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DRESDEN og OMEGN OKTOBER 2014 

Allerede i foråret 2014 meldte vi os ind i Hymerklubben efter Jørgen Kjærs 

opfordring. Klubben arrangerede en tur til Dresden i efterårsferien (fra den 12. til 19. 

oktober 2014), som lød meget spændende. Vi var det 20’ende par, som meldte os 

til. Efteråret er nemlig en god årstid at tage til Dresden på, hvor det ikke er for 

varmt.  

Ved at kikke på klubbens hjemmeside fik vi en ide om, hvilken vej vi kunne køre 

derned. Jørgen skrev, at han og Lissi ville overnatte nær Dransfeldt et par dage 

inden, så vi besluttede at vores første overnatning kunne være der. 

Lørdag, den 11. oktober 

Lørdag morgen klokken 8 kørte vi hjemmefra. Det var meget diset om 

formiddagen, men vindstille, 18-20 grader i løbet af eftermiddagen. Vi fulgte 

motorvejen A7 til Göttingen. Der var en hel del trafik, dels fordi det var lørdag og 

dels fordi, det var efterårsferie, men trafikken gled fint. Folk kører for resten helt ok. 

Der var lidt vejarbejde omkring Hamborg og lidt længere nede, men det var vi 

forberedt på.  

Hen på eftermiddagen ankom vi til campingpladsen ”Am Hohen Hagen”, nær 

Dransfeldt, som ligger lidt vest for den gamle grænse til Østtyskland.  

DDR - Deutsche Demokratische Republik eksisterede som stat fra årene 1949 til 

1990. 
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Det er en fem stjernet ACSI plads med vandland, wild waterbane og 

udendørs swimmingpool. Kun i højsæsonen er det dog åbent. En 

overnatning koster 24 euro. Efter september er rabatprisen på 16 euro. 

Vi havde lånt Knud og Dortes ACSI-kort. Da vi skulle checke ind, havde 

campingdamen svært ved at læse Knuds kragetæer. Heldigvis skulle vi ikke vise 

legitimation. Vi blev anvist til et specielt område for ACSI-gæster. Der var mange 

fastliggere på pladsen. Mest af alt mindede det om et sommerhusområde. Det så 

ikke ud til, at der var ret mange pladser til almindelige campister.   

Lige i nærheden af vores plads var der en garage med en Trabant sat ovenpå 

taget. Denne type bil forbinder man med det gamle Østtyskland. 

 

Som aftensmad havde vi medbragt en sammenkogt ret, dertil fik vi kartoffelmos. 

Søndag, den 12.oktober 
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Ved 9-tiden kørte vi fra campingpladsen i Dransfeldt mod Dresden. Der er ca. 350 

km dertil. Det startede med smalle, snoede veje gennem et kuperet, flot landskab 

med marker og skove. Disen lå ud over landskabet, det så rigtig flot ud med bjerge 

i baggrunden.  

Der var sat en masse skydetårne op i området, så der må være meget vildt der. 

Efter et stykke tid kom vi på motorvej A38, så var det bare derudaf, ca. 200 km. 

Motorvejen er måske lavet i forbindelse med genforeningen. På strækningen så vi 

vagttårne fra den gamle grænse. Der var store skovområder, vi kørte igennem. Et 

sted var der masser af misteltene. Det meste af vejen var det fint solskinsvejr og 

vindstille, og træerne var ved at få de flotte efterårsfarver. 

 Motorvejsstrækningen var rigtig fin og varieret, med en god udsigt det meste af 

vejen. Samtidig var det kun lidt trafik på vejen. A38 fører een syd om Harzen. Vi 

kunne se høje spir fra mange store katolske kirker. Det vidner om tidligere rige 

områder fra f.eks. minedrift, bl.a. ved Rossla.  

Ved Rohnetal var der mindst 3 store ”Affaldsbjerge” fra minedrift, rester af 

brunkulsaffald, som var stablet op ved hjælp af transportører. 

Hen på eftermiddagen kom vi til campingpladsen ”Campingpark LuxOase, 

Arnsdorfer Strasse 1, Kleinröhrsdorf”. Værtsparret er et ungt par med efternavnet 

Lux (deraf navnet på pladsen). Pladsen ligger ca. 20 km. nordøst for Dresden, nær 

Radenberg. Prisen for overnatning var 18 euro for 2 voksne pr. døgn. Pladserne er 

på ca. 100 m2, og der er inkluderet strøm og bad. Campingpladsen er fin, den har 

gode pladser og meget fine faciliteter. 

