Sommerferie 2015: Frankrig, Belgien, Tyskland - 1. del

Første sted: Morteau, Jura, Frankrig

Billedet er taget fra floden Doubs i Jurabjergene på bådtur ud til vandfaldet Le Saut du Doubs

Planen
I år skulle vores sommerferie starte i Frankrig, hvor vi ville besøge et område, der ikke er ret
benyttet at danske turister, nemlig de relativt lave Jurabjerge. Bagefter ville vi tage til nogle andre
lave bjerge, Ardennerne i Belgien, et smut til Brügge og til slut til Sauerland i Tyskland.
Virkeligheden
Vi startede planmæssigt i byen Morteau i Jurabjergene. På vejen til Belgien ligger jo le Corbusiers
berømte kirke ved Ronchamp, så der fandt vi en campingplads i en lille by Fresse. Disse steder er
beskrevet i denne del (Del 1).
Og her var vi jo ret tæt på Alsace, så vi tog lige en smut forbi byen Eguisheim, hvor vi var for 4 år
siden (Del 2, Alsace).
I Belgien boede vi i de sydlige Ardenner ved byen Mortehan. Brügge sprang vi over og tog direkte
til Sauerland (byen Attendorn) og til sidst – ikke planlagt - til Friedrichstadt i Nordfriesland (Del 3).

Tirsdag, den 2. juni: Afrejse og transit i Walldorf
Vi kører som regel meget tidligt om morgenen og tager et ordentligt ryk den første dag. Vi kom
afsted lidt før 4 mod Rødby-Puttgarden og kørte de 950 km til Walldorf i nærheden af Heidelberg,
hvor vi var fremme 18.20. Turen gik fint, bortset fra noget irriterende vejarbejde nord for Göttingen,
som vi brugte lang tid på. Der var lidt regn i Nordtyskland men dejligt lunt resten af vejen.
Vores transitplads hedder intet mindre end Camping Walldorf Astoria! Den kan muligvis ikke leve
op til et ophold på hotellerne af samme navn, men vi følte os hjemme og særdeles godt behandlet
af familien, der ejer og driver pladsen.

Navnet Walldorf Astoria forpligter, især med hensyn til stil og god smag. Det er nok derfor, man har placeret en trillebør-blomsterkumme med en plasticstork ved restauranten!
Nederst: Her holder transitgæsterne på rad og række. Alle har beholdt campingvognen på krogen. Det kan ikke være nemmere.

Campingpladsen har nok ikke mange feriecampister. Den er vist mest til fastliggere og til transit.
Man kører forlæns ind på transit-plænen, beholder vognen på, og kører forlæns ud næste morgen.
Der er restaurant på selve campingpladsen samt morgenmadsservice. Alt dette kombineret med
en udsøgt venlighed fra ejerne gør Walldorf Astoria til en god transitcampingplads, der såmænd
godt kan være dens prætentiøse navn bekendt.

Onsdag, den 3. juni: Ankomst til Morteau
Fordelen ved at køre langt første dag er, at vi nu kun har ca. 350 km til vores første mål, byen
Morteau, der ligger i godt 700 meters højde i Jurabjergene, 10 km fra grænsen til Schweitz.
Vores dagstur gik fint. Først ad den tyske A5 (E35), ind på den franske vej 36 (E60), som er
betalingsvej. Efter Belfort drejer vi fra, og det går så opad bakke de sidste 60-70 km. Det kan godt
være, at Jurabjergene ikke er så høje, men vi måtte køre i 2. gear det meste af dette sidste stykke.
Byen Morteau:
Byen er lidt større, end vi troede. Den er
lidt hyggelig, men der er ingen egentlige
turistattraktioner, måske bortset fra, at
den er berømt for ”Saucisse Morteau”,
dvs. nogle små, røgede pølser. Røgeriet
kan ses fra campingpladsen.
Campingpladsen:
Vores hidtil mindste campingplads:
40 pladser, heraf et par fastliggere. Den
ligger i udkanten af byen i en bugtning af
floden Doubs. Området her har altid
heddet ”Månens bagside” fordi månen
spejler sig i floden. Og campingpladsen
har fået det sammen navn: ”Le Cul de la Lune”
Det er en kommunal campingplads,
der drives af Dominique og Jean-Paul.
Den ene kommer om morgenen på sin
racercykel, den anden i sin Berlingo
med ”atomkraft nej tak” (på fransk) og
andre politiske slogans. De leverer en
helt utrolig personlig og næsten
omsorgsfuld betjening. De taler kun
fransk, men viljen til kommunikation er
jo det vigtigste. Om aftenen går de
rundt til parcellerne og spørger, om
man skal bestille morgenbrød – det er
i sandhed en lille campingplads, langt
væk fra mainstream-turismen. Der er
næsten kun franske campister samt lidt schweitzere
og tyskere – og os. Her er vi på plads 30.

