
Z menoj po mojem mestu 
Utrdba Unterer Kuhberg še zmeraj živi 
 
Vodijo vas: Hanns Hanagarth, Ingrid Richter, Monika van Koolwijk 
 
Pot nas bo vodila znotraj obzidja imenovanega “Unterer Kuhberg” . Ogledali si 
bomo Grüner Zweig. Nato bomo obiskali kavarno Fortuna, ki deluje znotraj 
Waldorfske šole imenovane “Am Illerblick” (Šola Rudolfa Steinerja). Ogledali si 
bomo vrtec in šolo “Am Illerblick”. Obiskali bomo Réduit - stavbo, kjer domujejo 
različna društva in Gledališka akademija ali Akademija uprizoritvenih umetnosti.  
 
Pot bomo pričeli na avtobusnem postajališču v bližini trdnjave. 200 metrov dlje 
bomo pričeli slediti zunanjim zidovom utrdbe, ki je nedvomno avtentična in 
močna zgradba. Celotno območje je bilo zgrajeno v letih od 1846 - 1858. 
Območje je bilo proglašeno za državni spomenik kulturne dediščine. 
 
(1) Naš pohod se bo odvijal znotraj utrdbe. Najprej bomo prispeli do različnih 
opečnatih stavb, nekdanje vojašnice, ki so jo zgradili med letom 1890 in letom 
1910. Danes te zgradbe uporabljajo zelo različne družbeno in kulturno 
angažirane skupine. Najprej si bomo ogledali Grüner Zweig (Ozelenela veja). Tu 
se nahaja socialno podjetje, kjer zaposlujejo invalidne osebe, ki opravljajo 
storitve za posameznika. Perejo perilo, ljudem pomagajo, da se lahko sprehodijo 
po stanovanju. Poleti ali pozimi pa čistijo pločnike. Šli bomo skozi “likalnico”, 
“popravljalnico koles”, skozi”pekarno”. Pogovorili se bomo z direktorico te 
ustanove gospo Ateia. 
 
(2) Skodelico kave bomo popili v Kavarni Fortuna, pravzaprav v kantini 
Waldorfske šole Rudolfa Steinerja z imenom “Am Illerblick”. Kantina je med 
14.00 in 15.00 odprta tudi za javnost. Leta 1996 je Društvo šole Rudolfa Steinerja 
najelo celotno območje znotraj utrdbe in je tudi največji uporabnik tega območja.  
 
(3)Šli bomo skozi vrtec, ki ima nov prizidek. Po tistem, ko si bomo ogledali 
delavnice lesnih izdelkov, kovinskih izdelkov, tekstilij, delavnico vrtnarjenja 
bomo vstopili v (4) glavno šolsko poslopje, ki so ga zgradili nedavno. Zanj je 
značilna posebna arhitektura, ki upošteva načela Steinerjeve pedagogike. Tam se 
bomo morda lahko pogovorili s tajnico, ki nam povedla več, o tem, kako stavbo 
uporabljajo.  
 
Obstoja še en del izvirne utrdbe, zgrajene med letoma 1846 in 1858. Gre za tim. 
Reduit, kjer domujejo društva, klubi in interesne skupine, ki uporabljajo prostor 
znotraj utrdbe. Prostor je zelo primeren za glasbene skupine. Tam se dobivajo 
pripadniki madžarske, ruske ali turške skupnosti in njihove kulturne skupine. 
Manjši krog članov vadi tam, denimo člani Karnevalskega društva, pa tudi filmski 
navdušenci delujejo tam.  
 
(4) Nazadnje bomo pot zaključili pri Gledališču uprizoritvenih umetnosti- Eden 
glavnih najemnikov nam bo pomagal, da se povzpnemo na oder, da si ogledamo 
predavalnice in oddelke te akademije, kot so oddelek za operno petje, ali oddelek 



za slikarstvo. Če bomo imeli srečo, bomo srečali tudi študente, s katerimi se 
bomo kratko pogovorili ob skodelici kave. 


