Efterår 2018, første tur: Tyskland, Frankrig
Den danske sommer er simpelthen mageløs iår. Udeliv dagen lang,
endeløse, næsten sydlandske aftener på terrassen. Kold hvidvin,
duften af sydende grill hen over hækken; en nerie, der blomstrer
helt vildt. Og så glemmer vi lige et øjeblik, at naturen (herunder
haven) tørster som aldrig før, hvilket er et sørgeligt syn. Haveslangen kan ikke følge med længere, og af hensyn til miljøet kan
man jo heller ikke være bekendt at grundvande tidligt og silde.
Livreddende førstehjælp til de mest sarte gevækster forgår i
pendulgang med vandkanden. Under disse vilkår er det svært at
overlade haven til sig selv. Men Franz står og venter utålmodigt.
Onsdag, 22.8.2018, blæser vi derfor som planlagt til afgang. Vores pelargonier er i kærlig
pleje hos vores gode ven Bent, gartneren Annemarie klarer skærene hjemme i haven. Og på
et eller andet tidspunkt regner det vel også igen. Så det skal nok gå (håber vi).
Første station er campingpladsen Steller See vest for Bremen, næste stop dagen efter på
campingpladsen Laacher See. Ud over, at det er et godt sted, er det forsat meget varmt.

Vores parcel øverst oppe. Det er meget varmt, Gert er trukket ind i skyggen bag camperen, jeg kryber
sammen op ad hækken med mit "udekøkken"↑. Her oppe fra har vi udsigt ud over Laacher See.←

Fredag, 24.8.2018: Fra Laacher See til Mayen
/Eifel
Vi er på farten igen. Destinationen er Mayen/Eifel,
hvor vi har en aftale med niece Saskia. Hun spiller
værtinden i "Sommer i Tirol" på Burgfestspiele,
der strækker sig hen over sommeren. Ruten fører
forbi Abtei Maria Laach, der er UNESCO ver-

denskulturarv. Vi har kunnet se klostret allerede på lang afstand fra vores campingplads og
er enige om, at et stop på vejen da er obligatorisk. Som sagt, så gjort. Vi har tiden med os,
for der er ikke langt til Mayen.

Maria Laach klostret rejser sig majestætisk på den anden side af søen. Indenfor dominerer de gyldne farver.
Højmessen er i fuld gang, stemningen er intens og højtidelig. Vi holder os diskret i baggrunden for ikke at
forstyrre, men jeg drister mig nu alligevel til lige at tage et par hemmelige billeder.

I byen findes
der en beskeden stellplads
til autocampere, beliggende
Am Viehmarkt.
På det store
åbne
område
ved siden af er
der cirkus til
børn. I kort afstand
derfra
opdager vi et
Rewe
supermarket med et
(som det viser
sig) udmærket
kundetoilet. Der er gåafstand til centrum, der domineres af en gammel borg, hvis borggård

er omdannet til teater. Dér nyder vi om aftenen den glade musik til syngespillet ”Im Weissen
Rössel” (som det hedder på tysk) under fri himmel. Varmebølgen har i mellemtiden taget
afsked, så det bliver lidt småkoldt. Men vi har taget godt med overtøj på, så det går.
Bagefter får vi os en øl i café Jedöh, hvor senere også alle skuespillerne kommer. Vi er jo
Onkel und Tante aus Dänemark, og sådan nogen er en sjældenhed hernede og betragtes
derfor som noget særligt.
Lørdag, 25.8.2018: fra Mayen til Rüdesheim
Efter et kort morgenbesøg hos Saskia for at hente nogen af hendes ejendele til deponering
hos sin mor (min søster) i Mörsch finder GPSen en smuk rute gennem Eifel-bjergene, et
stykke langs Mosel og Rhinen og til sidst ved Loreley med færgen over til den anden side.

Ikonisk landskab langs Rhinen: vinmarker, der klatrer
op ad skråningen og en borg på toppen↑. Vores plads
på camping Rüdesheim i et endnu tomt hjørne→.

