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I gang 

Det er fristende at citere Karin Baseda-Maass, 

der i sin bog om E1, Das Buch zum Weg, skri-

ver: ... et ægtepar til fods med al deres haben-

gut på ryggen. Vi ventede på et startskud eller 

noget andet usædvanligt - vi begyndte dog på 

en livsopgave, sådan så det i det mindste ud for 

os. Og ingen bemærkede det. Ingen så de to 

vandrere. der tøvende begyndte den legendari-

ske E1 på en standset rulletrappe ... Jeg hørte 

heller ingen fanfarer, men nu skulle det være. 

Støvlerne på, kontrollere lommer og rygsæk, lås 

bilen og find vejen. Der er dog ingen grund til at 

benytte Fleggaards defekte rulletrappe: E1 be-

gynder vest for den forladte grænseovergangs 

anonyme p-plads. En lav jernpæl med et cykel-

skilt og et beskedent andreaskors markerer ind-

gangen til et knapt synligt stiforløb. Det varer 

dog ikke længe før reklametrommerne for euro-

pavandreruterne buldrer. Lidt henne ad Alte 

Zollstrasse er der både små og store skilte, end-

da med både dansk og tysk tekst. 

I Riesholz (skoven vest for Wassersleben) kan 

man konstatere, at heste ikke kan læse. Der er 

fine, parallelle stier med tydelige afmærkninger, 

men begge er trådt godt op af hestesko. Men 

bortset fra det er der en fin strækning gennem 

skoven, Wassers-leben og langs fjorden. Lidt se-

nere går ruten rundt om St. Petri, og ned ad Neustadt, den tidligere småindustri-

gade, der i dag er blevet et boligkvarter. 

Gennem et meget stille Flensburg (det er lillejuleaften og søndag) går det videre 

langs det varierede og nyistandsatte havneanlæg. I stedet for at forsøge at gå 

over havnen (som vist på kortet i Krauses bog) fortsætter man til stien Am Ka-

nalschuppen ved spidsen af havnen, derefter et lille stykke ad den travle Angel-

burger Straße og så skrår man over pladsen og ind på Am Margarethenhof. Marga-

rethenhof var en lille herregård, der blev bygget om til industrivirksomhed i 1800-

tallet. I dag anvendes den til beboelse, men der er stadig et præg af herregårds-

anlæg. 

Videre tv og op ad den store St.-Jürgen-Treppe. Når man er kommet op på plad-

sen skal man tage sig tid til at nyde den smukke udsigt. Derefter går det mod syd 

ad stien øverst på skrænten indtil man skal krydse en travle gade, så man kan 

komme hen til endnu en af Flensburgs gemte stier, som pudsigt nok hedder Jo-

hannisallee. Man drejer fra ad Hillig-Water-Gang, og hen over Carlisle-parken for-

an banegården. 

Flensburgs banegård og sporanlæg minder om bedre tider, men lidt er der da til-

bage. Stien Serpentine fører op til en af de store udfaldsveje, men lige efter jern-

banebroen går det igen via en gemt sti og et trist industriområde ud af byen. 

På den anden side af Osttangente er man pludselig på landet, og ad en lidet be-

færdet sognevej går det ned mod en busholdeplads på Europastraße. Det lyder da 

af noget, så det må være et passende mål for den første dags vandring. 
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Gl. dansk 

Bussen standsede planmæssigt, og kort efter var 

jeg på vej mod et stykke dansk kolonihistorie: 

Frederik V byggede gårdene Julianenhof og 

Sophienhof til kolonister, så man kunne få opdyr-

ket heder og moser. 

Der findes i alt 47 kolonistområder mellem Ting-

lev og Rendsburg, idet kongen i årene 1761-64 

indkaldte mere end 4000 kolonister fra det syd-

vestlige Tyskland med løfter om jord og bolig. Det 

var hårdt arbejde. Man sagde dengang, at op-

dyrkningen var »den førstes død, den andens nød 

og den tredjes brød« - på tysk: »den ersten der 

Tod, den zweiten die Not, den dritten das Brot.« 

Ruten fører ned gennem et område med stenal-

dergrave, Arnkiel-Park, som de senere år har fået 

en gevaldig ansigtsløftning. En lokal entreprenør 

sponserede de mange store sten til genopbygning 

af en langdysse, og andre har givet en skærv til 

en udstillingspavillon. 

Lidt senere kommer jeg lige forbi det ene af om-

rådets tre mindesmærker for træfningen d. 6. fe-

bruar 1864, hvor de danske styrker, der havde 

rømmet Dannevirke, blev indhentet af østrigske 

tropper. Det var et voldsomt slag med mange 

faldne. Dagen holdes stadig i hævd af den østrig-

ske hær og af historieinteresserede gæster ved en 

Oeversee-Marsch fra Flensburg. Her mindes man 

slaget og den humanitære hjælp fra Flensburg 

bys borgere, der dagen efter slaget drog ud med hest og vogn for at bjærge de 

sårede og begrave de faldne. 

Ruten går nu ned forbi Sankelmarker See, og op ad bakken til Oeversee. De små 

andreaskors viser ind på kirkegården og rundt om Oeversee kirke, som forener det 

jyske langhus med en rundkirke i form af et mægtigt kampestenstårn, der har væ-

ret nyttigt i ufredstider. 

Forbi markedspladsen med en stor eg går jeg ad Krugsteig forbi »Historischer 

Krug« ude ved landevejen, en af de gamle hærvejskroer fra 1519, som blev privi-

ligeret kro i 1851. Et blik på menukortets priskolonne giver noget af forklaringen 

på de meget velholdte omgivelser. 

Nu går det tværs igennem en del af Obere Treenelandschaft, som er et meget 

stort og varieret område. Det forvaltes af en aktiv naturbeskyttelsesforening, der 

har medlemmer fra de syv berørte kommuner, fonde, forbundslandet m.v. Kortet 

med »Wegenetz im Kerngebiet des Naturschutzgroßprojektes Obere Treene-

landschaft« viser ti forskellige rundveje, så her er rig lejlighed til at se åer, søer, 

store skove og smukke dale. 

Inde i Süderschmedeby vælger jeg en genvej, så i stedet for at følge E1 mod Sie-

verstedt tager jeg den gamle  landevej til busstoppestedet i Stenderupau, hvor jeg 

efterlod bilen. 
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Historier 

Først gælder det om at finde E1, men det er nu 

ikke så svært. Lige ud ad Sieverstedt Straße, så 

er der igen andreaskors efter behov. Efter kirken 

går det sydpå, og efter at ruten gennem skoven 

Elmholz er lagt om (i hvert fald iflg. kortet), pas-

seres åen Helligbek ad en snoet træbro. Navnet 

på åen trigger den første historie. 

Lidt længere mod vest, hvor Helligbek løber under 

den gamle og den nye landevej, der her følges 

ad, ligger stendyssen »Taufstein«, som siges at 

være stedet, hvor Harald Blåtand blev døbt. 

Hvordan det gik for sig kan man se på et billede i 

Sieverstedt præstegård. Taufstein ligger ved åen 

syd for landsbyen Poppholz, der efter sigende har 

fået navn efter missionæren Poppo, som kristne-

de vikingerne. 

Det er næsten for oplagt at kombinere Helligbek, 

Taufstein og Poppholz til en god historie, og den 

kunne jo være sand. 

Om den arkæologiinteresserede Frederik VII troe-

de på historien vides ikke, men han købte områ-

det i 1858 og reddede derved stenene fra at blive 

slået i stykker. Stendyssen ligger inde på en mark 

i en græsfirkant, i hvis hjørner der blev opsat små 

sten med kongelige monogrammer. I dag står 

hjørnestenene med monogrammet indad; de blev vendt efter 1864. Der er offent-

lig  adgang via en sti fra B76 og den gamle landevej. 

Rundt om Idstedter See er der et dejligt stort naturområde, og vanen tro er der et 

kommunalt skilt med vandreveje. Vest for søen, over for kirken, ligger et bastant 

hus, Idstedt Gedächtnishalle, hvor Schleswig-Holstein har rejst sit største erin-

dringssted for sit største nederlag, slaget ved Isted 1850; det er ikke kun på Dyb-

bøl, at et nederlag skal bearbejdes igen og igen. 

Syd for søen drejer ruten th ind gennem Gehege Karrenberg og skoven Schwan-

holm. Midt inde i skoven er der igen et kongeligt monogram og årstallet 1812 på 

et par portstolper af sten. Jeg vil tro, at der har været et jagtområde. 

I udkanten af skoven, tæt op ad landevejen, slår jeg et sving rundt om »Idstedter 

Raüberhöhle«. Det navn må være en røverhistorie, men det er jo ikke den første 

jættestue, der har fået ry for at huse nogle fæle beboere. 

E1 sh, etape 3: 
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Museerne 

Turen starter på den gamle landevej, 

og derefter går det lidt mod Lürschau, 

og så th langs en cementfabrik. Kort 

efter ses en stor sten med indskriften: 

»1. Preis im Landeswettbewerb Kies-

abgau und Landschaft, 1986«. Områ-

det har på et tidspunkt været udsat for 

en del grusindvinding; det er så blevet 

retableret med held. 

Efter det fine område er der lidt blan-

det industriområde i Schleswigs ud-

kant, og så går det gennem en skov, 

Gehege Tiergarten, som bærer præg 

af at blive brugt til fritidsaktiviteter. 

Stien fortsætter hen til et stort hegn 

ved det nordlige slotsområde, Neu-

werk. 

