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Jylland-Flensburg-Kiel, august 2013 
 

 

Lørdag d. 17/8 – Søndag d. 18/8: Med InterCityLyn til 

Skanderborg St., hvor jeg blev ’samlet op’ af fætter Lauge. 

Sammen kørte vi til Østbirk, hvor vi var med til at fejre 

kusine Bentes fødselsdag (d. 14/9). Vi nød det dejlige vejr i 

haven, og der blev også tid til et besøg på den nærliggende 

Ejer Bavnehøj med Genforeningstårnet og den flotte udsigt. 

Som særligt kolorit så vi en utrolig flot veteran-bil på 

parkeringspladsen. Ud på eftermiddagen kørte Lauge og jeg 

til Aulum, hvor jeg blev indkvarteret hos Lauge.  

 

Søndag aflagde Lauge og jeg formiddagsbesøg hos fætter 

Gert og Grethe, der stod klar med et stort brunch-bord. Vi 

hyggede os, og vi så nærmere på solcelle-anlægget, som er 

opbygget uden for haven, og som har været i fulde 

’omdrejninger’ gennem den solrige sommer. Vore 

familiegravsteder på Aulum Kirkegård så velholdte ud, og 

vi kunne derefter koncentrere os om fodbold i TV resten af 

søndagen. 

 

 

Mandag d. 19/8 – Tirsdag d. 20/8: 
Afgang om formiddagen med tog 

Aulum-Herning, derefter Bus 980 

Herning-Esbjerg og Bus 915 Esbjerg-

Toftlund. I det gode vejr blev det en 

skøn køretur gennem byer og egne, jeg 

ikke kommer til så tit, bl.a. Grindsted 

og Ribe. Fra busstationen ved 

Kulturtorvet i Toftlund gik jeg til 

præstegården, hvor Gerda og Lars 

Peter snart havde kaffen klar.  

 

Senere fik jeg en rundvisning i 

kulturbygningen, hvor bibliotek og 

biograf bor i samme hus. Biografen 

er nu opdateret med den nyeste 

digitale teknik. Gerda er fortsat 

sognepræst i Toftlund, mens Lars 

Peter har forladt jobbet i KLF, 

Kirke & Medier og er blevet 

sognepræst i det lille sogn Vilstrup, 

ikke så langt fra Haderslev. Tirsdag 

formiddag tog vi derfor til 

Haderslev.  
 

Mens Lars Peter havde en begravelsessamtale, så jeg nærmere på Haderslev indre by, bl.a. 

Haderslev Hospitalskirke, Haderslev Dam, domkirken, osv.. Vi indtog en fyldig frokost, inde vi 

fortsatte til Gammel Haderslev Kirke, Vilstrup Kirke – og Vojens, hvor jeg ’fangede’ toget til 

Flensborg. 
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Tirsdag d. 20/8 – onsdag d. 21/8: Det er en god rask togtur fra Vojens til Flensburg, men det er  

temmelig forvirrende at kommende ud fra Flensburg Bahnhof, for man ser ikke umiddelbart selve 

byen for bare træer. Men efter 600 meter dukker byen op, også Central Hotel, hvor jeg boede. Det 

er et OK hotel, ligger centralt på Neumarkt, nær banegård, nær bymidte, men hotellet levede ikke 

rigtig op til den luksus, som stedets priser antyder.  

Flensburg er en hyggelig by, hvor man kan gå til det meste, omend det giver trætte ben. Der er en 

lang gågade fra Süder Markt ned mod fjorden, og så er der en højereliggende bydel, bl.a. med den 

gamle kirkegård, museumsbyen og Duborgskolen. For det tredje er der den anden side af fjorden; 

den har jeg til gode. 

 

 
 

Den gamle kirkegård er tankevækkende. Her står i dag Istedløven, imponerende og flot placeret, 

og omkring den vrimler det med gravstene, hvor næste alle navne er danske. Kirkegården er stor og 

luftig, og man finder også en fin statue for General von Wrangel. Kapellet var lukket. 

Ved den gamle fine Duborgskole kunne jeg høre eleverne i fuld aktivitetet indenfor. Her forlod jeg 

den højtliggende bydel og gik ned mod fjorden ad en spændende gangsti. Vejret var glimrende, og 

der ligger mange fine gamle huse langs fjorden. Jeg satte mig på en bæk og nød vejret og udsigten 

til diverse sejlbåde og sejlskibe.  

 

Torsdag d. 22/8 – lørdag d. 24/8: Gensyn med Kiel. Jeg boede denne 

gang på Hotel Berlinerhof på Ringstraße, nær Hauptbahnhof, et 

udmærket hotel og ligesom på InterCity-hotellerne er et frikort til 

lokaltrafikken inkluderet i prisen. Butikscentreret på Gayk-Straße var 

under ombygning, så jeg koncentrerede mig om området ved Alter 

Markt. Dejligt vejr – lige til at nyde gadelivet og udsigten til de enorme 

færger til Norge og Sverige ved Schwedenkai. Jeg fandt også et stille 

smukt sted ved Alte Mühle – se nedenfor – og i Schuhmacherstraße 

stødte jeg på denne mindeplade for H.C. Andersen.  

 

 

 
 

Lørdag d. 24/8 planmæssig hjemrejse med IC-toget via Flensburg og Fredericia.  

 

Flere billeder fra Flensburg på de næste sider  >>>> 
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Flensburg: Dansk Centralbibliotek, en sjov gade med guirlander af sko, og en Al Pacino restaurant. 

Alle ligger i området, som jeg kom til på vej ned fra Duborgskolen til havnekanten. 

 

 
 

Flere billeder fra Flensburg næste side >>>> 
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Flensborg: Hyggelig gade ned mod fjorden. Bag træerne i baggrunden bor Flensborg Avis. 

 

 
 

Flensborg: En kaffekop er den klare markering af, at buschaufføren holder pause.  

 

 
 


