VORES FRANSKE EFTERÅRSTUR 31.8.-14.10.2011
Forord
Nu her, den 17. oktober, står campingvognen ude i indkørselen, parat til at blive kørt på
værksted – endelig. På vores forårstur havde vi et par hændelser (se rejsedagbog fra
dengang), hvoraf ”den med moveren” kunne repareres inden vi skulle af sted igen. ”Den
med vinduerne” kunne værkstedet ikke klare før september – vognen er for ny, så der
ikke fandtes reservedele endnu(?!), sagde de. Så vi tog af sted med det sorte gaffa-tape
omkring de skadede vinduer en gang til. Gentagne spørgsmål undervejs, om vi har haft
indbrud, lærte vi efterhånden at besvarede med oprejst pande: "at der var kommet et
(platan)træ i vejen" Og med tiden syntes vi heller ikke længere, at det var pinligt...
Oprindeligt skulle efterårsturen gå til Bretagne. Men pga. forhindrende omstændigheder på familiefronten måtte
vi udskyde afgangen med en uge, og da jeg midt i det hele også skulle på franskkursus i Thonon-les-Bains ville den
tid, vi ville have i Bretagne, være for kort til den lange tur, syntes vi. Planerne blev hurtigt ændret - man er vel
stadig fleksibel på sine gamle dage. Bretagne-rejsebøgerne blev lagt på hylden og skiftet ud med anden relevant
rejselitteratur: Franche-Comté og Bourgogne, som vi kun har strejfet tidligere, Provence og Côte d’Azur, og egnen
omkring Thonon og Genève-søen kunne vi vel få noget om on location.
Vi var af sted i sammenlagt 6 ½ uger, og også denne gang er vore glubende appetit på camping stadig lyslevende.
Et par uger mere ville ikke have gjort noget. Måske næste gang? Hvordan turen gik kan læses i efterfølgende rejsedagbog. Men pas på: den er lang. God fornøjelse – det havde vi.
Onsdag, 31.8.11 / regn
Afsted kom vi som sædvanligt kl. 11, efter huset var lukket og slukket og nu måtte passe sig selv (men vores søde
nabo holder øje med det) mod Rødby-færgen. Denne gang fik vi ikke vejet vores campingvogn; vi holdt os striks til
pakkeplanen fra sidste tur, så mon ikke vægten er nogenlunde det samme som sidst? Det tror vi på.
Desværre var færgen lige sejlet, så vi havde en ventetid på godt ½ time – men på en måde fremmer det feriestemningen, idet man bliver definitivt bevidst om, at ingenting jo haster. Der var stau omkring Hamburg samt skybrudslignende regnperioder undervejs ved Lüneburger Heide. Ankomst ved campingpladsen Grossburgwedel ca. kl. 19. Og
her var til vores forbløffelse næsten ALT optaget: der skal være europæisk modelskibstævne i weekenden. Så vi fik
en af de sidste pladser i et for os fint hjørne. Støjende klubfolk (hollændere) til sent om natten – godt vi skal af sted
næste dag. Ellers: udendørsvejr.
NB: Fik udleveret forkert nøgle og kunne ikke komme ind i sanitæren til vores aftentoilette. Godt man har sin egen
sanitær ombord. Og så opdagede jeg, at jeg har glemt min mobil hjemme i Roskilde!! Shit!!! Og tankevækkende, at
det føles som en ret stor katastrofe, selv om Gert jo også har en …

På flugt fra campingpladsen i Grossburgwedel lige nord for Hannover. Der er lagt
op til liv og glade dage pga. modelskibtræf med dertil hørende socialt samvær.

Torsdag, 1.9.11 / gråvejr 16º
Afsted kl. 10.30 – og glade var vi. Der ankom flere og flere klubfolk pga. det forstående stævne, og de blev presset
ind i de mindst mulige ledige hul. At weekenden ikke just ville stå i stilhedens tegn var tydeligt. Folk flokkedes med
bajere i hånden, råbte til hinanden, grinede og hyggede sig højlydt allerede fra morgenstunden.
På motorvejen måtte vi igennem en del vejarbejde; et sted holdt højre vognspor (altså normalt vores) helt stille med
udelukkende lastbiler (Überholverbot) og 2 enkelte cv-vogntræk imellem – stakkels dem. De to andre vejbaner kørte
normalt, og heldigvis nåede vi at smutte ud i midterbanen inden: forrest blev en havareret lastbil bugseret i skridttempo.
Fra ca. Frankfurt klarede det op, og vores ankomst i Mörsch hos min mor kl. 18.45 skete i smuk solskin og 26º varme.

Frankfurts velkendte skyline dukker op i horisonten, og med næsten usvigelig sikkerhed begynder vejret at antage mere sydlandsk karakter

Mandag, 5.9.11 / skyet – senere delvis opklaring, 16-22º
Efter nogle dage i Mörsch - hvor jeg fik lånt min søsters mobiltelefon - går det nu videre efter en regnfuld nat under
min mors store fyrretræ, men efterhånden begyndte der at vise sig blå himmelsflige. Målet er Franche-Comté / Juraområdet, hvor kl. 16.30 ankom på campingpladsen ”Les 2 Ours” ved Montberrey i nærheden af Dole og Besanҁon.
Receptionen var lukket, så vi skulle bare finde os en plads selv.
Campingpladsen er dejligt fredelig, her er kun få campister, alle beliggende på parcellerne langs Loue-floden, der er
adskilt fra pladserne ved en lille skrænt og en bræmme træer og buske med mere eller mindre frit blik ned over floden, som stille og roligt glider forbi. Lige ved vores plads er der en trappe ned til ”plage”. Dér sad vi i den sene eftermiddagssol med vores stole og et glas vin næsten indtil solen gik ned bag ved den anden bred: Camping, når det er
bedst!

Med floden i baghaven

Vi vælger en plads, der ligger lige ved siden af den trappe, der fører ned til "stranden". Og lige så snart vi har installeret slår vi os ned dér med et glas vin og lykkelig over at have fundet denne perle af en campingplads.

Kan campinglivet blive bedre? Svaret giver vist sig selv.

Tirsdag, 6.9.11 / sol med skyer -> skyer med sol, 22º
Herlig morgen med sol og blå himmel, så vi gav os god tid til alting – laaaaang morgenmad udenfor, derefter læsning;
Gert trak i skyggen, hvor det var knapt så varmt. Floden Loue er smukt at skue; der er en lille opdæmning lidt længere henne, som skaber en slags vandfald, hvis stadige brusen virker beroligende og ”evigt” …
Cyklede op til receptionen for at melde vores ankomst; meget venlig modtagelse. Bestilte ved samme
lejlighed 2 croissanter til i morgen. Efter frokosten tog
vi cyklen og stilede mod den lille bitte by Montbarrey
+ den næste i håb om at finde et eller andet sted vi
kunne handle. Jeg måtte til sidst spørge 3 franske
damer, der stod ved et gadehjørne og konver-serede;
de henviste os til et épicerie i den næste by igen. Vi
fandt til sidst frem til det – va-reudbuddet var ikke
overvældende, så vi nøjedes med at købe en pose
madelaine-kager + 2 tiramisu-desserter for at honorere den gamle mutter ved kassen.
Det lille vandfald →

Bemærkede på vejen hjem henvisninger til to andre campingpladser men synes - naturligvis - at vores så afgjort er
den bedste. Især vores egen placering som den sidste i rækken og omgivet af træer og buske og lige ved trappen ned
til floden. Da vi stadigvæk manglede nogle varer, bl.a. mælk til Gerts müesli + noget til aftensmaden, tog vi efter
hjemkomsten til byen i den modsatte retning, hvor vi da også fandt et større SuperU – og dér ryger jo altid lidt ekstra
varer ned i indkøbsvognen, ak ja. Men jo altså hyggeligt alligevel.

