
 

 

 

 

 

Skal man se på slotte i Frankrig, så MÅ man tage 

til Loire-dalen i hjertet af Frankrig. Loire er Frank-

rigs længste flod, godt 1000 km lang. Den udsprin-

ger i Centralmassivet, flyder derfra  mod nord, 

laver en stor bue ved Orléans og drejer mod vest, 

inden den munder ud i Atlanterhavet ved Nantes. 

Også historisk er Loire Frankrigs hjerte, ”her er 

Frankrig mest fransk”, siges der. Utallige er de 

borge og slotte, der ligger ved dens bred, flere 

afsnit af floden er UNESCO verdenskulturarv.  

Slottet CHAMBORD (billede)er det mest kendte og 

mest spektakulære. 

 

LOIRE ER MÅLET 

En lille forårstur skulle det være, gerne med lidt varme og solskin, inden turen går til Lofoten. Hvad med Loire-dalen? 

Sidste gang vi var her og lå på campingpladsen i Saumur ved Loire, havde vi lyst til at blive lidt for at udforske områ-

det noget mere og genopfriske gamle campingminder. Men pladsen var under larmende ombygning, så vi droppede 

idéen. Men nu skulle det være: Loire-dalen er målet.  

PÅ VEJ 

Det er den 29. april 2013. Solen skinner - campinglivet kalder! Siden kl. 8.30 er vi i gang med at fylde campingvognen 

med de sidste ting, kl. 10.33 er vi parate til at køre. Inden vi letter, de obligatoriske krydscheck: er alt lukket og låst 

og slukket og husket?  

Vi kører. Første stop er en tissepause, næste stop færgen. Efter ca. et kvarter kører vi om bord. Straks piler vi mod 

restauranten og en plads ved panoramavinduerne. Nu er vi definitivt PÅ VEJ, vi er sultne og kellneren er sød.  

Tre kvarter senere kører vi forventningsfulde fra borde. Trafikken er rimelig, vejret skiftende med megen blæst, der 

dog efterhånden er aftagende. Kl. 18.20 triller vi ind på Seecamp Derneburg, hvor vi har været flere gange før, og 

bliver – igen – hilst hjertelig velkommen. Det er hyggeligt og varmer. Vi bliver placeret med udsigt mod den lille sø, 

så vi får noget smukt at se på til morgenmaden, siger campingfatteren. 

Egentlig var det så meningen, at indtage den hjemmefra medbragte hjemmelavede gullasch-suppe som aftensmad. 

Men vi lader os friste af tilbuddet om friske asparges oppe i campingpladsens uprætentiøse restaurant – og så ryger 

der også 3 hvedeøl med ved samme lejlighed. Måltidet bliver afsluttet med en ouzo på husets regning og efterføl-

gende en lille tur rundt om den lille sø, forbi alle fastliggerne med hver deres mere eller mindre pudsige, i DK ukend-

te, måde at indrette sig på.  

Forårstur 2013: Loire-dalen – Vallée de la Loire 

Slotte, borge og atomkraft. En personlig campingberetning 



Landskabet er mere grønt end hjemme i Danmark. Det er dejligt, at køre foråret i møde. Udenfor kvækker frøerne. 

Senere, efter at Gert har fyldt vandtanken, og efter vi har benyttet toilettet første gang, hører vi en tydelig pladske-

lyd udenfor – som om der er en utæthed et sted. Gert checker. Under campingvognen løber der en tynd vandstråle 

ned i græsset. Den kan tydeligt både ses og høres. Hjælp! Har vi fået frostskade her i den hårde vinter, selv om alt 

vandet blev forskriftsmæssigt tømt ud, inden campingvognen gik i vinterhi?? Der udstedes forbud mod at bruge 

toilettet i nat. Næste morgen viser alt sig i sin skønneste orden alligevel. Ingen utæthed, ingen pladsken, ingen ureg-

lementeret vandudslip. Mystik. Men det skal nu ikke bebrejdes nogen. 

 

 

 

 

På aftentur rundt om søen. Vores cam-

pingvogn ses over på den anden side, 

direkte ned til vandet. Det er forår, 

men ikke alt er sprunget ud endnu. 

 

 

 

 

 

Forårssol på Seecamp Derneburg med 

udsigt til den lille sø, lige inden vi skal 

til at køre videre. 

 

30. april 2013 

Forårsagtigt og småvarmt skinner solen ind gennem campingvognens åbne dør. Den spejler sig smukt i den lille sø og 

oplyser birktræernes lysegrønne forårsløv. Velkommen til foråret, velkommen til campinglivets frihed! 

Da vi ikke koblede fra i går er vi relativt hurtigt parate til at tage videre. Troede vi. Imidlertid har den ene støtte-plade 

kantet sig ned i den bløde grønsvær. Fordi der i skyndingen blev forsøgt bakket, inden støttebenene er kommet op, 

ahem. Nu lader den sig ikke rokke. Campingfatter kommer til undsætning, da han ser os rode med håndsvinget og 

med bagdelen i vejret. Nå, campingvognen må kobles af, støttehjulet drejes op, vognen løfter sig, og vupti slipper 

støttebenet sit tag. NU kan vi komme afsted. Men det er nu alligevel blevet kl. 10.30, inden vi sætter i gang. Farvel 

Seecamp Derneburg, vi ses igen på tilbagevejen. 



Trafikken glider, solskin op over Kassel-bakkerne, 

landskabet bliver grønnere og grønnere med hvide 

skyer af blomstrende kirsebærtræer, frokost under-

vejs, forsøgsvis på en bænk udenfor, selv om varmen 

ikke er overbevisende. Men man er vel på tur sydpå. 

Fra Frankfurt-området silende regn og dalende tem-

peratur, og det regner stadigvæk, da vi kl. 16.15 drejer 

ind på Sommerstrasse hos familien. Det er første gang 

i mange år, at solen ikke skinner hernede, da vi an-

kommer (synes vi). Til gengæld er ALT sprunget ud og 

står struttende grønt som på en forårsdag sidst i maj 

måned hjemme i DK. De er heldige med klimaet her-

nede. 

Hallo Mutter, hallo Schwester. Nu er vi her igen! Vi skal nu først lige marchere ned til Penny for at proviantere lidt og 

for at få lidt bevægelse i kroppen efter de to dages mange timer bag rattet. Senere spiser vi alle sammen den tidlige-

re omtalte gullasch-suppe og hygger, og endnu senere kryber vi til køjs ”hjemme hos os selv”. 

Lørdag, 4. maj 2013 

4 dage er gået, og nu er vi på farten igen. Dagens destination er Nancy. På GPS’en har vi fravalgt betalingsveje, så vi 

føres smukt gennem landskabet og op over den lille Col de Saverne på godt nok beskedne 410 højdemeter. Men 

vejen snor sig med en del stigninger, inden vi er oppe. 

Sikken en forskel der er på campingpladsen i Nancy siden sidst, for 1 år siden. Dengang var her koldt og vådt og tomt. 

Nu skinner solen, og der er pænt belagt med campister. Campingpladsen ligger i en slags forstad til Nancy på et høj-

dedrag. Gennem træerne kan man se ned mod byen, der breder sig i dalsænkningen. 

Vi vil gerne gense Place Stanislas, byens historiske, smukke og storslåede torv, og i et anfald af kådhed vælger vi cyk-

lerne. Det går da også nedad i susende fart , så mine bremser skriger forpint, de er blevet rustne i vinterens løb. Der 

er ca. 7 km oppe fra campingpladsen og ned til centrum. Flere gange må vi konsultere kortet, og den ene gang træ-

der en yngre cyklist hjælpende til. Men da vejen er kompliceret at forklare bliver vi (jeg) ikke så meget klogere, og i 

øvrigt har Gert da også tændt for GPS’en. Nå, jeg får da luftet mit franske, der dog næsten er blevet lige så rustent 

som cykelbremserne. 

