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Friedrichstadt 2014 
 
 
 
Søndag den 31. august: 

En anderledes tur ad andre veje, kan man vist sige om Seniorklubbens tur i sensommeren 
2014. Også bussen var helt ny og anderledes for os. Knaldende rød og med strømlinede 
former, hvilket naturligvis medførte nogle spørgsmål, der gik på, om det bare var en gammel 
ombygget brandbil, Steen kom kørende i. Som sædvanligt skulle han jo ikke have det for let, 
hvilket han dog nyder i fulde drag. Og for at det ikke skulle være løgn, startede vi denne gang 
med at køre mod nord for at komme til Tyskland, idet turen gik over Fjerritslev, hvor vores 
gode ven og guide, Bjarne blev samlet op, således at der nu var mødt det fulde antal deltagere 
op. Dog havde Egon Henriksen desværre måttet sende afbud pga. sygdom. Vi fortsatte turen 
til Thisted og derfra videre ned gennem Thy og Thyholm til første stop ved Oddesund 
Færgekro, hvor vores formiddagskaffe ventede på os.  

Den videre tur går ad hovedvej 11 omkring Struer, 
Holstebro og Skjern, hvorefter vi snart passerer Skjern 
Å, der har det særkende, at den har sit udspring i samme 
område som Gudenåen. Blot løber en ene mod vest og 
har sit udløb i Ringkøbing Fjord, mens den anden løber 
mod nordøst og har sit udløb i Kattegat gennem Randers 
Fjord. Vi fortsætter til Varde, passerer Varde Å og tager 
turen i ét stræk til Ribe. Her var det igen blevet tiden for 
lidt fouragering, denne gang i form af Steens og fru 

Hannes velsmagende sandwichs samt lidt drikkelse til ganen.  
Næste stop sker i Tønder, hvor der netop var tønderfestival i denne weekend. Det forhindrer 
os dog ikke i at tage en byvandring med Bjarne i spidsen. Bjarne har i forvejen fortalt om 
byens historie og om holdningen i forbindelse med afstemningen om tilhørsforholdet efter 1. 
verdenskrig, hvilket heldigvis faldt ud til Danmarks fordel. Som de fleste byer ligger Tønder 
også ved et vandløb, i dette tilfælde Vidåen, og naturligvis går turen også ned til det område, 
der breder sig i form af en gammel mølledam før vi vender tilbage til bussen for at køre det 
sidste lille stykke vej til grænseovergangen ved Sæd. Dog med en lille indkøbspause før den 
endelige passage af grænsen. 
Da vi stadig har god tid til at køre til Friedrichstadt 
benytter vi denne til først at besøge den gamle 
marskgård Roter Haubarg ude på halvøen Eiderstedt. 
Her er der mange aktiviteter og netop på denne dag var 
der et ringriderstævne, hvorfor vi må holde oppe på 
landevejen for at gå det sidste stykke ned til gården. 
Dette var dog bare dejligt efter den forholdsvis lange 
køretur. Roter Haubarg er en af de største, ældste og 
mest typiske af de såkaldte haubarger. Den ligger på en 
ret høj jordbanke men er trods navnet helt hvid. Otte 
svære 12 til13 høje tømmerstokke af egetræ danner en nærmest kvadratisk firkant, som bærer 
hele den enorme tømmerkonstruktion. Rundt om denne konstruktion ligger stuer, stald og lade 
omtrent som i en dansk firelænget gård, men med det hele samlet under ét stort tag. Gården 
stammer helt tilbage fra 1600 tallet, så man kan kun beundre hvilket kæmpearbejde, det må 
have været at opføre en sådan stor gård ude i marsken, og så med datidens hjælpemidler. 
Nu var tiden så kommet til at køre ind til Friedrichstadt for at blive indlogeret på vores hotel, 
Holsteinisches Haus. Som sædvanligt myldrer vi ud af bussen, men det var egentlig 
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meningen, at vi skulle have været blevet siddende for at få vore nøgler, idet hotellet ville byde 
os velkommen med en lille spids til næsen. Den fik vi så bare senere. Det var da flot og siger 
noget om niveauet og den gode betjening, vi fik hele vejen igennem. 
Efter en god middag tilbød Bjarne at gå en lille aftentur sammen med de af deltagerne, som 
havde lyst, hvilket vist gjaldt for de fleste. Herved kunne man ved selvsyn se, at Friedrichstadt 
er en særdeles hyggelig by med mange smukke gavlhuse. Friedrichstadt bliver også kaldt 
Lille Amsterdam, hvilket heller ikke er helt tilfældigt, idet det var hollandske flygtninge, der 
byggede disse huse og anlagde byens kanaler i 1600 tallet. Dette ses også i form af gavl-
mærker og murankre, der er udformet som dyre- eller englehoveder - en slags forløbere for 
vore dages husnumre. Turen blev dog ikke lang. Alle var mætte af indtryk efter en lang dag, 
så det drejer sig bare om at komme til køjs og være klar til en ny dags oplevelser. 
 
