
   

 

                                                       

2019 med ”Haveje på tur”       . 

         til Julemarkeder. PS! Vores Camper hedder 

”Haveje” 
 

Sidste år kørte vi en tur, ”Ud af det blå” sidst i 

november måned. Her var vi bl.a. til julemarked 

i Bremen og Lübeck. Vi syntes julemarkedet i 

Bremen, var så fint, at vi gerne ville opleve det 

igen, så da vi kom hjem fra vores tur til Hol-

land, begyndte vi at se på muligheden for at 

tage på en ”Julemarkedstur” 🎅🏿. Første del var 

at finde ud af, hvornår julemarkederne starter, 

og så finde de byer, hvor der er Camperpladser 

i gå-afstand til julemarkederne. Med 

”Campercontact” var det ingen problem, at få 

overnatningerne til at passe med de julemarke-

der, som vi synes, ligger i en rimelig afstand fra 

den danske grænse. 🧐 

Inden sidste tur fik vi lagt filt-gulvtæppet på, og 

med vores isolerede vinduesafdækning til ru-

derne i ”førerhuset”, kan vores varmeanlæg, 

sagtens give os en dejlig varme, selv om det 

skulle blive frost om aftenen eller natten. 😃 

Nu kan vi glæde os til vi tager af sted og kan 
nyde julemarkederne i hinandens selskab. 🤶🏿🎅🏿 

 

Udkast til Julemarkeds turen.  🎅🏿 

onsdag, den 27. november 2019: 

Etape 1: Flensburg til Lübeck (D) 

Afgang: 38.480 km.   -   Ankomst: 38.661 km.   -   Dagens etape: 181 km. 

 

Fremme ved IMC fik vi byttet biler, så Kadjaren kan stå i carpor-

ten, mens vi er på julemarkedstur. Jeg havde set på nettet, at 

temperaturen i byerne, vi kommer frem til, vil være over nul 

grader om natten næsten hele vejen rundt. Så vi besluttede os 

for, at fylde vandtanken, så vi har vand til kaffen undervejs. Kl. 

12.15 kunne vi i 8 °C sætte kurs mod Lübeck. Fremme ved  

Schleswig drejede vi fra A7 og 

over på B76 mod Kiel og Plön. 

Undervejs så vi et par steder 

flokke af rådyr og hjorte, som  

 

Julius Nissen sidder klar til at køre 🎅🏿. 

stod og spiste på markerne. Et enkelt sted så vi også en flok, af 

de store tranelignende fugle, finde føde 😀. 

Fremme ved Lübeck blev vi ledt gennem byen og frem til Wohn-

mobil Treff Lübeck, hvor der kun holdt 5 campere, da vi kom. Ef-

ter rejsegildeøllen og lidt frokost slappede vi af til sidst på efter-
middagen, hvor vi gik ind til julemarkedet i Lübeck Altstadt 🤶🏿. 

Vi nød det fantastisk flotte julemarked, og efter ca. 3 timer hvor 

vi havde smagt på ”Mutzen”, Bratwurst og Glühwein, gik vi til-
bage til Camperen, hvor vi kunne hvile de trætte ben 🎅🏿. 

Chico er klar til at gå ud i støvregnen😢 

 

  
          Stemning fra Julemarkedet i Lübeck 



   
 

torsdag, den 28. november 2019: 

Etape 2:  Lübeck til Wismar (D) 

Ankomst: 38.721 km.    -   Dagens etape: 60 km.   -   Turen indtil nu: 241 km. 

