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Efter besøget på AIRBUS Defence & Space og turen ud i rummet under sidste års studietur var turen nu 

kommet til AIRBUS fabrikkerne i Hamburg, hvor de kæmpestore fly til civil persontransport bygges.  

Næste mål på turen var den nordtyske Østersø havneby Rostock, der efter afslutningen af DDR tiden har 

gennemgået en rivende udvikling. Vi ville gerne have et indblik i de omfattende infrastrukturforbedringer 

og hvordan virkningen har været på fremkommeligheden til den store og vigtige havneby Warnemünde, 

der har stor betydning for trafikken mellem Skandinavien og det europæiske kontinent. 

 

Første stop på turen var dog Landungsbrücke i Hamburg, hvorfra 

vi tog på havnerundfart i Hamburgs imponerende containerhavn. 

Havnen håndterer årligt knap 8 mio. containere (TEU) svarende til 

godt 32.000 enheder pr. arbejdsdag.  Det kræver et effektivt 

logistikapparat – specielt da havnen jo er placeret midt i en storby 

med knap 2 mio. indbyggere.  

Herefter gik turen gennem eftermiddagstrafikken til den vestlige 

del af Hamburg, hvor Airbus har en af deres tyske 

samlefabrikker. Efter at have gennemgået sikkerhedscheck og 

paskontrol blev vi lukket ind i 2 hold, hver med en pensioneret 

engelsktalende Airbus medarbejder som guide. 

Fabrikken i Hamborg, der er arbejdsplads for 18.000 

mennesker, står for at montere en del af kabinen, alle 

andre komponenter fremstilles i for eksempel Frankrig og 

England for derefter at blive fløjet til Hamborg og blive 

færdigmonteret her. 

Den godt to timers lange rundvisning kunne blandt andet 

byde på hallerne, hvor flyene står på gigantiske 

samlebånd, og der arbejdes på kabinerne samt hangaren, 

hvor flyene står klar til en bemaling fra en lysegrøn farve 

til hvid med diverse flyselskabers logoer på. 

Fabriksarealet er en hel by med egne ”bybusser” og 

hallerne er gigantiske! 

Igen fik vi et indblik i en imponerende logistik, da de enkelte flydele fremstilles på forskellige fabrikker - 

fortrinsvis i Europa - for derefter at blive fragtet rundt med gigantiske transportfly eller skibe til de 

enkelte samlefabrikker.  

Af de totalt ca. 18.000 ansatte er ca. 3000 montører, der er beskæftiget med samlearbejde – resten er 

administrative, udviklere eller ingeniører. Man har konstant ca. 800 lærlinge. 

Sikkerhed og nøjagtige er overalt højt prioriteret. Derfor arbejder man kun i 2 holds skift, da man ikke 

ønsker trætte medarbejdere på natarbejde. 

Og her er endnu ingen virkning af miljøaktivister. Man har dog opgivet produktionen af det 

kæmpemæssige A380 fly, da det er for brændstofkrævende. Men ordrebogen er fyldt mange år ud i 

fremtiden med de øvrige flymodeller- selvom selskabet kan levere over 800 fly om året.  

Dagens program var hermed slut og vi kørte til vort hotel ”Motel One” i Rostock. 

Fredagen stod igen i logistikkens tegn. Vor svensktalende guide mødte på hotellet kl. 10 og tog med os 

på en bustur rundt i Rostock.  



 
Byen har 207.513 indbyggere (2016), fik sine 

købstadsrettigheder i 1218, men blev oprindelig grundlagt af 

venderne. Rostock var i middelalderen en vigtig by i 

Hanseforbundet. Havnen i Rostock er i dag landets 

tredjestørste Østersøhavn, med blandt andet færgetrafik til 

Gedser samt Trelleborg i Skåne. I 2019 er danskeren Claus 

Ruhe Madsen blevet valgt til overborgmester i byen.  

 

I DDR-tiden var havnen og yderhavnen ved Warnemünde 

landets absolut vigtigste. Her findes bl.a. værfter, maskin- og 

motorindustri, kemisk produktion og fiskeforædling.  

Efter afslutningen af DDR-tiden er der sket en omfattende renovering og udbygning af vejnettet med nye 

ringveje, havnetunneller m.v ligesom fremkommeligheden i den indre by er forbedret. 

Og igen blev vi imponeret af tysk effektivitet. Byen fremstår moderne med 4-sporede indfaldsveje og et 

effektivt sporvognsnet. Der var endog plads til en særtransport med vindmølledele, som vi så passere 

gennem byen.   Den gamle bydel er nænsomt restaureret og ingen steder så vi ruiner, affald eller 

forsømt vedligeholdelse. Og dette på trods af, at byen blev totalt udbombet under 2. verdenskrig og 

meget forsømt i DDR tiden. 

Efter busturen steg vi ombord på udflugtsbåd, der sejlede os til den store Østersøhavn, Warnemünde 

som tilhører Rostock. Igen en havn med stor aktivitet – de store færger til Danmark og Sverige fylder på 

havnen, men der var også fragt- og containerskibe. 

Allan holdt med bussen på havnen i Warnemünde og kørte os tilbage til hotellet og dagens program var 

dermed slut. 

Lørdagen var afsat til udflugt på øen Rügen og første mål var stationen i Putbus, hvor vi steg om bord på  

Rügensche Kleinbahn, der også kaldes for ”Rasender Roland” og er en smalsporsbane med en sporvidde 

på 750 millimeter. Og det gik adstadigt med 30 km i timen gennem det smukke efterårslandskab til 

endestationen Göhren, som vi nåede efter ca. 1 times togtur. 

Efter frokost på jernbanecafeen gik turen videre til Prora, hvor vi så nazisternes 4,5 km lange 

feriekompleks, der i al sin betongrå magt og vælde ligger i idylliske omgivelser langs Prorer Bugt på 

østsiden af Rügen. Prora var et enormt ferieanlæg og badehotel opført af nazisterne med plads til 20.000 

gæster samtidigt. Anlægget, der ligger cirka 150 meter fra Østersøen, blev bygget 1936-1939 som en del 

af Kraft durch Freude (KdF)-programmet. Otte identiske seks-etagers hotelblokke nåede at blive bygget, 

men aldrig taget i brug. Ved begyndelsen til anden verdenskrig i 1939 gik byggeriet nemlig i stå. De otte 

hotelblokke, teateret og biografen stod som tomme skaller. Badebassinerne og festsalene var endnu ikke 

bygget. Fra 1943 flyttede flygtninge fra det bomberamte Hamburg ind i en af hotelblokkene. 

En del af det enorme kompleks er nu indrettet til luksus ferielejligheder. 

Årets studietur samlede 39 deltagere, som fik et godt indblik i en anden form for logistik end vi er vant til 

i dagligdagen. FDE Fonden bidrog til turen med et tilskud på kr. 10.000.  

 


