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TYSKERNES
FLUGT I VINTEREN 1944/45
Efter tre års nazistisk
rædselsherskab i det
vestlige Sovjetunionen
frygtede civilbefolkningen i Königsberg og Østpreussen med rette den
Røde Hærs komme, nu
hvor krigslykken var
vendt. Længe var det
dog ikke tilladt at ﬂygte
på grund af en katastrofal politik om at forsvare
hver tomme tysk jord til
det sidste og med alle
midler. Da russerne praktisk talt stod på dørtrinnet, udbrød der panik.
Børn, kvinder og gamle
begav sig ud på en desperat og dårligt organiseret ﬂugt midt i den
mest ekstreme vinterkulde. Stort set alle Østpreussens 2,4 millioner
indbyggere ﬂygtede over
hals og hoved. Flere
hundredetusinde døde
under de elendige betingelser. De, der blev indhentet eller ikke nåede
af sted, blev i stort omfang udsat for krigsforbrydelser begået af den
Røde Hærs soldater.

På en byggetomt ligger
et hus, der har ligget
ødelagt hen i årtier.

E Bismarck Platz, Steindamm og Junkerstraße,
så de ﬁk navne som Leningradskaja, Moskovskij
Prospekt og Oktjabrskaja.
I et anfald af had mod nazisternes forbrydelser
var den første tid efter de oprindelige beboeres
ﬂugt dedikeret til at slette erindringen om alt
tysk. Byplanlæggere forsøgte at opføre en socialistisk mønsterby. Men selv om de har haft byen i
deres varetægt siden 1945, er det ikke lykkedes at

fjerne alle spor af fortiden. Kradser man lidt i
overﬂaden, vælter resterne af tysk kultur frem.
Gemt af vejen bag et stillads kommer nogle falmede knap læsbare tegn pludselig til syne. Bogstaverne på den stærkt medtagede husfacade er
ikke de kyrilliske, som russerne bruger, men derimod latinske. De tyske ord røber, hvilken forretning, der lå her.
»Kreuz-Apothek« står der.

Om »Kreuz« henviser til det kristne kors eller
til beliggenheden i nærheden af et traﬁkkryds,
ved ingen længere.
Fra en ydmyg placering inde i en gård kigger
inkarnationen af tysk højkultur, en af ﬁlosoﬁens
vigtigste skikkelser overhovedet, ned fra sin sokkel. Immanuel Kant lagde ansigtet i alvorlige folder her i byen i det 18. og 19. århundrede og er
begravet ved siden af Slotskirken – en af de ene-
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2015
KATALOG
NYT KATALOG
Masser af inspiration i det spritnye katalog for 2015.
Nye rejser til Sao Tomé og Principé, Algeriet, Brasilien, Surinam og
Fransk Guyana, Malawi, Mozambique, Tanzania, Island, Rumænien,
Japan og Canada. Eventyr i Marokko, Iran, Vietnam, Burma, Argentina, Uzbekistan, Panama og 66 andre lande.
Bestil kataloget på www.viktorsfarmor.dk eller læs det på nettet.
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INLESØEN

CUBA
– KULTURREJSE TIL CARIBIEN
Vi besøger Havana, Trinidad og Santiago de Cuba. Vi ser de
unikke vægmalerier, Asger Jorn udførte i Havana, og vi hen føres
       !!! 
inspiration til ”Den gamle mand og havet”. Max 20 deltagere.
15 dage • fra 20.900 kr • afrejse 15. januar • 5. februar • 19. februar

BURMA
– DE GYLDNE PAGODERS LAND
Burma har en særlig tropisk og eksotisk atmosfære. Vi får indblik
i en ældgammel livsform. Byer og steder udødeliggjort af Kipling.
2000 pagoder i kongebyen Bagan. Sejlads blandt pælehytter på
Inle Søen er rejsens højdepunkt, hvor vi kommer tæt på Inthafolket. Max 20 deltagere.
17 dage • 25.900 kr • 23. jan • 9. feb • 13. feb • 28. feb
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1996

MAROKKO

OMANS HØJDEPUNKTER

SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPE

Marokkos gamle kongebyer Marrakesh og Fez er ganske enkelt et
eventyr i farver. I Marrakesh bor vi i et smukt borgerhus, der er en
         
vi romernes Volubilis. Fez rummer labyrintiske gader, kunsthåndværk og paladser. Max 14 deltagere.

Frodige wadier midt i den arabiske ørken. Velholdte borge og
spektakulært kvægmarked i Nizwa. Vi besøger skildpadderne ved
Ras al Had, vi går ture i wadier, og overnatter i ørkenens rødgyldne
klitter. Vi kører gennem Akhdarbjergene, verdens største geologiske frilandsmuseum. Max 19 deltagere.

Afrikas tropiske paradis. Helt udenfor turismens hovedstrøg.
" !  # 
   $     
festdag, vandrer i regnskoven, sejler i mangroven, og ser skildpadder, der lægger æg på stranden. Max 14 deltagere.

8 dage • fra 9.900 kr • Afrejse hver lørdag fra 24. januar til 14. marts

11 dage • 15.600 kr • 10. januar • 5. februar

15 dage. 28.900 kr • 28. januar til 11. februar

Rundrejser med dansk rejseleder
Små grupper: Max 12 til 20 deltagere
86 22 71 81 · www.viktorsfarmor.dk

