
 

 

 

Efterårsturen starter onsdag, den 30.8.2017. Allerede aftenen før har vi læsset Franz med stort set det hele, resten 

bliver pakket i Roskilde-regnvejr. Og så: afsted. Denne turs mantra skal være "Sydpå og mod solen", har vi 

besluttet. Det trænger vi til efter en sommer, der lod meget tilbage at ønske.  

Første stop er Fleggaard og en billig gasflaske. Derefter går det mod Schwerin. Desværre er den hyggelige stellplads 

ved Marina Nord fyldt op til sidste grønne flække. Så vi finder en anden lige i nærheden, der dog ikke er nær så 

charmerende. Damen, der tager imod, er derimod meget sød, og vi bliver. Klokken er ikke så mange endnu, 

temperaturen er oppe på 28 grader, det kan vi lide. På cykel tager vi ind til det nærtliggende centrum. Nej, hvor er 

her triveligt og kønt. Mange mennesker er ude i det dejlige, om end lumre, sommervejr. 

Torsdag, den 31.8.2017, fortsætter vi sydpå. Vi kører ad snorlige landeveje med kilometerlange, gamle alléer og 

standser i Ludwigslust. Her er der en fin autocamperplads, hvor vi parkerer, mens vi kigger på det store barockslot 

og går en tur i slotsparken. Stedet er markeret med gul på vores Tysklandskort og altså seværdigt. 

Slottet fra forsiden og pladsen foran slottet. Vejret er ikke det bedste længere. 

Efterår 2017: På jagt efter solen 

Del 1: Tyskland 



Et langstrakt kunstigt vandfald og entreprenørarbejde længere henne. Her skal nok turistisk opgraderes, gætter vi 

på.  Regn- og hættevejr. Slotsparken↓ er anlagt som engelsk landskabspark, blandet med symmetriske, barocke 

elementer. Vi går en tur, her er spændende, men vejret animerer ikke just til den store udflugt ud i parkens kroge 

og afkroge. Det ville så absolut have hjulpet med lidt solskin. 



Tæmmet natur med kunstige kanaler, små vandfald og romantiske broer↑. Parken er beskrevet som seværdig. 

Derefter bliver det den lille by Grabow↓. Også den er markeret med gul = seværdig på vores Tysklandskort.   



Bindingsværk og ellers gråvejrstung stemning. Vi får ikke øje på mange mennesker. 



Ud over et lille galleri er der ingen butikker, for slet ikke at tale om et supermarked. Jeg synes, her virker stadig 

noget østtysk-agtigt. Men de har et hyggeligt pizzeria, hvor vi spiser frokost. 

Dagens etape ender på stellpladsen uden for Coswig ↓ved Elben i nærheden af Wittenberg. Vejret er fortsat 

overskyet og halvkøligt, alligevel hiver vi campingmøblerne frem og indtager den obligatoriske drink ude i det fri.  



Stellpladsen virker nærmest som en campingplads med alle faciliteterne. Her står både autocampere og 

campingvogne. Man kan også leje hytter. Coswig ligger tæt på, men vi når ikke derind. Kig til Elben mod Coswig↓. 



Elben til den anden side: et frodigt flodlandskab med fredede vådområder. 

Fredag, 1.9.2017, planlægger vi Dresden som endemål, fordi vi har operabilletter til den berømte Semperoper, købt 

via hjemmesiden. Ruten kræver, at vi skal krydse Elben og tager en lille kabelfærge. Det er den kilometermæssigt 

korteste vej. Men god morgen - adgangsvejen til færgen er toppede brosten fra DDR-tiden; hyggeligt at se på, men 

et helvede at forcere. Det går i meget lang tid kun i skridttempo.  

Elbfähre. Vi var lidt betænkelige, om vi kunne komme ned ad og op af rampen, men færgemanden vinker bare af: 

kein Problem. Vejen til og fra færgen er kilometerlang med toppede brosten↑, og skridttempo er den eneste muli-

hed for at komme helskindet frem, uden at hele køretøjet rasler fra hinanden. Hold da op, det tager tid! 



Herefter er det igen kilometerlange alléer ↑og  temmelig øde landskaber. Undervejs stopper vi ved Ferropolis,  

"Stadt aus Eisen", byen af jern - et  meget specielt industrimuseum med gigantiske gravemaskiner fra DDRs brunkul-

tid. De ligner væsener fra Mars, helt surrealistiske og ekstremt spændende.  