Endelig når vi pladsen. Sikken leben!! Det vrimler med folk alle vegne, og der siddes rundt omkring og slikkes solskin. 

Også vi finder en plads i solen lige ved siden af Hotel de Villes smukke rokoko-portal. Der foregår noget, en bunke 

festklædte mennesker klumper sig sammen indenfor i porthvælvningen – ah, nu ved vi det: det er et bryllup! Kort tid 

efter dukker brudeparret op under gæsternes klapsalver. Der fotograferes på livet løs. 

Vi beslutter at slå GPS’en til igen og cykler efter dens anvisninger 

tilbage til campingpladsen. Det tager en hel time, nok også fordi 

vi er nødt til at trække cyklerne op ad den stejle, godt 2 km lan-

ge bakke med 10 % stigning. Det giver sandelig sved på panden. 

Men nu er vi også oppe og hjemme, solen skinner stadig dejligt, 

Gert hiver bord og stole frem, og vi deler vores sidste øl. En nat-

tergal øver sig højlydt i alt det grønne. 

 

På campingpladsen i Nancy. Endelig forår! 



SÅ NÅR VI FREM: GIEN - Søndag, 5. maj 2013 

Strålende solskin næste morgen! Er på landevejen igen lidt efter 10, og fordi vores GPS undgår betalingsvejene føres 

vi de næste ca. 330 km gennem mange smukke landskaber, små landsbyer og op ad snirklede småveje på vores rute 

mod vest. Mange steder er floderne gået over deres bredder, og ikke alle træerne er sprunget ud endnu. Solen for-

bliver vores følgesvend, men skyerne er tiltaget, da vi endeligt rammer Loire-floden ved byen Gien med camping-

pladsen Camping Touristique de Gien (ACSI).  Den ligger direkte ned til floden, som også her er gået ret så kraftigt 

over sine bredder, så alle træerne i nærheden står i vandet – et pudsigt syn. Flere af campingpladsens parceller er 

oversvømmet, og der, hvor vi kommer til at stå, er der heller ikke langt til vandkanten. I øvrigt har vi en supergod 

placering med flot udsigt over floden og over mod byen.  

Her vil vi nu blive nogle dage og udforske området. Vores rejseguide siger, at byen Gien er starten på det, man for-

står ved den egentlige Loire-dal med sine utallige slotte, det ene mere eventyrligt end det næste. Plus altså også et 

par atomkraftværker… 

 

Campingpladsen i Gien. Loire er gået over sine bredder og breder sig ind mod pladserne. Byen ligger overfor. Med 

nogen god vilje kan se en dampsøjle stige op bag ved jernbanebroen og træerne. Det er et atomkraftværk. 



Inden vi kan afslutte dagen i ro og mag har vi dog lidt bøvl med vores vandsystem. Lige så snart Gert fylder vandtan-

ken er den tom igen! Vandet løber ud et eller andet sted under vognen, tydeligt hørbar, men vi kan ikke finde ud af, 

hvor. Vi  har vi fået indbygget en kraftigere vandpumpe – har det noget med det at gøre? Til sidst finder vi heldigvis 

ud af det alligevel. Synderen er de to ventiler til varmtvandsbeholderen, der har stået åbne. Dertil skal det forklares, 

at vi har fravalgt det varme vand og i sin tid fik lukket af for det. Derfor har vi heller aldrig rørt ved varmtvandstek-

nikken – men det har værkstedet åbenbart, da cv’en var til gas- og fugttest her i februar. Så lærte vi det! 

Aftenen forløber uden videre hændelser. Solen går ildrød ned bag ved træerne mod vest i retning mod atomkraft-

værket, hvis 4 dampsøjler man kan skimte bag en jernbanebro. Loire-floden vælter sig forbi med en vis fart og uden-

om alle træerne, der er omsluttet af vandet. Det ser ud, som om vandstanden stiger fortsat. 

 

 

 

 

 

 

 

Aften på pladsen. Vandet kryber langsomt 

opad og lukker stien. 

 

 

Mandag, 6. maj 2013 

Herlig, varm solskin her til morgen. Nu spises der morgenmad udenfor hele vejen rundt. Det gør vi også – længe, ja 

faktisk dovner vi ind til frokost. Imens holder vi både øje med vandstanden og en lystfisker, der har kastet sine snøre 

ud, siddende på det, der er tilbage af græsset som en miniature-landtange her ved bredden. Det gør han i øvrigt så 

godt som hele dagen, statisk, uden at rok-

ke sig. Vi missede at se efter, om han fik 

fanget noget (det gjorde han i går, siger 

Gert). Men nu er det underskønt forår, 

temperaturen oppe på behagelige 19 gra-

der i skyggen, mens det i solen er højsom-

mer. 

 

 

Lystfiskeren, der har fundet sig den sidste 

tørre plet langs bredden. Han sidder der i 

timevis og venter tålmodigt på bid. Det 

vides ikke, om det lykkedes. 

 



Efter frokosten cykler vi over til det store supermarked, som skimtes mellem træerne på den anden side af floden, 

hvor byen ligger, og handler ind til aftensmaden. Hjemme igen fortsætter vi vores dovneri i solen, dog truer efter-

hånden mørke tordenskyer, og det rumler også ind imellem. På et passende tidspunkt tænder jeg for Cobb’en og 

sætter en fransk rullesteg over. Den er færdigstegt, brun og lækker, på en god times tid. I mellemtiden tilbereder jeg 

en ratatouille-ret, lavet udendørs på min (gen-/ny-)anskaffelse: en Trangia, præcist magen til den, vi havde (men 

siden foræret bort) i hin salige telttider. Ren nostalgi! Da det er begyndt at småstænke, spiser vi indenfor. 

Og ja, vandet stiger fortsat! Det er rykket nærmere og oversvømmer nu den resterende halvdel af stien langs vand-

kanten, hvor ænderne har holdt deres indtog. Det er ca. 5 m fra bilens snude! Lystfiskerens landtange er ikke andet 

end sump nu. I øvrigt ligger der en slags husbåd sammen med en lille flodpram ca. 10 m ude i floden. I løbet af efter-

middagen kommer der et par mænd i bil med en anden, nyere pram på slæb, som de søsætter og skifter ud med den 

gamle derude. Det tager et stykke tid og er et underholdende islæt i dagens ellers mere sparsomme hændelser. 

 

 

 

 

 

 

Flodprammen, der ligger på højde med lan-

det nu. Den slags pramme er typiske for 

Loire og ses mange andre steder, erfarer vi. 

De hedder fûtreau (udtales: fy-tro) 

 

Det er lyst længe, og vi marcherer over til byen på den anden side af floden, der p.t. vel er ca. 250 m bred. Over den 

fører en lang, historisk stenbro fra det 12. århundrede med 12 stolte buer. Der er rivende fart på vandets hastighed, 

og når det har passeret bropillerne, dannes der enorme, faretruende hvirvler, der giver associationer til Saltstrau-

men (som jeg dog ikke har set endnu) i Norge. Også atomkraftværket ses tydeligt her fra broen. Det tager ca. 20 min. 

til fods at gå fra campingpladsen ind til byen. På vej til byen nyder vi dette flotte panorama: 



 

Vi står midt på broen. Billedet giver en tydelig fornemmelse af, hvor bred Loire-floden er. Meget markant med 

atomkraftværket og dets 4 køletårne! 

