
 
 

Vores forårstur til Frankrig april/maj 2011 

 

Tirsdag, 19.4.11 

Efter en lang vinter med længselsfuld venten på levering af vores nye cam-

pingvogn kan vi ENDELIG tage af sted fra Roskilde. Det bliver ved 11-tiden i 

forårssol. Først skal vi dog dreje ind til Gadstrup for at få vejet campingvognen 

hos Danish Agro. Vi har været meget omhyggelige med at veje ALT hvad vi har 

pakket i den og censureret det overflødige bort med hård hånd. Den skal jo 

helst ikke nå op over de tilladte 1300 kg! Men hurra, vejesedlen siger 1280 kg, 

og glade er vi. Pyha, vi (jeg) har haft mange tanker og bekymringer på for-

hånd, om det nu også går med mover og ATC og cykler. Det gjorde det altså. 

Kørte næsten direkte ombord på Rødby-færgen, hvor Gert traditionstro spiste 

buffeten, mens jeg fik en fiskeanretning. På den tyske side gled trafikken uden 

problemer, selv om der godt nok var mange lastbiler ude. Ankom ca. kl. 18 på 

campingpladsen Grossburgwedel, en DCC-plads, hvor jeg indtil årets udgang 

stadig er medlem. 

Installerede os med aftensol foran hoveddøren, takket være den fænomenale 

mover. Maden blev til ciabatta-boller med pålæg og et glas vin. Temperaturen 

22º ved ankomsten. Sidder nu inden døre efter en lille cykeltur på det flade 

land rundt om campingpladsen og en flot rød aftensol.  

Hygger os gevaldigt med 

Saint-Saëns i det indbyg-

gede stereoanlæg og synes, 

vores campingvogn er helt 

fantastisk lækker. 

Onsdag, 20.4.11 

Efter første nat i vores nye 

campingvogn med faste en-

keltsenge (luksus!) vågner 

vi glad og fro og giver os 

god tid til morgensyslerne. 

Solen skinner lysegrønt 

gennem de endnu ikke helt udsprungne træer omkring os. Efter morgenmaden 

gør vi os klar til at køre videre. Ups! Vi skal lige internalisere proceduren vedr. 



 
 

moveren og vores nye cykelholder, vi er lige ved at glemme at slække hånd-

bremsen og at slå moveren fra. Uha, not good! 

Også i dag glider trafikken på trods af meget vejarbejde og mange lastbiler, 

men det anfægter os jo ikke med vores 90 km/h. Vigtigst af alt: ingen stau. 

Spiser frokost undervejs på en rasteplads i forårssolen, der varmer dejligt.  

 

 

 

 

 

Gert laver sine rygøvelser. Vi er undervejs 

sydpå, pause på en rasteplads et sted i 

Midttyskland. Man kan se, at bakkerne be-

gynder at rejse sig. Foråret er lidt længere 

fremme end i Danmark. 

 

Ankommer til campingpladsen i Hannoversch-Münden ved 15-tiden. Her står vi 

lidt tæt, men med herlig sol og udsigt til den gamle by til den ene og en grøn 

bakketop til den anden side. Moveren klarede igen suverænt at komme på 

plads. Gert er god til at styre den, synes jeg! 

Spadseretur ind til bindingsværksbyen, spørge til et supermarked og ”hjem” til 

gulasch/kartoffelmos/peber-tomatsalat med feta og et glas vin. Senere en lille 

tur rundt på camping-pladsen. Her kommer vi gerne igen. 

 

 

 

 

Gade i Hannoversch-Münden 

med de forårsgrønne bakker 

bagved. Nu er vi kommet sydpå! 

 



 
 

Skærtorsdag, 21.4.11 

Spiste morgenmad udenfor under solsejlet i varm forårssol med flot grøn ud-

sigt. 

Køreturen mod Karlsruhe gik støt og roligt med forbavsende færre lastbiler end 

i går og masser af stau i modsatte (fryd!) vejbane – indtil det også ramte os 

ca. 30 km nord for Karlsruhe. Det kostede godt 40 minutter, men kl. 17 var vi 

alligevel nået frem til Sommerstrasse hos familien. Ingen problemer med at 

parkere campingvognen i gården ved hjælp af moveren. Super. 

Julia + børnene er på besøg, fordi deres nye hus i Hamburg er hjemsøgt af 

håndværkere. Det giver i starten lidt stress-stemning og ondt i benene hos min 

mor, fordi hun ikke kan lade være med at gøre alt for meget. 

Nu er vi krøbet i ly i campingvognen og nyder at være ”hjemme hos os selv”. 

Dagens højeste temperatur: 27º. 

Langfredrag til påskesøndag 22.-24.4.11, op til 27º 

Dage i Mörsch med familien. Det blev en hyggelig tid sammen og er altid lidt 

vemodigt, når man skal af sted derfra. Foråret hernede er som oftest op til en 

hel måned længere fremme end i Danmark, og især i år var forskellen meget 

markant: syrenerne og rododendronerne var afblomstret for længst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farvel til familien, min mor 

med Dannebrog! 

 

 



 
 

Påskemandag 25.4.11, 22º sol 

Af sted kl. 11, via Mulhouse til ACSI-campingpladsen i Maseveau i Vogeserne. 

Dejlig plads med sol og udsigt, gratis WIFI oppe i café’en, endda med el-stik til 

computeren. Vin i eftermiddagssolen efter etablering af forlængerledning fra 

receptionen og ”beskyttelsesetui” af samlingen fra en fransk-svejtsisk nabo. 

Aftensmad stod på Aspargessuppe, indendørs hygge og så i vores ventende 

enkeltsenge. 

 Tirsdag, 26.4.11 - 22º, blæst 

God lang morgenmad i solen. Derefter cykeltur ind til byen. Det tager sådan 

ca. 5 minutter på cykel. Vi er nødt til at finde posthuset, fordi vi glemte at af-

levere min mors nøglebundt, inden vi tog derfra og vil nu sende det tilbage til 

hende med posten. Det gik nemt og problemfrit. Derefter en lille spadseretur 

gennem Masevaux, der virker som en autentisk vogeser-lilleby, ikke meget 

turistet. Handlet i SuperU og tilbage til ”frokost i det grønne”. Siesta med bog-

læsning (Gert ”Tårnet”, jeg ”Pansarhjärta”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores dejlige hjørne 

på campingpladsen i 

Masevaux.  

 

 

Ved 2-tiden af sted på tur op til Ballon d´Alsace, hvis sidste stejle stykke må 

gøres til fods og med sved på panden. Der er en del mennesker, der lige som 

os nyder forårsvejret og den flotte udsigt ud over Vogeserne.  



 
 

 

 

 

 

 

 

Et lille snapshot fra Gerts udstrakte 

arm, så man kan se, at vi har 

været der begge to samtidig 

 

Tilbage ad smuk snoet vej og aftensmad lidt senere fra Cobb’en: svitsede rata-

touille grøntsager med pasta, kyllingefrikadeller (hjemmefra). 

Senere den obligatoriske tur rundt på campingpladsen og snak med et andet 

dansk ægtepar, der har været her på campingpladsen i 10 dage – synes som 

os, at det er en god plads (ACSI Euro 11), som man gerne kan vende tilbage 

til. NB: Skotsk værtspar! 

Dagens sidste gøremål var op til café’en og checke mails og nyheder samt kilo-

meter-afstanden til 4 mulige overnatnings-campingpladser på vejen sydpå ved 

hjælp af google.dk/maps (som jeg synes er genial). 

Onsdag, 27.4.11 – 18-22º, blandet skydække 

Efter ca. 450 km mod syd er vi nu nået til ACSI-pladsen ved Anneyron, syd for 

Lyon. Havde ellers besluttet os for at tage ind på en plads syd for Macon – 

men vi stod for en lukket port, idet den først åbnede den 1. maj! Øv, vi træn-

ger til ”at nå frem”. Dog ingen kære mor her og videre med masser af væm-

melige stau ved Lyon og gyselig tæt trafik – og endelig dreje fra mod øst ad 

smalle og snoede veje til en højt beliggende campingplads med udsigt over 

Rhône-dalen (dog kun antydningsvis fra vores plads) og meget venlig mod-

tagelse. Klokken var så også blevet ca. 19. 