Her anlagde hertugen i 1640 det stør-

ste haveområde i Schleswig-Holstein 

med terrassehaven Barockgarten af-

sluttet med et lystslot, Friederichs-

burg, og en dam med en Herkulesstatue. På havens østside kom i 1833 et anlæg 

med kaskader. Efter en gennemgribende restaurering i 1990 kan området nu be-

undres i al sin pragt. I stedet for lystslottet opførte delstaten et nytegnet Glo-

bushaus, der indeholder en rekonstruktion af den originale globus, der i dag står i 

St. Petersborg. Globussen er over 3 m i diameter, og i de oceaner, hvor korttegne-

ren har syntes, at der manglede noget, har han malet fabeldyr. 

Hele anlægget ligger ret langt fra slottet, men sivmosen tæt på har været ufrem-

kommelig, og måske også en del af forsvaret. I øvrigt blev man vel kørt eller båret 

hen til haven, så afstanden betød sikkert ikke alverden. Videre ad Schloßallee til 

slotssøen med delstatens arkæologiske museum og delstatens museum for kunst 

og kulturhistorie. De historiske samlinger er i den smukke hovedbygning, hvor 

man også kan se det rigt udsmykkede slotskapel og de mange sale. Malerisamlin-

gen er i avlsbygningerne, og i en særlig hal findes Nydambåden fra Sundeved. 

Forstaden Friederichsberg er fyldt med kontraster, og det er langt fra det hele, der 

matcher navnebroren ved København, fx er det meget flotte gårdanlæg omkring 

bymuseet noget af en kontrast til den forsømte hovedgade. Bydelen er også præ-

get af flere institutioner i massive bygninger. 

Bag om byen findes en sti, der leder ud langs Schlei-stranden til Haddeby; der 

hvor vikingebyen Hedeby lå i centrum for handelsruterne. I løbet af 1000-tallet 

mistede Hedeby sin betydning, og så flyttede handelen nordenfjords til Schleswig. 

I 1066 ødelagde venderne byen, og siden har området inden for den store halv-

kredsvold aldrig været bebygget, så nu er det en guldgrube for arkæologer. Oppe 

ad en skråning mod vest åbnede Wikinger-Museum Haithabu i 1988. 

Jeg kommer ind ved det nordlige hjørne, hvor munken Ansgar måske byggede 

Nordens første kristne kirke i 826; det var en trækirke, som er væk for længst. Nu 

er der en kampestenskirke, St. Andreas-Kirche, fra 1200-tallet. Turen går forbi 

museet og hen til starten af halvkredsvolden, hvor man kan vælge en alternativ 

rute til Blankenese, E1w/SEE. 

E1 sh, etape 4: 
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Regn, regn og atter regn 

Turen begynder på den 

mærkeligste måde. Krause 

var ikke helt nem at blive 

klog på, men den var god 

nok: E1 går gennem en dør 

mellem stuehuset og den 

store møllebygning. Deref-

ter går stien hen over en 

bro over mølledammens 

vandløb, og så fortsætter 

den halvvejs rundt om den 

ret tørre mølledam. Den er 

sikkert blevet fyldt godt op 

i løbet af dagen. 

Brekendorfer Moor er nok 

mest kendt fra motorvejs-

rastepladsen af samme navn; men der er som regel nogenlunde tørt og lidt for-

blæst. Ude i mosen kan man vælge om man vil gå igennem det delvis våde områ-

de, eller tage en højere liggende omvej. Jeg turde godt gå tværs igennem, men 

det var tæt på, at det gav en våd sok undervejs. Det havde nu ikke gjort den sto-

re forskel; den blev våd senere lige som resten af tøjet. 

Den gamle banedæmning syd om Brekendorf giver et fint indblik i tyske baghaver. 

Der findes en tilsvarende oplevelsesrute syd om Augustenborg på Als, også ad en 

gammel banedæmning. Pudsigt, hvor vi ligner hinanden. 

Og så går det ellers ind i det store naturområde, Hüttener Berge, med skove, søer 

og bakker, ad libitum. Undervejs passeres to dejlige områder, søen Rammsee, der 

ligger utroligt smukt, og Heidberg/Heideberg på hele 99 m, hvor der efter sigende 

skulle være en rigtig god udsigt. Det var regnvejr. Vel nede igen går det videre ad 

lange skovveje, hen ad »Waldlehrpfad Silberbergen« og op på Aschberg. 

På det 97 m høje Aschberg er der hele tre ting: et vandrerhjem, en udmærket re-

staurant, som ikke rutter med åbningstiderne, og en statue af Bismarck. Han stod 

og græd, men det var måske, fordi det var regnvejr. Den syv meter høje kobber-

statue stod oprindeligt på Knivsbjerg nord for Aabenraa. I den urolige tid efter 1. 

verdenskrig, turde de tysksindede nordslesvigere ikke lade den blive der, så efter 

en omtumlet rejse blev den stillet op på Aschberg, hvor Bismarck nu kigger mod 

øst. 

Mere regn. Krause og kortet blev lidt tykkere; rygsækken er åbenbart heller ikke 

vandtæt. På hjemturen gav taxachaufføren mig nogle gode fif om tysk tvs vejrud-

sigter. Bedre sent end aldrig. 

note: I 2012-13 blev Aschberg shinet op formedelst 11 mio. €, idet der bl.a. blev 

bygget et nyt konferencehotel med et 20 m højt udsigts- og klatretårn. 
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Egene 

Efter flere dages kraftig 

blæst og regn, som skyl-

lede planerne i vasken, 

stilnede det endelig af, så 

jeg kunne komme videre. 

Det blev rigtigt vandre-

vejr, en let brise og plet-

vis sol. 

Turen ned ad Aschberg 

og gennem Gehege Fre-

senboje går let. Gode sti-

er og let at finde vej. 

Lidt senere kan man be-

nytte sig af hvad jeg el-

lers troede var et østtysk 

fænomen: 'Spurplatten-

wege'. Hvis det skal være 

anvendeligt, som nogle 

østtyske sogneveje og i 

øvrigt også vejen ud til 

Hamburger Hallig, så er 

der et fint system af vigespor. Det er der ikke her på egnen. Når fliserne så er fed-

tet ind af efterladenskaber fra markkørsel, græsarealet i midten pløret sammen af 

hestesko, og rabatten blød, så er det godt nok en blandet fornøjelse, selv med so-

lide vandrestøvler. 

Hvis man vil se egetræer som erindringssteder, så er Osterby sagen. På Dorfstr. er 

der både dobbelteg, mindeege og en 'Tag der deutschen Einheit'-eg fra 1990. Som 

en specialitet ses også tre sammenvoksede piletræer på en lille plads med sten-

bord og -bænke med samt mindesten for et jubilerende laug. 

I det hele taget er det egetræernes tur. Langs den nordlige del af Windebyer Noor 

går turen gennem en flot egealle, og derefter videre langs en fin »Naturlehrpfad«, 

hvor de oplysende skilte trænger til renovering. Det kunne næsten se ud som om 

pengene er gået til de gode afmærkninger af nye løberuter rundt om noret; de er 

dog tydeligvis i brug, så det er godt nok. Man kan tvivle mere på, om der er no-

gen, der botaniserer. 

I udkanten af Eckernförde er der høje skrænter mod øst og en del kolonihaver, der 

trykker sig mellem den gode vandresti langs søbredden og skrænten, hvor hoved-

vejen løber højt oppe. 

Den lange, afvekslende tur slutter ved Noor-Fischerei, hvor der er havn og et 

glimrende fiskeriudsalg ved Windebyer Noor. 

E1 sh, etape 6: 
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Bugten 

Fra noret går det lige ud efter næsen, indtil man støder på havnen med en fin ud-

sigt til den flotte runde silo. Lidt hen ad vejen til højre starter den travle gågade, 

og undervejs passeres St.-Nicolai-Kirche, som med en arkadebue er forbundet 

med det gamle rådhus, der nu er museum. 

For enden af gågaden manglede jeg et skilt, og kortets veje var druknet i turist-

symboler, så jeg valgte at gå norden om Stadthalle og ned til strandpromenaden. 

I kurparken er der både nyt og gammelt, dels mindesmærkerne for treårskrigen, 

hvor det lykkedes holstenerne at erobre fregatten »Gefion«, dels en meget stor, 

delvis begravet havfrue, der ser på en noget mindre, nøgen mandsstatue, der 

spejder ud over Eckernförde bugt. Hvad hun tænker på, kan man ikke vide. 

Lidt uden for Eckernförde bliver man vinket th og så var det ellers ad stien Hohen-

weg oppe i skrænten. God ide. Vel nede igen går det forbi det stråtækte værtshus 

»Kiekut«, og derefter ind i skoven. Det begyndte at sne, da jeg havde pakket min 

frokost ud, men det holdt heldigvis op igen, da jeg var færdig med at spise. Da jeg 

skulle videre pegede pilen under andreaskorset på en uigennemtrængelig dynge af 

nyfældet kvas, men der er jo andre muligheder. 

Lige efter skoven er der et kort stykke strandvandring, og så er det ellers op på 

skrænten og hen ad en pilekranset sti til landsbyen Aschau. Her går det tv ud over 

engene til landtangen Kronsort, en stor bebygget sandrevle mod vest. 

Efter flere kilometers udmattende tur gennem løst strandsand og rundt om små og 

store sten glædede jeg mig til skovstien gennem Hegenwohld, men den var så 

fyldt med traktorspor, at der måtte nogle omveje til. Så det var en træt vandrer, 

der gik op ad asfaltvejen mod Gut Noer for at vente på bussen. 

Gut Noer har en særlig klang i sønderjyske ører. Dette gods drev prinsen af Nør 

fra 1843-1851, hvorefter han sammen med sin bror fra Augustenborg blev lands-

forvist efter den uheldige optræden i treårskrigen. Godset blev delvist opløst i 

1950-erne, og er i dag ungdomsinstitution. En nyere hovedbygning (den oprindeli-

ge brændte i 1933) kan skimtes mellem træerne i det store, private parkområde. 