Der var allerede ankommet mange Hymerfolk – vi skulle være 31 enheder - i alt 61 

personer. Vi fandt en god hjørneplads med eftermiddagssol. Det var 190 og 

vindstille, lækkert efterårsvejr.  
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Vi fik hurtigt arrangeret med markise og ”møbelopstilling”. Herefter var det tid til at 

få lidt at spise. En del kom og hilste på os nye. Jørgen Kjær fandt os hurtigt. Klokken 

17 skulle vi samles i fælleslokalet til en orientering om ugens program. Der var 

mulighed for senere at medbringe aftensmaden til fælleslokalet og spise sammen. 

Det gjorde vi, ret så hyggeligt. Vi havde noget tomatsuppe med fiskeboller med. 

 

Mandag, den 13. oktober  

Klokken 9 var der fællestur med afgang fra campingpladsen i to busser mod 

Dresden, den ene med dansk den anden med tysk guide. Vi kørte ad små veje ind 

til Dresden, hvorefter vi blev guidet rundt i byen, først med bus, siden gående. 

Dresden ligger ved Elben mellem bjergkæden Erzgebirge og det vulkanske 

område nær Meissen og er hovedstad i den tyske delstat Sachsen.  

Den gamle by ”Der Alte Stat”s placering er på Elbens venstre bred i en bugtning af 

floden. 

Dresden er mest kendt for de allieredes bombardement i februar 1945, som lagde 

det meste af byen i ruiner. Efter murens fald, har den gamle, rige kulturmetropol 

rejs sig som ”fugl Føniks” af asken, og et omfattende restaureringsarbejde er 

næsten fuldendt. 

Dresden er et andet navn for kultur. Så overvældende er den mængde og den 

pragt af fremragende kultur. 

Sachsen var i mange år et selvstændigt fyrstedømme. Den mest kendte blandt 

fyrsterne er ”August den Stærke”, der levede fra 1670 til 1733. Han samlede nogle 

dygtige arkitekter og kunstnere omkring sig, og sammen skabte de en flot by i 

renæssancestil og barok. Barokstilen er strengt symmetrisk fra begyndelsen af 1800-

årene. 

Dresden blev i 1485 residensby for de saksiske hertuger, deriblandt Friedrich August 

den 1., bedre kendt som ”August den Stærke”. Han var kurfyrste af Sachsen fra 
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1690 til 1733 og fra 1697 tillige konge af Polen. Et handlekraftigt menneske, der som 

få forstod at sammenkæde politik og kunst. 

I løbet af anden verdenskrig blev næsten alle større tyske byer mærket af de 

allieredes bomber. I Dresden fik man også hævnen at føle. 

Det første angreb på byen kom natten mellem den 13. og 14. februar 1945. I løbet 

af en halv time kastede engelske og amerikanske bombefly over 800 af deres last 

ud over byen. Hustage og mure styrtede sammen, og alt brændte. Den gamle 

bydel, Altstadt, blev fuldstændig sønderbombet. På trekvarter blev tre fjerdedele 

af Altstadt sat i brand, og byen brændte i flere dage. Mennesker, som efter 

angrebet forsøgte at komme op af kældrene, blev angrebet af en ildstorm, der 

som en skypumpe sugede alt til sig, der befandt sig i dens nærhed. Byen blev 

ligesom den industrielle og militære infrastruktur lagt i ruiner. 

Bombardementet skulle sætte et vigtigt trafikalt centrum ud af kraft og forhindre 

transport af materiel og tropper. Jernbanedriften gik gennem byen. 

Fangetransport til udryddelseslejrene gik også over Dresden. Byen fungerede som 

transitstation for millioner af flygtninge i slutningen af 1944, dog havde selve byen 

fået indvandringsforbud. 

Udslettelsen af byen var både en tysk og en europæisk tragedie. Århundreder 

havde skabt byens skønhed. Den anden verdenskrig viskede den bort på én 

eneste nat. Dette gik ud over civilbefolkningen. Man kan ikke eksakt sige, hvor 

mange der døde, men i dag skønnes det, at mellem 25.000 og 30.000 mennesker 

mistede livet under bombeangrebene på byen.  

Det er et spørgsmål om hvorfor netop denne by, som var kendt for sit kulturelle og 

ikke det militære aspekt, skulle bombarderes. Måske har det været strategisk, så 

de allierede for alvor kunne knække den tyske stat. 

