
 

– en våd og stormfuld affære 

 

 

Stemningsbillede med typisk Bretagne-
kystlandskab. Lidt som Bornholm, bare 
MEGET, MEGET STØRRE. 

Vores standard-påklædning: vinterjak-
ke, parka, kasket, hætte samt gummi- 
eller bjergstøvler. Ind imellem savnede 
vi handsker. 

 

 

Cap Fréhel 

 

 

Torsdag, den 12. april,  

starter vi fra Roskilde. Campingvognen er langt om længe blevet repareret, og vi føler os top-tunet til 

turen. Inden vi skulle afsted har vi nemlig været på det FDM-køretekniske kursus med campingvogn, 

så nu er det bare trygt derudad. Klokken er næsten 11.30. Solen smiler venligt fra en lyseblå 

forårshimmel efter mange kolde og grå regnsvejrsdage. I Rødby er færgen lige sejlet, men hvad gør 

det, vi har tiden for og med os. Om bord får vi vores sædvanlige måltid mad, og efter 45 minutters 

overfart ruller vi fra borde, nu landfast med Europa. Trafikken glider, vejret skifter efterhånden. To 

gange oplever vi skybrudsagtigt regnvejr. Klokken 19 drejer vi så endelig ind på Seecamp Derneburg, 

hvor vi også afsluttede vores efterårstur sidste år. Vi bliver hilst velkommen, som var vi gamle 

bekendte. Det er meget hyggeligt. 

Den første aftensmad i vores campingsæson spiser vi ”hjemme” – Spicy Thai Chicken soup med 

champingnon fra glas og pita til. Det er intet kulinarisk højdepunkt, men vi har ikke lyst til at gå op til 

restauranten, vil hellere falde til og slappe af inden for vores egne fire vægge. Det er herligt at være 

på vej igen under andre himmelstrøg og alligevel hjemme hos sig selv. Hurra for campinglivet! 

Fredag, 13. april  

- og støt sydover. Landskabet bliver grønnere og grønnere, og på det tidspunkt, hvor foråret er 

kommet i fuldt udbrud, krydser vi grænsen til region Baden, Tysklands varme sydvestlige hjørne. Syd 

for Karlsruhe drejer vi fra motorvejen, og 10 km senere befinder vi os i Mörsch, som er den første 

egentlige station på vores forårstur. Porten til husets forplads - "gården" - står som altid på vid gab for 

os, og kort tid efter har Gert og moveren sørget for, at campingvognen er kommet på plads; det er 

centimeterarbejde. 

Forårstur Frankrig 2012: 

BRETAGNE – en våd og stormfuld affære 



Milde 16 grader og solskin og barometeret (stadig) med pil opad. Senere går vi en lille runde ad de 

kendte gadestrøg. 

Torsdag, 19. april 

Efter en lille uges tid i det Sydtyske er det så af sted mod Frankrig. Vi er lige ved at glemme at slå 

moveren fra – og glemte at sætte spejlene på. Det indhenter vi senere på en Aire undervejs. Målet er 

Nancy, som vi også når nemt og ubesværet pga. fint glidende trafik. Dog ryger vi forbi indkørsels-

vejen til campingpladsen og må igennem en del af byen (med bl.a. en bakke på 10 % stigning, ups) 

for at komme tilbage igen. Vi finder os en passende plads og skynder os at sætte markisen op, fordi 

der hele vejen rundt lurer de mest faretruende regnskyer med varsel om snarligt udbrud – hvilket 

holder stik, lige så snart den sidste pløk er slået i jorden. Det bare hagler ned, og genlyden på taget 

er øredøvende. I sikkerhed for vejrliget leder vi på GPS’en efter et supermarked i nærheden. Det 

bliver Centre Commercial, et lidt slidt indkøbscenter i et tilsyneladende noget belastet boligområde 

med mange etniske franskmænd. Vi får, hvad vi har behov for og heller ikke mere, vender hurtigt 

hjem og afslutter dagen med madlavning og afslapning. Temperaturen er ikke just forårsagtigt, så el-

varme-blæseren kører i højeste gear med det resultat, at sikringen i el-standeren slår fra to gange… 

Heldigvis er der er par alternative indtag at vælge imellem. For at give varme har vi yderligere tændt 

for gasovnen. Her er næsten ingen campister. 

Der er 6 graders varme udendørs nu kl. 22.15. Barometret står stadigvæk på regn og pil nedad. Øv.   

 

 

 

 

 

 

Indendørs stemning, når 

manden har hovedpine, 

mens konen studerer google 

maps 

 

 

 

 

Fredag, 20. april 

Gert er plaget af migræneagtig hovedpine, der heldigvis kan holdes i ave med piller, så vi om 

eftermiddagen kan tage ind til byen på sightseeing. Faktisk går der en bus lige uden for campingplad-

sen, men vejret frister overhovedet ikke til at stå og vente på den – med andre ord: vi tager bilen. Igen 



viser GPS’en sin berettigelse; uden den ville det have været ulige mange gange mere besværligt at 

finde ind til centrum, fordi vejene snor sig meget, og mange af dem er ensrettede. Vi finder en 

parkeringsplads tæt på den berømte Plaçe Stanislas, som står på UNESCOs liste over verdens-

kulturarv. Den er lige så smuk, som jeg havde regnet med: aristokratiske bygninger hele vejen rundt, 

masser af kunstfærdigt smedejern og forgyldte krummelurer, så det næsten skinner i øjnene, trods 

regnvejr. Bør bestemt ses, hvis man kommer på disse kanter. 

 

  Nancy, Place Stanislas i regnvejr 

Denne maskine MÅTTE jeg bare forevige, efter vi har stået og studeret 

apparatet i et stykke tid. Vi har her nemlig en pizza-automat: Vælg mellem 2 

typer pizza, put pengene i, vent 5 minutter og ud kommer en friskbagt pizza, 

rygende varmt. Står der. 

På vejen tilbage lidt yderligere indkøb i et andet supermarked. 

Weekenden er forestående, og vi vil være på farten de to kommende 

dage, så det er rart at have køleskabet fyldt op. 

Tilbage på campingpladsen er vi blevet omringet af 2 autocampere, 

men heldigvis er det ikke udendørsvejr, så de generer ikke så meget. 

Åh, hvor jeg glæder jeg mig til at kunne lave mad udendørs igen. Lige 

nu er det ikke varmere end i DK … Men hurra, barometret viser nu pil 

opad og sol! 