 



Det hele er bare SÅ gigantisk og stort. Man føler sig hensat til et science fiction univers - uhyggeligt men samtidigt 

også stærkt fascinerende. I nogle af disse kæmpemæssige gravemaskiner kan man komme op i og føle sig som en 

lille myre på udflugt til en fremmed planet. 

Nogen har forsøgt at tilføje lidt poesi til disse lidt uhyggelige væsener af jern. Måske inspireret af den tyske 

kunstner Anselm Kiefer, der benytter sig af samme kunstneriske udtryk? 



Vi er oppe på en udsigtsplatform til den ene af maskinerne. I øvrigt har maskinerne alle et navn - for eksempel 

"Mad Max" , "Big Wheel" eller "Medusa". Ferropolis blev brugt og bruges stadig som kulisse til koncerter med 

musik, der spænder fra klassisk til punk. 

 

I Dresden indlogerer vi os - i 

regnvejr - på campingpladsen 

Mockritz.  Det er en fin plads, 

der går bus ind til byen, 

centrum er 6 km herfra. Den 

prøver vi de næste par dage: stå 

på lige uden for camping-

pladsen og af ved Dresden ho-

vedbanegården, derfra en hyg-

gelig slentretur på en lille halv 

times tid langs en fin shopping-

mile ind til det historiske cen-

trum. 

Søndag, 3.9.2017, er det først 

Gemäldesammlung og sidst på 

eftermiddagen Semperopera 

med "La Traviata" – flot ople-

velse, hudnært fra 2. række. 

Hjemturen til campingpladsen 

er med taxa. Der er nemlig - øv - 

ingen bus ud til Mockritz så sent 

på aftenen. Nå, det går jo til 

gengæld tjept med taxa. Dagen 

klinger ud med en kæmpe 

dansk øl (1 liters flaske!) til de-

ling, købt på hovedbanegården, 

mens vi ventede på bussen, der 

ikke kom. 

Dresden. Mange turister, 

hæderligt vejr. Frauenkirche i 

baggrunden. Kig ned fra den 

Brühlske Terrasse. 



Kig mod Kreuzkirche og den 101 m lange billedvæg "Fürstenzug" af Meissner porcelæn↑. Zwinger fra 1700-

tallet↓, en af Dresdens mest betydningsfulde seværdigheder og byens varetegn. Fungerede som fyrsternes 

opvisnings- og paradeplads. 



Zwingerbygninger↑. Nedstigningen fra den Brühlske Terrasse, hvorfra man har panoramablik ud over Elben↓. 

Bygningerne trænger til en rensning, synes vi. De fleste er temmelig sod-sværtede. Vi har været i Dresden et par 

gange før og dasker rundt på må og få uden speciel plan for, hvad vi ellers skal (gen)se.  



 

Semperoper 

med lys på. 

Billedet er 

sakset fra 

Wikipedia - 

jeg havde 

glemt mit 

fotoapparat, 

og mobilens 

billedkvali-

tet kan ikke 

klare opta-

gelser i van-

skelige lys-

forhold. 

Semperopera indeni. Selvfølgelig er den er flot - men ærligt: Københavns Kongelige Teater inde på Kongens Nytorv 

kan nemt stille op til konkurrence! 

Mandag, 4.9.2017, skal vi nå til Bayreuth. På programmet står et familie-sygebesøg. Også denne gang bliver det til et 

stop undervejs, vi vil se byen Freiberg med sin to-stjernede domkirke. En utroligt renoveret og blankpoleret by!  

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Semperoper_Dresden.jpg


Torvet i Freiberg. Vi kender ikke til byen i forvejen, men på vores Tysklandskort er den markeret med gul, hvorefter 

vi slår den op i vores rejseguide og beslutter at holde en pause her. 

 

Det er kirken i baggrunden↓, der har et berømt, historisk Silbermann-orgel samt en kunsthistorisk interessant 

prædikestol, udformet som en tulipan. Heller ikke i denne by møder vi mange mennesker. Den er hyggelig og 

velrenoveret men virker en smule øde. Mittagspause, måske? Hov, der kom da lige en cyklist forbi. 



Mere Freiberg: en mennesketomt gade og domkirkens to prædikestole: heraf den ene udformet som en tulipan.  



