Sommerferie 2011: Italien (Maccagno v/ Lago Maggiore)
Tyskland (Rastatt v/Baden-Baden)
Frankrig (Eguisheim v/ Colmar, Alsace)
Vi skulle være ca. 1 uge hvert sted, og det kom vi sådan set også til, bortset fra, at uge 2 ikke
skulle have været Baden-Baden. Vi havde i stedet planlagt, at midterugen skulle holdes i Bionaz i
den fransktalende italienske region Valle D’aosta. Planerne blev ændret undervejs pga. vejret. Vi
havde vores datter Ditte og hendes kæreste Mathias med, og de boede i et lille telt ved siden af
campingvognen. Da vejrudsigten for Bionaz truede med temperaturer under frysepunktet om
natten, lavede vi det spontant om fra højland til den lavlandede Rhin-slette ved Baden-Baden.

Søndag, den 3. juli: Afrejse og transit-camping i Illertissen, Tyskland
Lørdag/søndag nat kl. ca. 3.15 kom vi afsted og kørte til hovedvej 7 i Tyskland over Storebælt,
Fyn og Jylland. For to år siden tog vi Rødby-Puttgarden, men vi synes det er for dyrt, og man
sparer reelt ikke mange minutter.
Det gik fint ned gennem Tyskland. Transitpladsen Camping
Illertissen var ikke kun blevet valgt pga. det sjove navn, men mest
fordi byen ligger lige ved siden af hovedvej 7.
Ejeren spurgte med det samme (på tysk, forstås): ”Kan du bakke
med campingvogn?”. Vi svarede et klart: ”Øh, ja!”, og så anviste han
os en af de lange, smalle pladser lige inden for bommen, hvor man
ikke behøver hægte vognen af krogen, og hvor der i øvrigt var
mange andre, der var på gennemrejse, bl.a. flere danskere.

Mandag, den 4. juli: Turen til til Maccagno
På trods af vores (formodede) mindre attraktive status som
transitcampister stod campingfatter og campingmutter ved bommen
næste morgen og vinkede og smilede til os og ønskede os god
rejse. Det er noget, man lægger mærke til!
Vi kørte sydpå til Füssen, hvor vi kom over bjergene ved grænsen
mod Østrig. Vi kørte via (den gratis)
hovedvej gennem Østrig til Nauders,
hvor vi drejede ind i Schweiz ad den
(også gratis) smukke hovedvej 27 via
St. Moritz.
Nedkørslen fra St. Moritz kan godt
foretages med campingvogn, men vi var
lykkelige for, at vi ikke kørte den anden
vej, dvs. opad! Vi kom ind i Italien ved
Chiavenna og skulle derefter rundt om
Como-søen. TomTom’en sagde nord
om søen, og FDM’s ruteplan, som vi
havde printet, sagde syd. Vi valgte
desværre TomTom’en. Vi kørte ad vejen
langs søbredden, og der var utrolig tæt

trafik. Vi blev derefter ledt til Schweiz igen og gennem Lugano (endnu tættere trafik), og lige før
den italienske grænse (på sidste del af turen kørte vi skiftevis Schweiz, Italien, Schweiz, Italien) fik
vores campingvogn lidt for meget nærkontakt med en VW Golf (det var vist ikke vores skyld). Der
kom kun et par småskrammer på begge køretøjer, men det tog en hulens tid med sprogproblemer
og forsikringspapirer mv. (en Italiensk grænsevagt kunne heldigvis tysk).
Vi kom således meget sent til campingpladsen i Maccagno, 4 km syd for den schweiziske grænse.