E1 sh, etape 7: 
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Fra bugt til fjord 

P-pladsen ligger tæt ved »Die bewaldete Düne bei Noer«. Det er en fredet, skov-

bevokset klit, hvor man kan se alle stadier af tilgroning af klitter, fra strandplanter 

til vejrbidt skov, hvis man da har en kikkert. Klitten er totalt afspærret, og omgi-

vet af campingpladser og ungdomslejr. 

Igen hen ad et stykke østersøstrand, som minder om de hjemlige strande ved 

Hjelm Bugt, bortset fra at solen står forkert, men her på sydsiden kan skrænten jo 

give skygge en varm sommereftermiddag. Her er den kendte blanding af sten, 

tang og sand, der giver god motion til anklerne, selv om der er nu ikke noget som 

en våd og stenet strand, der kan bringe vandrerens gennemsnitsfart ned. 

Forbi campingplads nr. 117, mindst. De ligger tæt her ved kysten. Undervejs er 

der udsigt til kolossalferieparadiset Damp på den anden side bugten. Op på 

skrænten igen, hvor en lille græsklædt plads dukker op. Her har engang ligget en 

kirke, St. Katharina am Jellenbek (1319-1737), som blev flyttet ind til landsbyen. 

Den har ligget flot, men noget udsat. 

Omkring marineanlægget ved Surendorf, og tilbage til stranden. Lidt senere er der 

endelig en sti oppe på skrænten. Snart går det gennem en smal stribe strandskov 

og derefter hen ad en lang, lige alle, Am Schloßgarten, gennem skoven ved Dä-

nisch-Nienhof. Næsten ude af skoven er andreaskorset på afveje, det er nu ellers 

sjældent, men GPS'en er klar over, at jeg går i den gale retning, så tilbage igen, 

og ud gennem leddet. Længere fremme, efter en markvej højt oppe på bakkerne, 

dukker Stohls pyntelige huse op. 

Igen ned mod stranden, nord for et større antenneanlæg. Ved den stejle skrænt er 

trappen ned til stranden forsynet med to andreaskors, men iflg. kortet er der en 

sti langs skrænten, og da jeg sagtens kan undvære en portion strandvandring, så 

bliver jeg oppe. Stien går meget tæt på skrænten, især ved de indhegnede græs-

marker, så man skal lige se sig lidt for, men der er den dejligste udsigt over bug-

ten og fjorden. 

Bülker Leuchtfeuer fra 1823 ligger på en halvø, Bülker Huk, der rager lidt ud i 

fjorden. En lille skov lige nord for fyret giver gode muligheder for fritidsliv, så for-

uden den sejlende trafik, så er her både vandrere, løbere, cyklister og hundelufte-

re, som man kan holde øje med fra den flot beliggende cafe, hvor aprilsolen var-

mer så meget, at de udendørs borde er kommet i brug. 

Syd for fyret er der asfalt og beton så langt øjet rækker, og mod vest er der et 

kæmpestort rensningsanlæg. 
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Den gode sti 

Via en asfalteret strandpromenade går det ned 

til Strande. I Kielerfjorden får de mange sejle-

re, der har glædet sig til et par raske fridage 

på vandet tid til at studere de dejlige omgivel-

ser eller hvad de nu laver, når der er vindstil-

le. 

Promenaden fører videre til Schilksee, hvor 

der har været to olympiader, senest i 1972. 

Det kan man næsten ikke undgå at få at vide: 

Et stort skilt viser et kort over Olympiahafens 

mange fortøjningskajer og de store beton-

blokke med terrasser ud mod fjorden. 

Ruten drejer fra til en græsmark, der åbenbart 

er reservep-plads; hvert år er der jo Kieler 

Woche, verdens største sejlerfest, der trækker 

rigtig mange mennesker. Ruten fortsætter bag 

om en mark med hobbydyr i en indhegning, 

og videre ad stille villaveje i den vestligste del 

af Schilksee. Endelig går der en markvej ud på 

landet til de blomstrende rapsmarker, hvor en 

11-12 års dreng på en traktor hilser med et 

højt og tydeligt »Mojn«. Mojn til dig. 

Lige efter en lille skov begynder en velanlagt 

vandresti, »Schilk-Kiel Wanderweg«, der gen-

nem små og store skove og ad veje med le-

vende hegn, fører mig næsten helt ned til 

Nord-Ostsee-Kanal. 

Ruten går nu under den store motortrafikvejs-

bro og et lille stykke langs Nord-Ostsee-Kanal, 

som man nemt og hurtigt kommer over med 

en lille cykel- og passagerfærge. Som alle an-

dre kanalfærger er den gratis, og grunden skal være, at da »Alter Eiderkanal« fra 

Kiel til Rendsburg blev gravet tværs gennem bøndernes jord i 1770-erne, så brok-

kede de sig til Christian VII, som bestemte, at der skulle oprettes et antal færger 

med gratis overfart. Sådan er det stadig, selv om kanalen er bygget om mange 

gange. Det pudsige er så, at iflg. en tysk turistbog er det kejser Wilhelm, der har 

sørget for de gratis færger, men da han overtog området i 1864, er han måske 

blevet smittet af det gode eksempel. 

På sydsiden af kanalen er det ikke det mest spændende område, som Kiel viser 

frem, men et sted skal der vel være lejekaserner og industri. Rundt om et større 

militærkompleks drejer ruten gennem et lille parkområde ned til fjorden, og  med 

et bliver boligstilen markant anderledes, og hullerne i asfalten er pist borte. Så går 

det hen ad en populær strandpromenade, og lidt senere passeres Schleswig-

Holsteins landdag. Snart dukker Reventlou-området op, hvor der er færgekaj, ca-

feer, store villaer og et fint vendeområde for min chauffør. 
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Langs Schwentine 

Iflg. Krause skulle 

man tage bussen fra 

hovedbanegården, 

men da »Schwentine« 

sejler tværs over fjor-

den, så er det jo op-

lagt at bruge den. 

Færgen var fyldt med 

studenter, der skulle 

over til en uni-afdeling 

i Wellingdorf. 

Floden Schwentine 

udspringer i nærheden 

af Bungsberg og efter 

en lang rejse gennem 

mange af de store sø-

er i Holsteinisches 

Schweiz løber den ud i 

kielerfjorden ved Wel-

lingdorf. 

Fra færgen er der kun 

en kort tur gennem 

byen, før det går hen 

ad en idyllisk sti langs 

floden. Der går nu ik-

ke så lang tid før jeg 

er nødt til at dreje op over markerne, så jeg kan komme uden om Gut Oppendorf. 

Det er en stor gård med en flot portbue og en mægtig lade, der efter holstensk 

skik er højere end beboelseshuset. 

Efter et lille stykke landevej går det ad en lang markvej hen over bakkerne, og 

derefter ned gennem en skov til Ausflugslokal Oppendorfer Mühle, hvor en mor-

gentræt tjener rydder lidt op. Efter den gode kaffe fortsætter turen til et fredet 

område, NSG »Altarm der Schwentine«, der ser temmelig uvejsomt ud. Nu dukker 

et større anlæg op, Wasserkraftwerk Schwentine-Raisdorf ved Rastorfer Mühle. 

Hvor møllen blev af ved jeg ikke, men der et kønt lille vandfald hvor lidt af 

Schwentine ledes uden om vandkraftværkets opstemmede sø. 

Efter Tiergehege Schwentinepark bliver Schwentine til en langstrakt sø, Rosensee, 

hvor der på det bredeste sted er bygget en dæmning og en hvid bro, som B202 

omfartsvejen senere har gjort overflødig. Man skal ned under B202, hvor der langs 

floden er lavet en smal sti. Lige efter går det igen langs søen, og pludselig stod 

der en halv meter snog ret op lige midt på stien. Jeg gik i mine egne tanker, og 

inden jeg havde fået kameraet op af lommen, var den træt af at se på mig og var 

væk. Det går videre gennem endnu et smukt stykke Schwentinetal, og snart kan 

man se Preetz i det fjerne. 

I udkanten af byen går turen forbi Kloster Preetz, som blev oprettet som benedik-

tinerkloster 1261 af en søstersøn til Valdemar Sejr. Efter reformationen blev det 

en adelig stiftelse, hvor nonnerne dog kunne fortsætte efter de gamle regler. Da 

der også skulle være plads til ridderskabets ugifte døtre, kom der endnu flere 

rødstensbygninger i området. Turen slutter på den traditionelle gågade med de 

sædvanlige butikker. 
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Godser 

Efter et godt råd fra taxichaufføren 

fandt jeg let en heldagsparkerings-

plads ved banegårdens P+R. Lige 

foran banegården står en ualmin-

delig flot dobbelteg, og lidt nede ad 

gaden en fredseg. 

Mellem udkanten af byen og en lille 

skov er gravemaskiner i gang med 

at omdanne et tidligere industriom-

råde til en byggeplads. Henne i 

skoven er der en tysk mindelund 

og et dejligt parkområde med 

småskov og plæner ned til Lanker 

See. 

Ruten går over broen, rundt om en 

bakke og derefter gennem et villa-

område og th ad en lang asfaltvej. 

Lidt senere skulle der iflg. kortet 

være en sti gennem et skovområde langs vejen, og det lykkes da også at finde 

den efter en mislykket afstikker gennem et brombærkrat. Av. 

