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En jomfrutur med autocamper: Lolland og Margueritruten
Derfor bliver det en autocamper
Langsomt men sikkert gryede på vores sidste tur med campingvogn en erkendelse: vi er vist modne til en autocamper. Når vi nemlig på campingpladserne sædvanen tro iagttager de nyankomnes gøremål i forbindelse med at
installere sig må vi jo indrømme, at dem i autocamper som regel er meget hurtigere på plads med det hele end os
med campingvogn: autocamperfolket plejer at komme langsomt snigende ind på pladsen med tydelig søgeadfærd,
standser til sidst målbevidst op det udvalgte sted, slukker for motoren, trækker håndbremsen - og så er de færdige.
Bord og stole er hurtigt hevet frem af autocamperens bagagerum - der kaldes "garage", lærer vi siden - men det er
også alt. En evt. markise er rullet ud i en håndevending.
Mens vi næsten altid er halvanden time om at komme på plads. Der er så mange småting, der skal ordnes, og alt
tager tid, især når ens gamle ryg protesterer oftere og oftere, og de gigtplagede fingre har svært ved at tage
ordentligt fat. Da vi rejste med telt var det først og fremmest vejen, der var målet. Efterhånden er vejen dog blevet
mere og mere noget, der skal overstås, også fordi GPS'en ofte ikke har forstået, at et langt vogntræk har visse
køretekniske begrænsninger. Derfor synes det for os mest hensigtsmæssigt at styre efter en fast destination og
forblive der et stykke tid - og således bliver det målet, der er målet. Konsekvensen er, at vi kommer til bare at køre
forbi alle perlerne undervejs.
Sådan havde vi det i hvert fald. Det ville vi nu gøre noget ved.
Og derfor ender det altså med, at vi en blæsende dag i juli måned henter en splinterny autocamper - hvor besværligt
- hjem fra Jylland. Den bliver efterfølgende opstaldet i en lukket hal hos en vognmand lige uden for Roskilde og
venter dér på at komme ud på eventyr. Det skal måske lige nævnes, at autocamperen er en knapt 7 meters Hymer
på Merceds-chassis.

En begyndelse med forhindringer...
... prøvede vi jo sidste gang vi var afsted med campingvogn. At det også skulle være tilfældet i denne her omgang
havde vi dog godt nok ikke forventet. I hvert fald svinger Gert og jeg os op på cyklerne for at køre de 5 km ud til
Kamstrup med henblik på at hente vores nyerhvervelse hjem til sin første tur. Vi glæder os helt vildt.
Men så nemt skulle det nu ikke gå. Første forhindring er, at den elektroniske brik, som åbner døren til den store hall
med autocamperen i, er gået død, døren vil og vil ikke åbne. Heldigvis er der nogen hjemme på vognmandens kontor
i bygningen overfor. Her bliver brikken kodet om og ja, nu virker den. Ih, der står så vores vidunder og tilsmiler os.
Næste forhindring: Gert trykker på nøglen for at åbne bilen. Og hvad sker der? Rigtigt: ingenting. INGENTING!
Uanset, hvor mange gange vi prøver og fra hvilken side. Ok, vi kan jo gå ind via bodelens dør og så håbe på, at bilen
kan startes alligevel. Nu er der bare det, at bodelens dør er forsynet med en ekstra sikkerhedslås. Frem med nøglen,
af med gummitutten, i med nøglen og dreje rundt. Dreje rundt? DET KAN IKKE LADE SIG GØRE! Nå, der skal nok
noget mere finderspidsgefühl til - men nej, nøglen bliver ved med at blokere, og vi må opgive. Bandeord fyger
gennem luften, forstås.

