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Overblik over Brandenburgs Havelsøer
og regionen Brandenburg an der Havel

Fra maj til september kan du på en 1-times bytur snuse til 
seværdigheder i Den nye By i Brandenburg an der Havel. Mødested 
er brønden Fritze-Bollmann-Brunnen i Hauptstraße hver dag kl. 11. 
Derudover er der hver dag kl. 14.30 en opdagelsestur igennem Den 
gamle By inkl. Domkirkeøen. Mødested herfor er Fontane Klub ved 
broen Jahrtausendbrücke.

Tag på en tidsrejse gennem epokerne sammen med en guide. Du vil 
høre anekdoter om Brandenburgs æresborger Loriot, noget om 
Brandenburgs original „Fritze Bollmann", det sagnomspundne 
Marienberg og Bauchschmerzenbrücke, "mavepinebroen".

Vejen fører forbi talrige historiske Mindesmarker Første stop på 
turen er bymodellen på markedet i Den nye By. Få her et overblik 
over de tu historiske bykerner og oplev byen fra fugleperspektivet.

Yderligere stop er Sankt Katharina kirke, en betydningsfuld 
repræsentant for den nordtyske teglstensgotik, og Pauliklosteret 
med delstatens arkæologiske museum. Turen ender ved 
turistinformationen.

Oplev den tusindårige byhistorie på en time for 4,00 ¤ pr. person. 
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

1-times byture

KORTE OPDAGELSESTURE

Sankt Peter og Sankt Pauls 
domkirke står der, hvor 
Brandenburgs vej ind i historien 
begyndte. Her lå borgen 
Brandenburg, som domkirken, 
byen, markgrevskabet og den 
nuværende delstat kan henføre 
deres navn til. I år 2015 fylder 
domkirken 850 år. I løbet af de 

sidste otte og et halvt århundrede blev den gang på gang vidne til 
omvæltninger og nybegyndelser, men forblev altid trofast over for 
sit kald: at være et sted for gudstjenester og et tegn på troen i 
verden.
Domkirkens mure fortæller historien om det omskiftelige forhold 
mellem kirke og politik, men først og fremmest om de mennesker, 
der har haft og har hjemme her.

Åbningstider:
man - lør kl. 10.00 - 17.00
lør kl. 11.30 - 17.00
Maj til september:
ons kun kl. 10.00 - 12.00

DOMKIRKEMUSEET

i Sankt Peter og Sankt Pauls domkirke

Delstatens museum, der har til 
huse i det middelalderlige 
Paulikloster, viser 
betydningsfulde vidnesbyrd fra 
Brandenburgs ca. 130.000-
årige kulturhistorie – fra den 
ældste stenalders jægere og 
samlere frem til den nærmeste 
fortid. Udover arkæologiske 

kostbarheder, bl.a. verdens ældste bevarede bærenet, der blev 
fremstillet for 10.000 år siden, indbyder multimediastationer og 
kunstfærdige livsbilleder til at udforske for længst svundne verdener. 
Derudover tematiseres Pauliklosterets bevægende historie, som er et 
af teglstensgotikkens hovedværker fra Markgrevskabet Brandenburg.

Museumsfesterne Archäovent og Archäotechnica, der gør det muligt 
for store og små at opleve historie på nærmeste hold, tiltrækker 

hvert år et stort antal 
besøgende i juli og august.

Åbningstider: 
tir - søn kl. 10.00 - 17.00

DELSTATENS ARKÆOLOGISKE MUSEUM

BRANDENBURG i Pauliklosteret

Neustädtische Heidestraße 28 
14776 Brandenburg an der Havel

tlf. 0045 / 3381 / 4104112
fax 0045 / 3381 / 4104119

info@landesmuseum-brandenburg.de
www.landesmuseum-brandenburg.de

Burghof 9 
14776 Brandenburg an der Havel

tlf. 0045 / 3381 / 2112221
fax 0045 / 3381 / 2112222

info@dom-brandenburg.de
www.dom-brandenburg.de

Pris: 0,50 ¤

Neustädtischer Markt 3
14776 Brandenburg an der Havel

Det elegante, ottekantede teglstenstårn 
blev opført i 1411 og beskyttede i sin tid 
Mølleporten.

20 Mølleportens tårn

I tilslutning til forsvarstårnet løber 
Neustädtisches Wassertors vandpromenade. 
Nyd den fascinerende udsigt over 
Havellandskabet med siv i kanten. Via 
Mühlendamm, der skiller Oberhavel og 
Unterhavel ad, kommer du til Domkirkeøen, 
byens ældste bebyggelsesområde.