Lidt nede af vejen går ruten hen over engen og tværs over Reiterhof Gläserkop-

pels gårdsplads. Efter balancegangen på en miserabel kvægrist over en mudret 

grøft, ses et håndtegnet skilt med tilladte ruter over området. Jeg kan ikke helt få 

det til at stemme med virkeligheden, men efter lidt parlamenteren med en ride-

mester, som er i gang med træningen af nogle børn, lykkes det at få udpeget en 

rute, hvor jeg må gå. Efter mit eget kort skulle ruten gå ned gennem en engdal, 

hvor der gik nogle heste, men nu havde jeg allerede haft én diskussion med he-

stefolk, så jeg valgte den støvede grusvej ud af området. 

Nede i skoven missede jeg for en gangs skyld et andreaskors, så jeg fortsatte hen 

mod et af områdets store godser, Gut Wahlsstorf. Man kunne ikke komme længere 

end til porten, hvorfra man kunne betragte den store  hovedbygning hen over en 

stor gårdsplads, hvor der langs siderne var stråtækte bindingsværkslader. Alt var 

meget velholdt, men ret uindbydende. Et par ældre søstre på udflugt fortalte, at 

de havde være skoleveninder med godsets ejer, og at de havde været til te på 

slottet sidste år. Lidt senere så jeg et skilt med noget om en længere række af 

von Plessen ejere. Jeg kom til at tænke på den onde von Plessen fra Møn, der ef-

ter 12 års mishandlinger af bønder og soldater blev frataget sin kommando i 1699, 

men enhver familie har vel et sort får, og der var jo ingen grund til at tage illusio-

nen fra damerne. 

Længere oppe ad vejen stødte jeg igen på andreaskorset, og så gik det ellers ad 

en lang, kedelig asfaltvej, forbi endnu et par godser og op til hovedvejen for at 

vente på bussen. 
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Jeg har set en havørn!! 

Efter den lange sognevej drejer ruten ned mod 

Trammer See, hvor der efterhånden åbner sig 

en dejlig udsigt mod Plön. Nede ved søen er der 

et lokalt udflugtsområde med plæne og søbad. 

Turen går videre hen langs søen, men det varer 

ikke så længe før det går op over markerne. Det 

går temmelig stejlt opad, men så er der jo an-

ledning til nogle pauser, hvor man kan vende sig 

og nyde udsigten over søerne mod Schloß Plön. 

I landsbyen Rathjensdorf drejer man mod syd 

ad Eulenkrug, en bred grusvej. Her mødte jeg et snakkehoved af en tysker, som 

var meget interesseret i min GPS. Jeg var nu ikke helt forberedt på at holde et 

GPS-foredrag på tysk, så snakken gik mere om vandring. Han slog følge med mig 

et stykke ned ad grusvejen, men pludselig gjorde han tegn til, at vi skulle op ad 

en smal sti til venstre. »Seeadler«, sagde han, og pegede på et lille interimistisk 

vejviserskilt. Jeg forsøgte at forklare ham, at jeg skulle videre ad grusvejen, men 

han blev ved. »Seeadler, ganz nahe.« - OK da, du får ret, og jeg får fred, så jeg 

fulgte med ham. 

På et plateau for enden af stien stod en lille campingvogn overklistret med infor-

mationer fra »Projekt-gruppe Seeadlerschutz Schleswig-Holstein e.V.« Bag vognen 

sad to personer og drak kaffe. Foran vognen var der opstillet to kraftige kikkerter, 

som var rettede mod en skov på den anden side af et moseområde. Og ganske 

rigtigt: man kunne se havørne. Den ene kikkert var rettet mod en rede med un-

ger. Den anden mod en stor havørn, der langsomt bevægede hovedet, så man ty-

deligt kunne se det karakteristiske næb. Jeg kunne ikke nære mig for at spørge de 

to fuglevenner om hvad det var de kunne beskytte, og det var nu ikke så meget 

lige her, fordi området har været totalfredet og afspærret siden tredverne, men 

andre steder er der mere behov for at vise flaget. I øvrigt er bestanden af yngle-

fugle stigende, især efter forbuddet mod DDT-giften i 1972. 

Stien går videre langs østsiden af Trammer See, hvor der er en lille bådehavn, og 

op gennem et parcelhusområde og en lille skov. I udkanten af skoven er rejst et 

jerntårn, Parnaßturm, hvor man efter de 100 trin kan nyde en fremragende udsigt 

over søerne rundt om Plön. 

Efter et større villaområde kommer man ned til den ældre del af byen, hvor en 

stor dobbelteg med årstallene 1848/1928 dominerer et lille torv. Lidt længere 

fremme er der et nyere stationscenter, der strækker sig hen mod gågaden, men 

det mest seværdige er en række charmerende boder lige over for stationen; små 

gule bungalower med rødt tegltag. 

Turen går under jernbanen og hen langs »Fischerei«, der er et havneområde med 

yachthavn og restauranter, og derefter ned gennem et villaområde og hen langs 

søen. Ved en bænk er der lejlighed til at læse om en slavisk borg, Burg Plune, der 

skal være rester af på en lille ø ude i søen. Snart er der plæner og friluftsbad ved 

bydelen Fegetasche, hvor jeg satte bilen i morges. 
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Langs Fünf-Seen-Fahrt 

Det gik først op for mig, da jeg kom 

tilbage til Gremsmühlen: Jeg skulle 

ikke have startet med at køre i bus til 

Fegetasche; jeg skulle selvfølgelig 

have taget udflugtsruten Fünf-Seen-

Fahrt; den hvor båden har det herlige 

plattyske slogan på siden: »schip-

pern-eten-drinken«. I øvrigt stammer 

stednavnet Fegetasche fra den behandling, som de rejsende mente de blev udsat 

for på dette sted, idet de måtte vende lommerne ved middelalderens toldstation. 

Man skal lige nærlæse kortet for at finde de fem søer, som er: Edeberg See, Höft 

See, Behler See, Langen See og Dieksee. På vandreturen passerer man to mere: 

Gr. Madebröker See og Suhrer See, som er NSG. I øvrigt kan Plöns søer også op-

leves ved at følge de fem Ostsee Laufküste ruter, som bl.a. er vist på det store 

skilt ved p-pladsen i Fegetasche. 

Bortset fra turen på Fünf-Seen-Allee over halvøen Trollholm (nord for Suhrer See) 

går man næsten hele vejen i strandkanten og har den dejligste udsigt over søerne 

samt skygge fra træerne. Undervejs kan man holde rast på Fährhaus Niederkle-

veez, hvor turbåden også lægger til. 

Når man begynder at kunne se det store Intermar-hotel, der ligger lige ved sø-

bredden i Gremsmühlen, dukker en af kurbyens faciliteter op. I skovskrænten er 

nogle fhv. fiskedamme, »die Spiegelteiche«, bygget om til et Kneipp-anlæg med 

både Tret- og Armbecken. 

Umiddelbart efter tager kurbyens polerede strandpromenade over og sørme om 

der ikke også er en havfrue, Malenter Seejungfrau, der i 2000 blev sat på sin sten 

lidt ude i vandet. 
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Med vandrestav 

Dette er den første tur med den 

vandrestav, som mine snart fhv. 

kolleger syntes, jeg skulle bega-

ves med. Den er nu slet ikke så 

tosset især på skovveje og min-

dre farbart terræn, og den er rig-

tig god, hvis man skal op eller 

ned ad en skrænt. Da den er 

indstillelig, prøvede jeg at finde 

lidt vejledning på nettet, men 

der blev nævnt længder lige fra 

seks tommer over albuen til to 

meter. Der var heldigvis en, der bemærkede, at den jo skulle være længere når 

man gik ned ad bakke end når man gik op, så nu havde jeg teorien: Jeg prøver 

mig lidt frem. 

Turen starter med en lang, halvtrist alle tværs gennem et villakvarter. Undervejs 

var fortovet spærret af tre højttalende naboer, så jeg overvejede, om jeg skulle 

bruge den cykelklokke, som en kollega har forsynet vandrestaven med, men det 

virkede som om de tre ejede fortovet, så jeg gik uden om. Nede ved søen drejer 

man forbi et hotelområde, og så går det rundt om Kellersee; i starten tæt på søen, 

lidt senere ad vejen med det lidet charmerende navn, Rövkampallee. 

Efter Sielbeck kommer man forbi Uklei-Fährhaus, og derefter ind på skovstien 

langs søbredden gennem Gehege Schönborn. Undervejs bliver jeg overhalet af et 

større seniorcykelhold fra Silkeborg, men lidt senere ser jeg dem holde middags-

pause med fødderne i søvandet. Stien er velplejet og velbesøgt som vandre-, cyk-

le- og hundeluftersti. 

Ved Fissauer Fährhaus forlader jeg Kellersee, og går tværs over vejen og ind på 

en sti langs Schwentine. Undervejs møder jeg et »statusskilt«, som fortæller, at 

hvis jeg følger E1, så er der 2630 km til Firenze, og hvis jeg følger E6, så er der 

2410 km til Adria. OK, det er betryggende med et mål. Hvis jeg vender om, så har 

jeg 170 km til Flensburg og 390 km til København. Det er ikke helt i overens-

stemmelse med min GPS, men sådan er der jo så meget. 

Ved en anløbsplads lidt længere henne ad stien er en mand og en dreng ved at 

gøre sig klar til en kanotur. De fortæller, at de øver sig før en sommerferietur på 

de svenske floder. Schwentine ser ret lavvandet og lidt mudret ud, men det går 

fint med at padle nordpå mod Kellersee. 

