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Havudsigt for 2 
• 4 nætter med havudsigt
• Skøn ferielejlighed i Sandkaas
• Færge tur/retur med bil inklusive
• Rengøring og strøm inklusive
• Totalpris 2.995,- for 2 personer
• Ankomst før 25/6 eller efter 10/8

4 nætter

med havudsigt

2.995,-
totalpris for

2 personer
inkl. færge med bil Hånd-i-hånd. Kridhvide strande. Knejsende klipper. 

Smil og kærlighed. Solen skinner. Feriestemning. Frisk 
luft. Fred. Ro. Idyl. Lækre delikatesser på en cafe i de 
små charmerende fi skerlejer. Nyd hinanden. Rundkirker. 
Middelaldereventyr på Hammershus. Solskinsøen i 
Østersøen. En helt anden verden og alligevel kun 
3 timer fra ex. København.

Dette logo er din garanti for:
• Kvalitet: 
   Bornholms bedste feriesteder.
• Prisgaranti: 
   Markedets bedste pris.

Vi har også gode sommertilbud!

Gudhjem med Fiskebuffet for 4 
• 4 nætter i dejligt feriehus
• Fiskebuffet på røgeri for 4 prs.
• Færge tur/retur med bil inklusive
• Rengøring og strøm inklusive
• Totalpris 3.995,- for 4 personer
• Ankomst før 25/6 eller efter 10/8

Hotel med Søudsigt 
• Skønt værelse med søudsigt
• Stor morgenbuffet hver morgen
• Dejlig tre-retters-menu hver aften
• Færge med bil tur/retur inklusive
• 4 nætter: Totalt for 2 pers: 5.295,-
• 7 nætter: Totalt for 2 pers: 8.595,-
• Tillæg ved ankomst i perioden
   19/5 - 28/8

AF JENS MALLING
rejser@k.dk

Ved første øjekast synes der 
ikke at være andet at komme 
efter i villakvarteret end ren 
idyl. Det fremstår fredfyldt og 
harmonisk. 

At dømme efter husenes 
størrelse residerer her Berlins 
bedre borgerskab. Skiltene 
ved siden af dørklokkerne 
fortæller, at gaden Maja-
kowskiring og tilstødende ve-
je nu om dage også er hjem-
sted for mange kontorer for 
advokater, revisorer, filmfolk 
og kulturinstitutioner. 

Beliggende i det tidligere 
DDR’s hovedstad, Berlin, er 
området tydeligvis blevet 
postgenforenings ”in”. Flere 
ekstravagante arkitekttegne-
de palæer skyder op. Børne-
ne er velnærede, og de parke-
rede biler af passende kvali-
tet. 

Men stedet gemmer på en 
hemmelighed. Efter Anden 
Verdenskrigs afslutning og 
frem til 1990 boede her en 
helt anden slags overklasse. 

Villaerne på Majakowski-
ring var DDR-bossernes fore-
trukne residens. Med hjælp 
fra de sovjetiske besættelses-
styrker, der var udstationeret 
i hele Østtyskland efter sejren 
over nazismen i 1945, gjorde 
de kvarteret til et hermetisk 
lukket samfund i samfundet. 

De tidligere beboere på Ma-
jakowskiring var døde, flygtet 
eller var blevet smidt ud i kri-
gens sidste dage. 

Nu sænkede rød-og hvidma-
lede vejbomme sig og spærre-
de for gennemkørsel. Skille-
huse blev sat op, hvor skarpt 
bevæbnede sovjetiske solda-

ter kontrollerede mange gan-
ge stemplede og underskrev-
ne besøgstilladelser. En høj 
mur omkransede området og 
forhindrede adgang for kam-
merater, der ikke var så højt 
oppe i samfundshierarkiet.

Russerne tog også initiativ 
til at omdøbe vejene i kvarte-
ret efter kulturpersonlighe-
der i deres hjemland. Således 
hedder de stadig Boris-Pa-
sternak-Weg og Tschaikow-
skistrasse efter henholdsvis 
forfatteren og komponisten. 
Vladimir Majakovskij var en 
berømt digter. 

Efter at DDR’s generalsekre-
tær gennem 18 år, Erich Ho-
necker, flyttede fra Maja-
kowskiring nummer 58 og 
ned på sidevejen Rudolf-Dit-
zen-Weg 14, var hans nabo i 
en årrække mesterspionen 
Markus Wolf. 

Han ledede med stor dyg-
tighed sikkerhedstjenesten 
Stasis afdeling for udlands-
spionage. Blandt vestlige ef-
terretningstjenester aftvang 
hans snuhed professionel re-
spekt. Fordi der ikke fandtes 
noget billede af Wolf, var han 
kendt som ”manden uden 
ansigt”. 

Det er nemt at forestille sig, 
hvordan pinger af Wolf og 
Honeckers kaliber har ud-
vekslet haveredskaber og 
middagsinvitationer over 
hækken, mens en bemærk-
ning er faldet om, på hvilken 
måde strategien mod den ka-
pitalistiske verden kunne for-
bedres. 

