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Sommerhuse og asfalt 

Priwall er en landtange, der er domineret 

af kajanlæg og en lystbådehavn mod vest 

og et stort NSG mod syd. På midten er 

der lige blevet en stribe tilovers til beboel-

se og landevej. 

Ruten starter ved et lille krat. Mod vest 

ses huse og haver. Mod øst er der tomt og 

øde så langt øjet rækker. Forklaringen ses 

ved landevejen, hvor der i 1990 blev sat 

en mindesten med teksten: »nie wieder geteilt«. Her var den tidligere grænse til 

DDR. 

Efter sommerhusområdet, hvor husene ligger meget, meget tæt, fortsætter ruten 

langs en strand med de sædvanlige faciliteter, men drejer snart ind bag de frede-

de klitter og ud til Trave.  I lystbådehavnens nordlige hjørne har barken »Passat« 

med de 56 m høje master fået en varig plads. Den er flot restaureret og bestemt 

værd at se. Jeg fortsætter mod syd til landevejen, hvor en lille bilfærge bringer 

mig over til det store havneområde med de mange restauranter. Jeg går ind i by-

en forbi St. Lorenz-Kirche, krydser jernbanen og følger fortovet langs en vej paral-

lelt med jernbanen, og de tydelige mærker på lygtepælene får mig til at indse, 

hvorfor jeg ikke har set nogen andreaskors: E9 har sit eget mærke: en blå bjælke 

på hvid bund. - Det er da godt, at ruten er vist på kortet! 

Endelig kommer rutens eneste vandresti mellem baghaver og en tennisbane, forbi 

»Catharina«, som er en flot vindmølle fra 1839, og langs en fårefold, som er nabo 

til en beboelsesejendom. Så er det th på sognevejen gennem Rönnau, der næsten 

er smeltet sammen med Travemünde, og sydpå til Ivendorf, mod vest over mo-

torvejen, gennem Ovendorf og sydpå til Pöppendorf, hvor jeg går ind på »Archäo-

logischer Wanderpfad«. Her passerer jeg en stor plads på en 12 m høj bakke, hvor 

der formentlig har været et slavisk borganlæg, Ringwall, og lidt senere passerer 

jeg en stenaldergrav med tre dæksten. 

Ruten fortsætter til Waldhusener Forst, hvor jeg møder E1 og E6. 

E9 sh, etape 1: 

 km: 0-11,1 

 Priwall 

 Travemünde 

 Rönnau 

 Ivendorf 

 Ovendorf 

 Öppendorf 

 Waldhusener Forst 

 2009-04-08 

 

 

 

Priwall 

 

 

Travemünde 

 

Fjernvandrevej E9 i Schleswig-Holstein © til billeder, tegninger, tekst og track-overlay: Sonny B. Andersen 

 



. 

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 Waldhuse-

ner Forst, krydser den travle motorvej ved 

Kücknitz og fortsætter langs Mühlenbach gen-

nem skoven. Den gamle klapbro er blevet er-

stattet af en 2 km lang firesporet tunnel, kom-

plet med betalingsanlæg 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 cykelanhæn-

ger kører hvert kvarter, så det er ren luksus. 

Bortset fra vejene ved Trave og gennem Ka-

ninchenberg er det næsten skov hele vejen, 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 Wa-

kenitz, floden øst for Lübeck. Den blev afspær-

ret fra Trave, da man i 1896-1900 byggede 

»Elbe-Lübeck-Kanal«, og ender nu i en lavvan-

det sø ved Falkenstr. 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. 

E9 sh, etape 2: 
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Søer og sluser 

Endeligt vandrevejr: sol, let oversky-

et, 18-20 gr., nå nej, der mangler lidt 

vind til at blæse sveden af panden. 

Drägerweg ved Müggenbusch er ud-

gangspunktet for dagens vandring, 

der fortsætter mod syd gennem skov-

områder. Snart efter krydses B207, 

fortsætter ned ad Am Torf-moor og 

derefter ad en grusvej øst for flyve-

pladsen. To svævefly blev trukket op, 

men der er også hvide vattotter i luf-

ten (cumulusskyer) og det betyder 

god termik, så vidt jeg husker. 