Lørdag, 21. april  

- pakker vi sammen i nogenlunde opholdsvejr efter en nat med heftige regnbyger. Klokken 10.45 

kommer vi så endelig afsted med GPS'en indstillet til campingpladsen Le Foret i Montargis, omtrent 

120 km syd for Paris. Fugleflugtslinien går stik vestover, men vi kører motorvej, og det indebærer et 

par kilometerædende sving. Den vil GPS'en på et tidspunkt spare os for, så den dirigerer os venligt 

men bestemt af motorvejen og fører os ad de små ”hvide” veje et langt stykke over land, indtil vi 

kommer på motorvejen igen. På denne lille genvej kommer vi tæt på det midtfranske  



landskabs blide forårsgrønne bakker, nyudsprungne bøgeskove, gule rapsmarker og 2 bittesmå 

landsbyer – uden trafik heldigvis, vejene er meget smalle. Om det imidlertid var en genvej henstår i 

det uvisse. Det kostede vitterligt mere i tid, end hvis vi havde taget omvejen på motorvejen. Men en 

meget mere spændende tur var det da.  

 

←Danmark i Frankrig? 

 

Efter 5 ½ time inkl. pause drejer 

vi ind på campingpladsen La 

Foret (↓) tæt på byens centrum 

med pladserne inde mellem de 

højstammede træer og meget 

naturpræget. Jorden er des-

værre ret smattet efter en tilsy-

neladende temmelig regnfuld  

periode, så det griser en 

del. Ellers er pladsen ok, 

og der er endda 3 timers 

gratis internet.  

Søndag, 22. april 

Barometret viser fuld sol 

og pil opad!! Vi spiser 

morgenmad, mens 

solen varmer gennem 

ruden. Det kniber med 

brødbeholdningen… Vi 

regner med at kunne 

købe noget undervejs, 

for nu skal vi af sted 

mod Mont Saint Michel 

og dermed begynde 

vores egentlige Bretag-

ne-tur.  

Det går strygende derudad, det er søndag, og der er ingen erhvervstrafik. GPS’en fører os igen væk 

fra motorvejen ad mindre veje, og vi møder sjældent andre biler. Til gengæld kommer vi igen tæt på 

naturen og igennem et par småbyer, og så kan man bedre mærke man er langt væk hjemmefra. Det 

lykkes ikke at komme forbi noget brødudsalg, frokosten står derfor på et par overgemte gnallinger, 

men det går an, når man er på feltfod og gerne vil nå frem. Vejret har skiftet, og da jeg kigger på 

barometret står den på regnskyer igen. Hvilket desværre svarer til virkeligheden, idet vi tit og ofte 

rammes af heftige byger, til dels hagl, stærk blæst forfra (der koster!) men ind imellem også sol. 



Landskabet er noget ensformigt og bliver fladere og fladere - og pludselig ser vi i det fjerne, som en 

luftspejling, Mont Saint Michels karakteristiske pyramidelignende silhuet i lyseblå dis ude i horisonten.  

Mont Saint Michel ude i horisonten – langt væk, men meget karakteristisk med sit pyramideagtige omrids 

Og det varer ikke længe, så triller vi ind på cp Aux 

Pommiers i udkanten af byen Beauvoir (ACSI) – 

og solen skinner. Vi finder os en god plads i et 

grønt hjørne ved siden af et æbletræ på vej til 

udspring (pommier = æbletræ), græsset er saftigt 

og blødt, vi har udsigt til byens granitgrå kirketårn, 

der er marker omkring os, så vi flytter stolene i 

solen og nyder et glas kølig hvidvin. Lidt senere 

tager vi cyklerne og tramper i strid modvind fra 

vest langs dæmningen ud til klosterøen men ven-

der om igen, inden vi når helt derud, da tunge 

regnskyer nærmer sig truende. 

Senere hygger vi os indenfor over aftensmaden, og endnu senere tænder jeg for computeren, 

checker mails og vejret og skriver dagbog. Apropos vejret: det ser desværre ikke alt for lovende ud… 

Mandag, 23. april  

Det har regnet og rusket hele natten, og 

da vi om morgenen stikker hovedet 

udenfor, næsten sejler det inde under 

solsejlet, idet den kraftige vind har skiftet 

retning mod syd og kommer nu ind fra 

markisens åbne side. Øv, det giver 

kraftige associationer til teltlivet fra gamle 

dage.                                 

Vi beslutter os for at tage til St-Malo(→), 

den historiske fribytterby med tre 

Michelin-stjerner og en høj fæstningsmur 

ud mod vadehavet – en såkaldt ville 

close. Ved højvande tordner det frådende 

hav  op ad kajmuren, men tidevandet har 

trukket sig tilbage langt uden for 

horisonten, så vi kan spadsere uhindret på havbunden med byen knejsende på vores venstre side. 



Det er ret så spændende og vil grangiveligt have været det endnu mere, hvis vejret ikke lige viste sig 

fra en ret uværtslig side. Det regner, stormer og er hundekoldt. Men vi holder ud og sightseer gennem 

de noget dystre gader, og til slut kommer der da også et par beskedne solstrejf en gang imellem.  

 

 

Saint Malo ved lavvande. Gert står på havbunden.  

 

 

Byen er omkranset af en massiv mur, der ved lavvande 

er frilagt helt ned til havbunden. Den beskyttes mod de 

hårdt-slående bølger med to rækker spuns-tømmer, 

hvilket ser både malerisk og dramatisk ud. 

Vejret er bare hæsligt og det er hundekoldt. 

 



Vejen hjem tager vi langs kysten, som her kaldes Côte d’Emeraude, altså smaragdkysten. Hvorfor 

den har det navn finder vi ud af, da vi står ude på Cap Grouin, en klippefyldt landspids, der stikker 

langt ud i havet. Havet har den mest fantastiske grønlige farve i skiftende nuancer.  

 

Smaragdkysten: havet i chan-

gerende farver og stejle klip-

peskrænter 

 

 

Via Cancale (kendt for sine 

østers, læser vi) når vi til 

tilbage til Pontorson, der er 

den nærmeste større by fra 

os, og køber ind hos 

Leclerc. Det bliver til 45 

Euro, men vi overbeviser 

hinanden, at man hernede 

altså får mere for pengene 

end hjemme i DK - et godt 

plædoyer for, at der altid 

ryger lidt mere i indkøbsvognen end normalt. For eksempel en ny gryde og en pande, der kan erstatte 

de hidtidige, som ikke er meget bevendt længere. Ja, gryden røg ud forleden i Nancy, med 

fastbrændt risotto i bunden. Desværre røg også låget med, det kunne jeg godt have brugt til den nye 

gryde. Den blev nemlig købt ”topløs”. 

Efter aftensmaden og da det er blevet mørkt går vi en tur langs dæmningen, der følger floden og 

ender ved Mont Saint Michel. Vi vil gerne opleve klosterbjerget belyst, det har jeg læst om at man 

skulle unde sig – og det kan vi nu skrive under på. Magen til uvirkeligt, fortryllende og eventyrligt syn 

findes sjældent; klosterbjerget ligner nærmest en kulisse til ”Ringenes herre”.  Billederne jeg tager 

bliver dog desværre rystede. I kulsort nat famler vi os tilbage til campingpladsen. Vi checker lige 

gasbeholdningen og må desværre konkludere, at vi nok er nødt til at spare lidt på gasvarmen, som er 

meget behagelig, men gør kraftigt indhug. Vi har kun en 5-liters flaske med i reserve, og den kan 



hurtigt få ben at gå på i denne her kulde. Også til madlavningen bruger jeg jo gas, da den foregår  

inden døre og ikke på grillen pga. vejret. Så vi genoptager el-blæseren, mens vi venter på mildere 

forårsvinde. 

