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Loire ved Diou

Mandag, 21. maj 2018: Fra Tartas til Cahors
Vi tager videre, skråt mod nord-øst og lander på campingpladsen i
Cahors, hvor vejret i mellemtiden er blevet sommerligt.
Stedet kan vi vældig godt lide med det samme. Parcellerne er meget store, adskilte fra hinanden med halvhøje hække. Det føles, som om vi står
mutters alene i en stor grøn park. Byens centrum er i gåafstand herfra.

Tirsdag til torsdag,
22. til 26. maj 2018:
Cahors og omegn
Gennemgående har vi
herligt vejr. Endelig. Vi
går og cykler til og fra
byen, slentrer til katedralen og kigger ind,
slentrer gennem markedet med et overdådigt udvalg af fødevarer og videre til Place
Wilson med et stort
Brocante-markedet, får
os et glas vin på en café, kigger på resterne
af et romersk amfiteater, der befinder sig
nede i parkeringskælderen, spadserer op til
den ”spidse” ende af
den gamle by, dasker
tilbage igen ad hovedgaden og spiser plat du
jour på en restaurant
med andre frokostpauserende franskmænd,
handler i en Intermarché i nærheden.
Vores parcel. Nederst: På
vej mod centrum

Med andre ord er alt fryd og gammen, og vi nyder det sommerlige udeliv i alle de dage, vi er her.
Jeg får endda vasket, tøjet tørrer hurtigt i den varme, sommerlige brise. Imens forsøger Gert at
reparere campingstolene med gaffatape, campisternes "arkitektens trøst". Stolene har som sagt
nået grænsen af deres levetid, og vi håber, de holder turen ud. Eller i hvert fald, til vi er nået til
Danmark. Alternativt: til vi finder nogen nye undervejs.

Stemningsbilleder fra Cahors: gadestrøg, torvedag, loppemarkedet, den gamle bro Pont Valentré, katedralen. Lidt af hvert.

Loppemarkedet. En sød, kvindelig gademusikant. Et
glimt af katedralen med de usædvanlige to kupler for
enden af gaden. En formiddagsmiddagslukket café.

Efter et fornyet besøg på turistkontoret og forespørgsel hos en mere velinformeret medarbejder
lykkes det os at få en brugbar brochure over Véloroute du Lot. Super. Den følger vi, indtil
Château de Caïx ovre på den anden side af floden dukker op, og vender derefter om. En anden,
lidt længere cykeltur fører os op til udsigtspunktet Mont Cyr, hvor vores e-bikes kommer på hårdt
arbejde. Men det lønner sig, for herfra der er en forrygende udsigt over Cahors og omegn.

Indtryk undervejs. Der findes andre vinslotte her i omegnen end Château de Caïx. Byggestilen ligner lidt.

Cäix ligger over på den anden side af Lot-floden. Det bliver derfor kun et kig på afstand (ok for os), men vi kan
da konstatere, at slottet ikke ligefrem hører med blandt de mindste. Standsmæssigt royalt skal det jo være.

Cykelpause ved Lot. Panoramaudsigt oppe fra Mont Cyr. Cahors ligger lunt og smukt i Lot-svinget.

Cahors set oppefra. Campingpladsen befinder sig
bag sportsanlægget på højre side af floden, inde i
den grønne tykning. Her oppefra træder katedralens lidt utraditionelle byggestil meget tydeligt frem.