Det småregnede, mens vi hyggede os med morgenmaden. Efter morgenmaden læste vi lidt, indtil 

der var et passende ophold i regnen. Imens fik vi taget strømmen fra og gjort klar til at køre vi-

dere. Vi var kort inde i REWE for at købe køkkenruller og et par forskellige øl, inden vi kørte ud  

gennem den østlige del af Lübeck. Vi kørte forbi nogle stykker af 

”muren” mod øst, og videre på vejen, der ligger i det tidligere 

”Ingenmandsland”. Et stykke inde i ”Øst” kørte vi forbi et gam-

melt Vagttårn, hvor Stasi kunne holde udkik ud over Dassower 

See og over mod Lübeck. Kl. 12.00 var vi i Wismar, og kunne 

køre ind på Wohnmobilpark Westhafen, hvor der var mange le-

dige pladser. Det tyndede noget ud i pladserne i løbet af dagen 

og aftenen. Efter lidt sen frokost hyggede vi os med at læse, 

mens det igen småregnede 🤓. Sidst på eftermiddagen holdt 

regnen op, og vi tog overtøjet på for at gå ind til Wismar Alt- 
 

Vagttårn fra Stasi-tiden 

stadt, for at se julemarkedet. Et anderledes julemarked end i Lübeck. Det første vi mødte var 

salgsvogne med dagligvarer, så som brød, kød, fisk og ost. Fremme på den store markedsplads, 

var selve julemarkedet, der var mere for familier end Lübeck, idet der var gammeldags karruseller 

og lille togbane mm. Der var selvfølgelig også mange boder for de voksne. Efter at have nydt 

stemningen fik vi et glas Glühwein 😋 og en Thürringer Bratwurst, inden vi gik tilbage til Campe-

ren. 

   
Vi nyder en juleøl med Julius 🎅🏿          Stemning fra Julemarkedet i Wismar 

   
 

fredag, den 29. november 2019: 

Etape 3: Wismar via Lüneburg til Celle (D) 

Ankomst: 38.965 km.    -   Dagens etape: 244 km.   -   Turen indtil nu: 485 km. 

Det var fint vejr 😎, da vi stod op, og da vi ikke skulle køre så langt, tog vi os god tid til morgen-

maden. Kl. 10.20 kørte vi af sted mod Lüneburg, og vi havde jo ikke travlt, så vi satte GPS’en til 

at lede os ad mindre veje. Ved Wittenburg kunne vi se bagsiden af Snow-Dome, lige før vi kørte 

hen over A24 (Berlin-Hamburg). Kort tid efter mødte vi et skilt, der sagde, at L5 var lukket, men 



 

hvem f…… 😵 ved hvilken vej det er, der hedder L5, så vi fulgte 

GPS’en. Et godt stykke længere fremme drejede vi til højre, og 

kunne se, at der stod afspærring mod venstre, så vi mente, at vi 

var heldige, at L5 ikke var lukket i vores retning. Vi mødte ingen 

biler, men efter ca. 10 km mødte vi nogen, der lagde striber / 

pile på vejmidten, og pludselig kom vi frem til et mindre vej-

kryds, hvor slidlaget var fræset af. Lige før krydset stod et skilt 

med gennemkørsel forbudt. Jeg kunne ”ikke nå at stoppe”, men 

drejede til venstre i krydset, så vi igen var på den ”rigtige side” 

af ”bommen” 🤪. Det var et rent gæt, om vi skulle køre til ven- Vi tanker sammen med Politiet 

stre eller højre, for vende ville vi ikke. Det blev en anderledes oplevelse, og vi kom ud på meget 

smalle veje gennem et flot landskab, og gennem flere helt små landsbyer. Kort før vi nåede frem  

til en Bundesstrasse, blev vejen endnu smallere og med gamle 

toppede brosten på midten af vejen. Efter små 500 m rumlen 

kunne vi dreje ind på den B321, og senere over på B5 mod Lau-

enburg. Ved Lauenburg kørte vi over Elben og satte kursen mod 

Lüneburg. Fremme ved Lüneburg kom vi til at køre i kø gennem 

byen, og efter ½ time kunne vi køre ind på Camperpladsen ved 

Sülzwiesen, men kun for at konstatere, at alle pladser var opta-

get. På vej ud ad pladsen mødte vi 3 andre campere, som ville 

finde plads 😲. Nå, hvad gør man så? Vi satte kursen mod næste 

mål, Celle! Efter lidt kø-kørsel kunne vi køre ad B4 mod Uelsen. 
 