Hjemme igen gjorde vi som i går: stolene og det lille bord ned ad den lille trappe bag cv’en til flodbredden med efterfølgende herlig læsning og et glas vin til i den sene eftermiddagssol, som dog måtte kæmpe sig vej gennem tiltagende slørskyer.
Aftensmad: Salat med tomat/agurk/mozarella; cassoulet au confit de canard; baba au rhum.

Solnedgang bag ved et slør af skyer har sin egen magi men varsler måske et vejrskift.

Opvasken klarede vi I fællesskab, derefter op til receptionen med computeren for at komme på nettet, gratis. Vejrudsigten er vist ikke den bedst ønskelige, øv.
Onsdag, 7.9.11 / blandet gråvejr
Regnen startede i nat og blev ved i skiftende styrke og intervaller. Altså foreløbigt ingen planer, bortset fra eventuelt
en tur til Artois senere i dag. Så jeg cyklede op til restauranten ved receptionen for at hente mine 2 bestilte croissanter, som jeg fortærede med velbehag. Derefter stod den på dovneri og læsning indtil frokost og længere endnu, så
klokken blev efterhånden 15. Da der viste sig et par enkelte solstrejf tog vi af sted. Først til Saline royale i Arc-etSenans – en kunstig anlagt by omkring saltudvinding og –raffinering fra 1900-tallet, UNESCO verdenskulturarv.

Saline royale i Arc-et-Senans, UNESCO verdenskulturarv. Bygningerne står i
en omfangsrig halvcirkel.

Mere Saline Royale. Bygningernes halvcirkelformede anordning ses tydeligt.
Den blev planlagt som helcirkel men måtte nøjes med det halve. Det gør
anlægget dog ikke mindre interessant.

Derefter gik det videre til Artois, en hyggelig Jura-vinby, og hjem via Cirque de Cheval en fer - en dalafslutning med
indlejrede stejle klippe-partier og typisk Jura-landskab. Hertil ankom vi sammen med en busfuld glade franske pensionister, der straks belejrede hele udsigtsbalustraden – så det blev ikke til andet end et kort fotostop og så tilbage
igen ad en spændende, lille-bitte snirklet vej hjem til campingpladsen.

Artois. Byen ligger omgivet af vinskråninger, hvor der dyrkes hvide jura-vine.Og så elsker de vimpler og guirlander og flag,
som der var pyntet op med alle vegne.

Hjemvejen går gennem jurabjergenes vindyrkningsområde. Der er en smule Alsace over landskabet, dog uden bindingsværk.

Tilbage på campingpladsen skulle Gert lige ordne noget mail-korrespondance, mens jeg gik i gang med et glas vin +
aftensmaden: 2 tykke Jura-honningmarinerede koteletter + kartoffelsalat med agurk/tomatsalat. Nu her kl. 21.45 er
vi færdige med spisning og opvask. Der skal luftes lidt ud, jeg skal børste tænder ”hjemme” og derefter i seng og
læse krimi ”Mord in Zen”. Gert bliver som sædvanligt oppe lidt længere.
Torsdag, 8.9.11 – sol og skyer -> gråvejr -> småregn. 18-22º
Endelig lidt sol igen! Vi spiste morgenmaden udenfor og hyggelæste til efter frokost. Ved 15-tiden af sted til Dole, en
meget spændende lille by, som vi traskede rundt i 1 ½ time. Startede ellers med at lede efter udsigtspunktet Mt.
Roland med en valfartskirke ovenpå. Der er altid en noget anderledes from stemning ved sådanne valfartssteder:
votivtavler, kalvariestationer, muligheder for at komme af med stearinlys og/eller blomster, overnatningssteder for
de valfartende, butik med religiøse souvenirer (←). Det hele var der,
men ellers stort set ret mennesketomt bortset fra 3 franske pensionister
på en bænk. Det storslåede panorama, som min bog lovede, var godt

nok delvist dækket af store løvtræer (→), der
så småt signalerer efterårets komme.
Jeg samlede en håndfuld flotte valnødder - her er mange store nøddetræer, der frister til at gå på nødderov.

Gadeparti i Dole

På vejen hjem forbi SuperU for at
foretage nogle provianteringsindkøb.
Kort før vi var hjemme igen, lige inden broen over Loue, efter hvilken vi
svinger mod venstre ind på campingpladsen, begyndte en af bilens kontrollamper at lyse og blev ved med
det. MERDE!
Liste på plads og finde ud af, hvad
det er. Instruktionsbogen påbyder:
værkstedsbesøg. Her til aften har vi
så været på nettet og fundet frem til
et Skoda-værksted i Besançon. Så
turen går dertil i morgen. Har ellers
med jævne mellemrum rost vores bil
pga. kvaliteten og tilforladeligheden…
På campingpladsen her kommer og
går folk, 1 – 2 bliver. Her er en del
englændere i autocampere; resten er
hollændere. Men mange campister
er der i hvert fald ikke tale om – der er stadig god plads, også her på ”rivière”-pladserne direkte ved floden. Vi synes,
her er vældig godt.
Fredag, 9.9.11 / skyet -> sol -> skyet
Nå. En forrykt og absurd dag. Planen var jo Skoda i Besançon. For en sikker-heds skyld (og for at være så at sige forberedt) ringede Gert til Skoda i Ros-kilde, hvor han fik at vide, at vi var omfattet af mobilitetsservice. Så: ringe til dem
og få det bekræftet. De ville kontakte deres lokale forbindelse, som ville ringe os op. Der gik heller ikke lang tid, før
en fransktalende dame med stærk østeuropæisk accent kontaktede os pr. mobil og som noget af det første spurgte,
om nogen af os talte rumænsk. Rumænsk??? Efter nogen måben og frem og tilbage og stavning af stedet vi var
osv.osv. viste det sig, at den Dole, som vi jo boede i nærheden af, har en navnefælle i Rumænien! Hylende komisk,
eller nærmere: absurd. Nå. Nogen tid efter ringede så en yngre mand, forhørte sig og lovede at sende en dépanneur.
Selv efter længere tids venten kom der imidlertid ingen men til gengæld en telefonsvarer-meddelelse om, at vi IKKE
var dækket, fordi osv.osv. Ringe til Danmark: jo, vi var sgu, det vil de nu altså faxe til den franske forbindelse. Vente,
vente, vente, rykke –
Efter timers enerverende og forgæves venten til kl. 17 (!) måtte vi foretage os noget, syntes vi, tog cyklen og cyklede
over land til SuperU i Mont-s/s-Vaudrey. Dér gjorde vi så de sidste weekend-indkøb. En oplevelses-parentes, som vi
husker fra tidligere ferie: at træde ud fra et køligt, klimatiseret super-markedet og blive ramt af en mur af stegende
solvarme. Sådan skal det være! Cykelturen hjem ad køreveje – her hilser cyklisterne venligt på hinanden.
Og for at føje spot til skade, så havde i også et intermezzo med Gerts mobil-udbyder. Gert har "selvhenter"-abonnement, som dog af uransagelige grunde har udbyderen lukket i denne weekend. Netop nu, hvor vores mobil-aktivitet
formodes at overskride restbeløbet på kontoen. Også det krævede nogle anstrengelser og en del mental energi at
løse dette potentielle problem – ville jo ikke overføre penge via usikker internet-forbindelse.