Gammeldags nøgle og gammelkendt hjælp
Dybt frustrerede tramper vi hjem igen og går i tænkeboks. Så kommer Gert i tanker om, at der findes en
reservenøgle inde i den elektroniske nøgle, og med denne vil man kunne åbne bildøren manuelt. Vi skynder os ud
igen til autocamperen, denne gang dog i bil. Brikken til hallen virker (!), Hymeren kigger forventningsfuldt på os fra
sin skråparkering, og vi kigger forhåbningsfuldt tilbage. Nu er der ingen problemer med at åbne bildøren på den
gammeldags måde ved at sætte nøglen i og dreje rundt. Men det er også det eneste, der kan lade sig gøre. Bilen vil
absolut ikke starte og virker musedød, og displayet over bodelens indgangsdør viser med al tydelighed, at bilens
batteri er afladet.
Heldigvis er vi jo hos en vognmand, og det varer heller ikke længe, før vi har fået strøm efter den gammelkendte
metode via startkabler og kan køre igen. Det bliver en god halv times opladningskørsel og så hjem igen.

Efterhånden er det blevet mørkt, og derfor opdager vi, at det efterinstallerede bakkameras betjeningsknapper lyser i
mørket - det er jo godt, for så ved man da, hvad man skal trykke på. Slet ikke godt er det imidlertid, at der ikke kan
slukkes for disse knapper. De bliver ved med at lyse og er således tændt hele natten - for slet ikke at tale om alle
døgnets 24 timer, når autocamperen for eksempel befinder sig i en uoplyst hal og ikke bliver rørt i 2 uger. Er det mon
det, der har afladet den?? Næste dag afmonteres sikkerhedslåsen indefra, så også denne dør kan bruges igen.

Vi vover pelsen
Men nu vil vi altså afsted. Der er planlagt 2 overnatninger, og da vi jo vil være i bevægelse det meste af tiden er der
nok heller ingen fare for, at batteriet bliver fladt igen. Det med afladningen samt sikkerhedslåsen må vi få kigget på,
når vi atter er kommet hjem. Så vi beslutter at vove pelsen og tage på tur. Nu sagde jeg, der er jomfruturen. Det er
ikke helt rigtigt, for vi har faktisk prøvet af være afsted på mini-tur til Møn, lige da vi havde fået Hymeren hjem.
Derfor bliver dette faktisk jomfrutur nummer 2. Men da vi stadig føler os som blodige nybegyndere ud i autocamperens univers er det nok ikke helt falsk varebetegnelse. Vi synes jo, der er stadig en del at lære, inden vi om
ikke så længe starter på vores traditionelle store efterårstur.
Denne her gang vil vi køre lidt længere sydpå, der hvor Danmark ender, set med vores Sjællandske øjne, og udforske
Lolland. På baggrund af, at der tales så meget om udkantsegnene, vil vi gerne se efter selv, hvordan der er i virkeligheden. Vi har besluttet at følge en bid af Margueritruten, der - som der står - fører langs de smukkeste ruter i
landet og forbi interessante steder - så noget må der jo være at se på.

Så er vi i gang
Nysted er vores føste destination. Da vi føst kommer afsted hjemmefra hen på eftermiddagen, følger vi GPS'ens
forslag om den mest direkte rute. Nysted har vi besøgt før. Det er en ualmindelig sød lille by ud til Femer Bælt, der
oser af gammeldags hygge og kan varmt anbefales at kigge nærmere på.
Vi har besluttet os for at tage ind på byens campingplads, det ved man, hvad er. I GPS-forvirring drejer vi (jeg) for
tidligt og kommer ind gennem byens centrum med en ret smal gade, der længere henne indsnævres yderligere af
noget vejarbejde. Og så er det jeg er glad for, at vi ikke er med camping-vogn på slæb! Indsnævringen forceres ved at
køre op over kantstenen, og snart når vi til campingpladsen i udkanten af byen, tæt på vandet.
Inden indkørslen passerer vi et hyggeligt område med stellpladser. Der står en autocamper i forvejen, med smuk
udsigt og markisen slået ud. Det ser fristende ud, men der er ingen el, har jeg set på DACFs app over stellpladser. Og

da vi ikke er sikre på, hvor meget strøm der utilsigtet tappes af vores motor, vælger vi nu alligevel campingpladsen.
Vi bliver meget venligt modtaget - hvorefter jeg opdager, at mit campingnøglekort er blevet væk! Det må stadig
befinde sig på en campingplads i Italien, åh åh, ikke godt. Heldigvis tager campingfatter det helt afslappet, bare han
får navnet, så skal det nok gå altsammen.
Og det gør det. Vi får en god plads i området med andre autocampere (så er der noget at lure dem af), hvor vi hurtigt
kommer på plads og kan nå en tur ind til byen, der ligger malerisk på den anden side af vandet (↑). Ålholm Slot
breder sig murstenstungt lidt længere ude og får det hele til at ose af historie. Det er ved at blive mørkt, da vi vender
hjem til campingpladsen (↓).