Undervejs to emergency-stop: den ene gang, fordi det så ud som om Gerts 

(den yderste) cykel var blevet rystet af skinnen – næsten falsk alarm. Og den 

anden gang, fordi det pludselig begyndte at bumpe hæsligt bagfra. Det viste 

sig, at næsehjulet havde løsnet sig og var begyndt at slå på den temmelig 

ujævne vej. Føj. Der kom da også et hak i gummihjulet! 



 
 

Vejret var blevet skiftende, dog med mere og mere sol, jo længere sydpå vi 

bevægede os. Det blæste en del hele vejen hertil. 

Vi bliver her også i morgen og får se, hvad omgivelserne byder på. Derefter 

tager vi fat på Provence. 

PS: Vinden er mistralen, har jeg fundet ud af – lavtrykket over middelhavet 

suger den kolde luft fra alperne og centralmassivet til sig gennem Rhône-dalen 

som gennem en dyse. 

Torsdag, 28.4.11- mest skyet 18º 

Lang morgenmad-seance indendørs – hentede 3 mammut-croissanter kl. 8.30 i 

receptionen. Overvejede længe, hvad vi skulle lave i dag, inden vi besluttede 

os for at tage til Vienne og kigge på de romerske efterladenskaber. Det blev 

det dog ikke til, for i stedet kørte vi over land til Hauterive for at bese ”Palais 

Idéal”, postbudets (le facteur cheval) fantasislot. Meget skægt.  

Derefter ad landeveje over Rhône-floden gennem den meget snævre, maleri-

ske Vallée de Cance til Annonay, hvor vi iflg. vores kortsignatur åbenbart har 

været tidligere, uden at kunne huse (næsten) 

noget.  

 

En af Annonays mærkelig døde gader – 

men måske var der jo bare middags-

lukket? 

 

Annonay er en mærkelig død by, mange forretninger lukkede, uden besynder-

lig charme og/eller seværdigheder. Men vi brugte alligevel en time til at gå 

rundt i den, hvilket faktisk var ganske interessant – inkl. un café + jus 

d’orange i baren oven over parkeringspladsen inde i byen. 



 
 

Tilbage over Rhône-floden igen ved hjælp af GPS’en med stop ved SuperU i 

Anneyron og hjem til campingpladsen. Dér nåede vi lige et glas udenfor i noget 

der nærmede sig sol, inden det blev for køligt, og vi trak ind. Aftensmad: 

Cassoulet au confit de canard + salat af tomater, julesalat og mozzarella light. 

Nu er det tid til aftenhygge. Gert læser stadigvæk ”Tårnet” og jeg skal lige 

afslutte ”Pansarhjärta”. 

I morgen fortsætter vi til Vaison-la-Romaine. 

Fredag, 29.4.11 – overskyet 

Relativt tidligt oppe, parate til at tage videre i god tid – men. Stikket til vores 

GPS var gået fra hinanden (som flere gange tidligere), og under samlingspro-

ceduren hoppede den lille bitte fjeder ind mellem bilens forsæder og forsvandt 

pist væk … Det tog næsten tre kvarter, før Gert opgav at bjærge den. 

 

 

 

 

 

Der ledes med lys og lygte (= pandelampe) efter 

den forsvundne fjeder – og vi troede, vi kunne 

komme tidligt af sted! 

 

 I stedet for brugte han noget sølvpapir, og vupti virkede GPS’en igen. Heldig-

vis!! Uden den er man jo efterhånden helt fortabt. Men man skal så sandeligt 

ikke tro, man kan klare sig uden kort – der er et absolut must at krydschecke! 

I øvrigt og apropos GPS: Den bliver ved med at gå i stå tidligt og silde, hvilket 

er MØGirriterende. 

Ved 14.30-tiden nåede vi frem til campingpladsen 

Carpe Diem i Vaison-la-Romaine (ACSI) og fandt 

en rigtig god plads under et blomstrende, duften-

de Robinie-træ, med eftermiddags- og aftensol, 

der går ned lige præcis bag ved byens borgruin i 

det fjerne ca. kl. 20.25. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Udsigten fra vores 

plads i Vaison i af-

tensol 

 

Et par glas Freixenet i solskin efter at vi var kommet på plads. Da vi var nået 

frem så tidligt cyklede vi også lige en tur ind til byen (10 min.) og gik lidt rundt 

hhv. op til ”middelalderbyen” ovre på den anden side af den romerske bro og 

floden. Vi har været her for mange år siden, men husker så godt som ingen-

ting… Meget tankevækkende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På cykel ind til 

byen. Det tog 

kun ganske kort 

tid. 

 



 
 

Senere aftensmad indenfor: Rösti, gulerødder med timian, salat, alsacisk sen-

nepsmarineret steg. 

Lørdag, 30.4.11 – sol 

Ikke en sky på himlen, da vi stod op – det store og det lille ovenlys (vi trækker 

ikke for) fortæller os straks den meteorologiske situation. 

Da vi mod øst står nedenfor en opadgående skrænt med mange høje træer har 

vi desværre ingen morgensol. Efterhånden begynder den dog at titte ned til 

mig gennem ovenlyset. Vi gav os god tid, og ca. kl. 11 tog vi af sted til Den-

tellerne, et stejlt, bart og savtakket klippemassiv. Turen dertil var smuk, grøn, 

kuperet og oplyst af både sol og blomstrende gyvel – utroligt, at det stadig kun 

er april. 

 

På en parkeringsplads ved indgangen til vandreområdet i Dentellerne (vi var så 

sandelig ikke alene) skiftede vi til bjergstøvler, pakkede rygsækken med mad-

pakke og vand og marcherede løs – opad, opad, opad, gennem skov, over stok 

og sten og knudrede klippepartier ved grønne afgrunde. Smukt var det, men 



 
 

også temmelig sveddryppende. Vi fulgte en markeret rute hen til et klatreparti, 

viste det sig, hvor yngre mennesker også var i gang med at kravle lodret op 

flere steder. Jeg begyndte at synes at vi var kommet noget på afveje, også 

fordi markeringen forsvandt hen ad vejen. Alt blev dog til sidst fryd og gam-

men, da vi fandt tilbage til bilen (jeg holdt nervøst øje med back-tracken), og 

vi (jeg) endelig havde ro til at spise vores madpakke. Efterhånden var den da 

også blevet 14.30. 

Hjem igen via vinbyerne Gigondas, Vacqueyras, Ségueret og til sidst Vaison. 

Himlen mod Mont Ventoux i det fjerne var blevet meget mørk og skyet, og det 

regnede også noget, dog heldigvis ikke i Vaison. Fandt et SuperU og handlede 

til weekenden inkl. en ny hovedpude og et pink-farvet T-shirt til mig, et van-

drekort og BIB Michelin (restauranter god til prisen). Nød efterfølgende et for-

friskende brusebad og læsning i halvskyggen.  

 

Besluttede at gå en runde på campingpladsen, faldt over dens pizza-udsalg og 

bestilte 2 pizzaer à emporter, spiste i aftensolen og faldt i snak med et born-

holmsk ægtepar på vej forbi, der kom her for 2 uger siden. 



 
 

Der er i øvrigt hot spot på receptionsområdet, men Gerts computer manglede 

strøm og kunne ikke starte op. 

Søndag, 1.5.11 – sol, senere lidt skyer 

I nat havde vi en nattergal i baghaven – sikke den lavede koncert! 

Laaaang morgenmad og formiddagslæsning udenfor. Her er bare dejligt, kun 

ganske få andre campister. Hvilket betyder: når der kommer nogen nye, står 

øjnene diskret på stilke. Man genkender sig selv i deres søge- og etablerings-

adfærd – hyggeligt. 

Ved 15-tiden cyklede vi ind til byen og besøgte de romerske udgravninger + 

museet med hver vores sproglige audio-guide. 

  

 

 

 

 

Det er jo smart at blive 

audio-guidet rundt i eget 

tempo, bare ved at trykke 

på knappen med det tal, 

der står på muren! 

