Efterår 2017: På jagt efter solen

Tirsdag, 3. oktober 2017 fra Orange til Dole

Del 5 Mod nord: Dole, Alsace, Tyskland, Danmark

Tirsdag, den 3. oktober, forlader vi campingpladsen Manon og afsted går det igen,
ligeud og nordpå. Målet er byen Dole i Franche-Comté. Temperaturen falder, omkring
Lyon småregn. Ak ak. Kunne man forvente andet?
I Dole ankommer vi midt i myldretiden. Vi har akut behov for en optankning,
dieselmåleren står på 0 og blinker nervøst. Efter tankningen - det var i sidste øjeblik kan vi nu i ro og mag koncentrere os om vejen ud til campingpladsen. Det er en ACSIplads, tæt på centrum. Man kører langs sportspladsen oppe på en vold, til venstre er
der en kanal med en række husbåde. Det ser interessant ud. I det hele taget er her
spændende: campingpladsen ligger på en trekantet ø, dannet af floden Doubs og to
kanaler. Synd, vi kun er her på gennemrejse.
I mellemtiden er det blevet skyfrit. Vi når en øl i solen og en lille snak med en af de
ganske få danskere, vi har mødt, derefter marcherer vi ind til byen og går en runde. I
vores forsøg på at finde et spisested må vi konkludere, at man åbenbart er begyndt at
lukke ned for sæsonen. Byen sover. Derfor hjem igen til de egne camping-kødgryder.
Del 5: Mod nord

Dole er interessant, om end sovende. Den spejler sig
smukt i floden Doubs. Bådene kan lejes i sæsonen, nu er
de nærmest gået i hi. Lige overfor ligger der en
stellplads til autocampere. Supercentral beliggenhed,
dog ud til hovedvejen og derfor også noget larmende.
Dole er føde- og barndomsby til en vigtig person for
menneskeheden: kemikeren Louis Pasteur, hvis forskning
inden for mikrobiologi bidrog til udvikling af vacciner
mod infektionssygdomme. Hans forældres hus ligger i en
af de smalle gader ned mod floden, hvor faderen var
garver. Nu er det museum.
Dole: til venstre er op til kirken, til højre og ligeud kommer
man forbi Louis Pasteurs barndomshjem.

Næste stop er Alsace. Vi vælger campingpladsen i Riquewihr. Den har indhøstet supergode anmeldelser efter at
have fået nye ejere. Og ja, den er god! To nye sanitær-bygninger, nye el-standere og vandudtag ved hver plads – og
vi har mulighed for at vælge selv. Da jeg skal checke ind opdager jeg desværre, at min røde mappe med alle mine
camping-rabatkort er væk. Har jeg glemt den i Dole?? Det er meget ærgerligt. Heldigvis kommer vi nok ikke til at
bruge kortene på resten af turen og for så vidt ej heller resten af året. Men alligevel.
Vi vælger en plads, som jeg sidste gang (2011!) havde fået et godt øje til, men som den gang var reserveret: ude ved
kanten med blik mod vinmarkerne og bjergene - og sol, til den går ned (når den er der).
Det er den. Efter installeringen lige et glas i den spage sol, derefter op på ellerne og cykeltur bagom langs
sportspladsen ind/op til byen. Den er unik og meget hyggelig og har som den eneste Alsace-by 3 Michelin-stjerner.
Dens bybillede er stadig så godt som intakt siden middelalderen.
Riquewihr↓

Og da lysenes tændes får romantikken en tand ekstra:

Torsdag, 5. oktober 2017, vågner vi til overraskende herligt solskin og klar
blå himmel. Jeg henter min forud bestilte baguette, og vi hygger os over
morgenkaffen. Det har været koldt i nat – 3 grader! – og der er dug på
græsset. Møblementet står heldigvis inde under markisen; den fik vi rullet
ud i går aftes som sidste amtshandling, inden vi trak indenfor.

Afhentning af morgenens flûtes i camping-outfit. Flûten er knapt så sprød
og lækker som sine sydfranske artsfæller.
Omkring 11.30 hopper vi på cyklerne og begiver os på udflugt. Ind til Riquewihr, derfra på den udmærket skiltede
cykelsti↓ via Hunawihr til Ribeauvillé. I Hunwihr besigtiger vi den gamle forsvarskirke; den er spændende. Solen
skinner stadig, da vi triller ned mod Ribeauvillé. Vi trækker cyklen fra Haute Ville, den øvre bydel, ned til centrum og
finder et sted, hvor vi spiser frokost. Det bliver til Tarte flambée med et glas vin og en øl.

