
 

Cranach & Luther 
 

Maleren og reformatoren 
 Tyskland 15. – 22. juni 20119  

 

Lucas Cranach, en av Tysklands mest kjente malere, sørget for 

at vi vet hvordan Martin Luther og de andre reformatorene så 

ut. Men han etterlot seg langt mer enn bilder av Luther. 

Lucas Cranach malte reformasjonen, og hans illustrasjoner og 

bilder hadde stor betydning i forhold til gjennomslag for 

reformasjonen. Han illustrerte og trykte talløse flygeblader for 

reformasjonen og han illustrerte Luthers bibel.  

 

Både Cranach og Luther var bosatt i Wittenberg gjennom størstedelen av sine liv, og de preget denne byen, hver på 

sin måte. Det var et tett vennskap mellom dem. Lucas Cranach og hans verksted sto for en stor mengde grafiske 

trykk og malerier. Mye av dette er bevart og er svært tilgjengelig. Vi finner et maleri i Larvik kirke og ytterligere 

fem verker i Nasjonalgalleriet i Oslo, men det meste finner vi i Tyskland.  

 

Gjennom en reise på åtte dager kommer vi tett på Lucas Cranach og hans sønn og får et innblikk i deres store 

betydning i en brytningstid. En reise for å oppdage deres kunst vil ta oss til kjente Luther-steder som Wittenberg og 

Wartburg, men også til bl.a. Dresden, Kronach – Lucas Cranachs fødeby og Weimar der han er gravlagt og bodde 

de siste årene av sitt liv. Turen arrangeres av Vårt Lands venner. 

 

Dagsprogram 
 

Lørdag 15. juni: Oslo – Berlin - Weimar  

Frammøte på Gardermoen senest kl 08:30 og avreise 

med Norwegian kl 10:15. Ankomst Berlin-Schönefeld 

kl 11:50. Herfra fortsetter vi med norsk buss og sjåfør 

sørover til Weimar. Ettermiddagsbesøk i Weimar med 

Cranach Wohnhaus og til Jacobsfriedhof der Lucas 

Cranach er gravlagt. Vi sjekker inn på Leonardo Hotel 

Weimar for tre netter. Middag på hotellet.  

 

Søndag 16. juni: Dagstur til Kronach 

Byvandring og besøk på Festung Rosenberg der vi 

finner flere av Cranachs berømte malerier. Middag på 

hotellet i Weimar om kvelden.  

 

Mandag 17. juni: Wartburg, Gotha og Erfurt 

Formiddagsbesøk på Wartburg der Martin Luther 

oversatte Det nye testamente til tysk på 11 uker, og der 

vi også får se flere arbeider av Lucas Cranach, den 

eldre og den yngre. Lunsjpause i Eisenach før vi kjører 

videre til Gotha. Her finner vi en omfattende samling 

av Cranach-kunst i Herzogliches Museum. 

Kveldsbesøk til Erfurt med middag i Kaisersaal Erfurt 

Lutherkeller. Overnatting på hotellet i Weimar.  

 

Tirsdag 18. juni: Weimar – Dresden   

Formiddagsstopp i Schneeberg for å se på alterbildet i 

kirken. Etter lunsj til Dresden. Innsjekk på Leonardo 

Hotel Dresden Altstadt for to netter. Middag på hotellet 

 

Onsdag 19. juni: Dresden og Meissen 

Formiddag i det berømte Gemäldegalleri Alte Meister i 

Dresden og ettermiddagsbesøk i Meissen. Middag på 

restaurant i byen om kvelden. 

 

Torsdag 20. juni: Dresden – Wittenberg 

Til Wittenberg på formiddagen, og etter en lunsjpause 

blir det byvandring med bl.a. besøk i Cranach-haus, 

Marienkirche og Schlosskirche. Vi bor på Luther-Hotel 

Wittenberg i to netter. Middag på Alte Canzley. 

 

Fredag 21. juni: Wittenberg 

Formiddagen i Wittenberg. Besøk i Lutherhaus.  

Til Potsdam og/eller Jagdschloss Grunevald etter lunsj. 

Middag og overnatting på Luther-hotel Wittenberg  

 

Lørdag 22. juni: Wittenberg – Berlin – Oslo  

Tidlig avreise fra hotellet til Berlin. Avreise med 

Norwegian kl 11:05 og ankomst Gardermoen kl 12:45 

 

Reiseledere: Terje Fonk, Lucas Cranach-kjenner og tidl. prost i Larvik  

  Geir Sandvik, sjåfør og seniorkonsulent i Plussreiser 

 
Pris pr. person i dobbeltrom: kr 15 900,- 
Tillegg for enkeltrom: kr 1700,- 

 
Turprisen inkluderer:  

Flyreise Oslo – Berlin t/r. Bussturen og sju hotellovernattinger m/halvpensjon (frokost og middag), omvisninger og 

inngangspenger i henhold til programmet.  Ikke inkludert: Øvrige måltider, avbestillings- og reiseforsikring. 

  

Teknisk arrangør: 