Stien krydser landevejen til Eutin, og følger Schwentine gennem et engområde, 

hvor der er heste og meget fugleliv. Nu går det over floden, og hen langs den 

nordlige del af Gr. Eutiner See til et parkområde. I den østlige del af parken er der 

en høj bro, der fører tværs over søen. Oppe fra broen kan man mod syd skimte 

parken ved Schloß Eutin, og nordøst for broen ligger »Historisches Freibad« i ud-

kanten af skoven Seescharwald, som jeg skal igennem for at komme hen til par-

keringspladsen ved Schäferei. 
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Højdepunktet 

Turen starter ved en parkeringsplads ved 

østsiden af Gr. Eutiner See. En ældre 

mand, der er ved at klargøre sin kano, 

brokker sig voldsomt over en ny lov, der 

påbyder ham at bære svømmevest. Det 

kan jeg godt nok ikke lige gøre noget ved. 

Efter et langt stykke gennem skoven, og 

ude på asfaltvejen, kommer man til en 

skovvej ved en temmelig stor sten med på-

skriften Gut Stendorf. En pil peger mod en 

alternativ rute, hvis man ikke vil trave op 

over Bungsberg, men nu var noget af for-

målet med dagens tur jo at nyde den gode 

udsigt, så jeg fortsætter lige ud ad en alle, 

hvor der snart er grusgrave på begge sider. 

Gut Stendorf ligger i udkanten af et lands-

bymiljø med arbejderboliger; det hele er 

meget velholdt. 

Efter mange kilometers asfalt er der endelig en skovsti oppe ad Bungsberghof-

vejen. I starten følger den skovbrynet, men slynger sig snart bag skovdiget op ad 

bakken. Området minder om Ejer Bavnehøj området, hvor der jo også er mange 

bakker, der er næsten lige høje. Bungsberg-plateauet ligner noget, der har en 

strålende fremtid bag sig. Det har nok været udflugtssted for nærområdet, men 

det gamle Elizabethturm og det forfaldne gæstgiveri er nu spærret af med et tråd-

hegn, så i dag er der kun udsigtsplatformen på tv-tårnet tilbage. Efter 200 trin er 

man oppe i godt 200 m højde (o.h. forstås!), og der er en fremragende udsigt 

over Holsteins bakkelandskab. Fehmarn skimtes i det fjerne. Note: Området er re-

noveret i 2014. 

Nu går turen ned gennem en skov forbi Naturerlebnisraum Beckmissen til Schön-

walde, som er en fin lille by med velholdte huse og en stor kirke. I det gamle strå-

tækte »Organistenhaus«, som var landsbyskole fra 1786-1823, er der nu indrettet 

vandrerhjem. 

I Glinde passerer jeg en noget rodet stendynge, som kunne ligne en langdysse. 

Den er dog ikke afmærket på kortet, så jeg spørger en ældre mand, der river sit 

grusfortov, om det er en dynge sten eller et fortidsminde. Han mener, at det er en 

rest af en middelalderlig befæstning, fordi den gamle »Heerstrasse Neustadt-

Eutin« løber lige nede i skoven. Tja, hvem ved; det er jo ikke alt, der er med på et 

kort. I øvrigt mener han, at jeg kommer sent. Jaså. Klokken er da ikke mere end 

tre-halvfire? - Længere henne ad vejen går det op for mig, hvad årsagen var til 

den bemærkning: De E1-vandrere, der følger Krauses etaper, vil gå forbi hans hus 

om formiddagen! 

Oberteich er omgivet af fhv. grusgrave, som nu er sprunget i skov. En fin udsigts-

platform giver et smukt kig over åkander og fugleliv. 

Ude af området går der lidt tid med at finde busstoppestedet »Försterei«, men det 

lykkes. Det går først op for mig ved en senere lejlighed, at det fine Kompass-kort 

»Naturpark Holsteinische Schweiz«, som jeg købte i Plön, foruden vandreruter 

m.m. selvfølgelig også viser busstoppestedernes placering. 

E1 sh, etape 15: 
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Bakker og en ny by 

Turen starter ved Försterei i udkan-

ten af NSG Kasseedorf, hvor der tid-

ligere har været en del grusindvin-

ding. Først ind i skoven mod vest, 

hvor der åbner sig et glimt af Sten-

dorfer See, derefter forbi Kohlsee, og 

så mod syd. Snart bliver skoven dy-

bere og ældre. 

Min nye vandrestav ligger desværre i 

bilen, og chaufføren er umulig at rin-

ge op, så der er ikke andet at gøre 

end at finde en mådelig substitut i 

skoven. Ude af skoven fortsætter ru-

ten ad en sognevej, men lidt senere 

drejer man ind ad markveje med le-

vende hegn, hvor en læhytte indby-

der til kaffepause. 

Gennem landsbyen Grömnitz er der for en gangs skyld nogle hunde, der giver 

hals; det er ellers sjældent. Oppe på bakkerne, hvor man kan skimte Østersøen, 

går stien forbi en stor juletræsmark, der trænger voldsomt til udtynding, og deref-

ter fører en lige markvej direkte til Gut Sierksdorfs gårdsplads, der er omgivet af 

lange, lave bygninger. Efter at have passeret endnu en portbygning får jeg et 

glimt af hovedbygningen, som ligger mod øst bag et hegn. 

Ude af godset fører en flot grusalle under A1 og ind gennem »NSG Neustadt Bin-

nenwasser«, et stort sø- og moseområde, som bliver skåret over af en jernbane-

dæmning. Der er også blevet plads til en vandresti, så man kan komme ind til 

Neustadt, men det varer et stykke tid før man kan krydse banen. 

Stien fortsætter gennem den sydlige udkant af byen, og kort før en stor p-plads er 

der en fin udsigt til havnen og det gamle kornlager, »Pagodenspeicher«. Derefter 

går det hen over hovedvejen, ned til stationen, rundt om sporene, op ad en bakke 

og igen hen langs banen. 

En rute, der er rigtig god ved fødderne; bortset fra en ganske kort strækning gen-

nem landsbyen og de toppede brosten gennem Gut Sierksdorf er det grusveje, der 

afløser markveje. 

E1 sh, etape 16: 
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Asfalt og søer 

Det er mærkeligt, at nyopførte industri-

områder tilsyneladende kan unddrage 

sig enhver form for byplanlægning, land-

skabspleje og arkitektonisk værdi. Mage 

til klondike er sjældent set, nåja, det 

skulle da lige være i udkanten af næste 

by. 

En helt anden oplevelse fik vi på vejen 

hertil, idet der på kirkebakken i Süsel er 

en mindesten med den betagende ind-

skrift: »Unserm Bismarck«. 

Et stykke nede ad landevejen mod 

Sierksdorf, hvor Hansa-Parks tårne ses i 

det fjerne, drejer ruten mod vest hen ad 

en lang markvej, der fører under A1 og 

forbi Gut Wintershagen i Övelgönne. 

Herefter går det sydpå ad asfaltveje, der 

godt kunne trænge til en kærlig hånd. 

Det er lidt af en kontrast til forrige eta-

pe, for der går meget lang tid før der 

endelig kommer en grusvej gennem 

skoven Neukobbel. Lidt senere går ruten 

ad en  dyb hulvej, som formentlig har 

bundet Taschensee og Klein Pönitzer See 

sammen. 

Ruten går nu i en bue langs den lille sø, 

og lidt senere mod vest ad B432 næsten 

hen til et Gasthaus, der ligger med udsigt over Groß Pönitzer See. Efter en god 

frokost går turen videre langs den store sø. 

I Klingberg drejer man til højre ad en lille sti ved Geroldkirche og ind gennem sko-

ven Fierth. Skovområdet er ret uvejsomt, men med gode stier. Ad sogneveje når 

man Schürsdorf med flotte gårde og huse ved landsbyens gadekær. 

Efter en grusvej går det ad lange skovveje gennem Friederichsberg-skovene til 

jernbaneoverskæringen udenfor Pansdorf, hvor jeg regner med, at chaufføren kan 

finde mig. 

E1 sh, etape 17: 
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Brombær 

Man skal først over banen, 

og så er det tv ad en dejlig 

skovvej. I udkanten af by-

en Alttechau er et nyt vil-

lakvarter dukket op. Midt i 

alle rødstenshusene med 

mokkafarvet tegltag er det 

herligt at se et hus med 

»noget, der bimler og 

bamler«: en gulpudset villa 

med søjleindgang og tag-

sten i mange forskellige ly-

se farver. 

Hobbersdorfer Gehege er 

en gammel blandskov med 

høje træer, der næsten lukker sig over skovvejen. Meget varieret og tilsyneladen-

de i drift; der er i hvert fald temmelig mange mærker på træerne, og der ligger 

også stablet træ rundt omkring. Pludselig dukker en tårn op. Iflg. påskriften er det 

en »Jagdliche Einrichtung«. Det ligner nu et almindeligt hochsitz, og det giver en 

glimrende udsigt. Tårnet er godt gemt under et træ og placeret tæt på dyrenes 

vandingssted. 

Jeg skal lige smage årets første brombær. Det er tidligt, men måske er det nogle 

skruebrækkere, der lige skal demonstrere. Brombær er vandrerens ven: De er go-

de til at slukke tørsten, de har en lang sæson og de er nemme at kende. 

I udkanten af Groß Parin ses et bastant tårn inde bag træerne. Det er et af de 

mange bismarcktårne, ikke særligt højt, men med en god udsigt hele vejen rundt. 

Selv i disen ses Schwartauwerkes store skilt nemt. Henne i byen drejer jeg til ven-

stre og ned i skoven, som åbenbart er motionsskov for de nærliggende byer. 

Efter den lange vej gennem skoven kommer man ind i Ratekau. På den første km 

går ruten ad veje, hvor der er grus på fortovet, i det mindste i den ene side. Ruten 

går desværre et stykke fra kampestenskirken, der ellers er værd at se, i modsæt-

ning til den triste hovedgade. 