Mandag den 1. september: 

Efter et dejligt morgenbord skal vi nu ud på nye eventyr, hvilket i første omgang vil sige et 
besøg i Friedrichskoog. På denne tur kommer man for alvor ud i marsklandet, som tillige er 
meget frodigt og derfor bliver kaldt Tysklands spisekammer. Overalt ser man da også den ene 
store mark efter den anden tilplantet med masser af kål og gulerødder, mens andre er udlagt til 
fåreavl. Der var dog også en anden ting, der prægede det flade marskland, nemlig vindmøller, 
vindmøller og atter vindmøller. Selvom der stort set var vindstille på hele vores tur, var man 
ikke i tvivl om, at disse møller også var en indbringende ”afgrøde”. Hele området er beskyttet 
af et system af diger, hvilket bevirker, at man ofte må køre gennem nogle såkaldte digeporte. I 
tilfælde af stormflod kan disse porte lukkes, således at digerne på den måde bliver intakte og 
med samme højde. På vejen forklarer Bjarne, at en kog er et beskyttet område, der ligger inde 
bag et dige. Disse har forskellige navne ligesom vi også kender det hjemme i Danmark. For 
eksempel den store Margrethe Kog bag det fremskudte dige ved Højer. 

Vi kører forbi Sælhundestationen i Friedricskoog, og efter 
et kort ophold ved den lille havn går turen nu videre forbi 
Marne til Brunsbüttel. Byen ligger på det sted hvor 
Kielerkanalen og Elben løber sammen og videre ud i 
Nordsøen. Her er der anlagt et sluseanlæg, og lige mens vi 
var der, så vi containerskibet ”Flottbek” fra Monrovia gå 
gennem slusen. Det er netop Elben, der danner grænse 
mellem Schleswig-Holstein og Niedersachsen. Der var også 
afsat tid til en lille provianteringstur her i Brunsbüttel, thi 
uden mad og drikke duer helten jo ikke.  

Hvad der måske nok kan undre, kunne man frit køre ombord på en færge og blive sejlet gratis 
over Kielerkanalen, så det gjorde Steen hvormed turen kunne gå videre med et lille stop i 
Brokdorf og forbi atomkraftværket Brunsbüttel. Dette blev åbnet i 1976, men blev lukket ned 
igen i 2009. En proces, der dog endnu ikke er slut. Man lukker ikke bare et atomkraftværk ned 
fra den ene dag til den anden. 
På den videre tur passerer vi floden Föhr og når kort tid herefter frem til Glückstadt, som blev 
grundlagt af kong Christian 4. i 1617. Hensigten var at etablere en konkurrent til Hamborg og 
den skulle være en uindtagelig fæstnings- og havneby ved den nedre del af Elben. Kongen 
søgte at lokke indbyggere til ved dels at give handelsprivilegier, dels at gøre byen til hoved-
sæde for den kongelige del af hertugdømmerne, og dels ved at love religionsfrihed. 
I 1628 indførte Christian 4. Elbtolden, som alle forbipasserende skibe, ikke mindst til og fra 
Hamborg, måtte betale. Dette varede indtil 1645. I perioden 1627-1639 var byen stabelstad 
for islandshandelen, og i 1671 indledte borgerskabet en grønlandsfart, hvilken fortsattes ind i 
1700 tallet. I dag foregår denne skibsfart som bekendt fra Aalborg. 
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Glückstadts centrum er anlagt som et ’stjernesystem’ hvor gaderne ’stråler’ ud til alle sider fra 
et centralt torv. Desværre var der byfest med alskens gøgl og larm netop denne dag. Det lader 
vi os dog ikke anfægte af, men følger med Bjarne på en lille byrundtur, som i første omgang 
går hen på kirkepladsen for at hilse på byens grundlægger, kong Chr. 4., som troner her i form 
af en flot bronzebuste, hvor den magtfulde konge er endda gengivet med sin elefantorden om 
halsen. Naturligvis besøger vi også den gamle kirke, og som det efterhånden er blevet skik og 
brug, er der flere af turens deltagere, der tænder et lys for deres slægt og venner. Efter nok en 
vandring kan enhver bruge tiden som man ønsker, hvilket kan strække sig lige fra havnebeøg 
til cafébesøg. 
Det er nu blevet tiden for atter at vende næsen mod nord, hvorved vi passerer Itzehoe. Byen, 
hvor Danmark i flere år havde et kontingent soldater udstationeret som led i bevogtningen af 
den vestlige zone efter 2. verdenskrig. Længere fremme passerer vi atter Kielerkanalen, men 
denne gang ad landevejen, således at vi snart er tilbage i Friedrichstadt og kan tage en slapper 
til vi igen skal mødes til sædvanligt hyggeligt samvær over et godt måltid mad.  
Også denne aften er der en stor gruppe, der ønsker at gå aftentur, og da vores gode medlem, 
Gerner Larsson, gerne vil gå en anden vej, bliver han lige på stedet udnævnt som turleder. Så 
med Gerner i spidsen går turen derfor ned til byens dige 
ud mod Elben. En ganske dejlig tur, men blot synd, at 
Gerner var på vildspor to gange. På tilbagevejen kunne 
det på afstand se ud som om der var sket noget voldsomt, 
idet brandvæsenet holdt med blå blink og vandtryk på 
sprøjterne. Det var heldigvis kun byens unge mennesker, 
der skulle lære at slukke ild, hvilket skete ved at pumpe 
vand op af kanalen i den ene ende og så sprøjte det ud 
igen i den anden. Således gik atter en god dag til ende. 
 
