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Var det noget med en miniferie? 
- Så er her et forslag med natur, kultur, historie og gastronomi 

2013 WLT, Mogens Kattenhøj  Foto: I. Kattenhøj, Luftbrrücke Museum, Shifferkrug. 
 

Tyskland er et pragtfuldt rejseland og Niedersachsen har en masse at byde på. 
Der er faktisk ni historiske byer tæt på os, som er et besøg værd, men her tager vi 
udgangspunkt i Celle og omegn en fredag, lørdag og søndag. 

 
 
Vi tager base på den gamle kro, ’Schifferkrug’ 800 meter fra centrum, for her er 
der mad og personale, der ikke kan skuffe selv de mest kræsne. Og til priser, en 
nøjsom dansker kan fatte og glæde sig over. 
 
Celle er en gammel residensby med tilknytning til både Danmark og England. 
Vi besøger byen og et par perler bare 30 km. herfra. Her kommer naturen, 
kulturen og historien virkelig på bane i et behageligt tempo. 
 

Celle: 
Med mere end 450 fredede bindingsværkshuse i bykernen, et smukt slot, et par 
gode museer og en lang række cafeer og specialbutikker, er der nok af oplevelser 
at få her en aftenstund og en dags tid. Det er en levende by  med 73.000 
indbyggere - langt fra turistkulisser som for eksempel i Goslar. 
Vi går tilbage til 1292, hvor byens vartegn, slottet, blev grundlagt af  Hertug Otto 
den Strenge. 
Grevskaber, venskaber og internationale forbindelser har siden starten været 
knyttet til byen og slottet. Kong Georg III af England kom herfra. Vores egen 
Caroline Mathilde boede på slottet, fordi hendes broder, Georg III af England, 
truede Danmark med krig, hvis hun ikke blev flyttet fra fængslet i Blåtårn og 
hertil ( det var affæren med en vis hr. Struensee, alt det her opstod af). Og det var 
i 1770’erne 
En af de betydningsfulde greveslægter fra Hannover,  fik sat gang i byen – det 
giver udvikling til en by, når den bliver residensby -  Det blev et politisk- og et 
handelscentrum for hele egnen, Lüneburger Heide. I de næste omkring 700 år. 
 
 
 
 

Det er nemt at blive begejstret for 
Celle. Ikke mindst når man bor tæt på 
det historiske centrum. I en 
legendarisk kro med en madkvalitet, 
der ikke er normal ret mange steder i 
Tyskland. 
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En kort byrundgang med talende gadelygter, en kirke og et rådhus. 

    
  

. Og på den anden side et af byen ældste huse, ’Altes Rathaus’, hvor også 
turistinformationen holder til. Her kan du også få et bykort med de vigtigste 
seværdigheder i byen med en kort forklaring. Hvis du er god til tysk, kan det 
anbefales at tage med på en rundvisning med lokalguide. ( se faktaboks) 
Et af Tysklands bedste kulturhistoriske museer ligger også lige her: ’Bomann’ 
hedder det. Kunstmuseet er nabo. Næsten alt ’ligger lige ved siden af’. 
 
Det vigtigste ved besøget er hele tiden at kikke op. Der er facader med 
inskriptioner om bygherre, senere ejere og oftest med et bibelsk citat. Alt 
sammen udført i træskærerkunst, malernes fantasi og ejerens ønske om 
anerkendelse. Fordyb dig i det og tag en pause med en kaffe eller en is – eller 
måske besøge en af byens butikker med smagsprøver på alverdens rom, eller 
måske finde lige, hvad du ikke vidste, du gerne ville have, i én af de mange 
kunsthåndværkerbutikker .  

     
Kort fortalt: gå på turistinformationen og få kort og den lille ’City Guide Celle’, 
som kan give nye oplevelser. Det var i den, jeg fandt de talende gadelygter . Det 
hele er gratis – bortset fra evt. rundvisninger. Pladsen bærer præg af byens 
betydning som egnens retscentrum – med gabestok og andet i skulpturel form. 
Gå selv ind og find flere ønsker på Celles hjemmeside ( kommer i faktaboks). 
 
Et andet sted 
Vi tager til en lille landsby, Müden og videre til Fassberg.  

Vi kan starte ved byens kirke, 
Sct. Marien, hvor Carolines 
sarkofag er gemt under gulvet 
i koret. Her i kirken er der en 
hel bibelhistorie at læse samt 
greveslægtens historie. Lige 
ved ligger en virkelig historisk 
gyde med billedskærerværker 
og andet ’guf’: ’ 
Kalandergasse’ 
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Nu kommer vi ind i en del af  den sydlige del af Lüneburger Heide. 
Her har jeg valgt at besøge Müden.  
Müden(Örtze) er det officielle navn. Der er omkring 30 km nordpå hertil. 
Müden er en landsby med omkring 2.000 sjæle og er typisk for egnen. Der er her 
en lille og meget smuk kirke og en lagkagecafé i historiske omgivelser. 
 