 

Derefter en lille tur rundt på søndags-loppemarkedet, hvor der var mange 

mennesker, og så hjem igen. En snak med Bornholmerne, der tager videre i 

morgen. 

Aftensmad (kylling + kartoffelsalat med grønt) indtil solen gik ned bag ved 

borgruinen – i dag kl. 20.30, så faktisk har den flyttet sig lidt mod nord siden 

vi kom. 

Mandag, 2.5.11 – sol, senere skyer og endnu senere regn 

Også i nat sang nattergalen noget så smukt. 

Besluttede at tage på den cykeltur, som Vaison-brochuren foreslår – skulle dog 

lige ”oversætte” fra skematisk tegning til vejforløbet på vores nyindkøbte 



 
 

vandrekort. Kom af sted ved 11.30-tiden med madpakke og vand i rygsækken 

og cyklede i solskin først et stykke gennem byen, derefter forbi noget asfalt-

arbejde på begyndelsen af skovvejen (route barrée, stod der), henad og opad i 

vekslende frekvens gennem smukt, grønt terræn langs en smal, udtørret bæk. 

Visse steder var vejen så stejl, at vi måtte trække cyklen. Var også nødt til at 

spørge en franskmand om vej – han stod der helt tilfældigt i skovbrynet og 

reparerede sin bil i et ellers totalt mennesketomt område. Vi skulle rigtignok 

lidt tilbage igen. Endelig fremme ved Ségueret og nu videre langs kørevejen 

(det gik an med trafikken) gennem vinmarker så langt øjet rakte, med 

Dentellerne og andre skovklædte bakker i horisonten. Betagende smukt!  

Efter ca. 2 timers cykling, 

igen lidt opadgående i 

lange, seje træk, fandt vi 

et sted en vinmark og 

spiste vores madpakke. 

Byen Roaix vinkede til os 

fra sin bakketop lige ud 

for vores næse, men nej 

tak – ingen omvej, hjem 

direkte.  

 

 

 

 

 

 

Den sidste 

mundfuld 

vand inden 

de sidste 10 

km hjem. 

 

Totalt udmattede nåede vi endelig tilbage til campingvognen. Det tiltrængte 

bad var herligt, så vi trods udmattelsen lige kunne mande os op til en den 

nødvendige indkøbstur SuperU. Tilbage til bilen gik det i galop, fordi det be-



 
 

gyndte at regne ret pænt. Hjemme igen nød vi lidt vin og snacks og frydede os 

endnu engang over vores dejlige hus på hjul. 

Stadigvæk problemer med at komme på nettet. 

Tirsdag, 3.5.11 – 18-25º, delvis skyet, senere regn 

En SORT dag! Kom ellers fint, stille og roligt af sted (synd at forlade denne 

gode parcel), problemfrit gennem Avignon langs floden og ind under den be-

rømte halve bro med glimt af pavepaladset på venstre side, for til sidst at nå 

frem til campingpladsen i Vallabrègue (ACSI), hvor der ikke skulle være mid-

dagslukket. Men det var der altså, og i de lidt vanskelige bestræbelser på at 

vende for at få en parkeringsplads så længe kom Gert for tæt på en platan-

udvækst: CRASH!!! sagde det, og så røg to vinduer af, og også dørruden blev 

smadret. Åh nej! SOS Danmark, sagde jeg, men inden da samlede vi lige alle 

stumperne, store som små, sammen i en pose. SOS lovede at finde et værk-

sted til os, jeg talte i telefon med deres franske kontakt (på fransk, ups!), vi 

kom ind på den i mellemtiden åbne campingplads og etablerede os med solsejl 

– samtidig med at der kom en KÆMPE tordenskylle, så vi med bævende hjerte 

flygtede indenfor og stirrede stift og ængsteligt (jeg) gennem de to åbne vin-

dueshuller. Mirakuløst nok regnede det ikke ind.  

Men mens vi ventede på besked fra 

SOS var Gert begyndt ved hjælp af 

gaffa-tape og puslespils-teknik at sam-

le de 2 vinduer og sætte dem proviso-

risk på plads igen, så de sandsynligvis 

kan holde til vi kommer hjem igen og 

vi kan fortsætte vores tur. Det ser 

godt nok lidt pudsigt ud, og jeg kan 

heller ikke åbne køkkenvinduet 

længere - men hvad?! Det går jo nok 

alt sammen, så Gert afbestilte SOS og 

nerverne (mine) faldt lidt til ro. 

Dette er TÆET! 

 

Næste hændelse: Ingen vand i hanerne, trods vand i tanken. Pumpen brum-

mede godt nok, men ingenting hjalp. MERDE. Lavede udkast til en nødvand-

plan … 



 
 

Til sidst tabte jeg min ene ørestikker et eller andet sted bag ved natbordet 

uden at kunne finde den igen. Hm. Og har jeg fortalt, at Gerts computer-akku 

er tom og ikke kan genoplades? Heldigvis virker den på el-stikket. Vi har 

internet-forbindelse her, om end ustabil. Dog bedre end ingenting. 

Cyklede en lille orienteringsrunde gennem landsbyen (meget fransk, ikke 

prangende) og op på Rhône-dæmningen lige ved campingpladsen, hvor der 

ligger en lille klynge husbåde med bil + postkasse på land. Sjovt. 

Campingpladsen er dejlig grøn, sanitæren enkel men ok, der er lidt vue, og om 

natten kvækker frøerne. Her er ganske, ganske få campister.  

 

En idyllisk plads uden naboer. Sengetøjet hænger til udluftning over cyklerne, der står lige ved siden af 

vores ”egen” vandpost, græsset er grønt og blødt, der er et hav af blomstrende buske. I øvrigt kan man 

lige skimte halvdelen af køkkenvinduet, der er repareret med sort gaffa-tape. 

 



 
 

Onsdag, 4.5.11 – sol, 22-24º, blæsende 

Det sorte fra dagen i forvejen blev modificeret til lidt lysere nuancer: Gert 

bestilte reparatur hos Holbæk Caravan, lige så snart vi er hjemme igen. Min 

ørestikker blev fundet og bjerget med en klædebøjle fra mellemrummet mel-

lem væg og sengebagklædningen. Og vandet i vandhanerne kom også plud-

selig tilbage – godt nok mystisk. Løs forbindelse? 

Kl. 12 var vi klar til nye eventyr, og af sted gik det til Arles. Dér besigtigede vi 

katedralen og korsgangen, drejede en runde om den romerske arena og slent-

rede lidt gennem byen. Vel at mærke: efter at vi med møje og besvær havde 

opsporet byens tilsyneladende eneste ledige parkeringsplads … 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klostergården 

til katedralen i 

Arles 

 

 

Derefter videre i retningen mod bjergkæden Alpillerne. På vejen stop ved res-

terne af en romersk akvædukt og forbi ”Daudets mølle” (uden stop, dyr beta-

lingsparkering) gennem smukke landskaber. Her er overalt så grønt og dejligt! 

Stop ved Les Beaux de Provence, en iflg. vores godt nok 20 år gamle Michelin-

guide ”død by”. Men god morgen! Turister i stride strømme, der bevæger sig i 

en lind strøm gennem de smalle gader, så man næsten er nødt til at følge med 

for ikke at bryde færdselsretningen. Hvor er det synd for en potentiel meget 



 
 

malerisk by, beliggende på toppen af et plateau med vide udsigter hele vejen 

rundt. Ja, jeg ved: vi er jo selv del af set-up’et. 

 

Les Beaux de Provence, set på afstand. Den ligger øverst oppe på et klippe-plateau. Læg mærke til alle 

de parkerende biler lidt nedenfor, der tydeligt viser, at der kommer mange mennesker. 

Hjem til campingpladsen efter Yrsas anvisninger, der pudsigt nok sendte os af 

uransagelige grunde en kæmpe omvej, der til gengæld var meget smuk. 

