"Nordkap"-ekspeditionen 27.-29.april 20L2
Den lange vinter har ogsi sine fordele: man oparbejder en

indre glede ogg forventning om den kommende
grenseekspedition; visse abstinenser kan ikke fornegtes...:-)
M6let var trepunktsomrddet mellem TysklanrC, Tjekkiet og
Polen, ved deru tyske by Zittau. Jesper og Petr:r kendte selve
trepunktet fra vores allerf6rste grensetur i 2001...men ligesom
man er glad for at hilse p6 gode bekendte, sd ville vi denne
gang uddybe nnodet med trepunktet og de omkringliggende

grenseomrider.
Der ER jo unegtelig sket en hel del i dette onnrdde, isar pd
baggrund af Tjekkiets og Polens indtreden i EU og Schengen samarbejdet. Abne grenser, ingen kontrol - og for os "borderfreaks" alle muligheder for de typiske grensebes@g, med
kontrol af grensemarkeringer og uhemmet fotografering....
I begyndelsen havde denne mini-ekspeditioni kun en "arbejdstitef": "April-erkspeditionen 2OL2", men pi den sidste dag blev
vi enige om en mere rammende betegnelse, da vi - sornr

passende og fllot afslutning pi turen - besogte Tjekkiets
nordligste punkt, af tyskerne kaldet "Nordkap".

Turen begyndte en kOlig fredag morgen. HarrsPeter stillede som
sedvanlig med ekspeditionsbilen, og efter a'fhentning i
respektive Grr-'ve og Store Merl6se - hvor "Grense-Steen"
havde overnalltet - havde vi et direktionsm@rde p6 fergen
Gedser-Rostock, hvor de sidste detaljer omkring turforl6bet

faldt p6 plads
starten var det kun os fire borderfreaks fra Danmark, der
havde meldt deres interesse, men til sidst var ogsi presidenten
fra Vilnius blevet "overtalt", oB Udo fra Leip;rig-omridet, en
hyggelig fyr, Jesper og jeg havde modt pi en ekspedition i 2004.
I

Han var med sit kendskab til omrddets historie og baggrund en
kilde til megern god information.
Selve turen gennem Tyskland forlOb ikke udr:n komplikationer,
da der ca. 6n time efter Rostock pludselig kunnet hores nogle

underlige klaprelyde under bilen. Vi kontakt,gds Falck og blev
henvist til et lrarksted i Potsdam... Megen trafik, og der var
bange anelser om alvorlige forsinkelser i henhold til tidsplanen
- men selve vrerkstedsbesoget en positiv oplevelse, pladen
under motorblokken blev fastgjort i lObet af ingen tid, og alle fik
sig et grin da Hans Peter ville betale med krerditkort, regningen
blev pA € 2,7o ll

nerheden, kunne vi ikke modstd fristelsen
til at aflegge den tidligere vestberlinske exklave Steinstricken
et bes6g; pii den tidligere transitvej var der infotavler og vi
kunne tydeligt se hvor muren havde stiet - fra 1961 til i.g8g.
Da vi alligevel var i

Uden de store trafikale problemer ndede vi ,Zittau, hele tiden
med kontakt til de andre grensevenner - og se: Jan - der havde
den lengste v'ej at kore - var der allerede og nod en kOlig pils i
pensionens baghave! Udo ankom kort tid efller - hurra og en
fortjent velkomstol ! Se begyndte granselivr:t for alvor: korte
ned til trepunktet, og gik sA de sidste 200 m pi en sti langs med
6en "Ullersbach", der danner grensen mellerm Tjekkiet + Polen.
Vejrguderne !'ar os venligt stemt, solen skinrrede fra en skyfri
himmel - og grense-hjerterne bankede om kap med hinanden !
Naturligvis skr.rlle vi f6lge den sedvanlige procedure ved
trepunktet; frem og tilbage mellem PL og CZ, fotografering af
alt og alle..og ikke mindst den gode fornemrnelse ved at sti ved
et af Europas mest spendende grensepunkter, set p6
baggrund af historien.
Sidste punkt p6 dagsorden var et kort bes6g ved det forste
tarre tjekkisk-tyske overgangssted, i Hartau syd for Zittau. En