Tirsdag, den 5. juli: Campingpladsen i Maccagno, Lago Maggiore
Lago Maggiore er den største af de norditalienske bjergsøer og er den vestligste af de store søer.
Den nordligste lille del af søen ligger i Schweiz. Den sydligste er delt mellem regionerne Piemonte
og Lombardiet, hvor vi skulle bo i den lille by Maccagno.
Der er 2 campingpladser i Maccagno, og vi havde valgt ”Lido Boschetto Holiday Camping”, som
betyder noget i retning af ”Strand-lundens Ferie-camping”. Begge pladser ligger i selve byen og
lige ned til søen, og vi ved ikke, hvilken der er bedst. Men vi blev i hvert fald anbragt med direkte
søudsigt, og det tæller meget på vores skala.
Vores naboer var et ældre, tysk ægtepar, som fortalte, at de havde ligget på netop vores plads
hvert år siden 1967. De var nu i år flyttet til nabopladsen, da de mente, at busken ned mod søen
var blevet lidt for høj. De var naturligvis noget op i årene. Manden sejlede hver dag rundt på søen i
en (medbragt) gummibåd med sejl og sidesværd, og konen sad imens inde ved bredden og læste
i en bog. Da det blev søndag formiddag, tog de fint tøj på og gik op mod byen. Vi formoder, de
skulle i kirke.

Her er udsigten fra vores fortelt (det er vores teltstang). Til højre ses vores tyske nabos gummibåd – naturligvis
med både tysk flag og italiensk gæsteflag! Arealet bag hegnet er den offentlige strand ved søen. Der var næsten
kun campister, da der er en større strand lidt længere mod syd. Lågen var lige overfor vores campingvogn.

Hver aften når vejret var godt, bar vi vores campingmøbler og Cobb-grill de få meter ned til søen.

Det er hårdt at grille! (det er vores fortelt lige bag redningskransen).

Mathias (Dittes kæreste)

Onsdag, den 6. juli: Marked i Luino
Hvis man googler den lille by Luino, som
ligger lige syd for vores by Maccagno, er
det første forslag man får: Luino Markt (på
tysk naturligvis). Det er da også det største
marked, vi nogensinde har set i så lille en
by. Der er marked hver onsdag. Politiet
dirigerede færdslen i byen, og vi måtte
parkere ret langt fra centrum.
En tilfældig gade om onsdagen i Luino:

Jørgen og Pia

Vores datter Ditte (er som regel fotografen)

I Luino kan man næsten få alt

Torsdag, den 7. juli: Laveno og Sasso del Ferro
Syd for Luino ligger den lidt større by, Laveno, små 30 km. fra vores campingplads.
Nede fra byen går der en ”funivia”, dvs. svævebane op til bjerget, Sasso del Ferro (det betyder
Jernklippen) i 1.062 meters højde. Fra toppen er der en fantastisk udsigt over byen Laveno og
Lago Maggiore til den ene side, og til den modsatte side
kan man se ned på den noget mindre sø Lago di Varese.

”Mænnerne” holder planlægningsmøde

Pia nyder udsigten fra restauranten
Fra restauranten på
toppen:
Tv. Ost med
grillede
grønsager
Th. ”Verdens
bedste
svamperisotto”
iflg. Pia

Ditte og Mathias på toppen af Sasso del Ferro

Nedtur – med udsigt over Laveno og Lago Maggiore – byen bagerst på højre billede er Maccagno.

Fredag, den 8. juli: En dag i Maccagno
Vi havde besluttet, at vi i dag ville
kigge lidt på vores ”egen by”
Maccagno. Det er en lille by med blot
ca. 2.000 indbyggere og er vel ikke
noget særligt, men ligger jo rigtigt
godt på en halvø i Maggiore-søen.
I den sydlige del af byen løber Gionafloden (på dansk ”Jonas-floden”) ud i
søen. Floden er ”intermitterende”,
dvs. at den kan være tørlagt en del af
året. Der var imidlertid masser af
vand, da vi var der (men vi har
sandelig også oplevet mere tørre
somre end i år). Lige ved
flodmundingen i ”Giona-parken”
ligger der et kunstmuseum, som er
bygget over selve floden.