Som måske er på vej? Pludselig står barometret på fuld sol med pil opad! 

 

Tirsdag, 24. april 

Solen skinnede! Selv om det har regnet i nat, syntes det ikke slemt, så glade bliver vi, for i dag skal vi 

ud og indtage Mont Saint Michel. Entrébilletterne køber vi i campingpladsens reception, hvor den 

venlige franske dame også lige forklarer om høj- og lavvande ud fra en tidevandstabel på væggen og 

som vi vist nok forstår. Godt pakket ind i flere fleece, parka, tørklæde, regnbukser og gummistøvler 

bestiger vi cyklerne og strider os i stadig stiv modvind langs dæmningen, hele tiden med kloster-

bjerget foran os – et utroligt smukt syn. 

Mont St. Michel, hovedstrøget op til 

klosteret 

  

Der er, som forventet, temmelig 

mange mennesker, både i ”byen” 

neden for abbediet (l’Abbaye) og 

inden for. Mont Saint Michel er jo 

også et absolut MUST:  et både 

stort, flot og imponerende kloster-

kompleks, som man ville kunne 

fare vild i uden  skiltning. Jeg 

forstår godt, at det er Frankrigs 

mest berømte seværdighed med 

tre Michelin-stjerner og UNESCO 

verdenskulturarv. Og så har man 

deroppe fra en fantastisk udsigt ud 

over vadehavet så langt øjet 

rækker. 

Udsigten mod vest ud over vadehavet 

med vandkanten helt ude i horisonten.  

Cykelturen tilbage er nu både i medvind og solskin, og da vi er 

kommet tilbage til campingvognen kan vi endda spise frokost 

udenfor. Solen varmer dejligt, så vi tilbringer flere timer ude i 



det grønne, inden Gert går i gang med at skifte vandpumpen ud, der ikke skyller godt nok – men må 

opgive, da reserve-pumpen mangler nogle fittings. Ærgerligt for spildt arbejde. Jeg får til gengæld lige 

vasket et par sokker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frokost – og vi 

kan sidde ude! 

 

Det er lyst længe, så pludseligt er klokken blevet mange. Vi har besluttet at tage ud til Mont’en for at 

se tidevandet (la marée) komme ind, spiser en hurtig pastaret og så af sted. Men i bil, for der er des-

værre trukket nogle store og tunge regnskyer op, der kan blive til hvad som helst. Det tager knapt 10 

minutter i bil, og på dette sene tidspunkt er de mange, mange parkerende biler også er forsvundet. 

Derfor kan vi få os en parkeringsplads næsten helt henne ved bjergets fod. Vi går rundt både ved 

vandkanten og også oppe på 

forskellige udsigtsterrasser og 

"spejder efter flodbølgen", der 

dog lader vente på sig. Igen er vi 

for tidligt på den. Imens trækker 

skyerne mere og mere sammen 

og ender med at være MEGET 

truende. Men vi holder ud et 

stykke tid endnu, og først til 

sidst, da det regner temmelig 

voldsomt, forekommer det os, 

som om vandet begynder så 

småt at flyde den anden vej, 

indad.  

                                                                     

Gert i aftenskumringen, (forgæves) 

spejdende efter "flodbølgen". 



Nu er vi imidlertid ved at blive gennemblødte og giver op. Glade er vi, da vi så endelig er hjemme 

igen og kan komme af med det våde overtøj. Det hænger nu ude i toiletrummet. Gud ved, om det når 

at tørre til i morgen. Tidevandet skulle være på sit højeste kl. 21.14. Vi manglede en god halv time. 

Onsdag, 25. april 

En forfærdelig nat! Det stormer og styrter ned, så det rykker og rusker i campingvognen helt frygt-

indgydende. Især pga. solsejlet, som vi har ladet blive siddende i håb om lidt ly for vejrliget. Men vi 

må til sidst indse, at det nok er bedst at tage det ned. Det gør vi så i nattøj og stadig halvsovende, 

meget, meget tidligt om morgenen, mens stormen river og flår i os. Den efterfølgende fortsatte søvn 

bliver bare en urolig blunden, forstyrret af stormens rasen. 

Hen ad formiddagen tager vi til Leclerc for at handle, derefter besøger vi et Armor-lux udsalg (som er 

mærketøj fra Bretagne), og jeg køber den stribede, franske bluse, som jeg har drømt om i mindst 40 

år..! 

Resten af dagen foregår inden døre. Det ustabile vejr med kraftig regn og frygtelige stormstød lægger 

ikke just op til flere udflugter. Vi læser og jeg planlægger vores videre Bretagne-færd, og da vi kigger 

vejrudsigt på nettet erkender vi, at vi nok må bliver her endnu en dag. Det kan være problematisk at 

køre i stormvejr med campingvogn. Stormen skal iflg. vejrudsigten kulminere næste dag. 

Til aftensmad laver jeg fyldte galettes, en specialitet 

herfra, som jeg bruger panden fra Cobb-grillen til.…  

Herefter tager jeg mig en enlig cykeltur ud til Mont’en – 

Gert har ikke lyst, mens jeg ikke synes at være færdig 

med bjerget endnu. Jeg VIL så gerne se tidevandet 

komme! Jeg har kraftig medvind, så cykelturen derud 

går i flyvende fart, og inden jeg ser mig om er jeg der. 

Først efter et langt stykke tids venten bemærker jeg, at 

vandet langsomt kommer krybende op ad den parke-

ringsplads, som et par opslag advarer mod at benytte.  

I mellemtiden er det blevet halvmørkt, og lysene på bjerget begynder at fremtrylle den samme magis-

ke stemning som forleden. Desværre har jeg ikke mit kamera med. Cykelturen tilbage er en prøvel-

se, for nu kommer blæsten jo forfra. Det er næsten ikke til at få presset pedalerne rundt, og flere 

gange er jeg lige ved at opgive at cykle. Men nu er det næsten helt mørkt og lidt uhyggeligt på den 

ensomme sti, så jeg vil gerne hjem hurtigt. Det kommer jeg til sidst også, totalt udmattet, alt imens 

Gert er begyndt at blive småurolig over at min udflugt tager så lang tid.  

Ikke længe efter falder jeg i nærmest bevidstløs søvn af udmattelse og sover igennem til helt 8.30! 

Det er længe siden. 