En frustrerende dags udklang foregik til gengæld fredfyldt og idyllisk med et glas vin ved flodbredden, mens solen
langsomt vandrede ned mod horisonten, og himlen begyndte at gløde mere og mere.
Aftensmad: couscous (dåse), ikke
andet.
Spisningen i dag bar lidt præg af et
vist stressniveau, fordi der simpelthen ikke skete noget, som bragte os
nærmere løsningen af vores bil-problem.

La Loue i måneskin. Fuldmånen gør
stemningen mytisk.

Lørdag, 10.9.11 / sol -> skyer
En meget varm, billøs dag.
Damen fra den danske mobilitetsservice ringede i går aftes efter kl. 22 (!) – undskyldte, at der ikke var sket noget
endnu, men – igen: absurd - deres franske samarbejds-partner havde lige OPSAGT SAMARBEJDET! Suk støn. Aftalte
at genoptage ”sagen” mandag morgen kl. 9. Det er vel nok noget rod.
Heldigvis var det højsommerligt varmt i dag. Så vi vegeterede hjemme med vores gode bøger i skyggen, mens det
lille vandfald ufortrødent bruser ned ad den lille dæmning med klippestykker og sluger en del af omgivelsernes lyde.
Bl.a. fra børnene til den tyske småbørnsfamilie, der er flyttet ind ved siden af, og som leger brusebad under drikkevandshanen, så vandet kontinuerligt fosser i stride strømme (intervention fra min side efter et stykke tid).

På cykeltur ud i landskabet.

Efter flere timers læsning trængte vi til noget afveksling og kropslighed. Det blev til en 1 times cykeltur rundt i landskabet, først langs floden, derefter ad en smal, ubefærdet kørevej, mens septembersolen strålede fra en blå blå himmel. Landskabet er fladt med delvis pløjede, delvist stadigvæk uhøstede marker (der står en slags buskbønner hhv.
brune solsikke), men i det fjerne rejser jura-bjergene sig, blå og langstrakte.

Et stille og fredfyldt landskab, nogle enkelte landsbyer, gedigne, pudsede stenhuse med store afvalmede tag, alle
med en rundbuet, gammeldags ladeport – nogle af dem ombygget til panorama-vinduer, andre er blevet til flotte
indgangspartier, mens der også er nogen, der bare er som de altid har været.
Vores obligatoriske aftentår indtog vi igen nede ved floden, mens solen – igen – gik blodrød ned bag den anden bred,
ærgerligt nok bag skyer.
Søndag-mandag, 11./12.9.11
Ingen bil og blandet vejr (men lunt og lummert), derfor hen ad formiddagen cykeltur i strid modvind til SuperU. Mente at have læst, at der var åbent til kl. 12.30. Det var rigtigt, men kun til kl. 12 – kom 20 minutter for sent. Hjem igen,
nu dog med nogenlunde medvind. Eftermiddagen var læsning igen, heldigvis kunne man sidde ude. Indtil der ved 17tiden havde bygget sig en kulsort skybanke (↓) op mod vest, der begyndte at rumle truende i sine indvolde.

Hurtigt alt ind under markisen, inden det begyndte at dryppe, kort efter at styrte ned, ledsaget af dommedagsagtig
lynild og torden samt hård blæst. Det lød indefra, som om vi stod parkeret direkte inde under Niagara-falls! 30 minutter senere var det overstået, solen banede sig vej gennem drivende skyer, og vi kunne indtage vores aftendrink
nede ved vandet as usual. Ind og lave mad, choucroute + kartoffelmos-plastikmad, men andet havde jeg ikke lyst til.
Og så begyndte det igen at tordenskralde, lyne og øs-pisk-regne, som om verden ville gå under. Men vi sov da fra det
ene og det andet: oversvømmelses-problemer i min mors kælder, projekt bil næste dag kl. 9 – det hele spøgte i en
eller anden forvirret form i mine drømme.
Præcist på klokkeslettet var vi parate til hvad eller hvem der skulle komme. Vente vente vente. Kl. 9.30 ringede Gert
– igen igen – til mobilitetsservice Danmark. De lovede at rykke den franske forbindelse. Kl. 10.30 var vores tålmodighed sluppet op, nu ville vi gøre kort proces og tage sagen i egen hånd. Så Gert ringede - på engelsk - til Skoda i Besançon for at høre, om vi bare kunne komme forbi. De forstod ikke hinanden, men Gert mente dog at have fornemmet, at det kunne vi godt. AFSTED! For en sikkerheds skyld med læse-stof og flade travesko, hvis det hele skulle
trække ud og vi i så fald ville bese Besançon. Lampen i instrumentbrættet lyste stadigvæk. På vej ud af camping-

pladsen standsede vi lige ved toilettet for at være på forkant – og da Gert startede bilen igen, SLUKKEDE lampen
omgående, som den skal. Og forblev slukket – hele tiden??!! Stenen, der faldt fra vores hjerter, kunne sikkert høres
på lang afstand, men mystikken omkring hele forløbet bestod fortsat…
Vi holdt fast i planen om besøget af Besançon og gik rundt dér – en spændende, lidt større by med en kæmpe Vauban-fæstning til at passe på sig, beliggende i Doubs-flodens U-sløjfe. Vejret var blevet sol med klar blå himmel og
ingen blæst, så det var herligt at daske rundt, samtidig med den glade bevidsthed om, at bilen alligevel ikke var syg.
I vores opløftede stemning havde vi lyst til at spise frokost ude. På Grand Rue
skiltede et bagved liggende restaurant med plat du jour til 9 Euro, 3 retter
inkl. 1 glas vin rosé. Det måtte vi prøve! Efter at have krydset 2 skumle baggårde med tvivl om vi var på rette spor ankom vi til et virkelig hyggeligt sted,
nede i de lyst og venligt renoverede kælder-vælvninger. Maden smagte dejligt hjemmelavet, serveringen var effektiv, nok fordi man KUN kunne få dagens menu det pågældende tidspunkt. En god oplevelse mere.

På restaurant ”Au vieux comtois” i Besançon. Vi er glade!

Parti i Besanҁon →

Herefter kørte vi langs Loue-floden ad
mindre slyngede veje, der fulgte flodens
mange sløjfer, gennem utroligt fredfyldte grønne sæter-landskaber, forbi en
pittoresk beliggende lille by under store
bare klippevægge. Her standsede vi lige
op; to fiskere stod i røjsere midt i floden
og hev i deres fiskestang, en gammel
bedstefar holdt øje med dem fra en
gammel, smukt buet stenbro, mens vi
blev småforelskede – altså i et lille solbeskinnet hus på den anden bred med en trappe
direkte ned til floden. Men: Videre gik det gennem
en dyb kløftet dal, og til sidst nåede vi frem til Les
sources de la Loue. Her udspringer Loue-floden i
form af et vandfald ud ad en høj klippevæg i en
dalkedel lige som ud af et stort, sort helvedesgab,
hen over et par opdæmninger og gennem et turbine-hus. Ud over os var der også et par andre franske turister, men man fornemmer tydeligt, at vi
kun var rester af en noget mere talstærk turistinvasion i højsæsonen.
Her kunne man måske godt holde ud at bo - lidt?

