Efterår 2012:
FRANKEN – hyggelige byer og kønne landskaber
Bamberg er UNESCO-verdenskulturarv. Vi står ved
udsigts-balustraden i rosenhaven og kigger ud over
Altstad. I baggrunden Frankens blide, skovklædte
bakker

PÅ VEJ – fra Roskilde til Århus og sydover:
Onsdag, 22.8.
Uanset hvor meget vi skynder os, så kommer vi aldrig af sted før kl. 11. Også i dag. Endelig er cyklerne
fikseret på stativet, vi hilser pænt farvel på de to polske håndværkere, der er i gang på huset overfor og
sætter os i bevægelse. Knapt nok er vi kommet omkring hjørnet, før vi bliver i tvivl om vi nu også har
husket at låse hoveddøren. Altså: tilbage igen, for at berolige sindet. Selvfølgelig var døren låst, og efter
endnu engang at hilse god tur med de to polske håndværkere går det endelig derudad. In dtil vi er nået et
godt stykke uden for Roskilde; dér slår det os, at vi har glemt ”den blå bog” – en mappe, der indeholder
alle dokumenter og brugsanvisninger til campingvognen. Den kan vi ikke undvære. Altså: tilbage igen endnu en gang. De to polske håndværkere sidder nu på bænken i solen og nyder deres frokost, de spærrer
øjnene op, da vi dukker op IGEN. Forhåbentlig tror de nu ikke, vi er vendt om for at kontrollere dem. Så vi
trækker lidt opgivende på skulderen og smiler lidt forlegent ...

Nu har GPS’en fundet melodien, og vi krydser Storebæltsbroen, som den ellers nægtede os adgang til

Nå. Afsted for tredje gang. Vi når motorvejen, vejret er skønt, feriestemning begynder at brede sig. Vores
mål er Århus, men hvad er nu det? GPS’en sender os mod Rødby, og inden vi opdager fejlen er vi røget

forbi frakørslen til Jylland. Ved næstgivne lejlighed foretager vi en kursændring, men GPS’en insisterer og
vil partout have os til Jylland via Langeland. Er broen spærret eller hvad?? Til sidst går det op for os: den er
stadigvæk programmeret til at ”undgå betalingsveje” efter vores Frankrigstur i foråret; Storebæltsbroen er
logisk nok klassificeret som en sådan. Efter en lille omjustering kommer vi på rette spor og guides uden
videre forhindring (bortset fra at vi i Århus ikke drejer fra hvor vi skal) til DCU-camping Blommehaven. Her
har vi fundet os et uforstyrret sted i det grønne område længst væk fra vandet (hvor der i øvrigt er tæt
besat).
Opsætningsøllen nyder vi i eftermiddagssolen under markisen. Senere en tur rundt på pladsen, der er stor
og ligger landskabsmæssigt meget smukt i Marselisskovene. Leve campinglivet!

Blommehaven
camping. Der er gabende
tomt hele vejen rundt,
men alligevel mente
lejrchefen, at man som
campist foretrækker at
klumpes sammen tæt
op ad hinanden.

Århus er en dejlig by.
Vi nyder det pulserende liv langs kanalen og misunder en lille
smule alle de unge studerende, der stadig har
hele livet foran sig …