Det var ren hævntogt at engelske og amerikanske bombefly sønderbombede en 

storby som Dresden – bombninger som ingen militær betydning havde, men 

udelukkende var en gengældelse for tidligere, tyske bombninger af engelske byer. 

Bombardementet betegnes som et af anden verdenskrigs værste. De største 

skader skete i Altstadt på sydsiden af Elben. 

DDR-styret lod murbrokkerne ligge som et mindesmærke over en krig, nazisterne 

havde udløst.  

Dresden blev glemt efter anden verdenskrig, måske fordi gerningsmændene, som 

havde udslettet den gamle kulturby, ikke var tyskere. Men i 1994 – efter en 

pengeindsamling – begyndte man at opbygge byen, sten for sten. De historiske 

bygninger i Dresdens bymidte rejste sig én efter én efter tragedien. 

Under DDR-tiden var den nye bydel forfalden, grå og trist. Efter den tyske 

genforening har Neustadt oplevet en genfødsel. Den brede Haupstrasse har 

masser af platantræer langs gaden. 
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På busrundfarten kom vi forbi de mange genopførte huse, som er opbygget i ”Art 

Deco”, en forkortelse for ”art decoratifs”. Det er en slags dekorativ modernisme og 

blev først indført som stilbetegnelse i 1960-erne. Generelt er Dresden præget af stor 

byggeaktivitet. 

  

  

Vi kørte forbi den gennemsigtige VW fabrik ”Gläserne Manufaktur”, hvor VW 

samler deres luksusbil Phaeton. Den koster ½ mill. kroner. Delene til den bliver 

transporteret dels med tog dels med sporvogn til fabrikken. Vi kørte også forbi 

Botanisk Have og det store fodboldstadion, forbi et meget moderne hospital, hvor 

de forsker i blandt andet kræft samt et museum for forfatteren Martin Andersen 

Nexø, som levede i Dresden fra 1952 til sin død i 1954. Ruslands nuværende 

præsident Putin har også boet i byen, hvor han var KGB-officer. Han kom som 33-

årig til Dresden i 1985 og boede sammen med sin kone Ludmilla i en toværelses 

lejlighed i Radelberger Strasse.  

Da vi kørte forbi det gamle mejeri ”Pfunds Molkerei”, grundlagt i 1880, var der 

mange turistbusser foran butikken, så vi holdt ikke ind der. Butikken er udsmykket 
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med gamle kakler og fliser fra porcelænsfirmaet Villeroy og Boch, og er omtalt 

som ”verdens smukkeste mælkebutik”.  

Der var bevidst mange grønne områder i byen, som kan filtrere luften, og mange 

store træer langs gaderne med efterårsløv. Vi så også en 3 km. lang park, så de 

gør noget ud af miljøet. Desuden stødte vi på adskillige sporvogne. Det vil tage 1½ 

time at køre igennem Dresden i bil. 

Det som slår en, når man kommer til bycentrum, er de mange guldbelagte kupler, 

forgyldte kors og figurer. 

   

Der var blandt andet en forgyldt rytterstatue af ”August den stærke”, hvor der er 

brugt 500 g guld. 

 

”August den stærke” var - ligesom Chr. 4. i Danmark - en markant herre i Tyskland. I 

hans regeringstid udviklede hovedstaden Dresden sig til en vigtig kulturby. 

Dresden har fået tilnavnet Elbens Firenze, formentlig på grund af bykernen og de 

sydlandske omgivelser med vindyrkning på Elbens skråninger. 
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Byen er blevet oversvømmet adskillige gange. Værst var det i 2002, hvor vandet 

stod 2 meter over normal vandstand. I 2013 var det også slemt. Husene ligger cirka 

300 m fra floden. Dette engområde ned til floden er den bedste beskyttelse for 

byen. De bindingsværksbygninger, som har en alder på 300 år, er konstrueret, så 

de nærmest kan flyde ved en oversvømmelse. 

Vi blev sat af bussen nede ved dampskibene. Derfra var der ikke ret langt op til 

Altstadt, som er samlet på et forholdsvis lille område. Bombeangrebene i 1945 

ødelagde flere uerstattelige kulturmærker fra senbarokken, blandt andet: ”De 

berømte tre”: paladset Zwinger, Semperoper og Freuenkirche. 

Under DDR-tiden blev barokanlægget Zwinger og Semper-operaen genopbygget. 