Tirsdag den 2. september: 
Som der blev sagt ved starten, skulle denne tirsdag forløbe på afslappet vis i form af både en 
køretur og en kanalrundfart. Vi kører således i første omgang til Tönning. 
Tönning, der fik sin havn i 1613, lå ved det Eiderkanalsystem, som tilbage fra 1600 tallet 
benyttedes til transport ind til den jyske halvø. Transporten gik dog også i høj grad den 
modsatte vej, idet det netop var herfra, at der fandt en stor studeeksport sted, især til Holland. 
At det har været en vigtig havneby, ses bl.a. af en gammel mastekran af samme type som den, 
vi kender ovre på Holmen, ligesom vi også ser flere gamle købmandsgårde med årstallet 1797 
oppe på gavlen. Dette var den Florissante periode, siger Bjarne. 
Fra Tönning går turen videre mod vest til St. Peter-Ording, hvor vi parkerer ude i den mondæ-
ne badeby, St. Peter-Bad. Man kunne tydeligt se, at dette sted henvender sig til den mere 
velhavende del af befolkningen med flotte hoteller og smukt anlagte pladser foran disse. Og 
så skulle man give 3 euro at komme ned på stranden. Noget vi slet ikke kender til derhjemme, 
så det var der vist kun få af vores medlemmer, der gjorde. 

