
Efterår 2018, anden tur: Tyskland og Alsace (del b) 

Torsdag til Lørdag, 27.-29.9.2018 Stockach 

Efter en meget rolig nat og solfyldt morgenkaffe på stellpladsen i Isny (kan anbefales) ruller 

vi videre. Hvor skal det gå hen nu? Alsace, måske? Men nej, vi ender på campingpladsen i 

Stockach, ikke langt fra Bodensøen. Vejen er igen gennem smukke, tidlige efterårs-

landskaber, i det fjerne toner Alpekæden lyseblå frem af morgendisen↑. 

 

Campingpladsen er en fredelig plet – her er næsten ikke nogen mennesker, alle fastliggere er 

taget hjem, og vi er sådan set de eneste turcampister. Et lille minus: motortrafikvejen ligger 

relativt tæt ved og bruser kontinuerligt i baggrunden, og af og til kører der et tog forbi. 

Begge dele er dog ikke for alvor generende. 
               Vores fredelige plet på pladsens øverste del 



Senere om eftermiddagen cykler vi ind til den lille by. Desværre har vi overset, at det er 

myldretid: den behagelige cykelsti munder ud i byens hovedfærdselsåre (eller noget 

lignende), hvor der er stærk biltrafik, som det ikke er sjovt at blande sig med som værgeløs 

cyklist. Så vi handler bare lige i Lidl i umiddelbar nærhed og cykler skyndsomst tilbage. 

Næste dag - vejret er stadig smukt - gør vi atter et cykel-forsøg. For at komme op til 

centrum af Stockach skal der forceres en  meget stejl bakke; den overstiger cyklernes yde-

evne,  så vi må trække. Selve byen har efter vores beskedne mening ikke så meget at byde 

på. Meget iøjnefaldende er kirken, der er et ejendommeligt konstrukt og står som et 

kompromis mellem tradition og fornyelse. Turistforeningen må vi lede længe efter, den gem-

mer sig et sted bag nogle gadehjørner. Vi vil gerne have idéer til cykelture i omegnen. Der-

efter får ALDI vores besøg, inden vi cykler hjem til camperen igen.   

Lørdag, 29.9.2018 Cykeltur til Bodensee 

Stadig flot vejr men blæsende med en kold vind. Især oppe i højderne, hvor vores cykel-

rundtur fører os hen, inden vi kan trille ned til Überlingens subtropiske lunhed. Vi skal 

forcere 590 højdemeter, og det kan mærkes i bentøjet. Heroppe fra rækker blikket langt, 

især fra Aussichtsturm i nærheden af Owingen. Den vedvarende stride og kolde modvind er 

dog efterhånden trættende og temmelig udmarvende. 



Glade er vi, da vi langt om længe ankommer nede i Überlingen ved bredden af Bodensøen. Det 

føles som at være havnet på et andet kontinent: her er varmt og vindstille, solen glitrer på 

søen, her er blomster og palmer og feriestemning, mange mennesker er ude at promenere. 

Der er smukt, nede ved Bodensøen. 

På en italiensk restaurant ved søpromenaden spiser vi en fyldig "Salat niçoise" og får os en øl 

til, og derefter går cykelturen langs Bodensee-Radweg tilbage til vores campingplads.  



Imidlertid er der uheldigvis optrådt et uventet problem med Gerts cykel: gearskiftet virker 

pludselig ikke længere og kan kun bruges i for højt eller for lavt gear, og desuden skal han 

spare på batteriet. Der kun én af de 5 grønne brikker tilbage! 

Men vi klarer den, og endelig, efter 7 timers udflugt, er vi hjemme igen. Det blev til rene 6 

timers cykling, ledsaget af kraftig blæst. Pyha. 

I morgen pakker vi så sammen og fortsætter turen. 

 

Søndag, 30.9.2018 fra Stockach til Turckheim 

Dejligt vejr at stå op til og køre videre i. Strækningen er den gammel kendte op over 

Schwarzwald og forbi Freiburg. I udkanten af Breisach kommer vi lidt på afveje, fordi vi 

leder efter en parkeringsplads (samt postkasse), hvor vi kan skifte. Det lykkes til sidst, vi 

får endda et glimt af Breisachs katedral (Münster) på afstand, som er seværdig.  

Strækningen gennem Schwarzwald er både 
smuk og visse steder dramatisk. Til højre går 
det gennem "Höllental" mod "Hirschsprung". 

 

Så krydser vi Rhinen og er pludselig – vups - i Frankrig, hvor vi stiler mod campingpladsen Le 

Médieval i Turckheim.  Da vi ankommer er der Mittagspause, men vores foretrukne plads 

154 er ledig – her (tror jeg nok) stod vi også for nogle år siden. 



Solen skinner, og vi laver ingenting. Efter aftensmaden smutter vi lige til fods ind til byens 

centrum, der ligger lige ved. Jo, Alsace HAR altså noget. 

Turckheim, Alsace - igen igen. Fascinerende hver gang på ny, selv om man har set stederne 117 gange. 



Mandag, 1.10.2018 Turckheim 

I de små morgentimer vågner jeg med blærebetændelse, og det er jo mega ubehageligt. Den 

kolde cykeltur i forgårs har sat sig sine spor. Apoteket her i byen har nok noget imod, der 

kan fås uden recept. Det bliver heldigvis ikke nødvendigt, idet jeg nærmest drukner mig selv 

i vand, og – se, se! - i løbet af dagen klinger symptomerne af og er så godt som væk om aften. 

