
 

 

”Wurzen Turen” fra 2. til 5. august 1990 
Torsdag aften kl. 22 mødte 21 forventningsfulde spillere og ledere op i NB's klubhus klar til at tage af sted 
østpå. Hvorhen? Jo vi skulle til Wurzen i DDR som genvisit for Wurzen's ynglingehold, der besøgte os i 

pinsen (Nord-Als Cup). Wurzen er en by med ca. 20.000 indbyggere og ligger ca. 35 km nordøst for Leipzig, 
og ca. 100 km fra Dresden. 

 

Efter franskbrød og kaffe i klubhuset blev ”Leos Bus” pakket med vores bagage og turen startede. 
Vi havde knap nok startet bussen før skatmeldingerne fløj gennem luften, 4 mand havde faet sig placeret 

midt i bussen, sådan blev det ved i timevis! 
Der var i det hele taget en fin stemning i bussen. foran os lå ca. 10 timers kørsel før vi var i Wurzen. 

Hen på morgenstunden nåede vi så den før så bevogtede grænse mellem BRD og DDR ved Helmstedt. 
 

Til min store forbavselse så vi ikke en eneste soldat, tolder eller officiel person ved grænsen. man må 

virkelig vedgå at jerntæppet var rullet sammen. 
En del af os har været gennem disse huller før, så vi var meget forbavset over dette syn. Vi var nu i DDR, og 

turen fortsatte nu mod Magdeburg, Halle og videre mod Wurzen. 
De østtyske veje er et kapitel for sig, selv de bedst affjedrede busser kan ikke klare de huller der var i 

vejene. At sove var umuligt, så spillekortene kom frem igen. 

Som vi ved er DDR et landbrugsland hvilket vi fik at se. Marker med korn ca. 1 km brede og en længde som 
fra Nordborg til Svenstrup var ingen særsyn. Roemarker på samme størrelse heller ingen særsyn, og som 

Verner Petersen så rigtig udtrykte det "godt jeg ikke skal hakke roer her". 
Vi kørte gennem byer der ikke har set hverken maling eller anden form for vedligeholdelse de sidste 30 til 40 

år. Vejene gennem byerne var brosten. hvilken larm i bussen! 
Ved Halle så vi så de første skilte mod Wurzen, og vi var fremme og blev modtaget ved banegården som 

aftalt kl. 8.30. 

 
2 mand fra bestyrelsen modtog os og bød os hjertelig velkommen til byen. 

Vi skulle nu indkvarteres på en landbrugsskole som lå et par km uden for byen, på turen derned kom vi forbi 
en russisk kaserne, hvor der var indkvarteret ca. 2000 russiske soldater, i noget vi herhjemme ville kalde et 

hønsehus, meget simpelt, og som Peer sagde "jeg ville ikke bruge dem til mine høns", så simpelt var 

indkvarteringen. 
Vi nåede skolen og blev indkvarteret. Her var rent og pænt, værelser med plads til 6 mand og 1 skab til 

hver. 
Derefter var der et flot morgenbord hvorpå der ikke manglede noget. 

Resten af dagen foregik med en udflugt til Dresden, hvor vi så den gamle bydel, operaen og slottet. 

På turen tilbage til Wurzen besøgte vi byen Meissen, hvor vi så hvordan det 
berømte ”Meissner Porcelæn” blev fremstillet. Derefter gik turen tilbage til Wurzen hvor vi fik aftensmad og 

resten af aftenen hyggede vi os på skolen, samt fik en sludder med nogle af naboerne som fortalte hvordan 
de levede og oplevede den omvæltning i DDR. 

 
Lørdagen startede med en tur til Leipzig hvor vi havde 2 mand med fra bestyrelsen. Vi så og fik fortalt en 

masse fra byen hvor oprøret mod det tidligere regime begyndte. Vi var i kirken hvor demonstranterne 

samlede sig hver mandag aften, en tur til centralstadion med 100.000 siddepladser blev der også tid til. 
Verner og en del af spillerne var nede på grønsværen for at kontrollere banen, men da der ikke var opsat 

mål mente de nok at det 
ikke var her vi skulle spille. 

Turen tilbage til Wurzen sluttede pa stadion hvor vi skulle spille kl. 16.00. Temperaturen har nok været 

omkring de 40-45 grader i solen. At klubben har et boldproblem så vi tydelig, deres bolde var fra dengang 
da vi andre var drengespillere altså midten af halvtresserne. 

Fodboldkampen blev spillet med en af de bolde vi havde med til klubben og resultatet blev 1-1 hvilket må 
siges at være ok. NB's mål blev lavet af Jens Hansen ifølge stadionspeakeren. 



Efter kampen hjem og skifte tøj da vi kl. 19.00 skulle til festmiddag i sportskasinoet ved stadion. Det var et 
flot syn alle spillere og ledere mødte op til denne aften ens påklædt. Her deltog foruden os fra NB også 

byens borgmester, bestyrelsen og indbudte gæster og spillere fra Wurzen. 

Efter det officielle var overstået med overrækkelse af gaver fra begge sider gik vi over til den mere 
kulinariske del af festen. 

Kl. ca. 23.30 kørte vi så tilbage til skolen, en hyggelig aften var forbi. 
Næste morgen søndag kl. 9.00 tog vi afsked med vore værter, vi havde haft 2 pragtfulde dage i Wurzen, 

hvor der ikke manglede noget, vi havde haft oplevelser vi sent vil glemme, en gæstfrihed vi ikke troede 
muligt. I Wurzen sagde vi så farvel men på gensyn til vore gæster. 

Turen gik nu mod Nordborg hvor vi var fremme i kl. ca. 19.30, mange oplevelser rigere, vi havde oplevet 

ting, der får os til at sige ”hvor har vi det godt !”. 
Til slut vil jeg sige alle tak for en dejlig tur og tak til holdet for en helt igennem fin opførelse der er NB 

værdig, samt til chaufføren Poul, der bragte os helskindet frem og tilbage. 
 

Chresten Blom 

 