Torsdag, 26. april 

Solen skinner fra en næsten skyfri himmel og barometret står på sol! Fantastisk!! Nu er der ikke noget 

til hinder for at tage til Dinand og derefter til Cap Fréhel – begge steder stærkt anbefalet i alle 

guidebøger.  



Dinand bliver vi meget begejstret for. Malerisk, nærmest middelalderagtig med smalle stejle gyder 

oppe på en bakketop, og de granitgrå huse med farvede skodder giver associationer til engelske 

småbyer (selv om jeg altså aldrig har set dem i virkeligheden). Der er marked på et af torvene, og vi 

køber os hver en galette complète = med æg, ost og skinke til frokost. Senere spadserer vi ned ad 

den meget smalle og stejle rue du Jerzual til floden Rance, sidder lidt i solskinnet på en bænk med 

udsigt til floden og nyder varmen og livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinand, den 

øvre by 

 

 

 

Dinand, 

bydelen 

nede ved 

floden 

 

 

 

 

 

 

 



Videre går det til klipperne ved Cap Fréhel, der stikker ud i Atlanterhavet. Også her er vandet næsten 

selvlysende med sit intensivt blå-turkise farvespil og gør sit navn - smaragdkysten - al ære.  

Klipperne falder godt 70 m stejlt ned til havet, og på nogen af dem findes kolonier af rugende måger 

og  skarve. Der står et kæmpe lysfyr herude, og man kan gå en mindre, flot tur rundt om pynten. Det 

gør vi, sammen med flokke af andre turister forstås – dem er der nemlig mange af.  

Vejen hjem fører os via 

Dinard og broen over Rance 

med tidevandskraftværket di-

rekte ind i nogle déviationer, 

vi ikke kunne gennemskue. 

Også vores GPS bliver lettere 

forvirret og sender os to 

gange gennem det samme 

par landsbyer, inden vi atter 

er på rette spor og til sidst 

kan dreje ind på vores 

campingplads.  

 

Kl. 21.30 har vinden lagt sig noget, så vi cykler endnu en gang ud til Mont’en for at se efter 

tidevandet, som altså heller ikke kommer denne her gang. Igen er vi her på et forkert tidspunkt. Så vi 

tager tilbage igen i 

nattens mulm og 

mørke, med det sfærisk 

belyste klosterbjerg (↓) i 

ryggen.  

I morgen går det videre 

til en ny campingplads. 

Apropos autocamper 

og vores camping-

plads: Græsset er dej-

ligt grønt, men grøn-

sværen til gengæld 

meget blød pga. al den 

regn i den seneste tid. 

Så der skal ikke meget 

til, før man kører fast og 

laver store mudrede 

huller. Det har vi set 

flere gange, sidst her til 

aften, hvor en auto-

campers baghjul åd sig 



halvvejs ned i pløret, inden han blev reddet af et par dertil beregnede skridsikre måtter fra en 

forudseende ”kollega”. Autocampere er jo store og tunge, og til dem er der kun et begrænset udvalg 

af asfalterede pladser mellem græsområderne, så nogen af dem fristes til at køre ud i græsset. Vi 

håber på, at vi i morgen kan komme ud uden de store ødelæggelser. 

Ellers synes jeg godt om pladsen. Den er ikke stor, sanitæren er godt nok ikke opvarmet men pæn og 

ren og moderne, receptionen er venlig, og pladsen ligger vældig godt i forhold til Mont Saint Michel, 

der er 4 km væk og nemt kan nås på cykelstien langs dæmningen. De umiddelbare omgivelser er 

grønne og frodige, med flere æbletræer som skyggegivere (hvis man ellers har brug for det).  

Vores parcel på Aux Pommiers 

Fredag, 27. april 

Stedet hedder Telgruc-sur-Mer. Vi er DE ENESTE 

på campingpladsen, der hedder Panoramic, og 

navnet passer. Pladsen ligger på en blid skråning og 

er anlagt i terrasser, så der er flot udsigt . Hylden, vi 

troner på, har smuk vue ned over bugten Baie de 

Douarnenez ved Crozon-halvøen syd for Brest. 

Herfra kan vi nøje holde øje med tidevandet. 
 

Vue fra hylden oven over os ned mod vores parcel. Lige nu er der højvande, stranden er forsvundet. 

 

Efter ca. 5 timers kørsel tværs over Bretagne i alle slags vejr havner vi her – bare for at få at vide, at 

pladsen først lukker op den 1. maj. Ups! Det var smuttet for os, men den venlige campingdame, der 

sammen med rengøringen var travlt optaget af klargøring til åbningen, ja, hun forbarmer sig, og vi får 

anvist denne her gode placering. De har lige nået at slå græs på denne her hylde, siger hun. Og 

senere vil der også blive gjort rent i toiletbygningen nærmest os, så vi kan bruge den ce soir, i aften. 



Er det ok? Om det er!! Glade og lettede installerer vi os, solen skinner, og med havets svage brusen i 

baggrunden får vi os en ankomst-øl – efter at have fået vognen i vatter, og det har mod al forventning 

ikke været helt ligetil.    

Senere kører vi ind til den lille by Telgruc for at handle lidt ind. Supermarkedet hedder 8-à-huit (altså 

noget lignende fra 8 til 8), byen har en granitgrå kirke, der  – som det er typisk her – er omkranset af 

en mur(↓). Ødelagt næsten helt i 1944, men genopbygget som den var før. Der er også et apotek, en 

bar og et crêperie, et boulangerie, et pizzeria, en hundesalon; mere har man åbenbart ikke brug for. 

Den genopbyggede kirke i Telgruc 

Da vi kommer tilbage til vores plads bemærker vi, at 

den brede sandstrand nede i bugten, hvor folk var 

spadseret frem og tilbage, da vi var en tur forbi, er 

forsvundet! Det er højvande! På internettet (gratis), 

som Gert kan hente ind via sit antenneanlæg, slår vi 

tidevandstabellen op for området her. Nu er klokken 

22.17, og ifølge tabellen - der ikke er helt let at gen-

nemskue - skulle vandet igen så småt være på re-

tur… Spændende at kunne følge med fra så nært 

hold. 

I øvrigt fik vi foræret en flaske lokal produceret cidre som velkomst, fordi vi er de første gæster her på 

pladsen. Den skal vi nyde i morgen. 

Lørdag, den 28. april 

Vi sover bare SÅ længe her til morgen! Et kig ud af vinduet viser, at stranden er vendt til bage. Ba-

rometret lover stadig bedre vejr med pil opad, og solen er ved at bryde frem oftere og oftere. Den 

tilstundende weekend kræver nogle indkøb, så vi tager til Crozon – en sød by konstaterer vi i forbi-

farten – og handler i en stor Leclerc. Hjem til frokost, derefter på med vandrestøvlerne og af sted til 

en lille tur, først ned til stranden, derefter op på halvøen Pointe du Bellec, der som en mindre højde-

ryg skyder sig ud i bugten. Stien forløber hele vejen langs klippekanten med de mest betagende vues 

ned og ud.  



