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Spiret på Zionskirche peger 
skarpt op mod himlen. Spor-
vogn nummer 12 smyger sig 
tæt forbi, hviner i svinget og 
forsvinder ned ad Veteranen-
straße. 

Bygningen indtager en cen-
tral plads i en runddel, hvor 
fem gader mødes. Zions-
kirche stod færdig i 1873 og er 
tæt forbundet med Tysklands 
dramatiske nyere historie. 
Den har dannet ramme om 
modstand og kritik af et par 
ideologier. Gejstlige forbun-
det med kirken vendte sig 
konsekvent mod nazismen 
og bistod senere dissidenter i 
det tidligere Østtyskland, 
DDR. 

Informationstavler og en 
stor skulptur minder om den 
mest berømte – Dietrich Bon-
hoeffer. Som 25-årig og nyud-
dannet fik den senere ver-
densberømte teolog på dette 
sted sin første menighed. 
Han virkede her i årene 1931-
1932, da en tid nærmede sig i 
Tyskland, hvor der ikke var 
lydhørhed for det kristne 
budskab. 

Den unge pastor stod for 
dåb og prædiken og undervi-
ste et hold konfirmander fra 
det dengang socialt belastede 
kvarter. For at kunne vareta-
ge sine pligter lejede han et 
værelse i en nærliggende ga-
de – i Oderberger Straße 61.

Bonhoeffer var helt fra star-
ten kritiker af det nationalso-
cialistiske regime. Den 1. fe-
bruar 1933 – to dage efter Hit-
lers magtovertagelse – holdt 
han et radioforedrag, hvor 
han advarede mod og tog af-
stand fra idéen om førersta-
ten. Det blev dog pludselig 
afbrudt efter et par særligt 
kontroversielle sætninger, 
fordi ”tiden var løbet ud”. 

Fra april tog han offentligt 
stilling mod diskrimination 
af jøder. Senere betalte han 
en høj pris for konsekvent at 

afvise at underordne kristen-
dommen den nazistiske ideo-
logi. 

Det var ellers tendensen 
overalt i Det Tredje Rige. Be-
vægelsen af Tyske Kristne ud-
viklede en teologi, der passe-
de til nazismen, hvor Jesus 
var arier, hvor kristne med jø-
disk baggrund blev udstødt, 
og hvor folket skulle beskyt-
tes mod de ”uegnede og min-
dreværdige”. 

Bonhoeffer derimod op-
trappede sin kritik af det na-
zistiske styre. 

Han forbandt sin teologi og 
personlige overbevisning 
med handling. Det fik ham til 
at skrive: ”Handlingslammet 
at vente og stumt at se til er 
ingen kristne holdninger.”

At kombinere samfunds-
engagement og tro under så 
håbløse omstændigheder in-
debar en betydelig risiko for 
den unge præst. I 1940 fik 
han forbud mod at tale of-
fentligt og i 1941 forbud mod 
at skrive. 

Senere forsøgte Gestapo at 
sætte ham i forbindelse med 
et komplot mod Hitler. Bon-
hoeffer blev sendt til koncen-
trationslejren Flossenbürg og 
på direkte ordre fra Hitler 
ledt hen til galgen, hvor han 
blev hængt den 9. april 1945. 
Anden Verdenskrig lakkede 
mod enden. Den 39-åriges 
sidste ord til en medfange 
lød: ”Det er slut. For mig, 
men livets begyndelse.”

Også i det næste kapitel af 
Tysklands dramatiske histo-
rie spillede Zionskirche en 
væsentlig rolle. 

Efter afslutningen på An-
den Verdenskrig tog en ny 
ideologi over og omformede 
samfundet i sit billede. Det 
skete, da grunden i Østberlin, 
hvor Zionskirche ligger, blev 
en del af DDR i 1949. 

Der opstod hurtigt spæn-
dinger mellem DDR-toppen 
og de kristne, men først i 
1980’erne udviklede kirkerne 

Berlinerkirken, hvor der 
blev skrevet historie
Før Dietrich Bonhoeffer sluttede sig til modstanden mod nazisterne, var 
den verdensberømte teolog i en periode præst i Zionskirche midt i Berlin.  
Senere i DDR trykte gejstlige løbesedler i kælderen og blev forfulgt af Stasi

sig til betydelige samlingsste-
der for oppositionen. 

Et af de allervigtigste var 
Zionskirche. Bonhoeffers ef-
terfølger, præsten Hans Si-
mon, stillede lokaler til rå-
dighed for dissidenter og ak-
tivister. 