På ujævn Brostens-vej 

I skoven kunne vi se flere gamle campingvogne med ”røde lygter” 😯. I en enkelt var der gæster, 

 

eller nok en mandlig gæst. Kort efter drejede vi over på B191 og 

fortsatte gennem skoven mod Celle. I Celle blev vi ledt gennem  

byen til Wohnmobilstellplatz 

Am Badeland, men her stod et 

skilt med, at pladsen var fyldt 

op 😥. Nu var gode råd dyre, 

men heldigvis har jeg Camper-

contact på mobilen, og kunne 

se, at der var mulighed for at 

overnatte på Schützenplatz,  

 

Anderledes camping 😜 

som er den gamle skydebane for garnisonen i Celle. Heldigt, at 

der ikke skydes mere her, men det er lavet til langtidsparkering 

😀. Da vi parkerede på pladsen, kl. 15.30, holdt der mindst 50 

campere, samt mange andre biler. Efter lidt sen frokost og 

hygge gik vi i mørkningen ind til julemarkedet i Celle Altstadt 

(ca. 1 km). Et rigtigt flot og hyggeligt julemarked, rundt i ga-

derne imellem de gamle huse 🤩. (Det gav lyst til at besøge 

Celle i sommerhalvåret). Vi osede rundt gennem de flotte gader, 

fik lidt Glühwein og lidt at spise, inden vi efter et par timer 

kunne gå tilbage til camperen for at hygge os til sengetid 😴. Velkomst til julemarked i Celle 

   
Stemning fra Julemarkedet i Celle 😍 

   
 



lørdag, den 30. november 2019: 

Etape 4: Celle til Bremen (D) 

Ankomst: 39.081 km.    -   Dagens etape: 116 km.    -   Turen indtil nu: 601 km. 

 

 

Vi stod tidligt op, så vi kunne være i Bremen midt på formidda-

gen, så vi måske var heldige med, at der var en plads til os på 

Reisemobilstellplatz am Kuhhirten 🤔. Kl. 08.30 kunne vi køre fra 

Celle i 1 °C og der var rimfrost på græsset og is på vandpyt-

terne. Kort efter vi kørte ud af Celle, skulle vi igennem et Mili-

tært område, hvor det var forbudt at tage billeder, eller stoppe. 

Vi kunne se, at det var et øvelsesområde for bl.a. Tanks. Kort 

efter vi kørte ud af militærområdet, kørte vi ind på A7, men kun 

for en kort bemærkning, inden vi fortsatte på A27 mod Bremen. Farvel til parkeringspladsen i Celle 

Vi kørte gennem et relativt fladt område, hvor vi flere steder så rådyr, der fandt føde på markerne 

😊. Vi kørte også forbi en vindmølle, hvor vi kunne se, at den ene vinge var knækket (måske et 

lyn), og man var ved at tage de andre vinger af. Snart var vi fremme ved A1, som vi tog til af-

kørslen ind mod Bremen. Efter en kort tur gennem byens miljøområde (Vi er grønne 🤓), kunne vi 

dreje ind på stellpladsen, hvor vi var heldige, at der var en der kørte, så vi kunne få en plads med 

el-tilslutning 🤗. Vi hyggede os i Camperen indtil sidst på eftermiddagen, hvor vi gik ind til jule- 

markedet i Bremen Altstadt. Vi blev overraskede over hvor 

mange mennesker, der var til julemarkedet, og selv om julemar-

kedet dækker hele Altstadt, var der fyldt med mennesker overalt 

😲. Der var en fantastisk stemning, og vi hyggede os med lidt 

Glühwein, og snakkede med nogen af de lokale. Efter at have 

gået rundt på pladser og gade i Altstadt, gik vi ned mod havnen 

til julemarkedet på ”Schlachte”, som området langs floden We-

ser hedder. Her er julemarkedet med Middelaldertema, og her 

var også fyldt med mennesker. Vi fandt ”Slagterboden” hvor vi 

købte et par store schnitzler i brød 😋. Vi trak ud bag boderne 

mod husmurene, så vi kunne spise maden, uden at være i men- 

 
Udsigt fra broen over Weser 

neskemylderet. Efter et par timer gik vi tilbage til camperen, hvor vi hyggede os til sengetid 😴. 

