
Sommerferie 2015: Frankrig, Belgien, Tyskland - 3. del 

Mortehan, Ardennerne, Belgien  
(fortsat fra 2. del) 

 

Tirsdag, den 16. juni: Flyttedag til Mortehan, Ardennerne, Belgien 

Vi kom afsted fra Alsace ca. 9.30 og kørte via et par franske betalingsveje (det er godt nok dyrt!) 

ca. 380 km til vores nye campingplads ”Les Ochay” lige uden for Mortehan, ca. 20 km øst for 

Bouillon. 

Byen Mortehan:  

Den springer vi let hen over. Den består af nogle huse imellem skovene i Ardennerne, og der er 

ingen butikker, så vi må køre ca. 7 km til byen Bertrix for at handle. Her ude fornemmer man ikke, 

at Belgien er et meget tæt befolket land. 

Campingpladsen: 

Les Ochay er en meget lille (ca. 50 enheder) og velbeliggende campingplads ved floden Semois, 

ja en del af campingpladsen ligger faktisk på en lille ø i selve floden. Mange af campinggæsterne 

var unge, der var på kanoferie.  

Godefroid af Bouillons Borg over floden Semois i den spændende belgiske by Bouillon 

http://www.campinginfo.nu/rejsebeskrivelser/pia_og_joergen/alsace_anden_del.pdf
http://www.campisternes-rejseportal.eu/camping_belgien/ochay.htm


Værtsparret er hollandsk, Diana og Erik Lankreijer, og de er utroligt hjælpsomme og hyggelige. Vi 

er vant til, at folk tror, vi er hollændere, og det gælder naturligvis ikke dette hollandske værtspar. 

Næh, Diana spurgte, om vi var schweitzere! 

Vi kan næsten konkludere, at dansk også 

minder om schwitzerdytsch. Parret har haft 

pladsen i 8 år, hvor de har sat deres præg 

med hjemmebygget reception, servicehus, ja 

selv broen til øen ser hjemmelavet ud.  

 

Men der er pænt og rent, og alle de 

primitive løsninger fungerer fint. Vi slog os 

ned i nærheden af servicebygningen, da 

vejret ikke var alt for godt, men også for at 

få glæde af pladsens gratis internet, som er 

helt åbent for alle, idet det er værtsparrets 

eget trådløse netværk, som udgår fra deres 

villa lige ved siden af receptionen.  

 

 

Vores genboer på campingpladsen (som på billederne er ved at pakke sammen) havde et 

campingkoncept, som vi ikke har set før: En skurvogn (?) og en lille sættevognstrækker. Det ser 

ud til at virke fint, også med pavillonen 

som fortelt. Måske er det en 

entreprenør, der er på ferie? 

Dagens mad: Stegt hvilling (indkøbt i 

Carrefour i Bertrix) med frisk tortellini 

og masser af grønsager.  

Dagens vejr: Max. 18º, lidt blæsende 

ind imellem, men tørt. 



Onsdag, den 17. juni: Tur til Bouillon 

Bouillon er en udpræget turistby med sin beliggenhed ved floden Semois, og med Belgiens største 

og bedst bevarede middelalderborg smukt beliggende på en bakke over byen. 

Vi er heldigvis lidt uden for den værste turistsæson, så det var både muligt at parkere og at få 

plads på restauranterne. Her mod syd i Vallonien opfatter man sig tydeligvis som sydeuropæere: 

Man holder siesta! Mange 

restauranter, selv det gamle, 

fine Hotel d’Alsace, havde 

siesta. Flere butikker havde 

også middagslukket, bl.a. 

specialbutikken med øl, som 

vel nærmest lever af turister. 

Vi startede med korsfareren 

Godefroids imponerende 

borg, som i den nuværende 

form er fra 1300-tallet. 

Vi købte billetter og blev 

guidet igennem af et let 

forståeligt nummersystem. 

Heldigvis for det, for borgen 

er kæmpestor og kan ellers 

virke lidt uoverskuelig.  

På oplysningsskiltet står 

bl.a., at Godefroid var konge 

af Jerusalem i 1099.  

 

Her er den flotte udsigt fra 

borgen ud over floden 

Semois og byen Bouillon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



På billedet ses borgens udvendige 

toilet – med frit fald til voldgraven. 