Kunstmuseet i Maccagno

Søpromenaden i Maccagno

Lørdag, den 9. juli: Milano
Milano ligger ca. 60 km. sydøst for Laveno, hvorfra der går tog direkte til centrum i Milano.
Egentlig er vi ikke så meget for storbyer, men når vi nu boede så tæt på! Vi kørte til stationen i
Laveno og tog toget. Vi besøgte bl.a. domkirken.
Vi havde ikke fået kamera med til Milano, så vi har ingen billeder af domkirken, men dem findes
der tusindvis af andre steder. Vi kom til at tænke på et af højdepunkterne i Silvio Berlusconis
politiske karriere, nemlig da han fik en model af domkirken i
Milano i hovedet, så vi har fundet en satirisk tegning af
begivenheden – med domkirken i baggrunden (så her er
den!). Teksten er (sådan cirka): ” Det lader til at Berlusconi
ikke engang forsøgte at undvige”, og svaret: ”Han troede,
han var immun.”
Domkirken er imponerende (det er den 3. største katedral i
verden), og det er modegaden ” Galleria Vittorio Emanuele
II” ved siden af bestemt også, men på en anden måde. Den
er måske lidt skæmmet af, at der på det allerdyreste torv
ligger 3 fine modebutikker på 3 af hjørnerne – og på det
fjerde ligger nu en McDonalds. Lidt selvjustits ville måske være ønskelig.
Vi besøgte naturligvis også kirken Santa Maria delle Grazie for at se Leonardo da Vinci’s ”Den
sidste nadver”. Man skulle have bestilt billet i forvejen, men vi var heldige. Der var lige 4 pladser
ledige hos et selskab, der havde bestilt guide på engelsk. Vi fik en fremragende guidning af en
italiensk kvinde, som talte et dejligt langsomt
og tydeligt engelsk. Efter hun havde
gennemgået billedet i alle detailler, gik
selskabet igennem nogle kirkerum og –haver,
og vi skyndte os efter. Men da de alle steg op i
en bus, stoppede vi trods alt. Det kunne ellers
have været spændende at se, hvor vi var
kommet hen.
Vi tog toget tilbage til Laveno sidst på eftermiddagen. Det er ikke så svært at bruge den offentlige
transport i Italien.

Søndag, den 10. juli: Skiftedag til Rastatt v/ Baden-Baden
Egentlig skulle vi have været her en dag mere og sejlet ud til nogle af de små øer i Lago
Maggiore, men vejret var dårligt, så besluttede at flytte.
Og egentlig skulle vi have flyttet til Bionaz i Val D’aosta, men her var vejret endnu værre, så vi
besluttede os for at ”køre efter en god vejrudsigt”.
Det blev så Rhinsletten. Vi fandt en campingplads på nettet, ”Rastatter Freizeitparadies”, ved den
lille by Plittersdorf ved Rastatt nær Baden-Baden. Vi ringede og reserverede plads og kørte
gennem Schweitz.
Vi havde hjemmefra købt motorvejsvignetter
til Schweiz. Man skal ganske vist købe
årskort – både til bilen og campingvognen,
men efter at have regnet lidt på franske
motorvejsafgifter, brændstofforbrug og tid,
besluttede vi os for Schweiz.
Det blev da også en meget køn tur ad
hovedvej 2, så det var næsten pengene
værd. Turen langs Vierwaldstättersee var
uforglemmelig, og vi talte om, at vi måtte
campere her på et tidspunkt.
Efter i alt ca. 450 km. kørte vi ind på
campingpladsen og fik anvist en plads og fik
gang i gasgrillen. På billedet ses – lige bag gasgrillen – en fastliggervogn under tag. Det var
kendetegnende for campingpladsen.