"La source de la Loue", flodens kildespring: som ud af et gigantisk svælg fosser floden ud af klippen.

Det tog ca. en times tid at komme tilbage til campingpladsen inkl. en indkøbspause i ATAC undervejs.
Glemte i øvrigt at nævne: ved 15-tiden (!) ringede Danmark og fortalte, at vi om en halv time ville blive kontaktet af
en panneur. Det gjorde han så en time senere. Begge gange fortalte vi, at vi havde løst problemet på eget initiativ –
godt knotne. Faktisk var der i alt gået 4 dage, inden der blev taget affære, og vi ufrivilligt var låst fast til stedet. Det vil
vi tage op med mobilitetsservicen, når vi kommer hjem.
Det er planen at tage til Bourgogne i morgen. Aldrig før har vi været på en campingplads SÅ længe ad gangen: 8 nætter bliver det. Godt med ACSI, Euro 11 + taxe de séjour Euro 2, altså Euro 13 i alt. Det er da til at leve med.
På vej til Bourgogne

Tirsdag, 13.9.11 / skyet -> solstrejf -> regn,
25º
Så var det af sted i dag. Målet var Santeney i
Bourgogne, ca. 30 syd for Beaune, en ACSIplads midt i vinmarkerne og blød bølgende,
grønne bakker bagved.
Vi stillede vores GPS til ”lastbil” – en ny
funktion, der åbenbart var kommet efter
sidste opdatering. Vi forestiller os, at det

forhindrer GPS'en at sende os gennem små landsbyer med snævre gyder, opad smalle bjergveje med stejle stigninger. Tilsyneladende holdt det stik. Vi kom problemløst frem – en del motorvejskørsel, som vi dog ikke har noget
imod. I Frankrig er motorveje gode at køre på med moderat trafik og i øvrigt meget kundevenlige, som man selvfølgelig også betaler for. Men ok, noget for noget. Landskabs- og hygge-kørsel tager vi uden cv, fordi vi jo også nødigt vil
være et irritationsmoment for resten af trafikanterne.
Frem kom vi efter blot 1 ½ times kørsel, receptionen også her ubemandet, så vær s’god at finde en plads selv. Her er
nogle flere campister, både hollændere og igen en del englændere og godt med autocampere også. Vi fandt os et
godt, afskærmet, grønt sted, hvor der helst skulle være WiFi. Det er der også, og med Gerts smarte antenneforstærker-konstruktion er modtageforholdene endda ”excellent”. Desværre koster det noget, men jeg fik lige 5 minutters
prøve-internet og kunne således hente mine mails samt se vejrudsigten. Den ser til gengæld ikke specielt god ud.

Vel installeret på vores parcel med et glas vin eller to, mens stegen syder i cobb’en og udsender duftende røgsignaler, der får
tænderne til at løbe i vand. I horisonten ses antydningsvis klippekanten til Mont de Sène, som vi dagen efter tager på udflugt
til.
Obligatorisk camping-tilbehør. Bogtitlen kan dog variere.

Det ustabile vejr fortsætter, og her til aften har det da også regnet i
flere omgange. Heldigvis er det utroligt lunt, så folk sidder ude under deres markiser. Vi selv sidder indenfor, men har alle vinduer og
døren åbne. Gert er stadig i gang med at læse mails – 130 i alt!
Inden regnvejret nåede vi en lille cykeltur gennem Santeney, en
blankpoleret lille vinby med vinmarker og –skråninger omkring sig
så langt øjet rækker. En cykelsti går lige igennem. Druerne er tilsyneladende høstet, kun nogle sidder tilbage på stokkene.

Onsdag, 14.9.11
Dejlig dag. Godt vejr. God tur over land, hvor vi fulgte Michelin-guidens turforslag: Santeney, Meursault, Pommard,
Rochepot, Falaise de Baubigny, Beaune. Gennem vinmarker og langs højdedrag ad små veje – godt man ikke har
campingvognen på slæb.
Klippekanten ”Les falaises
de Baubigny”. Man kan
skimte dem fra vores campingplads

I Beaune (dejlig by) besigtigede vi det berømte
Hôpital-de-Dieu,
meget
spændende og absolut
obligatorisk.
Desuden
UNESCO-verdenskulturarv.

Hôpital-de-Dieu↓

Inden hjemturen handlede vi lige i Carrefour, som vi - hvor smart! - fandt på GPS’en. Hjemme på campingpladsen
hyggelæsning i solen, der nu havde arbejdet sig fri af kastanietræerne mod øst, indtil den gik ned kl. 19 bag autocamperen på naboparcellen hhv. et stort træ. Grilning på cobb’en og spisning udenfor, mens det begyndte at blive
lidt råkoldt, fordi himlen i mellemtiden var blevet helt skyfri. Opvask og en lille runde på campingpladsen. Månen har
lige været fuld. Nu inden døre, mens uret på kirketårnet i det fjerne slår ni. Det bliver mørkt allerede ved 20.30tiden.
Torsdag, 15.9.11

Folketingsvalg i Danmark, mens vi her i Bourgogne nød en dejlig solskinsdag, hvor vi vandrede op
til bjerget med de 3 store stenkors, som man kan
skimte her nede fra campingpladsen. Det var en
utrolig smuk tur på 3 ½ time inkl. frokostpause
oppe på toppen med storslået panoramaudsigt
næsten hele vejen rund. I klart vejr kan man –
iflg. oplysningstavlen – se hvad som helst og helt
til Mont Blanc. Det var diset, så det kunne vi ikke,
men se ned til campingpladsen og vores campingvogn kunne vi da.

Landskabet er virkelig
flot her: blide bakker,
vinmarker så langt
man kan se, indlejret
små klumper af grålige byer med et spidst
kirketårn stikkende
op, hvidlige stejle
klippebånd (falaises)
ind imellem bakkernes skovbeklædning
– og blå himmel.
Postkortmotiver.

Lidt selfie skal der jo
altid til.

I øvrigt er morgenerne kølige med et tykt lag dug over det hele. Da vi ligger i ly af en lille, tyndløvet kastanielund mod
øst når solen ikke rigtigt ned til os endnu, men når først at frigøre sig fra trækronerne ved 14.30-tiden. Til gengæld
skinner den så også brændende varmt ind til vores lille grønne aflukke, så man er nødt til at trække sig ind i skyggen,

hvor der til gengæld er en smule køligt. Her er stille og fredfyldt, ud over at der gang imellem dropper kastanier fra
træerne ned i græsplænen med et tydeligt ”plop”.
Pladsen her er ganske pænt belagt; når den sene eftermiddag nærmer sig, søger campingfolket ind og fylder op. En
del af dem er autocampere, en større end den anden, og endnu flere af dem er englændere. Det er lige før de kan
måle sig med antallet af hollændere. Og når de søger sammen, så kan også de lide at snakke højt – vi har 2 hold lige i
nærheden… På nær os er der 2 andre danske cv.