Vejret i dag: 23-24º og tørt. Dagens aftensmad: Omelet med bacon, coeure de boeuf-tomater og
forårsløg, gratineret med revet emmenthaler på gasgrillen.

Torsdag, den 4. juni: Rundt i området og spændende oplevelse på campingpladsen
Vi kørte lidt rundt, bl.a. en lille smut til Schweitz. Vi kom forbi bådfarten, der går til områdets helt
store seværdighed, Le Saut du Doubs, et 27 m. højt vandfald i vores flod Doubs, og vi besluttede
at vi dagen efter vil tage sejlturen. Det var vanskeligt at køre dertil, da de havde lukket en vej helt
pga. vejarbejde, og omvejene er altid store i bjergene. Så i stedet kørte vi op til nogle skisportssteder, ganske vist kun i godt 1100 meters højde, men der var skilifte og det hele.

Pia kigger ud over de bløde Jurabjerge ved skiterrænet i Meix Musy – et navn der næppe er kendt af danske skiløbere

Ved skisportsstederne var et skilt til et museum om livet på landet, La vie d’Antan. Det måtte vi
lige kigge lidt på – troede vi.

Her er skiltet til museet til
venstre. Til højre ses
resterne af museet – som
brandtomt.

Vejret: fint hele dagen, 23-24º. Dagens mad: Grillede regnbueørreder med nye kartofter og tomatmozzarellasalat. Og først på aftenen ventede os et af de mest underholdende indslag i ferien:

Kvinden med muldyret:
Ved 18-tiden ankom en vandrende campist: En nydelig kvinde i 50-erne med sin hund og
trækkende med sit muldyr. Muldyret bar på hendes telt og bagage. Campingpladsen anviste
hende en dobbeltplads ved hegnet lige bag vores, så hun kunne fæstne en line til hegnet, så
muldyret havde et langt græsningsareal. Gad vide om noget tilsvarende ville kunne forekomme på
en dansk campingplads? Muldyret kunne rulle rundt på kommando, og vi mærkede ikke meget til
det, bortset fra, at det skrydede og hunden gøede
når hun gik væk.

Her er hun netop ankommet
og har slået sig ned lige bag
vores campingvogn.
Hun tiltrak sig en del
opmærksomhed - der var
mange, der skulle hilse på.
Desværre talte hun kun
fransk – og esperanto!

Til venstre: Nu er hendes telt kommet op, og Pia har
beroliget muldyret mens kvinden var lidt væk.

Til højre: Ind i mellem fik vi besøg,
når den syntes, den skulle
klappes lidt og kløes bag ørerne.
Linen var afpasset, så den ikke
kunne græsse under vores solsejl.
Kvinden ryddede i øvrigt pænt op
efter den, når der skete uheld.

Fredag, den 5. juni: Tur med bådfarten til vandfaldet Le Saut du Doubs
Fra nabobyen Villers-le-Lac starter
bådefarten til vandfaldet Le Saut du
Doubs. Turen er meget smuk og
varer 2 timer tur retur incl. 1 times
ophold ved vandfaldet.