Vi skal nu besøge det imponerende dæmningsanlæg, 
Eidersperrwerk ved Eiderens udmunding i Nordsøen. 
Det enorme anlæg er bygget i årene 1967 til 1973 som 
en direkte følge af storm-floden i 1962 og består af en 
næsten 5 km lang dæmning hvori der så er anbragt fem 
dobbelte jernporte lige over flodmundingen. Disse porte 
hænger i ganske lav højde over havet og kan med 
øjebliks varsel sænkes ned og lukke effektivt af for en 
ødelæggende stormflod. Med denne konstruktion har 
det været nødvendigt at anlægge en sluse, således at 
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skibsfarten stadig kan foregå uhindret ud og ind af Eideren. Vi havde den oplevelse, at se en 
lille rejefisker, der allerede havde sine garn i vandet inden han var helt ude af slusen. 
Vi nærmer os nu frokosttid og kører derfor ned til den lille by, Büsum. Her parkerer Steen 
bussen nede ved havnen, således at vi også her skal gå gennem en digeport for at komme op i 
byen. Büsum er en hyggelig by og snart er vi spredt for alle vinde, så hver især kan gøre hvad 
man finder for godt. Ikke så ringe med lidt frihed ind imellem.  
Med dette var der så blot tilbage atter at køre direkte tilbage til Friedrichstadt. Første halvleg 
er til ende, nu skal vi ’til søs’. 
Efter en passende pause var det ganske let at møde op 
ved kanalrundfartens afgangsplads, idet denne ligger 
ved kanalen lige neden for hotellet. Som en flot gestus 
fra selskabets side, skulle vi endda sejle i et skib med 
det flotte navn ”Dannebrog”, hvor man så yderligere 
plantede et dannebrogsflag oven på ’styrehuset’. Hertil 
kom, at den medfølgende guide kunne tale så godt 
dansk, at alle sagtens kunne forstå hende. Fra 
afgangsstedet ved Am Deich sejler vi først ud i Trenen 
hvor vi får en flot rundtur, først mod vest og senere 
mod øst. Herfra sejler vi igen ind i kanalsystemet ved 
Am Treeneufer og derfra til styrbord ad Mittelburggraben, hvorfra vi går til bagbord tilbage 
til udgangspunktet. Dette var en utrolig flot sejltur i et pragtfuldt vejr. Og så er Friedrichstadt 
også en flot by set fra ’søsiden’, ligesom det var hyggeligt at se, hvorledes mange af beboerne 
har indrettet sig med deres små haver og anløbsbroer med alskens former småskibe her nede 
ved kanalen. 
Under en dejlig middag, hvor hovedretten bestod af forloren hare med stuvet kål og rigelige 
mængder af sovs og kartofler (man bliver sulten af at stå til søs), stod formand Carsten op og 
indbød os alle til at deltage i en aften med kammeratligt samvær her på hotellet. Vi har 
tidligere brugt, at holde en såkaldt ”Fru Olsen-aften” et eller andet sted ude i byen. Nu skulle 
det samme så ske her på hotellet. Blot uden Fru Olsen. Under ledelse af Leif Kjærgaard var 
der fællessang, ligesom der var historier og tale af Erik Fisker. Med andre ord blev dette 
specielle ’klubmøde’ en hyggelig afslutning på en oplevelsesrig dag. 
 
Onsdag den 3. september:  
Med tak til Hotel Holsteinisches Haus for en god forplejning er det allerede blevet dagen for 
vores hjemrejse, dog med indlagte oplevelser undervejs. Starten på rejsen går således direkte 

mod øst til den idylliske landsby Bergenhusen, der er 
kendt som storkebyen Bergenhusen med mindst 15-20 
storkepar på byens tage. Denne ligger i et stort 
marskområde mellem floderne Treene og Alte Sorge. Vi 
kunne således i rigt mål nyde synet af de smukke fugle, 
nogle få på rederne og flere andre, som fouragerede ude i 
engen. At vi rigtigt var kommet på landet og for alvor 
kommet ud på de små veje, fik vi virkelig anskueliggjort 
på vores videre færd. Men for Steen var det bare en 
udfordring, og snart er vi atter på ’fast vej’ og dermed går 

