
Efterår 2018, anden tur: Tyskland og Alsace (del a) 
 
Præcist en uge efter hjemkomsten fra vores afbrudte efterårstur 
tager vi afsted igen. Gert har været hos lægen og blev behandlet 
ambulant med den beroligende forsikring om,  at det ikke var akut. 
Vi behøvede såmænd ikke være styrtet hjem midt i det hele - men 
ved man det i forvejen, som lægmand? 

 

Fredag, den 14. september 2018, har vi pakket og er klar igen, så 

afgang bliver undtagelsesvis relativt tidligt. Da der heller ingen ven-

tetid er ved færgen, triller vi derfor også i god tid i land på den 

anden side af Fehmarn Bælt. 

Og hvad er så planerne for de næste tre ugers tid? Tja, det kommer 

an på vejret, og så har vi ellers besluttet at opsøge steder, vi ikke 

kender endnu. Dem er der jo stadig nogen stykker af.                  Ruten i store træk 

 

Målet for første overnatning er stellpladsen på Lauenburg Marina. Øverste etage af pladsen 

er godt fyldt op, men på etagen nedenunder er der god plads, så dér flytter vi hen. Her står 

vi så godt som alene med uforstyrret udsigt ud over lystbådehavnen.  

Lauenburg Marina. Beliggenheden er bestemt ikke at klage over. 

 

Efter en runde gennem den lille, idylliske by sætter vi os udenfor ved Marinaens restaurant 

(som også drives af havnemesterinden, en yngre, mørkøjet kvinde), får os en Schnitzel og en 

øl, og så tilbage til camperen. 



Stellpladsen set fra restauranten. 

På spadseretur gennem Lauenburg. Vandet er Elben. I DDR-tiden var Lauenburg og Elben grænsen mellem de 
to dele af Tyskland. 

At komme ind på sanitæren koster ekstra. Det lykkes fint for mig, men da jeg senere 

sammen med Gert skal ind på toiletterne igen for bl.a. at børste tænder er åbnings-

mekanismen gået i baglås, og vi har heller ikke flere 50-cent-mønter. Tilbage igen med ufor-

rettet sag og en ærgerlig  husbond. Stellpladser er ikke hans kop te og den aktuelle situation 

for ham en bekræftelse på, hvorfor. Så vi klarer os med vores egne faciliteter. 



Lørdag, 15. september 2018: fra Lauenburg til Eisenach 

Inden vi bryder op skulle vi helst kunne tømme potten. Men nej, tømmesøjlen er låst, og 

gråvandet kan vi heller ikke komme af med. For slet ikke at tale om at fylde friskt vand på. 

Igen bander Gert. Havnemesterinden er først på pletten igen om eftermiddagen, så ingen 

hjælp at hente her. Nå. Det ville nu være rart med en dunk ekstravand. Den får jeg så på 

tankstationen ved siden af, mens Gert fodrer Franz med Diesel. 

Så går det over land. Vi forsøger at undgå motorvejen og kommer derfor gennem utroligt 

smukke men også øde landskaber – og i øvrigt tager det tid. Den har vi da heldigvis råd til. 

Dagens mål bliver campingpladsen Campingpark Eisenach. Pladsen består hovedsageligt af 

sommerhusagtig fastligger-bebyggelse og tiltaler os ikke noget videre, også fordi den ligger 

temmelig langt uden for byen, om end smukt i skovagtige omgivelser ved en lille bitte sø. 

Sådan ca. der, hvor kragerne vender - eller ræven kommer på besøg. Det må i hvert fald have 

været den, der i nattens mulm og mørke boltrede sig med Gerts træsko.  

 

Søndag, 16. september: fra Wartburg til Schmalkalden 

Dagen står i reformationens tegn. Wartburg, som en slags tysk nationalhelligdom, SKAL vi se 

(UNESCO), og bagefter ned til Eisenach for at se på byen, der huser både Luthers 

barndomshjem og Bach-huset. For ikke at glemme: hjemstedet for DDR-bilen Wartburg. 

Wartburg - original middelalder fra 11.-12. år-
hundrede. Her fandt Luther tilflugt fra paven i 
Rom, der havde bandlyst ham og hans kæt-
terlære, og her oversatte Luther i begyndelsen af 
1500-tallet biblen til tysk og gjorde den således 
tilgængelig for et større publikum.  