Lige bag caféen på Theaterplatz ligger byens fornemme barokanlæg Zwinger 

med de buttede sandstensfigurer oppe på balustraden. Der holdt byens fyrster i sin 

tid fester, koncerter og glansfulde rideoptog. 

   

 

Det ”mest verdensberømte” bygningsværk er nok Zwinger, praleslottet, som man 

har udsigt fra Theaterplatz. Det er beundret som højdepunktet af barokkens 

bygningskunst. Zwinger er en tidligere fæstning, som blev ombygget, da den 
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danske konge Frederik den 4. i 1709 skulle besøge kongen i Dresden. Slottet har 

aldrig været brugt til beboelse, men kun til fest og udstilling. 

Sandsstensbygningerne er i dag meget mørke. For at lysne og bevare dem og 

figurerne, er man begyndt at anvende en ny metode. Saltet trækkes ud af 

stenene og erstattes med farvet silikone. 

Ude på Theaterplatz ligger Semperoper – den massive Sachsische Staatsoper i 

italiensk højrenæssancestil. Bygningen er opkaldt efter arkitekten Gottfried Semper. 

Både Semper-operaen og Zwinger blev genopbygget under DDR-tiden. 
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Foran den renoverede bygning var der en panoramaafskærmning, som 

illustrerede bygningen, som den ville komme til at se ud, når den var færdig. Det 

var rigtigt godt. 

På en af bygningerne var der et klokkespil med porcelænsklokker fra Meissner 

porcelænsfabrik. Porcelæn er det papirtynde materiale, der lyder som musik, når 

man slår på det. Der blev spillet netop på det tidspunkt, hvor vi stod og kiggede 

på det; klokken halv tolv. 
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Frauenkirche blev ikke bombarderet, men det høje gradtal bevirkede, at kirkens 

træværk kom i brand, så kirken styrtede sammen.  

Det var svovlen fra bomberne, som fik ildstormen op på 1000-1200 grader. Dette 

høje gradtal fik også jern til at smelte.  

Der stod kun lidt tilbage af kirken, det ene tårn og lidt mere blev stående. Ilden 

under bomberegnen havde dog svækket kirkens fundament, og næste dag 

styrtede den sammen. 

Efter DDR-diktaturets sammenbrud den 9. oktober 1989 begyndte man at 

diskutere, hvad der skulle ske med kirkeruinen. Efter pengeindsamlinger begyndte 

man i 1994 at genopbygge den sten for sten, og i 2005 indviede man kirken. 

Senere er 40 % af materialerne genbrugt. Hver enkelt sten (6.500 tons i alt) blev 

analyseret og nummereret, hvor den tidligere havde siddet. Den mest moderne 

computerteknologi blev brugt til at holde styr på det ufatteligt store projekt. Derfor 

er der mørke sten – fra den gamle kirke - ind mellem de nye lyse sandsten fra et 

stenbrud lige syd for Dresden. Om 15 år vil hele bygningen være sort, idet 98 % er 

jernindhold, der ved iltning bliver sort.   
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Kirken, der er genopstået fra ruinerne, er protestantismens måske mest 

betydningsfulde kirke. 

Under DDR-styret blev store dele af Dresden genopbygget. Kirker, slotte og 

paladser blev fuldstændig som før, dog ikke Frauenkirche. Den blev først 

genopbygget efter murens fald. Der blev indsamlet 130 mill. euro til 

genopbygningen, heraf kom 90 % fra private donationer. 

Det var et stort arbejde at finde ud af, hvilke sten der kunne genbruges, sorterede 

og nummererede dem. Kirken blev genindviet den 30. oktober 2005. Kirken er 

oprindelig fra 1726-1743. Man fik ideen til at genopbygge kirken i 1990, da den lå i 

murbrokker og halve englekroppe var spredt rundt om ruinen. 

Den venstre del af kirken er i mørke sten, det var ruinen, der stod tilbage efter 

branden. Man kan sidde i flere etager i kirken. Søjlerne er malet, så de ligner 

marmor. 
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I en af gaderne er der en 102 m lang frise af kakler – Fürstenzug - der viser de 

saksiske herskere fra 1123-1904. Det er en billedfrise af fyrster og konger i italiensk 

malestil. 

Det skulle efter sigende bestå af 24.000 kakler i Meissener-porcelæn, og midt i 

relieffet kan man se ”August den Stærke på en stejlende hest”. 

  

Fra Altstat har man en fin udsigt over Elben med de gamle massive stenbroer samt 

bydelen Neustadt på den anden side af floden. Denne bydel var tidligere grå og 

trist, men i dag virker den imødekommende med alle dens nyrenoverede huse. 