I Rüdesheim bliver det campingpladsen
Rüdesheim am Rhein. Den er godt besøgt, og
en engelsk rejsegruppe fylder også godt op.
Nok fordi den ligger yderst centralt til byens
centrum. Efter en kort spadseretur langs
Rhinpromenaden går vi lidt rundt i det af
turister overfyldte centrum. Vi skal da lige se,
hvad der gør Rüdesheim så populær.

Undervejs må vi lige standse op og prøvesmage et lille glas. Min er en meget liflig ”feinherb” fra Pfalz.

Turistleben in Rüdesheims berømte Drosselgasse. Her er såmænd ganske hyggeligt, om end tæt
pakket med mennesker fra alle herrens lande.

Da vi er kommet tilbage til campingpladsen strømmer det ind med flere engelske campister.

Lidt mere Rüdesheim← og kig op mod
Hildegard-klostret i campingpladsens
bagland.↑

Her er i øvrigt interessant af andre grunden. Campingpladsen støder op til
Ruine Hindenburgbrücke. Broen var en jernbanebro
over Rhinen og den korteste vej
over til Bingen på modsatte bred. I
Anden Verdenskrig blev den bombet
og aldrig genopbygget. Nu ligger
den der som en både bizar men også
skræmmende, langstrakt ruinbunke.
Desværre ingen fotos.
Søndag, 26.8.2018: Fra Rüdesheim til Mörsch og derfra videre til Molsheim tirsdag,
den 28.8.2018
Efter et kortere familiebesøg stiler vi mod Alsace, som jo ligger lige over på den anden side
af Rhinen. Det bliver en anderledes, interessant tur gennem ukendte områder med fx talrige
humle-marker. Efter et par déviationer og en forespørgsel om vej hos en ældre Alsacer (der
taler tysk) finder vi til sidst frem til campingpladsen. Også her er pænt belagt, men der er
lige en fin plads ved siden af en stor hængepil med et kuppelformet løvhang, man kan krybe
ind under. Her
sidder Gert så
og nyder skyggen, fordi det er
blevet højsommer (igen).
Ikke langt herfra er der en
SuperU. Vi hiver
cyklerne ud af
garagen, tramper lige derover
og handler et
par franske lækkerier. Dejligt.

Et par indtryk fra byen Molsheim.↑ Den kan ikke brillere med de mere sødmefulde alsaciske
småbyer omkring Colmar. Til
gengæld virker den en
smule mere autentisk og
uspoleret af de horder af
turister, som oversvømmer
Alsace
nærmest
uanset
årstid.
←Aftenen er ved at falde på,
lysene tændes.

Onsdag/torsdag,
29.+30.8.2018 Molsheim
Cykelture. Den ene kort,
fordi det begynder at
regne, den anden til
Rosheim og Obernai.

Det går strygende over land. Vi følger en cykelsti, der skal føre os mod Rosheim og Obernai. Men det bliver
kun til et forsøg, for mørke skyer trækker op, og det begynder at regne. Det lykkes at komme tilbage i tide.
Næste dag er vejret mere lovende, så vi gør atter et forsøg. Rosheim og Obernai får et genbesøg, og det er jo
altid hyggeligt, når man genkender det ene og det andet.

Fredag, 31.8.2018: Fra Molsheim til Chalon-sur-Saône
Videre vil vi. Bourgogne kunne være et mellemophold værd, synes vi. Undervejs må vi til vores