Vi skulle også handle og satsede på SuperU, iflg. et stort reklameskilt 5 min. 

fra vores landsby. Efter 30 minutters bilkørsel var vi imidlertid nået helt til 

Beaucaire, en i øvrigt spændende by ved Petits Rhônes udmunding i Grand 

Rhône med lystbåde langs begge kajer. Men altså ingen supermarked i sigte, 

kun små gyder der faretruende smallede til som en ruse. Så vi skyndte os at 

køre tilbage over Rhône-broen til Tarascon og handlede dér i SuperU centre. 

Hjemme stod den på fransk biksemad (dybfrost) med blandet salat + en lille 

dessert i aftensolens skær. Nu er Gert kommet tilbage fra sanitæren med ord-

net opvask, og vi vil nu forsøge at komme på nettet med hver vores computer. 



 
 

Torsdag 5.5.11, – 22-23º, sol 

Herlig morgenmad ude i det endeligt vindstille solskinsvejr og derefter lang 

vegeteren her i alt de grønne. 

Senere hen over middag af sted med madpakken + vand i rygsækken på en 

længere cykeltur langs Rhône-floden og 3 x over den via Beaucaire og 

Tarascon. For en sikkerheds skyld havde vi taget de gule sikkerhedsveste fra 

bilen på, så man bedre kunne få øje på os. I Tarascon fik vi os en appelsinjuice 

og 2 boule is på en lille (dyr) café lige over for det imponerende château.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarascon, 

château, 

café’en, 

vores 

cykler og 

Gert i gul 

sikker-

heds-

vest. 

 

 

Det ser så spændende ud, at vi besluttede at besigtige det i morgen og gemme 

den planlagte Camargue-tur til i overmorgen. 

Hjem og senere aftensmad og en cykeltur oppe på Rhône-dæmningen her bag 

ved campingpladsen for at se solnedgangen (som mindede om den over Rhi-

nen ved Neuburgweiher), derefter lidt rundt i lille Vallabrègues, for at finde 



 
 

boulangeriet. Et par unge mænd forklarede efter længere søgen – vi stod næ-

sten overfor! 

Fredag 6.5.11, 22-24º, sol senere mere skyer, blæst 

Herligt at vågne op og se den blå himmel titte ind gennem taglugen! Det be-

tyder morgenmad uden for i det grønne – men i dag skulle vi lige cykle hen til 

boulangeriet først, der kun har åbent om formiddagen. En ung og uengageret 

pige ekspederede vores 2 croissanter og en tyk baguette, der smagte ægte 

fransk! 

Efter frokost 6 km cykeltur ind til Tarascon og bese det enorme borgagtige 

château fra 14-tallet, der i sin tid bevogtede Vest-Romerrigets grænse mod 

Frankrig/Beaucaire med Rhône mellem sig. Aldrig før set en SÅ gevaldig borg, 

der ligner en som klippet ud af en fransk billedbog og minder om Bastille i 

Paris. Købt en fin pink souvenir-blyant i museumsshoppen. 

 

Kig fra en af château’ets tinder hen over Rhône-floden mod nabobyen Beaucaire, der ligger ved ”Petit 

Rhône”s udmunding i ”Grand Rhône”. Rhônen dannede her grænseflod mellem Frankrig og det Vest-

romerske Rige. Over for på en bakketop ligger resterne af en tilsvarende borg, hvor man ligeledes 

bevogtede grænsen fra – bare den omvendte, så at sige. 



 
 

Cyklede derefter gennem byen Tarascon med de meget smalle gader og præg 

af et vist provinsielt ”romantisk forfald”. Handlet i SuperU og så de 6 km hjem, 

denne gang med nådig rygvind. I øvrigt havde den første del af dagen startet 

med total vindstille, hvorefter det begyndte at blæse op mere og mere kraftigt 

fra S-V. Er det mon et forårsfænomen hernede? 

Ved 18-tiden fik Gert gang i Cobb’en (det må man godt her, ingen fare for 

skovbrande), og efter 1 times stegning spiste vi en lækker poussin med fær-

digkøbt taboulé og vin til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Madlavning på min 

elskede Cobb-grill. 

Der findes ikke 

noget mere 

afslappende, synes 

jeg! 

 

Vi var flyttet lidt væk fra campingvognen, ind i aftensolen (”spiste ude”), og 

gav derfra landsbykatten nogen af resterne, hvilke blev spist med velbehag og 

uudgrundeligt blik.  

Efter en kort tur rundt om pladsen hjem igen. Det var så den dag. Godnat. 

Lørdag 7.5.11, 22-24º, sol senere skyer, stærk blæst 

Cykeltur til bageren inden morgenmad.  

Med madpakken klar tog vi så af sted til Camargue, det meget flade og til dels 

(salt)sumpede område, der dannes af Rhône-deltaet. Og her så vi alt det, man 

”bør” se: sorte tyre på uendelige grå-grønne græsninsarealer, hvide heste (+ 



 
 

et hav af hesteudlejningsmuligheder), lyserøde flamingoflokke til anklerne i 

vandet, noget der lignede hyrderne (gardians hedder de hernede). Men dog 

egentlig et ret så ensformet landskab … 

Spiste vores madpakke et sted ved en (museums)cabane, gardian’erne tradi-

tionelle tilholdssted, der lå på Camarguen informationssti (”sentier décou-

verte”). Dér sad vi på bænken i læ foran caban’en, nød vores baguette-madder 

og den solbeskinnede flade vidde foran os.  

 

Frokost foran en cabane med det typiske stråtækte tag, der på sin nordside (th) skutter sig mod 

mistralen, som kan være meget voldsom og temmelig kold. 

I selve museet kom vi trods intentionerne ikke, da det ved vores ankomst var 

lige ved at middagslukke. Det tog lidt tid før jeg forstod, hvad de søde piger 

ved kassen mente: at det ikke kunne betale sig inden middagspausen. 



 
 

Videre til Stes-Maries-de-la Mer, byen nede ved havet, som er berømt for si-

gøjnernes spektakulære valfartstradioner 2 x om året. Men kors, sikken tu-

risthurlumhej – lignede nærmest en charter-destination med spisesteder og 

souvenir-butikker gade op og gade ned og tilsvarende menneskevrimmel. 

Selve (lands)byen har lidt spanske træk med de lave hvide huse og tyrefægt-

nings-arenaen.  

Havet viste hajfisketænder og buldrede voldsomt mod høfderne af klippeblokke 

i den stride blæst. Men alligevel lå nogle solhungrende folk ved stranden i det 

rene ingenting. 

 

På vej tilbage nogle fotostop ved flamingoflokke og et udsigtstårn hen over 

sumpene. Handlet i SuperU, spist franske hakkebøffer med pesto-kartofler og 

blandet salat – inde! Det var blevet gråvejr og meget blæsende. 

Mandag 9.5.11, sol 

I går, søndag, var ikke kun den varmeste, men også den mest dovne dag 

hidtil. Ingen vind, skyfri sol fra morgen til aften, søndagsstemning: lidt flere 

biler oppe på dæmningen, kirkeklokker, senere på eftermiddagen (ca. kl. 17) 

nogle opildnende højttalerråb i nærheden, som vi først tolkede som en eller 

anden borgmestertale i anledning af en eller anden højtid. Det måtte vi lige 

undersøge nærmere.  

Op på cyklen og lidt rundt i byen, hvor vi kunne konstatere, at der var relativt 

mange mennesker, mange boule-spillere på pladserne under de forårs-ampu-

terede plataner, og sørme også en arena, som vi ikke havde opdaget tidligere: 

lav af bygning, men rund som en sådan skal være. Man kunne se folk på ba-

lustraderne, og gennem nogle sideåbninger kunne vi skimte en spidshornet tyr 

og nogle hvidklæde unge men, der jagtede / blev jagtet af tyren og hoppede 

skyndsomst over den rødmalede bande, når tyren kom brasende og tordnede 



 
 

med hornene ind i træværket. Alt dette ledsaget af de opildnende råb og ind 

imellem brudstykker fra ”Carmen” – det hele virkede lidt absurd-komisk i al sin 

selvfølgelige enkelhed. Dette må have været byens søndagsforlystelse og den 

ublodige franske form for tyrefægtning. 