Ved Grönauer Heide står to skilte lige 

ved siden af hinanden: »Flugplatz, 

unbefugtes Betreten verboten« og 

»Geplantes Naturschutzgebiet«, men 

senere forklarer taxichaufføren, at Lü-

beck Blankensee tidligere har været 

militærflyveplads med ret store area-

ler, så han mente, at der nok skulle 

blive plads til begge formål. Flyve-

pladsen var i øvrigt speciel, idet den 

lå så tæt på DDR-grænsen, at man ikke måtte lette mod øst, men nu er lande-

grænsen jo blevet en delstatsgrænse, så i dag er der ingen hindringer for bl.a. Ry-

an 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. 

E9 sh, etape 3: 

 km: 32,0-49,7 

 St. Hubertus 

 Groß Grönau 

 Klein Grönau 

 Beidendorf 

 Krummesse 

 Berkenthin 

 2008-08-16 

 

 

 

Blankensee 

 

 

Elbe-Lübeck-Kanal 

 

Fjernvandrevej E9 i Schleswig-Holstein © til billeder, tegninger, tekst og track-overlay: Sonny B. Andersen 



. 

Den usynlige sø 

Turen startede lidt forsinket. Jeg 

havde fundet et billigt hotel i ud-

kanten 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 der-

hen. Efter en lille landsby ændrede 

omvejen sig til en ny variant af 

spurplattenweg. Her har fliserne et 

bikubemønster med huller, hvori 

der voksede græs, men det sparer selvfølgelig både på beton og på hastigheds-

begrænsende 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. 

 E9 sh, etape 4: 
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Den synlige sø 

Dette er den første længere tur med de nye 

støvler; de gamle var slidt op efter halvandet 

års flittigt brug. Jeg havde afprøvet de nye Vi-

kingstøvler ved Brede Å, der gjorde alt for at 

leve op til sit navn, idet stien ved Æ Møldam 

sejlede. De nye støvler er vandtætte, men har 

lidt tyndere såler, så det skal blive spændende 

at se, hvor mange kilometer, der er i dem. 

Turen starter ved Schloßwiesemylderet, men 

drejer snart syd om byen ad en fin strandpro-

menade, der fortsætter hen over Klein-

bahndamm. Her løber ruten langs en høj 

skrænt, men i det mindste er søen da synlig. 

Den gode sti bliver til »Lehrpfad Küchensee«, 

hvor man møder pædagogiske påfund. 

Omkring den sydligste del af søen er der et  in-

dustriområde med vandkraftværk, en fhv. pa-

pirmølle, der er blevet en flot beboelses-

ejendom og den nu afsnørede Schaalseekanal, 

der skabte forbindelse mellem Küchensee 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. 

E9 sh, etape 5: 
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Lauenburgische Seen 

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

»Naturpark Lauenburgische Seen«. Området er udlagt 

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

grusstier, ryddeligheden og den gode afmærkning tyder 

på en del brugere. Flere steder er der bådehavne, cam-

pingpladser, badebroer og udsigtssteder. 

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 Hellbach-

tal«. 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 udsigts-

bro, der egner sig fint til frokostpausen. 

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 næringsfatti-

ge Krebssee er med en sigtdybde på syv m en af de re-

neste 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. 

E9 sh, etape 6: 
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Skove og herregårdsmarker 

Dejligt solskin, men 

køligt, så det kniber 

for solen at brænde 

tågen væk. På de 

små graner er der 

stadig rimtåge, men 

den forsvinder 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. 

E9 sh, etape 7: 
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Langs motorvejen 

Turen 

starter 

ved lands-

byens ga-

dekær. 

Det er kø-

ligt, 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. 

