
UPPTÄCK TILL LANDS, PA VATTNET 
OCH FRAN LUFTEN EN HISTORISK STAD 
MED SPÄNNANDE OMGIVNINGAR
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Upptäck ön Usedoms solbelysta omgivningar. 
Gör ett besök i Hansestaden Anklam i hjärtat 
av Peenes imponerande flodlandskap.

Gör en tidsresa i en stad, som fick 
stadsrättigheter 1264 och redan 1283 anslöt 
sig till den mäktiga Hansan.  Än idag präglas 
stadens pittoreska siluett av medeltida kultur. 
Kyrkorna Nikolaikirche och St. Marien bjuder 
redan på långt håll in resenären till staden, med 
dess kulturarv i tegelgotik.

Anklam kallas också Lilienthalstadt 
[Lilienthalstaden] efter stadens berömde son: 
humanisten, ingenjören och flygpionjären 
Otto Lilienthal. Besök det prisbelönta museet 
med samma namn. Utforska, med Anklam som 
utgångspunkt Peenes oberörda flodlandskap – 
boplats för havsörn, bäver och utter. Gör en 

kanotfärd, en solarbåttur eller delta i en guidad 
vandring genom Peenetals [Peenedalens] 
myrmarker.

Upplev Nordens Amazonas på dagen – njut 
av fiskspecialiteter och ett glas vin på kvällen, i 
Anklam – en stad med hanseatisk atmosfär. 

SNABBPORTRÄTT
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Sju av tegelgotikens pärlor på ett bräde! 
Redan framför stadens portar befinner sig 
den sägenomspunna Hohe Stein [Höga 
stenen]. Den restes 1458 som en del av   
försvarsanläggningen, som skulle skydda 
staden mot rovriddare.

Blinderingar och trappgavlar pryder fasaden på 
den 32 meter höga Anklamer Steintor. Den högsta 
stadsporten i Pommern, som omnämns för första 
gången i stadsboken 1404 under namnet ”porta 
labidea” har kommit att bli stadens kännemärke. 
Idag informerar museet i stadsporten om 
hansestadens och regionens historia.

Promenera genom Anklams gamla stad, förbi 
gotiska gavelhus, längs den imponerande, 

murgrönsbeklädda stadsmuren. Av den medeltida 
försvarsanläggningen i den dåtida fästningsstaden 
är Pulverturm [kruttornet] bevarat. De främsta 
arkitektoniska skatterna från Hansans dagar 
är och förblir ändå de båda underbart vackra 
stadskyrkorna, St. Marien och Nikolaikirche.

I fjärran reser sig Anklams St. Marienkirches 
torn över Peenes gröna ängar. I det inre av 
den treskeppiga hallkyrkan, som upphöjts till 
”Kulturminnesmärke av nationell betydelse” kan 
man beundra  de nästan fullständigt bevarade 
väggmålningarna från början av 1200-talet. 
De, i regionen unika målerierna visar upp den 
nordtyska tegelgotikens mest färgglada sida. 
Idag firar Anklams evangeliska församling sina 
gudstjänster i St. Marien.

BYGGNADSVERK I TEGELGOTIK - 
MINNEN FRAN EN SVUNNEN TID
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Till den helige Nikolaus - sjöfararnas, fiskarnas 
och köpmännens skyddshelgon - ära lät 
Anklamborna uppföra Nikolaikirche. I kyrkan, 
som färdigställdes på 1400-talet och förstördes 
under andra världskrigets sista dagar döptes 
Otto Lilienthal. Idag byggs kyrkan upp på nytt 
och ska i framtiden härbärgera IKAREUM-
Lilienthal flygmuseum, en samlingssal och ett 
informationscentrum.

Om tegelgotiken i Anklam kan man läsa mer i 
det kostnadsfria informationshäftet ”Historischer 
Stadtrundgang”.

NATTVAND-
RINGAR
Följ med nattväktaren på en prome-
nad i Anklams historiska gamla stad 
och upplev en sommarnatt fylld av 
anekdoter och skepparhistorier från 
trakten.
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”Evig berömmelse” förutspådde Leonardo 
da Vinci den första flygande människans 
födelseort. När Anklambon Otto Lilienthal 
1891 lyckades genomföra de första mänskliga, 
reproducerbara och säkra glidflygningarna 
skrevs världshistoria. Och, rätt gissat hans 
hemstad uppnådde ”evig berömmelse”

Träffa Ikaros, Leonardo da Vinci och bröderna 
Wright på det prisbelönta Otto-Lilienthal-
Museum!