Vandporten i Den nye By21

Sankt Petrikirken ligger på stedet for det 
forhenværende borgkapel og er det sidste, 
der tyder på det berømte Brandenburg 
borganlæg fra det 12. årh. Den nuværende 
kirke, en bemærkelsesværdig salkirke fra 
det 13. årh., bruger domkirkens menighed 
som vinterkirke.

Skt. Petrikirken19

Det største minde fra industritiden i 
Brandenburg an der Havel er 
Siemens-Martin-Ofen, den sidste af tolv 
vældige smelteovne.. 
I dag er den gevaldige produktionshal et 
museum, der kan opleves, og desuden 
sted for udstillinger og koncerter.

Industrimuseet 
Brandenburg an der Havel

22

Fotos: 

BRANDENBURG  AN  DER  HAVEL

Feriemål i Havelland

STG mbH, Christian Griebel, Daniela Hänsch, Rüdiger Böhme, 
Alexander Mühle, Archäologisches Landesmuseum, Fritz Fabert, 

Frank Brekow, Industriemuseum Brandenburg an der Havel, 
Stadtmuseum im Frey-Haus

Bundesgartenschau 2015 
Havelregion

 Flyeren blev fremstillet med støtte fra byen Brandenburg an der Havel. tlf. 0045 / 3381 / 79 636 0
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PÅ SPORENE AF MERE END 
1000 ÅRS HISTORIE

Brandenburg an der Havel har ikke kun én, men hele tre historiske 
bykerner. Den gamle By, Den nye By og Domkirkeøen gør indtryk 
med imponerende sakrale og profane bygninger og en fascinerende 
skiften mellem middelalderby, vidtstrakte parkanlæg og Havel-
flodens bredder.

Opdag Brandenburg an der Havel ved at gå en tur langs gåruten, 
der er forsynet med skilte. Herfra udgår yderligere veje til 
interessante steder. Vi kan anbefale markedet i Den nye By som 
udgangspunkt, i umiddelbar nærhed af turistinformationen.

Fra 1180 blev Den gamle By og Den nye 
By anlagt som selvstændige byer med egne 
rådhuse og bevarede deres selvstændighed 
frem til 1715. Rådhuset i Den nye By, der var 
blevet bygget omkring år 1400, blev ødelagt 
under anden verdenskrig. På dette sted 
præsenterer sig i dag markedet i Den nye 
By som vidtstrakt plads med mulighed for 
at sætte sig ned og dvæle lidt.

Markedet i Den nye By1

Allerede i 948 blev det første bispedømme 
øst for Elben grundlagt i Brandenburg. Efter 
at Albrecht Bjørnen var kommet i besiddelse 
af borgen Brandenburg, centret for det 
slaviske Hevellerfyrstendømme, i 1157, 
måtte han derfor aflevere den nordlige del 
af sin borgø til biskoppen. I 1165 blev 
grundstenen til den romanske domkirke 
nedlagt, en monumental treskibet søjlebasilika 
af teglsten. Det lukkede bygningsvark 
med domkirke, bolig- og arbejdsbygning og 
herrehuse hører til de bedst bevarede anlæg 
af sin art i Tyskland.

Sankt Peter og Sankt Pauls domkirke18

På Grillendamm alléen blev der mellem 1840 
og 1910 plantet sumpcypresser, som kun 
meget sjældent kan ses i denne alléform nord 
for Alperne. I dejligt vejr kan det anbefales at 
tage et smut forbi badestranden ved 
Grillendamm.

Grillendamm17

Sankt Gotthardt sognekirken blev allerede 
grundlagt i slavisk tid og er således en af 
de ældste kirker i Havelland. 
Af den romanske kampestensbasilika er den 
monumentale vestbygning bevaret. Kirken 
blev nybygget omkring midten af det 15. årh. 
som treskibet hallekirke med kapeltil-
bygninger i syd og nord i sen-gotisk stil. 
Udstyret er imponerende.

Sankt Gotthardt sognekirken16

Med 68 m over havets overflade er 
Marienberg det højeste punkt. Fra det i 
1974 byggede udkigstårn Friedenswarte 
har man en imponerende udsigt.

Marienberg og Friedenswarte11

Tårnet fra det 14. årh. sikrede Plauerporten, 
der ikke eksisterer mere. Herfra fører det 
middelalderlige voldanlæg stadig som 
promenade hen til Rathenowportens tårn.

Plauerportens tårn12

Den romanske teglstensbasilika, hvis byggeri 
blev påbegyndt mellem 1166 og 1174, var 
engang sognekirken for den for længst 
forsvundne by Luckenberg. 