Så cyklede vi også lidt mere over land, forbi abrikosetræer med blommestore 

grønne frygter, en kvinde, der høstede mørkerøde kirsebær, og var hjemme 

ca. 30 minutter senere. Dér fortsatte vi dovneriet med et glas vin og senere 

madlavning. ”Huskatten” var der igen og fik en bid krydret pølse. 

Her til morgen dejlig solskin igen, som vi nyder mens vi spiser morgenmad, 

selv om sveden er ved at danne sig på panden. 

I dag, mandag, skal vi videre mod Sanary-sur-Mer. Her var aldeles dejligt, 

men vi synes vi trænger til at se nyt. 

PS: Eneste minus her er de mange myglignende insekter, der også stikker 

myglignende + et hær af bittesmå fluer (ikke-stikkende), der svirrer irrite-

rende omkring en. 

Mandag 9.5.11, sol og meget varmt 

Endnu en rigtig SORT dag!! Nogen må være efter os … 

Tog af sted fra dejlige, stille Vallabrègues, og derudad gik det. GPS’en sagde 

170 km. 

Vi skiftede ned af og op på forskellige motorveje, kom gennem hyggelige 

landsbyer og smukke landskaber og nåede til sidst frakørsel 12. Dér missede vi 

den anbefalede rute fra ACSI-bogen, hvilket var en fatal fejl. GPS’en ledte os 

med fast stemme ud og ind og op og ned gennem selveste Sanary og til sidst 

via et vinkelret sving hen over en smal jernbanebro. BANG! Sagde det, hvor-

efter der kom en mærkelig slæbende lyd bagfra. Fik bilen standset i hast i det 

snævre T-kryds ved nogle parcelhuse og ud og kigge. AV. Moverens venstre 

valse var trykket ind mod dækket og forhindrede det i at dreje rundt. Igen: 

SOS Danmark, hvad andet var der at gøre? De lovede at sende en kranvogn til 

at køre os på værksted, alt imens beboerne i huset lige ved (især en ældre 

fransk adonis med halvlange gråsprængte lokker og bar solbrun øl(vin?)mave, 

tydelig glad for sig selv) deltog meget engageret i situationen: skældte ud på 

den dumme GPS, tilbød noget at drikke, spurgte hvordan det gik, efter vi 1 

time senere stadig stod der til gene for forbipasserende biler.  



 
 

Da det med andre ord trak ud og nerverne var ved at affinde sig med vores 

åbenbart uafvendelige ophold på værksted begyndte Gert at undersøge nær-

mere, analysere og til sidst reparere ved hjælp af en enkelt skruenøgle. Og 

just da kranvognen kom raslende omkring hjørnet havde han løsnet moverens 

fastklemte valse, rettet den ud og med møje og besvær skruet den fast igen. 

Og den virkede! HURRA!! Det endte så med, at kranvognen gelejdede os hen 

til campingpladsen, selvfølgelig efter behørig afskedtagen med de omkringbo-

ende deltagere og – givetvis – dagens højdepunktsoplevelse for dem. 

Gert bakser med skruenøgle og sammenbidte tænder for at få moveren på plads igen. Faktisk ligger han 

nærmest midt ude på kørebanen! Jeg måtte stille mig op ved siden af ham, hver gang der kom en bil 

forbi, for at man i god tid kunne dreje uden om ham. Pyha, det var ikke sjovt. 

 

Campingpladsen er i øvrigt ikke så meget at skrive hjem om. Grønt, ok, høje 

træer, meget skygge, støvet undergrund og tydelig trafikstøj fra den nærtlig-

gende motorvej og med ikke særligt store parceller. 



 
 

Var i øvrigt også lige hen at handle – i bil. Undervejs lød der pludselig et dunk 

fra bilens tag – åh gud, dér havde mobilen ligget inden vi tog af sted! Ind og 

standse i rabatten, tilbage til fods (stærk trafik) og lede. Jeg fandt en tyk, læk-

ker auberginefarvet sejlgarnrulle, Gert mobilen i 3 dele, spredt over et større 

område, men efter samlingen virkede den sørme igen. Nu godt nok noget 

skrammet. 

Sidder nu inden døre og hygger. NU IKKE FLERE HÆNDELSER, PLEASE! 

Tirsdag 10.5.11, 22-25º, fra overskyet til sol 

Efter morgenmad og madpakkerne af sted på ud-

flugt i bil. Turen gik til Bandol (nabobyen), for vi 

ville lige se Walters hus. Man kunne skimte nogle 

af de flotteste blomstrende roser inden for i gården 

ved at titte over porten.  

Derefter ned til badebugten (ringede til søster for 

at få detaljer) og efterfølgende hen til Sentier 

Littoral – en spændende panoramasti langs vandet 

med flotte udsigter. På en bænk i solen spiste vi 

vores madpakke. 

 

 

 

 

 

 

Frokost-

pause på 

Sentier 

Littoral i 

Bandol, 

med blik 

ud over 

Middelha-

vet og 

nabobyen 

Sanary-

sur-Mer i 

det fjerne. 



 
 

Næste mål var Ollioules, gorge d’Ollioule og den lille bitte bjergby Evenos med 

en borgruin og tomme (?) huse op ad smalle, snoede gyder, kun til gående. 

Fantastisk udsigt deroppe fra, der bestemt var turen værd. 

Vejen til Evenos var for øvrigt meget, meget smal (1 bils bredde), snoet og til 

tider hårrejsende stejl. Det krævede i hvert fald ret gode nerver! Ned valgte vi 

så en lidt mindre udfordrende vej. 

Kig mod Toulon og Middelhavet oppe fra Evenos 

Hjem igen via udkanten af Toulon, hvor det var blevet myldretid med tilsva-

rende kaotisk trafik og åndede lettet op, da vi – efter både at have handlet og 

tanket – kunne dreje ind på campingpladsen. Dér havde vi fået danske naboer, 

med ryggen til og en hæk imellem. Så nu var vi hele 2 af slagsen på hele 

pladsen. 

Fik et glas vin i solen, indtil den forsvandt bag de meget høje pinier, og beslut-

tede kl. 18.30 en spontan cykeltur ned til Sanary, hvor vi gik lidt rundt på den 

maleriske havn og i gaderne bagved. Det er virkelig en billedbogsby!  



 
 

Fandt et crêperie på havnen og spiste et par pandekager – hyggeligt – og cyk-

lede derefter hjem. Ad en omvej, viste det sig, men så slap vi til gengæld for 

den noget stejle og seje stigning op til campingpladsen. 

Senere på nettet, som fungerer godt og gratis her. Jeg sad udenfor med com-

puteren helt til klokken halv ti i den lune aften, mens månen skinnede gennem 

platanerne. 

 

Onsdag 11.5.11, op til 26,5º, sol 

Pakke og af sted ved 11-tiden, sol fra en skyfri himmel. Målet var Le Bar-sur-

Loup til en meget positiv vurderet campingplads ”Gorge du Loup”. Vi tog mo-

torvejen og studerede naturligvis på forhånd grundigt ruteforløbet. Brændt 

barn… 



 
 

Ruten førte imidlertid også gennem Toulon, hvor motorvejen nemlig slutter 

inde i byen og fortsætter først på vej udad, samtidigt med noget kaotisk 

vejarbejde.  Gys gys gys – sikket virvar af biler, pile og veje. Mit hjerte slog 

helt op i halsen, stadigvæk under indflydelse af vores forskellige hændelser. Vi 

drejede fra ved Nice, frakørsel 47, som ACSI-bogen anviste. Og kom alligevel 

ikke på den røde vej = hovedvejen, men i stedet for på en tynd hvid = tem-

melig smal vej med stigninger og hårnålesving… Det korte af det lange: vi nå-

ede frem til campingpladsen, hvis tilkørsel imidlertid er et hårnålesving. Mega-

stejlt nedad. Det endte med, at den venlige unge campingvært suverænt bak-

sede vores campingvogn på plads med sin firehjulstrækker – stejlt nedad og et 

baglæns U-sving ind. Her klarede moveren så resten. 