Utställningen i museet tillägnas såväl den i 
Anklam 1848 födde ingenjören, uppfinnaren 
och humanisten Otto Lilienthal som flygets 
spektakulära och ödesmättade historia.
www.lil ienthal-museum.de

I Pommerns högsta stadsport ligger Museum im 
Steintor. Slaver, vikingar, hanseater, svenskar 
och preussare ... Detta museum tillägnas den 
ödesmättade lokal- och regionshistorien. 
Temautställningar, en tvåspråkig audioguide 
och skattsökning via GPS ingår också i museets 
utbud.
www.museum-im-steintor.de 

MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR
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Outdoor-utställningen ”Verschwundene Orte” 
[Försvunna platser] innebär att man på egen 
hand utforskar den historiska stadskärnan. En 
tvåspråkig audioguide – engelska och tyska – 
berättar om de imponerande byggnadsverken 
i tegelgotik. Besökaren orienterar sig med 
hjälp av cykelatrapper i stål med kännetecknet 
”Verschwundene Orte”. För en egen personlig 
audioguide kan man scanna in en QR-kod 
på mobiltelefonen. Fängslande, spännande, 
informativt!

Gör även ett besök i Hansans vapensal i 
Anklams Nikolaikirche – här finns ett, i Europa 
unikt galleri, med de många hansestädernas 
vapen. Sevärda är också de nya korfönstren, 

formgivna av engelsmannen Graham 
Jones, som invigdes 2014 liksom ständigt 
växlande utställningar i kyrkan. I Nikolaikirche 
arrangeras ofta konserter, utställningar och 
bokpresentationer i sakristian. Våga dig också 
på att klättra upp i kyrkans 53 meter höga 
torn, den högsta utsiktspunkten i naturparken 
Flusslandschaft Peenetal!
www.nikolaikircheanklam.de

Anklams St.-Marien-Kirche hör till de viktigaste 
exemplen på pommersk tegelgotik: ett 
sakralbygge av betydande skönhet med 
andaktsfull atmosfär. Förutom de fantasifulla 
medeltida väggmålningarna i det inre av 
den treskeppiga hallkyrkan kan man här 
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beundra konstverk från 1300- till 1700-talet: 
däribland huvudaltaret med ett sengotiskt 
krucifix, den gotländska dopfunten (ca. 
1330), korstolarna från 1400-talet och 
kända Anklambors familjekapell. I tornet 
hänger den största medeltida kyrkklockan i 
Mecklenburg-Vorpommern – ”Apostelglocke” 
[Apostlaklockan]. Utsmyckningen, som 
bl.a. föreställer de tolv apostlarna har gett 
klockan dess namn. Sedan 2014 kompletterar 
ytterligare fem klockor klockspelet i St.-Marien-
Kirche. Här gästspelar musiker från hela 
Tyskland under sommarmånaderna. Också St-
Mariens traditionsrika kyrkokörer har här sin 
hemmascen. Datum för konserter, utställningar 
och gudstjänster
www.kirche-anklam.de 

SCHWEDENMÜHLE 

Vid Peenedamm, i den av svenskarna tidigare 
regerade, nordliga delen av Hansestaden Anklam 
ligger den 1746 uppförda Schwedenmühle 
[Svenskmöllan]. Här har stödföreningen 
”Schwedenmühle e.V.” sitt säte. Föreningen 
engagerar sig för kvarnens bevarande, 
restaurering och grundandet av ett kulturcentrum.

 @schwedenmuehle

GUIDAD RUNDVANDRING 
GENOM ANKLAMS 
HISTORISKA STADSKÄRNA

Guidade visningar genom hansesta-
dens 750-åriga historia kan bokas på 
Anklam- Information och i Museum im 
Steintor.
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Nordens Amazonas omfattar områdena 
Peenetal och Peenestrom. För alla, som vill 
uppleva en aktiv och naturnära semester i ett 
av Västeuropas sista, oberörda flodlandskap är 
Peenestaden Anklam en perfekt utgångspunkt 
för kanot-, kajak-, solarbåt- eller flottutfärder. 
Nätverket ”Abenteuer Flusslandschaft” [Äventyr 
flodlandskap] belönades 2010 med den 
europeiska ”EDEN-Award”.

CYKELSEMESTER

Regionen är inte bara ett förstklassigt 
vattensportområde. Det väl utbyggda 
cykelvägnätet riktning Usedom, inlandet och 
Stettiner Haff erbjuder ytterligare möjligheter 

till aktiv rekreation. Längre cykelfärder kan 
man göra på Mecklenburgischer Seen-Radweg, 
Oder-Neiße-Radweg och Berlin-Usedom-
Radfernweg. Den, som vill cykla inom regionen 
håller sig till Usedom-, Peenetaal- eller Stettiner-
Haffrundweg, den östliga Backstein-Rundweg 
eller gångvägarna längs strandkanten.

