Efterårstur med Hymeren 2015
Sydtyskland og Alsace: Del 2

Videre går det. Vejret er ikke det bedste mon ikke solen skinner i Alsace? Vi må hen
og se efter, og i øvrigt er Alsace jo altid en
rejse værd.

Onsdag, 9. september 2015
I går forlod vi campingpladsen i Engen.
Turen gik gennem den sydlige del af
Schwarzwald, gennem Höllental, strejfede
Freiburg, førte over grænsen til Frankrig
ved Breisach og endte til slut på campingpladsen i Guebwiller i det sydlige Alsace.
Vi har udsigt til et fransk vandtårn og er
tæt på Leclerc, der er mange træer, gennem hvilke man kan skimte vinskråninger og Vogeser-kammen med
Grand Ballon og radarstationen på toppen. Her er ganske fint, parcellerne er opdelt med halvhøje hække,
det er en ACSI-plads.
Grand Ballon med radarstationen på sin runde top, set gennem træerne fra vores plads.

Vi cyklede lige en tur ind til Guebwiller (←), der slet
ikke ligner en typisk Alsace-by, mest bare fransk provins. Men den har til gengæld to store, kunsthistorisk
interessante kirker, som vi skal se på nærmere.
I dag: Strålende vejr. Cykeltur op til Murbach for at se
på den amputerede romanske kirke, hvis hele bagdel altså skibet - mangler. Kirken gælder som kunsthistorisk klenodie. Turen opad kræver gode ben. Tilbage i
Guebwiller ser vi på de to store andre kirker. De er
begge to utroligt smukke, den ene senromansk, den
anden klassicistisk. Og store er de, helt over-

dimensioneret i forhold til byens kun 11.500 indbyggere. Men de vidner om en tid, hvor klosteret Murbach,
som Guebwiller hørte ind under, var betydningsfuld og velhavende. I dag har byen sit eget, beskedentautentiske ansigt, klostret er nedlagt for længst.

Øverst: Området er meget kuperet og omgivet af
grønne bakketoppe. Cykelturen herop var ret sej.
Den romanske kirke i Murbach, for foden af Grand
Ballon. Grundlagt 727, siden magtfuld Benediktinerabbedi. Ødelagt under den franske revolution 1789 .

Det karakteristiske er, at
kirken virker imponerende og gevaldig - forfra. Bagsiden mangler, som det fremgår af billedet
ovenfor t.h. På den tomme grund er der i dag kirkegård.
Som sædvanligt ved klostre findes her også en meget idyllisk urte- og blomsterhave, anlagt og
vedligeholdt efter middelalderens forbillede.

Og mens vi er ved kirker, så skal vi på tilbagevejen da også cykle forbi
Guebwillers to andre kirker.
Begge disse er meget forskellige, kun i størrelsen er de næsten identiske. De ligger heller ikke langt fra hinanden midt i byen. Den ene,
St.-Léger (←) er overvejende senromansk, den anden, Notre Dame
(↓) er klassicistisk og det største bygningsværk i denne stil i Alsace.
Begge meget imponerende.

St.-Léger: Fascinerende farvespil, når solen bryder igennem de farvede mosaikvinduer og skaber en
stemning af middelaldermystik.

Senere har vi slået os ned på terrassen på bagsiden af campingpladsens reception,
hvor der er WiFi. Solen er stadigvæk oppe men rører nok snart toppen af Grand Ballon.
Derefter er den væk. Vi har tænkt os at tage videre i morgen, op i højderne, for at
finde en plads ude i naturen, hvor vi kan overnatte. Det skal vi jo også lige prøve. Man
er vel selvforsynende.
Torsdag, 10. september 2015
Toppen på Grand Ballon

Til Grand Ballon føres vi ad
en meget, meget snoet, øde
og meget smal vej. Heldigvis
er der ingen modkørende.
Der er godt med turistleben
på parkeringspladsen. Vi
stiller os lidt afsides og
marcherer opad til radarstationen. Selvfølgelig er udsigten fantastisk her oppefra, især fordi vejret er til
det. Og efter Grand Ballon
vil vi naturligvis også aflægge Petit Ballon et besøg, men først skal vi have lidt Hymer-frokost. Petit Ballon er imidlertid ikke sådan til at
finde, men til sidst lykkes det. Heroppe falder skråningen stejlt ned, hvilket giver gode opvinde. Det udnyttes da også af en del mandfolk, der er i gang med deres legetøj: modelfly. Det ser sjovt ud, når de små
fly boltrer sig højt oppe i luften og slår deres kaprioler.

