,5 km2). Nordjyllands største sø er
Glenstrup sø med 3,5 km2.
Mecklenburg-Vorpommern er som Danmark et fladt land. Største højde er Helpter Berge i den sydøstlige del
(178m.o.h.).
Mecklenburg kommer af det slaviske ”Mikil”, der byder ”stor” og det tyske ord for ”borg”. Ved Wismar vidner
nogle jordvolde om Dorf Mecklenburg, obotritternes hovedborg.
Vorpommern har også slavisk oprindelse. ”po more” betyder ganske enkelt ”Landet ved havet”.
Det Europæiske Hansemuseum
Hansestad Lübeck var en af de mest betydningsfulde hansestæder, og det forekommer naturligt, at byen i dag
er hjemsted for et ganske stort museum for hele hansetiden. Museet er nyt og åbnede for et par år siden og med
en avanceret arkitektur bygget ind i og under Borgklosteret fra 1200. Museet er i flere plan på i alt næsten 7.500
m2 og viser i en blanding af traditionel museumsopbygning og særdeles moderne teknik hansestædernes historie, betydning og hverdagsliv.
Schwerin
Den lille hovedstad i Mecklenburg-Vorpommern er Schwerin med knap 100.000 indbyggere. Byen er naturskønt beliggende med søer til flere sider. På en holm ligger det eventyragtige Schweriner Schloss, resultatet
af en omfattende om- og nybygning i årene1845-1857. Slottet skulle tjene som bolig for Storhertug Frederich
Franz II og familie. Storhertugen er tipoldefar til Dronning Margrethe. Barnebarnet Hertuginde Alexandrine
mødte Kronprins Christian i Nice på et andet af hertugfamiliens slotte. Schweriner Schloss rummer i dag både
delstatsregeringen og en række restaurerede rum fra slottets storhedstid. Den store park er offentlig tilgængelig.
Perlen Schwerin by er også fortryllende med både en bred indkøbsgade og smalle gader, gyder og stræder.
Domkirken rejser sig midt i byen. I kort afstand herfra ligger Paulskirken med det berømte Friese orgel fra
1889. Arsenalet og store regeringsbygninger vidner om en tid med stor magtkoncentration. Det store kunstmuseum ”Gallerie Alte und Neue Meister” er inden for de sidste år renoveret og har en omfattende og fin samling
hollandsk og flamsk såvel som moderne kunst.
Wismar
Hansestaden blev anlagt som en fæstning med bymur og voldgrave. Handelen på Østersøen udviklede sig fra
1100 tallet, over en kolossal dominans og styrke i 1300 tallet til nedgang og afslutning i 1500 tallet. Wismar var

med i den kreds af Hansestæder, som især handlede på Norden. Det var foruden Wismar: Lübeck, Hamburg,
Lüneburg, Rostock og Stralsund.
Wismar er i dag på UNESCOs liste over verdenskulturarv med havn, gavlhuse, bykirker og et helligåndshus.
Nordtysk teglstensgotik fra tiden med hansestædernes velstand og deraf følgende byggeboom er rigt repræsenteret i byen.
Ludwigslust
Ved bondebyen Klenow blev med en noget turbulent bygningshistorie opført et jagtslot for hertugdømmet
Mecklenburg-Schwerin i første halvdel af 1700-tallet. I anden halvdel af århundredet blev stedet forfremmet
til residens for storhertugen. Et stort byggeri blev påbegyndt under påvirkning af fransk arkitektur samtidig
med, at en meget stor park blev anlagt. Ludwigslust blev navnet og hele anlægget benævnes ofte Nordeuropas
Versailles. Slottet er igennem de sidste 25 år blevet gennemgribende restaureret og fremtræder i dag med stor
skønhed og en charmerende pragt.
Güstrow
Güstrow Slot har i århundreder været, hvad man forbandt med byen, men siden sidste århundrede har billedhuggeren og grafikeren Ernst Barlach været synonym med Güstrow. Han var en af de kunstnere, som blev
hårdest ramt af nazismens stempling af Entartete Kunst. Mange af hans værker blev destrueret, ligesom Barlach
selv fik arbejdsforbud. Efter 2. verdenskrig blev dette vendt til Barlachs fordel. Han blev i DDR anerkendt
som en stor kunstner. Hans samlever Marga Böhmer fik i 1953 indrettet Gertrudenkapelle med en række af
hans skulpturer. Efter genforeningen erhvervede byen Güstrow boet efter Barlach, og dermed blev en meget
omfattende samling skulpturer, grafik, skitser og skriftlige kilder gjort tilgængelig for offentligheden. I 1997-98
opførtes tillige et udstillingsforum i umiddelbar sammenhæng med atelierbygningen og endelig i 2003 udvidedes museet med et grafikkabinet.
NordArt
Siden 1999 har denne kunstudstilling i Büdelsdorf og Rendsburg hvert år samlet et større antal internationale
kunstnere, som udstiller både i bygningerne og i den store park. Der er tale om en af de største udstillinger af
samtidskunst i Europa. I år har 3.682 kunstnere fra 99 lande søgt ind på udstillingen. En jury har udvalgt 143
kunstnere + 20 danske, fordi Danmark i år er såkaldt Country Focus, mens den czekiske billedhugger David
Cerny er Focus Artist. Kinesisk kunst vil også være stærkt eksponeret.