Bourgogne-landskaber

Fredag, 16.9.11 skinnede fra en blå himmel med harmløse sommerskyer. Vi tog af sted på cykel med madpakke og

vand, først gennem vinmarker på begge sider, og
derefter ad voie verte langs kanalen fra Chagny.
Ruten her er noget ensformigt: grønt på begge sider, fladt landbrugsland.
Drejede på et tidspunkt fra for at komme væk fra
kanalen og måske lidt ind i vinmarkerne igen, men
af en eller anden grund lykkedes det ikke.

Hyggelig frokost, siddende på stentrappen ved en sluse.
Der er en lille bro over til solsiden, så den vekslede vi
over til.

Cykelstien langs kanalen, som er den gamle træksti fra dengang, kanalbådene blev trukket af heste fra land. Nu er de omdannet til cykelstier: uden biltrafik, uden nævneværdige stigninger. Da Frankrig har mange kanaler findes der også mange af den
type cykelstier.

Nu begyndte det at trække op med mørke regnskyer i horisonten, og jeg kom i tanker om ovenlyset på campingvognen på vid gab. Så tilbage igen til kanalsporet og trampe i pedalerne for fuld styrke. Vi nåede det – det sidste stykke
kanal var endda meget mere idyllisk end det første. Her kom vi også igen forbi den fantastisk blomstersmykkede bro
ind til Santeney – et flot fotomotiv. På asfalten lige inden er der tegnet en hvid streg og skevet ”foto”. Hahaha! Desværre fór vi bare forbi og nåede det heller ikke senere – motivet fejlede bestemt ikke noget.
Hjem og i bad og sidde på vores lille grønne flække foran campingvognen. Det blev ikke noget med regn, men det var
til gengæld hele tiden lunt og meget lummert.

Kl. 18.45 tog vi til fods ind til byen for at spise
på restaurant Les Terroirs – en lille restaurant
ved byens illuminerede springvandstorv (←).
Vi havde fundet stedet i bogen Bonnes Petites
Tables og blev heller ikke skuffet: en perfekt
kulinarisk oplevelse til rimelige penge. For
franske forhold ankom vi tidligt, så vi troede i
en overgang at vi skulle forblive de eneste
gæster den aften. Men nej, efterhånden var
der næsten fyldt helt op. Den elegante værtinde gik i aftenens løb rundt fra bord til bord
og konverserede med gæsterne. Også med
os; det viste sig, at hun havde boede i Berlin i nogle år, så der blev hurtigt slået over til tysk, og det var jo udmærket.
Tilbage igen for at opbruge de sidste minutter internet. Der er p.t. jo rigeligt at informere sig om, her lige efter valget
i Danmark med regeringsskiftet.
Uha, nu regner det kraftigt. Bare vejret bliver godt igen, men det ser desværre ud til at være det samme ustabile
vejrlige alle vegne.
Lørdag, 17.9.11
Nu er vi nået til campingpladsen i Neydens, 12 km syd for Genève. I morgen kører Gert mig til Thonon-les-Bains, hvor
jeg skal på en uges franskkursus, arrangeret af VUC i Roskilde, med nogen fra mit hold dér. Gert bor i mellemtiden
alene i campingvognen her. Også han er forventningsfuld og spændt. Turen hertil var helt fantastisk spektakulær.
Motorvejen fra Mâcon og østover mod Genève slynger sig gennem et bjergrigt landskab, gennem 3 lange tunneller,
hugget ind i bjergsiderne, og visse steder er motorvejen bygget udenpå stejle bjergskråninger, støttet af imponerende betonkonstruktioner, og så var den ligeledes med 6 % stigninger og fald.
Vi har en god plads med sol, til den går ned, og et lille spidsahorntræ ”på grunden”. Der er åben udsigt til bjerge.
Pladsen virker velorganiseret og også velbesøgt, på trods af årstiden. Igen: hollændere, englændere og tyskere. En
enkel dansker ud over os, der også karakteriserer pladsen som udmærket med mange gode steder at tage hen.
Indkøbsmulighederne ligger iflg. beskrivelsen 800 m væk – tilsyneladende i forbindelse med en blanding af forlystelses- og sportcenter, Hotel og kunstigt klatrelandskab samt et casino (troede, atter engang, at der her var tale om
supermarkedskæden Casino. Men nej). Næsten helt Las Vegas, helt anakronistisk lige neden for den lille bitte og
beskedne by Neydens med kirke og Mairie lige ved siden af. Fra en sidevej ved kirken har man storslået udsigt ned
over Genève og søen ↓(Lac Léman på fransk).

Mens jeg var på kursus stod jeg i daglig mail-forbindelse med Gert, så vi ved dagens udklang kunne aflægge bulletiner for hinanden. Kurset var super, og også Gert nåede at udfylde sine stråenkemandsdage med læsning, internet og
udflugter. Bl.a. tog han op til Bjergkæden Le Salève, hvorfra der er pragtfuld udsigt hele vejen rundt og til Genève
med de mange internationale organisationer.

Oppe på Salève-plateauet med den snedækkede Mont Blanc i baggrunden.

Impressioner fra Genève. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal mene om byen. Den virker elegant og dyr og international, er fyldt
med kunst-gallerier i millionklassen og butikker med dyre mærkevarer. Det var interessant, at aflægge byen et besøg, men det
var også det hele. Den høje fontæne - jet d'eau - på 140 er måske den mest markante attraktion, og beliggenheden ved søen
gør den sval på en sommerdag og tiltrækker velhaverne. Det
karakteristiske er, at Genève ligger LIGE ved grænsen til Frankrig, så man kan bo i Frankrig og arbejde i Schweiz, hvilket er
populært hos byens internationale arbejdskraft, har jeg ladet
mig fortælle. Schweiz er nemlig dyrt terræn!

Søndag, 25.9.11
Nu er jeg ”hjemme” igen, i går var mit kursus slut, og Gert hentede mig på hotellet i Thonon. Her dagen efter er jeg
stadigvæk mentalt noget kvæstet af den intensive uge, så tiden gik ved campingvognen, mens vi betragtede livet
rundt omkring os. Vejrudsigten havde lovet solskin, så der var en del nye tilflyttere. Senere tog vi en tur op til Salèvemassivet, som Gert havde besøgt i ugens løb, hvor der er helt fantastisk udsigt – dog var Mont Blanc denne gang
pakket ind i skyer. Men til den anden side var der fuld vue ned over Genève og søen med det 140 m høje jet d’eau.
Derudover kom vi til et sted, hvor Salève falder lodret ned, så skrænten bliver brugt som afsæt af paraglidere (parapent). Der var mange mennesker at kigge på – og det var da vitterligt også spændende at se dem kaste sig ud i afgrunden med deres store, kulørte skærme. Man gyser lidt og holder vejret, indtil opdriften griber fat og bærer dem
bort i store, elegante buer.

Paraglidere, der er ved at rigge til. Andre befinder sig allerede i luften.