Byen krones af et af Loire-dalens utallige slotte, flankeret af en kirke. Dér tager vi op, men kan desværre ikke komme 

ud på udsigtsterrassen, da det hele er byggeplads og afspærret. Så ned igen, lidt rundt gennem nogle gader, tilbage 

over broen og hjem igen. Gien er en by, der er blevet ødelagt en del i 1940, meget er genopbygget, men her om afte-

nen virker den ikke specielt livlig. Måske nærmere lidt trist og forsømt. Men meget kan jo se anderledes ud ved højt 

solskin og liv på gaden. Gadestrøget langs floden med de mange udendørsserveringer, som vi passerede i eftermid-

dags, ser hyggeligt nok ud. 

 

Byen Gien efter lukketid. Gaderne ligger 

i skygge og virker lidt triste, mens slottet 

(der er under restaurering) fanger den 

sidste aftensol fra sin ophøjede position 

oppe over byen. 

 

 

 

 

 

 

Øjøj, vandet stiger. Autocamperen foran os, der ligger i yderste række, kan snart tage fodbad. Vandkanten er kun ca. 

2 m fra hans hoveddør. Senere en snak med en irlænder, der går tur med sin hund ved vandkanten. Vi ser en bæver  

svømme frem og tilbage med grene i snuden, som den har bidt af piletræet, der hænger langt nede i vandet. Vi er 

enige om, at Frankrig er et privilegeret land, hvor kultur og natur går op i en højere enhed. Irlænderen mener, at de 

faktisk heller ikke mangler hverken kultur eller natur – det eneste, de mangler, er VEJRET.  



Tirsdag, 7. maj 2013 

Gråvejr til at begynde med, efterhånden sol og varme. Og vandstanden? Den ligner sig selv, er altså høj. Vores 

autocamper-nabo, ham med fødderne i vandkanten, har taget konsekvensen og er forsvundet. Om det skyldes 

højvandet eller andet vides imidlertid ikke. 

Kl. kvart i elleve svinger vi os op på cyklerne og tramper sydøstpå. Vi har planlagt at følge en afmærket cykelsti, der 

noget af vejen skulle gå langs floden. Det gør den bare ikke, fordi stien er oversvømmet og lukket med barrierer, så 

det bliver landevejen.  

 

 

En lukket cykelsti og udsigt til byen fra den 

anden side af den historiske bro.  

Der er ikke nogen oversvømmelse at se her, 

men længere mod byen står alt under vand 

– selv picnic-bord og bænke, der er sat op 

ved flodbredden, er omgivet af vand og lig-

ner flydende svømmeplatforme. Et sjovt 

syn! 

Læg mærke til atomkraftværkets damp-

søjler… 

 

Det er heldigvis små veje og småt med trafik. Men også separate grusveje gennem lyse forårsskove, hvor vi på et 

tidspunkt dog er nødt til forsigtigt at bane os vej gennem et oversvømmet parti af stien, måske 20 m med 5-10 cm 

højt vand. Gert får en våd sok! En lille afstikker bringer os ind til den lille flække St. Firmin, hvor vi lige runder slots-

parken. Tilbage på hovedruten og efter ca. 1 ½ times cykling i alt – vi slipper ikke for et par bakker i det ellers ret så 

flade land – når vi frem til endemålet: Pont-Canal, en kanalbro på godt 660 m længde, bygget i slutningen af 18-

tallet. Det skulle være den længste metalbro i Europa, inspireret af konstruktøren Eiffel (= ham med Eiffeltårnet i 

Paris). Den krydser både en anden kanal og selve Loire-floden, der her breder sig uendeligt langt til begge sider, fordi 

den også her er gået ud over sine bredder. Selve broen er en seværdighed og har to Michelin-stjerner på vores kort.  

    Vi når broen med det bombastiske brohoved.  



Kanalbroen ved Briare – Pont Canal, fremhævet med to stjerne på Michelin-kortet. Den spænder over både en an-

den  kanal og over Loire-floden, der også her er gået ud over alle bredder. 

Vi krydser broen (cyklerne skal trækkes!) og cykler ind til den lille flække Briare ved broens ende,finder en bænk i et 

lille anlæg tæt ved havnen med kanalbådene og spiser baguetten, vi købte undervejs, sammen med lidt tun-pålæg.  

 

 

 

 

Frokost i Briare ved en lille flodhavn med 

masser af udflugtsbåde. Vi har fundet et lille 

anlæg, og også her findes flotte blomster-

rabatter, som vi har set mange andre steder, 

både her og i andre dele af Frankrig. De kan 

bare det der med dekoration! 

Gert med gul sikkerhedsvest. 

 

Til turen vælger vi den slagne landevej, der er temmelig trafikeret. Det går også ret hurtigt, men der tordner lastbiler 

forbi os i en lind strøm, så det gælder om at holde tungen lige i munden. Da vi er hjemme igen har vi cyklet i alt i 3 

timer – det kan mærkes på vores uøvede bag, og vi er glade for ikke at have nogen planer for resten af dagen. Solen 

stråler nemlig herligt fra en dejlig blå forårshimmel, og det gør den faktisk næsten helt til den går ned i buskadset 

mod vest. Men nu er der også trukket skyer op, og den forsvinder ”i en sæk”, hvilket jo ikke varsler godt for dagen i 

morgen. Barometret står da også på regn. Øv.    

 

 



Jeg KAN altså godt lide solnedgange!  

Onsdag, 8. maj 2013 

Og rigtig nok, det regner. Det gør det næsten hele formiddagen, så vi hygger os inden døre, hvor Gert også lige får tid 

til at komme sig over den bule i panden, han fik ved at knalde hoved mod en af de lavtsiddende, massive og skarp-

kantede bjælker oppe ved sanitæren. Det har sommetider sine omkostninger at være lidt over 1,90.  

Omkring frokost bliver det opholdsvejr, så vi flytter udenfor. Og da der så småt dukker pletter af blå himmel op, be-

slutter vi os at tage en tur ”over land” og se på atomkraftværket. Der skulle være et informationscenter. Vi kører lidt 

forkert til at begynde med, da vi tager fejl af centrets beliggenhed og cirkler rund på den forkerte side af floden. Men 

langt om længe drejer vi ind på en af de mange parkeringspladser ved atomkraftværket, lige uden for informations-

centret. Vi er ikke alene, der er en del andre biler også. Dog undres vi over, at vi ikke ser et øje, og vi kan også ruske 

nok så meget i døren, den forbliver lukket. Selv om vi er inden for den officielle åbningstid, så vidt vi kan tolke op-

lysningen.  

Nå. Vi nøjes altså at lægge hovedet i nakken og lade blikke kravle op ad de meget, meget høje køletårne, der konti-

nuerligt frigiver gigantiske skyer af vanddamp helt deroppe, halvvejs på vej i himlen. Det føles lidt uhyggeligt at stå 

der blandt de fire dystre tårne, der lige som lever deres eget utilnærmelige liv bag hegn og pigtråd. 

Vores videre færd bringer os tilbage til Gien og til Auchan-supermarkedet, hvor vi lige når indenfor, inden det begyn-

der at styrtregne og trommer med øredøvende larm på supermarkedets tag. Men da vi er færdige med at handle og 

kommer ud, skinner solen igen. 

 



 

Atomkraftværket set på lang afstand … 

… og tæt på. Det føles aldeles truende, især i gråvejr. Der 

er mange biler, men ingen mennesker. Også det virker 

temmelig fremmedgørende. 

Tilbage på campingpladsen er alt i sin skønneste bortset fra nogle store vandpytter. Vi kan sidde ude, der er næsten 

tyve grader, og derfor bliver aftensmaden også tilberedt udenfor – igen på Trangiaen. Menu’en er denne gang salat 

og kartoffel-pandekager (et eksperiment ved at tilsætte kartoffelmos-pulver) med vores rest af Schwarzwald skinke. 