Her er han så, Godefroid, greve af Bouillon.  

Her er naturligvis også torturkælder – med strækbænk og 

pigbænk. Hyggeligt!  

Rundturen på borgen slutter med en lille udstilling om 

skolegang gennem tiderne. På billedet til højre vises en 

virkelig velafprøvet undervisningsmetode. 



 

Efter borgen gik vi ned i byen og fandt med 

besvær en restaurant, der ikke holdt 

siesta. Det blev en hotelrestaurant, hvor vi 

fik rigtig god mad: stegt laks med hvide 

asparges 

sammen med 

en fantastisk 

sauce.  

Og naturligvis 

med en god 

lokal øl fra 

Ardennerne. 

 

Dagens vejr: Efterhånden lunt: 22-23º 

Dagens aftensmad: Vi fik jo god mad i Bouillon, så det blev rester 

peppet lidt op med bruschetta. 

Torsdag, den 18. juni: Tur til trappistklostret i Orval 

Orval-klostret ligger 30 km syd for os tæt op ad den franske grænse. Man kan ikke besøge selve 

klostret, som er kæmpestort (bagest på modellen i venstre billede samt billedet til højre), kun 

ruinerne af det gamle kloster (forrest på modellen), men de er absolut også et besøg værd. 

 

 

 

 

 

 



Vi startede i den relativt nyopførte restaurant ca. 500 meter før klostret, hvor de serverede rigtig 

god mad (quiche med klostrets egen ost samt salat) og naturligvis øl fra klostret. Vi havde et par 

guide-bøger med: Politikens ”Turen går til” og Carsten Berthelsens ”Ølrejsen”. De 

er ikke helt enige om restaurantens og klosterbutikkens sortiment: Carsten 

Berthelsen skriver, at man kun kan få deres rav-farvede øl, og ikke den mørke, 

som vi foretrækker. Berthelsen har desværre, men ikke overraskende, ret, så vi 

købte kun en enkelt kasse med hjem.  

I klosterbutikken købte vi billetter til en rundtur i den gamle klosterruin. 

 

 

Der er selvfølgelig en afdeling med lægeurter... 

...og naturligvis også et lille museum for ølbrygning. 

 

 

Vi havde egentlig bestemt os for klostret i Rochefort (vi kan bedre lide deres øl!), men valgte 

Orval, som ligger meget tættere på. Vi fortryder absolut ikke, at det blev Orval:  

Det er et aktivt kloster og en stor arbejdsplads, hvor arbejdsstyrken er munke, og det er kun 

naturligt, at selve klostret er lukket for publikum. I museumsbutikken så vi en munk, der gik rundt 



og lavede lidt sjov med personalet i butikken. Munkene tilhører cistercienserordenen, og selve 

klostret er grundlagt i 1132 (ruinerne), det nye kloster er fra 1920’erne, og ølproduktionen startede 

først i 1930’erne.  

 

Dagens vejr: Blæsende, 16-17º. Dagens aftensmad: Hvad vi havde – vi spiste jo godt i Orval. 

 

Fredag, den 19. juni: Skiftedag til Sauerland, Tyskland 

Vi skulle have været til Brügge i dag, men besluttede at afkorte vores ferie, da vejrudsigten var 

kedelig, og da vi begge to småskrantede lidt (måske på grund af valgresultatet aftenen før ). 

Og vi kan jo altid tage til Brügge en anden gang.  

 

Hjemmefra havde vi besluttet at vi vil opholde 

os et par dage i det tyske område Sauerland, 

som er relativt ukendt i Danmark (bortset fra 

slottet Berleburg), og som skulle været meget 

smukt med dets småbjerge og søer. 

Vi kørte fra Belgien ved 11-tiden og kørte i 

bygevejr de ca. 330 km til Biggesee, hvor vi 

først var fremme kl. 16.30 pga. Stau i 

forbindelse med et trafikuheld ved Köln. 

Vi havde udset os en campingplads lige nord 

for den lille by Attendorn, hvor der er nogle 

spændende drypstenshuler, Atta-Höhle. 