Tilbage på campingpladsen gik vi op for at betale; vi vil videre i morgen. 9 nætter var det blevet til. Campingværten
bød på et glas mousserende vin af egen avl, og vi fik os en fransk snak om dit og dat og pensionsalder her og der. Og
så sagde han til mig: ”Vour êtes très bien conservée” – sådan formulerer man på fransk, når man afleverer et kompliment til en ældre dame, selv om jeg forbinder det mest med Atamon og henkogning.
Havde planer om at lave lidt mere omfangsrig mad men orkede ikke – så det blev suppen ”7 légumes” fra pose (smager faktisk godt) med ostemad. Derefter faldt jeg nærmest omkuld i sengen, så træt og udaset var jeg stadigvæk.
Mandag, 26.9.11 / sol, 28º
I dag var vi tidligt oppe (kl. 7!), pakkede sammen og befandt os på vej kl. 9.15 – vist aldrig sket før. Vejret er strålende
med forjættende løfter om ægte sydfransk eftersommer! Vi bevægede os støt og roligt mod Midi, tisse- og frokostpause undervejs (bl.a. på en fantastisk lækker Aire med parkagtig beplantning og blådisede høje bjerge til den ene
side), og ved 15-tiden trillede vi ind på campingpladsen ”Fontisson” (ACSI) øst for Avignon. Få mennesker. Vi står i
bunden med udsigt på grønt landskab med 2 snehvide heste. Himlen er skyfri, og nu, kl. 20.30, sidder jeg stadig
udenfor, mens jeg skriver dagbog. Faktisk er det sommer.
Dagens menu blev kyllingecordon bleu, franske spätzle med tomat, der smagte dejligt i den lune aften.

Terrænet, vi står på, skråner mere end det ene støtteben kan klare – godt der findes store sten.

Tirsdag, 27.9.11
En varm, solfyldt dag. Vi vegeterede længe foran cv’en i skyggen, inden vi efter frokosten kunne tage os sammen og
tage af sted mod Fontaine de Vaucluse. Har været der for ca. 20 år siden og en mere eller mindre klar erindring herom. Dengang som nu er vi fascineret af det glasklare vand, der løber som lille flod gennem slugten, og de høje, furede kalkstensklipper. Dengang var udspringet fyldt op
med vand, i dag er der et
stort, dybt gab med lidt
vand i bunden. Der er forskel på, hvornår på året man
kommer. Efterår er åbenbart lavvande. En flok kajakroere vrimlede gyngede som
kulørte badedyr på floden,
de var vist i gang med at øve
sig. Nogle fik sig da også en
utilsigtet tur ned i det våde.

Floden, la Seille, med det glasklare vand, som får sin grønne
farve fra bundvegetationen.

En øl i en af de beværtninger med udsigt ned til vandet blev
det også til, inden vi fortsatte hjemad. Planerne havde ellers
været noget mere ambitiøse, da det også skulle gå til Gordes og Roussillon, men vi ville hellere tilbage og nyde det
gode vejr ”hjemme”. På vejen drejede vi ind til SuperU og
supplerede op, hvor vi også kom forbi en nærmest brændende mur af popler i smukkeste efterårs-gult. Gert måtte
standse op, så jeg kunne tage nogle fotos – det så helt fantastisk ud.

En øl, tak.
Den ”brændende” poppelvæg – farverne var endnu mere
gule i virkeligheden

Spiste, da det blev mørkt: kyllinge-hakkebøf, tortellini
med pesto og champignong/tomater, dessert mousse
au chocolat.
Mens Gert vasker op skriver jeg dagbog under campingvognens udendørsbelysning og 3 tændte fyrfadslys. Natten er mørk nu, det er stadigvæk mildt, måske
18º? Temperaturen var i dag oppe på 30º. Sommer i september – herligt!
Her på campingpladsen er stadig kun ganske få campister + nogle stykker i den specielle type franske mobilhomes,
som der kommer flere og flere af rundt omkring.
Onsdag, 28.9.11 – sol, 29º
Onsdag var en indholdsrig dag: om formiddagen vaskede jeg tøj oppe i sanitæren ved hjælp af en jeton til 4 Euro.
Fungerede fint – så fik jeg prøvet det med. Tøjet derefter til tørring i solen på bl.a. naboens lange tøjsnor (fik tilbud
af ham herom). Det blev
lynhurtigt tørt
i den varme
sol og lune
brise.
Lidt
læsning,
så
frokost, og så
ud på tur via
småveje gennem
betagende smukke landskaber. Først op
over udkanten af Petit Luberon (↑) med vide udsigter, dernæst til Gordes og frilandsmuseet Les Bories, som består af en lille
landsby af stenhytter, bygget efter ældgammle, globale traditioner. Hertil kommer man ad en smal, snoet vej langs
arkaiske stenmure og til sidst til parkeringen (gratis). Bories-området koster til gengæld.

Boriesbyggestilen.

Selve byen Gordes (→) knejser oppe på en
bakketop. Vi tog de obligatoriske fotos fra en
p-plads inden byen, og hvor alle de andre
turister også skyder løs. Vi fravalgte at tage
op til byen, da den forekom os dræbende
over-rendt og fortsatte ad bitte-små- og omveje mod Roussillon, Et stort klippe-massiv i
det fjerne med lodrette skrænter så spændende ud, og på af-stand kunne vi se en lille
by, Lioux (↓), ved dens fod.
Det måtte vi da se nærmere på. Pittoreskt lå
de få små huse nærmest inde under klippen,
der knejser højt op mod himlen og synes at
falde forover – et utroligt syn, men også lidt
knugende. Næsten ingen menneskesjæl, men alligevel et Mairie! Der var ligesom lidt ”High Noon” stemning over
scenariet: alt øde og
tomt, men dog kun
tilsyneladende, fordi
man ikke kan være
sikker på, om man
bliver iagttaget …
Videre til Roussillon,
”okkerbyen”,
der
ligger i et landskab,
hvor jorden er stærk
rødbrun og blev
brugt til fremstilling
af okkerfarven. Hele
den lille bys huse
(alt meget turistet)
gløder i alle nuancer
af denne farve, og

stod i lyset af den gyldne eftermiddagssol nærmest i brand. Utroligt smukt, og selvfølgelig også med en bjergtagende
udsigt øverst oppefra.
Roussillon →

Vi var hjemme igen sidst på
eftermiddagen, hvor vi nød
vores glas vin i træernes
skygge og senere spiste
aftensmad:
Cordon-bleu
med taboulé og chokomousse til dessert. Herefter
lidt net-orientering.
PS: Startede på en tyk krimi
af Grangé: Le passager,
hans nyeste, købt til en
billig penge på markedet i
Thonon. Det er noget af en
ambitiøs udfordring – nu
må vi se, om jeg kommer
igennem uden at misse
pointen. Gert, der er færdig
med sin 2-binds mursten om Hitler, er lige nu opslugt af Carrés Skrædderen fra Panama. Så vi keder os ikke.
Torsdag, 29.9.11 – sol, 29º
Nu er klokken 21.20. Vi er lige kommet tilbage fra
L’Isle-sur-la-Sorgue, hvor vi spiste jubilæumsmiddag
på en Bonnes-Petites-Tables-restaurant. Det er 24 år
siden, Gert og jeg mødtes i Fredensborg. Det måtte
fejres og blev det. Maden var elegant og delikat – en
god idé at gå frem efter denne lille bog, vi købte i et
supermarked her i foråret.
Dagen bød ellers – igen – på høj sol og sommervarme. Vi tog med madpakke og rygsæk til L’Oppède-leVieux, en lille bitte bjergby for foden af en malerisk
borgruin i Petit Luberon. Dér ledte vi efter og fandt til
sidst vandrestien GR6 op til højderne. Den gik i 2 timer stejlt opad i mere end knoldet terræn, forbi gamle knortede stenegetræer og hoftehøjt buksbombuskads. Det duftede fortryllende mediterrant af cypresser, pinier og vild timian. Da vi mente at være
oppe – Luberon er nærmest en flad, langstrakt bjergryg – og måtte indse, at vi nok ikke kunne nå over på
den anden skovside, spiste vi vores madpakke og drak
næsten alt medbragt vand. Vi havde svedt og svedt –
vandet ligefrem dryppede fra næse og kinder.
På vandretur. Oppèdes borgruin i baggrunden.