Søndag, 27. maj 2018: Cahors
Nu lakker vores tid her i Cahors mod enden. Godt nok er her fortsat dejligt, men vi vil også gerne
se andet. Ydermere er vejret - efter nogle dages højsommer - nu blevet mere omskifteligt og uden
sol. Regnskyer truer. Sidst på eftermiddagen har solen dog taget føringen igen, det er lummert. Vi
marcherer en sidste gang ind til byen (25 min.) og går rundt, lidt som for at sige farvel.
Om aften eksploderer lummerheden med et kraftigt uvejr og et skybrud af rang. Og så opdager vi
til vores store forfærdelse, at der pibler vand fra panoramaruden og ned ad foldegardinets føringsskinner. Panik! Vi er nødt til at sætte vores to kaffekrus under, en på hver side, for at samle vandet
op. Tanken om at køre direkte til Hymer i Bad Waldsee tager form.
Mandag, 28. maj 2018: Fra Cahors til Diou ved Loire
Ja, vi er på vej til
Bad Waldsee. Til
Hymer har jeg
ringet i forvejen og
fået at vide, at man
bare kan komme,
når det handler om
noget akut. Vi har
prøvet
det
før.
GPSen bliver sat til
endemålet
(godt
800 km), og så går
det bare derudad i
håb om nul regnvejr så længe. Idag
havnede vi så på
en campingplads et
eller andet sted
ved
den
unge
Loire-flod, øst for
Clermont-Ferrand.
Her virker halvdødt, også på campingpladsen.
Aftentur ned til Loire-floden, som campingpladsen ligger op til. Her er sikkert skønt om sommeren, nu virker
der temmelig forladt. Det gør campingpladsen også. Lidt senere opdager vi, at der er stellpladslignende
forhold på torvet, hvor der bl.a. findes de fineste toiletter. Et par andre autocampere har været smartere end
os. Men nu er vi jo tilmeldt og har betalt; derfor bliver vi.

Tirsdag, 29. maj 2018: Fra Diou til Bad Waldsee
Køre og køre og køre de resterende omkring 600 km til Hymer, hvor vi ankommer ved 17-tiden. Vi
indtager samme plads som sidst og spadserer derefter ned til byen, som er meget sød og ligger
ved en lille sø. Spiser på en italiensk restaurant og så er det tilbage og i seng.

På parkeringspladsen ved Hymers service-center,
dvs. værksted + udstillingslokaler. Nøjagtigt her
har vi stået før↑. På spadseretur ind til hyggelige
Bad Waldsee for en bid mad. Nu må vi se, hvornår vi kan komme til i morgen. Sidst gik det jo lynhurtigt.

Onsdag, 30. maj 2018: Bad Waldsee og derefter Buxheim/Memmingen
Straks vi er vågnet piler jeg over til Servicecenteret for at blive registreret som Notfall. Og så er det
ellers om at vente. Vejret er heldigvis strålende, vi kan etablere os med vores læderede campingstole ovre i midterrabattens grønne område og fordrive ventetiden med at læse.
Endelig, en gang efter frokost, bliver det vores tur - dog ikke uden at have rykket først. Jeg har på
fornemmelsen, at vi var lige ved at blive glemt. Mens Franz er på reparationsbordet kan vi endelig
forlade vores venteposition og gå tur i udstillingshallen med den tilknyttede shop. Resultatet bliver
to nye campingstole på tilbud. De gamle efterlader vi til udsmidning. Alle er glade.
Efter 1 ½ time triller vi igen.
Vi stiler mod en campingplads syd for byen
Memmingen i Allgäu: alt
optaget. Derefter runder vi
stellpladsen: sild i tønde.
Først tredje forsøg lykkes:
campingpladsen i Buxheim 4 km NV for Memmingen, har en ledig plads.
Vores parcel. Ikke den mest
ideelle i vores øjne, men til
gengæld har vi et stort og
dejligt
egetræ, der giver
skygge. Straks kommer vores
nye stole til indsats.
Vi kryber sammen inde under
egetræets skygge, fordi det er
meget varmt.

Vi puster ud og spiser
aftensmad i restauranten lige ved siden af. Pyha, sikken dag. Til og med er det meget lummert
med temperaturer op til 27 grader. Om natten bliver det et forrygende uvejr, men nu holder vores
vindue tæt!

Torsdag, 31. maj 2018: Fronleichnam. Buxheim
Blå himmel og varme! Det er katolsk helligdag idag. Om eftermiddagen går vi rundturen på
”Kartäuserweg” og besigtiger byens seværdighed: Kartausen, dvs. klostret og barokbasilikaen
med de fantastiske udskårne korstole (fotos).

Senere sidder vi under vores skyggetræ og venter på at Tragiaen bobler færdigt. Mon det igen
bliver tordenvejr i nat? Det er i hvert fald meget lummert. Himlen lover det ene eller det andet. I
morgen har vi tænkt os at cykle ind til Memmingen, men vejret bliver vist ikke det bedste…
Fredag, lørdag, søndag 1.-3. juni 2018: Buxheim
Jo, det gjorde. Alle 3 dage har vi fint vejr, sommervarme op til 27 grader. Men om natten fredag og
lørdag heftigt regn- og tordenvejr. 2 x cykeltur ind til Memmingen og slentre rundt ved at følge de
to foreslåede turistruter. Man får set noget på denne måde.