Tirsdag, 28. august
Efter nogle dage med sightseeing, besøg af familie og venner forlader vi Århus. På programmet står endnu
et familiebesøg, denne gang i Tyskland. Vi deler strækningen op i to dele, og 6 timer senere triller vi ind hos
campingpladsen Aller-Leine-Tal i Essel/Engeberg (ACSI), hvor vi finder os en god plads mellem træer og
med sol. Jeg kan godt lide pladsen, den er hyggelig og med god rummelighed. Eneste forstyrrende element
er støjen fra motorvejen i nærheden. Men som overnatningsplads er den absolut ok – vi er da heller ikke
de eneste danskere. Aftensmaden indtager vi udendørs, oppe i den uprætentiøse camping-restaurants
Biergarten. Den står på de gamle kendinge hhv. Zigeuner- og Jägerschnitzel med en god øl til. Kommer i
snak med et andet dansk ægtepar, der er på vej til Slovenien, hvor der er ADRIA-klubtræf.
Lejrchefen er i øvrigt hollænder. Og: nu er vi kommet til Danmarks sydlige udland, hvor det er kutyme med
en venlig ”Guten Tag” eller ”Hallo”, når man mødes.
Onsdag, 29. august
Afsted kl. allerede 10! Det går derudad, og vejret bliver bedre og bedre. Vi når helt op på 29 grader. Til
vores frokost på en rasteplads kryber vi ind i skyggen. Vi nærmer os problemløst Clodra i delstaten
Thüringen, dog ikke uden at opleve et par korte stau. Ankomsten på campingpladsen Am Töpferberg i
Clodra forsinkes med en god halv time, da vi – igen! – kører forbi den foreslåede frakørsel; vi synes, den ser
lidt for smal ud … Resultatet bliver, at vi ledes gennem bitte små landsbyer, ad temmelig smalle veje og op
og ned ad pæne stigninger, bare for igen at komme tilbage til udgangspunktet dvs. selvsamme frakørsel,
som vi forsøgte at undgå. Denne gang kommer vi dog fra den anden side, og tilkørslen virker mere
tilforladelig.
Campingpladsen ligger i landlige omgivelser, er meget enkel men fin til korttidsophold og har et hyggeligt
spisested med udsigtsterrasse. Det er den nærmeste til byen Greiz, hvor familien bor. Ud over de tilsyneladende samme få fastliggere som sidst er der er ikke en menneskesjæl på pladsen, da vi ankommer. Vi slår
os ned og kører herefter ned til byen Weida, der er et Edeka-supermarked. Tilbage på campingpladsen er
der nu liv i restauranten/receptionen og jeg checker os ind. Solen brænder næsten ulideligt, men forsvinder heldigvis ind imellem bag ved nogle tykke skyer.
Nu er kl. 20.49, det er mørkt men stadig lunt. Når jeg har sat det sidste punktum vil jeg trække ind, idet
myggene er ude og temmelig angrebslystne. Gert sidder for længst inden døre og øver sig i Bridge.

Campingpladsen ”Am Töpferberg” i
Clodra. Den er landligt beliggende, men
der er ikke langt til indkøb og især smuk
natur med gode vandremuligheder.
Den lille by Greiz ligger ca. 20 km herfra
og er et interessant eksempel på en
udkantsby fra det tidligere DDR.

Torsdag, 30. august
Gert tilbringer en stor del af natten med myggejagt – de elsker ham. Så han har ikke sovet særligt meget og
er lidt utidig. Men ikke nok med det, så finder jeg en MUS i min sko her til morgen!!! Skoene har stået inde
under campingvognen i nat, og en lille mus har åbenbart syntes, at det er lige det rigtige sted til at indrette
sit nye hjem i. Da jeg tager skoen frem undrer det mig, at der ligger noget tørt græs i den – og da jeg vil
hælde græsset ud, uden at det lykkedes helt, opdager jeg ved nærmere eftersyn, at en lille mus forsøger at
gøre sig usynligt inde i den. På ægte kvindemaner udstøder jeg et skingert, forskrækket hvin og kaster
skoen fra mig. Gert redder mig og skoen og hælder musen ud et stykke fra campingvognen, hvorefter jeg
går i gang med ihærdigt at gøre skoen rent. Det er skam pæne sko, blå og næsten nye – så jeg gør mig
umage. Men fra nu af: slut med at have skoene – i hvert fald de lukkede – inde under campingvognen om
natten. Gys! Og musen har måske også lært noget.
Himlen er noget overskyet, men alligevel når solen op over trætoppene mod øst, og vi spiser morgenmad
udendørs. Da vi først skal være i Greiz kl. 15 har vi stadig god tid og tager cyklen for at udforske stien, der
udgår fra campingpladsen. Den fører os i lang tid nedad og ender nede ved Clodramühle, hvor den så fortsætter til begge sider af floden Weisse Elster. Vi vender dog om igen - nu går det jo kraftigt opad, og vi må
trække cyklerne en god del af vejen.