Det tog et godt stykke tid at komme ned igen, også

fordi man var nødt til at træde varsomt pga. alle de løse sten og klippestykker.
Hjemme igen kl. 17 efter besøg i SuperU, hvor vi købte en ny, sød lille el-kedel, idet vores hidtidige, 10 år gamle,
pludselig opgav ævred.
Læsning i solen (det blæste en del), og kl. 19.15 afsted til festmiddagen. I morgen tager vi videre til Six-Four-lesPlages, hvor vi er inviteret til fødselsdag hos (ex)svoger Walter, der har et hus i Bandol. Hele familien kommer. Har
telefoneret med søster; de er der allerede. Vi aftalte at være hos dem ca. 17.30, når vi er nået frem.
Fredag, 30.9.11 / sol, 28º
Pakke sammen i magelig tempo; der er kun 160 km til næste destination, sydpå. Jeg rin-gede derfor til campingpladsen for at høre, om der var middagsåbent. Pas de problème! GPS’en drillede, så vi først efter en del frem og tilbage
gennem landsbyger og ad mindre veje nåede op til motorvejen. Turen gik gennem herligt sydfransk landskab, og i
lysende, gyldent solskin ankom vi til campingpladsen ”Les Playes” (ACSI) oven over Six-Four, en kuperet, ret lille terrasse-campingplads med mange mobilhomes.
Typisk for hernede: små parceller, tæt pakket (trods lavsæson!), megen skygge af høje pinier og ege, støvede, delvist
betonerede pladser. Så efter vores kæmpeparcel på cp Fontisson føler vi os noget indeklemte. Havde også svært ved
at slå pløkkerne til solsejlet i, så Gert brugte den fyldte vanddunk som fæste til den ene bardun – den skal nemlig
flyttes hele tiden til siden, når vi skal ind og ud med bilen. Her er snævert. Bakkede ind i genboens (hollænder) cykel,
som væltede og hans campingvogn gyngede. Jeg havde ikke set mig for, men heldigvis skete der dog ingenting. Pyha

Vores parcel uden bil. Den holder oppe ved mobilhomesene. Og jeg pakker Walters fødselsgave ind. Senere får vi en stor
svensk autocamper som nabo.
Kig ned ad vores vej mod receptionen. Man
kan nemt se, at her står man tæt. Vores cv
er den nærmest til høje. Kendetegn: vinduet er lappet med sort gaffa-tape

Inden vi tog til Bandol var jeg lige en tur
oppe i poolen; det var herligt, og deroppe fra er der den sidste eftermiddagssol og et vue mod det sølvglimtende Middelhav.
Var hos Walter, søster Lilo og Cäsar lidt
over kl. 18 – det er svært at følge
GPS’en i menneske- og trafikvrimlen
langs havnen. Beundrede huset, spiste, blev stukket af myg (mest Gert) og hjem igen ca. kl. 20.30. Sad ude længe

med computeren i den lune aftenluft. WiFi gratis, 1 brik. Takket være Gerts geniale antenneforstærker var han oppe
på 5 brikker.
Svenske naboer i autocamper bag træet og nerien, der skiller grundene. De talte sandelig højt, men efter omkring kl.
22 var her bomstille, heller ikke nogen som helst trafikstøj.
Lørdag, 1.10.11 / sol, 28º
Det er 1. oktober i dag, og vejret er sommer. Klokken er lidt over 20, det er mørkt, himlen mod vest blusser stadigvæk efter en ildrød aftensol, halvmånen lyser gennem piniekronerne. Temperaturen ligger her til aften sikkert omkring de 20º. Fantastisk.
Formiddagen brugte vi på at vegetere, derefter indkøb i Carrefour, så frokost, så igen lidt vegeteren. Alt imens det
tyndede ud rundt omkring og autocamperne – dem er der mange af, mest franske og hollandske – drog videre. På
vores parcel har vi skabt os lidt mere plads, idet vi parkerer bilen på terrassen ovenover; der er en p-plads til alle
mobilhomes, men da kun de færreste er beboet, er der rigeligt med ledige parkeringsmuligheder.
Omkring kl. 15.30 tog vi på halvøen Cap Sicié i retning mod Toulon. Der var rigtig mange biler på parkeringspladserne
og masser af strandliv. Vi fulgte en lille vej, der snoede sig gennem et skovområde, hvor der til sidst var en parkeringsplads mellem træerne i Mont Salva-området. En lille trampesti førte os langs stejlkysten og bød på de mest fantastiske udsigter: det azurblå hav, de frisk-grønne pinier, forvredne klipper – en billedbogsoplevelse! Øjet kunne
simpelthen ikke blive mæt af al den overældende skønhed. Og heldigvis tog jeg også mange fotos, og det er svært at
vælge det bedste.

Stien sluttede ved et hegn, bag hvilket der tilsyneladende lå et militærområde. Så vi vendte om og kørte videre ad
den snoede kørevej og gjorde ophold ved opstigningen til en stor radioantenne og et moderne betonkapel, Notre

Dame de Mai, ved siden af. Dér skulle vi op, fordi kortet lovede blændende udsigt. Det gik stejlt og hedt opad, og vi
var lige ved ikke at gide længere, men fortsatte dog (nu, vi var i gang) til toppen. Her blev vi til gengæld belønnet
med 360º vue hele vejen rundt (↑). Helt formidabelt!
Nu er kl. blevet 20.30, jeg sidder stadigvæk udenfor, det er blevet HELT mørkt. Åbenbart har vi fået naboer på den
sidste tomme plads ved siden af, efter svenskerne rejste, hvor adgangsforholdene er vanskelige. De må have mover,
vil jeg tro.
I morgen er det fødselsdag hos Walter i Bandol, og hele familien med børn og børnebørn vil blive samlet.
Søndag, 2.10.11 / sol, 28º
Formiddag: vegetere + lige at køre til supermarkedet for at købe lidt fødselsdagsgaveri til Walter, eftermiddag hos
ham sammen med familien i Bandol. Det var både sjovt og hyggeligt.
Gert, Lotta, Julia + Saskia, fødselsbarnet Walter. Haven i
Bandol.

Mandag, 3.10.11
I dag pakkede vi sammen og
koblede campingvognen til
bilen, som sædvanlig ved
hjælp af moveren, under
stor bevågenhed af alle naboerne. Så af sted – var lige
ved at komme galt af sted på
en parkeringsplads i byen,
der viste sig at være ”blind”
dvs. uden udgang, fordi der
var én der holdt dumt. Bakning ER altså svært – så der
blev bakket ind i et mindre træ, mens trafikken pænt gik i stå og alle ventede, indtil manøvren var overstået. Hverken
cv eller træet led dog overlast, så videre spænede vi, små 400 km nordover, mens sydens varme sol stadigvæk fulgte
os.
Er nu på campingpladsen i Bourg-en-Bresse (ingen ACSI, men tilsvarende lave priser), sad i den sidste sol til et glas
vin, bestilte 2 pizzaer (fik dem 1 Euro billigere pga. lang ventetid), som blev fortæret inden døre. Aftenen er køligt,
barometret falder, vejrudsigten dykker. Det var så vist den sensommer, øv. Min mor har det stadigvæk dårligt, selv
om det syntes af lysglimt for 2 dage siden. Det lægger en dæmper på stemningen … Tager videre til Alsace i morgen.