Mandag, den 11. – Fredag, den 15. juli: Campingpladsen i Rastatt
Der er over 600 parceller på campingpladsen, men kun ganske få til turistcamping – resten er
fastliggere. På mange fastliggerpladser er der bygget huse udenpå vognene, så det ligner
kolonihavehuse, men der skal åbenbart stå en campingvogn indenunder. Campingpladsens
samlede areal er kæmpestort, men udgøres
for størstedelen af park med en badesø i
midten. Søen er formentlig kunstig – evt.
tidligere mergelgrav eller grusgrav eller
lignende.
Der er dykkerskole.
Campingpladsen
ligger lidt
uden for
Plittersdorf.
Der er ca 7
km. ind til
Rastatt.
Ovenover. Mathias i badesøen
Til højre. Mathias tryller med Pina Colada. Han havde fundet
den helt rigtige kokoscreme i en thai-butik i Raststatt.

Mandag, den 11. – Fredag, den 15. juli: Gåture nær campingpladsen
Når vi nu for første gang nogensinde var ved Rhinen, skulle den også udforskes, så to af dagene
tilbragte vi med at spadsere i nærområdet. Campingpladsen ligger ca. 1½ km fra Rhinen.
Rhinen er inddæmmet, og ved siden af er der mange steder søer, moser og vandløb, som ofte
kaldes ”Altrhein”. Turene langs selve ”der Rhein” kan godt virke lidt monoton, mens Altrhein er
der, hvor naturoplevelserne findes.
Den ene dag gik vi langs Rhinen ned til en sø,
der hedder Erländersee. Vi håbede, der var en
restaurant i
nærheden,
og til vores
overraskelse var der
en god
mexikansk
restaurant
ved søen,
Mosquitobar
Langs Rhinen
Dagens ret på Mosquitobar
På tilbagevejen gik vi ”inde i landet”, dvs. i de mere spændende vådområder, og vi så både en
odder og nogle storke (dem kom vi senere til at se masser af).
På vores anden Rhin-tur gik vi simpelthen
til Frankrig! Dvs. vi sejlede lidt af vejen. Fra
Plittersdorf går der en lille kabelfærge, der
kan medtage ca. 6 biler, samt en masse
cykler og fodgængere. Færgen er
permanent tøjret i et kabel, som dels giver
el til at drive færgen, og som dels holder
færgen pga. strømmen. Det er en 3skrogsbåd, og skrogene står på tværs af
sejlretningen for at formindske sætning fra
den stærke strøm. Det er gratis at tage
med færgen, og der er flere søsterfærger
langs Rhinen.

Færgen fra Plittersdorf på vej ”på tværs” over Rhinen

Et par hundrede meter fra færgelejet var en storkerede med
et par storke. Rhinsletten er et kæmpemæssigt vådområde,
så betingelserne er til stede. Ugen efter tog vi til Frankrig
(Alsace), og der så vi endnu flere storke.

Mandag, den 11. – Fredag, den 15. juli: byen Rastatt
Den nærmeste ”rigtige” by, Rastatt (næsten 50.000 indbyggere), besøgte vi jævnligt. Næsten alle
vores indkøb foregik her, men det kunne godt betale sig at bruge tid til at kigge nærmere på selve
byen. Byen har et hyggeligt centrum med Rastatt slot inde i selve byen. Slottet er i den nuværende form bygget i slutningen af 1600tallet af Ludwig Wilhelm, som var
markgreve*) i Rastatt.

Slottet i Rastatt og detaille fra slotspladsen.
*) En markgreve var herre over en tysk grænsestat, en Mark. Markgreven var ikke underlagt nogen anden fyrstes
magt, ud over de tysk-romerske kejsere, og var derfor at regne som rigsfyrste (Wikipedia).

Mandag, den 11. – Fredag, den 15. juli: Baden-Baden og omegn
Der er flere tyske byer, der hedder Baden, så for at præcisere, hvilken af dem man taler om,
hæfter man navnet på delstaten bagved. ”Vores” Baden
ligger i delstaten Baden-Württemberg, så derfor
dobbeltnavnet.
På trods af delstatsnavnet er Baden ikke hovedstaden –
det er Stuttgart. Baden-Baden har ca. 55.000 indbyggere
og ligger meget flot lige op ad bjergene i Schwarzwald.
Baden-Baden var Europas ferie-hovedstad i midten af
1800-tallet. I den lave del af byen ligger det berømte
Kurhaus, som indeholder verdens ældste kasino. Det er

