
Bli med på en reise til reformasjonens hjem-
land, til de tyske delstatene Sachsen-Anhalt 
og Thüringen. 

Hva førte til reformasjonen, og hvilken
betydning har Martin Luther og luther-
dommen hatt for vår kultur? Hva skjedde, og 
hvor? Stedene vi besøker byr på masse his-
torie, fl ott arkitektur og mye småby-sjarme. 

Reiseleder og journalist Yngve Leonhardsen 
vil underveis også fortelle litt om tyske sam-
funnsforhold av i dag. Yngve er opprinnelig 
fra Nes på Romerike, men bor nå i Dresden 
og etablerer seg som guide, reiseleder og 
tur-arrangør i denne delen av Tyskland. Han 
har ledet turer gjennom «Luther-land» for 
Nittedal historielag og for Pensjonistuni-
versitetet i Oslo.

virke og virkning
MARTIN LUTHER

Dag 6

Dag 7

Vi begynner dagen med en byvandring 
gjennom den vakre byen ved Elben. 
Torgau var lenge residens for kurfyrstene av 
Sachsen, Martin Luthers viktigste politiske støt-
tespillere. Her døde Katharina von Bora, Luthers 
kone, her virket «urkantor» Johann Walter, mannen 
som sto fadder for den evangeslisk-lutherske kir-
kemusikken og her står lutherdommens aller første
kirke-nybygg, innviet av reformatoren selv. 

Individuell lunsj og fritid. Det blir anledning for de 
som vil til å være med Yngve langs Torgaus «muse-
umsløype».

Felles middag.

Denne dagen tilbringer vi i Wittenberg, og begynner 
med en byvandring der vi blant annet besøker slotts-
kirken og Lutherhaus, huset der Luther bodde det 
meste av sitt liv. I Wittenberg holdt også de viktigste 
støttespillerne hans til, blant andre Phillip Melanch-
thon, «Tysklands lærer», og Lucas Cranach, maler 
og boktrykker. Cranachs trykkepresse og ikke minst
malerverkstedet hans spilte en helt avgjørende rolle
i spredningen av Reformasjonens budskap. Johannes 
Bugenhagen, byprest og forfatter av kirkeordningene 
for Danmark-Norge og andre stater, var en annen ves-
entlig støttespiller. Cranachs, Melanchtons  og Bugen-
hagens hus er også alle bevart. 

Individuell lunsj og fritid før avreise til fl yplassen
i Berlin kl 16 for norwegians avgang 20:05 til Garder-
moen. Ankomst 21:45
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Dag 1

Dag 2
Dag 5

Dag 4

Dag 3

Oslo Gardermoen 07:40 - Berlin Schönefeld 09:15 med 
norwegian.

Yngve møter gruppen på fl yplassen i Berlin. Her går vi 
på bussen som vi har med oss på hele turen. 

Første stopp er Halle. Det var herfra at Lutherdommen 
ble spredt ut i verden. 

Etter en lett lunsj besøker vi den såkalte Francke-stif-
telsen, et imponerende anlegg fra begynnelsen av 
1700-tallet, grunnlagt av presten, pedagogen og sam-
funnsreformatoren August Herrmann Francke. Francke 
var også en viktig inspirasjonskilde for Hans Nielsen 
Hauge og for den norske indremisjonen. 

Vi fortsetter til Eisleben, byen hvor Martin Luther ble 
født og hvor han også døde. Her opplever vi den

stemningsfulle St Peter og Paul-kirken, der 
Luther ble døpt, før vi besøker

museene Luthers Geburtshaus 
og Luthers Sterbehaus.

Så fortsetter vi til 
Sondershausen 

og romantiske
Burg Groß-
furra, en ga-
mmel borg 
som er gjort 
om til hotell. 

Dagen avrun-
des med mid-

dag i middelal-
dersk atmosfære.

Første stopp på dagens rundtur er Bad Frankenhausen. 
Her får vi oppleve et gedigent panorama-maleri som 
viser scener fra de tyske bondekrigene på 1520-tallet, 
men også det åndelige verdensbildet til menneskene 
i Luthers samtid. Det 360  graders kunstverket måler 
13 x 123 m, og er utført i et fantastisk, «gammeldags» 
bilde-språk. Bondekrigene hadde stor betydning for 
Luther personlig og for reformasjonens videre forløp. 
Audioguides på svensk eller dansk.

I Sangerhausen nyter vi først rosehagen «Europarosari-
um» (verdens største rosesamling) før vi rusler ned gje-
nnom sentrum til en koselig kafé med lange tradisjoner. 
Så går turen videre til Mansfeld, der Martin Luther voks-
te opp og faren drev et bergverk. Vi nyter først utsikten 
oppe fra slottsruinen som rager over den lille småbyen 
før vi besøker Luthers Elternhaus, et museum med mange
interessante arkeologiske funn. Museet er bygget
i tilknytning til Luthers delvis bevarte foreldrehjem. 

I tettstedet Wippra blir det omvisning og prøvesmaking 
i et gammelt familiebryggeri etterfulgt av  middag i rus-
tikke lokaler. Retur til Sondershausen.

På vei mot Torgau stopper vi først i Naumburg. Her 
besøker vi et av Tysklands viktigste minnesmerker 
fra høymiddelalderen, den imponerende katedralen 
som huser noen av landets mest berømte skulptu-
rer. Her ble dessuten lutherdommens første biskop 
innsatt - av Luther selv. Vi rusler gjennom den intakte 
bykjernen bort til St.Wenzel-kirken og opplever en 
halvtimes orgel-konsert - med stykker av J.S.Bach.

Felles lunsj og litt fritid før turen fortsetter til Lützen. 
Her sto ett av de viktigste slagene i Trettiårskrigen, 
konfesjonskrigene mellom protestanter og katolikker 

som herjet i Tyskland i første 
halvdel av 1600-tallet. Det 

var i Lützen at Sveriges 
konge Gustav II Adolf 
falt. Besøk i Gustav Adolf 
minnekapell med mu-
seum. Audioguides på 
svensk.

Ankomst Torgau.
Innsjekk og felles middag.

Gjennom Thüringer Wald går morgen-etappen til 
Wartburg, den majestetiske borgen der Martin Luther 
søkte tilfl ukt fra pavens og keiserens bannbulle, og 
hvor han oversatte Det nye testamentet til tysk.

På ettermiddagen tar vi for oss Schmalkalden, stedet 
der de protestantiske fyrstestatene og riks- og hansa-
byene inngikk forsvarsalliansen «Det schmalkaldiske 
forbund». Vi får også høre om Luthers viktige bekje-
nnelsesskrift «De schmalkaldiske artikler». Etter felles 

Ankomst Erfurt ca. kl 10 for byvandring med 
Yngve gjennom den vakre og veldig godt be-

varte sentrumskjernen. Vi legger turen innom 
blant annet Augustinerklosteret. Klosterårene

i Erfurt var for Martin Luther en «erkjennelsens tid».

Individuell lunsj og fritid resten av ettermiddagen før 
vi kjører til Schmalkalden og sjekker inn på hotellet 
vårt i den fl otte bindingsverksbyen. Felles middag på
hotellet.
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lunsj blir det omvisning i Tysklands best bevarte re-
nessanseslott, og mulighet for de som vil til å besøke 
det gamle jernverket Neue Hütte, et industrihistorisk 
minnesmerke som er enestående i sitt slag i Europa. 

Fritid og individuell middag.