Venstre: Køerne ved floden er den sædvanlige bjergrace, der her er på græs med let adgang til vand. Højre: Og her er så vandfaldet.

Vandfaldet Le Saut du Doubs bliver markedsført som ”Frankrigs Niagara”, og det er temmelig
overdrevet, selvom det er imponerende med sine 27 meter. Vi synes, at hovedattraktionen er
sejlturen derud, som er helt fantastisk gennem nogle smukke klippeformationer. Billedet, som vi
har valgt at vise i starten af denne rejsebeskrivelse er fra bådfarten.
Vi handlede på vej hjem i vores sædvanlige supermarked Carrefour og tilbragte resten af
eftermiddagen på campingpladsen, da vejret ikke var til andet: Det var meget trykkende, og det
endte også med torden, blæst og relativt store hagl.
Dagens mad: Laks grillet på gasgrillen. Dertil kold kartoffelsalat og tomatsalat. Tomater er i øvrigt
en af vores store glæder, når vi er sydpå om sommeren: de smager af sol og sommer, og der er
en masse spændende sorter, som vi sjældent ser i Danmark.
Og vejret: Knap 30º, faldende til det halve i forbindelse med tordenvejret. Hele natten regn, ja
faktisk skybrud. En tysk teltcampist, der lige var ankommet, pakkede lynhurtigt det hele sammen.
Vi gætter på, han har fundet et hotel inde i Morteau.

Lørdag, den 6. juni: Rundtur gennem Schweitz (i kaptajn Dinesens fodspor)
Dagens tur gik mod syd, først til byen Pontarlier ca. 30 km fra vores by Morteau. Vi kørte opad
langs vores flod Doubs, som tydeligt blev smallere og smallere.
Vi gik lidt rundt i Pontarlier, som er en dejlig by.

Torvet i Pontarlier

Triumfbuen i Pontarlier

Vi blev ikke i byen så længe, da dagens hovedattraktion skulle være borgen Fort de Joux (eller
Chateau de Joux), der ligger syd for Pontarlier ved den lille by La Cluse-et-Mijoux.

Borgen ligger højt oppe på bakketoppen

I dette område gjorde dele af den franske arme
holdt i 1871, da den var ved at blive slået af
tyskerne under den Fransk-tyske krig. Franskmændene blev fordrevet til Schweitz. Kaptajn
Dinesen (Karen Blixens far) var med på fransk
side og blev drevet ind ved grænsebyen Les
Verrieres. Her ville vi spise frokost, men her så
ikke så spændende ud, så vi fortsatte ind i
Schweitz og kørte langs den franske grænse
gennem den højtliggende dal Le Haut Vallee,
hvor Dinesen skjulte sig i 1871.

- og her er så borgen tættere på

Vi gjorde ikke holdt i dalen men fortsatte til byen Le Locle. Byen er kendt for sin ur-industri (bl.a.
Tissot), ja oven i købet som ur-industriens ”ur-by” (hæ, hæ), da nogle huguenotter, der blev
fordrevet fra Frankrig, slog sig ned her og begyndte at konstruere ure i 1600-tallet. Byen er også
kendt for, at H. C. Andersen besøgte den 3 gange. En gade i Le Locle er opkaldt efter ham.

I Le Locle kan man naturligvis læse klokken i blomsterbedene

Men ellers forekom Le Locle os temmelig
kedelig, så vi ville bare have en hurtig
frokost og køre væk. Vi fandt et creperie
lidt før kl. 14, men fik at vide, at der var
siesta om lidt! Der er kun et par km til
den franske grænse, så vi kørte til vores
turbåde-by fra i går, Villers-le-Lac, hvor vi
ville spise på bådfartens brasserie. Her
var der også siesta! Ved områdets
største turistattraktion! Vi har generelt lidt
svært ved at vænne os til deres siestasystem. Nå, men nu havde vi efterhånden under 10 km hjem, så vi kørte
bare hjem til campingpladsen og spiste
rester fra i går (grillet laks osv.).