Evangeliske kirke i Baden-Baden

nok mest pga. kasinoet, at bygningen
er berømt, men også fordi det er et
meget smukt hus, og fordi det tiltrak
folk fra hele Europa i 1800-tallet, bl.a.
fordi gambling en overgang var forbudt
i Frankrig. Dostojevskijs bog
”Spilleren” foregår her.
Pia og Ditte ved Kurhaus/Casino

Mange kunstnere har holdt ferie i Baden-Baden i byens storhedstid i midten af 1800-tallet. Blandt
kunstarterne er musikken nok den, der optager os mest, så vi fokuserede på Johannes Brahms,
der ofte besøgte sin veninde Clara Schumann fra 1865 (bare rolig –
Robert Schumann var død på det tidspunkt!). De holdt til i Lichtenthal
lige udenfor Baden-Baden. Vi gik en tur ad deres vandrerute forbi
vandfaldet ”Geroldsauer Wasserfall”.

Brahms fik inspiration til sin
berømte horntrio netop her i
Schwarzwald, da det var og er et
jagtområde. I udkanten af
Baden-Baden ude forbi
Lichtenthaler Strasse ligger et
lille museum, som hedder
Brahmshaus. Selvom Clara
Schumanns boede i byen i 30
år, og ikke kun holdt ferie her,
findes der ikke et museum for
hende (og hun var faktisk også komponist). Ak ja – verden er uretfærdig.

Festspielhaus Baden-Baden – Tysklands største opera- og koncerthus

Mandag, den 11. – Fredag, den 15. juli: Schwarzwald
Schwarzwald er et skov- og bjergområde, der er 160 km langt og 60 km bredt. Det er navngivet af
romerne, som kaldte det ”Den sorte Skov” pga. områdets ufremkommelighed og skovens tæthed.
Vi kørte bl.a. en tur ad Schwarzwaldhochstrasse til Mummelsee,
Freudenstadt (den tyske by med en
største markedsplads), og hjemad via
frilandsmuseet i Gutach samt over
Offenburg.
Det var generelt en flot tur, især fordi
det virker overvældende med det store
skov- og bjergområde. Men vi var da
også lidt skuffede over f.eks. Mummelsee,
som ellers ligger idyllisk midt på
Hochstrassen. For det var da et rigtigt
turiststed: Der var den grønne Seekönich,
og der var et kæmpehotel og
souvenirbutikker, hvor man kunne købe
kukure i alle variationer, samt en masse
andet. På turen blev vi belært om, ar
kukuret ikke er Schweizisk, men er
”opfundet” i Schwarzwald. Der er endda et
kukur-museum i byen Furtwangen og
sågar en ”Deutsche Uhrenstrasse”, en
afmærket turistrute i den midterste del af
Schwarzwald. Der er flere andre specialiteter fra området, f.eks. Schwarzwälder Kirschtorte, som i
øvrigt smager udmærket. Af andet ”kitsch” fra Schwarzwald bør vi fremhæve ”Boldehatten”
(Bollenhut), som vi så på nogle af de ansatte ved indgangen til Gutach Freilichmuseum.

(Billederne af kirsebærtærten og boldehattene er
ikke vores egne.)
Frilandsmuseet i Gutach er et meget
hyggeligt sted at besøge – det gælder
vist for de fleste frilandsmuseer.