Og flodens vandstand for øvrigt? Den er faldet i den grad, at helt nye græsarealer er kommet til syne som om intet 

var hændt, de nærmeste træer står på land igen, og campingpladsen har fået fordoblet sit areal i vandkanten. Det 

bliver spændende at se, hvor meget floden har trukket sig tilbage til i morgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandet har trukket sig tilbage og 

frilagt helt nye arealer. Kun en 

enkelt vandpyt vidner om, at det 

har set anderledes ud for ikke så 

længe siden. 

Torsdag, 9. maj 2013 (Himmelfartsdag) 

Gert har haft noget hovedpine i løbet af natten og tilskriver den sin karambolage med den sorte bjælke ved sanitæ-

ren i går. Måske er der tale om en lille hjernerystelse? Uha. Jeg smutter op til receptionen for at købe 1 døgn inter-

net ekstra (3 Euro), selv om forbindelsen er elendig og man hele tiden bliver kastet af – hvis man da i det hele taget 



kan komme på. Men det lykkes, og vi kan læse de nærmere detaljer om hjernerystelse på netdoktor, hvilket bero-

liger os. Det bliver også efterhånden bedre med Gerts hovedpine, så jeg smører madder og vi tager af sted i bil på en 

”kultur-tur”. Det er også meget passende til en dag med overskyet vejr og middelmådige temperaturer. 

 

På vej mod Sully-sur-

Loire. Vi troede at 

kunne skyde genvej 

men havner på en luk-

ket dæmning (der dog 

er god til en tissepau-

se) og må vende om. 

Det lavthængende sky-

er varsler om en or-

dentlig skylle, men vi 

slipper. 

Gerts røde bluse lyser 

op i alt det blygrå. 

 

Første station er Sully-sur-Loire og sit borg-slot – et af de utallige i Loire-området. Vi går rundt derinde på egen hånd; 

det er spændende, ikke for stort, dvs. overkommeligt, og desuden også meget malerisk.  

 

 

 

Det borgagtige slot i Sully-sur-Loire, meget malerisk 

omgivet af en vandfyldt voldgrav. Slottet blev bygget 

og udvidet efterhånden og bærer præg af de forskel-

lige tidsepoker. Væggen af den store indgangshal 

minder om middelalder, festsalen er fra en senere 

periode. 



Næste punkt bliver byen St. Benoît med sin romanske klosterkirke, en af de smukkeste i Frankrig, siger vores rejse-

bog. Inden finder vi et lille anlæg i byen og spiser vores medbragte mad; det gør et par støjende franske ungersvende 

med typisk teenage-adfærd også. Intet nyt under solen… Vi skynder os herefter videre til Germigny, en lille bitte 

flække ca. 5 km længere mod nord. Her findes et smukt gammelt romansk kapel med et byzantinsk mosaik, svarende 

til dem, vi har set i Ravenna. Sidste punkt på listen er den lille by Châteauneuf med en park til et tidligere slot, jævnet 

med jorden under den franske revolution. Sådan kunne det gå dengang.  

 

Klosterkirken St. Benoît. Den fremhæves som en af Frankrigs smukkeste romanske kirker, især på grund af dens 

kvadratiske indgangsforbygning med meget smukke kapitæler. I baggrunden ses byens rådhus i typisk Loire-

byggestil: pudsede facader med nærmest skakternede vindues- og hjørneindramninger og bred murstensskorsten. 

 

 

 

 

 

Det romanske kapel (Oratoire) i Germigny og den allesteds-

nærværende, overdådigt blomstrende blåregn. 



 

 

 

 

 

 

 

Parti fra slotsparken til et tidligere slot 

samme sted. De nuværende bygninger er 

af nogenlunde nyere dato og huser et 

Loire-Marinemuseum. 

 

 

Men så er vores trang til kultur også tilfredsstillet og vi foretager en kursændring hjemad. Igen kommer vi forbi 

atomkraftværket, der virkelig er imponerende, men samtidigt fremmedgørende som noget fra en science-fiction 

film. Da vi når Gien, vores by, bliver det lige til et stop i supermarkedet, der har åbent trods helligdag, og hvor der 

bestemt ikke mangler kunder. Vi har brug for køkkenrulle, køber desuden en kortbog, en fransk campingguide – og 

flotter os med en flaske rød- og hvidvin, sidnævnte halvdyr og fra egnen omkring Sancerre, et vinområde ca. 42 km 

længere sydpå. 

Vinen nyder vi et glas af, da vi er hjemme igen, siddende uden for med blik mod floden, der nu ser næsten helt 

normal ud igen hvad angår oversvømmelsen. Et par piletræer står dog stadig med fødderne i vandet, men den sidste 

sti langs bredden er nu passerbare igen. 

Belægningsprocenten på campingpladsen stiger støt. Hytterne er udlejet alle sammen, og det strømmer ind med 

autocampere, den ene større end den anden. Men også småtelte dukker op, de lægger sig nede langs vandet – jeg 

bliver helt nostalgisk. De skulle bare vide, at det hele dér druknede i  vand for kun et par dage siden! 

Ellers klinger dagen ud med lidt smørrebrød og internet. Det lykkedes at komme på igen, så det skal udnyttes. 

Barometret stiger! 

Vi har besluttet at blive her en dag endnu. Det er en god placering, vi har, og her er dejligt. 

Fredag, 10. maj 2013 

Så bliver det til en udflugt til vinbyen Sancerre i dag. Det er gråvejr, trods sol på barometret (men jeg har jo luret det; 

mit barometer er vist tit for optimistisk), og det har også været lidt småkoldt i nat. 

Jeg cykler hen til boulangeriet ved begyndelsen af broen og køber nybagte, duften-

de baguettes til morgenbordet. Der er alment opbrud rundt omkring os, så inden 

længe har vi frit udsyn til floden og byen igen.  

Efter frokost tager vi afsted. Vejen mod Sancerre fører i sydlig retning, og en gang 

imellem følger den Canal de la Loire, der besejles flittigt med husbåde af alle stør-

relser.  



I Sancerre, der ligger kønt på en bakketop, ankommer vi sammen med 2 fyldte turistbusser, der hælder deres passa-

gerer ud oppe foran indgangen til byen. Dér fordeler man sig i forskellige retninger og bidrager til liv i gaderne, hvor 

man tydeligvis lever af turistindustrien. Vi ser fx mange vinbutikker på vores vej op til tårnet af en tidligere borg. Der 

er ca. 190 smalle, slidte stentrapper opad, inden vi kan nyde den formidable udsigt hele vejen rundt – hen over det 

småbølgede landskab med de endnu ikke udsprungne vinmarker og – for en afveksling – et atomkraftværks to køle-

tårne med tykke røgskyer i det fjerne. 

 

 

Oppe fra borgens tårn. De grå, bare områder i landskabet er vinmarker. Stokkene er dårligt nok sprunget ud. 

Vinområdet Sancerre fremstiller kvalitetsvine, mest af den hvide slags. Vi befinder os tæt på Bourgogne. 

 



Nede igen går vi lidt rundt i gadestrøgene til denne lille og lidt gamle by. Den lever, som nævnt, af vinen, men 

mangler den maleriske kulørthed, som man oplever den i de alsaciske vinbyer. Men igen: det kan skyldes gråvejret 

og småkulden, og så er byggestilen her også noget anderledes. Ingen bindingsværk, men grålige stenhuse, ingen 

blomster. Det kommer måske lidt senere på foråret?  

 

Stemningsbilleder fra Sancerre. Det er gråvejr, og det lægger en dæmper på farverne. Byen er ellers meget hygge-

lig. Mon der er mere spræld om sommeren? Nu, hvor det er noget køligt, er det som om alt lukker sig om sig selv. 