Dagens lille ekstra turistattraktion:
Dagen havde ikke rigtigt været spækket med spændende turistoplevelser, så vi kørte en tur sent
på eftermiddagen til et udsigtspunkt, La Roche du Pretre, ”Præsteklippen” ca. 13 km nord for
campingpladsen. Det eneste sted, vi var
gjort opmærksom på denne seværdighed,
var et gammelt bilkort, vi tilfældigvis havde
med. Vi tænkte, at det nok heller ikke ville
være noget særligt, men her var ingen grund
til skepsis: Et smukt klippeparti over en kløft,
så dagen var reddet.
Dagens mad: Vi var jo kommet til at spise
vores aftensmad til frokost, så det blev bare
nogle madder.
Dagens vejr: Det var blevet rigtigt varmt
igen, (vi så 29º på et termometer), men det
var slet ikke så trykkende som i går.

Billederne herover og herunder: La Roche du Pretre

Søndag, den 7. juni: Vandretur langs floden Doubs til Chatelard-udsigtspunktet
Om søndagen er butikkerne lukket. Det var vi heldigvis klar over, men vi havde fundet et
supermarked, Colruyt, der havde åbent om formiddagen. Her handlede vi så sammen med ca.
halvdelen af byen Morteaus indbyggere, så der er åbenbart behov for at have søndagsåbent.
I forgårs sejlede vi ud til vandfaldet Le
Saut du Doubs. Vi fik lyst til at komme
længere ned ad floden, og der er en
vandrerute, der går forbi vandfaldet i
nogle hundrede meters afstand. Turen er
ca. 4½ km ud – og det samme hjem. Det
var dejligt at komme ud at vandre igen.
Vi vandrede ned ad floden, men terrænet
går opad, for vi skulle jo op til en udsigt.

På ruten er der smukke
blomster (storkenæb
mv. til venstre) og også
spændende orkideer
(rederod helt uden
bladgrønt til højre).
Chatelard ligger i 1030
meters højde, og der er
vældigt smukt. Man
kigger ned på floden,
som lige her er opdæmmet til en sø, som
hedder Lac de Moron.
Vi spiste vores medbragte mad her, inden det gik mod
parkeringspladsen igen.

Så går det heldigvis nedad bakke igen!

På vejen ned mødte vi et par franske
mountainbikere, som fotograferede
hinanden med vandfaldet i baggrunden.
Vi tilbød at fotografere dem sammen, og bagefter fotograferede de os. Vandfaldet kan lige anes.
Ved parkeringspladsen mødte vi
hestevognen, som fører turister rundt i
området, bl.a. til vandfaldet, som den
var nået til nu. Vi fik lidt ondt af de
mennesker, der lige var sat af, for få
sekunder efter vi havde taget billedet
brød uvejret løs med regn og torden
og temperaturfald fra 28º til 18º.
Dagens mad: Ratatouille med lokale
pølser på grillen samt bruschetta.
Vi pakkede sammen, så vi var klar til
at tage videre i morgen, kun 135 km
mod nord.
Vores erfaringer med ferie i Frankrig er stærkt begrænsede (kun Alsace i 2011), og denne gang
ville vi prøve at holde ferie i det ”rigtige” Frankrig, og gerne uden for de mest overrendte turistområder, og det lykkedes i høj grad for os. Her i de nordlige Jurabjerge var der næsten kun lokale
turister, ikke engang hollændere så vi, og det må siges at være usædvanligt. Vi har hørt meget om
den berømte franske arrogance, men vi har den stadig til gode!
Til gengæld har vi mødt en masse venlige, hjælpsomme og
imødekommende mennesker, selvom vi kun taler en smule fransk.
Jurabjergene er spændende nok, selvom vi egentlig holder meget
af at komme over trægrænsen. Det er der slet ikke tale om her
med max. højder på ca. 1100 meter. Længere mod syd er
Jurabjergene dog lidt højere.
Jurabjergene har i øvrigt givet navn til den geologiske tidsalder
Juratiden, men vi så desværre slet ingen dinosaurer.
I morgen fortsætter vi lidt mod nord til byen Fresse. Vi bliver i
regionen Franche-Comte, men tæt på grænsen til Alsace.

