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Fra vores mellemstop på campingpladsen Les Colombiers i
Neydens, ganske få kilometer syd på Genève. Efter en lang
køredag trænger vi til at gå en lille tur i omegnen af
pladsen. Herfra kan man nå langt omkring - helt ned til
Santiago de Compostella i Spanien. Den berømte pilgrimsvej "Camino" går forbi her, som det ses på nederste markering.

Landskab syd for Genève

Mandag, 29. september 2014
Allerede fra morgenstunden hører man druehøstmaskinens monotone, fjerne brummen i vinmarkerne. Det er
gråvejr, og vi pakker sammen. Klokken 10.15 er vi på vej igen, vores mål er campingpladsen i Neydens, 12 km syd for
Genève. Den kender vi fra for 2 år siden; dens beliggenhed tæt på motorvejen gør den oplagt til en overnatning på
vej til Alsace.
Det er en plads, hvor der er behageligt styr på det hele. Man mærker det nærtliggende Schweiz, idet stemningen
ikke virker fransk sådan umiddelbart, hvis man lige ser bort fra sproget. Mange af parcellerne er lukket af for
vinteren, og der er nysået græs på de bare pletter. Det gælder fortrinsvis pladserne i bunden, hvor der er åbent mod
vest og udsigt hele vejen rundt til bjergene. Her, hvor vi står, er sådan standardagtigt men ok. Vi skal jo kun være her
for en nat.
Vejret er fortsat gråvejr, og det lægger op til regnvejr. Inden da når vi at gå en tur langs marker og vinmarker, hvor
der høstes. Til den ene side har vi Salève-massivet, til den anden side nogle langstrakte bakker, der vist nok hører til
Jura-bjergkæden. Neydens ligger i 560 m højde. Man kan ane Genève nedenfor.

Bakkerne mod vest. Luften er tung og fugtig og temperaturen definitivt ikke sydfransk længere.

Et kort øjeblik overvejer vi at spise på campingpladsens restaurant, men vælger hjemmekøkkenet. Til gengæld køber
Gert 1 dags internet til 3 Euro; vi kan skam være logget på begge to samtidigt. Jeg får læst det nye CampingFritid
online; min artikel om vores mobilhomeferie i Vorbasse er i. Det er sjovt.

Tirsdag, 30. september 2014
Vi stryger gennem Schweiz i gråvejr og regn ind imellem. Kaotiske vejudfletninger omkring Basel. Hvad vil vi dog have
gjort uden GPS!? Da vi nærmer os Alsace, er temperaturen kommet op på 22 grader, og solen begynder så småt at
skinne. På campingpladsen i Eguisheim – her er pænt belagt – får vi os en plads op ad et vildvinsbegroet trådhegn.
Når man står op, kan man se bakkekammen med de tre borgtårne. Gennem trådhegnet skimter man en sti og
vinmarker. Tæt ved siden af os står en hollandsk teltvogn.
Vi synes ikke, at pladserne er noget at råbe hurra for. Bortset fra nogle enkelte steder ude i kanten er her småt uden
formildende afgrænsning imellem pladserne, man føler, at man ligger i hinandens baghave. Jeg er parat til at flytte
igen, men når man først har stillet op og gør sig fortroligt med forholdene, er man mindre tilbøjeligt til at begynde
forfra. Nå, så får vi da prøvet Eguisheim-pladsen, hvorom der ranker sig mange myter om dens fortræffelighed.

Et kig over hækken fra vores plads. De tre ruintårne ser maleriske ud i aftensolen. Campingpladsen hedder da også: Des Trois Châteaux.

Senere en biltur til Lidl for at proviantere (aldrig Lidl i Frankrig – det har jeg vist sagt før). Efter aftensmaden på
gåben ned til byen for at spotte boulangeriet, hvor jeg agter at hente morgenbrød i morgen. Her på campingpladsen
er der ingen brødudsalg. Men man er jo også i centrum på ingen tid – og fortrylles på ny af byens
middelalderstemning, nu til aften i magisk turist-illumination.
Også lige et lille Eguisheim-stemningsbillede. Ellers har jeg ikke taget så
mange af selve byen. Det er jo ikke så længe siden, vi har været her. I
øvrigt har jeg fundet ud af, at Eguisheim - på trods af sit romantiske
udseende - ikke har samme antal stjerner i Michelin-guiden som fx
Riquewihr og Kaysersberg. Det skyldes, at husene ikke er helt så gamle
som i de to andre byer, hvor bybilledet er original middelalder.