Men nu har vi også valgt gaderne uden for turiststrøgene, hvor der ikke er så meget liv. 

Da vi synes at have set det meste starter vi bilen hjemad. Lige inden Gien møder vi motocykelbetjente, der myndigt 

vinker bilerne ud i rabatten. Et cykelløb, fulgt af et hav af ledsagebiler, skal lige passere – en lille forsmag på Tour de 

France-feberen. Ikke noget særsyn på helligdagene i  Frankrig.  

Pladserne omkring os er fyldte igen. Store autocampere dominerer. Klokken er 22.22 og det er meget lyst endnu. Vi 

skal lige dreje en aftenrunde, inden vi afslutter dagen. I morgen påtænker vi  at tage videre vestpå. 

Lørdag, 11. maj 2013 

Det blæser kraftigt og rusker i markisen, og under morgenmaden begynder det også at regne, øv, det er ikke sjovt at 

pakke sammen i regnvejr. Skal vi så ikke bare blive en dag mere? Ja, det gør vi – man er vel sin egen herre! Nu skin-

ner solen også igen – når den altså ikke dækkes at drivende mørke skyer. 

Efter frokosten er det så op på cyklen og en tur langs en afmærket rute, dog i modsat retning end sidst. Alle stier 

langs Loire er nu åbne igen. Vi cykler et langt stykke oppe på dæmningen, med floden til højre og blomstrende 



rapsmarker til venstre. Der blæser en kraftig modvind, så frisuren kommer i slem uorden. Og selv om det går henad, 

må vi trampe kraftigt.  

Landskab langs Loire-floden. Rapsmarkerne 

blomstrer på fuldt tryk – det virker meget 

hjemligt. 

Senere snor stien sig gennem skyggefulde skov-

partier og er bøvlet at cykle på, da den er bulet 

og sandet og lumsk. Så ved førstkommende 

lejlighed drejer vi ind på en smal asfalteret køre-

vej, der fører os tilbage til den lille bitte flække 

Gondron. Her skiltes bl.a. med en gammel kirke, 

som dog er lukket, og desuden skulle der være en bautasten. Gondron er tilsyneladende på vej til at blive peppet op 

for at præsentere sig nydeligt i al sin søvnige lidenhed.  

Synligt bag træerne, på den anden side af Loire, ligger atomkraftværket. Jeg læste et sted, at borgmestrene til små-

byerne med atomkraftværker i baghaven slet ikke er helt så kede af dem som man skulle tro. Naboskabet og derved 

skatteindtægterne skæpper nemlig godt i kommunekassen til glæde for byens borgere (og borgmesterens renommé 

hos vælgerne). Er der nogen, der siger ”bestikkelse”? Nej, vel - men bautastenen finder vi ikke, så vi cykler bare sam-

me vej tilbage som vi kom langs dæmningen, denne gang i nogenlunde medvind. 

Derhjemme igen kan man godt sidde uden for i solen, bare man har en jakke i nærheden, for skyerne og blæsten 

sørger for, at temperaturen ikke er på himmelflugt. Jeg læser i min bog, Gert tager stolen og computeren under 

armen og slår sig ned lidt tættere på antennen i retning mod receptionen. Vi har desværre glemt vores antennefor-

stærker derhjemme og er nu ene og alene afhængigt af campingpladsens signalstyrke. Og den er dårlig, der hvor vi 

står. 

Aftensmaden bliver en repetition af gårsdagens menu (fransk marokko-gryde og salat med avocado). Inden da har vi 

dog taget markisen ned og sat bord og stole væk, så vi i morgen ikke behøver at stå og bakse med det, hvis det nu 

skulle være regnvejr. NU skal vi altså videre, hen i retning mod de store og berømte Loire-slotte. Der er ca. 120 km til 

næste campingplads, vi har udset os. 

Inden vi kryber til køjs skal jeg bare lige have de sidste fotos af byen i aftenbelysning, set fra campingpladsen. Stem-

ningen er magisk. Det var en supergod campingplads, som vi varmt kan anbefale. 

 

 

 

 

Byen i magisk aftenbelysning 

set fra campingpladsen. 

Vi har nydt at være her og 

kan varmt anbefale denne 

plads. 

 



NÆSTE STOP: CHEVERNY - Søndag, 12. maj 2013 

Regn i nat – det er godt, alt ”udendørs” blev pakket sammen i går. Så nu sidder vi bare og nyder en stressfri  morgen-

mad. Vi kommer afsted lidt i 11, det er lidt sent, men vi skal jo ikke så langt.  

Turen skal gå over land, uden om betalingsvejene, så man skal passe på ikke at komme ud for alt for snævre veje 

eller blive fanget i en by. Ikke desto mindre kommer vi netop til at sidde fast - midt i en lille by. Det er torvedag, veje 

er spærret af barrierer og et vrimmel af boder. Og man kan absolut ikke vende!! En campists klassiske rædselsscena-

rio. Nå, rolig, rolig, det skal nok gå … så af med campingvognen, fat i moveren, vendt bilen og derefter campingvog-

nen foran øjnene af interesserede tilskuere + et par andre biler, der heller ikke så skriften på væggen og kørte lige 

lukt ind i ålerusen som os. En yngre mand med en bakke tomatplanter i favnen tilbyder venligt sin hjælp og tegner 

omhyggeligt på en las papir den for os nemmeste tilbagevej. Den følger vi så ud af byen, samme vej, som vi kom ind, 

og så har GBPS’en også fundet melodien og gelejder os videre – ad bitte små veje, før øvrigt, men det er jo søndag, 

og der er så godt som ingen trafik her ude på landet. Så fik vi prøvet det. Og det gik da. 

Nu trænger vi til en frokost. Dog lige meget, hvor årvågne vi er, så får vi ikke øje på bare den mindste flække, hvor vi 

kan holde ind og fortære et par klemmer. Første stop bliver derfor selve campingpladsen i siesta-tiden, hvor vi kan 

ringe på en klokke, og en meget venlig, ung campingvært byder os velkommen.  

Campingpladsen Les Saules (ACSI) er nærmest en højstammet skov af letløvede piletræer, der vækker minder om 

sydens olivenlunde. Der er kun nogle pladser, hvor solen kan nå ned uhindret – og heldigvis har autocamperen, der 

kom lige før os, fortrudt at sætte sig dér, hvor jeg synes det ville være bedst. Med andre ord: den plads snupper vi, 

mens autocamperen for øvrigt prøver 3 andre pladser, inden konen siger god for en endelig placering. Hahaha. 

 

På campingpladsen LES SAULES i Cheverny – set ind mod ”skoven” og ud mod ”det åbne”, hvor solen kommer fra 

(hvis den ellers er der).Vi får lige de sidste blege stråler, inden den trækker sig tilbage bag skyer og forbliver der.  

Da eftermiddagen stadig er ung tager vi cyklen for at udforske omgivelserne. Cheverny har et seværdigt slot. Des-

værre er det ikke muligt at komme bare i nærheden af det, ud over lige at få et glimt for enden af alléen, der fører 

ind til byen. Der er en høj mur udenom. Så vi cykler videre gennem byens gader, for at opspore et supermarket , og 

så går det over land tilbage igen. Vi opdager, at der er cykelsti helt hjem til campingpladsen. Super. 

Selve pladsen er stor, og alt udenoms smukt og proper. Receptionsområdet med restaurant og swimming-pool  (beg-

ge dele ikke åbent endnu) er i pittoresk cottage-stil og rigtig hyggeligt. Der findes også et opholdsrum, hvor der er 

WiFi, og der sidder vi nu, kl. 21.42, det er ved at blive mørkt udenfor, og en nattergal fløjter. 