På den brede, grønne engs stier, som strækker sig i kilometervis i begge retninger 

af Elben, løbes og cykles der. Her er også nogle vinbjerge ned til floden. 

  

Byen er i dag en af Tysklands kulturhistoriske perler og hovedstad i delstaten 

Sachsen, som er en velfungerende storby med omkring 500.000 indbyggere. 

Floden Elben deler den i to bydele. 

Industrien startede i Erzgebirge, hvor det første europæiske porcelæn blev 

produceret i 1708. I 1839 fik Dresden sin første jernbane. Siden blev byen et 
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jernbaneknudepunkt. Byen har også en omfattende flodtrafik. En dampskibsrute 

(åbnede i 1837) er stadig i drift til turistsejlads. 

Den middelalderlige bro Augustusbrücke er den kulturhistorisk vigtigste af broerne i 

Dresden. Den opstod som træbro i tidlig middelalder, men blev senere erstattet af 

en stenbro. I 1344 udførte man et mesterværk af en bro med 24 piller og 23 buer, 

der med sine 500 meter blev Europas længste buede bro. ”August den Stærke” 

lavede om på broen, og den fik navnet Augustusbrücke.  I maj 1945 blev den 

sprængt i luften af værnemagten, dagen før krigen sluttede. Broen blev 

genopbygget i sin hidtidige form allerede i 1949. I 2002 undgik den ødelæggelser 

under oversvømmelserne. 

Vi kørte over broen Blaues Wunder fra 1893 et par km. øst for Dresden. Det er en 

stålbro, der er nittet sammen. Broen er et teknisk mesterværk for sin tid. Den skulle 

som andre broer i Dresden have været sprængt i luften af SStropper i krigens sidste 

tid, men en lokal beboer reddede den ved at skære tændkablerne over. 

 

 

 

Broen, Waldschlösschen Brücke, der blev indviet sidste år, har kostet Dresden en 

plads på Unesco´s liste over verdens kulturelle arv. Der var problemer med at få 

den opført, fordi området er UNESCO beskyttet. Dresden var på deres liste, fordi 

Unesco fandt Elbens løb gennem byen bevaringsværdigt. Den nye bro ville ifølge 

Unesco ændre det bevaringsmæssige blik.  
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Der var hastighedsnedsættelse om natten på grund af de flagermus, som var ved 

broen. 

Klokken 14 skulle vi være nede ved floden Elben og stige om bord på det gamle 

dampskib til Pillnitz med spisning om bord – kogt oksebryst med peberrodssovs og 

dessert. 

    

Man kunne kigge lige ned til turbinerne på skibet, det var interessant. 

  

Lidt i fire ankom vi til Pillnitz og fik en billet til ”Schloss & Park Pillnitz”, et flot slot, der 

ligger helt ned til Elben omkranset af en stor smuk slotspark. Slottet blev bygget 

som sommerresidens for kurfyrster og konger i Sachsen af ”August den Stærke”. 
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Markeringer af vandstandshøjden i blandt andet 2002 og 2013. Meget 

skræmmende. 
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Vi gik rundt i den flotte park og styrede ned mod orangeriet. Udenfor stod der et 

gammelt pomeranstræ med frugter i en stor balje. Træet var omkring 300 år 

gammelt, og der var næsten kun barken tilbage på det. Det var lidt fantastisk. 
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Rigtig efterårsstemning i parken med de farvede blade på træerne. 

  

Klokken 17:30 blev vi hentet af bussen og kørt tilbage til campingpladsen.  

Aftensstemningsbillede fra campingpladsen. Her gør flere mænd sig blandt andet 

kloge på reparation af én cykel.  
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Tirsdag, den 14. oktober 

Denne dag var til fri disposition. Dagen i forvejen havde vi besluttet sammen med 

Jørgen og Lissi at køre til det gamle DDR-museum i byen Pirna. Vi fandt det hurtigt. 

Det var genetableret i en gammel militærbygning.  

   

     

Ved indgangen til museet stod en gammel campingvogn og bil – Wartburg – 

østtysk bilmærke fra DDR-tiden. En mand fra Rostock, som vi snakkede med, 

mente, med et glimt i øjet, at vi var kapitalister, indtil det viste sig, at han selv kørte i 

en nyere autocamper. Det grinede vi meget af. 