Senere går vi en lille tur i byen, forbi turistkontoret og får en lille folder over spad-

seremuligheder. Den ene af forslagene er en lille runde oppe ad stien langs vinmarkerne, så 

den tager vi lige. Vejret er ikke det bedste, men dog heldigvis ikke den lovede Dauerregen, så 

det er rart at gå til. Derefter handler vi i byens Casino Shop; den er trods sin relative 

lidenhed meget velassorteret. 

Hjem og lave mad – udenfor. 

 

Tirsdag, 2.10.2018 Turckheim 

Vi tager ”Drageturen” fra 

folderen. Den tager ca. et par 

timer og er meget smuk med 

vide udsigter ud over vinmar-

kerne. Turckheim er stedet, 

hvor der dyrkes Alsace’s 

grand cru vine, der kalder sig 

”Brand”. Vi bliver helt tørstige 

efter sådan et glas – lige nu! 

Men alt har middagslukket ef-

ter vores vandring, på nær en 

delikatesse-butik, der sælger 

til turister og forlanger for-

modentlig overpris for alting. 



Her gror Alsace's grand crû: Terroir "Brand". Nedenfor: der høstes; druerne er søde og modne. 

  

Nå, hjem igen og spise frokost. Derefter dolce far niente.  

Vejret er en smule bedre end i går, vi har endda set lidt 

sol. Måske skal vi alligevel spadsere ind til Casino Shoppen 

og indkøbe lidt vin + to Alsace-glas? Jo, vi gør så! Casino 



shoppen kommer af med 2 flasker Alsace vin, heraf den ene til næsten 16 Euro, men terroir 

Brand - fra samme område, hvor vi gik tur idag. Plus to Alsace vinglas med indgraveret 

mønster. Som selvfølgelig skulle indvies samme aften. 

På et tidspunkt checker jeg gasbeholdning, og hårene rejser sig af skræk. Kun 1/3 tilbage, og 

det er ved at blive køligt om aften og især natten. Godt, vi har vores lille blæsevarmer. 

 

Onsdag, 3.10.2018 fra Türkheim til Hünfeld ved Fulda 

Idag afsted igen mod en campingplads ved Offenburg lige ved Frankfurt. Ved ankomsten er 

receptionen lukket og bommen nede. Af nogen frokostspisende campister får jeg at vide, at 

campingfatter kommer tilbage om ca. en times tid. Han skulle lige hente sin datter et eller 

andet sted fra. 

Nå. Vi gider ikke vente med næsen ind mod den lukkede bom og fortsætter ad en motor-

vejsstrækning, vi aldrig har kørt på før, og som fører os gennem Spessart og Rhön (vi 

noterer os: her må vi tilbage til!) mod Hünfeld. Der er en Knaus Campingpark med styr på 

sanitæren og det hele, og der er vi nu. Ved siden af ligger der en golfbane. 

Den nærtliggende hyggelige restaurant er desværre booket op til sidste ledige stol, så det 

bliver til en slags antiklimaks med beskedne Kässpätzle og en salat i Hymerkøkkenet. 

En senere, yderligere kontrol af gasbeholdning viser, at der stadig er en tredjedel tilbage. 

Det gør mig mere rolig (mens Gert smiler atter engang overbærende ad min ængstelighed).  

 

Torsdag, 4.10.2018 fra Hünfeld til Lübeck 

 

Vi er på farten igen. Endemålet er campingpladsen i Schönböcken, en forstad til Lübeck,  

det er længere end oprindeligt beregnet. Der har været lidt stockender Verkehr omkring 

Hamburg og en del vejarbejde, som dog ikke har påvirket vores marchhastighed 

nævneværdigt.                                                                                  Lübeck med Holstentor "bagfra"↓ 



Så vi ankommer omkring 16.30-tiden, tager cyklerne frem og cykler på indkøb hos Aldi. 

Aftenen klinger ud med varmeovnen tændt, suppleret af gasvarmen. 

 

Fredag, 5.10.2018 Lübeck 

 

Herligt vejr og cykeltur ind til Lübeck centrum. Spiser udendørs ved et vegetarisk sted 

henne ved jernbroen, resten af eftermiddagen tilbringes i solen ved autocamperen. 

 
Torvedag i Lübeck 

 

 

 

Der er ret godt besat på 

campingpladsen, mest af 

autocampere. 

I morgen går det til-

bage… Øv. Men først til 

Skælskør havn og på 

søndag til Karrebæks-

minde, hvor fætter og 

viv fejrer 2x70 år med 

en brunch. 

 

 
Her føles det, som om middelalderen er stadig tæt på: et af de hemmelige gadestrøg. 

 



Lørdag, 6.10.2018 ankommer vi på Skælskør havn og finder os en plads ved havnekajen. 

Senere spiser vi på havnerestauranten og går en lille aftenrunde. Næste morgen er det 

afgang til Karrebæksminde og fødselsdagsbrunchen. Hjemme i Roskilde er vi som planlagt 

søndag aften. 

Skælskør havn med et temmelig autentisk havnemiljø, som kan opleves hudnært fra 1. parket. 



Der er fuldt blus på havnerestauranten, hvor vi lige har spist. Camperen står ved havnekajen til højre for restauranten.  

Næste morgen bliver det til en hurtig gang morgenkaffe ved åben dør, på trods af det 
noget blandede vejr. Udsigten fejler nemlig ikke noget. 

 

Det var så den efterårstur. I realiteten bestod den af to separate af- 

snit, fordi vi vendte om midtvejs. Men alt endte jo godt, og nu er det  

bare om at glæde sig til næste gang. Så det gør vi! 