Det berømte historiske Silbermann-orgel og lidt af det smukt 

dekorerede kirkeloft.  

Ankommer kl. 16 på stellpladsen ved Lohengrin Therme lidt uden 

for Bayreuth. Der er fri WC i Therme-bygningen, alt andet koster 

ekstra. Selve overnatningen er derimod kun på 6 €. Fuldmånen 

stråler ind ad vinduet. Ingen skyer på himlen! 

Tirsdag, 5.9.2017. Cykeltur til Eremitagen tæt på Thermen, fort-

sætter ind til Bayreuth og videre ud til genoptræningscentret Roter 

Hügel for at besøge min fætters kone Maria.  

Bayreuth viser sig i dag fra en helt anden side end sidst: hyggelige 

små gader her og der, udendørs serveringer (hvor vi spiser frokost), 

flotte nyklassicistiske bygninger, palæer og ejendomme.  

Cykelturen ude fra Thermen ind til byen går strygende; der er cy-

kelsti det meste af vejen. Fra centrum og ud til Roter Hügel heller 

ingen problem. Terrænet er lidt op og ned, men el-cyklerne klarer 

det hele problemfrit. 

Eremitage-slottet↓og noget af den tilhørende park↓↓. 



Eremitage-parken. 

Her til aften tapper vi to plastikflasker varmt ”sundhedsvand” fra thermen↓, derefter er der en isvaffel fra 

automaten, som vi spiser mens vi sidder på bænken i den store Therme-foyer . En helt egen stemning hersker her, 

fugtigt-varmt og afdæmpet. Et stort, naivistisk vægmaleri viser gralsridderen Lohengrin, der - i en badering, 

udformet som en svane - pladsker ude i en lille andedam og nyder det varme Thermal-vand, mens Richard Wagner 

og konen Cosima går tur i parken bagved. Ja ja, alt står i komponistens tegn her i Bayreuth. 



Onsdag, den 6.9.2017, stiler vi mod Dinkelsbühl gennem Frankenland forbi Nürnberg - min ungdoms hjemby - og 

drejer ind på byens campingplads Romantische Strasse. På cykel går det ind til det kønne, velholdte middelalderlige 

centrum. Vejret er yderst blandet. Vi savner atter engang solen!  

Campingpladsen ligger ned til floden Altmühl. Der er tomt på de nederste pladser, sæsonen lakker mod enden↑. 

Hovedgaden i Dinkelsbühl↓plus næste side. 



 



Dinkelsbühl uden for byporten. Solen er på en kort visit men fortryder lidt senere igen. 



Torsdag, 7.9.2017, fortsætter vi mod en anden  lille by på "Romantische Strasse": Nördlingen. Den er speciel. For det 

første ligger den i midten af et 15 millioner år gammelt meteorit-krater, hvis diameter er på ca. 24 km.  Kraterens 

kanter ses tydeligt i horisonten. For det andet er byen cirkelrund og indrammet af en intakt mur fra middelalderen.  

Indenfor. En traktor med et læs møg skal lige dreje ud af en indkørsel↓. Et stykke af den gamle bymur↓↓. 



Her kan man komme op på bymuren og følge den rundt et stykke af vejen. 



Herefter bliver det motorvejen mod Füssen med målet: stellplads. Men nej. De tre, vi ser på, er alle fyldt til 

bristepunktet. Enden bliver den MEGET dyre campingplads ”Hopfensee” – med det hele i luksussegmentet og meget 

mere, end vi har brug for. Vi må lige sunde os med en øl i solen og kig til søen.  

OK, så skal det da også være all in: ud at spise! Desværre bliver det ikke i campingpladsens hyggelige restaurant - alt 

er booket op. En tur langs søen leder os frem til restaurant ”Fischerhütte”, hvor vi spiser os mætte til rimelige penge. 

Søbredden ved campingplads Hopfensee↑. Vi spiser på restaurant "Fischerhütte", mens solen går ned↓. 



Natten er faldet på. Nu nyder vi aftenfreden og –hyggen hjemme. Her er mega-stille. I morgen går det videre mod 

syd, sol og forhåbentlig varme. Det kniber det med her nord for Alperne. Vejrkortet siger, at Meran i Sydtirol kan 

byde på lunere vinde. Det satser vi på. 
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