E9 sh, etape 8: 
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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 Bille, og går hen 

under A24, hvor der er godt 

smattet, men efter at jeg er 

kommet op på skrænten hjæl-

per det lidt på føret. Så er det 

ellers derudad med Bille på 

højre hånd. 

Et skilt har påskriften »Arkäo-

logisches Denkmal: Langbett 

oder Riesenbett«, og indrøm-

met, ud fra de to små sten, 

der er synlige på det flade 

stykke skovbund, kan det være svært at artsbestemme stenalderhøjen. 

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. 

E9 sh, etape 9: 
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Oven på S-Bahn 

Turen star-

ter i et stil-

le, tæt be-

bygget vil-

lakvarter, 

og efter en 

del fortove 

når jeg ind 

på Walter-

Hammer-

Weg, der 

her fører 

gennem en 

skov. Lidt 

efter kryd-

ser 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 popu-

lær 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. 

E9 sh, etape 10: 
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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. 

E9 sh, etape 11: 
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Mod nord 

Turen starter ved færgen til Cranz. Jeg går lidt hen 

ad Strandweg før jeg begynder opstigningen ad 

Möllers Treppe. Et stykke oppe drejer jeg tv ad Elb-

terrasse, som jeg følger mod vest. Så går det ned 

ad trappen Krumdal, hen over Krumdals Weg og op 

ad en smal trappe, der fører op til bakken. Jeg fort-

sætter rundt om Leuchtturm Bismarckstein og ned 

til en lille afsats med et par bænke, der tigger om 

at blive brugt til at nyde den herligste udsigt over 

Elben. 

Nu går det ned forbi næste plateau med et krigs-

mindesmærke, ned ad skrænterne, hen over Elbhö-

henweg og op ad flere trapper. Et skilt fortæller, at 

jeg har brugt en »Abkürzung«. Jeg kunne have gå-

et en længere vej på skrænterne i skoven; det er 

lidt sent at få det at vide. Der mangler også et an-

dreaskors, der peger videre mod vest, men efter 

lidt eksperimenteren vælger jeg en sti, går over en 

stor træbro, der fører til haveanlægget »Römischer 

Garten«, og så er der endelig et andreaskors. 

Nu er det en stor slugt, der skal passeres, og så går det henad skrænten og op ad 

en parallelvej til Falkensteiner Weg, som har en stigning på 15%. Oppe på bakken 

er der en p-plads og et værtshus. Skovområdet ved Falkenstein er temmelig stort, 

og ruten er lagt tværs igennem skoven, så jeg fortsætter op og ned ad bakkerne. 

Nord for skoven dukker villaerne op, men efter at man har krydset banen ved 

Sülldorf kommer man på landet. For øvrigt mærkeligt med en bevogtet jernbane-

overskæring ved et S-tog; det må være ret irriterende. Nord for banen er der sto-

re grønne marker, store indhegninger til heste og flere gårdbutikker. Det ligner 

næsten et marskområde, og der er flere fredede moser. I øvrigt har markvejene 

numre, så jeg starter ved Feldweg 78 og drejer tv ad Feldweg 81, som fører over 

Wedeler Au. Pudsigt. Så går ruten gennem et stort skovområde, »Erholungswald 

Klövensteen«, Forst Pinneberg, hvor der er fine stier og flere aktiviteter. 

Efter endnu et stykke skov forlader jeg Hamburg og går ind i Schleswig-Holstein; 

den delstatsgrænse er helt usynlig. Lidt senere krydses hovedvejen L103 ad en 

stor fodgængerbro, og så går ruten gennem Waldenau. Først ad en grussti i ud-

kanten af byen, dernæst ad en bred allé, hen over et torv og så gennem et park-

anlæg. Fin byrute. 

Igen ud på landet og gennem landsbyen Nienhöfen. Her er store områder, hvor 

der indvindes vand, og der er også en ny skov på vej, hvor der er plads til hunde 

og heste; på en mark er der anbragt flere springanlæg. Lidt nord for området er 

der en planteskole, hvor man skal følge ruten nøje for at finde de låger, der gør, at 

man kan komme gennem indhegningerne. 