Uden for Ratekau går ruten under A1, og drejer så ned gennem skoven Hoheslied, 

der har et større grusindvindingsområde til nabo. Der er en fin grusvej gennem 

skoven, og efter lidt asfalt igen en markvej, der fører over til landevejen ved syd-

siden af den store Hemmelsdorfer See. Lidt senere når jeg et glimrende hotel, der 

takket være sin placering har ret lave priser. 

E1 sh, etape 18: 
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Lang tur på den varmeste dag 

Efter det gode hotel går det hen ad en smal 

asfaltvej. Lige før landsbyen Kleinsee går 

stien ind ad en skovvej i Waldhusener 

Forst. Lidt længere fremme, ved vejen mod 

Pöppendorf, støder Fjernvandrevej E9 til; 

den kommer fra Kaliningrad. Jeg går sydpå 

gennem Waldhusener Forst, krydser den 

travle motorvej ved Kücknitz og fortsætter 

langs Mühlenbach gennem skoven. Den 

gamle klapbro er blevet erstattet af en 2 

km lang firesporet tunnel, komplet med be-

talingsanlæg med møntindkast og egen 

hjemmeside. Der er ikke fortove eller cy-

kelstier, for tunnellen er dyb og vejen stejl, 

men den gratis shuttle-bus med cykelan-

hænger kører hvert kvarter. Ren luksus. 

Bortset fra vejene ved Trave og gennem 

Kaninchenberg er det næsten skov hele ve-

jen, og det er egentlig ret utroligt, at der er 

så meget skov øst for Lübeck, men dels har 

der jo ikke været mulighed for at udvikle 

oplandet mod øst i 45 år, og dels er der ret 

sumpet ved Wakenitz, floden øst for Lü-

beck. Den blev afspærret fra Trave, da man 

i 1896-1900 byggede »Elbe-Lübeck-Kanal«, 

og ender nu i en lavvandet sø. Efter krigen 

blev den grænseflod sydøst for Lübeck. 

Jeg går ind i skoven ad Alt Lauerhof, og 

kort efter kan man dreje th ad en alternativ 

rute ind til Altstadt. Jeg drejer tv og de 

næste mange kilometer går det ad lange skovveje, men heldigvis er ruten godt 

afmærket. Lige syd for B104-landevejen ses en lang, delvist ødelagt betonmur øst 

for skovvejen, Telefon-Weg. Efter kortet har DDR-grænsen gået et par hundrede 

meter herfra, så der er ingen tvivl om, hvor muren stammer fra. Lidt senere går 

ruten langs et kæmpestort kolonihaveområde syd for Brandenbaumer Tannen og 

vest for floden Landgraben, der har været DDR-grænse. Endnu en landevej kryd-

ses før ruten går gennem villakvarteret Kaninchenberg. Lidt senere kommer der et 

søbad ved Der Kleine See. Jeg har desværre ikke badebukser med, så jeg må nø-

jes med en kold øl. Det er nu heller ikke så ringe endda i over 30 gr. varme. 

Nu går ruten gennem et meget idyllisk område med søer og broer, og sammen 

med jernbanen krydser jeg Wakenitz ad en højbro, hvor nogle unge mennesker 

morer sig med at springe i floden; den er forhåbentlig ret dyb. Her ved floden er 

der flere fritidsområder. Lidt senere drejer ruten hen langs en anden flod, Land-

graben, der her krydser Wakenitz. Lidt oppe ad floden er der en bro, så man kan 

komme mod sydøst ad cykle- og vandrestien »Drägerweg« til Müggenbusch-

området. 

Her drejer jeg mod sydvest, så jeg kan komme hen til Lübeck-bydelen Sankt Hu-

bertus, hvor der er et glimrende hotel, der kan være base for morgendagens ud-

flugt til Lübecks over 900 fredede huse. 

E1 sh, etape 19: 
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Søer og sluser 

Endeligt vandrevejr: sol, let over-

skyet, 18-20 gr. Drägerweg ved 

Müggenbusch er udgangspunktet 

for dagens vandring, der fortsæt-

ter mod syd gennem skovområ-

der. Snart efter krydses B207, 

fortsætter ned ad Am Torfmoor 

og derefter ad en grusvej øst for 

flyvepladsen. To svævefly blev 

trukket op, men der er også hvi-

de vattotter i luften (cumulus-

skyer) og det betyder god ter-

mik, så vidt jeg husker. 

Ved Grönauer Heide står to skilte 

lige ved siden af hinanden: 

»Flugplatz, unbefugtes Betreten 

verboten« og »Geplantes Na-

turschutzgebiet«, men senere 

forklarer taxichaufføren, at Lü-

beck Blankensee tidligere har 

været militærflyveplads med ret 

store arealer, så han mente, at 

der nok skulle blive plads til beg-

ge formål. Flyvepladsen var i øv-

rigt speciel, idet den lå så tæt på 

DDR-grænsen, at man ikke måtte 

lette mod øst, men nu er landegrænsen jo blevet en delstatsgrænse, så i dag er 

der ingen hindringer for bl.a. Ryan Air. 

Efter et stykke asfaltvej kommer der endelig en sti, så man kan komme lidt tætte-

re på Blankensee, dog oven på skrænten, så fuglene ikke forstyrres. Udsigten er 

som taget ud af en turistbrochure. Lidt senere er der en lille skov, og efter den 

krydses vej og bane via en ny bro, videre hen ad en asfaltvej og så over endnu en 

bro. Denne gang krydses den nye motorvej, A20 øst (som endnu ikke har taget 

farve på kortet), og så er vi i hvert fald syd for Lübeck. 

Ved Klempauer Hofsee er der et lille badested, men ellers er det meste af søbred-

den langs vejen indhegnet af en sportsfiskerforening. Videre ad asfaltvejen, gen-

nem Krummesse, over broen og så er det ellers 5 km ad kanalens pramdragersti. 

Det er søndag, så der er kun turisttrafik på kanalen og på stien. Jeg har ikke tal på 

de mange cyklister, men det var i hvert fald over 40 i timen. 

Den 62 km lange »Elbe-Lübeck-Kanal«, som forbinder Trave og Elben, bruges sta-

dig til erhvervstrafik, som forventes at stige, idet broerne pt renoveres og gen-

nemsejlingshøjden hæves, så der kan være to lag containere på bådene. Sluserne 

er i øvrigt hydrodynamiske, dvs. at hæve/sænkesystemet og sluseportene drives 

af kanalens vand. 

Ved Berkenthin, som breder sig på begge sider af kanalen, er der endnu en sluse, 

og en noget rodet kombination af nedlagt jernbanebro, forlagte veje og smal bil-

bro med lysregulering. Bilbroen skal sikkert bygges om, så det kan være, at de 

forladte jernbanedæmninger kan genbruges. 

E1 sh, etape 20: 
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Den usynlige sø 

Turen startede lidt forsinket. 

Jeg havde fundet et billigt ho-

tel i udkanten af Lübeck, men 

det viste sig, at broen over 

Wakenitz var spærret, så i går 

aftes måtte jeg en omvej ad 

A20 for at komme derhen. Ef-

ter en lille landsby ændrede 

omvejen sig til en ny variant 

af spurplattenweg. Her har fli-

serne et bikubemønster med 

huller, hvori der voksede græs, men det sparer selvfølgelig både på beton og på 

hastighedsbegrænsende skilte. 

Hotellet og omgivelserne lignede noget, der var løgn. En gammel DDR-kaserne 

med to grimme betonblokke, hvor malingen skallede af vinduerne, og en slidt 

bygning med restaurant. Det gjorde det ikke bedre, at mc-klubber havde fået lov 

til at dekorere væggene ved receptionen med deres autografer. Men værelset var 

fint, pæn størrelse, nyindrettet og rent, og hvor meget kan man egentlig forlange 

for 275 kr. alt inkl. for et enkeltværelse. 

På turen til dagens rute skulle jeg igen ad en omvej, men det gjorde ikke så me-

get, for så fik jeg lejlighed til at nyde den dejlige udsigt over den 10 km lange 

Ratzeburger See fra en højtliggende vej på østsiden. Den nordøstlige del af søen 

har været DDR-grænseområde, og er nu et stykke uberørt natur, der er blevet til 

NSG. 

Vel ankommet til Berkenthin er der først et stykke pramdragervej langs kanalen, 

så over på den anden side via Kirchsteigbrücke, lidt mod nord, og derefter stik øst 

mod Ratzeburger See gennem et skovområde. Ude af skoven går det hen over 

markerne, hvor høsten er ved at være færdig, gennem landsbyen Klein-Diesnack, 

og videre mod Buchholz, hvor der er en lille lystbådehavn og den uundgåelige ba-

destrand. 

Resten af turen går langs Ratzeburger See, bortset fra en lille afstikker op til bak-

ken med Ansverus-korset. Det særprægede hjulkors er sat i begyndelsen af det 

15. årh. angiveligt på det sted, hvor abbed Ansverus (1038-1066) fra benedikti-

nerklostret St. Georg auf dem Berge blev stenet af slaviske oprørsgrupper. Ned til 

søen igen og hen ad Spechtweg, og endelig titter søen glimtvis frem. Sjældent har 

jeg oplevet en søsti, hvor søen i den grad er usynlig pga. siv, skov, krat og privat 

foretagsomhed. 

Turen ender i Schloßwiese ved søens sydlige bred, vest for byen. Her er der op-

stået et fritidsområde med plæner, ishuse, cafeer, søbadestrand,  turbådeanløb, 

bådudlejning, turistkontor, toiletter og parkering. Vælg selv. 

Inde på en skovvej blev jeg på et tidspunkt overhalet af en større gruppe ældre 

cyklister på ens gule cykler, og nu kom resten af historien. Cyklerne var pænt 

pakket sammen på en stor trailer, og turisterne kunne så tage turbåden tilbage til 

deres udgangspunkt. Det må være en ny definition af P+R. 