Det var en stor oplevelse, at være på julemarkedet, det bedste vi har været på. Nu glæder vi os til 

i morgen, hvor vi igen går ind til julemarkedet, men nu for at opleve det i dagtimerne. 

   
Stemning fra Julemarkedet i Bremen 😍 

    
 

søndag, den 1. december 2019: 

Vi blev i Bremen 

 

Efter en dejlig nats søvn, stod vi op lidt senere end de andre dage, og 

tog os god tid til morgenmaden. Efter morgenmaden hyggede vi os i 

Camperen og fik læst i vores E-bøger. Vi var helt væk i vores krimier, og 

pludselig var klokken blevet 13.00, så vi fik givet Chico mad, og gjort os 

klar til at gå ind til Julemarkedet i Bremen Altstadt. Vi valgte at gå langs 

Weser, helt frem til fodgængerbroen, der ledt os over midt i Julemarke-

det på ”Schlachte” 😘. Efter vi havde været gennem ”Schlachte” og nydt  



det Middelalderlige julemarked, gik vi op i Altstadt,hvor vi var rundt på de forskellige pladser, og 

nød julemarkedet. Vi nød en lækker ”Feuerzangenbowle” og senere, jeg en ”Krakauer mit Brot” og 

Karin en Bolle med ”Pulled Pork” 😋. Efter vi havde slået mave, mens vi gik rundt på julemarkedet, 

blev vi enige om at gå tilbage til Camperen, efter endnu en dejlig dag i Bremen Altstadt. Tilbage 

ved Camperen hyggede vi os resten af dagen, bl.a. med at læse videre i vores krimier 🤓. 

   
Stemning fra Julemarkedet i Bremen i dagtimerne 

    
 

mandag, den 2. december 2019: 

Etape 5: Bremen til Hamburg (D) 

Ankomst: 39.208 km.    -   Dagens etape: 117 km.   -   Turen indtil nu: 718 km. 

Da vi ikke var sent til julemarkedet i går, stod vi tidligere op. Efter morgenmaden gjorde vi klar til 

at køre videre. Kl. 09.10 kunne vi i 2 °C køre ind gennem Bremen, forbi Weser stadion og ud til 

A7 mod Hamborg. Da vi manglede lidt fornødenheder, så som vand og øl, drejede vi ind til Achim 

for at købe ind. Efter indkøbet fortsatte vi på A7, hvor vi flere gange så grupper af rådyr på mar-

kerne. Efter et par timer drejede vi fra A7 og ind mod Hamborg, hvor vi kl. 11.30 kunne køre ind  

på Wohnmobilhafen Hamburg, hvor der var masser af pladser at 

vælge imellem. Efter frokost og hygge i Camperen gik vi ind til 

Hamburg Hauphtbahnhof, hvor vi drejede ned ad Mönckeberg-

strasse. På julemarkedet på Spittaler Strasse, måtte vi have en 

Feuerzangenbowle 😵 at varme os på, inden vi fortsatte gennem 

flere mindre julemarkeder frem til det store Hamburger Weih-

nachtsmarkt på Rathausmarkt. Marilena havde fortalt om, at der 

var en bod, som lavede Dresdner Handbrot. Vi fandt boden og 

bestilte 2 med Käse-Schinken som vi nød 😘. Det var virkelig 

godt og mættende. Efter vi havde være julemarkedet rundt, gik  
 

Ankommet til Hamburg 

vi et smut ned ad Neuer Wall, og ned til det julemarked der ligger på Jungfernstieg, ned mod Bin-

nenalster. Her var boderne i telte, og vi kunne se, at det var koldt for dem der stod i boderne. Vi 

blev nu enige om at sætte kursen mod Camperen, så vi gik gennem Europa Passage som var flot 

pyntet. På vej tilbage var vi igennem flere mindre julemarkeder, og vi fik os en Glühwein, ”zum 

abgewöhnen” (sidste julemarked i år) inden vi fortsatte vores tur tilbage til Camperen. Chico var vist 

sulten, så han trak i snoren, og fik lov til at vise vej. Efter Chico havde fået sin aftensmad, hyg-

gede vi os i Camperen til sengetid. 