Efter endnu en plantage drejer jeg mod sydøst og følger stien langs den travle 

jernbane til stationen, hvor Hamburgs S-Bahn, der her har timinuttersdrift, tager 

sig af transporten til Blankenese via Altona. 

E9 sh, etape 12: 
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Spurplattenwege 

I dag er det overskyet, og mildt, men der er 

en kold vind, så noget læ undervejs vil være 

fint. Hen under frokost kommer der flere hul-

ler i skyerne, så solen kan titte lidt frem. Der 

er spredt sne hist og her, og på de mest brug-

te stier kan der godt være meget glat. 

Turen starter ved åbne marker, og løber hen 

ad en smal sti mellem banen og en grøft. I 

udkanten af byen kan man komme under ba-

nen, og så er der asfalt et stykke vej. Lidt se-

nere går det til venstre langs en juletræsplan-

tage, hvor træ-erne knejser. Det er som om 

de ved, at det varer længe før de bliver forsy-

net med den røde eller den gule tape, der 

varsler onde tider. 

Efter plantagen går ruten gennem et villakvar-

ter i udkanten af Rellingen, krydser motorve-

jen A23 og går ind mod centrum, hvor der er 

et større byggeri i gang. Syd for torvet kan 

man skimte en seværdig ottekantet kirke, 

men den må jeg studere nærmere en anden 

gang. 

Efter Rellingens villaveje går det igen ud over 

markerne, denne gang ad Borsteler Kirchenweg, som går langs en række store 

planteskoler, som åbenbart har hver sit speciale. Her kommer så første spurplat-

tenweg, og det skal senere vise sig, at det er den foretrukne vejbelægning på over 

halvdelen af turen. 

Ved Pinnau, som løber gennem et større engområde ved en frossen sø, er der et 

læskur, som indbyder til kaffepause; der er koldt på det åbne land. Efter mere 

spurplattenweg krydser jeg bygrænsen til landsbyen Borstel-Hohenrade, som bre-

der sig over et større område. 

Efter landsbyen Harbrook, som ligger ved landevejen mellem Quickborn og Pinne-

berg, er der igen marker og enge og lidt senere en ung skov, hvor birkene står alt 

for tæt; de er nok selvsåede. Her er også blevet plads til en græsmark med en 

modelflyveplads, inden spurplattenweg bliver afløst af en almindelig skovvej og en 

mere almindelig skov, Borsteler Wohld, med bøg og enkelte store og ranke fyrre-

træer. Her kniber det for birken at tilkæmpe sig en plads, og skovbunden er knap 

så sumpet. 

Lige før Himmelmoor drejer jeg fra og går gennem Renzels begivenhedsløse 

Dorfstraße ned til landevejen for at finde en bus. 

E9 sh, etape 13: 
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Heder og moser 

Det er frostvejr og lidt tåget, men der er 

ingen sne. Træerne er dekorerede med 

den fineste, glitrende frostpynt. 

Vejen går langs en birkeskov, der om-

kranser tørvemosen Himmelmoor, der 

målt på Google Earth er 900 m bred og 

1500 m lang. Mosen er stadig i drift; i 

det sydøstlige hjørne ligger Torfwerk, 

der producerer spagnum. 

Ruten starter langs den ydre ringvej, 

men iflg. kortet skal man senere langs 

den indre ringvej, som imidlertid er af-

spærret; andreaskorsene viser også 

uden om. Da jeg var her i november 

2007 var der ikke afspærret, men det 

gav så også en våd sok. 

Den første tredjedel af denne etape går ad skovveje og markveje, og bortset fra 

lidt baggrundsstøj fra en traktor eller en motorsavs periodiske raspen er her stille. 

Vejene hedder noget med -heide eller -moor, og det passer fint. Meget fladt, 

mange småvandløb og meget øde, men en del spredt bevoksning, og ikke at for-

glemme: spurplattenweg. Flere steder står gule LSG-skilte, der tyder på en vis 

fredning. 