Lørdag, den 16. juli: Skiftedag til Eguisheim, Alsace
Vi checkede ud fra campingpladsen i Plittersdorf om morgenen. De lægger 1% på campingprisen
ved betaling med kort, men vi havde heldigvis kontanter. Vi fandt den nærmeste bro over Rhinen
og kørte ad den franske motorvej A35
(det er ikke en betalingsvej). Turen gik
fint, bortset fra en del vejarbejde
omkring Strasbourg. Vi havde ringet i
forvejen til Camping des Trois
Châteaux og sikret os en plads.
Campingpladsen, som er en kommunal
plads, er dejligt enkel (lige efter vores
hoved) og ligger i udkanten af byen
med udsigt til de 3 borge (Les Trois
Châteaux) på den lille bjergtop bag
byen. Der er gå-afstand til bymidten af
Eguisheim, og den er nabo til storkereservatet. Og de 2 typer individer,
man kan være mest sikre på at møde
på campingpladsen er vist storke – og
danskere. Vores naboer på campingpladsen var nogle søde mennesker fra
Receptionsbygningen på Camping des Trois Châteaux i Equisheim
Himmerland, og der gik hele tiden
Man kan se på taget, at storken plejer at sidde der
storke rundt og tiggede mad.
Begge dele var mægtigt hyggeligt, også fordi vi de
sidste 14 dage havde boet på pladser, hvor der næsten
ikke var danskere.

Herover: Vores ”faste” tiggerstork på en
campingparcel
Til venstre: Udsigten fra
campingpladsens vestside – de tre
borge. Her vandrede vi op et par dage
senere gennem vinmarkerne. Vinmarkerne er alle vegne i området og går helt
ind til, ja faktisk ind i byen Eguisheim.

Lørdag, den 16. juli – Fredag, den 22. juli: Eguisheim
Det tager godt 5 minutter at spadsere fra
campingpladsen ned til centrum af Eguisheim.
Byen er karakteriseret af en cirkelformet
middelalderlig byplan, af vin (der er vinhandler
alle vegne i byen), af gamle, smukke
bindingsværkshuse, af storke, ja – og blomster.
Byen blev i 2006 kåret som Europas smukkeste
blomsterby, og det overrasker os på ingen måde.
Der er mange restauranter i byen, som bare har
ca.1.600 indbyggere, men der er både slagter,
købmand og bager – og naturligvis en masse
turister. Bymidten er heldigvis ikke egnet til
bilkørsel, så det føles som en luksus, at vi kan gå
derned fra campingpladsen.

Dette er måske det mest fotograferede gadehjørne i
Eguisheim, og det har vi naturligvis også taget.
Bemærk storkesouvenir i butikken til højre

Kirken i Eguisheim - naturligvis med storkerede.
Billedet er taget med zoom fra ”bjergene” bag byen.
Det er Schwarzwald (Tyskland) i baggrunden.

Herover:
Storkereservatet ved siden af
campingpladsen. Vi gik ned og sagde
godnat til storkene hver aften.
Til højre:
Billede af bymidten i Eguisheim med
den tydeligt cirkulære byplan
(billedet har vi lånt af FriFerie).

Lørdag, den 16. juli – Fredag, den 22. juli: To ”mislykkede” bjergture (Vogeserne)
I mere end én forstand er bjergvandringer ofte højdepunkterne på vores ferier, så selvfølgelig
skulle vi se Vogeserne og naturligvis op på Grand Ballon (1.424 m.o.h.) samt til krigsmonumentet
fra første verdenskrig ved Hartmannswillerkopf (956 m.o.h.).
Men vejret var så dårligt i bjergene, at
vi måtte opgive begge dele – på trods
af, at vi forsøgte to forskellige dage.
Det var så tåget (og den ene dag også
så koldt), at vi måtte opgive og i stedet
koncentrere os om nogle andre mål på
vejen dertil. Vi fik så i stedet kigget på
byen Munster og på bjergsøen Lac
Blanc, som var tilgængelig, selvom
den ligger i 1.055 m. højde.
Byen Munster besøgte vi en mandag,
og det var ikke helt tilfældigt, for det er
markedsdagen, hvor bønderne i
Pia og Jørgen på gåtur langs Lac Blanc
området sælger deres produkter, bl.a.
den berømte Munster ost. Selve
markedet var vældigt hyggeligt, men det, der gjorde størst indtryk var storkene på bygningerne
omkring markedspladsen. I Eguisheim synes vi, der er mange storke, men ikke i forhold til
Munster. Her var de alle vegne. Især rådhuset var ”hård ramt”.
Hotellet til venstre hedder ”Hotel Stork”,
og det er meget passende, for hotelgæsterne har udsigt til rådhuset lige
overfor, og det er her det sker....