Her har vi den mest storslåede udsigt mod grønne bjerge, og lige nu, hvor 

mørket falder på, glimter spredte lys op ad bjergsiderne og gør dem ligesom 

levende. I det fjerne gør et par hunde, en bæk mumler et sted nedenfor i det 

grønne, og frøer kvækker. Ellers ingen andre lyde. Jeg sidder under solsejlet 

mens jeg skriver dette. Her kan sjælen flade ud og nerverne falde til ro. 

Skal ind nu og checke e-mails. Gert har købt 2 timers internet for 3 Euro. 

 

Campingpladsen ligger på en skråning og er anlagt i terrasser. Det giver fri udsigt ud over dalen og 

bjergene fra de fleste parceller. 



 
 

Torsdag 12.5.11, sol senere skyer og regn 

Dagen startede med smukt solskin, så vi nød morgenmaden og jeg mine da-

gen før bestilte croissants med fuld panoramablik ud over det fantastiske land-

skab. Dovnede længe og grundigt, hvor jeg bl.a. var en tur i poolen øverst op-

pe på campingpladsen og med ligeledes storslået udsigt. Lille snak med både 

vores hollandske ”overboere” og ”underboere”. Også frokosten blev indtaget 

udenfor, alt imens himlen dog blev mere og mere overskyet. 

Ved 14.30-tiden startede vi opstigningen til fods til byen Le Bar-sur-Loup, en 

af de såkaldte villages perchés, beliggende højt oppe over vores hoveder. Det 

blev en aldeles sveddrypppende affære, thi det var både stejlt og lummert.  

Byen er spændende! Snævre gyder, gamle huse og et ubeskriveligt fantastisk 

blik ud over dalen. 

 

Tilbage til campingpladsen og straks ind under et forfriskende brusebad. Læs-

ning, aftensmad inden døre (der kom et par lynhurtige småbyger) og snart går 

det i seng. 

Fredag 13.5.11, mestendels overskyet 

Gråvejrsdag, men mildt alligevel. Med 

madpakke til Jean-Paul-de-Vence og 

Fondation Maeght, der minder i både sit 

æstetiske og kunstneriske koncept 

meget om danske Louisiana i Humlebæk.  



 
 

Videre til Vence, hvor vi gik lidt rundt i den meget spændende, gamle bydel og 

til sidst fandt et sted på byens udsigtsterrasse, hvor vi kunne spise vores mad-

pakke. Nogle andre turister + et par unge havde fundet på det samme. 

Gade i Vence, desværre i gråvejr. Også Vence er en ”village perché”, altså en (lands)by der klynger sig 

omkring en bakketop med smalle, til dels stejle gader 

Efterfølgende brugte vi en del tid for at finde supermarkedet Leclerc – GPS’en 

ville hele tiden have os gennem den gamle bydel, som i sagens natur er tem-

melig ufremkommelig for biler. Vi handlede til weekenden, bl.a. et par lidt 

dyrere vine: 1 rød til Gert, 1 rosé fra Bandol til mig. 

Hjemme igen først lidt udendørs hygge (der var i mellemtiden kommet nogen 

sol gennem huller i skyerne) og så aftensmad: steak med blandet kartoffel-

salat og baba au rhum til dessert. Senere indenfor, lidt internet, læsning og så 

i seng. 

I øvrigt var der i løbet af eftermiddagen kommet nogle flere campister, men 

her er dog stadigvæk ret gabende tomt. ACSI i lavsæsonen er altså bare 

sagen! 



 
 

Lørdag 14.5.11 – skyer og regn 

Gråvejr, der efter frokost blev til bygevejr og indendørs ophold, mens regnen 

med jævne mellemrum tromlede på taget, mere eller mindre heftigt. Vi brugte 

tiden på læsning, hvilket også var drønhyggeligt. Det er jo noget specielt at 

kunne sidde i sin campingvogn i varme og tørvejr! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnvejrshygge 

pur, hvor man 

rigtig kan nyde 

sin camping-

vogn 

 

 

Lidt længere henne på en ”hylde” oven over os er der kommet et yngre par fra 

Canada, på cykel og et lille telt. De var nødt til at arrangere sig under presen-

ninger og med alt i plastikposer, for teltet var optaget af en eneste luftmadras 

og altså kun til at sove i. Hvor vi dog husker det fra vores egen telt-tid, der 

endda slet ikke ligger så langt tilbage! Nu føler vi os som de vildeste luksus-

dyr og synes, vi har det bare pragtfuldt. 

I formiddags var vi i øvrigt igen oppe i vores lille village perché for atter at 

forsøge at komme ind i kirken og se den i rejseguiderne nævnte seværdige 

”danse macabre” fra middelalderen. Men også denne gang var kirken lukket, 

pga. restaurering, fortalte damen i Office de Tourisme. Ærgerligt. På vejen 

hjem til campingpladsen fortsatte vi ud ad byen over en nedlagt jernbanebro 

og håb om at kunne stikke genvej ned til os. Men vi nåede helt hen til Pont du 

Loup, hvor den lille-bitte kørevej til slugten starter, uden at vi kunne finde 



 
 

nogen form for genvej. Derfor tilbage igen til le Bar og de 25 % stigning ned 

som vi også var kommet opad. Sejt. Undervejs blev vi dog belønnet med flotte 

vue ud over landskabet og ind mellem bjergene, indhyllet i gråligt dis og 

meget malerisk. 

Jeg tror vi tager videre i morgen som start på hjemturen. 

Gorge du Loup 

 

Søndag/mandag 15./16.5.11, fra sol til overskyet 

Afsted efter et sidste mor-

genmåltid i dejlig solskin 

med den fantastiske udsigt, 

der langsomt tonede frem af 

morgendisen. 



 
 

Vi blev igen hjulpet af firehjulstrækkeren og efter knus og farvel gik det afsted, 

igen ad lettere snoede og smalle veje, fordi den røde vej (altså hoved-vejen) 

var spærret pga. cykelløb – hvor uheldigt! Nå, men på motorvejen kom vi da, 

og efter timers kørsel (ledsaget af meget, meget heftig mistral) landede vi på 

Camping l’Albanou ca. 120 km syd for Lyon. God overnatningsplads, pænt og 

rent og gratis internet, lige ind i campingvognen. 

Næste morgen, mandag, af sted kl. 9.30, og kl. 18 trillede vi ind på Camping 

Intercommunal Riquewihr midt i Alsace. Vejret er blandet og betydeligt koldere 

end længere sydpå. Campingpladsen ligger flot, vi fik en god, stor hjørneplads 

med eftermiddags- og aftensol, og efter den supplerende opsætning af læsejlet 

(godt nok under protest fra Gert, som synes det er noget pjat) for at afskærme 

lidt for indblik og et glas Pinot noir (købt i dyre domme i receptionen) er vi 

faldet til ro og på plads. 

 

Campingpladsen, også ACSI, er potentielt god pga. beliggenheden. Receptio-

nen virker dog noget uengageret, og sanitæren – den, der er åben – noget 

slidt og gammeldags. Men dog rent. 

Tirsdag 17.5.11 – blandet vejr 

Vågnede op til gråvejr efter en rolig nat med højt nattergale-koncert. Efter 

morgenmaden (inde) osv. cyklede vi ind til Riquewihr. Der er 1 km, hvis man 

tager genvejen, der starter fra campingpladsen gennem en gitterlåge og forbi 

idrætspladsen. Herfra går det støt opad, men til gengæld lynhurtigt hjemad (5 



 
 

minutter!). Gik rundt i den fortryllende lille, typisk alsacisk bindingsværksidyl, 

hvor der sørme allerede var mange turister, fortrinsvis i busser. Nåede lige 

inden middagslukning på Office de Tourisme og købte et vandrekort over om-

egnen, som vi har tænkt os at udforske lidt på cykel og til fods.   

Hjem til frokost og senere i bil til Ribeauvillé (4-5 km) til et stort Leclerc-super-

marked for at genopfylde alle lagrene. Til aftensmaden kom der gang i Cobb’-

en, som endelig kan bruges igen, eftersom grillning med trækul pga. brand-

faren er forbudt i tilsyneladende hele Sydfrankrig. Nu var det blevet også sol-

skin. Forsøgte i øvrigt også at komme på nettet fra receptionen, alenlang kode! 

Forbindelsen er imidlertid både langsom og total ustabil, så vi opgav. 