For en gangs skyld mangler der en markering, men GPS'en dirigerer mig til ven-

stre ad Ziegeleiweg; der har åbenbart været lidt lokal teglproduktion. 

Efter hovedvejen går det gennem udkanten af landsbyen Bullenkuhlen, hvor der er 

en fin bygning til det lokale brandværn, der formentlig er frivilligt som så mange 

andre steder syd for Kongeåen. 

Ind ad en smal sti langs et vandløb, og så forbi en planteskole og nogle villaer. Ve-

jen går via en bro over Krückau ind i skoven Hofhölzung, og så er vi i Rantzau-

land, som fortsætter lige til Itzehoe. Rantzau er en holstensk adelsslægt, der ken-

des fra 1140, og som tæller nogle af Danmarks store godsejere, feltherrer og em-

bedsmænd. Lige øst for skoven ligger den idylliske Rantzauer See og Schlossinsel, 

hvor der er flere smukke bygninger fra 1800-tallet. 

I skoven passerer jeg en gravsten for Reichsgraf Christian Detlev von Rantzau 

med årstallet 1721. Han blev ramt af en vildfarende kugle under en jagt her i sko-

ven, og hans bror, Wilhelm Adolf, fik skylden. 

Lige efter en træbro kommer en vejgaffel, hvor jeg siger farvel til Fjernvandrevej 

E1w/SEE, som har delt rute med Fjernvandrevej E9 siden Blankenese. 

E9 sh, etape 14: 
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Udkanten 

Jeg starter ved Elmshorns banegård, hvor 

den lille skinnebus venter. Det er fint sol-

skinsvejr og næsten stille, så for en gangs 

skyld var 100 km skiltet tændt ved Rade-

broen. 

I Voßloch går jeg et lille stykke ad villavejen 

og drejer så ind i skoven, hvor jeg følger 

E1w/SEE's andreaskors til et stort træskilt 

med påskriften »Krückau Wanderweg«. Der 

står ikke noget om E9, men der er en gul pil, der viser vej.  

Ruten fortsætter gennem den tætte bøgeskov, går ad en sti mellem villahaver og 

åbent land, gennem endnu en skov og så ad en spurplattenweg over marker, der 

er omkranset af levende hegn. Jeg drejer th ad sognevejen gennem Bokholt, hvor 

en række store, holstenske gårde ligger næsten dør om dør. Så går det igen gen-

nem en skov og lidt senere langs motorvejen før jeg kan komme over Krückau  og 

th under A23. Igen flere marker, mere spurplattenweg og lidt mere beboelse. 

Uden for Kölln-Reisiek-kirkegårdens skovbryn er der blevet plads til en stribe ko-

lonihaver. 

Jeg drejer om hjørnet og fortsætter ned mod åen, som krydses via to broer. Ruten 

går nu langs åen hele vejen ind til Elmshorn. Ved B431 skal jeg over på den anden 

side, og så under vejen før jeg kan komme  ind i Krückau-Park. Kort før Mühlen-

damm er der igen et stort træskilt, hvor »Krückau Wanderweg« starter, men de 

gule pile viser vej gennem Steindammpark til en sti mellem søen og en stor dob-

beltdækket p-plads. Så går det over åen, tv under banen, et lille stykke ned ad 

Königstr., tv ad Berlinerstr., igen over åen og th langs skulpturparken. Der er flere 

broer over åen til butikkerne på nordbredden. 

Ved hjørnet af Achter De Kö og Wedenkamp standser ruten for denne gang, men 

jeg fortsætter mod nord på en lille byrundtur. 

E9 sh, etape 15: 
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Deichwanderweg 

Efter flere ugers 

regn og snusk er det 

pludselig blevet 

varmt og solskin; 13 

gr. er ikke så ringe 

for november. 