Jeg får mig lige en kop kaffe efter Hymer-frokosten. Solen skinner, men luften er lidt skarp, så Gert holder sig indenfor.

På Petit Ballon, da vi langt om længe har fundet den (↕).

Modelflyverne.

Nu bliver det
langsomt tid til
at finde en plads
for natten. Vi
satser på et eller
andet tilfældigt
sted langs Route
du Crête, og på
kortet ser Le
Hohneck lovende
ud, storslået udsigt hele vejen
rundt. Nået frem
må vi dog erkende, at de ikke vil
have autocampere, der er mange personbiler og også godt med parkeringsplads, men spærret med bom i
personvognshøjde, så vi må ned igen, selv om det ville have været et perfekt sted at stå her.
Enden på det bliver at vende om og tage ind på Grand Ballon parkeringspladsen, hvor vi spiste frokost. Alle
udflugtsbilisterne er væk nu og her er blevet fuldstændigt tom, på nær et par andre autocampere lidt
længere henne. Vi rykker vores to stole plus et glas vin ud i den sene eftermiddagssol (↓) og nyder det
fantastiske panorama, højdedragene mod vest strækker sig i én lang kæde fra nord til syd, så vi kan følge
solen på dens vej ned. En af turen absolutte højdepunkter.

Solnedgangen bliver noget af det flotteste, man kan tænke sig - direkte fra første parket.

Natten er kulsort og uden en lyd, himlen et stjernehav, mælkevejen som malet på i eet penselstrøg. Luften
kold. Vi vågner først igen, da klokken er næsten 8.30.
Fredag, 11. september 2015
Efter morgenkaffen forlader vi Grand Ballon. Det er svært at løsrive sig, her er bare SÅ smukt. Senere
tænker jeg: hvorfor blev vi egentlig ikke? Det kunne vi da godt have gjort! Men nu stiler vi altså mod
Ribeauvillé , hvor vi ankommer 7 minutter inden middagslukningen (hvilket vi får at vide: ”I har 7 minutter
til at finde en plads”) og vælger
den mindst ringe af de 3, der er
til udvalg. Pladsen er meget
skyggefuld, ærgerligt, på nuværende tidspunkt af året vil vi
gerne have sol og varme. Her er
– som sædvanligt – mange
mennesker, der er tæt på fuldt
belagt. Derfor er de gode
pladser desværre optaget.

Vores plads i Ribeauvillé. Vi ligger
lige op ad sportspladsen, ikke et
græsstrå, meget skyggefuld. Her er
solen lige på gæstevisit.

Cykler over til Leclerc for at handle, sidder efterfølgende med et glas vin i solen, der er på gæstevisit og
dukket frem under trækronerne, flytter bilen i en anden position, der er bedre pladsmæssigt, men desværre står den så ikke i vatter, trods kilerne. Nå. Gert annoncerer, han vil sove med hovedet den anden vej
i nat (og det gør han), aftensmad, hygge inden døre. Kan se gennem forruden de oplyste borge samt en
restaurant halvt op ad bjergsiden – det er ren Tivoli, på den eventyrlige måde.
Vi vil se, hvordan pladssituationen udvikler sig i morgen. Måske flytter vi, i givet fald senest på søndag, til
en anden campingplads.

Søndag, 13. september 2015
I går tog vi på cykeltur til Bergheim og fandt to andre, små campingpladser, begge midt i vinmarkerne,
neden for højderne. Pladsen Les Noyers tiltalte os mest. Der er nogle dejlige, store pladser, adskilt af små
buske og træer og blik ud over vinmarkerne. Til gengæld er de sanitære forhold temmelig primitive, men så
vidt jeg kunne se på prislisten er der skam internet. Cykelturen ind til Bergheim derfra tager vel 5 minutter,
og Bergheim er en meget sød lille Alsace-by.