 E1 sh, etape 21: 
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Den synlige sø 

Dette er den første længere tur med de nye 

støvler; de gamle var slidt op efter halvan-

det års flittigt brug. Jeg havde afprøvet de 

nye Vikingstøvler ved Brede Å, der gjorde 

alt for at leve op til sit navn, idet stien ved 

Æ Møldam sejlede. De nye støvler er vand-

tætte, men har lidt tyndere såler, så det 

skal blive spændende at se, hvor mange ki-

lometer, der er i dem. 

Turen starter ved Schloßwiesemylderet, 

men drejer snart syd om byen ad en fin 

strandpromenade, der fortsætter hen over 

Kleinbahndamm. Her løber ruten langs en 

høj skrænt, men i det mindste er søen da 

synlig. Den gode sti bliver til »Lehrpfad Kü-

chensee«, hvor man møder pædagogiske 

påfund. 

Omkring den sydligste del af søen er der et  

industriområde med vandkraftværk, en fhv. 

papirmølle, der er blevet en flot beboelses-

ejendom og den nu afsnørede Schaalseeka-

nal, der skabte forbindelse mellem Küchen-

see og Salemer See seks km mod øst. På 

turen hjem kører vi ad L202 nord for Schmilau, og her kan man se, at kanalen er 

bygget som en slags dæmning ud over markerne. 

Snart går det sydpå gennem mere skovområde med gode stier. Inde i skoven er 

der en høj betonbro over et jernbanespor, der i dag bruges af »Erlebnisbahn Rat-

zeburg«. Efter broen hedder skoven Schmilauer Tannen, og lidt senere fortsætter 

turen langs skovbrynet med udsigt til Schmilau. En god afmærkning hjalp til med 

at finde den krøllede vej gennem den mørke skov. Undervejs er der flere skanse-

områder med mindesmærker fra begyndelsen af 1800-tallet, så det har nok gået 

hedt for sig. Stien fortsætter langs en skrænt, og går forbi et fremragende ud-

sigtspunkt på vejen Am Heidberg. Lidt senere kan man ad en trappe med over 180 

trin komme ned til Wassertorbrücke og ind til det idylliske Mölln, der kalder sig 

»Eulenspiegel-Stadt«. 

Narren »Till Eulenspiegel« skulle efter sigende være død her i 1350. Han blev 

kendt gennem en bog fra 1510 med 96 historier om hans lystige streger. Man kan 

se en fin skulptur foran kirken. 

Efter en kort tur på asfalt gennem byens nordøstlige udkant fortsætter turen ud 

langs en bypark og en mudret kanal med sommerhuse mod Schulsee og patricier-

huse på den anden side. Ruten fortsætter mod syd til en p-plads ved vejen Pin-

nautal lidt nordøst for hotel Waldhalle, som jeg håber, at chaufføren kan finde. 

E1 sh, etape 22: 
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Lauenburgische Seen 

Turen starter ved Schmalsee, der er en af de 40 søer 

i »Naturpark Lauenburgische Seen«. Området er ud-

lagt som naturpark for mere end 50 år siden, og de 

fine grusstier, ryddeligheden og den gode afmærk-

ning tyder på en del brugere. Flere steder er der bå-

dehavne, campingpladser, badebroer og udsigtsste-

der. 

Turen fortsætter rundt om Lüttauer See, hvor man 

krydser landevejen, derefter ind i skoven igen og 

langs Drüsensee med Bismarckinsel. Her går stien 

mellem skoven og engen langs åen Hellbachau, der 

sammen med de tre næste søer er end del af »NSG 

Hellbachtal«. Åen har en afstikker til  Lottsee, som 

man skal næsten hele vejen rundt om. Øst for stien 

kan man skimte Krebssee. Så går det videre langs 

Schwartzsee, der i den sydlige ende har en smukt 

placeret udsigtsbro, der egner sig fint til frokostpau-

sen. 

De tre søer er i øvrigt meget forskellige: Lottsee er 

et næringsrigt, lavvandet moseområde, mens de to 

andre begge har en fortid som dødishuller. Den næ-

ringsfattige Krebssee er med en sigtdybde på syv m 

en af de reneste søer i Nordtyskland, og Schwartzsee 

med sit brune vand minder mest om en tørvemose. 

Endelig drejer ruten mod vest, så vi kan komme mod Hamburg, men man kan lige  

nå at skimte endnu en sø, Sarnekower See. Lidt senere skal man over Hellbachau, 

der her bliver til Gudower Mühles mølledam. Vi fortsætter gennem plantagen 

Grambeker Bauertannen, som bliver gennemskåret af A24. 

I udkanten af det store skovområde skal man ned ad en skrænt, hvor der er skilte 

med påskriften »NSG Talhänge bei Göttin«; det er altså selve skrænten, der er in-

teressant. Her krydses en navnløs vej, hvor jeg ved et stort egetræ siger farvel til 

Fjernvandrevej E6, som har delt rute med Fjernvandrevej E1 siden Kruså.  E6 

fortsætter mod syd til Lauenburg. 

Jeg fortsætter vestpå over et fladt engstykke og en ny bro over »Lübeck-Elbe-

Kanal« ind til Güsters Dorfplatz. 

E1 sh, etape 23: 
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Skove og herregårdsmarker 

Dejligt solskin, 

men køligt, så 

det kniber for 

solen at bræn-

de tågen væk. 

På de små gra-

ner er der sta-

dig rimtåge, 

men den for-

svinder over 

middag, og så 

sniger temp. 

sig op på de 18 gr. Herligt. 

Jeg følger Hauptstr. mod nord og så mod vest, ud af byen. Syd og vest for vejen i 

en stor dalsænkning rundt om Dorfsee, er der opstået et parcelhuskvarter i et fhv. 

sommerhusområde. Vejen løber oppe på skrænten, og det ser grangiveligt ud som 

om Güster er en by i to etager. Vejen går over i en markvej, som krydser en jern-

baneoverskæring med bomme, der er nede. Et lille skilt fortæller, at det er en 

»Anrufschranke«, så hvis man vil igennem, må man kontakte bompasseren via 

samtaleanlægget. 

Ruten gå igennem fyrreplantagen Stubbenteich med gode grusveje, og efter lidt 

asfalt i udkanten af landsbyen Roseburg går det ned forbi nogle afsides liggende 

huse. Her må jeg træde til side for en bakkende bagerbil, der lidt efter holder for-

an et hus, hvor salgschaufføren bruger hornet for at tilkalde nogen at handle med. 

Nede i skoven skal man først over den lille å Oethlsbek, forbi skoven Fasanerie og 

derefter videre ad skovveje til nogle egetræsalleer, der fører op til Gut Wotersen. 

Godset har bl.a. været ejet af grev Bernstorff, som boede her efter at Struense 

havde fået ham afsat. Der er flere bygninger, som bruges til lidt af hvert, fx er der 

Schleswig-Holstein Musikfestival koncerter i ridestalden. Godset er i drift, som 

man kan se af store skovomkransede marker, og på vej ud af området er der en 

smuk samling fhv. landarbejderboliger. 

Lige efter skoven Wiedenhorst skal man over A24, og derefter ad markveje forbi 

flere skove, Stubbenholz og Kießholz, og flere store marker. I landsbyen Talkau, 

der ikke gør meget væsen af sig, går ruten over B207, og så er det igen ud over 

markerne. 

Undervejs er der travlhed med at bryde den gamle spurplattenweg op, men chauf-

førerne i gravkoen og lastbilen ænser knapt, at jeg går forbi, så jeg fandt ikke ud 

af hvorfor. I hele området er der kun få sogneveje, så det kan da være, at forbin-

delserne mellem landsbyerne skal forbedres. 

I Fuhlenhagen, som heller ikke er ret stor, leder jeg efter en parkeringsplads, men 

det er der ikke nogen, der har tænkt på, så jeg 'reserverer' et lille hjørne ud for 

gadekæret, hvor jeg kan være næste gang. 

E1 sh, etape 24: 
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Langs motorvejen 

Turen starter ved landsbyens gadekær. Det er køligt, men solskin, og overalt er 

der efterårsfarver.   

Lige efter den meget lille bindingsværkskirke drejer ruten tv og så går det ud over 

markerne ad en spurplattenweg. Lidt senere drejer man ind i skoven Mannhagen, 

hvor der er en ikke helt entydig markering. Jeg vælger for en gangs skyld at tro 

på GPS'en, hvis rute jeg har lagt ind efter SH12 kortet, men det skulle jeg nok ik-

ke have gjort. Skovvejen er godt opkørt med kraftige hjulspor, og græstørven i 

midten er også kastet rundt, så der har været en grund til at forlægge ruten. Næ-

sten ude af skoven dukker andreaskorset op igen. 

Ruten fortsætter ad sognevejen til Basthorst. På Dorfstr. er der skiftevis huse og 

gårde, der dog ikke har møddingen til gaden. Skraldemanden er i gang, men det 

går nemt og hurtigt, for beboerne er opdragede til at sætte deres skraldespande 

ud ved vejkanten. 

Så er der igen ud over markerne og hen langs flere skove. Der er ridespor i rabat-

ten, og i udkanten af næste landsby dukker en del hestefolde op. Efter at have 

krydset landevejen inde i byen kommer man hen til en fhv. vandmølle, Grande 

Mühle, hvor der nu er restaurant i møllehuset og hotel i en ladebygning. Her stø-

der jeg på åen Bille, som jeg skal følges med et stykke vej. 