Hunawihrs forsvarskirke stikker op af vinrankerne. Schwarzwalds skyline rejser sig bag ved den flade Rhinslette↑.
Hunawihrs tage dukker op. Oktober månedens høstfarver er ualmindeligt gyldne i efterårssolen↓.

Hunawihrs kirke↑ er bygget op som en fæstning til forsvar for byens borgere. Her kunne man søge tilflugt for
fjenden. Den ligger øverst oppe og er omgivet af en tyk mur. En slags borgport beskytter adgangen til kirken↓.

Ribeauvillés hustage og de tre borge er dukket op↑. Nede i byen sætter vi cyklerne og slentrer gennem de velkendte, hyggelige gader, inden vi spiser frokost og Tarte Flambée (Flammkuchen) på Grand'Rue.

Da vi er færdige er himlen blevet overskyet. Nu gælder det målrettet at styre hen mod den store Leclerc ikke langt
fra Ribeauvillés campingplads, og så hjem igen ad Route des vin d’Alsace. Med den gule vest på. Der er ret trafikeret.
Trafikken går i stå, da Gert taber den ene vandflaske fra sit bagagebærer, den triller midt ud på kørebanen. Nå,
flasken bliver reddet, vi tramper videre, og inden længe er vi hjemme igen. Der er kun 5 km mellem Riquewihr og
Ribeauvillé.
Næste dag går det videre til familien i Karlsuhe, og derfra nordpå igen med en overnatning på camping Fuldaschleife
i Guxhagen. Vi når småsent frem, da der er afsindigt meget motorvejstrafik, heraf mestendels lastbiler, meget
vejarbejde og den berømte stau. Campingpladsen er ved at skrue ned for vinteren. Restauranten har allerede lukket.
Derfor marcherer vi efter campingfatterens anbefaling de par hundrede meter ind til byen og spiser hyggeligt på et
ægte tysk Gasthaus.
Også dagen efter er der mange lastbiler på vejen, foruden kraftig regn undervejs. Det er bestemt ikke sjovt. Vores
mål er stellpladsen på havnen i Abenrå. Inden vi stiler mod Roskilde i morgen skal vi dog lige forbi Dancamper i
Horsens og se på en Carthago - sådan bare for sjov. Og når vi nu er i Jylland.
Morgenstemning på Åbenrå stellplads.

Tirsdag, 11. oktober, vover solen et par
øjekast gennem skyerne, men ellers er det
gråvejr. Morgenkaffen er med fødselsdagsflag på bordet. Derefter er vi hurtigt i
Horsens og kigger på en flot Carthago,
inden vi midt på eftermiddagen kan parkere Franz foran hoveddøren hjemme i
Roskilde. Vi når at pakke det mest nødvendige ud, derefter er det ud i byen og
spise som afslutning på efterårsturen.
NB: Næste dag er der brev fra Dole med
min glemte mappe med alle camping-pas.
Jeg sagde 1000 tak via e-mail.

Efterskrift
Det blev til 6 skønne uger i alt. Jagten efter solen har givet bonus men krævede også, at vi hele tiden måtte flytte
os i takt med, at det gode vejr også gjorde det. Og her viste en autocamper sig atter engang at være suveræn. Den
er hurtigt pakket sammen men først og fremmest god til at komme fra sted til sted i. Man er ikke nødt til hele
tiden at være opmærksom på den lange hale, der hænger bagpå - det hele er samlet omkring en og kan nås, uden
at man rent faktisk behøver at skulle udenfor. Autocamperen er simpelthen en bil foran og en bolig bagved.
Vi er mange autocampere på vejene. Så mange, at der klages over de ofte overfyldte stellpladser. Det oplevede vi i
både Schwerin og Füssen - alt optaget. Den alternative mulighed er så campingpladen. Når den ligger centralt, så
foretrækker vi at slå os ned dér. Vi kan godt lide gode og grønne udenomsarealer, hvor man kan have sit bord og
sine stole stående, hvor infrastrukturen er i orden, og hvor man har et stykke privatsfære. Men ok, det betaler
man også for og er selvfølgelig et spørgsmål om personlig præference. Her spiller så også en rolle, hvor længe
man vil blive på stedet.
Nu er vores campingår ved at være slut, jagten efter solen afblæst. Vi skal bare lige have en lille forlænget
weekend herhjemme et sted ikke så langt væk hjemmefra - der er mange gode stellpladser ved de danske
lystbådehavne - inden "Franz" skal i mølposen. Hvor er vi glade og taknemmelige over, at vi har muligheden og
kræfterne til at opleve Europa bag rattet af vores autocamper. Tak til livet!

