
   

 

                                                       

2018 Petrat’s On Tour i 

Schleswig. 
 

Nu er sommeren gået på hæld i Danmark, men det har ikke fået vores lyst til, at komme ud at se 

på Europa. Da vi har 2 bryllupper i familien, og 2 børnebørn på vej her i efteråret, fik vi det til at  

passe med, at vi ind imellem kunne klemme en 

tur til Madeira ind. Vil du vide mere, se her. 😉  

Vi var ved at blive lidt bekymrede, da rejsen til 

Madeira kom tæt på, for vores svigerdatter Fie, 

gik 16 dage over tiden, men vi nåede da, at se 

dejlige Valdemar 😘 søndag formiddag, hvor vi 

skulle med fly til København og eftermiddagen.  

Vi skal til bryllup nu i weekenden, og så er der 

14 dage til vores datters termin med Merle. 😘 
 

Da vores Autocamper ikke er blevet luftet siden 

først på sommeren, så vil vi tage på en lille tur 

ud i det blå, men i Schleswig. Så har vi ikke 

længere, end vi kan nå hurtigt hjem for at hjæl-

pe, hvis der bliver behov for os. 🤔 

Heldigvis står Camperen klar med vores elcykler 

bag på, og så må vi se hvilke oplevelser, der 

venter os, og om vi bliver kaldt hjem, mens vi 

er på tur. 😊 
 

Vores rundtur på Angel i Schleswig 

Vejret er jo en spændende faktor, men vi har både paraplyer, regntøj, korte bukser, solbriller og 

solcreme med. 😉  

Vi skal bare lige have smidt noget tøj i en bærepose og købe lidt ind, så er vi klar (undskyld Karin 

– så er jeg klar) 🤗 😇 
 

Mandag, den 1. oktober 2018: 

Flensburg til Schleswig 

 

Så er vi kommet hjem efter bryllupsfesten, og vi har fået sovet 

ud. Så efter morgenmaden, blev bilen pakket og vi kørte mod 

IMC for at skifte bil, men først skulle vi lige et smut i Lidl i Har-

rislee, så vi kunne få lidt proviant med. Nede ved IMC fik vi læs-

set over i camperen og kunne stille vores bil ind i carporten. 🙂 

Vi fik tanket camperen med frisk vand og kunne trille af sted ad 

landevejen til Schleswig. Vi fandt let frem til Stellpladsen, hvor 

vi mødte en camper på vej ud fra Stellpladsen. Godt den var 

kørt, for der var kun en ledig plads, og den bakkede vi ind på og 

fik strøm sat til. 🤗 På Stellpladsen i Schleswig  

Efter den obligatoriske øl, fik vi betalt 18 € ved Hafenmeister, og efter lidt afslapning gik vi en tur  

ind mod Schleswig centrum, som ligger 500 m. fra Stellpladsen. 

Det var lidt køligt, så vi blev enige om, at vi ikke gik ind på det 

lille bryggeri Asgaard, som brygger ”Gudebryg”. Vi fortsatte lidt 

rundt, og tog gågaderne tilbage mod Stellpladsen. Vi blev lidt 

skuffede med byen, som ikke havde det store at byde på, når 

man ser bort fra Domkirken, Gottorp Slot og Haithabu, der ligger 

lidt udenfor. Fra gågaden gik vi forbi Domkirken, som ligger 100 

m fra Stellpladsen. Domkirken er under restaurering, og delvis 

aflukket, men jeg fik et lille kik indenfor, inden vi gik tilbage ved 

camperen, hvor vi slappede af resten af dagen. 😴 
 

Bryggeriet Asgaard 

   
Gågaden i Schleswig Hus med påmalet bindingsværk Stellplatz helt ud til Schlei 

http://petrat.dk/wp-content/uploads/2018/09/2018-5-Petrat%C2%B4s-on-Tour-Madeira.pdf


Tirsdag, den 2. oktober 2018: 

Schleswig til Maasholm 

 

Vi vågnede ved at regnen trommede på taget, og vi havde ikke 

travlt, så vi slappede af efter morgenmaden, og fik læst lidt. 