Clodramühle. Floden
hedder Weisse Elster.
Det er et populært
udflugtsomåde, når
det er weekend. En
kro ligger lige ved siden af.

Efter frokosten tager vi af sted til Greiz, der er ca. 20 km væk. Vi skal møde familien. Greiz ligger i et
kuperet landskab med et gammelt slot, der knejser romantisk fra bakketoppen. Der findes mange flotte,
ældre huse i den gamle bykerne – men den overvejende del heraf trænger til voldsom sanering. Og så er
der også stadig huse, hvor ejeren efter genforeningen enten ikke kunne eller ville findes. Så de står tomme,
prisgivet forfaldet, og det er et trist syn. Greiz kunne være en aldeles smuk by, men der fattes penge, og
det vigende indbyggertal er ensbetydende med vigende kundeunderlag og manglende købekraft. Faktisk er

man begyndt at rive store (DDR)boligblokke ned, således også i det boligområde, hvor familien bor.
Absurd.
Fredag, 31. august og lørdag, 1. september står i familiens tegn med bl.a.
en udflugt til det nærtliggende bjergområde Erzgebirge og en afstikker til
Tjekkiet.
Efterfølgende begynder vores egentlige tur!
Søndag, 2. august
… er vi på tur for os selv uden andre planer end dem, der opstår spontant. Nu går det mod Sydtyskland,
hvor vi har lyst til at udforskede forskellige områder. Først skal det være FRANKEN, som er Bayerns nordlige del. Her er kulturen, sproget og landskabet anderledes end længere hen mod Alperne. Det skal vi se
nærmere på. Og i øvrigt skal vi huske, at vi nu ikke længere hilser med Guten Tag, men med Grüss Gott. Vi
finder motorvejen mod Nürnberg og krydser således inden længe grænsen mellem delstaten Thüringen,
der tidligere lå i DDR, og Bayern. Inden murens fald gik her Europas jern-tæppe, hvilket er markeret ved
mindesmærker og sikkert et besøg værd, hvis man giver sig tid til det. Området her var før genforeningen
en slags ”land’s end”. Det fornemmer man stadig med de store bølgende og øde vidder, hvor det er tyndt
med byer.
Vi stiler mod campingpladsen i Stadtsteinach (ACSI) nær Kulmbach og ikke langt fra Bayreuth. En virkelig
dejlig, velordnet plads med varieret beplantning og nogle hækadskillelser, omgivet af skovklædte bakker og
udenfor en lille by. Cykel- og vandrestier indbyder til udforskning af området, og desuden findes der et
udendørs-svømmebad på den anden side af vejen med en helt fantastisk udsigt. Vi føler os med det samme godt tilpas på dette sted. Solen skinner, det er varmt – her bliver vi lidt.

Stadtsteinach Camping.
Udsigt fra vores plads hen
over de lave hække og en blid
bakketop i baggrunden

I løbet af natten vågner vi begge to, mere eller mindre revet ud af dyb søvn, ved en kortvarig plaskende,
dundrende lyd på vores tag. Gert stikker søvndrukken hovedet udenfor, men der er ikke noget at se.

Mandag, 3. september
Herlig skyfri morgen i dag, så vi sidder udenfor længe – indtil Gert opdager store plamager af noget, der
kunne ligne fortyndet mørtel på hele campingvogns tag med det store tagvindue. Jeg hidkalder campingchefen (Herr Hofmann), fordi der måske, måske er tale om en drengestreg? Herr Hofmann har en ræsonnabel forklaring: dette må være en fugls udtømninger – en STOR FUGL. Vi er jo i skovrigt område og ligger
eventuelt på fuglenes trækrute sydpå. Og måske er der endda tale om en hel stime af gæs eller sådan –
med synkron-diarré? Nå, vi låner en stige, og Gert fastgør en af vores fejekoste i en teltstang og vasker
campingvognens tag, så det bliver rent igen, og det har campingvognen i øvrigt også godt af.