Museet er privatejet og indgangsbilletten kostede omkring 5 euro pr. person. Det 

er et sammensurium af hverdagsting fra DDR-tiden. Der var samlet rigtigt meget, 

og det mindede mest af alt om en studiesamling. 
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Jørgen købte en kop kaffe til os hver, som vi indtog udenfor på en bænk. Her 

flagede han med det gamle østtyske flag, som de skulle have med hjem til 

datteren, Mette, der er vild med gamle tyske ting. 
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Efter at have set museet, gik vi over i en anden bygning, som tidligere havde 

været brugt til ”gymnastiksal” for soldater.  

 

Her havde diakonissesøstrene en stor genbrugsbutik. Nedenunder var der møbler 

og ovenpå de mindre ting. Lissi faldt for nogle krystalglas. Da vi fandt ud af, at 

meget kun kostede 10 cent, fik vi skrabet en del sammen: babushkaæsker, glas, 

gamle østtyske vaser osv. Vi fik hver en seddel med den samlede pris på, under 3 

euro for hver, som vi skulle nedenunder og betale. Vi sagde til Jørgen, at han ikke 

måtte prutte med prisen. 

Senere sendte han et billede af en østtysk vase til datteren, som samler på dem, 

og spurgte, hvor meget hun ville betale for den – 40 kr. Da hun fik at vide, hvad 

indkøbsprisen var, 5000 %´s fortjeneste, mente hun, at Jørgen var en ”overkarl”. 

På vej tilbage til campingpladsen var vi inde på en tankstation og fik stående 

frokost. 
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Da vi kom til den nærmeste landsby, holdt vi ind ved en bager/café og fik kaffe 

med noget lækkert kage til: æble- rabarbertærte og kager med et birkeslag. 

Lidt længere henne ad vejen var der en fabrik, som producerede kunstige 

blomster. Desværre havde de kun åbent om onsdagen, hvor vi skulle på tur. 

Heldigvis ville de guide rundt om torsdagen, hvis vi var en gruppe. Den besked tog 

vi med til Hymerarrangørerne.  

Vi lavede hjemmelavet pizza på grillen og spiste udendørs under markisen. Fint lunt 

vejr, afslutning på en god og indholdsrig dag. 

 

Onsdag, den 15. oktober 

Klokken 9 skulle vi mødes ved campingpladsens indgang og køre med en meget 

stor bus, som kunne rumme os alle, til Basteiklipperne, der er et bjerglandskab godt 

50 km. fra Dresden. Bussen var så stor, at den ikke kunne dreje skarpt til venstre, 

som vi skulle, men måtte køre lige ud, for at vende længere fremme. Herefter kom 

vi forbi fabrikken, som fremstiller kunstige blomster af silkestof. Jørgen og Lissy og os 

havde snakket om, at vi ville besøge den dagen efter, hvor der var ”fridag”. Derfor 

blev der sendt en seddel rundt, hvor man kunne skrive sig på, hvis man ønskede at 

deltage. Det var der mange, der ville, så vi blev delt i to grupper til rundvisning.  

Da vi tog hjemmefra var det regnvejr, så de forskellige havde regntøj med. Det 

blev også nødvendigt. Efter at have kørt i regnvejr ½ time ad meget snoede, 

skovklædte veje, kom vi til Basteiklipperne, som rejser sig 190 m over Elben. Det er 

et naturområde, hvor udsigten er helt fantastisk.  
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Da vi kom ud til klipperne var det heldigvis klart vejr, men desværre blev det diset 

lige efter, ind imellem blev det totalt tåget og kort efter klart igen. Klipperne så 

flotte ud med efterårsfarverne på træerne. Når man ser ud over Elben, ligner det 

et helt Legolandskab med huse og tog; det var flot.  
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Jeg tror, at motivet af Basteibroen er flot under alle vejrforhold. 

  

Derefter gik vi over Basteibroen og lidt længere ned. For at komme videre, skulle vi 

betale 2 euro, men det var pengene værd. Det var ad snørklede stier rundt i 

klipperne. Det kunne have været sjovt at se folk, der klatrede på de lodrette sider, 

for det er tilladt. 
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Ved Bastei rejser landskabet sig til stejle klippekløfter med forrevne tinder af 

kalksten på hver side af floden Elben. Det har givet området navnet – Det 

Sachsiske Schweiz.  

 

Området består af sandsten, som vand, vind, hede og kulde igennem millioner af 

år har formet, så der i dag fremstår et fantastisk erosionslandskab. En særpræget 
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natur med sandstensklipper. Elben skærer sig gennem dybe klippekløfter i dette 

område. 