Lørdag, den 16. juli – Fredag, den 22. juli: Vandretur til Les Trois Châteaux
Det lykkedes os jo ikke at komme på rigtig bjergvandring i Vogeserne, men vi har jo vores eget lille
bjerg lige bag campingpladsen. Så vi besluttede at vandre op til de 3 borge.

Øverste billede:
Pia og Jørgen opad bakke. Eguisheim ses nede i dalen.
Schwarzwald skimtes i det fjerne.
Højre billede:
Mathias i vinstokkene, lige før skoven begynder, og med
borgruinerne bagved.

Det blev en flot tur gennem vinmarkerne.
I starten gik det jo opad hele tiden, men man
kan jo glæde sig til, når det går hjemad igen.

Herover: Vinmark med deklaration.
Højre: Tidligere brugte man roser for at kunne stoppe
angreb af meldug i vinen, da roser er mere følsomme over
for meldug end vin. Nu er de der mest af romantiske
årsager.

Lige før de 3 borge kom vi vist til at gå forkert, så vi kom ind i skoven i stedet for. Det blev så en fin
skovtur, hvor vi fandt lidt kantareller til vores aftensmad.

Vi ville ikke gå den samme rute tilbage, så vi gik ad
landevejen gennem den lille vinby Husseren-les-Châteaux
med ca. 400 indbyggere som ligger i ca. 380-500 m højde.
Det er det højest beliggende vinby i Alsaceregionen, og
byen er også helt domineret af vin – ja og naturligvis
udsigten over Eguisheim og Rhinsletten og Schwarzwald
til den ene side, og til de 3 borge til den anden side.
Vi kunne sagtens have kørt op til både Husseren og til
borgene – det ligger på den alsaciske vinrute – men man
oplever meget mere, når man går.

Lørdag, den 16. juli – Fredag, den 22. juli: Colmar
Colmar er hovedbyen i området med ca. 65.000 indbyggere. Vi var flere gange i byen, især når vi
skulle handle. Vi valgte at se på Colmar en dag, hvor det regnede meget, for naturoplevelser er nu
engang bedst i tørvejr. På trods af vejret gik vi rundt i byen og fandt en lille restaurant rundt om
hjørnet ved den del af byen, der kaldes ”Lille Venedig".

Det er ikke svært at gætte, hvorfor det
hedder Lille Venedig (bemærk lige
paraplyen i gondolen)

Fontaine Roesselmann, Colmar

Huset dekoreret med 106 hoveder (fra 1609)

Ternet tag på Grand Rue, Colmar

Der er dejligt i Colmar, og byen kunne jo ikke gøre for, at det regnede mere og mere. Til sidst
sprang vi på det lille turist-tog, mest fordi det var overdækket. Her fik vi guidning (på dansk)
gennem byens centrum. Den sidste sætning i den båndede guidning var, at Colmar er den by i
Frankrig med mindst nedbør. Det var ret morsomt at høre alle turisterne grine højt på én gang, alt
imens regnen silede ned lige uden for overdækningen.

Lørdag, den 16. juli – Fredag, den 22. juli: Småture (Murbach og Turckheim)
Murbach: I en lille øde dal sydvest for Eguisheim på
vejen op i Vogeserne ligger et kæmpestort benediktiner-kloster i midten af ingenting. Det er ret imponerende, især pga. beliggenheden. Det er fra år 726.