Riquewihr 

Aftenen bød på hver sin film på DVD. Gert ”Harry Brown”, jeg ”Luther et le 

Pape” på fransk med franske undertekster. Desværre forstod jeg kun halvde-

len, men historien kender man jo, så det hjælper. 

Nattergale igen, når mørket falder på. 

Onsdag 18.5.11, sol og varmt 

Dejlig morgenmad i solen. Kl. 11 var vi på cykel på vej mod Riquewihr og der-

efter opad gennem vinmarkerne med de flotteste skiftende udsigter ud over de 

små byer helt over til tyske Kaiserstuhl og Schwarzwald. Det gik op og ned og 

ligeud, og til sidst var vi nået via Hunawihr til Ribeauvillé, hvor vi satte os på 



 
 

en af bænkene ved kirken, i solen, og spiste vores madpakke. Så gik vi lidt 

rundt i byen. Også der er ”ægte alsacisk” med bindingsværk og mange farver. 

De typiske blomsterkasser ved husenes vinduer er knapt nok kommet i gang – 

men det er turisterne til gengæld, og dem er der mange af. Dog mærkelig nok 

ganske få danskere, i modsætning til hvad vi har oplevet tidligere. Hvor er det 

grå guld, må jeg spørge?! 

Tilbage igen ad en anden vej via Zellenberg, fra hvor vi kunne kigge ned på 

vores campingplads, men ikke umiddelbart komme ned til. Så den gik et styk-

ke ad bilvejen Route du Vin (igen med vores skriggule sikkerhedsveste på), så 

dreje ind på en vinsti, grusvej, kørevej og til sidst til venstre ind på camping-

pladsen via bagindgangen. Det efterfølgende brusebad var herligt! 

Fotostop med udsigt 

 

Afslapning med læsning og lidt døsen i solen hhv. skyggen, fordi solen begynd-

te at stikke. Og så trak der også tykke kumulus-skyer op over bjergene, men 

solen smuttede hele tiden uden om. På campingpladsen var der siden i går et 

opslag om ”Tarte flambée au camping” fra kl. 19, så det skulle vi prøve. Det 



 
 

tog dog et stykke tid, inden vi fandt udsalgsstedet, som viste sig at være et 

anneks til receptionen. Vi snuppede 2 tærter, som vi supplerede med den sæd-

vanlige skål salat. 

Nu klinger dagen ud. De to hollandske par overfor har søgt sammen og snak-

ker lystigt og højlydt, som kun hollændere kan gøre det … 

Torsdag 19.5.11, sol -> overskyet -> regn 

Dagen startede med dejlig solskin, så også i dag kunne vi sidde ude og nyde 

vores morgenmad i ro og mag og med den herlige følelse af at have tiden og 

dagen for sig, uden stress og jag. I øvrigt havde vi også i dag besøg af en vas-

keægte stork. Her i omegnen bor nemlig et storkepar, der med jævne mellem-

rum spankulerer rundt på græsplanen og holder øje med, om der falder nogen 

godbidder af til dem. Set tæt på er en stork virkelig en meget stor fugl og ma-

lerisk tilmed, med sin sort-hvide fjerdragt og det lange røde næb + de røde 

ben. 

Storkene har åbenbart siden tidernes morgen hørt til i Alsace-/Rhinområdet, så 

man ser mange reder på kirke- og andre tårne, dog ikke alle er beboet. Men 

man gør meget (har jeg læst) for at få storken igen til at slå sig ned i området, 

efter at tørlægningen og reguleringen af Rhinen og dens tilløb fik vådområder-

ne og dermed storkens naturlige føde-biotoper (frøer!) til at forsvinde. 

En af de mange storkereder. Denne her er heldigvis beboet og befandt sig oppe på et kirketårn. 

 

Mens vi sad og nød kaffen og solen begyndte mørke skyer at trække op bag 

bjergene – og der kom flere og flere. Alligevel tog vi af sted på biltur ind i 

bjergområderne med endemål Colmar. Det blev anderledes end planlagt. 

Regnen forfulgte os hurtigere, end vi kunne køre, og vi havde derfor heller ikke 



 
 

lyst til at kigge nærmere på Ste.-Marie-aux-Mines, en lille grå oprindelig 

mineby. Videre til Albert-Schweitzer-byen Kaysersberg – og lige efter vi havde 

forladt bilen og betalt parkeringsgebyr begyndte det at øse ned også her. Iført 

regntøj gik vi lidt rundt i den - trods manglende solskin – maleriske lille by. 

Kayersberg i regnvejr 

Bagefter sad vi sammenkrøbet i bilen og spiste vores madpakker, og så kørte 

vi videre til Colmar. Pga. vejret opgav vi dog at gå på sightseeing (har været 

der et par gange før) og fandt et stort Leclerc supermarked, hvor vi købte 4 

dåser obligatorisk confit de canard + et par andre småting. 

Hjemme igen var skyerne i mellemtiden næsten blevet sorte, og det var spæn-

dende at iagttage lyn og torden, mens blæsten flåede voldsomt i solsejlet og 

folk omkring begyndte at sætte stormbarduner op. Da det begyndte at små-

dryppe trak vi indenfor, hvor vi også spiste aftensmad. 

Det blev nu alligevel ikke så meget regn. Så efter vi havde spist hoppede vi 

lige på cyklen og trampede op til Riquewihr, bl.a. for at finde ud af, hvor den 

restaurant ligger, jeg telefonisk (på fransk!) havde bestilt bord til næste dag. 

Vi skal nemlig ud at spise i morgen aften, vores sidste egentlige ”selvstyrede” 



 
 

feriedag på denne tur. Derefter står den på familiebesøg i Mörsch + Hamburg, 

inden vi tager hjem til Roskilde. 

Fredag 20.5.11 (Storbededag i Danmark), sol + blandet vejr 

Dagen bød på en smuk og spændende vandring op til ”Les 3 châteaux” i 

bjergene oppe over Ribeauvillé, hvortil vi kørte i bil. Fra parkeringspladsen ved 

gymnasiet, der ligger lige op til vinbakkerne og hvis skolegård er afgrænset af 

et stykke middelaldermur (som gammel lærer kigger man jo en ekstra gang) 

gik det sveddryppende opad, med udsigter og gennem skoven, indtil vi til sidst 

nåede først den ene og så den anden borgruin; det er især sidstnævnte, der er 

fantastisk imponerende.  

 

Efter yderligere opstigning kom vi til den tredje, der godt nok er den mest 

ruinagtigte, og et skilt ”adgang forbudt, fare” lod heller ingen tvivl herom. Dér 

spiste vi vores madpakke, mens der i mellemtiden trak meget mørke skyer 

sammen mod vest, og det begyndte at tordne i det fjerne samtidig med at det 

blæste op. Det fik os til at speede op, men vi slap ikke for regnen, inden vi 

nåede bilen. Hjemturen gik over St. Hypolite og en runde gennem Bergheim. 

På campingpladsen kunne vi se, at det havde regnet kraftigt (vand i solsejlet, 

øv), men ikke desto mindre var solen igen ved at titte frem mellem skyerne. 



 
 

Så vi kunne sidde ude og puste ud efter vandreturen. Den havde varet i 3 

timer, og vi havde mestret 360 højdemeter i alt. God træning! 

Kl. 19.45 sadlede vi jernhesten og trampede op til Riquewihr for at spise hos 

Le Sarment d’Or, en BIB Michelin restaurant fra bogen ”Bonnes petites tables” 

– altså: god til prisen. Og det holdt stik! 

Cykelturen tilbage, nedad, foregår i flyvende fart og tager ca. 5 minutter. Først 

trak vi dog cyklen gennem den mørke, delvist oplyste by, der i sig selv er ”en 

omvej værd”. Det var tæt ved julestemning.   

Riquewihr by night 

Lørdag 21.5.11, sol og varme 

Afsked med vores gode plads i herlig solskin og af sted mod Mörsch. GPS’en 

fortalte, at vi syd for Strasbourg skulle dreje til højre mod Tyskland. Vi misse-

de frakørslen (satans), lidt uforskyldt, synes vi. GPS’en havde ikke taget højde 

for, at frakørselsrampen var meget lang, og da den mente, vi skulle dreje, var 

det faktisk for sent, fordi vi ikke kunne komme på længere. Shit. For her star-



 
 

ter så dagens gyser. Lidt længere henne lå en frakørsel til Centre Commercial. 