Derefter gik turen til Königstein, en middelalderfæstning, som er en flot borg, der 

ligger placeret længere oppe af Elben, med en utrolig udsigt over landskabet. Det 

er det største borganlæg i regionen. Borgen ligger på en klippeknold 40 m over 

det omliggende terræn. Der er elevator op til anlægget.  

Vi spiste vores medbragte madpakke deroppe. Desværre kunne man ikke købe 

drikkelse nogen steder der, undtagen i cafeen.  Derefter gik vi rundt i 

borganlægget. 
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Det mest interessante var nok vinkælderen med de meget store vinegefade og 

opstillingen af de tomme grønne vinflasker. Ellers var stedet ikke noget at skrive 

hjem om. Udsigten deroppefra var til gengæld fantastisk. 

Inden vi skulle ned til bussen, købte vi et krus kaffe og to store stykker stollen – en 

slags julekage med rosiner, der minder om det sønderjyske klöben. Det er et helt 

måltid i sig selv. 
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Da vi kom tilbage til campingpladsen blev vi samlet til et glas likør/vernabranca, 

fordi Leo havde 65 års fødselsdag. Klokken 19 var der fællesspisning, for de der 

ønskede det. 

Torsdag, den 16. oktober 

Torsdagen var til fri disposition. Vi var med det første hold, som kunne komme og se 

blomsterfabrikken. Det var rigtig interessant. Fabrikken ligger i Wallroda, et par 

kilometer fra campingpladsen. Bygningen, hvor værkstedet befinder sig i, ser ikke 

ud af meget. Der beskæftiges 15 medarbejdere der i dag. Kunstblomster er blevet 

lavet i ca. 3000 år i Kina. 

Fru Steyer fortalte, at blandt deres kunder var det engelske og det danske 

kongehus. 

De stoffer, der anvendes er bomuld, silke og velour. Til en enkelt blomst bruges der 

mellem 500 og 2000 cm2 stof. Stoffet farves og de enkelte kunstige blade lægges 

på avispapir. I løbet af 12 timer er bladene lufttørret. Der bruges en opvarmet 

kugle til at forme blomsterbladene. 
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Jeg købte to små roser, som hver kostede 5 euro. 

  

Derefter kørte vi sammen med Jørgen og Lissi til Dresden for at se Pfunds Molkerei. 
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Det er i dag en mælkebutik, som ligger på Bautzner Strasse, ved siden af en hel del 

andre specialbutikker. Det er et gammelt mejeri, der blev grundlagt i 1880 af 

brødrene Pfund (deraf navnet). Mejeriudsalget er udsmykket med gamle kakler og 

fliser fra porcelænsfabrikken Villeroy og Boch. Det kaldes for ”Verdens smukkeste 

mælkebutik”. Butikken er som en billedbog af figurer og Jugendstilornamentik med 

et rigt udvalg af oste og gourmets. Man må ikke fotografere i butikken. Derfor et 

kopieret billede. 

Jørgen fik øje på et skilt i den første specialbutik, som han købte, hvor der blandt 

andet stod, at det var manden der bestemte osv. Lissi var sikker på, at han 

allerede havde et sådant skilt, men dem kunne man ikke få for mange af, mente 

han. Lissi købte en Herrnhutterstjerne, som skulle lyse op i deres campingvogn. 

Damen i butikken solgte også små honningkager, vi spurgte om der var 

smagsprøver på dem. Hun åbnede en pose og sagde til Busser, ”so  gross Hand” 

med et smørret grin. Antydede at han vist tog mere end en.  

Lidt længere henne var der en børstenbinderbutik og en sennepsbutik med et 

enormt udvalg af forskellige slags. Her købte vi et glas sennep og en 

rugbrødsfedtemad med sennep og ristede løg. Det var guf. 

Over på den anden side af gaden var der en Herrnhutterforretning, som solgte 

mange juleting og blandt andet de hvide julestjerner i forskellige størrelser. 

På tilbagevejen var vi inde i en rigtig fin slagterforretning med et stort udvalg. Her 

købte vi lidt forskellige lækkerier. 

Klokken 19 var vi omklædt til festmiddagen i campingpladsens vinterhave. Det var 

buffet med forretter og 4 hovedretter. Rigtig mange lækkerier. Herefter dessert og 

til slut kaffe med kage. Vi sang ”Hymer Hymnen”, som var skrevet i anledning af 

klubbens generalforsamling i 2014. 
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Fredag, den 18. oktober. 