Memmingen. Det centrale torv og et politi-bryllup.

Idag, søndag, en skøn cykeltur til Ottobeuren og den barokke basilika; den er helt overvældende,
især indeni. Senere læsehygge foran camperen. Det går videre i morgen.

Kirkens ydre kan ikke måle sig med det indres pomp og guldskinnende pragt. Udefra virker den nærmest
beskeden i forhold til.

Fra vores parcel kan vi holde øje med campingpladsens aktiviteter, da vi har direkte udsigt til indgangen.
Derfor kalder jeg vores autocamper her "portnerbolig". Man kan også lige få øje på det store egetræ, der giver
os skygge i varmen.
Campingpladsen ligger ved en lille sø med smukke solnedgange.

Mandag, 4. juni 2018: Fra Buxheim til Ochsenfurt
Mandag er køredag. Først motorvej, de sidste to tredjedele af strækningen til Ochsenfurt
landevej. Vi installerer vi os på Knaus Main-Camping, en udmærket plads ned til Main-floden.
Varmt er det, da vi ankommer. Den anviste ACSI-plads er vi ikke helt glade for, så jeg får byttet til
en anden plads – en ”komfort” til ekstra penge, til gengæld dejlig stor og skyggefuld. Det er der
nemlig brug for, idet temperaturen når i disse dage helt op på sveddrivende 29 grader.

Vores parcel er kun ved en gangsti adskilt fra floden Main. Så vi flytter møblementet over på den anden side
og nyder morgenkaffen dér.

Tirsdag, onsdag, torsdag 5.-7. juni 2018: Ochsenfurt + udflugter
Varmen fortsætter, hurra. Vi cykler ind til byens centrum (en lille, men meget charmerende by),
cykler ad Maintal-Radweg til Würzburg den ene dag og til Kitzingen, ligeledes ad nævnte
Radweg, den anden dag. Stopper undervejs i utroligt pittoreske miniby Sulzfeld.

2 x Ochsenfurt, en meget hyggelig, lille by.

Cykeltur langs Main med indlagt hvilepause.

På vejen hjem trækker mørke skyer op, lummerheden varsler tordenvejr. Da vi passerer en
campingforhandler hugger vi bremserne i, trods de mørke skyer i nakken. Ind og ose – og fare ud
igen med et SOG-filter, en klapskammel og en lille el-kedel; så kan den fremover blive i camperen
som fast inventar, i stedet for den hjemmefra. Jaja, det er svært at modstå camping-fristelser...

Spisetid efter ankomsten i Würzburg. Der er flot
udsigt fra restauranten.
Würzburgs vartegn er klosterkirken "Käppele", der
stikker sine karakteristiske barokke tårne op ad den
skovklædte bakketop, oppe over byen på den anden
side af floden. Man kan se dem langvejs fra.

Et stop i maleriske Sulzfeld på cykelturen til Kitzingen - begge to beliggende ved Main-floden og kendt som
byer, i hvis område der dyrkes den ikoniske "Frankenwein" i de typiske "Bocksbeutel"-flasker.

Så er vi hjemme igen fra vores sidste cykeludflugt, der var et sporty kapløb med de sorte uvejrsskyer i horisonten. Vi må hellere straks trække markisen ind og pakke møblerne væk. Og rigtigt:
inden længe begynder det at tordne uheldsvarslende, siden at småregne og til sidst at styrte ned.
Temperaturen er faldet til omkring de 20 grader. Efter planerne tager vi videre i morgen, nordpå.
Vores nabo glæder sig til at kunne flytte ind på vores plads.
Fredag, 8. juni 2018: Fra Ochsenfurt til Höxter
Det bliver en køredag på godt 4 timer. Målet er Weserbergland, dvs. det bakkede landskab omkring floden Weser. Her er en fin campingplads med meget store parceller. Den ligger direkte ned
til floden (alt optaget dér), og horisonten afgrænses malerisk af en høj, skovklædt bakke.
Centrum er tæt på, som vi lige smutter ind til på en sonderingsrunde. Igen er det meget og
lummert. Undervejs har temperaturen været oppe på 30 grader.
Derefter spiser vi på campingpladsens beskedne cafeteria Zigeunerschnitzel - ikke ligefrem kokkens spidskompetence, men det var nu ok alligevel. En god øl til formilder jo altid.
Vores fine, store parcel på Wesercamping. Vi er skam meget glade for
vores nye stole.