Ang. WiFi: I receptionen sagde de, at internettet kun kan
modtages fra campingpladsens legeplads lige ved sanitæren.
Dér sidder folk da også med deres computere på skødet. Det
gør vi også. Jeg har checket mine mails og går tilbage til
campingvognen, mens Gert fortsætter. For nysgerrighedens
skyld prøver jeg så at logge på igen – med samme kode og
password, som Gert bruger. Og voilà: jeg er på! Fluks tilbage til Gert og hente ham hjem, der ER nu sjovere at sidde
behageligt i campingstolen, mens man er på udflugt i cyberspace.

Vejret tegner til at blive blandet, men vi skal da ud at vandre. Der er et net af stier med udgangspunkt næsten lige fra
campingpladsen.
Onsdag, 1. oktober 2014
Flot solskinsvejr. Vi vandrer op til de 3 tårne, som man kan se nede fra os. Først går det gennem vinmarker og –
skråninger, derefter gennem skoven, hele tiden støt opad, stejlt det sidste stykke. Efter ca. 2 ½ timer er vi oppe, hvor
der selvfølgelig er flot udsigt, og spiser vores frokostpakke.

Vi marcherer løs, op mod de 3 tårne, man kan se
nedefra. Vejen slynger sig gennem vinmarker for
til sidst at fortsætte i skoven.

Nu har vi forladt vinområdet og skal gennem skoven. Vejen begynder at blive stejl.

Spisekastanier. De er ved at være modne og plopper fra træerne, hvor det stikkende hylster brister, indeholdende 2 kastanier.

Og så er vi langt om længe oppe.

Ned igen tager jo kun den halve tid, men det niver i knæene. Svedbadet ankommer vi midt på eftermiddagen på
campingpladsen igen og nyder det solskin, som efterhånden kommer frem bag træernes løvhæng.
Senere madlavning og ind imellem internet. Vi kan stadig fint modtage det her fra campingvognen, selv om der kun
er 1-2 brikker.
I øvrigt er her faktisk ikke mange danskere, stik imod forventning. De er nok alle sammen i Ribeauvillé. Her
dominerer tyskere og hollændere, og der findes også enkelte englændere.
Torsdag, 2. oktober 2014
Herligt vejr. Gerts cykel er desværre punkteret og har en tilstoppet ventil som følge af en forsøgt lapning med skum.
Derfor afsted i bil til ”5 chateaux runden”. De første 3 har vi jo vandret op til, så den næste parkerer vi nedenfor og
går resten af vejen. Det er Hohlandsburg, en rektangulær, prunkløs fæstning, flot restaureret ved at bevare dens
tilstand af ruin med et tilbygget museum. Man kan gå hele vejen rundt på murkronen med den mest fantastiske
udsigt ud over de endeløse vinbakker, der breder sig nedenfor helt hen til Rhinsletten og ind mod Vogeserne. Alt i
flot solskin og begyndende efterårsfarvning.
Nedefra ser Hohlandsburg sådan her
ud. Nærmest en kaserneagtig fæstning, som på afstand er vanskeligt at
identificere.

Og tæt på bliver det ikke bedre. Stadigvæk ligner det en fæstning - nu
faktisk mere som et fængsel.

Vi nærmer os lidt tøvende og er spændte på, hvad der venter os. Borgen er jo en del af turistruten med det 5 borge,
så noget må murene da have at byde på. Og selvfølgelig bliver vi "taget på sengen": Man kan gå hele vejen rundt på
murkronen, højt hævet over landskabet, med et fantastisk rundblik ind mod Vogeserne, hen over vinlandet og ud
over Rhinsletten. Den femte borg springer vi over, den ligger langt inde i skoven.

Betagende udsigt ind mod Vogeserne

Her er den indre borggård mest rester af borgens tårn- og beboelsesdel i det ene hjørne. Tilbygningen med det skrå tag huser et museum.
Nedenfor: Blik mod Colmar

Kl. 19 om aftenen spisning på La Grangelière, en Petit-table-restaurant nede i Eguisheim. Vi spiser Menu Terroir med
egnsretter, som aperitif et glas Crémant, ellers ½ l Riesling og Gert et ekstra glas Pinot Noir. Drikkevarerne var rigtig
gode, maden la-la, og betjeningsstandarden er langt fra det, vi har oplevet de to andre steder længere sydpå.
Fredag, 3. oktober 2014
Vi har besluttet at leje to el-cykler nede i byen. Det vil vi mægtig gerne prøve. Desværre viser det sig, at butikken har
lukket, så det bliver ikke til noget. I stedet for går vi ad den skiltede vin-sti med udgangspunkt lige fra
campingpladsen. Flot oplevelse at vandre mellem de solåbne vinmarker i det dejlige efterårsvejr. Der er
informationstavler om både druerne, vindyrkningen, jordbundsforholdene og årets gang i vinmarken.