På vej over mod halvøen i baggrunden. Det er ebbe nu, og man kan gå på stranden. Vandet i forgrunden er kun et 

par centimeter højt, så man kan sagtens vade igennem med sine almindelige vandrestøvler, uden at blive våd om 

tæerne.  

Vi følger en lille sti, der løber langs vandkanten, 

med flot forårsvegetation (en tamarisk vist nok). 

Vejret er skiftende men temperaturmæssigt 

passabel. Desværre står barometret på regn 

igen, da vi kommer hjem, og nu hænger der 

også tunge skyer over havet. Alligevel sidder 

vi for en kort stund udenfor for at smage på 

vores velkomst-cidre. Det er et produkt fra en 

af gårdene i omegnen, fik vi at vide, altså en 

cidre fermier. Den smager frisk og lidt 

”anderledes” og må være herligt læskende i 

sommervarmen (som de vel også har en gang 

imellem her i Bretagne). Fornøjelsen varer 

dog ikke længe, før det begynder at regne, og 

vi må ind igen.  



Nu savner vi solsejlet, som vi har undladt at sætte op pga. den varslede kraftige blæst. Den er bare 

ikke kommet endnu, og selv nu, kl. 21.35, er vinden ikke værre end at et solsejl godt kunne have 

klaret den, men vi ved jo ikke, om blæsten tiltager. 

I morgen bliver vejret vist mest til 

bilkørsel. Så vi har planlagt et tage en 

udflugt rundt til et par af de Enclos 

parroissiaux, som iflg. Michelin er 

enestående og typisk for Bretagne. 

 Stranden er væk igen. 

 

 

 

Vi forsøger at nyde vores cidre, men det 

ER altså ret koldt 

 

Søndag, den 29. april 

Det har regnet kontinuerligt hele natten og bliver ved hele dagen. Vi sidder længe over morgenbordet 

med læsning og kiggen ud ad vinduet, hvor bølgerne pisker mod stranden. Vejret frister ikke rigtigt. 

Planerne går dog ud på at tage en runde til tre af de mest seværdige og egnstypiske indhegnede 

sognekirker med deres såkaldte calvaires, som er stort anlagte sten-krucifikser på hævede, rigt 

udsmykkede sokler med scener fra Jesu liv og passion. Materialet er egnens grå granit, der også 

bruges til kirker og kapeller samt den omkransende mur, så det hele virker lidt tungt og dystert, især 

selvfølgelig i mørkt regnvejr. Inden vi når at tage af sted får vi dog lige besøg af campingmutter, der 

kommer tøffende i sin gamle Renault. Hun skulle lige se til os og derudover fortælle om en gratis 

koncert senere på eftermiddagen i en landsbykirke i nærheden. Man skal jo få tiden til at gå med 

noget i det her vejr, mener hun.  

Koncerten når vi ikke, men til gengæld de 

tre udsete kirker, som byder på fine kunst- 

og kulturhistoriske oplevelser. Regnen for-

bliver vores tro følgesvend, og samtidig 

med at vi vender hjem ved 17-tiden be-

gynder det igen at blæse op. Aftensmaden 

bliver til noget Spicy-Thai-suppe, da den 

planlagte grillkylling så at sige går i vas-

ken, og i takt med at vi får den indendørs 

temperatur igen til at stige til behagelige 

højder tiltager vinden og bliver mere og 

mere til stiv kuling – med vindstød af 

stormstyrke. Det river og rusker i camping-



vognen, det er helt uhyggeligt. 

Regnvejrsstemning. Regnvejret og kirkens tunge granitsten smelter sammen til et lidt dystert ensemble af gråt-i-
gråt. 

Mandag, 30. april 

Igen en frygtelig nat! Regn og storm, så det var som om campingvognen skulle til at lette hvert 

øjeblik. I dette inferno er det svært at få sovet, og jeg ligger vågen længe og læser, alt imens Gert 

fortsætter med at sove sødeligt. 

Et udsnit af en række stensætninger og typisk bretonske huse. Bagved falder kysten stejlt ned til havet.  



Her til morgen er regnen holdt op, derfor står den igen på sightseeing. Dagens udflugt går til Pointe  

de Penhir, hvor et klippemassiv skyder sig ud i havet med tre små solo-klipper ude foran (Tas de pois 

= ærtebunken). Bølgerne slår brusende ind mod klipperne, vandet spejler himlens (efterhånden) 

azurblå farve, og der er masser af mennesker. Det undrer vi os over: holdes der ferie på nuværende 

tidspunkt? For det er bestemt ikke pensionister, det hele.   

På vej tilbage gør vi holdt ved en række stensætninger, der nærmest står umotiveret midt i det hele, 

og derefter kører vi ned til havnen i den lille by Camaret med en gammel sømandskirke, et Vauban-

tårn og nogle gamle træskibsvrag langs molen, der står på den lige nu vandblottede havbund.  

Camaret med skibsvrag, kirken og glimt af Vauban-fæstningstårnet 

Da det begynder at regne, styrter vi sammen med alle turisterne ind i kirken. Der bliver hurtigt fyldt op 

og trængsel. En super chance for den stedlige præst, mener Gert. Tilstrømningen varer dog kun indtil 

regnbygen er over. Derefter er der tom igen. 

Vores udflugt går nu ud ad den anden af de tre 

arme af Crozon-halvøen med smuk natur (←) og 

tilbage til byen Crozon og dens store Leclerc-

supermarkedet for at proviantere. Her køber vi så 

også et nyt sæt spisebestik til campingvognen, 

så Pantry kan komme tilbage i køkkenskuffen 

derhjemme. Nu til aften regner det igen, selv om 

barometret står på fuld sol.  

Campingmutter var lige forbi for at forhøre sig, 

hvordan det går. Vi aftaler at køre ved 11-tiden i 

morgen, så vil hun være der. Det bliver så 1. maj 



og campingpladsens første officielle åbningsdag. Jeg håber for hende (og os), at vejret nu langt om 

længe tager sig sammen og varter op med lidt forårsvarme, så man endelig kan tage fat på 

campinglivets udendørsglæder.  

Tirsdag, 1. maj 

Den fik vi så ENDELIG i dag! Men først pakker vi sammen for at komme af sted til den næste udsete 

campingplads i Corncarneau (ACSI), Les sables blancs. Det er gråvejr. Og det regner. Men i løbet af 

de 1 ½ time til vores nye destination klarer det mere og mere op, og vi ankommer i smukt solskin. Vi 

har lagt os øverst oppe på campingpladsen og har udsigt ned ad det let skrånende campingterræn, 

der ligner en blanding mellem park og kirkegård og er mennesketomt. Helt ude i det fjerne kan vi 

skimte en strimmel blåt (nemlig!) hav samt en byggekran. Også her er jorden våd af det regnvejr, der 

p.t. hjemsøger hele den vestlige del af Europa, mens det er varmt i den østlige.  