hyggelig grense, kun 6ben for fodgengere og cyklister.
Aftensmad i den nesten tomme restaurant, god mad og endnu
bedre Ol, ag grensedrets forste dag skulle naturligvis fejres
med man6r - og et par genstande....- der VAFi nogen af os der
fik mere end andre - NO names mentioned...:-)
LOrdag morgen, morgenmad kl .7 og afgang 07.45 - vi HAVDE jo
et stramt program. Var enige om at besoge de fleste polsktjekkiske overgange fgrst - og startede med bryen
Oldrichov/Ullersbach, som i flere 100 6r har veret en delt
landsby, f6rst nnellem Sachsen/Tyskland og fiistrig-Ungarn indtil
l-918, derefter Sachsen og Bohmen, i kommunisttiden en lukket
grense mellem DDR + Tjekkoslovakiet.
Folk var ved at

sette afsperringer op, forst senere fandt vi ud

af hvorfor! Greenseidyllen blev imidlertid afbrudt af nogle
meget ubehagelige metalliske lyde der pluds,elig hortes under
Udos bil. Vi van klar over at det mdtte vere alvor - og at vi ikke
bare kunne fortsette...kontaktede ADAC, Ty:;klands pendant til
Falck og korte stille og roligt tilbage til grensebroen i Zittau,
hvor vi afventede hjelp. For anden gang p6 clenne ekspedition
var vi heldige, eksperterne p5 verkstedet garr en los sten, der
var kommet i karambolage med bremserne, skylden. Vi Udo+Peter, drog et lettelsens suk og modte resten af
"familien" CIst for Bogatynia; de andre havde "kun" niet 6n
grenseovergang mens vi hyggede os pd varkstedet. Resten af
formiddagen gik med flere interessante besog, ved sml
overgange, oB ved en jernbanegrense hvor cler - helt
umotiveret - pludselig stod en advarsel p6 tyrsk. Sen formiddags@l i den lidt nedslidte grenseby Habiartice/CZ Zawid6w / PL, som bOd pd hele to overgangssteder. Vi fandt
hurtigt ud af at tjekkerne overalt var grundige med skiltningen,
mens det kneb meget mere for polakkerne...derimod var vi alle
tilfredse med de korte afstande mellem
grensemarkeringerne...ideelt !

Meget sen frokost, som skyldtes en del lukkede veje, p g a
nogfe "rallies" for cykler..efter endnu to sm6, fredelige CZ-7L
overgange landede vi i byen Frydlant, der sorn vartegn havde et
Wallenstein-monument samt et flot gotisk r6dhus. Ville gerne
have spist uden for i det pragtfulde solskinsvejr, men en emsig
tjekke kastede sig i sidste Ojeblik over "vores" ledige bord...:-)
Det var sd afslutningen p6 "CZ-PL" overgangene, og med
tilfredshed kunne vi konstatere at vi havde niiet dem
allesammen... !
Efter en halv time p5 gode, tjekkiske landeveie niede vi den
f6rste "CZ-D E"-overga ng: Petrovice/Luckendorf, sm u kt
beliggende i en skov, og med fin skiltning. Heller ikke her var
der "utilfredshed" med skiltningen eller grensemarkeringen, alt
var som det skulle vere....og glade og tilfreds;e fortsatte vi
vores egen "rally" til de neste to overgangsslteder. lser i landsbyen Oybin/Hain var der en del at se...: bl.a. ret tysk hus, hvor
der var placeret grensesten i trappeopgangern og i baghaven.
En af de h0jest beliggende overgange i "Lauslitzer Gebirge" blev

ogsd hjemsogt; der modte vi en flink, eldre lrckalkendt tysker
der med stor entusiasme fortalte historier orn forholdene ved
denne grense,, mens hans datter lyttede med store Orer.

Efterhdnden vilr vi kommet nordp6 til byerner Neugersdorf og
Ebersbach/Sachsen, to tyske byer der er nesten vokset
sammen med rleres tjekkiske naboer - med andre ord
spendende grenseemner! lkke just noget charmerende
omrdde...stadig med en snert af det gamle DDR, og de mange
tekstilfabrikken der 15 her. l grensebyen Seifhennersdorf fandt
vi - efter endnu et bes6g ved en lille, lukket grense - en
hyggelig restaurant hvor vi oven i kObet kunne sidde uden for det var faktisk sommervejr, hele dagen med 27-28 grader! Og
den forste @l efter en lang dag med et utal af spendende
grensebesog og -oplevelser smagte godt!!