Alsace-motiv med næsten allesteds nærværende Haut-Koenigsbourg, når man bevæger sig rundt i Ribeauvillé-egnen.

Lidt alsacisk frokost skal der også til. I Bergheim finder vi en lille café,
hvor vi spiser tarte flambée og får dertil et glas Riesling (←). Sjove
skulpturer i vinmarkerne (↑).

Vi beslutter at flytte til den anden plads søndag, altså i dag. I nat regnede det imidlertid kraftigt, og det er
trist gråvejr her til morgen. At pakke sammen og flytte er en lidet tiltalende affære, når alt er vådt, så vi
bliver en nat mere. Så må vi se, hvad vi finder på i morgen.

Der er kommet nogle ledige pladser rundt omkring, men desværre ikke i autocamperafdelingen. Gert og
jeg havde en snak med danskerne skråt overfor. De har el-cykler, og vi skulle lige forhøre os om deres
erfaringer. Som forudset er de selvfølgelig gode. Sådan nogle skal vi også have, men først til næste
(camping)år.
Klokken er 12.12, det er stadig deprimerende gråt og trist, og vi kukkelurer
lidt mistrøstige inden døre under de mørke træer (→). Gert er på internettet
(kun én device ad gangen!), så vi må se, hvad resten af dagen bringer. Vi
mangler jo også at gå en tur i byen. Det er da et absolut must.
Den tur bliver det til efter frokosten. Vi trasker den gammelkendte rute ind til
byen, hvor der – surprise surprise – er mange mennesker, der alle sammen ligner turister. Mens vi slentrer
og kigger begynder der at vise sig blå sprækker i skydækket, og da vi har siddet lidt på bænken foran kirken
bryder solen frem, så det bliver lummert-varmt. Dejligt at kunne smide overtøjet.

Ribeauvillé. Gammelkendte motiver, malerisk
hver gang, og en sjov detalje fra indgangen til
en boghandel, der samtidig bygger på et ordspil.

Efter hjemkomsten fra byen er der også kommet sol på vores parcel, og himlen er helt blå. Ved siden af på
sportspladsen er et hold glade unge i gang med at spille højlydt og engageret søndagsfodbold, de tre
svenskere ved siden af hygger sig snakkesaligt under markisen, og ved siden af dem igen er der kommet to
danske autocampere, der ligeledes hygger sig, så det kan høres.

Nu er sommeren vist kommet tilbage, så vi hiver stormbardunerne op. Det skulle vi bare aldrig have gjort,
for lidt over klokken 22 rammes vi af det mest voldsomme tordenvejr, man kan tænke sig – det er, som om
himmel og jord står i et. Vi når lige at styrte udenfor, inden det for alvor bryder løs, slår febrilsk
stormpløkkerne i igen og bliver pjaskvåde helt ind til underhylerne. Udenfor står cyklerne og sopper, og det
gør opvasken også. Forhåbentlig har vejret beroliget sig til i morgen.
Vi vil definitivt bryde op og forlade Alsace for denne gang. Vores mål bliver Freiburg.

Mandag, 14. september 2015
Så nåede vi altså campingpladsen Hirzberg i
Freiburg, 1,5 km fra det historiske centrum.
Campingpladsen er en ACSI-plads, ikke særlig
stor, terrasseformet, mange høje, skyggefulde
træer, godt belagt. Vores plads - en af de sidste
- er så lille, at vi ikke kan rulle markisen helt ud,
og det er heller ikke så hyggeligt, at sidde inde
under den, fordi der er for mørkt. Så vi flytter
møblerne foran bilen (←). Alle dem, der kommer efter os, bliver presset og stablet ind, selv
om det næsten ikke kan lade sig gøre. Bagsiden
af den sidst ankomne overfor rører næsten
hans nabos markisekant. Utroligt. Hele tiden blev der faktisk ved med at komme lange campingtræk og
halvstore autocampere – men det lykkedes for fatter, at finde et efter hans definition egnet hjørne til de
sidst ankomne også. Han er supergod til at dirigere baglæns på plads.
Mens vi er her har der to gange været skybrud og tordenvejr. Temperaturen er ellers ganske behagelig, og
vi nåede da også lige at gå ned til et nærliggende indkøbscenter mellem to gange regnvejr, hvor vi
provianterede hos REWE. I morgen bliver det så sightseeing i byen i håb om mere stabilt vejr.
Tirsdag, 15. september 20
Tåleligt vejr. Vi cykler
ind
til
centrum,
slentrer gennem byen
og sightseer, besøger
domkirken (Münster),
bestiger tårnet, spiser
frokost. Freiburg var
næsten en ruinby
efter krigen og måtte
kraftigt genopbygges.
Det kan ses på bybilledet, som jeg
faktisk husker mere
historisk end det er.
Domkirken har dog
overlevet uskadt plus
nogle bygninger omkring kirkepladsen. Resten er 50'er-moderne. Byen præges af de mange studerende, universitetet er