Storvask af campingvognens top ved hjælp
af Herr Hofmanns venligt udlånte stige

Efter frokosten (og efter at bommen har åbent efter siesta’en igen) tager vi på udflugt til den lille by
Kronach, hvor middelaldermaleren Lucas Cranach d.Ä. er født. En hyggelig lille, gammel by med en flot,
stor borg oppe på bakketoppen (”Rosenburg”), hvorfra der er vid udsigt over det bølgede, solbeskinnede
landskab. Vejret er varmt, og vi får os en
Cola light på en af de mange
udendørsserveringer, denne her ligger
oppe ved kirken. Det oser af
sommerstemning, og vi håber meget, at
det fortsætter.

Kronach. Et lille torv lige ved kirken. Her slår
vi os ned og får noget læskende at drikke. Vi
har det varmt.

Cronach. Husene synes at være
bygget oven på hinanden. De
står imidlertid på sandstensklippe, der deler byen op i en nedre
og øvre del. Øverst oppe befinder sig borgen med det smukke
navn Rosenburg.

Heroppe fra er der formidabel
udsigt ned over byen og det
frankiske bakkelandskab.
Vejret er intet mindre end herligt.

Handler undervejs i en Aldi. Da vi kommer tilbage til campingpladsen står der to pladser henne en dansk
Adria! Det er et yngre par fra Sønderborg, som vi senere får en hyggelig snak med. Aftensmaden på
Cobb’en spiser vi udenfor under markisen, hvor jeg stadigvæk sidder, mens jeg skriver dagbog. Men nu er
klokken blevet 20.36 og det er blevet mørkt. Så om ikke så længe går jeg ind, hvor Gert allerede sidder og
øver sig i bridge. Cobb’en står stadigvæk og gløder.
Tirsdag, 4. september
Herlig solskinsdag igen, dog er græsset og luften meget fugtige om morgenen, så at spise morgenmad
foregår indenfor. I løbet af formiddagen op til receptionen for at komme på nettet, da signalet desværre
kun dækker receptionsområdet.

Efter frokosten tager vi til Bayreuth for at besøge Festspielhaus. Gert er meget interesseret i Wagner og
hans musik. Vi kommer på en rundvisning kl. 15 – yderst interessant!! – og tre kvarter senere marcherer vi
ned ad Nibelungenweg ind til Bayreuth centrum. Det tager en halv time. Vi vil gerne bese det gamle
operahus fra 1700-tallet, der så sent som for to uger siden er blevet optaget på UNESCOs liste over
verdenskulturarv. Det er smukt med masser af barokt guld og mange krummelurer, helt anderledes end
Wagners Festspilhus, der nærmest er prunkløs og dyster. Vi har besluttet at ”ansøge” om billetter til
Bayreuther Festspiele, når vi kommer hjem. Hvis man bliver ved med at ansøge er der chancer for, at man
kan komme i betragtning til en billet om 6-8 år. Det kan vi aldersmæssigt vist lige nå.

Gert foran det berømte Festspielhaus i Bayreuth.
Blomsterrabatten danner et stort W som Wagner. Her afholdes der
hvert år de celebre Wagner-festspil med elite-sangere fra hele
verden. De er så stort et tilløbsstykke, at billetterne reserveres år i
forvejen. Det siges, at det tager mindst 6 år, før man kan regne
med at få fat i en billet …

Tv. et forsøg på at tage et foto indefra. Vi befinder os nede i den
kulsorte orkestergrav. Musikerne kan ikke ses fra tilskuerrummet.
Akustikken har verdensry.
Det er kun muligt at komme indenfor ved en guidet rundvisning –
eller man har billet, selvfølgelig. På billedet kan lige skimtes
hovedet af vores engagerede og meget vidende guide.