 



Vi er på opdagelsestur på cykel 

gennem byen Cheverny og mø-

der igen eksempler på denne ty-

piske Loire-byggestil: pudsede 

huse, ”ternede” dør- og vindues-

indramninger, brede murstens-

skorstene. 

Gert i gul sikkerhedsvest – vi 

opdager først på tilbagevejen, 

at der er cykelsti helt til cam-

pingpladsen. I det hele taget 

oplever vi, at man her forsøger 

at slå et slag for at cykle gen-

nem landskabet. Også her får vi 

udleveret en brochure om ”Loire 

à velo”. Det kniber dog med et 

konsekvent gennemført system 

af cykelstier. 

 Mandag, 13. maj 2013 

I stedet for stigende forårstemperaturer bliver det koldere. De ”ishellige” er over os – den periode i maj måned, hvor 

vinteren synes at bide foråret i haserne. I nat måtte vi endda have varme på et stykke tid. Klokken 6 river en indtræn-

gende ringelyd os ud af vores allerbedste søvn. Hvad pokker er det for noget?! Barometret leger vækkeur - HVEM 

har trykket på den forkerte knap i går?! Dyb, uskyldig tavshed fra alle sider … 

Selvfølgelig lukker vi efterfølgende ikke et øje, inden vi 2 timer senere hundetrætte beslutter os for at stå op. Jeg 

henter mine bestilte baguettes oppe i receptionen, og vi hengiver os til indtagelsen af en lang og udførlig morgen-

mad med et par ordentlige kopper campingkaffe. Det er koldt udenfor. 

Noget skal der dog gøres, så vi beslutter os at tage til Chenonceau, et af de slotte, man bare SKAL se. På vejen dertil 

standser vi kort i Montrichard ved floden Cher, der er biflod til Loire, og går lidt rundt. En fodgængerovergang stud-

ser vi over, den ender lige ved rækværket ned til floden. Hvis man fortsætter, så bliver det nemlig i floden. Og så 

dufter Gert også til årets første udsprungne rose. Efter et tiltrængt besøg af de offentlige toiletter kører vi videre.  

 

En pudsig fodgængerovergang, der ender i vandet, og en duftende klatrerose til roseneksperten Gert. 



Chenonceau ligger ikke langt væk, der er mange parkeringspladser (gratis!) og også en slags kiosk, hvor man kan 

købe en sandwich-baguette. Vi er blevet sultne og klokken er frokosttid, så vi får os en til deling, da de er ret så 

lange, og slår os ned på bænken ved siden af. Vores planer er ellers bare at gå rundt om slottet og beundre det 

udefra, men det kan man ikke. Det er nemlig bygget på en slags kunstig ø ude i Cher-floden, omgivet af en stor park 

og en mur udenom. Så mens vi gumler løs bliver vi enige om, alligevel at købe billet til slottet og i medgift parken. 

Billetten trækkes højteknologisk i en automat (11 Euro pr. person); det lykkes efter 4. forsøg, og gennem shop-

området følger vi efter de andre turister hen til billetkontrollen, hvor billetten scannes gammeldags manuelt og man 

får udleveret en brochure efter eget sprogvalg (dog ikke dansk). Og så er vi inde.  

Det korte af det lange: Vi fortryder på ingen måde vores 22 Euro, for her er fantastisk flot. Ud over adskillige histo-

riske gemakker med kunstfærdige vægtæpper og fine malerier i prægtige guldrammer, smukke, gamle gulve og 

lofter imponeres vi ikke mindst af de mange forskelligartede blomster-dekorationer: stordimensionerede, stilige 

buketter i til interiøret matchende farver og former danner prikken over i ’et og forlener det hele et nærmest beboet 

udtryk. Fransk, stilsikker sans for elegance. 

 

Slottet fra 2 forskellige sider. Man ser de typiske bygningselementer, der går igen i så godt som alle de berømte 

Loire-slotte: de runde tårne med de spidse tage – ren Disney-stil. Men flere hundrede år gammel. 

 

Flotte blomster-dekorationer, der medfører automatreaktioner i 

kamera-udløser-fingeren 



 

Et lille udvalg – men jeg kunne blive ved! Det er nærmest mere fascinerende end selve slottes arkitektoniske indre. 

Nedenfor et par billeder af det store og veludstyrede slotskøkken – til ære for kokken Annette Gandil: 

 

Krydderurtelignende dekorationer og kobbergrej i tonsvis – dette er bare et lille bitte udpluk. Fantastisk flot og 

mildest talt imponerende. Til venstre personalets spisekøkken. 



Efter slottet er det shoppen, der kalder. Her køber vi et pudebetræk og noget lavendel-duft, og efter shoppen bliver 

det parkerne og en tilhørende labyrint af klippede takshække, og til slut er vi ude igen. Alt imens det næsten ser ud 

til, at solen har lyst til at bryde frem. Men det er snyd, for det gør den ikke, så nu vil vi bare hjem.  

 

Detaljer fra parken og labyrinten. Det er svært for Gert at blive væk. Han prøvede ellers, men det kan jo aldrig lyk-

kes, når man hele tiden rager op over.  

Inden hjemturen handler vi lige i en stor Super-U i nabobyen til vores egen, og da vi er hjemme igen er vi blevet 

sultne. Så i dag får vi tidlig aftensmad: taboulé med ekstra grøntsager i og en kalkun-cordon-bleu, som jeg steger 

uden for på min trangia. 

Tirsdag, 14. maj 2013 

Vejret som i går – måske en lille bitte smule bedre. I løbet af dagen endda et par beskedne solstrejf – men det er så 

også alt. 

Turen går til Amboise med besigtigelse af slottet, der som mange andre Loire-slotte er prydet med mange Disney-

agtige tårne og karnapper.  Det er spændende, om end Chenonceau er flottere (og også lidt dyrere), i det mindste 

interiøret. Slottets beliggenhed fejler ikke noget, mod nord højt knejsende over Loire-floden.  

 

Slottet i Amboise set nedefra. Leonardo da Vinci tilbragte sine sidste leveår her og ligger også begravet i slottets 

kapel. Til højere en del af byen med Loire-floden set oppe fra slottet. Floden fører også her meget vand. 



 

 

 

 

 

 

 

Sjov detalje fra slotshaven: buksbom klippet 

som kanonkugler! 

 

 

Til frokost bliver det en sandwich på hovedstrøget, derefter en slentretur gennem byen, inden det går tilbage over 

land, forbi slottet Chaumont-sur-Loire, et lille ophold i Intermaché i Condes og så hjem til campingvognens varme. 

 

 

 

 

 

 

Chaumont-sur-Loire – et slot mere i samme stil 

og med samme beliggenhed højt hævet over 

Loire-floden. 

 

 

Her, for foden at slottet, findes skam også noget, der kaldes ”havn” med de typiske Loire-flodpramme.   



Gennem vinduet iagttager vi ankomsten af to mandlige cyklister, og jeg bliver ”voyeur” – ufrivilligt til en lige så 

ufrivillig striptease! Da den ene af de yngre mænd forsøger at klæde om, blufærdigt indsvøbt i sin bluse, kommer 

han til – med rask tag – at flå underbukserne ned og står pludselig utilsigtet med bar cykelrøv i Guds fri natur! Jeg når 

at nyde scenen ikke længere end et kort øjeblik, for i en brøkdel af et sekund bliver alt panisk hevet op igen. Det er 

altså urkomisk og utroligt morsomt - bare ren Jacques Tati!! Jeg griner i lang tid bagefter. 

Efter aftensmaden sidder vi nu her i computerrummet og checker mails og vejrudsigten. Det er som forhekset. Mens 

Danmark bader sig i flot forårsvejr, er vi nødt til at pakke os ind i fleece og overtøj. Vi har åbenbart et dårligt vejr-

karma (hvis der findes noget sådant). 