De samledes om modstan-
den mod den måde, regimet i 
DDR førte socialismen ud i li-
vet på – det, man dengang 
kaldte ”den reelt eksisteren-
de socialisme”. I Zionskir-
ches lokaler printede dissi-

denter løbesedler, forbudte 
tidsskrifter og oppositionslit-
teratur. 

I november 1987 var myn-
dighedernes tålmodighed 
brugt op. Det hemmelige po-
liti Stasi gennemførte en raz-
zia og anholdt adskillige op-
rørske kirkegængere. 

Aktivisterne i miljøet om-
kring Zionskirche fortsatte 
dog ufortrødent med prote-
sterne. Deres indsats bidrog 
til processen, der førte til 
DDR’s undergang i 1990. 

Zionskirche 
33 Kirken3er3opført3på3Berlins3høje-

ste3naturlige3punkt.3Tårnet3er3673
meter3højt.3Man3kan3komme3derop3
hver3søndag3mellem3klokken3123og3
17.3Det3koster3to3euro,3hvilket3svarer3
til3153kroner.3Adressen3er3
Zionskirche3på3Zionskirchplatz,3
101193Berlin.3Se3mere3om3gudstje-
nester,3arrangementer3og3rundvis-
ninger3her:3www.zionskirche-ber-
lin.de.

33 sådan kommer man med 
offentlig transport til kirken:3
U-Bahn-linjen3U83stopper3på3
Rosenthaler3Platz.3Derfra3er3der3kun3en3kort3gåtur.3Fra3banegården3på3
Friedrichstraße3afgår3sporvognene3123og3M1.3De3stopper3begge3ved3
Zionskirchplatz.3

33 en anden interessant seværdighed i Berlin, der3har3med3den3kendte3
teolog3at3gøre,3er3Bonhoeffers3hus.3Se3mere3her:3www.bonhoeffer-
haus-berlin.de.
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0 Zionskirche i Berlin, hvor teologen Dietrich Bonhoeffer arbejdede i begyndelsen af 1930’erne. Han var modstander af det nazistiske 
styre og blev senere henrettet i en kz-lejr. I 1980’erne var kirken samlingssted for kritikere af det kommunistiske regime.

0 Mindetavle for teologen Dietrich Bonhoeffer på Zionskirche i 
Berlin. – Begge fotos: Jens Malling.

Du kan læse mere
om opholdene og andre gode 
tilbud på vores hjemmeside

»

Hotel Maribo Søpark

Vestergade 29  ∙  DK-4930 Maribo  ∙  Tlf. +45 54 78 10 11  ∙  info@maribo-soepark.dk  ∙  www.maribo-soepark.dk

Pris pr. person .......................... kr. 1.295,-

KUNST & KULTUR
Lolland-Falster byder på kunstneriske og 
kulturelle oplevelser i særklasse.

Opholdet inkluderer: 
· 2x 2 retters middag
· 2x Overnatninger i dobbeltværelse 
  inklusiv morgenbuffet 
· Entré til Fuglsang Kunstmuseum
  og Museum Lolland Falster**
  ** Billetten giver adgang til flere museer

Pris pr. person ...................... kr. 1.495,- Pris pr. person ...................... fra kr. 895,-

NATUR &
OPLEVELSER
Pakken er gældende indtil 1. september

Pakken inkluderer: 
· 2x 2 retters middag
· 1x Billet til Knuthenborg Safaripark
· 1x Billet til Krokodille Zoo
· 1x Billet til Middelaldercenteret
· 2x Overnatning i dobbeltværelse 
  inklusiv morgenbuffet

Naturpark Maribosøerne
Naturpark Maribosøerne er et enestående naturområde som udgør 
et areal på ca. 50 km2. Nationalt set er Maribosøerne blandt vore
ypperste naturområder. I visse sammenhænge er det også et natur-
område af stor international betydning.

Nok den smukkeste af disse søer er "Maribo Søndersø", hvilken Hotel 
Maribo Søpark ligger lige op til. Og med en betagende udsigt over de 
smukke naturarealer, er vi sikre på, at du tager herfra fuld af ro.

Du kan læse mere om Naturpark Maribosøerne på

www.naturparkmaribo.dk
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”THE SOUND OF
MUSIC”
Forestillingen opføres d. 7., 8., 9., 13.,14., 
15. & 16. august.

Opholdet inkluderer: 
· 1x 2 retters middag
· Billet til ”The Sound of Music”
· 1x Overnatning i dobbeltværelse 
  inklusiv morgenbuffet


