
Z menoj po mojem mestu 
Mesto Ulm in njegova Donava- Švabi 
 
Vodijo vas: Dorothee Durka, Elsa Koch, Paula Scweinberger 
 
Potek ogleda: Donava- Švabski muzej-Donava- Švabski vodni tokovi –Spomenik 
Švabom- Izseljevanje- Donavska pisarna 
 
Pot se pričenja pri Donavi v Schillerstrasse v Švabskem muzeju, ki so ga odprli 
julija 2000. Namen muzeja je preučiti in ohranjati kulturno dediščino Donave in 
Švabov. Tu se srečamo z zgodbo Donave in Podonavja, zgodbo izseljevanja 
Švabov v 18. st. Šli so na Jugovzhod Evrope, po tistem pa so se vračali, bežali so in 
bili po drugi svetovni vojni izločeni. Pot bomo opravili ob pomoči zemljevidov, 
fotografij in nekaterih artefaktov. 
 
Pot se bo vila med Donavo k donavskim švabskim vodnim tokovom. V letu 1962 je 
mesto Ulm, ki se od nekdaj zaveda zgodovinskih vezi z Donavo in Švabi, izbralo 
za ta predel ime Schwabenufer ali Švabsko nabrežje. Zgodba švabskih izseljencev 
je v tesni povezavi z zgodbo mesta Ulm. Glede na to, da je po Donavi moč pluti od 
Ulma dalje, so se tu zbirali koloni.  
 
Bežno si bomo ogledali Neu Ulm, na drugem obrežju Donave, kjer so včasih 
gradili ladje, tu pa so bili tudi Ulmer Zillen in Ulmer Schachteln ali ulmske škatle, 
kot so prebivalci Ulma imeli navadno imenovati ladje, s katerimi je odtekel prvi 
izseljeniški val Švabov proti Madžarski v letu 1712. To prvo izseljevanje Švabov 
se je nesrečno končalo.  
 
Pomikamo se vzdolž Donave in opazimo Spomenik Švabom, ki obeležuje 
izseljevanje in hkrati tudi izgon Švabov. Po 200 letih so se njihovi potomci vrnili 
na “ozemlje svojih očetov”. Vrnili so se kot pribežniki. Izseljevanje Švabov se je 
torej ponovilo, čeprav zdaj v drugi smeri. 
 
Pot nas vodi do Donavske pisarne, Donavske hiše v ulici Kronengasse 4/3 - 
Donavska pisarna je neke vrste projektni biro za povezavo narodov vzdolž 
Donave. Podpira številne dejavnosti in izmenjave v Podonavju. 
 
Vodeni ogled zaključujemo ob skodelici kave ali kozarcu piva in ob pogovoru v 
Zunfthaus der Schiffleute (Hiša čolnarskega ceha) v Ribiški četrti. 