I mellemtiden har himlen brygget på tunge regnvejrsskyer, og inden længe styrter det skybrudsagtigt ned, man kan
næsten ikke høre sine egne tanker! Næste dag afslører, at jeg har glemt at lukke garageporten helt til, så regnen er
trængt ind gennem revnen og har lavet en mindre oversvømmelse derinde... Gert tager det pænt og tørrer indædt
op, uden at skælde (ret meget) ud.
Da vi fortsætter dagen efter er det stadig gråvejr - lige vejret til at være kulturel. Vi beslutter os for at gense kunstmuseet Fuglsang. Det ligger på Margueritruten, som er vores egentlige formål, så det passer jo fint. For at være på
den sikre side mht. Margueritrutens forløb har vi
hele to bøger til at guide os: Vejkort Danmark fra
2012 og en lige udkommet bog om Margueritruten. Her opdager vi, at begge udgivelser ikke altid
er helt enige om rutens forløb, og at skiltningen
ikke altid er helt konsekvent gennemført, så vi zigzagger noget retningskonfust rundt og rundt, kommer næsten forbi Nysted igen men havner til sidst
alligevel på parkeringspladsen til Fuglsang. Vi er lidt
spændte på, om der er plads til en autocamper det er der, selv om vi er nødt til at låne en bid at
båsen overfor. Men da der langt fra er fyldt op går
det jo an. Sidst vi var her, havde vi campingvognen
på slæb og måtte brede os over hele to parkeringsbåse. Så vi fylder da knapt så meget længere, hvilket jo også var meningen med det hele.

Fuglsang
Museet har en udmærket café, og da det er blevet frokosttid, er maven begyndt at knurre. To stykker traditionelt
dansk smørrebrød synes passende til en rejse langs noget så dansk som Margueritruten, og det smager da også godt.
Således styrket fortsætter vi turen. Det nærtliggende naturområde Skejten, som jeg gerne vil se, må vente til en
anden gang. Der er simpelthen for mange myg.
Lolland er fladt, får vi bekræftet, og gråvejret forlener landskabet ikke just et mere muntert skær. Vantore kirke (↓)
ser lidt mere spændende ud, men vi er forbi, inden jeg når at tage et ordentligt nærbillede af den.

Vi følger igen Marguerit-ruten, vælger dog at tage en lille afstikker mod syd ud til noget, der hedder Sandager og
som ligger helt ud til Bælt-havet. Hvordan ser der mon ud sådan et sted, hvor verden - på kortet - ender? Såmænd
sådan her (↓), og det er jo ikke helt ringe endda: ikke en menneskesjæl, nogle skure til fiskeredskaber, et par
beskedne både, fred og ro. Her kunne man faktisk godt overnatte i sin autocamper, der er ikke noget skilt, som siger
man ikke må, men vi vil gerne videre, det er jo kun først på eftermiddagen.

Sandager havn
På kortet ser vi, at der på vejen ud til Sandager ligger et mindesmærke: Høvængestenen eller Dødemosestenen. Den
skal vi hen og se. En oplysningstavle fortæller, at det er Lollands største sten, som er transporteret hertil af isen
under sidste istid, og at størstedelen af den er begravet under jorden. Med andre ord: det er en ordentlig krabat.