Lørdag, 9. juni 2018: Höxter +
Corvey
Varmt lige fra morgenstunden.
Morgenkaffen foregår udenfor.
Det kan vi lide. Derefter op på
cyklerne og ind til centrum og
Turistkontoret i det historiske rådhus. Nogle brochurer med forslag
til cykelture ser interessante ud,
så ned i rygsækken med dem.
Også her findes en cykelsti langs
floden: Wesertal-Radweg.
Höxter

Lidt over 2 km herfra ligger Klosterkomplekset Corvey med UNESCO-kirken. Det bliver en dejlig
cykeltur langs Weser. Kirken er spændende - især ”Vestværket” fra karolingisk tid - og museet
ligeledes. Desuden findes et interessant gammelt bibliotek med hundredvis af læderindbundne
bøger i skabe med glaslåger. Den tyske digter Hofmann von Fallersleben var bibliotekar her i
1800-tallet. Det var ham, der i 1841 skrev teksten til Tyskland-sangen med den nu forkætrede
første strofe, og som komponisten Haydn udlånte melodien fra "Kaiserquartetten" til. Det var fra
dengang, Tyskland slet ikke var blevet til dagens Tyskland endnu.

Kloster Corveys og kirkens vestfacade; den er UNESCO-fredet. Herfra udsendtes Ansgar år 826 som missionær til Norden. Til højre det gamle bibliotek med bibliotekaren Hofmann von Fallerslebens udlånsskranke.

Vi lægger hovedet på skrå og studerer bogtitlerne i guldbogstaver gennem skabenes beskyttende
glaslåger. Sådan et gammelt bibliotek har i sandhed pondus; nix pille, ellers dødsstraf. Især, synes
vi, er rejsebøgerne interessante. Hvor var verden dog endnu stor dengang. Alt er rykket tættere
på idag, ingen rejsemål er for langt væk eller uopnåeligt. Selv ikke månen er sikker.
Tilbage igen, men med en lille omvej til supermarkedet Rewe; vi mangler at fylde lagrene op.
Det fungerer i øvrigt glimrende med at finde steder; mobilen og mobilholder på cyklen spiller
perfekt sammen.

Dagens varme fortsætter. Om natten starter regnvejret. Det måtte jo komme, efter al den lummerhed dagen lang.
Søndag, 10. Juni 2018: Höxter
Småregn og gråvejr om formiddagen, men om eftermiddagen klarer det op igen, og atter indfinder
sig det sædvanlige lummert-varme vejr. Op på cyklerne og afsted stryger vi langs Weser. Pludselig
ser vi, at et skilt ”Personenfähre” peger ned til højre. Ja, lad os prøve det, så har vi muligheden for
at cykle tilbage på den anden side af floden. Men vi kan altså næsten ikke tro vores egne øjne, da
færgen viser sig at være på størrelse med en robåd! Den trækkes over floden af en wire og styres
af skipperen (som der skal ringes efter). Adgangsvejen ned i båden er en halvbred planke, så vi
(jeg) bliver galant hjulpet om bord. Jeg skal balancere med tungen lige i munden, for el-cyklen er
jo tung. I løbet af 3 minutter er vi ovre. Det var vel nok en sjov oplevelse. Desværre glemte jeg at
fotografere.

Langs Weser

Tilbage går det igen smukt langs Weser. Inde i byen får vi os en øl, inden vi cykler ud til campingpladsen, dog ikke uden først at have kigget forbi stellpladsen. Flot ved floden ligger den, og
der er gang i nybyggeri af en fin servicebygning. Næste gang! For i morgen går det videre.
Weser ved aftentide, direkte ved campingpladsen

Mandag, 11. juni 2018: Fra Höxter til Flensburg/Jarplund
Køretur – godt 6 timer i alt. Første tredjedel er ad slyngede landeveje mod Hannover, anden
tredjedel motorvejen fra Hannover til Hamburg og for en enkelt gangs skyld kun med moderat
trafik, sidste tredjedel til Flensburg med meget vejarbejde og småstau.
Nu står vi her på Jarplund Camping. Vejret er dansk sommer, det blæser.
Tirsdag, 12. juni 2018 Flensburg/Jarplund
Gråvejr, ind imellem lidt småregn. Vi cykler ind til Flensburg centrum, går rundt i den indre by og
cykler derefter ud til den interessante museumshavn med gamle skibe. De fleste af dem blev i sin
tid bygget i Danmark, læser vi.