Også i år skal Gert lige
prøve årets høst. Druerne
er sukkersøde.
Vinmarker, så langt øjet
rækker.

Typisk Alsace - det kunne være hvor som helst i dette velsignede stykke Frankrig. Her: Eguisheim

Frokosten spiser vi hjemme – vi skraber køleskabets indhold
– og flader ud i solskinnet. Da solen begynder at forsvinde
bag træerne starter vi bilen og kører langs Route de Vin
d’Alsace til Ribeauvillé – af rent gensynsnostalgi. Der er
mange mennesker (turister) på gaden. Da vi også skal handle
vælger vi den store Leclerc bag Ribeauvillés campingplads,
hvor vi da også kommer i snak med et par danske campister,
mens vi venter i kassekøen. De fortæller, at mindst halvdelen
på campingpladsen i Ribeauvillé er danskere. Hvad sagde jeg.
Vi er tilbage hos os ved 19-tiden. Det begynder at blive køligt,
så jeg vælger at lave mad indenfor, ledsaget af et glas

Crémant. Nu sidder vi med en kop décafé. Klokken nærmer sig 22. I morgen tager vi så tilbage til Tyskland, og det var
så den efterårscampingtur. Jeg kunne godt tænke mig at starte forfra, men det er også godt at komme hjem igen.
Lørdag, 4. oktober 2014
Igen strålende vejr, dog diset i horisonten. Turen mod Karlsruhe går glat og problemfrit – bortset fra, at vores
frakørsel mod Tyskland er spærret pga. vejarbejde. Derfor er vi nødt til at tage den næste og snirkle os gennem nogle
småbyer, inden vi igen kommer på den rigtige vej, der fører os over Rhinen ved det store sluseanlæg i Plittersdorf.
Ved halv to tiden holder vi foran Sommerstrasse. Solen skinner.
Søndag, 13. oktober 2014
En uge er gået. Efter en hyggelig og vellykket 90-års fødselsdag og en ligeså hyggelig 69-års fødselsdag går det nu
hjemad. Vi overnatter på Seecamp Derneburg og spiser oppe i restauranten. Igen: ingen som helst "kokkehuer" fra
min side. Næste dag, den 14. oktober, snupper vi den sidste halvdel af turen. På færgen har de igen ændret på
restaurant-konceptet; nu indeholder buffet'en også varme kødretter. Prisen har ved samme lejlighed selvfølgelig
også fået et hak opad, men det er sådan set ok. Da vi triller i land på dansk jord begynder det at regne. Det
fortsætter det med, endda i tiltagende grad, også efter vi er kommet hjem. Derfor venter vi med at sætte
campingvognen på plads i indkørslen og pakker kun det mest nødvendige ud. Huset har klaret sig godt i vores fravær,
haven ligeså, men der venter selvsagt noget knofedt og trimning. Græsset står nærmest i knæhøjde, og
efterfølgende får jeg en gartner til at slå det - med buskrydder.

Lidt eftertanke
Det er svært at fatte, at vi nu er hjemme igen. Det blev i alt til 7 ½ uger på feltfod - og vi synes, at der desværre er
meget, meget lang tid til næste gang. Det var planen at tage til Italien, men igen blev det Frankrig, hvor vi også
denne gang har oplevet nyt og ukendt. Vi var heldige med vejret og kunne leve campinglivet stort set udenfor i det
fri. Det store uvejr i Ardèche-området har vi ikke mærket noget til, kun en udløber strejfede os med et forrygende
uvejr den ene nat i Apt. Alt gik glat og gnidningsløs. Campingspejlet holdt. Det føltes godt at være en uge ad gangen
et fast sted, og måske skal vi endda prøve med 2 uger. Så begynder man måske at slå lidt rødder og opleve en form
for hverdag, uden at haste afsted på jagt efter nye indtryk og eventyr. Måske kommer man mere i dybden med det
område, man befinder sig i og får øjnene op for de små ting - dem, der udgør summen af dagliglivet. Efter devisen:
leve livet langsomt og med eftertanke, dvæle i her og nu, sidde med et glas vin og tænke på - ingenting. Bare være.
Men det er nok en kunst, som først læres efterhånden. Camping er god til at hjælpe på vej med projektet.
Sommeren er slut nu, campingvognen er tømt, gjort rent, tappet for vand og staldet op. Vi er begyndt at kigge på ny
vogn, men om det fører til noget står i stjernerne. Det gjorde vi nemlig også sidste år, lige efter vi var kommet hjem,
og det blev uden resultat. Men det er lige som at forlænge sæsonen en lille smule...
Mange glade campinghilsener
Renate Hovald
r.hovald@kabelmail.dk
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