Høvængestenen eller Dødemosestenen. Læg mærke til Gerts hoved, der stikker frem bagved - det giver et godt
indtryk af stenens størrelse.
Vi hopper på Marguerit-ruten igen, den burde føre os langs søerne omkring Maribo. Dertil må bemærkes, at rutens
forløb ikke følger den slagne vej, men bugter og snor sig ud og ind gennem landskabet og fortrinsvis ad bittesmå
landeveje. Jeg ville være betænkelig ved at forcere dem med en campingvogn på slæb, men ligger man stationært på

fx. Nysted campingplads, så ville man kunne i ro og mag tage på udflugt uden at være bekymret for vejens hverken
beskaffenhed eller bredde.
Det korte af det lange i den aktuelle situation er imidlertid, at vejen er lukket pga. vejarbejde, vi må af Margueritruten og kan ikke genfinde den, trods ihærdige forsøg. Navigationen forgår efter kortet, dvs. det er mig, der viser vej,
men på en eller anden mærkelig måde passer kortet ikke sammen med virkeligheden...

Til gengæld kommer vi forbi den ene roemark efter den anden, roerne har gode vækstbetingelser her på Lolland.
Derfor dyrkes der her den dag i dag roer med henblik på fremstillingen af sukker.
Efter en del på afveje genfinder vi til sidst Marguerit-ruten og følger den nordpå, passerer Knuthenborg Safaripark og
ender på Bandholm havn ud til Sakskøbing Fjord. Byen har givet navn til de i sejlsportskredsene kendte Bandholmbådene, der indtil 1972 blev bygget på det stedlige værft.
Vejret er i mellemtiden klaret op og tegner ganske godt, så det bliver til en kop eftermiddagskaffe på havnens bordog-bænke arrangement.

Ikke langt fra Bandholm fortsætter Marguerit-ruten mod nord-vest og bringer os til ruinen Ravnsborg. Ravnsborg,
som i middelalderen var et vægtigt magtcenter, ligger på en bakketop 12 m over havet (↓), hvilket føles ret pænt
højt oppe, når man fra toppen skuer ud over landskabet. Vi er nemlig nået til "de lollandske alper", eller Ravnsborg

bakkerne. Landskab er kuperet (alt er relativt), og herfra er der den smukkeste udsigt mod Femø Sund med øerne
Fejø, Femø og Askø som de største og den lille havn Kragenæs, hvor der ligger en fin campingplads.

Eftermiddagen lakker mod enden, vi skal se os om efter et sted at overnatte. På stellplads-app'en har vi fundet en
plads på Tårs havn lige ved færgen til Langeland (↓). Dér skal vi hen og er hurtigt begejstret for stedet.

Stellpladserne ligger på en smal landtange med vand både mod vest (↑) og øst med udsigt til Langelandsfærgen (↓),
der sejler forbi en gang i timen. Havnen er lille og uprætentiøs, ud over nogle mindre sejlbåde findes der stadigvæk
et par erhvervsfiskere med tilhørende hyggeligt rod, der er opholds- og køkkenfaciliteter, toiletter og bad. Miljøet
virker autentisk og som glemt i en tidslomme. Et dejligt sted.
Overfyldt er her heller ikke. Der er 3 autocampere, os og to hollændere. El-standeren virker ikke. Gert ringer til havnens opsynsmand og bliver af ham telefonisk guidet til skuret med HFI-relæet, der skal slås til. Så har vi strøm, og
hollænderne og vi er glade. Nu kan vi i ro og mag sidde udenfor med et glas vin, inden jeg går ind og kokkererer min
karryret med gulerødder, ananas, forårsløg og kokosmælk, alt imens jeg nyder den fine udsigt (↑).

Senere kommer der et Folkevognsrugbrød fra Tyskland, og der er også en ung tysk familie på cykel med 2 små børn.
De er flittige brugere af køkkenet. Hvor mon de sover i nat?