Campingpladsen hedder Hof Biggesee og er 

en kæmpestor plads mest med fastliggere. 

Reception og restaurant ligger ved landevejen. Derfra 

er der ca. 1 kilometer op ad bakke gennem hele 

fastligger-området op til turpladserne på engen, hvor vi 

skulle ligge. Hvis vi skal være positive vil vi fremhæve 

udsigten til skovene og bakkerne omkring turområdet. 

Men i realiteten kunne vi ikke lide at være her. Her var 

slet ikke hyggeligt. Desuden var der støjende dunke-

musik hele aftenen og lidt ud på natten fra et par telte. 

Alt dét sammen med nogle detailler, som at man 

skulle betale for varmt opvaskevand (!) gjorde, at vi 

besluttede at tage videre næste dag. 

Campingpladsens restaurant var derimod vældig god. Her nød vi et par schnitzler (selvfølgelig) 

om aftenen. Og dagens motion var dermed også sikret: Ca. 1 km vandring fra campingvognen og 

til restauranten – hver vej. Hele turen virkede som en spadseretur i en 

kolonihave: Hof Biggen er en typisk fastliggerplads. Men det er nu 

meget hyggeligt med alle de vilde kaniner (billedet), der bor på pladsen. 

Dagens vejr: max. 15º. Varmeapparatet blev tændt for første gang i år. 

I morgen tager vi videre til Friedrichstadt i Nordfriesland. 

http://www.campisternes-rejseportal.eu/camping_deutschland/biggen.htm


Friedrichstadt, Nordfriesland, Tyskland  

 

Lørdag, den 20. juni: Skiftedag til Friedrichstadt 

For 7 år siden holdt vi en uges ferie (ikke camping) i Friedrichstadt, og vi blev så glade for byen og 

omgivelserne, at vi besluttede at tage et par dage der, når vejret nu alligevel ikke var til natur-

oplevelser. Der er 536 km, og det er alligevel på vejen hjem.  

Vi kom afsted midt på formiddagen, og vi kom af vanvare igennem nogle småbyer i Ruhrdistriktet, 

da en frakørsel var spærret omkring Dortmund. Det brugte vi noget tid på, men ramte til sidst 

hovedvej 1, og det gik rigtigt fint mod Hamburg.  

Vi havde besluttet at droppe Elbtunnel, som kan være ret belastet af trafik, men det gik så glat lige 

syd for Hamburg, at vi alligevel kørte igennem den - helt uden problemer. Vi nåede kun lige 

akkurat at glæde os over vores ”rigtige” beslutning, da trafikken gik helt i stå pga. vejarbejde lidt 

nord for tunnelen. Her tog det os over 1½ time at køre de få km til frakørslen mod Husum. Surt. Vi 

tager aldrig Elbtunnel igen. Vi nåede alligevel frem til campingpladsen ved 18-tiden. 

Vi fandt selv en plads på campingpladsen efter anvisning fra et opslag på receptionen.  

Vejret: Tørt, max. 16º. Dagens mad: Vi var trætte, så det blev en færdigret fra et supermarked. 

Marktplatz i Friedrichstadt. Ikke mærkeligt, den bliver kaldt for hollænderbyen 



Byen Friedrichstadt:  

Som nævnt var vi her i 2008, hvor vi boede i et stort byhus midt i byen sammen med familie og 

nogle venner. Vi var 11 personer plus en stor hund.  

Byen er den mest spændende og romantiske by i området. Den er grundlagt af hollændere, og der 

er både kanaler, takkede husgavle og kirker tilhørende hollandske kristne sekter.  

Campingpladsen: 

På vores spadsereture dengang lærte vi byen godt at kende, bl.a. området ved campingpladsen 

ved digerne, hvor floderne Eider og Treene mødes. Vi havde ikke campingvogn dengang, men 

talte ofte med nogle af campisterne. Vi kan huske en dialog, vi havde med en danske campist. Vi 

spurgte ham: ”Er her mange danskere?” og han svarede: ”Her er ikke andet!”  

Det gælder øjensynlig stadigvæk. Vores danske naboer på campingpladsen fortalte, at de kommer 

her 2 gange om året. Og vi er jo også kun ca. 70 km fra grænsen. 