Vi skal bo på Hotel Elefant. Det er ikke et strømlinet hotel med ens værelser, som ligner alle andre moderne
hotellers. Til gengæld ligger det midt i byen. Elefanten har tradition og atmosfære. Bygget i 1860 som pottemagerværksted og senere udbygget til cigarfabrik. For at skabe passende rammer om en cigarclub blev elefantsalen bygget i 1870. Senere kom restaurant og pensionat til. I dag er huset efter en omfattende restaurering
i 1995 blevet et charmerende hotel med moderne faciliteter, men uden luksus. Vi har lejet stort set hele hotellet
med alt fra brudesuite til ret små enkeltværelser. Forskellen på værelserne giver god anledning til at besøge
hinanden.
Måltiderne bliver et kapitel for sig og spænder fra det gode mecklenburgske kartoffelkøkken til en egentlig
gourmet restaurant indrettet i det tidligere hertugelige dampvaskeri.

Kunst- og kulturrejsen 2017
PROGRAM

ONSDAG DEN 20. SEPTEMBER
Hobro
Afgang fra rutebilstationen (Terminal 1)
Lübeck
Lübeck, specielt Hanse museet + frokost Restaurant NORD
Lübeck - Schwerin
indkvartering og middag på Hotel Elefant
					
TORSDAG DEN 21. SEPTEMBER
Wismar
UNESCO kulturarvs by
Havnen, Altstadt, kirkerne med gotikkens rødstensbyggeri
					
FREDAG DEN 22. SEPTEMBER
Ludwigslust
Ludwigslust Slot
Güstrow
Ernst Barlach museum
LØRDAG DEN 23. SEPTEMBER
Schwerin
Gallerie Alte & Neue Meister og Schwerin Slot med 			
alternerende grupper formiddag og eftermiddag
Orgelkoncert kl. 12.30 i Paulskirken med Friese orglet
SØNDAG DEN 24. SEPTEMBER
Schwerin
på egen hånd eller rettere fod – måske en sejltur
Rendsburg
Nord-Art
Hobro
forventet ankomst ca. 22.00
Kunsthistoriker Finn Seidelin deltager i rejsen og guider ved en række museumsbesøg.
PROGRAMMET
kan ændres, hvis praktiske hensyn, herunder vejret taler for det.
Turen kræver, at man kan gå en del, og er uegnet for gangbesværede.
PRIS
pr. person i dobbeltværelse 5.400 kr. Eneværelsestillæg 500 kr.
Prisen dækker bus, hotel, entreer incl. al lokal transport, alle måltider.
Prisen dækker ikke drikkevarer, syge- og rejseforsikringer.
TILMELDING
skal ske senest inden15.juni. Betaling senest 1. august.
Skriv til Mariagerfjord Kunstforening, Skovbrynet 5, 9500 Hobro eller 2xnissen@fiberflex.dk
De 17 tillidsfulde, som allerede har tilmeldt sig, bedes bekræfte tilmeldingen.

