
Dagbog over AC-træf Friedrichsstadt / Helgoland m.m. – uge 41. 
 
Torsdag den 1. oktober ... 
Med positiv forventning ankom vi som de første til Campingplatz Eider und Treene, Friedrichstadt 
torsdag d. 1. oktober ... Pladsen lå i første parket til floden Eideren, kun afskilt af et dige, og i gå 
afstand til selve byen. I løbet af dagen var 6 ud af 12 vogne ankommet, og vanen tro gik den 
hyggelige sludder og vi blev hurtigt enige om, at vi skulle spise på restauranten om aftenen. Her fik 
vi snitzler i forskellige afskygninger med pommes eller bratenkartoffeln hertil god tysk dunkel øl 
m.m.. 
 
Fredag den 2.oktober ... 
Morgentågen lå tungt over området,  men i løbet af et par timer havde solen brændt igennem og 
endnu en dag i solskinnets tegn stod for døren... Nogle valgte, at gå de ca. 800 m. ind til den 
hyggelige by Friedrichsstadt... Her var der marked på torvet, og der foregik en filmoptagelse, så 
byen var spærret af for biler. I løbet af dagen ankom 3 vogne og sent på aftenen var det igen 
meget tæt tåge, her ankom den 10. vogn, lørdag ville de sidste ankomme. 
 
Lørdag d. 3.oktober ... 
Lørdag vågnede vi igen til meget tæt tåge, og solen havde besvær med at brænde igennem. Dagen 
blev brugt til almindelig hyggesludder, nogle skulle ud og handle og andre kørte en tur. 
Kl. 15 var der standerhejsning, hvor Conny og Karsten bød velkommen og fortalte om ugens 
spændende program (alle havde ved ankomst fået udleveret et udførligt program over ugen) ... 
Derefter blev der serveret Connys hjemmelavede æblekage hertil en ”lille skarp”... Almindelig 
hygge resten af dagen, hvor solen var med os. 
 
Søndag d. 4.oktober ... 
Solen brændte rimeligt hurtigt tågen væk, og kl. 11 var alle klar til, at køre til byen Tönning, en 
super hyggelig lille havneby med smukke huse og spændende udsmykninger... Efter byvandringen 
kørte vi en tur ud til St.Peter-Ording, fantastisk strandområde 2 km. bred og 12 km. lang, men ak 
her kostede det sørme penge, at få sand mellem tæerne, så vi besluttede, at køre videre til 
Eidersperrwerk en af Europas største sluser med 5 store sluseporte, bygget og indviet i 1973. 
Herefter almindelig hjemkørsel og socialt hygge i solen. Folk gik hver til sit, grillene blev tændt...  
 
Mandag d. 5.oktober ... 
Kl. 8.00 ankom guiderne Dagmar og Reimar (guide-føl) og efter en kort velkomst, var det afgang til 
havnebyen Büsum (ca. 40 km. fra Friedrichstadt). Vi  skulle sejle til øen Helgoland med færgen 
”Lady von Büsum” kl. 9.15. (Turen tog ca. 3 timer)  ... Vi fik morgenmad ombord. Trods dejligt vejr, 
var der lidt søgang, så lidt søsyge meldte sig hos nogle få...  Ca. 12.15 landede vi på Helgoland, 
efter først at være flyttet over i mindre motorbåde, der fragtede os de sidste ca. 150 m. en 
tradition, som gjorde ankomsten noget anderledes. 
På kajen stod den lokale turistguide Rolf og tog imod os... (Han var også øens lokale betjent, det 
havde han været i 27 år).... Vi fik en ca. 1,5 times spændende guidet rundtur i Overlandet, efter at 
have taget elevatoren op fra Underlandet (nogle tog dog de 185 trin op ... Og kom først op!) 
Øen har ca. 1500 indbyggere der lever af turisme  og ca. 300.000 besøger hvert år øen. Naboøen 
Düne er en stor klit/badestrand. Efter rundturen havde vi ca. 2 timer på egen hånd.  



 
 
 
Der var mange spændende butikker i byen, så der var nok at se på... nogle fandt et hyggeligt 
spisested, andre fandt en rolig bænk, hvor de spiste medbragt madpakke .... Nogle skulle også 
handle lidt toldfrit. En enkelt is blev det da også til... og kl. 15.45 smed ”Lady von Büsum” 
trosserne og vendte næsen retur mod Büsum. En noget roligere sejltur end på udvejen... Vi nød 
kaffe og lækker hindbær/rabarbertærte med flødeskum ... Mums!  
Retur på pladsen ca. kl. 20... Så var det dejligt, at kunne smide sig i hjørnet og sunde sig ovenpå en 
super oplevelsesrig dag ...! 
 