Vi er hjemme igen omkring halv syv tiden, og jeg slikker lige de sidste stråler solskin fra pladsen overfor,
der blev tom i formiddags. Bag hækken hører jeg danske lyde, og senere kommer jeg til at snakke med et
dansk ægtepar fra Fensmark, der er på vej til Cinque Terre. Danskere er ellers mangelvare her på disse
kanter.
Vores planer for i morgen er at tage over land til Fränkische Schweiz, et landskabsmæssigt lille eventyrområde, som jeg gerne vil gense.
Onsdag, 5. september
I solskin tager vi af sted om formiddagen i sydlig retning først mod Bayreuth, dernæst vestover mod
Bamberg. Ved Hollfeld drejer vi fra. Dernæst går det videre ad små, snoede veje mod Waischenfeld, videre
mod Burg Rabeneck, hvor vi spiser i borgkroens Biergarten. Der er en del mennesker.

Biergarten i Fränkische Schweiz ved Burg Rabeneck. Vi
venter på maden. Det tager sin tid.
Nederst tv.: Tüchersfeld, hvor klipperne rejser sig spektakulært bag ved husene. Et populært motiv.
Nederst th.: Stien opad til toppen

Nu er vi OPPE! Der er langt
ned, så jeg klamrer mig
tryghedssøgende til rækværket

Vi går lidt, kører så videre mod Tüchersfeld; her rejser jura-klipperne sig brat og søjleformet lige bag ved
huse. Efter længere søgen finder vi en parkeringsplads, hvor der ydermere starter en rute op til klipperne,
som vi lader os friste af. Det går STEJLT opad, til sidst ad en jernstige og gennem en lille tunnel med et reb
som håndtag. Oppe er der fantastisk udsigt.
Den videre tur bringer os forbi den barokke
valfartskirke i Gössweinstein, en såkaldt ”basilica minor” med pavens våbenskjold over
indgangsportalen, inden vi vender snuden
hjemad.

Gössweinstein
–
den
barokke valfartskirke er ikke
bare et billede værd.
Pavens våbenskjold
indgangsportalen

over

Det er i mellemtiden blevet overskyet, og da vi standser ved Norma-supermarkedet i Stadtsteinach begynder det så småt at dryppe. En halv time senere og hjemme igen ved campingvognen har regnen tiltaget
og tromler nu blidt på taget og markisen. Senere holder den op igen, mens vi underholdes af en festlig
herre-komsammen på tennispladsen bag hækken. Men også det slutter på et tidspunkt.

Fredag, 7. september
Herlig morgen, men græsset er dugvådt, så det bliver morgenmad indenfor, inden jeg trækker udenfor
med stolen og en ekstra kop kaffe. Jeg camping!
Ved halv elleve tiden tager vi på udflugt til Bamberg. Det tager ca. tre kvarter; meget af strækningen er
motorvej, hvor vi kommer forbi et kæmpe solfanger-anlæg – Tysklands største, læser vi senere i avisen.
Byen Bamberg er utrolig pittoresk og et seværdigt must. Der er strømmende vand og middelalder og en
UNESCO verdenskulturarv-domkirke lidt oppe over byen. Og der mangler heller ikke turister, men det hele
virker charmerende og afslappet, især fordi alt og alle tilsyneladende smittes af det gode vejr. Vi spiser
frokost i det historiske ”Schlenkerla”, hvor der – ud over fränkisk mad – også serveres Rauchbier: det er en
røget, mørk øl. En lidt usædvanlig smag, som man lige skal vænne sig til.

Bamberg.
Vi spiser i historiske rammer:
Gasthaus ”Schlenkerla”, kendt
for sit mørke, røgede øl:
Rauchbier. Jeg studerer spisekortet.

Nedenfor: I rosenhaven

Efter en gedigen middag
slentrer vi videre opad mod
kirken og den flotte kirkeplads med de klerikale renaissance-bygninger til to af
siderne. Vi følger en mindre
strøm af mennesker gennem
en stor port og befinder os
pludselig i en yndig, solåben
rosenhave med en udsigtsbalustrade, hvorfra der er et
kønt blik ud over byen. Og

selvfølgelig er der også en café; vores tørst bliver slukket med Apfelschorle og en kande kaffe. Så bliver det
kirkens tur; den er stor og flot og meget historisk. Noget af det mest berømte i den er middelalderskulpturen ”Bamberger Reiter”, som flere turistgrupper da også flokkes omkring og får et foredrag om (vi
er med på en lille lytter).