Campingpladsen Les 

sables blancs. Vi ligger 

øverst oppe. 

Frokosten foregår uden-

for i solens lys og var-

me. Derefter tager vi 

gåturen ind til byen ad 

stien, der afgår direkte 

fra en bagindgang til 

campingpladsen og er 

lukket med af aflåst 

låge, som åbnes med 

en kode. Concarneaus 

gamle bydel er, som St. 

Malo, en ville close, der 

ligger som en ø i flod-

mundingen ud til havet, omgivet af en tyk fæstningsmur (↓). Der var MANGE mennesker – 1. maj er 

en fridag i Frankrig. Vi glæder os til at gense byen, når det bliver hverdag igen, så menneske-

masserne ikke forstyrrer oplevelsen og alle indtrykkene.  



Hjem og sidde i solen med et glas vin. Derefter grilning på Cobb’en af de to indkøbte kyllingelår; det 

er første gang på denne tur. Som forret julesalat med guacamole-dyppelse. Nu begynder det at ligne 

det campingliv, som vi har set frem til.  

 

Også en lille tur ned til stranden bliver det til. Det er en 

bystrand og er ikke særligt charmerende, men aften-

solen skinner dejligt fra en nu skyfri himmel. 

Klokken er nu 21.42, og det er stadig næsten lyst. 

 

Torsdag, 3. maj  

 

Vi vågner op til en strålende blå himmel! Udetem-

peraturen er godt nok lidt kølig endnu og der er dug 

hist og pist, men sengetøjet kan endelig komme ud til 

luftning. Morgenmaden med mysli og friskbagt baguet-

te nyder vi som sædvanlig indendørs, og omkring 11-tiden er vi klare til at tage af sted til Quimper, 

den "mest bretonske af alle byer i Bretagne" iflg. Baedeker. 

Og det er rigtig nok en meget hyggelig by, hvor der oven i købet også er markedsdag. Den store, 

granitgrå gotiske katedral (med tårnene dog fra sidst i 1800-tallet) knejser over de granitgrå huse med 

mørke skifertage og det kulørte bindingsværk. Der er mange spændende butikker, men de har mid-

dagslukket, og mange franskmænd fylder da også godt op i fortovsrestauranterne. Det gør vi dem så 

efter og finder en udeservering på pladsen foran kirken. Solen skinner dejligt og varmt. 



Quimper 

 

Efter frokosten besigtiger vi katedralen indefra – den har 

nu slået portene op igen efter sin middags-pause. 

Katedralen er gigantisk og imponerende med flotte 

glasvinduer og høje gotiske hvælvinger, i det hele taget en 

temmelig stor kirke for en mindre by, der i størrelse kan 

sammenlignes med Roskilde. 

På vej ud af byen standser vi op ved et Casino-super-

marked, hvor vi ud over de nødvendige dagligvarer også 

køber en bretonsk (!) whisky og to flasker bretonsk cidre. 

Sidstnævnte for at finde ud af, om vi kan vænne os til 

smagen… For det er jo en dejlig frisk og prikkende drik 

med lavt alkoholprocent og en af de traditionelle ledsagere 

til de ligeså traditionelle bretonske galettes og crêpes. 

Cidre drikkes her i øvrigt af små keramikskåle, bolée’erne. 

Måske køber jeg et par af dem med hjem – hvis vi kan 

finde nogen, vi kan lide. Indtil videre falder den lokale 



keramik (som Quimper i øvrigt er hovedbyen for) ikke helt i vores smag. 

Hjem over land og slikke solskin ved campingvognen samt finde ud af den næste campingplads, vi vil 

være på. Det skal være en med internet fra pladserne. Solen var blevet så stærk, at vi nu alligevel 

vælger at sætte solsejlet op. Pga. de foregående dages stærke blæst har vi ladet være for en 

sikkerheds skyld. Men nu sidder det der altså igen, og straks føles det som om campingvognen har 

fået en ekstra stue. Senere spiser vi også aftensmaden udenfor – et let måltid, bestående af en 

galette (færdigkøbt, men lækker) og en skål Spicy Thai suppe. Desserten er et stykke bretonsk kage 

med et tyndt lag hindbærfyld. Og så et smut op til receptions-/barområdet, hvor der er WiFi. Det bliver 

med min lille computer, for Gerts bærbare har brug for strømtilslutning.  

Intet nyt fra hjemmefronten, bortset fra de mere og mere foruroligende udsigter for Vestas… 

 

Concarneau og dens " ville close", den befæstede gamle bydel, 

ved lavvande og ved højvande. 

Ved 21-tiden tager vi ned til byen ad spadserestien 

"bagom” for at se den lukkede by (ville close) oplyst. Ja, 

nu er det da så sandelig en anden oplevelse end 1. maj, 

hvor vi bevægede os frem ad den smalle hovedgade 

nærmest skulder ved skulder med hærskarer af franske 

turister. Nu er alt øde og tom og giver en ret så autentisk 

middelalder-stemning, da vi slentrer rundt mellem de små 

huse og langs muren (← .  

Klokken bliver omkring 22, da vi forlader byen gennem 

porten og hen over broen. Et blik på den bare havbund 

viser, at vandet så småt er ved at stige. Så vi står og 

iagttager – men det går meget, meget langsomt, og SÅ 

længe vil vi altså ikke vente. Det er nemlig også blevet 

helt mørkt i mellemtiden, med en lysende, tiltagende 

måne på en fløjlsblå nattehimmel. 



På vej tilbage til campingpladsen føres man ad en 

slags slugtagtig parksti. Den går et sted under en 

række murede buer, der danner en slags pergola, og 

nu er de oplyste. Det er utroligt flot og udstråler en helt 

egen magi. Da vi ankommer ved den med kode 

lukkede gitterlåge ind til campingpladsen er Gert nød til 

at bruge lyset fra sin mobiltelefon for at se tallene på 

låsen, hahaha, den kan vel nok mange ting. 

Barometret er i øvrigt begyndt at pege nedad igen. 

 

Torsdag, 3. maj 

Først på formiddagen sol og skystriber, der senere forsvinder til fordel for en blankfejet, blå forårshim-

mel med høj sol hele dagen. Det fører til, at vi ikke giiider at foretage os noget som helst i dag, bare 

sidder i solen og halvskyggen og læser, afbrudt af frokosten og sidst på dagen noget uprætentiøst af-

tensmad efter de forhåndenværende ingrediensers princip. Ved 21-tiden tager vi cyklen, for at få lidt 

bevægelse i kroppen, triller ned til byen og tramper derfra opad igen. En lille runde på tre kvarter. 