eftertragtet, Freiburg har en formidabel beliggenhed med høj fritidsværdi: Schwarzwald, Bodensøen,
Alsace, Schweiz nærmest foran hoveddøren. Og så er området også kendt for af have nogen af Tysklands
højeste gennemsnitstemperaturer.

Freiburgs absolutte vartegn: de små vandløb, "Bächle", som gennemkrydser
Altstadt, og Domkirken med tårnets filigranagtige stenhuggerarbejde. Den
regnes for en af gotikkens højdepunkter i Tyskland.

Nogle indtryk fra Freiburg: domkirkepladsen, set oppe fra tårnet,
et blik ned ad koret. Og så opdager vi, at byen har Isfahan i Iran
som venskabsby. Vi skal rejse dertil en måned senere.

Næppe er vi kommet hjem, begynder det igen at regne. Og igen er der stablet og stuvet og presset
sammen, så man næsten sidder på skødet af hinanden - campingpladsen er tilsyneladende meget populær.
Dagen klinger ud med vores tilkøbte computertime.
Onsdag, 16. september 2015
Silende regn om formiddagen (NU KAN DET SNART VÆRE NOK!), efter frokost opklaring og næsten brændende sol. Vi marcherer op over bjerget bag campingpladsen til Freiburgs såkaldte Schlossberg, tager
tandhjulsbanen ned, slentrer gennem byen med henblik på at finde vejen hjem.

- På vej op over bjerget bag ved campingpladsen.
- Freiburg kommer til syne.
- Tandhjulsbanen ned til byen.

Det bliver Augustinerweg, der ligner en smart genvej men er det
aldeles ikke. Efter indledningsvis
at se rigtig ud, begynder den
pludselig at skifte retning og
slynge sig i serpentiner opad og
opad gennem skoven - er vi kommet på afveje? Efter godt 3 timer i alt skimter vi campingpladsen neden for vores fødder. Pyha, det var
godt. Sveden driver af os, luften er varm og ubehagelig lummer, vi trænger med andre ord til et bad. Kort
efter vi har sat os udenfor for at nyde resten af eftermiddagen begynder det at dryppe – vi må ind. Øv.
Fredag, 18. september 2015
Efter en hel dag med dagsregn lader
vejret til endelig at blive bedre. Vi gør
alvor af vores forsæt med at tage op til
bjerget Schauinsland, Freiburgs "Hausberg" 8 km herfra. En svævebane (→)
fører op til toppen; den vil vi tage. Men
først står den på en sej cykeltur hen (op)
til stedet, hvor banen afgår fra. Vi
tramper derud ad, hele tiden med let

stigning, det er en endeløs stroppetur, hvor vi må trække cyklen 2 gange, inden vi er nået i mål ved banens
afgangshal. Svæveturen op tager 20 minutter til en pris på EURO 11 pr. pensionist-næse. Oppe er det halvtåget, og tågebankerne driver hen over granerne og højdedragene. Den fantastiske udsigt er der ikke ret
meget af, men ikke desto mindre er her spændende alligevel, når landskabet sådan kommer og går. Ikke så
langt fra os bliver Feldberg, Schwarzwalds højeste top på 1493 m, mere og mere synlig, mens skyerne
letter lidt. Med klamme fingre spiser vi vores frokostpakke, siddende på det tørre hjørne af en våd bænk,
og skutter os.