ærgelse konstatere, at Garmin tilsyneladende har opgivet ævret. Shit. Det er sq ikke første
gang. Den alternative nødløsning indtil videre er så google.maps, og ved hjælp af denne går
det da også frisk derudad. At vi må døjes med meget regn er ikke googles skyld, og da vi
ankommer i Chalon, så skinner solen igen.
Campingpladsen Du Pont de Bourgogne ligger godt i forhold til centrum. Vi finder en god
plads - men bag ved træerne forløber en befærdet hovedvej ind til byen. Så desværre
plages vi af noget trafikstøj om dagen og især ved myldretid. Men det er nu alligevel til at
leve med.
Og hvad så med vores GPS? No problem. På nettet finder vi et elektronik-market i nærheden,
hvor vi køber – nej, ingen ny GPS, men en holder til mobilen, så vi kan bruge Sygic, som Gert
downloader.
Lørdag, 1.9.2018 Cykeltur til Chagny + Chalon
Morgenkaffen udenfor, mens solen stiger op over trætoppene og varmer. Senere cykler vi
først gennem
byen og videre
nordpå,
indtil vi fanger cykelruten
Voie
Verte,
der
fører
langs
kanalen helt
ind til Chagny.
Her
virker
der dødt og
provinsiel, sådan husker vi
det slet ikke
fra tidligere.
På en undendørsservering
ved et lille
torv med et
periodisk sprudlende springvand spiser vi Menu du jour.↓ Derefter forsøger vi at finde vejen
til campingpladsen, hvor vi lå på engang. Forgæves;
vi vender om og cykler tilbage til Chalon. Igen
langs kanalen, dog med destination centre ville, ad
en fin afmærket cykelsti.
Her overraskes vi - i modsætning til Chagny - af
et utroligt hyggeligt bymiljø og et fornemt
bryllup, bruden har slør hen over hovedet og et
langt slæb, som veninderne i ekstremt lårkort
endeløst retter på. Handler i Carrefour City og så
hjem over de to små Saône-øer. Resten af eftermiddagen bliver udenfor i solen.

Cykelstien Voie Verte langs kanalen er
meget idyllisk, med husbåde og små broer.
Nederst: Torvet i Chalon.

Chalon er en meget charmerende lille by, som det er hyggeligt at gå rundt i.

Torvet domineres af en stor katedral (sideindgangen til venstre i billedet), som vi selvfølgelig også
skal se indefra.

Et tilsyneladende fornemt bryllup - præsten hilser personligt på den elegante brud.

Chalon ligger i gåafstand til campingpladsen, hvor vi har vores domicil. Vi skal bare følge floden
Saône, hen over to små øer, over en bro - og så er man der.

Vi beslutter at blive her en dag mere. Det er torve-søndag i morgen, og Rosariet har vi heller
ikke set endnu.

Søndag, 2.9.2018 Chalon – dejligt vejr
Formiddagen går med ikke særligt meget. Jeg får klatvasket lidt, og så op på cyklen og ud til
Rosariet. Det viser sig, at Rosariet er integreret i en vidtstrakt golfbane, der starter sådan
ca. lige efter den lille lystbånehavn. Vi cykler derudad, bestiger en mini-høj med lidt udsigt,
ned igen og hjem til en Hymerfrokost.

Rosariet er for det meste en vidtstrakt landskabspark, set oppe fra mini-højen. ↑ Nedenfor: blik fra
lystbådehavnen ind mod den karakteristiske Pont de Bourgogne.

Så op på cyklen igen og ind til byen, hvor vi igen sætter cyklerne op ad katedralen. I dag er
der knapt så meget leben som i går, men der er loppemarket på en af pladserne. Nu virker
byen lidt mere overskueligt og hurtigt overset, men stadig hyggeligt. Vi cykler videre ud til
Carrefour, der har åbent ekstraordinært i dag, handler og hjem igen langs floden.
Mandag, 3.9.2018 fra Chalon til Vichy
En tur på godt to timer – men det kræver NOGEN tilvænning til navigationssystemet, især
da den gratis version (som Gert har downloadet) er skrabet. Så jeg sidder med mobilen og
Google.maps og følger med også. Til campingpladsen i Vichy når vi ad flere forsøg, idet der er
route barrée, men til sidst er vi fremme og står nu på plads nr. 82↓. Tørken har været hårdt
ved alt det grønne.
I eftermiddag ind til Vichy, der i
1800-tallet var et sommer- og
kursted for konger, fyrster og
rigmænd – lidt i lighed med
Baden-Baden. Ganske interessant og flot. Desværre har jeg
glemt fotoapparatet, og mobilen
er til opladning. Så det bliver
kun til de få billeder, Gert tager.
Vichy - kildehallen, hvor de varme,
helbredende kilder sprudler. Adgang kun for kurgæster, så vi
nøjes med et kig hen over hækken.