Den store bus kom og hentede os klokken 9:15 og kørte til byen Meissen, der ligger 

på skråningen ned til Elben. Her skulle vi besøge Meissen porcelænsfabrik og se, 

hvordan det berømte porcelæn bliver fabrikeret.  
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I 2010 fejrede byen 300 års jubilæum for fremstillingen af porcelæn, der blev 

fremstillet for første gang i Europa. Meissenporcelæn er kendt over hele verden. 

Det var tidligere kendemærke på borgerlig kvalitet. 

I begyndelsen af 1700-tallet dannede byen ramme om alkymisternes desperate 

søgen efter opskriften på porcelæn. Det siges, at en kemiker Böttger blev muret 

inde for at finde opskriften på porcelæn. Officielt skulle han lave guld.  Kineserne 

og japanerne kunne denne kunst, som ”August den stærke” var så fascineret af. 

Derfor ville han have lavet porcelæn i Meissen af lokale produkter. 

Den ægte porcelæn blev udviklet af blandt andet Johan Friedrich Böttger og 

fremstillet fra ca. 1713 i Meissen på en fabrik, der blev grundlagt 1710 af kurfyrsten 

”August den Stærke”. 

Vi så både demonstrationer af fremstillingsprocessen og udstilling af det, de 

producerede. Der var også mulighed for at se deres museumsafdeling. 

Det var vældig interessant den måde de formidlede processen på. 

Halvdelen af vores gruppe blev lukket ind i et lokale. Her demonstrerede 

”pottemageren” fremstillingen af en porcelænskrukke i en form. Han startede en 

afspilning på dansk af forklaringen på fremgangsmåden. 

  

Derefter fortsatte vi i næste lokale, hvor en engageret dame viste formgivningen 

af en blomst i hånden. 
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I det tredje lokale blev der demonstreret malingen af porcelænet. 
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Udstilling og salg af porcelænet. 

  

Meissens fabriksmærke er fra 1723-24. Det er to blå korslagte sværd, der var 

kurfyrstedømmet Sachsens våben. 

  

 

Lidt porcelæn fra deres museum. Bemærk prisen for en tedåse. 
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Fantastisk flot farvespil i slipsene, som de solgte. 

 

 

 

Senere besøgte en vinbonde på Weinterrassen Kämpfe, Elbtalstrasse 28, Meissen. 

Stedet, hvis indehaver er Herrn Bernd Kämpfe, var rigtig fint. Det ligger med udsigt 
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til Albrechtsburg (Tysklands ældste slot) på den anden side af Elben. Det var her 

porcelænsfabrikken startede. Fabrikken lå der i 150 år, indtil den blev flyttet til det 

nuværende produktionssted. 

  

På vinterrassen spiste vi frokost, som var bestilt i forvejen: Bagt kartoffel med 

sourcream og røget laks/grillede ben – rigtigt lækkert. Som drikkelse købte vi lokale 

øl, Büble dunkel og den lyse Radeberger øl til i alt 6,30 euro. Bryggeriet ligger ikke 

langt fra vores campingplads, og det var det første i Tyskland, der bryggede øl 

som i Pilsen. Radeberger har brygget øl siden 1872. 

  

Bagefter var der vinsmagning af 6 forskellige af hans vine, hvor vi startede med 

rosevin. Vinene var ikke alle lige gode; de bedste var hvidvinene. Men det var en 

sjov oplevelse.  

I 2002, hvor Elben gik over sine bredder, nåede det højt op af stedets trappe. 

Vandstanden er markeret med en plade. 
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Derefter kørte vi til slottet Moritzburg, som blev bygget af kurfyrst Moritz af Sachsen i 

1542-1546 og blev blandt andet brugt som jagtslot. Senere blev det ombygget af 

”August den Stærke”. Det har en af Europas største samlinger af horn og kranier og 

regnes for et af Sachsens smukkeste slotte. 

Slottet ligger rigtigt smukt ude i en sø med sine fire runde tårne. Vi gik en tur 

omkring det, men valgte ikke at gå ind og se udstillingerne i museet. 

  

  

Vi sluttede dagen og hele turen af med at spise medbragte rester i fælleshuset og 

sige farvel til gruppen. 

Hjemturen gik forbi Berlin uden problemer. 
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Turarrangørerne skal have mange tak for en veltilrettelagt tur, Lissi og Jørgen for at 

have ”lokket” os med og også en stor tak til Busser for turen. 