Tirsdag den 6. oktober ... 
Dagen hvor vi skulle til Rendsburg. Kl. 10 var alle klar til at køre de ca. 50 km. til byen Rendsburg. 
Her startede vi ved jernbanebroen over Kielerkanalen, et spændende og noget anderledes 
bygningsværk, der har overlevet begge verdenskrige. Under broen er der en hængefærge der 
transporterer biler, cyklister og gående over kanalen i konstant rutefart. 135 m. på 1,5 min.. 
På nordsiden af kanalen ved restaurant Brückenstrasse var der et lille glasbur, hvor der sad en 
mand og fortalte om hvert enkelt skib der sejlede igennem, kippede med flaget, spillede skibets 
nationalmelodi.... En herlig gestus. Vi skulle selvfølgelig alle en tur over med hængefærgen, og på 
den anden side kunne man vandre langs kanalen ca. 1,8 km. til Verdens længste rulletrappe, der 
gik ned til en fin tunnel, hvor vi kunne gå under kanalen og retur til restauranten, hvor vi spiste lidt 
frokost.  
Derefter var vi nogle der lige måtte en tur ind til Rendsburg, selvom det støvregnede lidt. 
Rendsburg er en hyggelig by, hvor man kunne følge den blå stribe, hvis man havde lyst til at se 
byens seværdigheder. 
På hjemvejen kørte vi et smut igennem Bergenhusen, hvor der er op til ca. 20 ynglende storkepar 
om sommeren. Vi kunne derfor se rigtig mange storkereder i byen. 
Et smut i supermarkedet SKY inden det gik hjemad til samling kl. 17. 
Her fik vi lidt orientering om den guidede rundtur i Friedrichstadt om onsdagen. 
 
Onsdag den 7.oktober ... 
Kl. 12.30 skulle vi i samlet trop gå de ca. 800 m. ind til torvet i Friedrichstadt. Her ville guiden 
Dagmar være på pletten og føre os rundt i byen. Alle mødte op iført alle former for regntøj/udstyr 
for vejrguderne var ikke ligefrem med os.  
Alle mødtes ved byens springvand kl. 13... Afsted det gik, Dagmar var en rigtig god fortæller og vi 
fik set byen på kryds og tværs.  
Efter rundturen skulle bageren jo lige besøges.... Dejlig kaffe og varm kakao og så lige en enkelt 
”lille” kage til. Derefter hjemad til pladsen, hvor der var samling kl. 17 .... Her kunne Conny 
fortælle, at regnskabets time var kommet.... Vi fik alle (pigerne) tilbagebetalt 10 Euro ... Så nu var 
der lidt at snolde for torsdag, hvor turen gik til Husum, her var der nemlig markedsdag om 
torsdagen. 
Almindelig hygge indtil alle gik hvert til sit for at lave aftensmad. 
 
 
 



Torsdag den 8.oktober ... 
Kl. 10 var alle klar til at køre den lille smuttur til den hyggelige by Husum (18 km.). Hele byen var 
næsten et stort marked, med alt hvad hjertet begærer. Så der blev handlet både stort og småt. Da 
maverne begyndte, at knurre fandt vi et hyggeligt udendørs spisested nede ved havnen. En tur til 
slottet inden hjemkørsel. Almindelig hygge resten af dagen. 
 
Fredag den 9.oktober ... 
Stadig gråvejr, men dog rimeligt tørt. I dag gik turen til Kiel og Laboe. Her står Hanne og Tom for 
ordene, da vi valgte at blive hjemme. 
 
Vi kørte 3 vogne afsted til Laboe kl. 10. Vi ankommer til en P plads lige ved mindesmærket for 
faldende søfolk fra 1. og 2. Verdenskrige. Vi startede med at nyde en tur på stranden uden at 
skulle betale, hvor vi også så U995 fra vandsiden. Derfra gik vi over og købte hver en kombibillet, 
så vi både kunne komme op og se udsigten ved mindesmærket og ubåden inde fra, men vi blev 
overrasket over hvor meget, der var at se på ved og inde i Ehrenhalle, som mindesmærket hedder. 
Der var en masse store modelskibe af de forskellige tyske krigsskibe gennem tiden, og nede under 
en mørk trappe fandt vi en stor mørk mindesal pyntet med en masse blomster og kranse, og 
stearin lys i midten, derfra videre op til elevatorerne der førte os op til toppen af udsigtstårnet. 
Flot udsigt, derfra gik vi over til ubåden, hvor man så hvor lidt plads mandskabet havde haft den 
gang. 
Efter en tår at drikke var tiden så fremskreden, at vi besluttede at droppe turen ind til Kiel, så vi 
kørte lidt rundt i Laboe så geokatjerne kunne finde et par poster, og derefter gik turen så hjem til 
pladsen, en rigtig hyggelig tur hvor vi oplevede mere end nogen af os havde regnet med. 
Efter hjemkomst var der samling med tak og gave til Conny og Karsten for et super træf og en 
rigtig god ferie og derefter standerstrygning. 
Kl. 18 var der fællesspisning på pladsens restaurant med jägersnitzel, bratkartoffel og salat til alle... 
En enkelt is blev der købt på tanken ... 
 
Lørdag den 10.oktober ... 
Flot vejr lige fra morgenstunden ... (Årsagen var nok at Hanne havde fødselsdag) ... Det var dagen 
hvor der var dømt almindelig hygge og nedtagning af telte ... Nogle skulle handle lidt, mens andre 
gik en tur i det dejlige solskinsvejr. En tur ind til byen i delvist samlet trop, her var der lige tid til lidt 
lækker is i solen... Resten af dagen blev der slappet hist og pist ... Som altid får alt godt en ende og 
søndag var der almindelig hjemkørsel ... Nogle havde dog valgt at blive til mandag. 
 
Mange tak for et veltilrettelagt træf til Conny og Karsten, og tak for hyggeligt samvær til alle 
deltagere. 
 
Alf og Benthe 
 
 
 
 