   
Stemning fra Julemarkedet i Hamburg 



    
Stemning fra Julemarkedet i Hamburg Dresdner Handbrot 

 

tirsdag, den 3. december 2019: 

Etape 6: Hamburg til Osterrönfeld (D) 

Ankomst: 39.312 km.    -   Dagens etape: 104 km.   -   Turen indtil nu: 822 km. 

Vi havde sovet godt, selv om vi holdt under U-Bahnen. Kl. 10.00 kunne vi i 6 ⁰C køre ud fra Cam-

perpladsen og sætte kursen ind mod Hamburg centrum. Kort før Hamburg Hbf kørte vi ned i Wall-

fart Tunnel og videre under midtbyen. Vi dukkede op igen på broen mellem Binnen- og Aussenal- 
ster, hvor vi kunne se ind til julemarkedet 🤶🏿. Vi fortsatte gennem Hamburg, 

og kom på A7 i en af de nye tunneller under Hamborgs forstæder. Vi fortsatte 

på A7 frem til Neumünster Nord, hvor vi kørte over på L328 mod Rendsburg. 

Efter en roligt tur drejede vi af lige før Rendsburg og fandt let frem til Womo 

Stellplatz am Kanal Cafe, hvor vi parkerede i første række ud mod Nord Ost-

see Kanal (NOK) 😁. Vi droppede, at gå over til Rendsburg for at se julepyn-

ten, da Chico var så træt, at han bare sov og ikke gad løfte hovedet 😴. I ste-

det nød vi det i Camperen med en enkelt øl, og kunne se skibene der sejlede 

forbi, lige foran næsen på os 🙂. Senere gik Karin og jeg over på Kanal Cafe’-

en, hvor vi fik en Schnitzel mit Bratkartoffel som sidste aftensmad på Jule-  

markedsturen 😋. Udsyn fra Camperen 
 

onsdag, den 4. december 2019: 

Etape 7: Osterönfeld til Flensburg (D) 

Ankomst: 39.385 km.    -   Dagens etape: 73 km.   -   Turens længde i alt: 895 km. 

 

Efter en dejlig afslappende nat var vi klar til at tage den sidste 

etape på turen. Først skulle vi have samlet tingene sammen, 

som vi skulle have med hjem til Nordborg. Vi fik også tømt alle 

vandtanke osv. samt pustet rørene ud for vand, så vognen er 

vintersikker. Kl. 09.35 kunne vi i 5 ⁰C køre mod IMC, hvor vi kl. 

11.05 kunne stille Camperen i Carporten og læsse vores ting 

over i vores Kadjar, og sætte kursen mod Nordborg. Vask af 

Camperen får lov til at vente et par dage, når det passer at tage 

der ned. (Vel hjemme kunne jeg konstatere, at min Mobil ligger i Camperen, 

så Karin mener jeg er nødt til at hente den i morgen. Hun mener jeg har brug for 

den 😇) Der læsses om 

 

Tak for turen: 

Kære Karin, Tak for en dejlig tur. Dejligt, at dit knæ er helt i orden, og at 

vi fået nogle dejlige oplevelser. 😍 😘 🎅🏿. Nu ved vi hvilke julemarkeder vi 

evt. skal besøge næste år.  

Jeg elsker dig stadig, og nyder at være sammen med dig 😍. (Til livets 

ende 😘) 

 
Farvel og tak for turen 

 

 
 



 

 

Sådan erindret – 

Ejlif S. Petrat-Laursen 

”Haveje på tur” 

 

”Min Camper er også mit hjem” 
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