Eider & Treene Camping ligger utroligt godt lige bag digerne med udsigt over floderne og 

landskabet, og alligevel kun 5 minutters gang fra centrum af byen. Servicebygningerne er 

temmelig nedslidte, men campingbestyreren (som taler udmærket dansk) fortæller, at der er 

kommet ny ejer for ca. 1 år siden, og at der er planer om at renovere pladsen. 

 

 

 

 

Venstre: Pia nyder udsigten fra diget ved campingpladsen.                   Højre: Og her er så kigget ud over Eider. 

Nederst tv.: 

Slusehuset hvor Eider 

og Treene mødes. 

Midten: Får på diget. 

Nederst th.: Vi havde 

vores egne husdyr på 

campingpladsen. 

http://www.campisternes-rejseportal.eu/camping_deutschland/treenecamp.htm


Søndag, den 21. juni: Vores by Friedrichstadt og storkebyen Bergenhusen 

Friedrichstadt:  

 

Vi ville gense vores feriehus, som vi lejede i 

2008. Det er på billede til venstre. Det er 

tidligere vognmagerværksted, men er nu 

indrettet som ferielejlighed, men ikke af de 

sædvanlige slags: Vi havde aldrig før set så 

meget kitch og tingeltangel samlet på ét sted, i 

7 værelser på 2½ etager. Det var utroligt 

hyggeligt. Huset har i øvrigt været med i en 

gammel tysk børnefilm, og det kan stadig lejes: 

http://7-zimmer-haus-friedrichstadt.net/ 

 

Til højre ses et hus typisk for Friedrichstadt.  

Byen er grundlagt i midten af 1600-tallet og tiltrak 

flere hollandske og tyske sekter. Det kan jo 

påminde os om, at Danmark engang var et 

tolerant land, der ikke frygtede eller så ned på 

fremmede skikke og religioner.  

En af de mere bemærkelsesværdige kirker i 

Friedrichstadt er den hollandske Remonstrant-

kirke. 

Remonstranterne går ind for enkelthed; se blot det lyse 

kirkerum i billedet med alteret, og de var/er selv 

usædvanligt frisindede for deres tid: Det var den første 

religion i Verden til at vie personer af samme køn, 

uanset at det ikke havde juridisk virkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://7-zimmer-haus-friedrichstadt.net/


Bergenhusen:  

 

Om eftermiddagen besøgte vi storkebyen, der ligger 17 km fra Friedrichstadt. Tænk, at der bare 

70 km syd for grænsen ligger en lille by, der hvert år har ca. 20 storkepar - og naturligvis et 

storkemuseum. Men bortset fra storkene ligner Bergenhusen de fleste andre små landsbyer. 

 

Dagens vejr: stadig kun max. 16º, men tørt. Dagens mad: Vi havde spist godt på en 

fiskerestaurant på torvet i Friedrichstadt, så det blev bare lidt godt fra køleskabet. 

Mandag, den 22. juni: Husum og Nordstrand 

Tidevand er for en dansker et ret spændende fænomen. Vi har ikke så store forskelle på flod og 

ebbe i Danmark, men bare ca. 50 km syd for grænsen er ca. 3 m. forskel, som her i Husum. Via 

campingpladsens fortrinlige internet-

dækning havde vi studeret tidevands-

tabellen, og i Husum er der ebbe i dag 

kl. 12. Det er meget tydeligt i havnen, 

hvor billederne er fra: 

 



Husum har naturligvis også en stormflodssøjle. 

Øverste ring er fra januar 1976, dvs. lige før det 

fremskudte dige blev besluttet. Vi kan stadig huske, at 

hele Tønder by blev evakueret i den forbindelse. 

Nedenunder står flere af de berygtede ”store mande-

drukninger”, i 1362 og i 1634, hvor bl.a. fiskerlejet 

Sønderside syd for Blåvand simpelthen forsvandt. 

Ved samme lejlighed blev halvøen Nordstrand dannet 

selvom dannet er nok ikke det rigtige udtryk: Før 1634 

var der en større ø, Strand, men ved stormfloden 

forsvandt 3/4 af øen, og 2/3 af indbyggerne druknede. 

Resterne af øen kaldtes derefter Nordstrand. 