turen nu frem til vort næste mål, Slesvig By. 
Hvis man ankommer fra syd ad hovedvej 77, passerer man som noget af det første Gottorp 
Slot, som er bygget på en ø i Slien, 2 km vest for Slesvigs bykerne. Oprindeligt var det 
Slesvigbispens borg og derefter en hertugelig fæstning. I 1459 overtog kong Christian den 1. 
Gottorp, som senere blev udbygget for Frederik 1. og Christian 3.. Fra 1544 til 1713 var det 
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residens for Gottorpfyrsterne hvorefter det blev brugt af kongens statholdere i hertugdømmer-
ne. Slottet var dansk kaserne 1852 til 1864.  
Vores tur fortsætter langs Slien ud til byens modsatte ende, hvor vi kører forbi det danske 
gymnasium, ’A.P. Møller Skolen’. Skolen, der blev indviet i 2008, er en gave til det danske 
mindretal. Der er plads til 625 elever og den er på samme tid fællesskole, svarende til folke-
skolens 7. til 10. klasse og gymnasieoverbygning, svarende til 1. g til 3. g. En studentereksa-
men fra A.P. Møller Skolen giver samme rettigheder til videre studium i Danmark som enhver 
anden dansk studentereksamen. 
Vores køretur slutter nede i nærheden af vandet, hvor der er plads til at parkere inden vi skal 
på en lille byvandring. Og som en flot gestus er der her kaffe/the og kage til alle på rederiets 
regning. Steen er nu ikke så ringe at være på tur med. Heller ikke på den måde. 
Da vi holder ganske tæt ved centrum, er der kun et ganske kort stykke vej at gå op til den 
gamle bydel, kaldet Holm. Holmen er en gammel fiskerbydel, hvor indbyggerne i århundreder 
har haft deres egne sæder og skikke. Betegnelsen Holm er dansk og betyder en lille ø, idet 
området indtil 1933 var omkranset af vand. Mod nord af Holm Nor og mod øst og vest af to 
små bække der mundede ud i Slien. Allerede i Slesvigs stadsret fra 1200 står der, at fiskerne 
fra Holmen har ret til frit at fiske på Slien. I 1481 udstedte kong Christian 1. ’Slibrevet’, hvori 
det bekræftes, at alene fiskerne fra Holmen har ret til at fiske på hele Slien. 
Fiskerbyens midtpunkt er en lille kirke fra 1876. Kun 
bydelens befolkning har adgang og kan blive begravet 
på kirkegården. Så selvom Bjarne gerne ville, kunne han 
ikke tage os med ind på kirkegården. (Han er før blevet 
bortvist). Til gengæld er den ikke større, end at vi 
sagtens kan overskue det hele udefra, ligesom det også 
var en oplevelse at gå rundt i de gamle gader med 
mange smukke huse, hvoraf flere var helt tilbage fra 
1712. Stedet kunne godt minde lidt om Fiskerklyngen i 
Frederikshavn. Blot var dette meget større. 
Som vores sidste besøg for denne gang, slutter vi med at besøge Slesvig Domkirke, eller 
Sankt-Petri-Dom zu Schleswig, som den officielt hedder. Opførelsen af domkirken tog sin 
begyndelse omkring år 1100 og strakte sig over flere hundrede år. Således er både romanske, 
gotiske, renæssance og barokke islæt i kirken. Det nygotiske tårn på 112 m blev først opført i 
1894. Tårnet er Sydslesvigs højeste og Slesvig-Holstens næsthøjeste kirketårn. Som den 
eneste af vore konger, er kong Frederik 1. begravet her i kirken sammen med sin 2. hustru 
Sofie. Også her var der lejlighed til frit at gå rundt og beundre kirkens smukke inventar, og 
også her var der flere, der tændte et lys for deres slægt og venner. 
Hermed kunne den egentlige hjemrejse begynde. Vi passerer Idstedt Hede, hvor det sidste 
slag i treårskrigen 1848-50 fandt sted. Den 25. juli 1850 mødtes 36.000 danske og 26.000 
slesvig-holstenske soldater i en krig mellem Danmark og Slesvig-Holsten. Mere end 6.500 
soldater døde eller blev såret, ligesom civilbefolkningen led meget. Idstedt brændte hurtigt 
fuldstændigt ned. Kampene endte med et nederlag til de slesvig-holstenske tropper, og 
hertugdømmet Slesvig var i yderligere 14 år under dansk herredømme. Det skulle desværre 
komme til at gå anderledes i 1864. 
Det var egentlig meningen, at der var afsat tid til en byrundtur i Flensborg samt tid på egen 
hånd, men da der blev fremsat ønske om mere tid til at handle hos Otto Duborg, vælger Steen 
blot at køre langs havnen og så fortsætte direkte op til Duborg. Vi kører således over grænsen 
ved Kruså og fortsætter straks til Røde Kro i Rødekro, hvor turens sidste fællesmåltid ventede 
i form af en dejlig buffet. (Som en af de få byer i Danmark, er det kroen, der har lagt navn til 
byen, idet kroen kom først og således har lagt navn til resten).  
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Der er nu blot tilbage at køre direkte mod de nordlige egne i vort land, dog med en enkelt 
tissepause undervejs. Da vi nærmer os Haverslev, hvor Bjarne som den første skal sige farvel, 
tager Steen ordet og takker klubben for turen. Han mindes vore tidligere ture, hvoraf han 
kørte den første allerede i 2001. Bjarne vil også gerne sige tak og udtrykker samtidigt sin 
glæde over samværet samt alle de mange historier, han har fået undervejs. Endelig takker Erik 
Fisker på klubbens vegne for samarbejdet med Fjerritslev Busserne. Herunder også en tak til 
Steen og Bjarne og ikke mindst til alle deltagerne. 
Klokken 18.45 var vi atter hjemme på Hattemagervej. Og som altid var der mere eller mindre 
panik. Når 36 deltagere skal sige farvel, have fundet deres indkøbte varer og sige go´daw` til 
familie og venner, ja, så kan det bare ikke være anderledes. Sådan er dét. Men én ting kunne 
alle være enige om. Det havde været alle tiders tur. Utroligt hvad man kan opleve på bare fire 
dage. 

September 2014, Per Andersen. 
 
 