Inde i domkirken.
Skulpturen ”Bamberger Reiter” tv.
gælder som et kunsthistorisk klenodie og er domkirkens største seværdighed..

Så kan vi ikke kapere mere. Vejret har hele tiden vist sig fra sin bedste side, dejlige ca. 25 grader med høj
sol, og vi dasker nedad mod parkeringshuset, hvor bilen står. Undervejs kigger vi lidt på butikker men finder ikke noget, der frister. Derimod fortæller vores GPS os, adspurgt herom, at der ligger et Media-Markt 3
km herfra. Vi vil gerne have et såkaldt surf-stik, så vi kan være uafhængige af campingpladsernes (evt.
manglende) internetforbindelse. Tyske campingpladser er tilsyneladende knapt så veludstyret på dette
område som fx de franske. Og ved samme lejlighed falder vi for øvrigt også over en ny elektronisk fluesmækker. Den gamle gik i stykker, og i øvrigt ved vi ikke, hvordan vi kan komme af med den på miljømæssigt forsvarlig vis. Så den følger os med hjem til Danmark.
Himlen er blevet mere overskyet nu, og barometret falder. I morgen har vi besluttet at drage videre. Vi skal
finde en bank-automat, fordi man kun kan betale kontant, og vi er flade. Desuden skal vi også lige handle
til weekenden.
Jeg sidder stadig ude, men det er blevet køligt, skumringen begynder at sænke sig og jeg går ind om et ikke
så længe.
Lørdag, 8. september
Stadigvæk solskin, hurra! Hen på formiddagen tager vi bilen til Kulmbach. Byen er berømt for sin øl og ligger ikke længere væk end at man nemt kunne cykle – det gjorde vi for to dage siden. Men nu vil vi gerne
ose lidt, vi skal finde en hæveautomat og skal handle. Lagrene skal lige fyldes op til weekenden. Vi regner
med at køre videre i morgen, søndag, med destination Berchtesgaden.
Det går til fods op til fæstningen; det er en sej og stejl opstigning, visse steder helt op til 25 %, så det
belaster knæene ret så meget, men vi belønnes med en smuk udsigt ud over landskabet og byen med sine
talrige bryggerier. Borgen er stor og imponerende, og dens indre gård (”Schöner Hof”) betegnes i vores
rejsebog som en af Tysklands smukkeste. Vi synes nu, den er lidt dyster, nok fordi der mangler et par

borgtræer, efter vores smag. Der er en museumsshop, som vi bruger lidt tid på, men forbigår café’en, som
også findes heroppe.
Nedturen går lidt lettere, og om ikke længe er vi nede igen, hvor vi dasker lidt rundt. Sulten melder sig, da
vi ser folk spise Bratwurst – det var ellers meningen at spise frokost hjemme. Da vi kommer forbi det tyske
svar på pølsevognen falder vi dog i, og inden vi ser os om sidder vi på en bænk og gumler på vores Bratwurst med Senf og Brötchen. Umm, det smager altså godt.

Kulmbach.
I fæstningens gård findes der også den obligatoriske brønd, hvor man fik sit drikkevand fra. Den
er MEGET dyb. Gert forsøger at finde ud af, HVOR
dyb den er – vist nok omkring de 80 m.

Kulmbach oppefra. Tættest på er den gamle bydel
med krogede gader og gamle huse, længere væk
breder bryggerierne sig. Kulmbacher Bier er et
kendt brand i hele Tyskland.

Kulmbachs hyggelige torv. Fæstningen troner
oven over byen og kan ses på lang afstand.