Sachsenwald, som ejes af Bismarck-familien, er med sine 65 kvadratkilometer 

Schleswig-Holsteins største skov. Den er ret åben og lidt rodet, men iflg. taxi-

chaufføren bliver den ikke udnyttet forstmæssigt, og det kunne de mange ned-

faldne grene godt tyde på. På denne strækning er E1 en skovsti, som i løvskovene 

er delvist dækket af nedfaldne blade, så det er ikke helt nemt at finde ud af, hvor 

man er, og hvad man træder på. Når man skal krydse et vådt område skal man 

balancere over nogle halvdruknede grene, så jeg er glad for min vandrestok, selv 

om den også synker i. Afmærkningen er lidt mangelfuld, men så længe Bille befin-

der sig på højre hånd, så kan det ikke gå helt galt; det får så være, at sporet bli-

ver mere snoet end Bille. 

Ved den første bro efter Grande krydser jeg åen for at komme op til Witzhave, og 

mere befærdede områder. 

E1 sh, etape 25: 

 km: 413,4-430,9 
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Billewanderweg 

Temperaturen sneg sig 

op på 9 gr., så det er vist 

sæson for vinterjakke, 

men det er ret stille og 

en enkelt byge er vel ok 

for årstiden. 

Turen starter syd for 

»Lange Brücke« over Bil-

le, og går hen under A24, 

hvor der er godt smattet, 

men efter at jeg er 

kommet op på skrænten 

hjælper det lidt på føret. 

Så er det ellers derudad 

med Bille på højre hånd. 

Et skilt har påskriften 

»Arkäologisches Denk-

mal: Langbett oder Rie-

senbett«, og indrømmet, 

ud fra de to små sten, 

der er synlige på det flade stykke skovbund, kan det være svært at se. 

Ruten krydser Bille ad en mølledæmning ved Fürst Bismarck Mühle, som i dag er 

hotel og restaurant. Lidt senere passerer man vandtapperiet »Fürst Bismarck 

Quelle«, og drejer th ad en alle og en vandresti rundt gennem skoven, der også 

har gravhøje. Videre ad fortove og ind ad Zur Wolfsschlucht - den tid er vist forbi - 

og hen ad en Walderlebnispfad i skoven Vorwerksbusch, der er en del af »NSG Bil-

letal«. At dømme efter de brede stier og de mange bænke, er den ret populær. 

Ruten fortsætter ad et grusfortov ned gennem parken Wildkoppel, der har tilhørt 

Schloß Reinbek. Når man kommer ud af parken skal man over et lille torv og hen 

ad stien Küpergang. Herfra går det ad snoede stier i bevoksede områder, der fort-

sætter næsten hele vejen til Lohbrügge; det er egentlig utroligt, at man kan van-

dre igennem Reinbek uden at miste udsigten til et træ. Ved Hamburger Str. passe-

res den nærliggende storbys første højhus, hvor beboerne må have en fin udsigt. 

Stien går halvvejs rundt om en større skrænt ned mod ådalen, og ved en sti ned 

mod Bille støder man på »Baumlehrpfad Krähenwald«, hvor små skilte undervejs 

fortæller om europæisk lærk, ask, poppel, skovfyr, robinie og amerikansk eg. Lidt 

senere kommer Bille tættere på, men løber snart under den travle Hamburg-Berlin 

jernbane. Jeg er ikke helt færdig med at lære om sjældne træer, så jeg bliver nord 

for banen på den »pædagogisk tilrettelagte ekskursionssti«, som er ordbogens 

svar på det mere mundrette »Lehrpfad«. 

Efter det lille skovområde Heidbergen kommer man forbi nogle marker, hvor jeg 

passerer den usynlige grænse til Hamburg, men snart dukker Bille op igen i et af 

Lohbrügges polerede boligområder med store villaer, som har haver ned til åen. 

Stien går tæt ved den modsatte bred. 

Jeg krydser den travle Am Beckerkamp og drejer tv ad Leuschnerstr., hvor jeg 

skal starte næste gang. Så går jeg ned mod byens strøggade, Alte Holstenstr., til 

Bergedorf station, hvor jeg tager et S-tog. 

E1 sh, etape 26: 
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Oven på S-Bahn 

Turen starter i et stille, tæt bebygget villakvarter, og efter en del fortove når jeg 

ind på Walter-Hammer-Weg, der her fører gennem en skov. Lidt efter krydser jeg 

den travle B5 og forsætter gennem endnu en skov, der fører til det store NSG 

»Boberger Niederung«. Snart passerer jeg »Boberger Düne«, der er en populær 

sandkassebakke for store og små. 

Igen er kortet og afmærkningen uenige, men nu følger jeg andreaskorsene og 

fortsætter syd om en sportsflyveplads gennem et spredt bevokset område med en 

del birketræer; bortset fra træarten kunne det godt minde om en engelsk park. 

Stien går nord om Baggersee, som er næsten spejlblank. Det er lidt diset og 

klamt, men smukt er her og godt besøgt. 

Jeg fortsætter mod vest, kommer under A1, hvor der trafikprop, hen langs åen 

Glinde og under B5 og nogle tilkørselsveje til A1. 

Nu går det hen ad Billstedts fortove med en travl hovedgade på den ene side og 

snart B5 på den anden. Andreaskorsene glimrer ved deres fravær, men de dukker 

op igen, da ruten endelig drejer op gennem et parkområde langs Schleemer Bach 

og Schleemer Teich. 

Ude af parken skal jeg over jernbanen og følge den et godt stykke vej. På  en del 

af strækningen er der både en grussti og en flisesti. Herligt. Ved den næste stati-

on, Legienstraße, går banen under jorden og det hjælper på støjen. Stien fortsæt-

ter oven på banedæmningen gennem en park mellem store boligkarreer, og rundt 

om det lille Einkaufzentrum Horn, hvor man kan komme under en travl gade, der 

fører hen til den nærliggende travbane. 

Videre gennem parken ved Rauhen Haus, under en krydsende banelinie, rundt om 

stationen, op på banedæmningen igen og forbi en moderne kirke, Hamm kirke, 

hvor der også er en park og en station. Ruten drejer til højre ved Berliner Tor og 

følger en grøn kile mellem to veje hen til Hamburgs bedste hotel, Suitehotel ved 

Steindamm, hvor vi overnatter. 

Jeg undrer mig lidt over, at flere vandrere inkl. Krause himself anbefaler at tage 

toget gennem Hamburg. Denne rute har gode stier og går næsten hele vejen i en 

grøn kile, hvor der både er lys og luft. 

E1 sh, etape 27: 
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Langs Elben 

Turen begynder mellem højhusene i en grøn kile, som fortsætter forbi det store 

sygehus og næsten til »Alsterpark«, der er en tynd stribe bevoksning ved stien 

langs den opdæmmede sø, Außenalster. Parken er øjensynligt meget populær til 

baby- og hundeluftning, vandring, stavgang, løb og cykling. 

Ved Kennedybrücke, som er den nordlige af de to broer, der skiller søerne, går ru-

ten ned langs søen og derefter gennem parken, under jernbanen og bag om høj-

husene. En fodgængerbro leder over den travle Dammtordamm, og så skal vi forbi 

to meget forskellige skulpturer: Richard Kuöhls »76er-Kriegerdenmal« fra 1936 og 

Alfred Hrdlickas »Mahnmal gegen den Krieg« fra 1985/86. 

Videre gennem Hamburgs botaniske have med det beskrivende navn: »Planten un 

Blomen«. Parken er vokset sammen med Kleine og Große  Wallanlage, og under-

vejs passerer man Oberlandesgericht, som ligner en domkirke. Bag om hegnet 

langs Glacischaussee er pladsen Heiligengeistfeld, der tre gange hvert år huser 

»DOM«, Hamburgs forlystelsespark med rutschebaner, spil, mad og drikke. 

Lige uden for porten ligger det gamle vagt- og toldhus »Millerntorwache« ved 

grænsen til Altona, som jo var dansk indtil 1864. På den anden side gaden kom-

mer der et nyt grønt område, Bismarckparken, som mod syd går over i Elbpark 

med det store vandrerhjem »Auf dem Stintfang«. Lidt længere fremme kommer 

man ud på en terrasse med en fremragende udsigt over havnen og Landungs-

brücke, og så er det ellers vestpå langs Elben. 

Efter Fischauktionshalle Altona skal man op ad trappen og hen ad den gode sti 

langs skrænten, hvor der er et grønt område. Ved »Altonaer Balkon« er der udsigt 

over det travle havneområde, og lidt senere går det ned til bredden og hen til Mu-

seumshafen Oevelgönne. Stien går nu væk fra bredden igen og hen ad gaden 

Övelgönne med de mange velholdte kaptajnshuse, som har en noget indeklemt 

placering: Husene ligger med bagsiden helt op mod en skrænt, og foran er der en 

meget smal forhave, ofte under en balkon som støttes af metalsøjler. Tæt op til 

forhaven ligger gaden, som har samme bredde som et almindeligt fortov, og på 

den anden side gaden er der et hegn ind til en aflåst have. Mellem haverne og El-

ben ligger en offentlig strand, som der kun er adgang til for enden af gaden. 

Ruten går ned til stranden, og henad Hans-Leip-Ufer. Nu begynder der at komme 

dyre villaer oppe ad skrænten;  det siges, at jo rigere hamburg-borgerne er, jo 

længere flytter de mod vest. Nord for havnen Teufelsbrück ligger Jenischpark, 

hvor der bl.a. er et godt kunstmuseum, »Ernst-Barlach-Haus«. Videre langs Elben 

til Blankenese, hvor husene er bygget op ad skrænterne i en stor slugt op mod 

Süllsberg; efter sigende er der 58 trapper med tilsammen 4.864 trin. 

Ved Elben er der en færge til Cranz, så man kan komme videre sydpå ad Fjern-

vandrevej E1. Man kan også forsætte mod vest ad Fjernvandrevej E9. 

E1 sh, etape 28: 
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