Turen starter ved 

Elmhorns sydlige ud-

faldsvej. Jeg følger 

omfartsvejen We-

denkamp et lille stykke, og drejer så hen forbi et indkøbscenter og derefter mod 

sydvest langs Krückau. Der er ingen blåhvide flag eller andreaskors, men nogle 

gule pile til at vise vej, især på stöperne. 

»Elberadweg« fortsætter rundt om en lille skov, og så er der ellers dømt dige-

vandring helt til Elben. Digekronen er som altid noget ujævn og af og til lidt smat-

tet, men det hører årstiden til. Med jævne mellemrum kan man øve sig i at klatre 

over hegn og gærder, men som regel er der anbragt et bræt eller nogle sten til at 

stå på, og ofte er der også en pæl at holde i. Som en ekstra udfordring er der en-

kelte steder sat pigtråd på gærdet, og der er også nogle få stöper, hvor man skal 

ned og op ad skrænterne. 

Når det er solskin og meget lidt vind er det en fin vandrevej, og der er den herlig-

ste udsigt over engene og som regel ret stille, så man kan høre fuglene. Jeg så 

også to rådyr, der løb langs diget og derefter ud over markerne, hvor de sluttede 

sig til to mere. I nogle få indhegninger er der får, men de flytter sig venligt, når 

man nærmer sig. 

Flere steder langs diget er der små klynger huse, der er trykker sig op ad diget. En 

enkelt husejer havde endda lavet sin private bro fra en terrasse på første sal hen 

til digekronen, men de fleste steder er diget på højde med tagryggene. Ved 

Kronsnest er der en lille færge, der i sæsonen fragter turister over på sydsiden. 

Ved Hörn er nogle landmænd i gang med at drive køer tværs over vejen og ind på 

engene. De er ret uregerlige, så jeg bliver bedt om at hjælpe lidt til ved at stå og 

spærre for adgangen til en fold. 

Langs Elben er der også et dige, men her bruger jeg den brede asfalterede sti på 

forlandet hen til den lille havn ved Kollmar, hvor en fiskekutter har lagt sig på si-

den; der er meget lidt vand i Elben. 
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Langs Elben 

Turen starter ved havnen i Kollmar. 

Der er ingen blåhvide flag eller an-

dreaskors, men nogle gule pile hist 

og her. 

En bleg vintersol gør sit bedste for 

at lyse op, men det hjælper ikke 

meget på temperaturen. Der er ret 

koldt, hvor blæsten stryger ind 

over forlandet, og der er kun få 

steder med læ. 

I nærheden af Bielenberg er der 

endnu en havn med en lille parke-

ringsplads, hvor hundelufterne kan 

sætte bilerne. En låge fører ind til 

forlandet og digerne, og lidt senere 

går ruten forbi et NSG og derefter 

ind til Glückstadts yderhavn. 

Glückstadt blev anlagt af Christian d. 4. i 1617 som en konkurrent til Hamburg. Al-

le advarsler mod at oprette byen uden for digerne blev afvist af kongen med orde-

ne: »Dat schall glücken und dat mutt glücken und denn schall se ok Glückstadt 

heten!« 

For en gangs skyld er det nemt at komme tværs over en havn, idet der er et stør-

re sluseanlæg. På vestsiden drejer ruten ind mod byen langs den fredede husræk-

ke på Am Hafen. For enden af gaden ligger en gammel lagerbygning, og her går 

ruten vestpå ad hovedgaden Am Fleth, der har en åben grøft i midterrabatten. Lidt 

senere passeres torvet, der har syv radialgader. Her ligger rådhuset, der kan min-

de om Børsen i København, kirken og flere borgerhuse. 

Jeg fortsætter lidt hen ad hovedgaden, og over for Restaurant am Wasserturm 

drejer jeg tv ad en sti langs en å gennem villakvarteret. Jeg passerer et lille anlæg 

med en sø, går over diget, og slutter turen i iskold regn yderst på dæmningen, 

hvor færgen til Wischhafen venter. - Sejl bare, jeg skal ikke med denne gang. 
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