 

 
Wartburg er stor og føles som en hel middelalderby. Heroppe fra er der storslået udsigt ud over Thüringen-
landskabets blide, skovklædte bakker. Delstaten Thüringen kalder sig selv for "Tysklands grønne hjerte". 



Lige for foden af Wartburg er der stell-

pladser for autocampere, hvor man også 
kan få lov at overnatte. Huset til venstre 
indeholder WC. 

Efter en grundig besigtigelse af 

Wartburg finder vi den kringlede 

vej ned til byen. Også her er der 

stellpladser til campere. Vi parke-

rer og begiver os til byens centrum: 

torvet. Idag er der ”Töpfermarkt” 

med bl.a. keramik-boder og mange 

mennesker. Og så er det jo et must 

at spise en Thüringer Bratwurst - 

som smager glimrende.   
 
Nedenfor: Torvet i Eisenach og Lutherhaus. Plus en forfalden, men af historiske grunde bevaret længe af de 
hedengangne Wartburg-fabrikker, nu del af et moderne industrimuseum. Her fremstillede man til DDR-tid den 
nu legendariske Wartburg-bil. 



Dagens mål er relativt tæt på: Schmalkalden. Også her er der gode stellpladser få skridt fra 

et centrum, der er fyldt med bindingsværkshuse. 

Schmalkalden er et historisk sted; grundstenen til Trediveårskrigen blev lagt her. Det slår os, 

at vi de sidste par dage faktisk har bevæget os rundt i Reformationens fodspor. Meget 

spændende, synes vi. 

I øvrigt er vejret strålende, blå himmel og varme. 

Stellpladsen i Schmalkalden. Den ligger op ad en smukt park, anlagt som led i en overregional haveudstilling 
(Landesgartenschau) i 2015. Lige i nærheden befinder sig stationen med en lille bistro og toiletter. 
De følgende fotos: det centrale torv med springvand og kirke. Gadestrøg med smukt bindingsværk. 



 

17. september til 2018 - 23. september: fra Schmalkalden til dage i Riedenburg 

Idag bliver det overvejende motorvejskørsel, for nu vil vi frem til Sydtyskland. Dagens etape 

er campingpladsen i Riedenburg – og her bliver vi lidt, beslutter vi omgående. Vi har en god 

plads med udsigt ned til floden Altmühl, der her udgør Main-Donau-Kanal, og hvor der ind 

imellem sejler lange skibe forbi – både lastpramme men også udflugtsbåde. 

Vi når lige en lille tur ned til byen (der er lige ved) og at cykle ud til Rewe for at proviantere. 

Her er skønt. Ingen grund til at haste videre. 



Undervejs, lige på grænsen mellem delstaten Thüringen og Bayern: Fæstningen Coburg.↑ 

Vores fantastiske plads. Af og til sejler en flodpram forbi eller også et passagerskib. 

 

De næste dage går vi på opdagelse i nærområdet, således som en vandring ad Drei Burgen 

Steig. Det er en dejlig tur i solskin og gennem høj bøgeskov op til to borgruiner. Den ene af 



dem er Rosenburg med en falkezoo. Den anden en ruin. I borggården til Rosenburg spiser vi 

Schnitzel, inden vi vandrer videre. 

På vej gennem høj bøgeskov op mod Rosenburg. 
Her spiser vi Schnitzel med bayersk kartoffelsalat. 
Og en øl hører selvfølgelig også til. Derefter vandrer 
vi videre til den anden borg, som kun er en ruin. 



Besværet med den til tider stejle opstigning bliver belønnet. Udsigten er bare så flot. 
 

Vi tager forbi turistkontoret for at forhøre os om Altmühlsejlads til Kelheim. Om onsdagen 

kommer pensionister med til halv pris, erfarer vi. Det er da et tilbud, man ikke kan sige nej 

til - og så må man oven i købet have cyklen med, så man kan cykle gemytligt tilbage langs 

floden. Så næste dag står vi linet op blandt hærskarer af det grå guld og venter på 

udflugtsbåden. Den er forsinket men kommer. Nu er solen også fremme igen, efter det har 

været et enormt tordenvejr om natten og formiddagen med regn og gråvejr. 