Onsdag, 15. maj 2015 

Dagens navn er efter den katolske kalender Sophie; de ishelliges sidste dag. Mon det passer? Solen er rigtig nok 

noget fremme i dag, men ellers er det ret så koldt og blæsende. I et stykke tid overvejer vi at cykle til Chambord, der 

ligger ca. 8 km herfra, men dropper det til fordel for bilen. Så kan vi bagefter fortsætte til Blois. 

Som sagt, så gjort. Chambord har vi set indefra for godt og vel 20 år siden, så vi er fuldt ud tilfredse med at kunne se 

det udefra, da det ligger åbent og synligt hele vejen rundt.  Dette slot er så sandelig en gensyn værd! Ufattelig fanta-

sifuldt med sine dusinvis af tårne og fremspring og pynteelementer. En renæssance-Gaudí må have haft mindst en 

finger med i spillet. Man kan næsten ikke se sig mæt, og endnu mere umuligt er det, at danne sig et overblik og tage 

det hele ind på en gang.  

 

Chambord i al sin pragt og vælde, set fra bagsiden - et værdigt medlem af listen over UNESCOs verdenskulturarv. 

SKAL SES! Også indefra; man kommer til at gå på højde med tårnene og ser dem på nært hold, idet der går en 

balustrade næsten hele vejen rundt. 

Vi finder os en kold bænk vis-à-vis slottet og spiser vores medbragte mad. Også gamle kendinge møder vi, nemlig de 

to cykel-ungersvende fra i går – og som det viser sig senere, bliver vi også set af vores naboer fra campingpladsen, 

uden at vi dog selv får øje på dem. 



Efter slottet og 4 Euros parkeringsafgift går det videre til Blois. Også der er der et slot samt en gammel kirke og en 

gammel bydel, som vi slentrer igennem. Slottet nøjes vi med at se udefra, dog runder vi kirkens indre. Tæt på kirken 

er der en smuk rosenhave, det skal vi også lige se. Roseneksperten Gert sukker dybt og længselsfuldt: roserne står 

struttende sunde og flotte, om end kun nogle enkelte knopper allerede har åbnet sig. Især en af dem ved navnet 

Sander’s White, der hjemme hos os dårlig nok trives, dækker en hel borgmur i mindst 10 meters højde. Det må være 

et velsignet job at være gartner her.  

 

Slottet i Blois. Byen er noget større en fx Amboise, og har nogle spændende gamle gadestrøg. 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Stemningsbilleder fra Blois, gamle huse og gadestrøg, skor-

sten og glimt af rosenha-

ven, der har sæsonens  

første åbningsdag. Gert 

står og funderer over 

denne klatrerose, der er 

sprunget ud med mange 

små, hvide blomster. Alt 

gror bare hernede, så det 

er en fryd – men også et 

stik i ens danske gartner-

hjerte .                                                             



Solskin og en café inviterer til at slå sig ned og få en kop café au lait (caffe latte på nudansk), der bliver serveret efter 

100 års ventetid, og så går det tilbage til bilen. På vejen stikker vi lige hovedet ind hos supermarkedet  Auchan og 

køber ind for 106 Euro – denne gang lidt til reserve både til derhjemme og vores tur til Lofoten i juni/juli.  

Det var meningen at spise ude som afslutning i dag, men det viser sig, at ingen af os orker det. Vi vil hellere tilbringe 

vores sidste aften hjemme i campingvognen, for i morgen vender vi kareten og drager nordpå igen, dog med et pin-

se-ophold hos familien i Karlsruhe. 

Efter en lille sludder med vores tyske pensionist-nabo til den ene side, der sammen med konen HAR cyklet til Cham-

bord i dag, er det tid til at trække indenfor. Aftensmaden bliver salat og bretonske galettes. Nu er Gert oppe i inter-

net-rummet, mens jeg om et øjeblikk ordner sengene og hygger mig med min bog. 

Det var så den dag. Heldigvis er der en til i morgen.  

Og inden vi er på vej tilbage fra Loire-dalen må jeg altså lige afslutte med et par eksempler på de pragtfulde 

blomsterrabatter, som kyndige franske gartnere og et mildere klima er i stand til at fremtrylle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag, 16. maj 2013 

Klokken 10 er vi på farten igen; det lykkedes at pakke sammen i tiltagende solskin – men netop nu skal vi altså af-

sted. Igen er det planen at undgå betalingsveje. Stor er derfor vores forundring, da GPS’en målrettet sender os op på 

en sådan. Hvad er nu det? Svaret er enkelt: Vi har glemt at slå denne option fra, da vi i går prøvede at finde ud af for-

skellen i kilometrene mellem hhv. med og uden péage. Det opdager vi for sent til at GPS’en kan nå at rette op, så vi 

tager det sure med det søde og trækker en billet i betalingsanlægget – og nyder efterfølgende den meget afslappen-



de kørsel på en ikke alt for trafikeret motorvej. Ved Orléans forlader vi betalingsvejen igen og følger nu landevejen, i 

øvrigt sammen med et hav af lastbiler, der åbenbart heller ikke har lyst til at lufte tegnebogen. 

Vejforløbet er nu fint nok. Sammenlignet med en motorvej mangler der dog rastesteder, og de få, der er, er bare en 

udvidet sidestribe, hvor trafikken tordner forbi, så hele vogntoget ryster som om den hvert øjeblik vil lette. 

Vi vil køre så langt vi orker og et tidspunkt om eftermiddagen finde en campingplads et eller andet sted. Så nemt går 

det dog ikke. Campingpladser findes helt klart kun dér, hvor landskabet lægger op til ferie. Hvilket vil sige: enten skal 

der være vand, bakker, bjerge eller en interessant by. Alt dette mangler på dagens etape, mens vi æder kilometer 

efter kilometer for til sidst at nærme os Nancy. Her kender vi jo campingpladsen fra sidst. Men den har vi ikke lyst til 

denne gang, så vi beslutter at fortsætte til Saverne, selv om det vil blive lidt halvsent, inden vi ankommer. Ved forny-

et studium af ACSI-bogen viser det sig imidlertid, at der findes en anden campingplads i Villey-le-Sec, der ligger i nær-

heden af Nancy, lige ved Mosel (Moselle hedder den her) – og inden vi ser os om når vi frem til frakørslen og smutter 

fra hovedvejen. Nu går det i flere snoninger nedad og nedad og nedad, og da vi er lige ved at tvivle på, om vi også 

har fået fat i den rigtige adresse, ja, så er vi der. 

 

Meget smukt beliggende er denne campingplads, direkte ned til floden Moselle (Mosel). En fuldt lastet flodpram 

tøffer stilfærdigt forbi – lige efter et par jetjægere har flået denne idylliske stilhed i stykker. 

 

Campingpladsen ligger  helt nede ved flodbredden, her er kun få andre, så her bliver vi en nat. To minusser må der 

dog anføres i karakterbogen: 1) vejret er dårligt, det regner, grønsværen er opblødt, og vi pløjer ufrivilligt med bilen 

et par furer i den; 2) mens vi intetanende står med vores gøremål TORDNER et jetfly, INFERNALSK STØJ-

ENDE som en eksplosion, lige hen over os, så man nærmest instinktivt dukker hovedet for ikke at blive ramt. Og 

sekundet efter et til!!!!! Det står rigtig nok nævnt i ACSI-bogen, at det kan ske lejlighedsvis … 

Et plaster på såret er den anden yderlighed: en fuldt lastet flodpram sejler tøffende og som fra en anden verden 

forbi flodbredden, det føles som om man bare behøver at række hånden ud for at kunne røre den. 