 

Strandkanten i aftensol på vej ind til centrum 

 

Vi er dog lige ved at komme i konflikt med et par punkeragtige typer, der tilsyneladende tager for 

hårdt på en af deres to hunde for at genne den op i bagagerummet, så den hyler gudsjammerligt. Vi  

standser op, men inden vi overhovedet har fået sagt noget som helst bliver vi mødt med: ”T’as un 

problème? T’as un problème??”, fulgt op af en tydelig truende holdning. Situationen er uden for pæ-

dagogisk rækkevidde, så vi cykler skyndsomst videre, selv om vi bag vores ryg hører et fornyet hyl fra 

sen stakkels hund… Gert frygtede, som han sagde senere, at den selvsamme hund, som vi gerne 

ville hjælpe, i næste øjeblik måske ville blive pudset på os, så det gjaldt om at komme af sted i rette 

tid. 



Ellers ikke andre hændelser. Trods den dårlige vejrudsigt beslutter vi alligevel at blive en dag 

længere. Pladsen er god, og vi mangler at udforske området noget mere. Og så er her næsten ingen 

mennesker.  

Fredag, 4. maj 

Regn, regn, regn. Eneste formildende omstændighed er en bretonsk nattergals højlydte jubelsang i 

de små morgentimer, lige udenfor. Omkring frokost tager vi til en mega-Leclerc her i byen. Ud over 

det nødvendige og mindre nødvendige (man bliver jo inspireret) køber vi også to campingblade og et 

eksemplar af Le Monde, som varmer op til sidste runde af præsidentvalget. Kassekøen er alenlang. 

Det bliver til en sen frokost hjemme, og omkring klokken 15.30 cykler vi så ned til byen for at besøge 

fiskerimuseet (Musée de la Pêche), hvilket er en interessant oplevelse. Det indebærer også besigti- 

 

Fiskerimuseets fiskekutter, inden vi kravler ned ad stigen i dens indre. I baggrunden ydersiden af bymuren til 
Concarneaus ville close. 

gelse af en fiskekutter, taget ud af drift så sent som i 1981, og giver et virkelig godt og tæt-på billede 

af fiskernes hårde og farlige liv ude på Atlanterhavets utæmmede bølger. Man får også indblik i, at 

fiskerierhvervets arbejdsmiljø nok er blevet bedre i dag, men et hårdt job er det stadigvæk. Det undrer 

ikke, at fisk er relativt dyre.  



I øvrigt er havet vendt tilbage. Den gamle ville close er nu omskyllet af vandet og ikke længere land-

fast, hvilket er et flot skue. Ikke nogen bar, snasket havbund til syne længere. Og solen er nu også på 

vej igen. 

Dagen klinger ud med noget let aftensmad, lidt læsning, lidt internet oppe ved baren (udenfor, køligt), 

lidt mere læsning og god nat. Inden da beslutter vi – efter at have konsulteret vejrudsigten både her 

og der – at flygte fra Bretagne pga. fortsat nedslående vejrudsigter: ingen som helst varme i sigte. Så 

må stensætningerne i Carnac vente til en anden gang …  

Lørdag, 5. maj 

Sidste dag i Concarneau. Gråvejr, regn og lidt sol. Hen ved frokosttid tager vi afsted på udflugt. Turen 

går vestover, først til pynten Begmeil med vue ind mod Concarneau og udad, derefter via Bénodet og 

Pont-l’Abbé til Penmarch med en flot, gotisk bretonsk-grå kirke (desværre lukket). Herefter ud mod 

fyret Eckmühl fra sidst i 18-tallet på Pointe de Penmarch.  

 

Fyret Eckmühl og udsigt 

ud over de typisk breton-

ske huse, hvor gavlen fort-

sætter med en bred skor-

sten. 

Der er 307 trapper op, 

og det kræver en vis 

kondi, men oppefra er 

der den mest fantastiske udsigt over ø-havet, 

hvor vandet i øvrigt så småt er ved at stige.. 

Nabobyen St.-Guénolé (  , hvortil ruten fører os 

efterfølgende, er præget af fiskerihavn med 

tilhørende industribygninger, og selv om adgang 

dertil kræver autorisation er vi ikke de eneste, der 

sniger rundt dér. Bag ved kajen ud til vandet ligger 

der en række forvredne klipper (rochers), som 

også er et motiv værd.  

 

 

 

 

Turens sidste punkt på listen over de anbefalede 

seværdigheder er kapellet Notre-Dame de Tronoën 

med Bretagnes ældste calvaire (→). 



Maleriske klipper langs kysten 

Alt i alt en interessant udflugt 

gennem kønne, meget grønne 

og frodige landskaber. Det må 

være en fryd at være gartner 

her, fordi alt tilsyneladende 

trives. Eksemplet er de mange, 

mange rundkørsler, hvoraf hver 

eneste af dem er udformet efter 

et nyt, landskabsarkitektonisk 

koncept. Der findes de 

overdådigt blomstrende, de 

landskabsefterlignende, de ja-

pansk inspirerede, savannen, 

parken, det pastorale stilleben 

med trillebør og havered-

skaber, historiserende med søjler i romantisk forfald, dem med bretonske stensætninger  – det er en 

fryd. Man kunne fylde en helt bog med dem. Men de er vanskelige at komme i nærheden af, sådan 

fotomæssigt, fordi inden man ser sig om er man jo forbi, og ved bare sådan at knipse løs ud ad 

forruden kommer de ikke til deres ret. En oplevelse er de hver gang. Men så er der jo altså også dem, 

der bare er en brostensbelagt, cirkelrund bule eller (også det er set) bare ligner et lidt over-

dimensioneret kloakdæksel. Og så kørte vi i øvrigt ad en landevej, der i mindst en kilometers længde 

var indrammet af de flotteste, store og sundhedsstruttende rododendron i udspring. 

Mandag, 6. maj 

I dag pakker vi sammen i det flotteste solskin. 

Køreturen bliver ikke længere væk end Carnac-

området. Vi vil alligevel  ikke springe denne vigtige 

seværdighed over, da den  er karakteristisk for 

Bretagne, og nu regner det jo heller ikke. 

Campingpladsen, vi har udset os, ligger smukt ude 

på landet i det grønne med gode parceller. Der er 

dog ikke et øje, alt ligger øde hen og receptionen 

lukket, men der er et telefonnummer. Hm, vil vi 

blive her? Nej, vi kan mærke med det samme: her 

vil vi uden tvivl mangle noget liv. Altså går det 

videre til den næste campingplads på vores liste, 

nemlig den der ligger yderst på Quiberon-halvøen 

(ACSI). Og her er der godt nok leben! Mange 

turister, der enten er tiltrukket af det gode vejr eller fordi det er weekend. I hvert fald oser alting af 

ferie, og det passer jo godt til vores egen sindsstemning.  

