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Program för resa till Tyskland 2012-06-27 - -07-02

Dag 1. Onsdagen den 27 juni 2012
Program i stort
Dagen ägnas åt bussresande samt förbrödring. Det går inte att undvika den här dagen, den
måste bara genomföras!
Det kommer vara ett par trötta kamrater som går och lägger sig på Baltic Arcona.

Tid

Aktivitet

Anm

09.15
09.30
13.00
17.00
17.45
19.00

Järnvägsstationen Karlstad
Hemvärnsgården By 51
Lunchstopp
Trelleborg
Avgång färja mot Sassnitz
Middag på färjan

Molkoms buss 65 pass

21.45
22.30
23.45

Ankomst Sassnitz
Buss mot Stralsund
Ankomst Stralsund

S Göteborg

Middagen ingår i paketet och
vi äter i restaurangen

Incheckning Baltic Arcona
Hotell
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Dag 2. Torsdagen den 28 juni 2012
Program i stort
Förmiddagen ägnas åt Stralsund, främst studeras de svenska minnen som fortfarande präglar
staden. En svensktalande guide kommer lotsa oss genom Stralsunds gator under 2h. Efter
lunch på egen hand ilastar vi bussen och påbörjar framryckningen mot Berlin.
Tid
09001100
11001300
1300
1700

Aktivitet
Morgonrutiner / egen tid / frukost
Guidad rundtur i Stralsund med tema, ”I
svenskarnas fotspår”.
Utforska Stralsund på egen hand inklusive egen
lunch
Bussresa Stralsund - Berlin
Ankomst Berlin

1800
1930

Reseinformation, välkomst drink.
Gemensam middag på Restaurang Bavarium.

Anm
Hotellet
Uppsittning i bussen 0900
rundtur med buss och till fots

26 mil = 3,5 timmar
Incheckning på Hotell
Ambassador
Hotellet
Fotmarsch till restaurangen.
www.bavarium-berlin.de

Historik
När Stralsund 1628 bad om hjälp från Sverige mot den kejserliga belägringen, fick man också
denna. Genom Westfaliska freden 1648 blev Stralsunds tillhörighet till Sverige folkrättsligt
sanktionerat. Stadens "svensktid" som under vissa tider avbröts av kurbrandenburgsk, dansk
och fransk överhöghet, varade till 1815. Stralsunds särskilda betydelse för Sverige låg i att
staden var den nordiska maktens sista fästning på det europeiska fastlandet.
Den svenska stormaktspolitiken medförde talrika problem för Stralsund. Tyvärr kunde man
inte längre tala om en blomstrande hansastad. Den ökade skattemässiga belastningen på
borgarna och handeln hade negativa konsekvenser för stadens utveckling. Handel och sjöfart
led av de av Sverige förda krigen, exempelvis vid belägringarna 1678 och 1715. De
brandenburgska bombardemangen i oktober 1678 och stadsbranden 1680 skapade stora luckor
i stadsbilden. Först med begynnelsen av "Frihetstiden" infann sig mer av ro i staden.
Huvudnäringarna sjöfart och handel återhämtade sig och befolkningstalen steg åter igen.
Exempel på byggnader från svensktiden utgör Regeringsbyggnaden vid Badenstrasse som
byggdes 1726-30 och Kommendaturen vid Alten Markt (Gamla Torget) från 1746. Under
1700-talet uppstod de första manufakturerna: ett sk Amidommacherei, ullmanufaktur,
fajensmanufaktur och spelkortsfabrik. Byggmästaren Nikodemus Tessin d.ä. och upptäckaren
av syre Carl Wilhelm Scheele är i Sverige båda bekanta. De härstammade båda från
Stralsund. Svensktiden slutade för Stralsund i oktober 1815. Ny landsherre blev den
preussiska kungen.
Vid fälttåget 1712 landssteg vårt regemente på Rügen för att efter ca två veckors uppehåll i
Stralsund fortsätta marschen mot det kommande slagfältet i Gadebusch.
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Dag 3. Fredagen den 29 juni 2012
Program i stort
Förmiddagen ägnas åt att upptäcka Berlins händelserika historia, det gör vi inledningsvis från
bussen. Förmiddagens höjdpunkt kommer vara ett besök i riksdagshusets fantastiska
glaskupol som ger en mycket bra överblick över staden. Efter riksdagshusbesöket fortsätter vi
till fots. Under fotmarschen blandar vi besök vid historiska platser och taktiska händelser från
andra världskrigets slutstrider.
Tid
09001100

Aktivitet
Morgonrutiner/egen tid / frukost
Guidad rundtur i Berlin på ungefär 2 timmar.
Rundturen avslutas med besök i Riksdagshuset
kl 1100

Anm
Hotellet
Uppsittning i bussen 0900
rundtur med buss och till fots.
Vår guide Annika Blesseum
visar oss Berlin

Den guidade turen besöker bland annat följande
platser
Topographie des Terrors
Europa Center - Kurfürstendamm/Rankestraße
KaDeWe
Lützowplatz
Kulturforum
Potsdamer Platz
Jüdisches Museum
Checkpoint Charlie
Gendarmenmarkt
Alexanderplatz
Berliner Dom
Friedrichstraße/Unter den Linden
Brandenburger Tor
Hauptbahnhof/Lehrter Bahnhof
Straße des 17.Juni
Schloss Charlottenburg
Kurfürstendamm

11.00
12.0013.00
13.00-

Besök i Riksdagshuset
Guidad tur till fot från Molkebron över
Brandenburger Tor och avslutas vid platsen för
rikskansliets bunker
Berlin på egen hand

Innehåller moment av fältövningskaraktär
Bussen går tillbaka till hotellet
för de som vill. Lunch och
middag på egen hand.
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Dag 4. Lördagen den 30 juni 2012
Dagens program syftar till att fördjupa kunskaperna om Berlins slutstrid genom att besöka
några viktigare platser och terrängavsnitt utan för Berlins centrala delar. Resegruppen
förbehåller sig rätten att under resan anpassa genomförandet utifrån friktioner på slagfältet.