Aftensmaden: henne på campingpladsens restaurant, en overdækket terrasse med gennemsigtig presenning hele 

vejen rundt og opvarmet af en terrassevarmer. Hjemme i campingvognen får vi os en kop the med et stykke bre-

tonsk kage til (købt hos Auchan,) og så skal computeren aktiveres. Det lykkes til vores glæde at fange et gratis inter-

net, så vi lige får checket post og vejret. HJÆLP!! Et jetfly igen!!! OG ET TIL!!!!! Jeg må have tykke vatpropper i ørene i 

nat. 

Fra i morgen eftermiddag er det så igen familien, der står på programmet.  



Fredag, 17. maj 2013 

Hold da op, et regnvejr. Det svupper omkring fødderne, da vi træder ud på græsset. Der står store vandpytter på 

vejene, og floden er helt prikket af regndråberne. Sanitæren er uopvarmet, så brusebadet bliver en blandet affære: 

dejligt varmt under strålerne, isnende kulde udenfor. Da vi ikke skal så langt i dag tager vi det afslappet og kommer 

først afsted ved 11.30-tiden. En stor del af strækning er betalingsfri motortrafikvej, omkring Strasbourg bliver det 

tætpakket myldretid, men vi krydser gnidningsfrit grænsen til Tyskland og er ”hjemme” hos familien kl. 16.00. 

Vejret? 14 grader, blandet gråvejr, et enkelt solstrejf med lovning om mere, da vi sidder nede ved Rhinen og konsu-

merer den obligatoriske Weizenøl på Zollhaus’ terrasse. Sådan hedder restauranten hernede, da Frankrig ligger 

overfor, og der her i sin tid gennemførtes toldkontrol af alle forbisejlende fragtskibe. 

 

Rhinen ”hernede”. Til højre den lille færge som den hurtigste vej over til Frankrig. Et fragtskib sejler opad floden i 

retning mod Schweiz. Faktisk er Rhinen en ret så befærdet vandvej og et interessant underholdningselement for 

den lokale befolkning. Plus gæster som os.  

Onsdag, 22. maj 2013 

4 dage er gået, hvor vi nåede at sidde i haven (den ene dag med sommersol og varme), og en tur til Schwarzwald 

blev det også til samt den obligatoriske shopping-tur ind til Karlsruhe.  

 

 

 

 

 

 

I min mors have, den 

dag det var sommer. 



 

 

 

 

På en højslette i det 

nordlige Schwarz-

wald-område. Her 

blomstrer æbletræ-

erne endnu, det er de 

færdige med nede i 

dalen. 

 

 

 

 

 

 

Slottet i Karlsruhe. Vi 

er på shopping-tur i 

byen, hvor jeg fik købt 

mig en god regnjakke. 

Vi skal nemlig til Lofo-

ten om ikke så længe. 

 

Nu er vi på vej hjem. Vi deler strækningen til Danmark over i to, så vores – i øvrigt så godt som faste – overnatnings-

sted er Seecamp Derneburg (ACSI). Da vi ankommer i god tid, og der er et godt stykke tilbage af eftermiddagen, be-

slutter vi os for en cykeltur. Fra campingpladsen kan men se et slot; det vil vi kigge nærmere på. Vejen dertil er ikke 

særligt lang, der går en sti direkte fra pladsen, og inden vi ser os om er vi der. En imponerende bygning, åbenbart 

beboet privat. Så vi cykler videre; et informationsskilt oplyser om, at der findes en kultursti ”i bygmester Laves’ fod-

spor”. I 1800-tallet har manden været aktiv og fået opført forskellige romantiske byggerier. Bl.a. fik han ombygget 

det tidligere kloster til det nuværende slot. Det kunne jo være en lille cykeltur værd, men ruten går op ad trapper og 

ad regnvejrssmattede skovstier, så vi opgiver hurtigt og cykler videre til byen Holle. Herfra drejer vi ind på en mark-

vej, der bliver til skovbund med næsten usynlige trampespor – men efter 2 x at have forceret en lille bro og 2 x kryd-

set motorvejen nedefra er vi hjemme på campingpladsen igen. Det var sandelig en stroppetur! Nu har vi da også fået 

dagens motion og kan med ro i sindet spise oppe i pladsens restaurant, hvor madlavningen vist ikke følger de mest 

ernæringsrigtige anbefalinger.  

Nu er der i øvrigt kommet 3 andre campingvogne (heraf to danske par) og en autocamper mere. 

Torsdag, 23. maj 2013, er vi hjemme igen. Vi tømmer bil og campingvognen, som vi derefter mover på plads i vores 

indkørsel. Et hurtigt blik på haven beroliger os – det ser ikke værst ud, bortset fra mælkebøtter og skvalderkål. Men 

det bliver ikke før i morgen. 



REFLEXIONER 

Der går altid et stykke tid, før man er landet for alvor. Turen passerer revy inde i hovedet, alt imens jeg hygger mig 

med min rejseberetning. Det er en dejlig syssel, for det hele står igen lyslevende for mit indre blik. Sammenfattende 

må vi konstatere atter engang, at vi ikke har været SÅ heldige med vejret. Også maj-måned kan være lunefuld, men i 

det hele taget lader det til, at foråret generelt er vådt og koldt i år. Skal man være sikker på varmen, skal man nok 

syd for Alperne. Det må vi huske. 

Om Loire-dalen kan siges: En rejse værd. Der er megen kultur og historie, så der er rigeligt at bruge sin tid på, hvis 

ens interesserer ligger på det område. De fleste af turisterne er da også franskmænd. Det franske uddannelsessys-

tem gør meget for at oplyse om hjemlandets fortræffeligheder, og den kulturelle og historiske arv står højt på vær-

diskalaen i enhver franskmands bevidsthed.  Vigtigheden af ”den klassisk dannelse” sættes der ikke spørgsmålstegn 

ved, hvilket fører med sig, at man gerne vil besøge de steder, man har lært om i skolen. Symptomatisk herfor er de 

grønne, aflange Michelin-guidebøger til en billig penge og med appel til alle. For eksempel sælges de i ethvert super-

marked af en vis størrelse. De er opbygget pædagogisk, er informative og grundige, og kvalitativt overgår de langt 

Politikens ”Turen går til…”. Desværre findes de kun på fransk, en del er oversat til tysk (og engelsk?).  

Nå. Jeg skal ikke være polemisk. Al oplysning har sin berettigelse, punktum.  

Ønsker man en daseferie ved poolen, camping eller ej, så er Loire måske ikke det, der falder mig ind først. Men et 

par dages ophold for at kigge på de mest spektakulære af slottene burde selv børnefamilier unde sig. De er det rene 

Disney-world. Og da Paris kun er ca. 150 væk herfra, kan man jo efterfølgende fortsætte dér. 

Nu, hvor vi har haft en tur med KULTUR for alle pengene, glæder vi os til vores næste. Det bliver fællesturen til 

Lofoten med Hans Duggen, og her bliver det NATUREN, der er det overordnede formål.  

God campingsommer til alle og glade campinghilsener 

Renate + Gert Hovald 

r.hovald@kabelmail.dk 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                               En blomstermark undervejs 
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Vores rejserute på Google maps: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Start i Roskilde 

B: Overnatning Seecamp Derneburg (ACSI) ved Hannover 

C: Karlsruhe, familiebesøg 

D: Campingpladsen Nancy/Villers-lès-Nancy Campéole Le Brabois (ACSI) 

E: Campingpladsen Gien Camping Touristique de Gien (ACSI). Herfra udflugter i omegnen  

F: Campingpladsen Les Saules  (ACSI) i Cheverny. Herfra udflugter til omegnen og de store slotte 

På hjemvejen fulgte vi den samme rejserute. 


