2020 med Haveje ud i det blå
i Schleswig - Holstein.
Efter en lang vinter, kom Corono-krisen 😲, lige
som vi skulle til at gøre vores Camper klar til at
køre ud i Europa 😢. 4 ture var allerede planlagt, men dem måtte vi lægge i skuffen indtil
næste år. (håber vi 🤔)
Her 3 måneder efter Corona-nedlukningen får vi
igen mulighed for at komme ned til vores Camper i Flensborg, og se om den har klaret vinteren / foråret, eller om der er noget som skal
ordnes, inden vi kan få den gjort klar, så vi kan
komme ud at køre med igen.
Første tur, bliver ud i det blå i Slesvig-Holsten,
og så må vi se, hvor vi overnatter og hvor længe, og hvor tit vi er af sted 🧐.
Vi glæder os til den 15. juni 2020, hvor vi må
Som turen blev 🤓
tage til Tyskland, og det bliver IKKE for at
handle i Grænsebutikkerne, men kun til IMC og vores Camper 🤣. Nå ja, vi må også huske, at få købt
”Mundbind”, som man skal bære i butikker og i off. Transport mm 😷.
Tyskerne fjernede grænsekontrolle allerede inden weekenden, men vi ventede dog med, at tage over
for at se til Camperen til tirsdag, den 16. juni, så vi kunne slippe for alle de ”galninge” som absolut
skulle ned for at hente ”bajere og bom”. Det var et dejligt gensyn, at se Camperen stående og vente
på at komme ud at køre. Desværre var der lidt Malurt i bægeret, for batteriet i ”bodelen” var klappet
sammen af ”længsel”. Det tror vi i hvert fald 🤪. Vi fik lavet en aftale med IMC-mekanikeren Joachim,
der lovede, at han monterede et nyt batteri, inden vi skulle af sted dagen efter. Vi fik gjort camperen
klar, inden vi tog hjem for at hente det sidste. 😴

onsdag, den 17 og torsdag, den 18. juni 2020:
Etape 1: Flensburg til Maasholm (D): 53 km.
Et sted vi gerne kommer igen for at nyde naturen.
Vi havde god tid, da vi ikke
skulle være nede ved IMC før
hen ad formiddagen. Da vi ankom fik vi tingene pakket i
camperen, inden vi fik fat i Joachim, som havde været nødt til
at køre en camper til TüV. Vi
kørte vores camper ind i værkstedet, hvor jeg hjalp med, at
få monteret det nye bodelsbatteri.
Efter et par timer var alt på
plads og kontrolleret, og vi
kunne trille ud ad porten, og
hen for at få gas og diesel fyldt
Nyt Batteri monteres
Vi nyder et glas vand i varmen
på.
Klokken 14.45 kunne vi i 27 ⁰C køre ud ad ”Osttangente”, videre forbi Langballig og Gelting med
retning mod Maasholm. Fremme ved Maasholm, fik vi plads på parkeringen ved Lystbådehavnen,
og efter at have købt et par ”Fischbrötchen, kunne nyde dem i det dejlige solskin foran camperen.

Vi nyder vores Fischbrötchen

Fiskerlejet Maasholm

fredag, den 19 og lørdag, den 20. juni 2020:
Etape 2: Maasholm til Damp (D): 29 km.
Efter et par dejlige oplevelsesrig og afslappende dage skulle vi nu
videre mod næste mål, og efter morgenmaden gjorde vi klar til
afgang. Vi havde betalt, og kl. 09.20 kunne vi i 16 ⁰C køre ad
den smalle vej væk fra Maasholm. Videre igennem Kappeln, ad
broen over Slien og et kort stykke inden vi drejede mod Damp.
Fremme ved Damp fandt vi en fin plads, midt i det hele med
strøm. Det var første gang vi var her efter de har fået ny reception, så vi nåede lige at gå forkert, men vi fandt stedet og fik betalt for 2 overnatninger (med mundbind, selvfølgelig) . Damp
er et af de steder, som giver os flest minder. Her har vi sejlet til i
vores sejlbåd, med 3 børn og en stor hund. Det var hygge og
nærvær, som vi ofte tænker tilbage på . Vi brugte de 2 dage til
at gå ture rundt til stederne med minder og til at hygge os i solen. Vi manglede lidt vores cykler, men de kommer med næste
gang . Vi var også lige på en tur forbi Camping Dorotheental,
hvor vi har været mange gange med vores campingvogn. Vi fik
hilst på i receptionen, og vi fornemmede, at han kunne huske os
Gåtur i Damp
. I løbet af de dage vi var her var pladsen med el-tilslutning, var der fuldt booket op, og der holdt nok næsten lige så mange på det grønne areal (uden
el) over mod banen til ”Wave-surferne”. Vi havde talt om, at ville spise på den lækre ”Græske Taverna”, men modet til at spise ude sidste aften, med Corona i baghovedet, svigtede os.