Næste morgen: blik mod syd mod Nakskov fjord. Det trækker op med mørke skyer. Der er i øvrigt livlig mandagstrafik til og fra Langelandsfærgen.
Tårs havn er nabo til Nakskov. Nu vi er i nærheden vil vi gerne aflægge byen et besøg, selv om det igen er en
afstikker fra Marguerit-ruten. Nakskov har tidligere været en driftig handelsby men oplevet nedgangstider, da
værftet lukkede. Sukkerfabrikken er med til at holde liv i byen, og her findes i øvrigt også et sukkermuseum.
Fra Nakskov kan man tage på ægte øhop! En postbåd anløber i rutefart øerne Vejlø, Slotø - her findes Engelsborg
ruin -, Enehøje og landtangen Albuen. Det lyder jo helt eksotisk. Desværre må vi springe denne sikkert spændende
oplevelse over, da vi har en
tidsplan, der skal overholdes.
Derfor bliver det bare til en
slentretur gennem Nakskov,
dog med et besøg af kirken.
Det er mandag formiddag,
forretningerne har åbent, folk
er ude at handle. Bymidten
har hyggelige gamle huse, og
Nakskov præsenterer sig fra
en ganske indbydende side
(↓), selv om den ene og anden butik er lukket.

Nakskov. Et af de gamle gadestrøg.

Nogle indtryk fra Nakskov by. Her er ganske hyggeligt, omend lidt
søvnigt, men det kan skyldes, at det er mandag formiddag, hvor
(gade)livet ikke er kommet på omdrejninger endnu. Byen er bestemt et
besøg værd.
Vi holder fint nede ved havnen, der bærer præg af industri og erhverv.

Videre på vores færd ad Marguerit-ruten gør vi holdt ved Kong Svends Høj, "Vestlollands anseeligste oldtidsminde og
Danmarks største velbevarede jættestue" (kilde: Danmarks nationale seværdigheder, 1995).

Og vi afslutter denne sightseeing-runde ad en bid af Marguerit-ruten med Kragenæs havn, vis-à-vis til campingpladsen, som vi lå på for nogle år siden med vores første lille campingvogn. Herfra kan man sejle til øerne Fejø og
Femø. Det har vi prøvet tidligere og kan derfor stærkt anbefale at unde sig denne udflugt.
I denne omgang nøjes vi med en beskeden Hymer-frokost, inden vi via Sakskøbing - hvor vi også lige kaster et blik på
stellpladserne ude på lystbådehavnen - tager den slagne vej hjem.

Kragenæs hav med campingpladsens hytter i baggrunden. Pladsen ligger vældig godt.

Summa summarum
Vi må jo konstatere, at man med autocamper er mere mobil end med en campingvogn. Man behøver ikke gøre sig
alt for mange bekymringer om vejen og ruten i relation til et langt vogntræk, om der er parkeringsplads nok, om man
kommer rundt om hjørnet eller ud eller ind. Vi kører bare efter kortet, og selv de mindste veje føles ikke som
uovervindelige forhindringer. Det er vores erfaring, at evt. modkørende som regel altid holder pænt ind til siden for
at muliggør passagen, og det er vi jo glade for. Men selv om vi skulle bakke, er også dette et mindre problem,
sammenlignet med campingvogn på slæb. Det er, som om man har mere kontrol over køretøjet, når man ikke kører
med påhæng, der godt kan føles at føre sit eget liv.
Det er også klart, at kadencen ændres noget. Man er mere "on the road" og flytter sig oftere - hvilket dog sjovt nok
ikke forekommer så besværligt som med en campingvogn, hvor der først skal pakkes ind og efterfølgende ud igen.
Alt er parat til umiddelbar brug inde i en autocamper, og det oplever vi som en stor fordel.
Nu skal vi, som indledningsvis nævnt, snart på vores længere efterårstur. Vi er spændte og glæder os meget men er
også klar over, at man - uden en separat bil - skal tænke lidt anderledes, når steder og opholdets længde skal
planlægges. I denne sammenhæng er det for os et betingelsløst must at medbringe cykler (som vi i øvrigt også var
glade for på vores campingvognsture). Vi har talt om at anskaffe os el-cykler for at opnå en lidt større aktionsradius.
Men det bliver først til næste år.
Og et sidste ord om Udkantsdanmark: Vi er glædeligt overrasket over, hvor spændende Lolland faktisk er! Meget har
vi ikke set endnu, så vi kommer gerne igen.
Mange glade campinghilsener
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