Sidst på formiddagen, besluttede vi os for at lave om på vores 

planer, og køre til Maasholm, idet det i morgen er helligdag i  

Tyskland, og butikkerne derfor 

er lukket. 🤔 

Som sagt så gjort og efter en 

lille times tid kunne vi parkere 

på stellpladsen ved Maasholm 

Segelclub. 

 

Chico og Karin med ”Peter Aal” 

Det regnede stadig, men vi fik sat strøm på og tændt for var-

men. Jeg kunne se på et opslag, at ”Platzwart” kom rundt og 

krævede penge op, mellem kl. 17.00 og 18.00, så vi satte os og 

nød en velkomstdrink, bestående af en Ouzo. Efter en times tid  Frokosten reddet 
stoppede regnen, og vi gjorde klar til at gå en tur i det lille fiskerleje. Senere læste vi og slappede 

af resten af dagen. 

   
Solen nydes på Havnen Karin og Chico i blæst Familien på Samme sti i 2003 

 

Onsdag, den 2. oktober 2018: 

Maasholm til Damp 

Vi havde flot solskin, da vi vågnede efter en nat med masser af blæst og regn. Vinden havde lagt 

sig, men der kom stadig nogle gode pust, især når skyerne så lidt sorte ud, men regnen var stop-

pet inden vi stod op. Vi nød morgenen og formiddagen med at gå en tur rundt om ”Maas”. En dej-

lig gåtur på stien rundt om Maasholm. Da vi kom ned til fiskerihavnen, satte vi os på en bænk og 

nød solen i læ for vinden. Vi kunne se sejlere komme på læns inde fra Kappeln, og turbåden som 

kom fra Kappeln for at lægge til i Maasholm, inden den fortsatte ud til Schleimünde med passage-

rer, og så igen tog turen tilbage til Kappeln.😎 Da vi havde tanket D-vitamin nok, gik vi tilbage til 

 

Camperen for at hente vores pung, så vi kunne købe et par 

Fischbrötchen til frokost. Vi tog dem med hjem til Camperen 

hvor vi nød dem med et glas vand til. Vi skulle jo ud og køre. Ef-

ter vi havde nydt maden, fik vi koblet strømmen fra og satte 

kursen mod næste mål, som var Stellpladsen i Damp.  Da vi 

kom ind til Kappeln, måtte vi vente på signalanlægget ved et 

vejarbejde (Ingen arbejdere – Tag der Deutschen Einheit). Efter 

det blev grønt kunne vi uden forhindringer køre ind Kappeln og 

ad broen over Schlei. I Maasholm kunne vi se over på den anden 

side af Schlei, hvor de var ved at bygge store huse, så vi dre-

jede ind mod Olpenitz, for at se hvad det var de byggede på den  Så er vi klar til at gå en tur i Damp 

gamle flådestation. Da vi kom frem, blev vi noget skuffede, det så ud som store firkantede kasser 

med ferielejligheder inde bag et lukket område. Vi fik vendt og kørte tilbage mod Kappeln og vi- 

dere mod Damp, hvor vi fandt Stellpladsen, som ligger lige ved 
”Wassersport” banen, hvor man kan stå på vandski. 🏄🏽 Vi fik 

Camperen parkeret og nød det dejlige vejr foran camperen med 

en enkelt øl i solen, så vi kunne få tanket yderligere D-vitami-

ner. Der kom lidt skyer, dog uden regn, men vi trak indenfor, 

hvor vi hyggede os, indtil vi gik en tur og senere hen på Taverna 

Akropolis for at spise til aften. Vi fik en ”Grillteller Akropolis” 

med en øl til. Det kan vi anbefale! 🤗 Efter vi havde spist og nydt 

Ouzoen, gik vi tilbage til Camperen, hvor vi slappede af indtil 

sengetid. Nå ja, vi prøvede, om vi kunne finde nogle kanaler på 

TV, men uden held. Vores antenne kunne ikke finde noget på 

DTV, så det blev til hygge med radio, PC og iPad. 🙄 

 
Vi glæder os til god mad 



 
Wassersport Banen ved siden af Stellpladsen 

 

Torsdag, den 3. oktober 2018: 

Vi blev i Damp 

 

Efter morgenmaden hyggede vi os, indtil vi sidst på formiddagen 

gik en tur ind til Damp.  