Turckheim: Det er
Eguisheims naboby, og de
2 byer har meget tilfælles.
De er fra den tidlige
middelalder, og de er
begge turistbyer med et
par tusinde indbyggere.
Turckheim har ligesom
Eguisheim en kommunal
campingplads i gåafstand
fra byens centrum. Og der er storke, dog flest i Eguisheim.
Hvor Eguisheim har en cirkelformet byplan, er Turckheim trekantet og
byen ligger inde bag en (trekantet) bymur. Eguisheim virker nok en
lille smule hyggeligere og kønnere, men vi kunne da sagtens have
holdt ferie i Turckheim i stedet. Et fællestræk mere er jo vinen. Hvis
man af og til kommer til at købe en flaske hvidvin i Irma, og det hænder, at vi gør dét, vil man se, at producenten af Irmas ”almindelige”
Alsacevin er fra Turckheim – med en tegning af en stork på halsen.

Fredag, den 22. juli: Farvel til Eguisheim – transit i Grasdorf
Vi skulle først have kørt hjem om søndagen, men vejret blev værre og værre, så vi kørte i stedet
hjem fredag-lørdag. Det gør vi aldrig igen. I starten gik det fint på den tyske hovedvej 5, men da vi
nærmede os indfletningen med hovedvej 7 nord for Fulda gik trafikken helt i stå.
På et tidspunkt sad Pia og tog nyheder på mobiltelefonen og sagde: ”Jeg tror, der er sket noget i
Norge – der er vist 10, der er døde ved en bombesprængning.” Senere fik vi at vide, at det var
langt værre end den første melding.
Vi havde satset på at overnatte nord for Hannover, men vi nåede ikke så langt pga. trafikken. Ved
Harzen begyndte vi at kigge efter campingpladser og fandt en primitiv én af slagsen i Grasdorf.
Det passede os fint, da vi til daglig bor i postdistrikt Græsted, så det kunne komme ud på et.
Campingpladsen var 1-stjernet og hedder Bergmühle. Den ligger også på den gamle bjergmølles
areal, og bygningerne står der endnu,
men er tomme (billedet til venstre). Det
virkede ret spooky, men der var egentlig
ikke noget i vejen med campingpladsen.
De sanitære forhold var i orden, der var
hyggeligt, og betjeningen var fin.
Der var vel 6-7 pladser til nomader –
resten var til fastliggere. Der var
naturligvis hverken butik eller restaurant,
men vi spiste på kroen i Holle et par
kilometer derfra.

Lørdag, den 23. juli: Hjemtur fra Grasdorf
Også næste dag var trafikken rædselsfuld – det var jo lørdag. Ved Elbtunnel i Hamburg ventede vi
meget længe. Der er vist en smutvej over broerne, men vi kender den ikke, og vi havde ikke lyst til
at prøve, om det var hurtigere – og da slet ikke med campingvogn bagpå.
Nå, men vi kom da igennem og nåede hjem over Jylland og Fyn.
Det blev alt i alt en udmærket ferie på trods af, at vejret ikke var med os.
Før vi fik campingvogn var vores foretrukne ferieland nok Italien. Vi har holdt ferier i Umbrien især,
men også i Alto-Adige med camplet i 2001. Det norditalienske søområde i den første ferieuge i år
er helt anderledes end det Italien, vi tidligere havde oplevet.
Tyskland har vi, med undtagelse af en uge i et byhus i Friedrichstadt i Nordtyskland samt nogle
dage i Harzen, aldrig rigtigt holdt ferie i – kun kørt igennem.
Og det var første gang, vi holdt ferie i Frankrig. Ingen af os 4 havde nogensinde været i Frankrig
før. Vi var naturligvis fra starten godt udrustet med de sædvanlige fordomme om fransk arrogance
og uvenlighed. Men allesteder mødte vi imødekommenhed og venlighed, både på restauranter og
i butikker og supermarkeder i såvel Eguisheim som Colmar, og receptionen i Eguisheim ydede
udstrakt service hele vejen igennem. Nogen vil nok påstå, at Alsace ikke er det rigtige Frankrig, og
vi var selv overraskede over, at vi ikke mødte en eneste tysktalende.
Kærlig hilsen fra Pia og Jørgen (og Ditte og Mathias)
lindkvist.nygaard@gmail.com