Den store udflugtsbåd, vi skal sejle med, hedder Altmühltal. Vores cykler står, sammen med 

ca. 10 andre, foran. Vi selv sætter os på terrassen i skibets bagdel, hvor vi er helt alene, kun 

ledsaget af motorens dunken. På et tidspunkt får vi bestilt kaffe og kage, mens vi glider 

gennem landskabet. Smukt er her, borge på toppene og forvredne jura-klipper, der malerisk 

stikker op gennem de svagt efterårsfarvede bakkesider.  



Det er bare en utroligt smuk sejlads. Lige inden Kelheim skal vi passere en sluse. Vi kan lige være der! 
 

I Kelheim cykler vi op til Befreiungshalle – det går temmelig stejlt opad. En enorm cirkelrund 

bygning i klassicistisk stil, oprettet som mindesmærke om Völkerschlacht ved Leipzig, hvor et 

stort antal tyske fyrstedømmer havde sluttet sig sammen i kamp mod Napoleons forsøgte 

enevælde. 



Befreihungshalle ude- og indefra. Ret imponerende. Vi er ikke alene. 

 

Tilbage cykler vi en lille times tid langs Altmühl/Donau-Main-Kanal. Hvor er landskabet dog 

idyllisk, som den ligger der i den gyldne eftermiddagssol! At cykle her i ro og mag er bare en 

lise for sjælen.  



Næste dag følger vi floden i modsat retning. Også her møder vi det samme scenarie af lutter 

idyl. Hvor er det herligt! I Dietfurt – cykelturen tager en times tid – slår vi os ned på torvet 

og får os en Radler (Gert) plus et isbæger - hverdagens små forkælelser. 

Hjemme igen står den på Trangia-køkken og en kølig øl. Livet er bare så skønt, så skønt.  

Nu varsler vejrudsigten desværre enden på det herlige, varme sensommervejr. Vi bliver lige 

en allersidste dag mere, hvor vi bare vegeterer. Sidst på eftermiddagen trækker det op til 

grå-, siden regnvejr. Øv, vi skulle da ud og spise! Men vi gider ikke traske ind til byen, mens 



det styrter ned. Selv om der ikke er langt. Da regnen til sidst heldigvis stilner af, hanker vi 

alligevel op i os og opsøger Gasthof zur Post. Her får vi os god bürgerliche Küche: Schnitzel 

med Bratkartoffeln, Schnitzel mit Champignongsosse og Spätzle. Ja, vi kan altså  vældig godt  

lide schnitzel. 

Temmelig mætte spadserer vi hjem langs floden. Det er begyndt at regne igen, men vi når 

lige at komme inden døre, inden vi bliver gennemblødte. Senere opdager jeg forskrækket, at 

der løber et lille vandspor ned ad indervæggen ved min seng!! Lige nu er der desværre ikke 

andet at gøre end at stoppe det indtrængende vand med en klud – det er ikke meget, men da 

sørme alligevel – 

 

Lørdag, 22. september 2018 Riedenburg - Walhalla – Neuburg/Donau 

Idag går det videre. Først forbi Regensburg og op til Walhalla. Her har vi har vi fornøjelsen 

lige at hilse på PUCK-venner John og Jonna Ahrenkiel, der tilfældigvis også befinder sig her. 

Walhalla er et imponerende bygnings-
værk fra 1800-tallet, højt hævet over 
landskabet. Den blev opført efter 
græsk forbillede (Parthenon-templet på 
Akropolis) og dedikeret til historiens 
store personligheder. 



Walhalla indvendig. Busterne på væggene forestiller alverdens berømte og betydningsfulde personligheder: 
digtere, forskere, musikere, politikere, konger, kejsere ... alt, hvad hjertet begærer. Mest mænd. 

 

Dernæst skulle det egentlig gå til Regensburg, men adskillige studier af diverse vejrudsigter 

overbeviser os om, at vi nok hellere må begive os i lidt mere vestlig retning. Beslutningen 

bliver: Tübingen.  

Men inden vi sætter 

speederen i bund stand-

ser vi lige op ved et 

byggemarkedet uden for 

Kelheim, hvor Gert kø-

ber en tube silicone og 

tætner det sted, hvor 

vandet efter al sand-

synlighed trænger ind. 