Den gamle mand og Havet

Badetid i Damp

Minderne mærkes

søndag, den 21. juni 20202:
Etape 3: Damp til Friedrichstadt (D): 80 km.
Efter at have nydt området og de mange steder med minder, var det tid til at køre mod Friedrichstadt, for at nyde den Hollandsk inspirerede gamle by. Kl. 09.50
kørte vi ud gennem bommen i 19 ⁰ C, og kørte mod vest (Go
West) 🤠. Vi kørte forbi Sleswig, hvor vi hen over Slien kunne se,
at Camperpladsen ved lystbådehavnen var godt fyldt op. Efter et
stykke gennem Nordfrislon (Nordfriesland) var vi fremme ved
Wohnmobilstelplatz Am Halbmond, hvor vi holdt uden for bommen. Vi kunne kun komme ind, hvis der var en ledig plads til os,
så Karin måtte en tur ind på pladsen for at se efter ledige pladser. Lige indenfor var en ledig plads, så vi trak billetten og kunne
køre ind på plads ”G5 Svend”. Efter vi havde stillet Camperen gik
vi en runde for at se om der var andre pladser, men nej – i hvert
fald ikke det dette tidspunkt. Vi blev enige om, at det var ”min
far, som hed Svend”, der havde holdt pladsen til os . Det var
en trekantet plads, som viste sig at være helt perfekt, med læ for
vinden og god mulighed for sol og skygge – Helt perfekt. Efter vi
Sidste ledige plads –
havde fået el-tilslutning og nydt vores
Vi tror nogen har holdt den til os
”rejsegildeøl” i solen, gik vi en tur ind i den historiske ”Altstadt” Friedrichstadt, med sine kanaler
eller ”Gracht” som de hedder efter de hollandsk forfædre. Vi valgte at gå i udkanten af ”Altstadt”,
og kom ud til floden Trene, som nordkanten af byen ligger ud til. På vej tilbage til Camperpladsen,
som ligger lige syd for byen, og ud til floden Ejderen, gik vi ind gennem centrum af Friedrichstadt.

Alternativ for VW – Ingen diesel

”Grachten Fahrt”

Kik ud over Loppemarked

Her var der ”Loppemarked” på den centrale plads ”Markt”. Vi listede pænt udenom ”Lopperne”,
ned gennem hovedgaden, og ud til Camperpladsen, hvor vi nød solen og ”En lille En”. Senere gik
vi en tur op på diget, for at nyde de mange græssende får, udsynet ud over Ejderen, og marsklandet i Holsten, inden vi gik i seng sidste gang på denne tur.

Udsigt over Ejderen til Holstein

Hygge på ”Am Halbmond”

mandag, den 22. juni 2020:
Etape 4: Friedrichstadt til Flensburg (D): 67 km.
Efter en dejlig morgen med sol, gjorde vi os klar. Kl. 09.40
havde vi fået tømt tankene, og kunne køre gennem bommen
med kurs mod IMC. I udkanten af Friedrichstadt fik vi afleveret
”tomgods” og handlet lidt ind, inden vi fortsatte mod Husum,
hvor vi drejede over på B200 mod Flensborg. Det er faktisk vejen som går til den Danske grænse i Kruså, men inden drejede
vi af for at køre mod Handewitt og IMC, hvor vi parkerede Camperen i vores Carport nr. 49. Efter vi havde læsset om, kørte vi
et smut i ”Tysk Fakta”, men her var det ren ”Gedemarked” og
hylderne var næsten tomme, i hvert fald øl og vand, så vi fortsatte uden at handle ind. Da vi var ved IMC i tirsdags, gik det let
med at komme over grænsen ved Padborg, så vi besluttede os,
for at se hvordan det var ved Kruså. Vi havde tid nok, men vi fik
”vores lyst styret” med lang kø i 2 spor frem til grænsen, hvor vi
gled igennem uden problemer. Efter en lille times tid var vi
hjemme i Nordborg, og kunne tage tingene ind, for at få vasket
mm, så vi er klar til næste tur ud i Nordtyskland. Det er i hvert
fald det, vi satser på i disse ”Corona-tider” (Forhåbentligt med
Udsigt fra Ejder-diget til en fyldt
nedgang i Virustruslen) .
Wohnmobil-stellplatz ”Am Halbmond”
Om vi var utryg på turen? – Absolut Nej! – Vi føler os mere trygge i Tyskland end i Danmark, måske er det maske påbuddet i butikker, der gør at folk tænker mere over tingene, og holder afstand
til andre . Det synes jeg, det kniber med i Danmark, her glemmer man vist alvoren for de svage
og dem i risikogruppen.
Vi håber, at alle fortsat vil gøre hvad de kan, for at minimere smitten,
men de sidste tilfælde af uhensynsløs opførsel i Danmark, får os til at glæde os endnu mere til, at
komme på tur syd for grænsen. 😎
Tak for turen 💋: Kære Karin, tak for en dejlig tur . Det var vores første Campertur i 2020, Coronaen kom i vejen for vores store ture til Portugal og Kroatien. Vi har ikke ses vores Camper i 4
måneder, og vi var ved at få abstinenser, men vi kunne tydeligt mærke, at vi slappede af på turen, som var helt uden stress. Selv om der var godt fyldt op på pladserne, sagde vi bare ”Nå ja, vi
finder nok et sted til os”. Nu glæder vi os bare til næste tur med vores Camper ”Haveje”. De næste dage tager vi en ”slapper” derhjemme , og så komme udlængslen nok snigende. Lad os se
hvad vi finder på??
Sådan erindret –
Ejlif S. Petrat-Laursen
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