Sankt Nikolai kirken10

Brandenburgs ældste bytårn blev allerede 
påbegyndt omkring 1300 med et kvadratisk 
grundrids. Dengang havde det en 
gennemkørselsport og en vindebro. Senere 
blev det forhøjet til 28 m. I stueetagen blev 
der indrettet et fangehul. Fra den tid af blev 
trafikken ledt igennem porten ved siden af 
og det mægtige anlæg foran porten med 
de to broer.

Rathenowportens tårn15

Ved markedet i Den gamle By er 
forvaltningscentret fra middelalderen og den 
tidlige moderne tid bevaret: Rådhuset i Den 
gamle By, der blev opført i 1468 og allerede 
mistede sin funktion ved byernes 
sammenlægning i 1715, ordonnanshuset, 
syndikats- og sekretariatshuset 
(det nuværende bibliotek) og inspektørhuset.
 
Siden 2006/07 residerer byforvaltningen igen 
her. Ordonnanshuset, et af de rigeste 
nordtyske borgerhuse fra tiden omkring 1300, 
blev luksuriøst ombygget i 1482.

Rådhuset i Den gamle By14

Frey-Haus blev bygget i 1723 i barok stil og 
huser bymuseet, der indbyder til en tur 
gennem byens historie.

Bymuseet i Frey-Haus13

Af det forhenværende franciskanerkloster 
Sankt Johannis er kun kirken bevaret som 
ruin. I de nedre dele kan man se resterne 
af den enkle salkirke fra omkring 1250, 
som blev forhøjet og forsynet med 
hvælvinger i gotisk tid. I det 14. årh. 
opstod der på nordsiden Tysklands 
sandsynligvis største keramiske 
stavværksrose.

Sankt Johannis8

Den gamle smædevise om Fritze Bollmann, 
den legendariske barber fra Brandenburg, 
er kendt langt ud over byens grænser. 
Visens otte vers kan du læse på brøndens 
kant.

Fritze Bollmann-brønden2

Sognekirken i Den nye By blev opført for 
mere end 600 år siden af bygmesteren 
Heinrich Brunsberg fra Stettin og er en af 
de mest betydningsfulde teglstensbygninger 
i Nordtyskland. Overordentligt rigt udstyret, 
med bronzedøbefont, Hedvig-alter og 
fascinerende stavværk i sidekapellerne, er 
den en særlig juvel inden for den sene 
teglstensgotik.

Sankt Katharina kirken3

Dominikanerklosteret, der blev påbegyndt 
omkring 1286, hører til Nordtysklands bedst 
bevarede tiggermunkeklostre. Her åbnede 
delstaten Brandenburgs arkæologiske 
museum sine porte i 2008. Den permanente 
udstilling med ca. 10.000 udvalgte 
udstillingsgenstande byder et fascinerende 
overblik over Brandenburgs mere end 
130.000-årige kulturhistorie.

Pauliklosteret4

Den katolske menigheds sognekirke blev 
opført i 1849/51. Her udførte den britiske 
glaskunstner Graham Jones i alt 13 
kirkevinduer om emnet »Skabelsen – fra 
mørket til lyset«. Det drejer sig om et af 
de få arbejder æf samtidig glaskunst i 
Østtyskland.

Den Hellige Treenighedskirke5

Det 32,5 m høje forsvarstårn fra det tidlige 
15. årh. er det højeste af Brandenburgs 
bytårne og det eneste, der er tilgængeligt. 
Her har en udstilling om Havelsejladsen 
til huse. Fra taget har man et godt udblik 
over den historiske indre by.

Stenportens tårn6

Ved siden af broen mellem Den gamle By 
og Den nye By lå engang, midt i floden 
Havel, bytinget, den højeste domstol. 
Her starter passagerskibe på deres rundture 
og sportsbåde lægger til. 

Salzhofufer og Jahrtausendbrücke7

I Den slaviske Landsby har man ud fra 
arkæologiske undersøgelsesresultater 
rekonstrueret en lille landlig bosættelse, 
som den kunne have set ud for tusind år 
siden. Blokhuse, flettede huse, brønd, 
smedje og bageovn minder om de slaviske 
forfædres tid i Havelland.

Den slaviske Landsby9

Rolandstatuen fra 1474 i overnaturlig 
størrelse blev flyttet herover fra Den nye By. 
Den symboliserer købstadens friheder. 

Rolandstatuen14
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DEN INDRE BY
BRANDENBURG AN DER HAVEL 
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