Vi står på parkerings-

pladsen ved byggemar-

kedet, med Befreiungs-

halle kiggende ned gen-

nem træerne. Gert har 

møjsommeligt  presset 

overkroppen op gennem 

tagvinduet over sengene, så han kan komme til. Situationen er ikke fri for en vis komisk 

absurditet. Dette ufrivillige ophold gør, at vi ikke når Tübingen idag, der er ca. 300 km. 

Dagens etape bliver Neuburg/Donau, ikke så langt vest for Ingolstadt.  



Der er en stellplads med toilet, der har fået gode anmeldelser, og som skulle være knapt så 

meget besøgt. Men det er den altså - næsten full house! Nu gør det ikke så meget, vi skal jo 

kun sove her. Efter installeringen – der er hurtigt overstået – marcherer vi ind til det 

nærtliggende centrum og bliver overrasket over en by med smukke renæssancebygninger, en 

kæmpe slot og et interessant bybillede. Det havde vi ikke regnet med. 

Neuburg/Donau på vej mod centrum. 
 

Inden vi vender tilbage til camperen spiser vi en udmærket pizza på en italiensk restaurant, 

så hjem og i kassen. Og er reparationen så lykkedes? Desværre nej, der siver stadig lidt vand 

ned ad væggen. Gert vil tætne yderligere, når vi når frem. 

 

Søndag, 23. september 2018 fra Neuburg/Donau til Tübingen 

Da vejrudsigten lover forfærdeligt regn- og stormvejr med vindstød op til orkanstyrke om 

eftermiddagen er det nok er bedst vi skynder os videre. Derfor er vi også ved cam-

pingpladsen i Tübingen allerede kl. 13. Hvor  der er Mittagspause til kl. 14.30! I ventetiden 

ved vejkanten uden for pladsen når vi at spise frokost og læse lidt, og så er tiden også inde 

til at melde vores ankomst i receptionen. 

Jeg har jo allerede været inde på 

pladsen og inspiceret forholdene - og 

glad bliver jeg, da parcellen ned til  

Neckar  er ledig. Her står vi nu, og det 

er rigtigt godt.  

Sidst på eftermiddagen går vi en 

snusetur ind til centrum, der ser 

virkelig spændende ud. Det må blive til 

meget mere i morgen. 
 
Vores fine plads lige ned til floden Neckar. 
Centrum er i gåafstand. Tübingen er en af 
Tysklands ældste universitetsbyer, den 
strutter af stemning og liv og har en høj 
stjerne hos den yngre generation.  



Da vi er kommet tilbage fra byen når vi lige at sidde ude lidt, før det varslede stormvej er 

over os: lyn og torden, kraftig storm, heftigt trommende regn på camperens tag. Men ingen 

indtrængende vand længere, Gerts yderligere tætning lykkedes!!! 

Det er godt, vi i dag var så tidligt på banen og kunne vælge. Nu er der så godt som fyldt op. 

 

24.-25. september 2018 Tübingen 

Formiddagen går med bl.a. morgenkaffe udenfor i solskinnet, og efter frokosten cykler vi ind 

til centrum. Hvor er Tübingen dog spændende! Højt bindingsværk, krogede gader, maleriske 

niveauforskelle, et slot på bakketoppen. Det er et museum, og lige nu, mandag, er der jo 

lukket. Til gengæld handler vi lidt i Edeka, inden vi cykler tilbage igen. 



Stemningsbilleder fra Tübingen, bl.a. findes her byens berømte flade kaner, der stages frem med lange stave: 
"Stocherkähne". Man får associationer til engelske Cambridge, hvor et lignende fænomen findes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage igen sidder vi udenfor 

og får os en drink. Senere 

steger jeg frikadeller på Cobb-

panden og Trangia’en, men vi 

spiser indenfor, fordi nu er det 

ved at blive koldt.  Og i morgen 

er det heldigvis atter en dag. 



Om natten har temperaturen været nede på 3 grader! Sol og høj himmel om dagen, men noget 

køligt, især på grund af den relativt kolde blæst. 