Vi starter i Müden med den smukke kirke og et besøg på møllergården for en 
kaffe og ’Torte´ - måske tilsat ’Heide-Geist’ ( en kryddersnaps med mynte og en 
energi på mere end 50%) samt en runde i den historiske have. 

    
  
Kirken , som er et besøg værd, ligger lige 50 meter væk. 
Herfra skal vi køre omkring fem km.  for at besøge et meget fint museum om: 
 
Luftbroen til Berlin 1948-49  

             
Otte måneder, som mange kender, men ikke ved så meget om. 
Det var herfra, der hver 3. minut/24 timer/7dg./8måneder blev sendt 
forsyninger til det isolerede Berlin. Mange hundrede-tusind tons forsyninger 
blev afsendt herfra. Brug en times tid her og få historien på plads. Det er godt og 
det koster kun 2€ = omkring 16 kroner.  
 
Inden vi skal besøge en fantastisk park, er det måske på sin plads at nævne vores 
gourmet-aftener  - og morgenmaden kan også roses højt - på skipperkroen. 
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Altså: Tre retter med det møreste kød og alverdens tilbehør. Den ene dag med 
argentinsk bøf, som tygges selv uden tænder. Den næste med elg, og her er der 
dømt vildt, når vildt er bedst. Jeg behøver nok ikke at nævne, at det her er min 
livret?.  
Der er mad og betjening i superklasse, og det koster altså ikke en krig. 
 
 
Der er  et par svinkeærinder, som  for nogle måske er nødvendige: 
 
Det ene er skibselevatoren i Scharnebeck. 
Det andet kan meget vel være en halv dag i den fantastiske ’Weltvogelpark’, en 
meget stor naturpark med fugle og planter og ikke mindst den mest 
imponerende fugleopvisning, der nok bliver svær at slå. Jeg ved godt, at det er 
dresserede = cirkusagtigt, men hold da op, der er Condor, ARA, traner, falke, 
ørne, papegøjer. Så godt for 19€ ( 150 kr.). for en hel dag. ( bedst i maj-juni, hvor 
hele parken er i fuldt flor med rododendron i tusindvis på 24 Ha.) 
 

     
 

Ellers er der også på vejen ’Bergen Belsen’ med minde om koncentrationslejren, 
en tur på heden, måske med hestevogn eller på cykel. Kontakt 
turistinformationen i lokalområdet. ( se i faktaboks). 
 
Men der var lige skibselevatoren  - og, hvis du har mere tid , så er det kun få 
km. fra én af de andre af de ’9 byer’, nemlig Lüneburg, som også er et besøg 
værd. 
 

         
 
Denne elevator flytter skibe op/ned med 38 meter. Den forbinder Elben gennem 
Elbe-Seitenkanal med en af de største kanaler i Tyskland: Mittelland Kanal med 
forbindelse til andre kanaler. 
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 Her kommer skibe med last, som svarer til 100 lastbiler m. anhænger, slusningen 
tager 20 minutter og er en fabelagtig ingeniørkunst. Besøg evt. udstillingen lige 
ved ( koster et par €). Ellers gå ud på broen, hvorfra der er oversigt over hele 
sluseområdet og selve slusningen, når ellers der er skibe.  
 
Faktaboksen med råd til rejsen: 
 

Vi var af sted i oktober (2013)og boede på ‘Hotel Schifferkrug’ i Celle  for 995 
kroner p/p for to nætter, 2 x morgenmad og 2 x 3-rettersmenu.  
www.fdmtravel.dk  som er eksperter i miniferier. ( Og andre rejser også) 
se også hotellet her: http://www.ce-1.de/schifferkrug/ og læs dens historie. 
Andre links til planlægning: 
www.celle-tourismus.de for det overordnede overblik. 
www.celle-fuehrungen.de for guidede ture – også med vægteren. 
www.bomann-museum.de  for et af landets bedste kulturmuseer. 
www.schloss-celle.de  for slottet. 
www.stadtkirche-celle.de for den smukke Marien Kirche. 
 
Omegnen: Müden(Örtze) og Fassberg: 
http://fassberg.de/fileadmin/ortsrundgang/ortsrundgangmueden/ortsrundgan
g.html for at besøge den smukke kirke og andet i byen. 
 
www.region-celle.de  hvor der er links til hele omegnen. 
 
www.luftbrueckenmuseum.de for det dejlige museum i Fassberg. 
Se evt. på youtube ( men kom her helst selv) 
http://www.youtube.com/watch?v=SwyjcrdDQ5w 
 
Om skibselevatoren kan du gå på informationstur her: 
http://www.schiffshebewerk-
scharnebeck.de/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=37 
for rododendron-& fugleparken: 
http://www.weltvogelpark.de/  
Mere om ’de 9 byer’: www.9staedte.de  Der er meget at opleve. 
  
Flere råd til rejsen: Tag dig god tid. Der er 288 km. fra Padborg til Celle. 
Du kan læse om andre steder i verden her: www.kattenhoj.dk 
 


