
Tur til Zepkow i Mecklenburg vor Pommern med Henrik Haustein
Torsdag. 15. August kl. 10:00 mødtes 11 af de i alt tilmeldte 16 deltagere ved OK i Padborg.

Herefter kørte vi mod Zepkow, hvor vi dog, halvvejs i Lübeck blev mødt af en total vejspærring, der betød at
vi måtte til Neumünster for at komme på ”ret vej” – det gav en noget længere tur.

Vi kørte udenom Lübeck, ad A20 forbi Wismar og Schwerin, hvorefter vi kørte ad almindelige veje til Palu 
am See, hvor vi fik kaffe og is ved broen og sluseanlægget.

Derefter var der kun en ”spytklat” til Zepkow, hvor vi skulle bo

Stort set hele turen var ”vandkølet” – heldigvis havde vi taget regntøj på, inden vi kørte fra Padborg.

Vel ankommet til Zepkow mødte vi Mette og Erling som havde taget overnatning undervejs.

Aftenen gik med god mad og hygge.



”Alte Scheune”, hvor vi boede viste sig, at være et ”levende museum” med ting fra ”Ossie”-tiden og alt 
muligt andet spændende.

Der var lagt stor vægt på, at specielt MC’ere kunne føle sig velkomne og tilpas.

Fredag, startede med et ”diktat” fra Henrik, idet vi skulle se, Dødsmarschmuseet, hvor 
koncentrationsfangerne i de sidste dage (april 1945) af anden verdenskrig skulle gå fra bl.a. Sachsenhausen 
til Rostok, hvor de, angiveligt, ville blive sendt hjem – vi fik en fornemmelse af, hvor grufuld vandringen 
havde været og hvor mange, der enten gik til eller brutalt blev myrdet af deres SS-ledsagere.



Dernæst, kørte vi mod Syd-øst, besøgte ”fjenderne” i Brandenburg – turen bød på en del kurvede veje, flot 
natur – og et par vendinger, når vejen ”slap op.

En af pauserne bød på Is på det fantastiske store torv i Neustrelitz – en by, hvis centrum og slot, sammen 
med en del andre bygningsværker, som vi så på turen, fortalte om den ”storhed”, der havde hersket i 
området.



Overvejende tørvejr hele dagen.

Aftenen gik med god mad og hygge.

Lørdag, kørte vi mod Recklin for at besøge Flymuseet – det viste sig, at de først åbnede kl. 10:00, så vi kørte
til flyvepladsen i Lärtz, hvor der var ”Flohmarkt” – det var temmelig tamt – senere fandt vi ud af at alle 
kræmmerne stod i Alt Schwering.

Da det var overstået kørte vi tilbage til Recklin og så flymuseet, der fortalte om/fremviste tyske fly fra 
første- og anden verdenskrig, samt en del af de Russiske helikoptere og fly, der havde været stationeret i 
Øst-Tyskland – deriblandt en lille sag, der bevægede sig med 2.200 kmt.

Derefter tog vi turen ”mod uret” rundt om Müritz, en af de største søer i Tyskalnd – igen kurvede veje og 
flot natur.

I Waren, den turistmæssige ”hovedstad” i området satte vi cyklerne på en overfyldt parkeringsplads ved 
søen og gik op i den gamle bydel, hvor vi spiste en let frokost på gågaden og betragtede, hvor forskellige 
mennesker kan være – af udseende, beklædning og ikke mindst udsmykning (tatoveringer og piercinger – 
ja, og så så vi vel ikke alt.

Derefter, kørte vi til Alt Schwerin, hvor vi besøgte Agroneum – landbrugsmuseum, hvor Østmaskinerne blev
fremvist – nogle af os genkendte maskiner fra barndommen.



Hjemturen til Zepkow gik over Röbel, hvor man havde mulighed for at nyde en is på havnen – muligheden 
blev dog fravalgt, da man hellere ville hjem – til Zepkow. (En kold øl i højre hånd er bedre som en is i 
venstre).

Det viste sig, at være lidt vanskeligt, at forlade Röbel i samlet flok, en enkelt cykel havde så meget 
”hjemve”, at den valgte den korteste og hurtigste rute til Zepkow. En anden rendte tør for strøm og måtte 
skubbes igang.

Alle kom dog godt hjem til Zepkow – hvor:

Aftenen gik med god mad og hygge – aftensmaden bestod af ”Biker-pfanne”, der var kun en pande, men 
der var rigeligt til alle.

Hyggen trak lidt ud, da Molotow gjorde os selskab.



Søndag, Hejmturen startede med at få fyldt tankene i Dambeck, hvorfra vi kørte kl. 09:10 – kort tid efter fik 
vi en alvorlig byge, der så ud til at være dagsregn, hvorfor vi stoppede op og iførte os regntøj og 
kropskondomer.

Turen gik ad hovedveje til det sydlive Schwerin, hvorfra vi kørte mod Lübeck og ”ramte” A20 lidt øst for 
Lübeck.

På Raststätte Scharndorf, lige efter Bad Segeberg gjorde vi holdt, tankede og de fleste kørte ”frit” hjem.

Et par stykker blev tilbage og fik en pølse, tog regntøjet af – det havde jo virket så udmærket, da vi ud over 
førnævnte byge ikke havde fået regn.

MEN, kort efter begyndte det at regne og det fortsatte det med til vi var hjemme.

Tak til Henrik for en fantastisk tur 