Her slentrede vi rundt og snakkede om alle vores minder fra den 

gang vi sejlede til Damp, med alle børn og en hund i vores lille 

25 fods sejlbåd.🤔 Vi fik gået rundt til de steder, hvor Karin og 

jeg, sammen med børnene tog Grillen med hen, for at hygge os 

og grille nogle pølser, mens børnene legede på legepladsen. 😍 

Allerede inden jeg lærte Karin 

at kende, har jeg været sej-

lende med Leif Juncker i hans 

Maxi77. Den gang var vi med i  

 

Det gamle Damp (Altstadt) 

optagelsen til ”Die Aktuelle Schaubude”. Det har været sidst i 

1970’erne eller i starten af 1980’erne. Underligt at tænke tilbage 

på, og desværre er det mange år siden, Leif gik alt for tidligt 

bort. Det rør mig stadig her godt 25 år senere. 😢 😢 😢 

”Minderne har vi jo lov at ha’. Dem kan man aldrig, nej aldrig 

ta’.” 🤔 
Chico sidder og venter 

Efter vi havde fået opfrisket minderne, gik vi tilbage til Camperen, hvor vi hyggede os resten af 

dagen. 

   
Minderne fra Damp blev opfrisket 

 

Fredag, den 4. oktober 2018: 

Damp til Eckernförde 

Efter 2 dejlige dage i Damp var det tid til at køre videre. Vi havde set på vejrudsigten, og den var 

perfekt til at drage videre til Eckernförde. Hen ad formiddagen valgte vi at køre ad de mindre veje 

 

frem til Stellplatz am Noor i Eckernförde. Vi gjorde holdt udenfor 

bommen, og fik os tjekket ind, og med et kort kunne vi åbne 

bommen og køre ind for at finde en plads mellem de andre Cam-

pere, der holdt på pladsen. Vi fandt hurtigt en plads som pas-

sede til os, og efter vi havde fået strøm på Camperen, var det 

tid til en velkomst drink, men da vi ikke lige var til øl, så blev  
det til en Ouzo, inden vi gik en 

tur ind i Eckernförde. Vi gik 

forbi ”nærbutikken” SKY (50 m 

væk) og gennem en tunnel un-  

 

Stellpladsen i Eckernförde 
der den store Bundesstrasse mod Kiel, og snart var vi inde ved 

gågaden, som vi fulgte ned mod havnen og den gamle gangbro. 

Vi gik over broen og fandt et bord på Siegfried-Werft, hvor vi ef-

ter lidt ventetid fik bestilt en Eckernförder Fischsuppe og lidt at 

drikke til. Jeg tror ikke, de havde regnet med, at det blev et fan-

tastisk vejr, ja næsten sommerligt, for der manglede betjening, 

men i det dejlige solskin kunne vi starte med at nyde vores Øl /  Den gamle bro på Havnen 



Alsterwasser. Efter lidt ventetid fik vi vores Eckernförder Fischsuppe, med masser af lækkert fyld, 

som vi rigtig nød i det dejlige solskin. Efter vi havde betalt, gik vi en runde på havnen og gennem 

Altstadt tilbage til gågaden, som vi fulgte tilbage mod Camperen, hvor vi slappede af i solen. 😎 

   
Hygge i Eckernförde Dejlig frokost på Siegfred-Werft, Eckernförder Fischsuppe und Bier 

Da vi havde fået lyst til lidt nødder, gik jeg de 50 m til SKY og fik købt lidt ind. Det blev ikke kun 

til nødder, men også en flaske vin og en 1½ ltr Staropramen øl. Vi besluttede os for at smage på 

vinen, idet den var fra Sicilien, hvor vi planlægger at tage hen til sommer, og så er det jo godt at 

være forberedt! Det var et fantastisk vejr med flot solskin, så vi slappede af i solen foran campe-

ren hele eftermiddagen, indtil vi gik indenfor for at få lidt let til aften og slappe af indtil sengetid. 
 