Vi forlod Husum, ”Den grå by,” og fortsatte ud til 

Nordstrand, som efterhånden er blevet landfast, dels 

med en lille dæmning, og dels ved de ”kog’er,” som 

marskfolket har indvundet gennem nogle hundrede år. 

På billedet til venstre står Pia – med 

overtøj på – på det fremskudte dige på 

Nordstrand. De hvide pletter er får. 

Vi spiste frokost på en fiskerestaurant i 

Norderhafen på Nordstrand.  

På vejen hjem ville vi gense museums-

gården Roter Haubarg, som nok er flere 

besøg værd. Men det er som i Danmark: 

museerne holder lukket om mandagen.  

I stedet kørte vi hjem til Friedrichstadt og 

gik en tur på vores dige frem til lystbåde-

havnen, hvor der nu er autocamper-

pladser i massevis. Det må nødvendigvis gå ud over campingpladsen. Disse nye stellplads-

områder ser næsten aldrig hyggelige ud, og heller ikke her. Vi fortsatte ned i byen og ud langs 

floden Treene, en tur på 1½ time, men vi trængte til at røre os lidt. Og vejret er da heller ikke til 

andet: Max. 15º! Den 22. juni, hvor det skal forestille at være midsommer!  

Dagens mad: Igen har vi spist godt på restaurant, så det blev nogle flade madder. 

Tirsdag, den 23. juni: Eidersperrwerk og en lille smut til Heide 

Selvom vi også besøgte Eidersperrwerk for 7 år siden, 

kan vi stadig nyde det imponeret bygningsværk fra 1973 

med de store, asfalterede diger og en sluse mod syd. På 

dansk kaldes det vist ”Ejderdæmningen”, men teknisk 

set er det vel et stemmeværk.   

Vi var her ved middagstid, og på billedet til højre kan det 

ses, at det naturligvis også var ebbe her, som i Husum i 

går på samme tid. 



 

 

Venstre: Dagens kuldebillede, nu ved slusetårnet på diget ved Eiders udmunding   -  Højre: Floden Eider inden for dæmningen              

Lige nord for dæmningen er der hættemågekoloni (øverst) 
Og syd for er der havterner (nederste billeder)            

Normalt kan man ikke komme ret tæt på havterner eller deres unger og reder uden at blive angrebet, men her er der så mange 
turister lige op ad kolonien, at de øjensynlig har opgivet at være aggressive.    



På vejen hjem kørte vi via Heide, som praler med at have Tysklands største markedsplads 

(for 4 år siden var vi i Freudenstadt i Schwarzwald og de har sjovt nok også Tysklands største 

markedsplads). Vi kiggede lidt på byen og spiste 

til sidst rigtigt godt på fiskehandler Beckmanns 

restaurant. Så igen i dag slipper vi for at lave 

aftensmad. 

Dagens vejr: Blæsende ved Eidersperrwerk, en 

lille byge i Heide, og ellers koldt hele dagen, 

bortset fra et lille, gyldent øjeblik mellem kl. 17 og 

18, hvor temperaturen sneg sig helt op på 16º. 

Og vejrudsigten for i morgen siger 11-13º.  

Det gør udslaget. Vi havde tænkt os at blive et par 

dage mere, men kører hjem i morgen formiddag, 

da det jo skal forestille at være sommerferie. 

Onsdag, den 24. juni: Hjemtur 

Der er kun godt 400 km hjem, så det er ikke noget at tale om. 

Vi havde afsat hele juni til sommerferie i år, og vejret var da også 

rigtigt fint de første 14 dage af turen. Vi savnede nok nogle høje 

bjerge, men var alligevel glade for at besøge nogle nye steder som 

Jurabjergene i Frankrig og Ardennerne i Belgien, og alt i alt har det 

været en dejlig tur. 

Vores rejserute. 

Vores stop indtil nu er Walldorf, Morteau, Fresse, Eguisheim, 

Mortehan, Attendorn og Friedrichstadt (som på kortet hedder 

Frederiksstad. Vi er jo i gammelt dansk område).  

 

 

Kærlig hilsen fra  

 

Pia og Jørgen  

lindkvist.nygaard@gmail.com 
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