Andet sted: Fresse, Frankrig

Billedet er fra naturområdet Les mille Etangs, De tusind Damme

Mandag, den 8. juni: Skiftedag til Fresse
Vi kørte ved 11-tiden og skulle ikke køre ret langt, kun ca. 135 km til byen Fresse, der ligger lidt
nord for Ronchamp, hvor le Corbusiers kirke ligger, og kirken er den egentlige årsag til, at vi
befinder os her.
Byen Fresse:
Vi kørte igennem den ene lille, kedelige
franske by efter den anden, og vores
forventninger til byen Fresse blev mindre og
mindre. Og forventningerne holdt stik: selve
byen er ikke noget at skrive hjem om. Med sine
godt 700 indbyggere ligner den de andre
småbyer. Der er en kirke, en købmand
(nærmest en kiosk) og en bager.
Beliggenheden derimod er helt fin mellem de
små skovklædte bjerge, Mont de Vannes.
Kirken til højre er vel den eneste interessante
bygning i byen

Campingpladsen:
Hvis byen Fresse er en skuffelse, gælder det absolut ikke for Camping de la Broche. Pladsen
ligger i udkanten af byen på vejen ud til de små bjerge Mont de Vannes, som der er udsigt til.
Campingpladsens areal er meget stort i
forhold til kapaciteten, så der er frit udsyn i
alle retninger.

Campingpladsens fiskesø med Mont de Vannes i baggrunden

Der er nogle få fastliggere, mest omkring
campingpladsens egen fiskesø.
Desuden er der flere campingvogne til udlejning, og de står alle under et tag, som er forlænget til
overdækket terrasse. En fin detalje, som vi ikke har set før. I øvrigt er det en ganske billig plads:
Vi betalte 12€ pr. døgn incl. bad med ACSI-kort.
Her er vi installeret på den hyggelige campingplads La Broche. Vi snakkede med nogle
hollandske campister, som besøgte pladsen for
8. år i træk – på grund af roen og freden og
udsigten og naturen.
Vores grund til at være her er le Corbusiers
berømte kirke, som ligger 11 km herfra ad små
skovveje gennem Mont de Vannes, eller 18 km
ad de gode veje. Vi fandt ud af, at der er en
anden attraktion i området: Les Mille Etangs, De
tusind Damme, som vi besøger i morgen.
Dagens vejr: tørt og max. 23º. Dagens mad: Thai-kylling (med dyr chili – det bruger de vist ikke
meget i Frankrig).

Tirsdag, den 9. juni: Tur til de tusind damme, Les Mille Etangs
I turistbureauet i Ronchamp fik vi i går en tur-mappe med
17 turforslag ved dammene. Vi valgte den tur, der starter i
byen Beulotte-st-Laurant, dels pga. navnet på turen:
”Les Etangs,” og dels pga. en passende længde på ca. 9
km. Turen startede ved La Maire, dvs. rådhuset, så vi
tænkte, at det måtte være en by af en vis størrelse. Men
der var kun en kirke, nogle huse og gårde og cafeen Chez
Gaby. Vi startede bag kirken ved det første skilt.

Vi tjekkede ikke, om der faktisk er 1000 små
søer, men der er i hvert fald mange, og turen er
meget smuk og varieret med skove, marker,
landbrug, ja endda et lille hotel til lystfiskere.
Her til højre er der et spætte-højhus,
Vandreturen er berammet til 3 – 3½ time og den
reelle længde var ikke 9 km, som der stod. Vi
målte den til 12 km på Endomondo.