KARAVANPARKERING

Upplev soluppgången över Peene på morgonen 
och njut av kulturutbudet i hansestaden på 
kvällen. För campare erbjuder den centrumnära 
uppställningsplatsen vid Entensteig – som 
komplement till båtrastplatsen – lugn och rekreation.
www.caravan-anklam.de 

PA TUR I NORDENS AMAZONAS



N
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GUIDADE UPPLEVELSETURER 
I PRISBELÖNTA PEENETAL

med tystgående solarbåt, till fots eller 
med kanot startar direkt vid Peene i 
 Anklam och kan bokas på 

www.abenteuer-flusslandschaft.de

BATSEMESTER

Direkt vid strandkanten i Nordens Amazonas 
erbjuder, sedan 2003 Hansestaden Anklams 
centralt belägna vattenrastplats komfort och 
avkoppling med 13 förtöjningsplatser, en 
slipanläggning, camping- och lekplats och ett 
modernt servicehus.
www.wasserwanderrastplatz-anklam.de

FISKESEMESTER VID PEENE

Även sportfiskare är hjärtligt välkomna till 
Peene. Fiskekort för turister kan fås på Anklam-
Information.
info@anklam.de
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FLYGPLATS OCH AERONAUTICON

Til l f lygplatsen Anklams attraktiva erbjudan-
den hör f lygturer av olika slag med segel -
f lygplan, luftballong eller en fyrsitsig Cessna. 
Här l igger också Aeronauticon - Otto-Li l ient-
hal -Museums museipedagogiska park, med 
kunskapspark, äventyrslekplats, halfpipe, 
BMX- och skatebana. 
www.lil ienthal-museum.de/olma/aer.htm
www.flugplatz-anklam.de 

STADSPARK MED DJURHAGE 
OCH LEKPLATS 

Mitt i parken ligger djurhagar - där man får gå 
in - med getter, åsnor och fjäderfä. För de minsta 
sörjer stadsparkens lekplats för aktiv omväxling.

fliken lekplatser:  
www.anklam.de 

KINO ANKLAM

Anklams bio, vid hamnen har tre moderna sa-
longer med underhållning för hela familjen, med 
film i 2D- och 3D-format.
www.kino-anklam.de

SIMHALL I BLUTHSLUSTER PARK

K-märkt badnöje! Idag är DDR:s första “folksim-
hall“, byggd 1968 i Anklam K-märkt. Unna er 
några timmars badglädje i 25-metersbassängen 
eller koppla av i bastun.
www.peenerobben.de

UPPLEVELSER FÖR HELA FAMILJEN
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THEATER ANKLAM

En kulturpärla och centralpunkt i Vorpommerns 
teaterlandskap. Här det titta, lyssna, och skrat-
ta som gäller! Teatern övertygar med verk av 
Schiller, Shakespeare med flera. En särskild high-
light: friluftsspektaklet “Die Peene brennt“ [“Pe-
ene brinner“]. www.theater-anklam.de

JANUARI/DECEMBER
litteraturpresentationer i St. Nikolais sakristia.

APRIL
Bokens dag

MAJ
Internationell museidag · Hansans dag och Tag 
der Städtebauförderung [Stadsprojektens dag] · 
Internationell Trabbiträff på flygplatsen

JUNI
Barnens dag och arkitekturens dag

JULI/AUGUSTI
Revy och dans i Nikolaikirches mittskepp

JULI/AUGUSTI  
Sommarmusik i St. Marien-Kirche

AUGUSTI
Anklamer Hansefest vid Peenes strand

SEPTEMBER
Die “Peene brennt“, teaterspektakel vid Peenes 
strand · Tag des offenen Denkmals [De öppna kul-
turminnenas dag]

DECEMBER 
stämningsfulla adventskonserter och julmarknad

läs mer i:  fliken ”Kulturmomente” 
www.anklam.de

SPECIELLA KULTUREVENEMANG I HANSESTADEN



Reserutter · Evenemangstips · Biljettservice · 
Cykel-, vandrings- och stadskartor · Hembygdslektyr · vykort · 
regionala produkter · souvenirer · Wi-Fi · Nätshop m.m.

ÖPPETTIDER

15:e maj – 14:e september

mån – fre 09.00 – 18.00
lör 09.00 – 12.00

Markt 3 
17389 Anklam  
Tel. +49-(0)3971-835154

info@anklam.de

15:e september – 14:e maj

mån – fre 09.00 – 16.30

ANKLAM-INFORMATION



I sin egenskap av regional knutpunkt i Landkreis 
[storkommunen] Vorpommern-Greifswald når man 
Anklam via Bundesstraße 109, 110 och 197. Den, 
som vill resa lite mer avspänt och sorglöst använ-
der sig av de mycket goda tåg- och bussförbindel-
serna. Vattenvägen är stadens hamn tillgänglig för 
passagerarfartyg och fritidsbåtar. I Hansestaden 
Anklam finns också en flygplats där charterplan 
kan starta och landa. För dagsutflykter lämpar sig 
det utmärkta, kommunala bussnätet.

HITTA HIT