Dagens cykeludflug går ud til Bebenhausen, iflg. vores turguide Tysklands mest velbevarede 

og intakte klosteranlæg. Med sine 5 km væk er det en passende cykeltur. Vi ankommer ved 

middagstid, solen skinner, alt er øde, næsten ikke en menneskesjæl. Måske skal der betales 

entré, men åbenbart ikke uden for sæsonen og på en almindelig tirsdag. Klosteranlægget er 

nærmest som en lille by i sig selv. 

Klosteranlægget Bebenhausen dukker op i det fjerne. Vi sætter cyklerne uden for anlægget og marcherer 
gennem porten. Indenfor er det, som om tiden sover tornerosesøvn. Vi møder ikke et menneske.  

 

Klokken er ikke så mange endnu. Derfor gør vi igen holdt i Tübingen, parkerer igen cyklerne 

ved broen og spiser Tagesgericht på Gasthausbrauerei Neckarmüller, suppleret med stedets 

Weizen (der har en anelse citronsmag og er temmelig lys). Derefter marcherer vi op til 

slottet. Vi vil gerne ind på museet, det har et par spændende udstillingsgenstande. Men tro 



det eller ej: de har lukket også om tirsdagen! Nå. Lidt kiggen ned fra terrassen og så tilbage 

igen gennem det maleriske centrum, forbi rådhuspladsen. I en boghandel køber Gert en bog 

om Trump (på engelsk), derefter bliver det til en is, så den lille sti langs vandet hen til 

Hölderlin-Turm (der er under restaurering) og til Stocherkähne-afgangssted. Der er 4 kaner 

på vandet, det ser sjovt ud, som de bliver staget frem med meget lange stave og 

passagerernes ryglæn, der består af brædder, stukket ned i en sprække. 

Og så går det endelig hjem. Gert sætter cyklerne ind i garagen og batterierne til opladning, 

derefter forbliver han indenfor, jeg sidder uden for i solen, er dog nødt til at pakke mig ind i 

det par fleece-tæpper, for specielt varmt er det ikke. 

Solen forsvinder bag bjerget omkring kvart i 6. Jeg gemmer campingmøblementet for natten 

inde i garagen, og så går også jeg ind. 

 

Onsdag, 26. september 2018 fra Tübingen via Bad Waldsee til Isny/Allgäu 

Nå. Igen er vi - faktisk imod planerne - havnet i Isny, denne gang står vi dog på byens 

velbeliggende stellplads, lige ved centrum. Vi er kommet hertil fra Bad Waldsee efter vores 

snart obligatoriske besøg hos Hymer. Ja ja. 

Under støvsugningen her til morgen opdager jeg – VAND i hjørnet under bordet. Faktisk lige 

dér, hvor vi også havde vand for 2 ½ år siden. Tørre tørre tørre op,  det bliver bare ved med 

at sive ind. Gert kontrollerer rummene udefra; også der står vand… 

Ok, vi beslutter os for at tage direkte til Hymer igen. Det er kun ca. 85 km, og vi ankommer 

derfor også bare 2 timer senere, efter en smuk kørsel hen over Schwäbische Alb, for øvrigt.   

Smuk tur, trods alt. Her møder vi den unge Donau. 

Ankommet hos Hymer er vi heldige og behøver ikke vente længe, før en medarbejder kommer 

og bortfører Franz ind på værkstedet. Efter ca. 1 ½ time er han helbredt. Det var det samme 

som sidst: den fitting, der forbinder 3 vandrør, har fået en revne. Frostskade, er diagnosen. 

Hm hm hm. Virkelig? Gert betaler, men vi giver udtryk for vores frustration om, at Hymer 

ikke lever op til den (af os og i øvrigt proklamerede) forventede kvalitet. Klag til Hymer 

direkte, er rådet. Det har vi skam også i sinde at gøre – hvis det ellers hjælper. Nu, hvor 

Hymer forresten er kommet på amerikanske hænder. 

 

Efter et par omveje havner vi derefter i Isny på 

byens stellplads. Den har supergode anmeldelser og ja,  

den er fin, et stenkast fra centrum, bare gennem 

porten i bymuren og så man er der. Vi spiser på 

restaurant Bären (Hirschgulasch med Spätzle), 

handler efterfølgende hos Rewe og sidder nu hjemme i 

hi (efter Gert lige var nødt til at skifte over til en ny 

gasflaske). Alt vel.                                      (Fortsættes) 