Vichy er ikke kun en kurby, men er også af historisk interesse. Til venstre bygningen, hvor den
såkaldte Vichy-regering holdt til, der regerede en del af Frankrig fra juli 1940 til august 1944 efter
den franske kapitulation til Tyskland. Nu huser bygningen Vichys opera. Til højre det imponerende
rådhus, der ligner et slot.

Planen er er fortsætte i morgen mod Bordeaux via Oradour-sur-Glane. Troede vi. Det bliver
ikke til noget, idet Gert har fået et sår i hovedbunden, der bliver større fra dag til dag. Da
han ligger i farezonen for hudkræft og ikke vil risikere noget, tager vi en kort beslutning og
laver en U-vending: tilbage går det den mest lige linje mod nord.
Tirsdag, 4. september 2018: Fra Vichy til Thionville
Der er ikke så meget at berette. Vi kører bare, ruller gennem Bourgogne og Lorraine, med
blikket stift rettet mod målet. Sidst på eftermiddagen ankommer vi i Thionville, der ikke
ligger langt fra grænsen til både Luxembourg og Tyskland. Vi installerer os på byens
campingplads og går lige en skumringsrunde ind til byen.

Landskaber, der glider forbi vinduet på vores vej mod nord: Vinregionen Bourgogne med frodige
vinmarker op ad skråningerne, landsbyer på bakketoppe, landeveje gennem Lorraine.

Campingpladsen i Thionville. Bag halvmuren på den
anden side af den interne vej er det La Moselle Mosel-floden - der stille flyder mod nord.

Vi når ikke meget i Thionville, selv om der ville
have været lidt at kigge på. Ikke til at overse er
imidlertid atomkraftværket lige i udkanten af
byen, hvis køletårne sender tykke dampskyer op
mod himlen.
Mens vi spadserer rundt falder skumringen på, og straks får det hele et lidt mere magisk
skær. Cafélivet og den blå time er skudt igang, et stemmevirvar bølger frem og tilbage
mellem husvæggene.

Onsdag, 5. september 2018: Fra Thionville til Porta Westfalica
Vores rute mod nord strejfer Luxembourg, inden vi definitivt er tilbage i Tyskland. Dieselen
er billig her, det kan ses på de mange køer ved tankstationerne. Ok, vi skal da også lige fylde
tanken op - mere hellig er vi nu altså ikke, selv om besparelsen jo batter så godt som
ingenting på et samlet årsbudget.

På den anden side af Mosel-floden ligger Luxembourg. Også her dyrkes der vin.

Tissepause undervejs.
Og så slutter vi dagen i Porta Westfalica ved Teutoburger Wald, hvor den germanske
hærfører Arminius for godt 2000 år siden lokkede de romerske soldater i et baghold og
besejrede den romerske kejser Augustus' legendariske legioner. Der findes mindesmærker
herom i omegnen, men vi nøjes med at dreje ind på campingpladsen Grosser Weserbogen.

Udsigten er næsten ubeskriveligt smuk.
Alligevel er her af en eller anden grund
ikke meget liv. Der er en stor afdeling
for fastliggere, men der er ingen
hjemme, restauranten har fyraften, og
ud over et par andere campister - bl.a.
en (ikke særlig kommunikativ) nordmand
med en autocamper magen til vores er
der ikke en menneskesjæl.
Campingpladsen er imidlertid så paradisisk beliggende, at vi godt kunne tænke
os at komme her igen - engang. Nu tager
vi dog cyklen for at finde det anbefalede spisested. Vejret er skønt, og vi
kan sidde udenfor.

Aftenen er faldet på i det lille autocamperhjem. Det er sidste overnatning inden vi er
hjemme igen.

Og næste morgen et sidste blik på det smukke landskab, inden det går definitivt tilbage, hvor
vi omkring kl. 18 kan parkere autocamperen foran hoveddøren i Roskilde.

Fortsættes!