Da hæveautomat, tankning og indkøb er overstået slapper vi af foran campingvognen, og på et tidspunkt
går jeg i gang med aftensmaden i Cobb’en. Pludselig kommer lejrchefen trillende på sin lydløse el-scooter
og fortæller os, at det danske ægtepar, der kørte i morges og som vi (mest jeg) havde snakket en del med,
bad om en tilbageringning. Vi fik deres mobilnummer og håbede, at der ikke var sket noget alvorligt! Men
nej, de venlige mennesker ville bare fortælle os om en frygtelig lang stau pga. vejarbejde inden München.
Det havde kostet dem 2 timers forsinkelse, og da de vidste, vi også skulle forbi München, ville de lige advare os. Det resulterede for vores vedkommende i beslutningen om, at vi først kører mandag. Jeg mener at
vide, at den bayerske sommerferie slutter netop i denne weekend, og det kan jo tænkes, at risikoen for
stau derfor er særlig akut, når flere end ellers skal hjem igen.
Senere spiser vi vores grillmad og glæder os over, at vi har en dag mere på dette sted i morgen. Men SÅ
skal vi altså også videre.
Søndag, 9. september
Morgenmad i det grønne. Derefter pakke rygsæk med mad og drikke og af sted på en vandretur op til
Hainberg. Det er den top, vi hver dag kigger på fra vores campingvogn. Dér skulle befinde sig resterne af et
germansk kultsted. Det er varmt, og vi får sved på panden, men vandrestien belønner os med det ene
smukke panorama efter det andet. Man kigger langt hen over det blide, bakkede landskab med de indlejrede småbyer og deres løgformede, skifferbeklædte kirkespir.

Stadtsteinach
Landskabsindtryk på vej op til Hainberg. Nedenfor breder byen Stadtsteinach sig med sit
typiske barocke, løgformede kirkespir.

Efter en strækning med en ret sej stigning er vi til sidst oppe på toppen af bjerget, bestående af et lille plateau. Der er en dolmen-agtig stensætning, og et skilt fortæller, at dette her efter sigende skulle være et

germansk offer- hhv. kult- eller forsamlingssted. Udsigten er formidabel. Her kan vi se rigtig langt, endda
helt ned til vores campingplads, og vi kan endda skimte vores campingvogn. Ude på kanten af den flade
bakketop og i fuld sol er der et bord-bænke-arrangement. Men da vi vil udgå hedeslag slår os vi ned på det
germanske mindesmærke, hvis tykke stenformation svaler dejligt vores overophedede numser. Madpakken bliver spist med god appetit. Det ville ellers have været godt med en kølig øl til … Desværre byder køkkenet kun på vand. I øvrigt er stedet også et udspringssted for paraglidere; det ses på vimplerne heroppe, og fornylig kunne vi også observere en af dem højt oppe i den blå himmel.

Stadtsteinach
På bjergets flade top findes
der et kultsted fra germansk tid. Det vides dog
ikke med sikkerhed, om der
også er historisk belæg for
det. En oplysningstavle fortæller om fup og fakta.

Ned går vi samme vej, og da vi er hjemme igen, har vi gået hele to timer! Så nu er vi trætte, og den påtænkte tur til den berømte barokkirke Vierzehnheiligen bliver vist ikke til noget. Bilen står ellers allerede
parat til udflugt uden for bommen, der først lukker op igen kl. 15. Vil man afsted før, må man sætte den på
parkeringspladsen udenfor.
Nu er klokken kvart i fire. Det er rart at opholde sig i skyggen, fordi udetemperaturen er oppe på godt 26
grader. Gert sidder og småblunder efter en øl, man hører børnenes glade hvin fra det nærtliggende
svømmebad, det lufter lidt ind imellem, der er lidt mumleri fra vores genboer, og om et øjeblik henter jeg
vist nok bilen og slår mig ned i halvskyggen for at læse videre i min bog.
Nå, nu rigger Gert sit computer-bridgekursus til.
Og så er det sikkert og vist: I morgen tager vi videre sydpå.
Til det ”ægte” Bayern med Lederhosen og Dirndl-kjole.
Mange glade campinghilsener!

Renate Hovald r.hovald@kabelmail.dk

