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SKIFERIE HEMSEDAL
... MED GARANTI BILLIGST TIL NORGE

Prisen er baseret på 

billigste ophold i perioden.

Tag færgen på skiferie og ankom friske og ud-

hvilede. Kun på danskbilferie.dk kan du online 

bestille alle færgeruter til Norge og Sverige.

F.eks. Hirtshals – Larvik, Fr.havn – Göteborg,

Fr.havn – Oslo & København – Oslo.

TAG FÆRGENPrisen er for 2 voksne og 2 børn + 1 bil

HEMSEDAL

SKILEJE SPAR 20%

LIFTKORT SPAR 10% 

I alt fra kr.

958,- 455,-
Pris pr. pers. fra*

*4 dage ved 8 personer

ste bygninger af ældre dato, der stadig står i Kali-
ningrad. Statuen af Kant – legemliggørelsen af
højtudviklet åndsliv og intellekt – står næsten
uhyggelig tæt på et håndfast bevis for det nazisti-
ske vanvid, nemlig bunkeren, hvor general Otto
Lasch forsøgte at forsvare Königsberg til det sid-
ste. Med kun tre udmattede divisioner over for
Den Røde Hærs 36 var det fra starten udsigtsløst.
Lasch gav dog først op på et tidspunkt, da russi-
ske soldater allerede var trængt ind i bunkeren.
For sin "fejhed" blev han dømt til døden in
absentia af Hitler. Det underjordiske forsvars-
værk er indrettet til museum. 

Død og murbrokker
Det er, som om byen nu i højere grad omfavner
sin fortid og usædvanlige historie, efter Sovjet-

unionens sammenbrud betød nye tider i
1990'erne. Siden har turismen været tiltagende,
og en stor del af de tilrejsende er tyskere, der
ønsker at besøge »det tabte hjem«. En kampagne
af plakater i busskure viser sort-hvid fotografier
af det gamle Königsberg. Der kan man se en drif-
tig tysk handelsby komplet med smukke bygnin-
ger og hektisk gadeliv fra kort før Anden Ver-
denskrig, som forvandlede det hele til død og
murbrokker. Det er let at afvise plakaterne som
blot et reklamefremstød til ære for turisterne.
Måske tjener de også til at aftabuisere fortiden
for byens egne indbyggere og opbygge en fælles
identitet på nogle meget specielle præmisser.
Med sin tyske arv adskiller Kaliningrad sig trods
alt markant fra det Rusland, der ligger uden for
enklaven. N

REJSEN DERTIL

Fra Kastrup til Kaliningrad flyver man over Riga med
Air Balitc. Retur koster det omkring 2.000 kroner. 

Desuden er der direkte tog til Kaliningrad fra Berlin.
Læs mere på Deutsche Bahns hjemmeside. 
www.db.de

OM KALININGRAD

Kaliningrad er en russiske enklave med 940.000 ind-
byggere. Hovedbyen af samme navn har 430.000
indbyggere. Omgivet af Østersøen, Litauen og Polen
er området ikke landfast med resten af Rusland. En-
klaven er cirka dobbelt så stor som Sjælland. Byen
hed tidligere Königsberg og blev grundlagt af Den Ty-
ske Orden i 1255. Efter Anden Verdenskrig tilfaldt
området Sovjetunionen, og det blev opkaldt efter en
af Stalins kammerater, Mikhail Kalinin. Königsberg
blev derfor omdøbt til Kaliningrad. I dag ligger byen
og det tilhørende område som en enklave klemt inde
mellem EU-landene Litauen og Polen.
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Anna er 105 år gammel
og ikke længere så godt
gående. Derfor holder
hun af bare at krydse ga-
den fra sit hjem, sætte
sig og følge med i, hvad
der sker. Hun tilhører den
befolkningsgruppe, der
fra det øvrige Sovjetuni-
onen fik mulighed for at
flytte til Königsberg. Det
skete efter, at den oprin-
delige tyske befolkning
var blevet fordrevet af
den Røde Hærs soldater
i Anden Verdenskrigs sid-
ste måneder. 

Med sin ty-
ske arv ad-
skiller Kali-
ningrad sig
trods alt
markant fra
det Rusland,
der ligger
uden for en-
klaven.