Tid
08.0009.00
09001030
10301300
13001430
14301600
16001730
17301800
18001845
18451900

Aktivitet
Morgonrutiner / egen tid / frukost
Avresa från hotellet till Zossen
Besök vid bunkerkomplexet Maybach
där tyska arméns överkommando var
grupperat från 1939-1945
Transport till Zossen till Seelow. Lunch
utspisas under denna transport.
Besök vid Seelow museet och terrängavsnittet där anfallet på Berlin startade.
Transport från Seelöw till Karlshorst,
Berlin.
Besök vid platsen för Tysklands
ovillkorliga kapitulation 8 maj 1945.
Transport från Karlhorst till Bendler
block
Besök vid platsen där von Stauffenberg
mfl. avrättas 21 juli 1944.
Transport från Bendler block till Hotel
Ambassador

Anm
Hotellet
Sträcka: 51,2 km
Körtid: 46 min
http://www.buecherstadt.com/en/bunke
r/
Sträcka: 97,5 km
Körtid: 1tim 22 min
http://www.gedenkstaette-seelowerhoehen.de/
Sträcka: 66,1 km
Körtid: 1 tim 12 min
http://www.museumkarlshorst.de/en.html
Sträcka: 15, 3 km
Körtid: 28 min
http://www.gdw-berlin.de/index-e.php
Sträcka; 2,4 km
Körtid: 6 min
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Dag 5. Söndagen den 1 juli 2012
Program i stort
Vi checkar ut från hotellet och lämnar Berlin. Framrycker norrut 24 mil till slagfältet. På
slagfältet finns en minnessten med deltagande förbands namn. I 2 Kamratförenings platta är
skadad och bör förslagsvis bytas ut. Vi genomför en muntlig rekonstruktion av slaget samt
avtäcker en minnesplatta. Lämpligen äter vi medhavd lupak på plats alternativt egen lunch i
centrala Gadebusch. Anträder därefter marschen mot färjeterminalen i Kiel via ett större
varuhus för sedvanlig inhandling. På färjan äter vi gemensam avslutningsmiddag.
Tid
09.00
12.00
13.00
14.00
16.00
18.00
19.00
20.30

Aktivitet
Morgonrutiner / egen tid / frukost / utcheckning
Avmarsch med buss mot Gadebusch, 24 mil
Lunch
Historik och beskrivning av slaget
Avmarsch mot Kiel, 12,5 mil
Möjlighet till inköp varuhuset Citti Park Lübeck
Till Färjan i Kiel
Avgång med Stena Scandinavia
Gemensam middag

Anm
Hotellet
Skriftlig info utdelas i bussen
Lunch efter vägen
Henrik och Johan
Max vikt meddelas senare
Över och underslaf på färjan
Ingår i paketet.

Historik
Under Karl XII:s uppehåll i Turkiet hade generalen Magnus Stenbock i uppdrag att försvara
de svenska besittningarna i norra Tyskland.
Vårt regemente fick efter Poltava sättas upp på nytt förutom de fyra hemmavarande
kompanierna. Regementet tjänstgjorde vid norska gränsen fram till 1712 då det i september
fördes över till Pommern till general Stenbocks armé. I december 1712 hade danska och
sachsiska trupper gått i ställning vid Wakenstädt och besatt Gadebusch. Den danska kungen
Fredrik ställde upp trupperna för drabbning med svenskarna.
Slaget började på förmiddagen den 9 december och utkämpades bittert från båda sidor. Det
överlägsna svenska artilleriet täckte infanteriets uppmarsch, som förberedde terrängen för
kavalleriet. Närke-Värmlands bataljoner fördes av överste Adlerfelt respektive major
Starkenflycht och stod i centerns högra flygel i första träffen.
Under eldgivningen från de segerrika svenska vapnen drog sig danskarna tillbaka mot
Wakenstädt och över Roggendorf mot Mölln och Ratzeburg. Det kom att bli det sista
framgångsrika fältslaget för Sverige under stormaktstiden.
Danskarna drabbades av många döda och tillfångatagna. Svenskarnas förluster var långt
mindre. De flesta stupade på båda sidor begravdes på slagfältet. Några officerare fick sina
gravar i och vid kyrkan i Gadebusch.
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Dag 6. Måndagen den 2 juli 2012
Program i stort
Dagen består i att ta oss från färjan till hemmet.

Tid
09.00
Fm
13.00

Aktivitet
Ankomst Gbg
Kaffe i Brålanda
Karlstad

Eventuella frågor besvaras av resegruppen och i första hand



Henrik Larsson,
Johan Ekstam

Anm