Vi finder os en god plads. Det tager et stykke tid, fordi pladsen er ikke helt let at finde rundt i, men et 

grønt hjørne med et frit, diskret indhegnet naturområde til den ene side er det, tiltaler os mest. Stiller 



jeg mig på skamlen og tåspidserne kan jeg endda se vandet; Gert, der er et hoved højere, har ikke 

brug for kunstige hjælpemidler.  

Senere springer der to smukke brune heste rundt på området bag hegnet og skæver nysgerrigt hen til 

deres nye naboer. Og så er her også internet - det koster 3 Euro for 3 timer. 

Efter en sent frokost bestiger vi cyklerne og tager på opdagelse. Det bliver en længere tur langs van-

det, der er klipper med strimler af sandstrand; det sidste stykke ud til den yderste pynt marcherer vi, 

og det gør en hel del søndagsspadserende franskmænd også. Herude sidder mange fædre med 

deres drengebørn og kaster fiskestangen ud – og der er endda gevinst flere gange!  

 

Ved spadserestien ud til pynten. Et sted er stranden 
fyldt med klynger af varder i alle størrelser. Med lidt 
fantasi kunne man nemt associere dem med 
stensætningerne i Carnac og skjulte, hemmelige 
budskaber fra fortiden … 

Så hjem og aftensmad. Senere beslutter vi at 

opsætte solsejlet alligevel. For hvis det nu skulle 

regne - der var kommet skyer på himlen, trods 

barometerets fuld sol og pil opad - så er vi trods 

alt mere i ly med de ting, der står uden for døren. 

Nu sidder vi med hver vores computer. 



Mandag, 7. maj 

I telegramform: For første gang på turen morgenmad udenfor i solen. Henter baguette og to croissan-

ter i det lille supermarked omkring hjørnet (på cykel). Efterfølgende af sted til 2 steder med aligne-

ment’er: ved Erdeven alignement de Kerzerho og Carnac med alignement de Ménec. Det var godt, så 

fik vi set det også, som Bretagne er berømt for. 

Carnac: Man er stadig ikke helt enige om funktion og betydning af disse kilometerlange rækker af stensætninger. 

Hjem til frokost og så afslapning i solen (når den nu endelig var der for en stund). Ved 17-tiden afsted 

igen til Côte Sauvage på vestsiden af Quibéron-halvøen, som vi oplevede ved marée haute, og 

bølgerne væltede skummende og brølende ind mod klippekysten. Flot. 



Den vilde kyst - men ikke vildere, end at modige 

fiskere vover sig helt ud til kanten med deres 

fiskestang. Vi nøjes med på sikker afstand at tage et 

stemningsfoto af det sølvskinnende hav, der viser 

tydelige tænder. 

 

Selv om det er den ”vilde kyst” findes der blide 

og idylliske motiver – som her en hel mark med 

Engelsk Græs. Planten er hårdfør og nøjsom og 

findes også hjemme hos os dér, hvor jordbunden 

er mager og tør. 

 

Efterhånden overskyet. Aftensmad inde – 

galettes + finger-julesalat med min special-

dressing. Senere internet (min fransklærer 

Elise informerede om fransk-eksamen den 

13. juni) og læsning. 

Tirsdag, 8. maj 

Det har regnet i nat, og her til morgen ligger der en slags dis hen over horisonten, som får havet til at 

forsvinde i tågerne. Temperaturen mild, men luften fugtig. God tid til morgenmad og læsning, der-

næst op til bad og hårvask (tager altid lidt længere tid), så frokost og efterfølgende en cykeltur ned til 

Quiberon by og havn. Her fornemmer man tydeligt ferie- og sommerstemning ”på spring” – en slags 

bretonsk Skagen, småmondænt, mange hoteller, alt målrettet mod den kommende sæsons strandliv. 

Nu er folk er ude at promenere langs strandpromenaden for at se og blive set.  

Blik fra ydermolen ind mod Quiberon  



Quiberon by. Man kan tydeligt se, hvor langt vandet kommer op ad stranden ved højvande. 

Herfra afgår også et par færger over til Belle Ile, og ved siden af færgehavnen lukker fiskerihaven sig 

om sig selv. Her sejles der ud efter sardiner, der så straks bliver lagt i dåser og solgt som fiskekon-

serves de qualité. Hvis man vil, kan man endda besøge en fiskekonservesfabrik. Men ellers findes 

her også sejlerskoler, en lille lufthavn og et stort anlagt helsecenter, hvor man bl.a. behandler med 

Thalassoterapi – også set ved det Døde 

Hav i år. Der er livlig leben og afslappet 

atmosfære, og om sommeren er her 

sikkert ikke til at være for mennesker. 

Vi tager tilbage til campingpladsen på et 

tidspunkt, hvor vandet igen kryber op ad 

stranden og således er kommet tættere 

på igen; jeg synes det er fascinerende 

hver gang. 

Læsning, grilning, spisning. 

Et Dracula-lignende slot ude på klipperne 

ved Quiberon. Det virker forladt. 

 

I morgen forlader vi definitivt Bretagne med første stop i Saumur ved Loire på vej mod Bourgogne. 

Mon vi møder varmen dér? Her er godt nok grønt og frodigt, blåregnen blomstrer overdådigt blåt og 

hvidt, syrenerne, guldregn og endda roser er udsprunget, det hele minder om en dansk juni. Og så er 

der faktisk lyst længe. Men vi savner altså de rette  forårstemperaturer til camping-udeliv. 

 



Efterskrift 

Onsdag, den 9. maj, forlader vi Bretagne. Vi har vist været noget uheldige med vejret, der var ustabil 

og skiftende i en uendelighed. På den anden side har vi været meget heldige med gode camping-

pladser, hvor der tit og ofte kun var ganske få medcampister. En pudsig ting ved de af os besøgte 

pladser var for øvrigt, at man i sanitæren ikke skelner mellem herre- og dameafdelingen, hverken 

hvad toiletter eller bruse-/vaskekabiner angår. Og tit er herrernes pissoir anbragt et ikke specielt 

synsafskærmet sted – så må man huske at kigge den anden vej eller bare lade som ingenting. Her er 

der ikke plads til at være snerpet.  

Og en rigtig sød oplevelse: den 1. maj forærer man hinanden en lille buket liljekonvaller. Ils portent de 

bonheur, siges der: de bringer (held og) lykke. Det er også derfor, at de i dagene omkring første maj 

bliver solgt ved næsten alle gadehjørner. På receptionsdisken i Quiberon stod sådan en lille buket, og 

der spurgte jeg så.  

Og en ting mere: Ikke kun rundkørslerne bærer præg af kyndige gartneres grønne fingre. Også i by-

erne møder man en overflod af smukt sammensatte blomsterrabatter, så det er en fryd. Vejret i Bre-

tagne er tilsyneladende grødevejr. 

 

Forårsturen fortsætter nu i Bourgogne, der altid er en omvej værd.  

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

En blomstrende gren i Quimper  



 