Eller de er gået indenfor i 
dagligstuerne, hvor de ikke 
har undladt at lægge flere 
planer mod imperialismen i 
en fortrolig tone. 

I DDR-elitens højborg
I det tidligere Østtyskland boede eliten i villaerne ved Majakowskiring i Berlin. Bag skarpt 
 bevæbnede vagter og høje mure levede de adskilt fra folket

Ved festlige lejligheder som 
den 1. maj eller Østtysklands 
nationaldag, den 7. oktober, 
har de måske delt en flaske af 
den udmærkede DDR-cham-
pagne Rotkäppchen – som 
stadig er i produktion – med 
deres hustruer. 

Det gode sammenhold var 
dog truet. Opstande mod de 
kommunistiske regimer i 
DDR i 1953 og Ungarn i 1956 
gjorde de østtyske magthave-
re utrygge. Det blev besluttet 
at opføre et endnu mere sik-
kert ”lukket kvarter” – den 
såkaldte Waldsiedlung – 
uden for Berlin i 1960, hvor 
alle regeringsmedlemmer 
flyttede hen. Højtstående 
partifunktionærer fra anden 

række rykkede derefter ind i 
villaerne på Majakowskiring, 
herunder et stort antal Stasi-
medarbejdere. 

DDR begyndte at slå 
sprækker i slutningen af 
1980’erne, og den folkelige 
revolution, der brød ud i maj 
1989, markerede, at den pri-
vilegerede kommunistiske 
livsstil i kvarteret var ved at 
være omme. 

I januar 1990 blev freden 
på Majakowskiring forstyrret 
af vildt gestikulerende men-
nesker. 

De dukkede op til demon-
strationer foran villaerne 
med plakater og slagord 
vendt mod diktaturets repræ-
sentanter. 

Efter DDR’s undergang for-

vandledes området til et me-
re normalt boligkvarter. Man-
ge år efter kunne man dog 
stadig støde ind i det heden-
gangne Østtysklands aller-
mest prominente personager 
på de hyggelige villaveje. 
Manden, der kortvarigt hav-
de generalsekretærposten ef-
ter Honecker, Egon Krenz, 
blev tvunget ud af sit hjem på 
Rudolf-Ditzen-Weg 9 med en 
retskendelse i 2003. 

DDR’s tidligere førstedame 
Lotte Ulbricht – Walters enke 
– levede efter den tyske gen-
forening en tilbagetrukket til-
værelse på adressen Maja-
kowskiring 12. Hun døde i 
2002. Med dem var DDR-eli-
tens tid i kvarteret endegyl-
digt forbi. 

Her boede ddr’s politiske elite

33 Generalsekretær erich Honecker: Majakowskiring3583
(1953-1954).3Huset3er3i3dag3lavet3om3til3et3fritidshjem.

33 Generalsekretær erich Honecker:3Rudolf-Ditzen-Weg3143
(1955-1960).3Et3andet3hus3står3nu3på3grunden.

33 stasi-chef, minister for statssikkerhed erich Mielke:3Stille3Straße310
33 Generalsekretær Walter Ulbricht: Majakowskiring328
33 spionchef Markus Wolf:3Rudolf-Ditzen-Weg318-20.

ALLe ADresser På eLLer tæt veD MAjAkowskiring

transport til MajakoWskirinG: 

33 Sporvogn3nummer3M13afgår3fra3midten3af3Berlin3hvert310.3minut.3
Stå3af3på3stoppestedet3Tschaikowskistrasse.3

andre attraktioner

33 barokslottet schönhausen:3Her3modtog3DDR’s3ledelse3officielle3
besøg3af3blandt3andre3Nikita3Khrusjtjov,3Ho3Chi3Minh3og3Fidel3Castro.3
Slottet3bliver3i3dag3brugt3som3museum3og3til3udstillinger.33
Se3også:3http://www.visitberlin.de/en/spot/schoenhausen-palace.3

33 sovjetisk soldaterkirkegård:3Et3storslået3mindesmærke3hædrer3
soldater3fra3Den3Røde3Hær,3der3mistede3livet3under3kampene3om3Berlin3
i3marts3og3april31945.3
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0 DDR-lederen Erich Honecker boede et par år i begyndelsen af 1950’erne her på adressen 
Majakowskiring 58. Derefter flyttede han ind i en ejendom, der ligger i en sidegade til Majakowski-
ring, hvor han var nabo til spionchefen Markus Wolf. I dag bruges ejendommen her på 
Majakowskiring 58 som fritidshjem. – Foto: Jens Malling.

0 Stille Strasse er en anden lille sidegade til Majakowskiring. Her 
i nummer 10 boede Erich Mielke, der var DDR’s minister for stats-
sikkerhed. – Foto: Darja Sjalygina.