Flensburg, Rote Strasse, med Wein- und Rumhaus
Braasch, hvor der også findes et lille Rum-Manufaktur-Museum. Her fortælles rommens veje fra de
Vestindiske Øer til Flensburg. En anden gang.

Flensburg er en pudsig by. Arkitektonisk er den
på ingen måde helstøbt, der findes smukke huse
fra 1800-tallet ved siden af bindingsværks-idyl
og kønsløs efterkrigs-moderne, hvilket jo godt
kunne være spændende; men det er det ikke,
synes vi. Gadestrøget ”Rote Strasse” derimod
har flere blindgyder ud til siden (bl.a. ”Roter
Hof”, hvor vi senere bliver kulinarisk forkælet),
der til gengæld er pittoreske og dekorative,
Nikolaj-kirken stor og bastant men med et smukt
1700-tals orgel. Flensburg bærer præg af
tydeligt dansk islæt. Dannebrog ses mange
steder, gadenavne og vejskilte er tosproget.
På vejen retur drejer vi ind til Fjord-Center,
hvilket er et stort indkøbscenter, og oser rundt
mellem hylderne i en kæmpe Real, der minder
om Bilka.
Det var så det.
Frokosttid på "Roter Hof". Jeg får en "Holstensk fiskepande" (Pannfisch).

Flensburg, ved museumshavnen

Onsdag13. juni 2018: Fra Flensburg til Kolding
Kursen sættes mod Kolding. Stop hos Scandinavian Park for at se på autocampere og shoppen.
Intet nyt under solen. Næste stop Fleggaard: ny gasflaske plus et par andre småting –
forsvindende lidt, sammenlignet med det hav af danske kunder, der stabler tonsvis af øl og vin op i
deres king-size indkøbsvogne.
Kolding Campingplads er dagens sidste station. Den ligger langs den noget trafikerede
Vonsildvej og er for så vidt ikke noget særligt. Imidlertid overrasker sanitæren, som snyder udefra:
indvendig er den vældig flot, idet bruserummene er nydelige badeværelser med det hele.
Fordi vi ankom relativt tidligt cykler vi ind til centrum, hvor vi går rundt på må og få. Fyraften er
forbi, derfor er aktiviteten i byen dalende. Koldinghus dominerer og ser imponerende ud, som det

rejser sig på en høj og genspejles i den lille sø foran. Ellers er her et par gadestrøg med nogle
gamle huse, en spændende moderne søjlegang af arkitekt Linn Utzon, overgroet af blåregn og
mundende ud i en slags ”spansk trappe”. På vejen tilbage opdager vi et hyggeligt udendørsmiljø
ved åen. Vi burde kigge nærmere på byen, når der engang er sol og mennesker.
Torsdag, 14. juni 2018: Kolding
Solen skinner, men det blæser meget kraftigt. Vi cykler i strid modvind ud til den Geografiske
Have, som vi finder utroligt spændende, ligeledes den imponerende Kolding Miniby, hvor vi får
en snak med en frivillig og bliver vist rundt i værkstederne. Derefter cykler vi tilbage.

Solen forsvinder i løbet af eftermiddagen, og mørke skyer trækker op fra vest. Vi pakker cykler og
campingmøbler væk. Og ja, regnen lader ikke længe vente på sig, den er endda ret voldsom.
I morgen går det videre mod Nordjylland. Først skal Trapholt museet dog aflægges et
(gen)besøg.
Fredag/lørdag/søndag 15.-17. juni 2018
Trapholt, god frokost dér og videre nordpå til Kongerslev og PUCK-træffet med en ekskursion til
Lille Vildmose på guidet bustur, man blev klogere af. Og så var det sjovt og meget hyggeligt at
møde alle dem for første gang, man kun har kendt via Facebook.

På rundtur i Lille Vildmose med bussen. Fra udsigtstårnet kan man se langt ud over det flade landskab.

Søndag eftermiddag er vi hjemme i Roskilde igen. Nu skal alle indtrykkene fordøjes,
sorteres oplevelser og katalogiseres erfaringer. Tak for denne gang. Vi længeres allerede
efter næste!