I ”vores” skov derhjemme, Gribskov, har vi et træ, der
hedder Porttræet. Her i Les Mille Etangs fandt vi en
mindre makker til det.
Rundturen endte lige ved cafe Chez Gaby. Det var
blevet så sent, at fru Gaby nu kun serverede kager. Det
var til gengæld nogle kæmpestore, hjemmelavede,
velsmagende stykker rabarbertærte. Det var, hvad hun
havde lige den dag. Vi fik dem til en kop kaffe, og vi
kom næsten ikke til at savne rigtig frokost.
Dagens vejr: Tørt, men max. 20º. Det perfekte vejr til
en vandretur.
Dagens mad: Grillede koteletter med braiserede
grønsager.

Onsdag, den 10. juni: Tur til Notre Dame de
Haut, le Corbusiers kirke ved Ronchamp.
Kirken er bygget i 1954 på en høj bakke, som vi i Danmark nok vil kalde et bjerg. Der er intet i
nærheden, ud over natur og udsigt. Vores fotografi herunder til venstre ligner det, man ofte ser i
turistmateriale mv., men kirken er spændende
fra alle vinkler, f.eks. herunder til højre med det
udendørs kirkerum med prædikestol og
døbefond og det hele.

Om det så er tagbrønden til regnvand er den
anderledes (herunder):

Pilgrimshuset herunder er bygget senere, men
er også kommet med på Unescos verdensarv.

Interieuret vidner om en arkitekt, der kan noget med lys.

På hjemvejen ville vi handle i vores supermarked Coleruyt i den nærmeste større by Melisey. Men
efter ca. 5 minutter fik vi at vide, at butikken lukker om lidt. Igen er vi ramt af Siesta! Nå, men vi har
jo vores lille butik i Fresse – troede vi (den har lukket om onsdagen!). Men bageren da! (vi var nu
holdt op med at stille store krav til vores aftensmad). Den lukkede ved middagstid. Men lykken
tilsmilede os: om onsdagen holder slagterbilen i Fresse. Så vi købte hjemmelavede pølser og ditto
kartoffelsalat, så det blev vores aftensmad. Vejret i dag: 20º og blæsende, men sol hele dagen.

Vi pakkede sammen om aftenen, for i morgen kører vi videre. Vi havde egentlig tænkt os at tage
direkte til Ardennerne i Belgien herfra, men nu er vi jo ganske tæt på Alsace med byen Eguisheim,
hvor vi hold ferie for 4 år siden, så vi besluttede at køre de ca. 100 km, og for en gangs skyld
vende tilbage til et feriested, camping des Trois Châteaux i Eguisheim.
Området her i Frankrig lidt nord for Ronchamp er ikke et typisk ferieområde for danskerne, selvom
det er nabo til Alsace. Vores by Fresse ligger f.eks. kun 40 km fra regionsgrænsen til Alsace og
ca. 70 km fra Mulhouse. Men generelt er her heller ikke så spændende, ud over le Corbusiers
kirke og det store naturområde les Mille Etangs. Og byerne er slet ikke som de kønne,
blomstrende bindingsværksbyer i Alsace.
Vi var til gengæld heldige med vores campingplads, La Broche, som er en lille perle mellem skove
og småbjerge. Her er et billede af indkørslen til campingpladsen: En lille hytte til diverse opslag og
meddelelser og bagved en næsten lige så lille receptionsbygning. Man har bestemt ikke fine
fornemmelser her på stedet, men hvor er her dog fredeligt og hyggeligt. Vi kan varmt anbefale
campingpladsen, hvis man skulle komme forbi.

Vores rejserute.
Vores stop indtil nu er Walldorf, Morteau og Fresse, hvor vi nu
er nået til.

Rejsebeskrivelsen fortsætter her i:
Læs anden del her, Alsace