Derefter korte vi direkte "hjem" til vores hoterl i Zittau og nogle
af os fik sig en lfortjent "good-night-cap".
Sondagen begyndte ligesom dagen fOr: tidlig morgenmad og s5
afsted, der var stadig mange grenser der ventede p6 vores
besog...Ad sm6, hyggelige veje gennem sovnige landsbyer,
gennem smukt kuperet terren og med gule rapsmarker der
hilste p6 de friske borderfreaks n6ede vi byerr Seifhennersdorf,
samme by hvon vi havde afsluttet lordagen. Hlilste pd en jernbaneovergang: en tysk jernbane f6rer et par km gennem tjekkisk territorium. Byen Jirikov havde en nys6bnet overgang at
byde pe...tidligere 16 her en masse vietnamiske boder der solgte
billige cigaretter, samt dagligvarer og souvenirer. Her gik vi
langs grensen og beundrede de to banegdrdre, r5n i hvert land,
med en ngjagtiig grensedragning imellem dem. Videre vestp6,
og da vejen to steder var meget tet pd grensen, kunne
presidenten, g;eneralsekreteren og undertellnede ikke nere
sig...vi skulle vel ogsd ha' en lille grensevandring...over stok og
sten og forbi ern gdrd - inden vi mCIdte de andre igen.
Den neste overgang var en lille lukket vej og ved det allersidste
hus i Tyskland'var der sat en info-tavle op orr de mange husejere der efter krigen havde vere nodt til at 1'orlade deres huse.
Dette ER jo en af "bivirkningerne" ved vores 13ransebesog - at
man helt autornatisk f6r en del historie med i kobet....!

Klokken nermere sig L2, ogvi blev enige om at neste punkt
m6tte vere noget specielt: et special6nske fremsat af vores
president om at hilse p5 Tjekkiets nordligste punkt, beliggende
tet pi hovedvejen. Efter rid fra en sad,lokal dame parkerede
vi bilerne ved en restaurant og gik sd ad den afmerkede sti
mod "Nordkapr"...gennem en mark skov, men med udmerket
skiltning. Efter godt og vel et kvarters tid ndede vi stedet der
havde bdde inltormationstavler og grensesten. Et historisk sted,
da dette punkt jo ogsii var det gamle Ostrigsk-ungarske kejser-

rigets nordligste punkt. Alle lykkelige - og ved tilbagekomsten til
restauranten lravde HP, som var glad for denr tid han havde haft
til at "arbejde", allerede reserveret et bord uden for; tidspunket
taget i betragtning var det nu vi skulle skilles. Efter en god varm
frokost ville udo kore Jan tilbage til Zittau, rnens vi andre jo
skulle vest- og nordpa. Vi var enige om at dette "Nordkap"besgg var den perfekte afslutning !! Farvel Jarn og Udo !!
Nu manglede der "kun" et sidste grensebesog: i den tyske by
Sedlitz. Jesper, vores super-grense-ekspert - som havde en
imponerende samling topokort med p6 turen - havde fundet en
lukket jernbanre, der sluttede ved selve grensen. lkke helt nemt
at finde men til sidst stod vi ved en skov med en hel del
grensesten - og skinner der lige akkurat n6ede ind iTyskland.
Efter at have krrydset turens sidste - vide - grense i Sedlitz satte
vi nesen hjenrad - 50 km pii landevejen og s;i motorvej hele
vejen op til Puttgarden - dog igennem Berlin med udsigt til
b6de Funkturrn og TV-t6rnet p6 "Alex"! S6ndlag eftermiddag,
ingen lastbiler og nybyggede motorveje i det tidligere DDR, der
indbOd til hurtig korsel - en kombination sonl HansPeter faldt
for ...med andre ord: vi krydsede Tyskland i rekordtid - jeg
skriver IKKE H'/OR hurtigt vi af og til korte - og n6ede fergen i
Puttgarden lidt i halv otte...fik os turens sids'Le mSltid pi fergen
og m6tte si sige farvel til "Grense-Steen" i Fiingsted.
Ekspresidenten var hjemme allerede ved 22-tiden og if6lge
vedvarende ry'gter var ogsd de to sidste gretlsevenner hjemme
inden midnat...
Det varer jo altid lidt inden man har "ford Oje:t" de mange
oplevelser pi kort tid - men for mit eget vedkommende har
denne mini-eklspedition veret en kempesuc:ces. Vi krydsede ca.
35 granser, olg hilste pd mere end ethundrerCe grensesten stemningen var super, vejret pragtfuldt ! Gerntagelse 6nskes !
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