Tirsdag, 4.10.11 / sol, 25-28º
Forlod Bourg-en-Bresse ved 10-tiden uden at have set bare et glimt af byen, som efter sigende skulle have noget at
byde på. En anden gang så … Havde faktisk besluttet at tage til Mörsch direkte, reviderede dog efter en positiv snak
med Mutti, der havde været hos lægen og fået en yderligere blokade i sin højre skulder, som synes til at dæmpe
smerterne noget.
Fantastisk vejr og flotte landskaber undervejs, dog af mere mellemeuropæisk tilsnit, hvad vegetation og byernes
silhuetter angår. Væk er pinierne og cypresserne, nerierne og de lyse kalkstensklipper – bakkerne er blevet blidere
med løvfældende bevoksning, og efterårsfarverne har for alvor taget over.
Ved 15-tiden trillede vi ind på campingpladsen Ribeauvillé (heller ikke ACSI, men også her tilsvarende priser). Den
ligger flot i udkanten af byen og med vinskråninger bagved samt de karakteristiske knejsende borgruiner, som vi har
vandret op til i foråret.
En (cykel)tur ind til byen viste endnu engang, at Alsace har højsæson året rundt. Mange mennesker, heraf en del
danskere, maleriske gadestrøg med masser af flotte blomsterdekorationer, som jo ikke var kommet i gang endnu til
foråret. Byen fremviste således et noget anderledes farverigt ansigt end sidst, og der er mange pittoreske motiver, så
man ved dårlig hvor begynde og hvor ende.
Campingpladsen er danskdomineret. Jeg er ærgerligt over ikke at
have mit Europa-flag med som modvægt til alle disse Danebrog
eller for den sags skyld andre nationalite-ters behov for at flage …
Aftensmad udenfor (marinerede kyllinge-bryststriber og fransk kartoffelsalat, spæ-det op med mere grønt + frugttarteletter til dessert), købt på indkøbstur i den gi-gantiske Leclerc lige bagved campinglad-sen.
Onsdag, 5.10.11 / overskyet
Det var årets sidste sommerdag, vil jeg tro. I dag gråvejr, pakke
sammen, tage af sted. Handlede lige i Leclerc inden, med campingvognen parkerende uskønt skråt bagud på den store, tomme parkeringsplads. Det blev en regning på over 100 Euro!!
Ingen problemer på den videre færd, og denne gang huskede vi at
dreje fra i god tid inden Strasbourg, så vi slap for katastrofeoplevelser, som fx en (næ-sten) for lav jernbanetunnel …
Ankom ved destinationen Mörsch ved 13-tiden, hvor vi var ventet.
Genboen Gertruds hus er i mellemtiden blevet malet i en flot, blå
farve med hvide vin-duesindramninger. Så nu står min mors stærkt
røde og et klart blåt hus over for hinanden og pynter og er en fryd for øjet.
Senere en cykeltur ned til Rhinen med Currywurst og Kellerweizen.
NB: Bilen skal til service i Karlsruhe på fredag kl. 10.
PSPS: Jeg har fået en irriterende bronchitis med halsbetændelse.
Torsdag, 13.10.11
Så oprandt desværre vores definitivt sidste campingdag for i år. Efter godt en uges tid i Mörsch, hvor vi fejrede både
min mors og Gerts fødselsdag, var på knap 50 km cykeltur på den fransk-tyske Pamina-cykelrute, der førte os 2 x

med færge over Rhinen, og var på smuttur til Amberg til familietræf – ja, så er vi nu på en god overnatningsplads syd
for Hannover (Seepark Derneburg, Holle. ACSI 15 Euro).
Motorvejsturen gik (næsten) glat og gnidningsløs i det fine efterårssolskin gennem farveglødende, bølgende landskaber. Et sted var der optræk til stau – vores GPS ville have os ud på en alternativ rute, men fortrød efter et stykke
tid, og vi fik lov til at fortsætte på motorvejen (som vi bedst kan lide). Det viste sig, at politiet selv var årsag til denne
stau. Der, hvor der pga. vejarbejde kun var 2 spor og hastighedsbegrænsning 60 km/t, der havde de faktisk lukket af
for højre spor, lukket en rasteplads, dirigeret alle lastbilerne ud på højre spor og ind på den lukkede rasteplads. Der
var fyldt op med politifolk og LKW, som åbenbart alle blev undersøgt og checket. Vi røg også gennem denne rasteplads, fordi vi i farten ikke forstod anvisningerne på trafikskiltet, men blev knapt nok ænset og passerede bare igennem. Herefter hverken flere stau eller stockender Verkehr.
Ankom på campingpladsen Derneburg kl. 17, kom på plads (3 transittere, heraf inkl. os 2 danskere), alt andet Dauercamper langs en idyllisk lille sø, beliggende i kønt landskab. Gik op til campingpladsens restaurant og spiste Zigeunerschnitzel + Bauernfrühstück, hertil øl. Maden kom vi kun halvvejs igennem, fik pakket resten af schnitzel ind til
frokost i morgen.
Sidder nu lunt inden døre ved næsten konstant blæsende varmeovn og tændt gulvvarme. Har købt 3 timers netadgang (Euro 5), som vi deler. Nu er det Gerts tur, jeg hygger mig i sengen med min franske krimi. Det er smuk og klar
fuldmåne udenfor og ret så køligt.
Fredag, 14.10.11 / morgentåge
Natten har været kold men stjerneklar, og her til morgen er landskabet gemt i tæt morgentåge, der dog heldigvis ser
ud til at opløses langsomt. Iflg. GPS’en når vi til frem til Roskilde ved 17-tiden. Farvel og tusind tak for denne gang.

Sidste nyt om campinglivets forskelligartede glæder:
Vi har nu vært hjemme i 4 dage og er i gang med at få styr på dagligdagen her i Roskilde igen. Campingvognen, der
stadig står i vores let skrånende indkørsel, blev i morges af den heftige vind skubbet nedad og ind mod bilen, hvor
den med trækbeslaget lavede bule i kofangeren. Hvordan kunne det dog ske?? Tjæ, vi glemte såmænd bare at trække håndbremsen … Så nu er det ikke kun campingvognen, men også bilen, der skal på værksted.
Men ellers har vi det godt og glæder os til næste sæson!

Vores rejserute

Vi boede på følgende steder:


Grossburgwedel, camping Springhorstsee



Karlsruhe (privat)



Montbarrey, camping Les 3 Ours (ACSI)



Santenay, camping Des Sources (ACSI i 2011)



Neydens, camping La Colombière (ACSI)



Châteauneuf-de-Gadagne, camping Fontisson (ACSI)



Six-Fours-les-Plages, camping Hôtellerie de Plein Air (ACSI)



Bourg-en-Bresse, Camping Municipal



Ribeauvillé, camping Pierre de Coubertin (municipal)



Karlsruhe (privat)



Derneburg/Holle, Seecamp Derneburg (ACSI)