Ikke den store udsigt til at begynde med. Efterhånden letter skyerne lidt, og panoramablikket kommer til syne, så man kan se,
hvor flot her er. Man kan endda kigge over mod Schwarzwalds højeste top, Feldberg, 1493 moh.

Cykelturen tilbage bliver en frydefuld oplevelse. Vi rører ikke pedalerne en eneste gang, det går i et eneste
glidende, 8 km langt stræk nedad mod byen, hvor vi først til allersidst skal træde på bremsen. Da vi
kommer hjem til campingpladsen er solen brudt frem mellem skyerne, der efterhånden forsvinder, så vi
kan sidde ude og hyggelæse. Senere cykler vi til Gasthaus Schützen (↓), et lovende spisested vi fandt på
vejen tilbage. Portionerne er megastore og maden upåklagelig.
Nu sidder vi hjemme og slår mave,
bukselinningen strammer, månen
er tiltagende, og i morgen stiler vi
mod Karlsruhe ad Schwarzwalds
højderyg.

Lørdag, 19. september 2015
Omkring kl. 10 forlader vi camping Hirzberg i Freiburg. Vi kører over højderne af Hochschwarzwald, og der
er mange meget flotte panoramer. I Alpirsbach er der en tom stellplads, hvor vi spiser frokost og holder
middagspause med lidt læsning og lidt powernapping. Vejret bliver regnvejr men er holdt op igen, da vi
ankommer omkring kl. 16 hos min mor ved Karlsruhe. Nu bliver det spændende at se, om der er plads til
Hymeren i gården foran huset.
Det er der. Gert bakker noget så nydeligt helt op til garagen, og der står vi nu bag lukket gitterport ud til
vejen, om end ikke helt i vatter, dog heldigvis den "rigtige" vej, og føler os hjemme.
Fire dage senere tager vi de 950 km hjem til Danmark i et stræk.
Afsluttende bemærkninger
Vejret var ikke helt med os denne gang. Man skal nok syd for Alperne, hvis man vil være mere sikker på
solskin. Det husker vi til næste gang. Heldigt var det, at vi befandt os i Tyskland, Hymerens hjemland, da
vi havde brug for et værksted, fordi jeg taler sproget. Og så er vi overrasket over det store antal stellpladser overalt, selv i den mindste flække er der en. Til gengæld synes vi ikke særligt godt om den type
stellpladser, hvor man står som sild i en tønde. Der må - hvis muligt - gerne være græs under fødderne og
god plads og helst også lidt privatliv. Overrasket er vi også over de på nuværende tidspunkt mange
campister, vi møder undervejs, flertallet af dem i autocamper.
At rejse med autocamper giver en mere intensiv rejsepuls. Det bliver man afhængig af. Har man først
prøvet at overnatte ude i fri natur, forekommer en campingplads næsten som en slags "reservat". Derfor
glæder vi os helt vildt til vores næste tur, inden camperen puttes i mølpose for vinteren. Det bliver et par
dage Sjælland rundt, hvor vi vil fortsætte vores jagt på Margueritruten og vil holde os til stellpladser for
natten.
Glade campinghilsener
Renate og Gert
www.verden-udenfor.dk

Vores rejserute
(klippet sammen fra Google Maps og derfor lidt forvirrende pga. proportionerne)

Overnatninger undervejs:

















Waldcamping ved Ketzin (nær Berlin)
Greiz (Stellplads)
Maincamping Lichtenfels
Bayreuth (Stellplads)
Camping Fichtelsee, Fichtelberg
Amberg (Stellplads)
Bad Waldsee (Stellplads)
Camping Waldbad, Isny/Allgäu
Amtzell (Stellplads)
Camping Ferienpark Orsingen, Orsingen
Camping Sonnental, Engen
Camping Le Florival, Guebwiller
Grand Ballon (Parkeringsplads)
Camping Pierre de Coubertin, Ribeauvillé
Camping Hirzberg, Freiburg
Hjem den slagne vej via Puttgarden-Rødby