Den tog vi for at undgå at skulle gennem Strasbourg City. Men i farten overså 

vi advarselsskiltet om max. højde 2,4 m! Først kørte vi så ind under en strim-

melport, og det gik tilsyneladende. Var faren så overstået? Jeg var lige ved at 

ånde lettet op, da mit skrækslagne blik fik øje på en smal, lav, ensporet jern-

banetunnel, som vi måtte igennem med 3 biler bagved os. Det var den rene 

horrorvision: hvad så, hvis?? Jeg sprang ud af bilen og løb op ad skråningen til 

højre for tunnelen så jeg var i øjenhøjde med campingvognens tag for at kun-

ne følge med i om det gik an, mens vogntoget laaangsomt forsvandt i tunnel-

en. For til sidst at dukke frem på den anden side uden en skramme. Jo, det gik 

– med en margen på max. 1 cm … PYHA. Det var helt klart nogle af turens 

mest rædsomme øjeblikke, og med gelé i alle lemmerne fortsatte vi.  

Og kom også i god behold ”hjem til mor” i Mörsch efter ½ times stau ved 

grænseovergangen ved Rastatt, hvor vi imens kunne falde ned og senere med 

galgenhumoristisk distance kunne fortælle den højlydt grinende familie om 

turens forskellige hændelser.   

Fredag 27.5.11 – lige nu regn 

Tilbragte 3 solfyldte dage i Mörsch (Søster var taget til Hamburg for at hjælpe 

datteren Julia under renoveringen af huset) med traditionen tro at cykle ned til 

Rhinen og få en pølse ved Rhinkiosken, tage til Karlsruhe for at ose/shoppe, 

sidde i skyggen i haven, slå græs for til sidst vemodigt at sige farvel. Onsdag 

25.5.11 gik det så videre i retning mod Hamburg. Vi var heldige med trafikken, 

ingen nævneværdig stau, dog en del vejarbejde, som imidlertid ikke generer 

os ret meget, da vi alligevel ikke kører hurtigere end det tilladte. 

Så ca. kl. 18 drejede vi ind på campingpladsen ”Freizeit-Camp Nordheide” 

Garlstorf syd for Hamburg. Masser af fastliggere (dog kun få af dem hjemme), 



 
 

2 turistcampister, den ene af dem er os. Dette er så vores sidste camping-stop 

på turen. 

I går, 26.5.11, cyklede vi lige en lille tur ind til lille Garstorf for at handle og 

kigge lidt på byen også. Her ser det ud til at alt foregår i nedsat tempo. Ge-

digne huse af røde mursten, haverne grønne med store blomstrende rodo-

dendron, få mennesker. Symptomatisk: Da vi imidlertid efter frokost skulle af 

sted til Hamburg kunne vi ikke komme ud fra pladsen! Bommen var middags-

lukket, basta, receptionen forladt. Vi måtte vente til 14.30, hvor den åbnede 

igen. Aldrig oplevet før. Man må da vel for pokker kunne komme ud?! 

I dag er det bygevejr her til morgenen. Om ikke særlig længe går det af sted 

igen – hjem, efter næsten 1 ½ måneder ude at rejse. 

 

EFTERSKRIFT 

Det var en dejlig tur. At kunne komme af sted så tidligt på foråret har sine 

afgjorte fordele, fordi vi stadig er uden for sæsonen, og campingpladserne er 

relativt tomme endnu. På hele turen – med undtagelse af 3 gange - har vi be-

nyttet os af ACSI, som vi foretrækker, fordi man ikke behøver betale på for-

hånd. Pladserne var gode og velbeliggende, så det bliver vi ved med. 

Angående vejret, ja så er foråret sydpå for længst begyndt i april måned, og 

maj måned ligner nærmest dansk sommer. Man må til gengæld forlige sig 

med, at alle platanerne er forårs-beskåret og ser ret så amputerede ud, og at 

blomsterkasserne – fx i Alsace – ikke rigtigt er kommet i gang endnu. Men til 

gengæld blomstrer roserne med en sådan pragt og vælde, som vi kun sjældent 

kan opleve det i Danmark. 

Hvad vores rejsevaner angår, så er overskriften her vel nærmest: kvalificeret 

vegeteren. Hvilket betyder: give sig tid, se sig lidt omkring, gå lidt på indkøb, 

læse, nyde – og helst kunne komme på nettet med hver vores computer. Vi er 

enige om, at vi har set så mange kirker, borge, slotte og museer i løbet af vo-

res rejseliv, at vi på en måde er blevet mætte og med god samvittighed kan 

springe nogen af dem over. Selvfølgelig skal vi se de mest spektakulære eller 

dem, vi lige falder for. Ej heller er vi specielt meget opsat på at spise ude. Vi 

nyder at handle lokalt og tilberede vores egen mad ”hjemme” ved camping-

vognen, ude i det fri. Det er det, der gør forskellen, synes vi. Til gengæld har 

byernes og naturens mangfoldighed og landskabernes variation vores store 

kærlighed, som vi oplever hudnær ved hjælp af vores cykler, men også på 



 
 

gåben eller siddende på en bænk og bare kigge. Alt i alt lever vi campinglivet 

ret så uprætentiøst, fordi det på den måde passer bedst til vores rytme. 

Om os selv: Som man kan gætte er vi seniorer. Vi er i alderen 65 - 67. 

Camping er en naturlig del af vores ferievaner. I mange år camperede vi i telt, 

først i et lille tunneltelt, som med tiltagende alder blev et med ståhøjde. Da vi 

stadig var i arbejde havde vi kun mulighed for at holde sommerferie i juli-

måned, hvilket jo passede meget godt sammen med teltferie, fordi der sydpå 

som regel er stabilt solskinsvejr i juli.  

Da vi så for 4 ½ år siden gik af fra vores arbejde blev der åbnet op for ferie i 

ydersæsonen. Men dér er vejret mere ustabil, og det harmonerer dårligt med 

teltferie, der så afgjort er bedst til solskin. Og i øvrigt havde den ene af os fået 

dårlig ryg. Så vi startede med at leje en campingvogn i 2 uger og blev straks 

unisono enige om, at DET VAR SAGEN! Ud at kigge på brugt campingvogn – en 

herlig tid fyldt med feriedrømme uafhængige af vejrliget. Vi fandt en lille Adria, 

som vi i 2 ½ år holdt fantastiske ferier i, indtil vi blev lidt trætte af sengeop-

redningen hver aften. Hvordan mon det ville være med en anden, evt. lidt 

større campingvogn? Ud at sonderede markedet igen - en herlig tid fyldt med 

feriedrømme i campingvogn med faste enkeltsenge. Og så blev det altså en 

Adria Adora 472 LU, der indfriede alle vores ønsker og matchede stort set med 

den liste af krav, vi havde opstillet. At den så også blev kåret som ”årets cam-

pingvogn 2011” i Danmark bekræftede bare det rigtige i vores valg. Selvfølge-

lig findes der bedre, større, mere gedigne, mere prestigefyldte, dyrere cam-

pingvogne – men vi er glade og tilfredse med vores. Hvad mere kan man 

ønske sig, campingmæssigt? 

Vi glæder os allerede til vores næste campingferie. Det bliver en lille uges tid i 

Sverige sidst i juni, og så ellers igen ca. 6 uger i september/oktober. Sydpå. 

Da den ene af os har familie i Tyskland, kan ferien naturligt altid kombineres 

med nogle dages familiebesøg i Karlsruhe, eller rettere: Mörsch, hvor familien 

bor. Vi selv bor i Roskilde. 

Denne ferie har været den første (men forhåbentlig ikke sidste), hvor vi har 

været væk SÅ længe ad gangen. 

Skriv, hvis du har kommentarer, det ville glæde mig! 

 

Gert + Renate Hovald 

r.hovald@kabelmail.dk 
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