Lørdag, den 5. oktober 2018: 

Eckernförde til Schacht-Audorf 

Efter en kølig nat på en super god Stellplads, havde vi besluttet os for, endnu en gang på denne 

tur at dagens tur skulle være til et andet mål, nemlig Schacht-Audorf ved Nordostseekanal. 

 

Et sted vi har været flere gange, og som vi synes er et dejligt 

sted med god udsigt til skibene på kanalen, som er på vej mel-

lem Kiel og Brunsbüttel og omvendt. Undervejs var vi et smut i 

Lidl for at købe lidt ind, inden vi ved godt middagstid kunne køre 

ind på Stellplatz Schacht-Audorf. Vi havde fået Camperen parke-

ret, da vi blev gjort opmærksom på, at der lidt længere nede ad 

pladsen, var en ledig plads i forreste række ud mod kanalen. 

Hurtigt fik vi Camperen flyttet, 

og sat strøm på, inden vi gik 

en tur langs kanalen ind til 

Schacht-Audorf, hvor vi købte  

 

Udsigt til Nordostsee Kanal 

2 flotte Kebab, som vi tog med hjem til Camperen som middags-

mad. Vi satte os i solen foran Camperen, og kunne nyde de 

store skibe som sejlede forbi, mens vi nød den fantastisk gode 

Kebab med et glas Rose, ”Portugischer Weinherbst”. 😊 😋 

Godt mætte kunne vi nyde eftermiddagen foran Camperen, i det 

dejlige solskin, mens kæmpe store skibe sejlede forbi i begge 

retninger. Allersidst på eftermiddagen, trak vi indenfor, hvor vi  Kebab til frokost 

stadig mætte efter den store Kebab, kunne nyde resten af dagen, og se lidt fjernsyn indtil senge-

tid. 

   
Noget af skibstrafikken på Nordostsee Kanal 

 

Søndag, den 6. oktober 2018: 

Schacht-Audorf til Flensburg 

Så er vi nået frem til sidste dag på vores korte tur det nordlige Tyskland. Efter morgenmaden fik 

vi gjort klar til at køre tilbage til IMC i Flensborg. Vi valgte at tage det med ro, og nød turen op ad 

Autobahn A7, hvor vi drejede ind mod Harrislee ad Ausfahrt 2, og lige før vi nåede frem til Citty-

Park, kunne vi se ind til vores bil, som stod i carporten. Vi skulle lige ad et par små veje, inden vi 

kunne låse os ind på IMC, hvor vi fik tømt vand af og læsset over i bilen, inden vi kunne parkere 

Camperen i Carporten, og tage bilen hjem mod Nordborg. 🚐 



   
Flotte efterårsfarver på træerne undervejs hjem Vores bil i carporten ved IMC 

Atter er en dejlig tur til ende, nok årets sidste flerdages tur. Måske bliver det senere til nogle små-
ture, måske til et Julemarked, hvem ved. 🤶🏿🎅🏿 

 

Tak for turen: 

Det har været en dejlig tur, hvor vi har brugt vejrudsigten til at ændre på dagsmålene undervejs. 

Vejret blev bedre en vejrudsigten, men det endte med en dejlig tur, hvor vi fik slappet af, tanket 

energi og D-vitamin op. 😍 

Kære Karin, tak for en god tur, hvor vi ikke fik brug for regntøjet, men i stedet solbrillerne. 😎 
 

 

 

 
 

Sådan erindret – 

Ejlif S. Petrat-Laursen 

 

”My Hobby is my Castle” 
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