Simone & Eriks feriehalløj 2013
Det havde føltes langt, det år der var gået, siden sidste sommerferie.
Simones havde afsluttet hendes diplomuddannelse, Erik havde været
sygemeldt, for at undgå stress. Masser af arbejde og udfordringer i det
daglige, men heldigvis også dejlige campingture, efterårsferie i Italien og
skiferie i Østrig.
Midt i juli var det så endelig tid til årets lange ferie, 4 uger kunne det blive
til i denne omgang, vi ville køre en del omkring, men ”hovedferien” med
alle 5 (og den siden sidst ankomne hund), skulle holdes i Italien, i
Trentino – ved LEDROSØEN

Ledrosøen – solen er ved at stå op, en enkelt jollefisker er ude

Vi havde virkeligt lagt os selen for, at være velforberedte denne gang. Det er ikke fordi vi ikke
holder af det spontane – vi kan alle 5 bare godt lide at rammerne er nogenlunde faste. Vi ved
også af erfaring, at det spontane bliver der rigeligt af, dels fordi planerne ikke altid holder, dels
fordi der ofte opstår noget omkring os, nok ligesom alle andre har det.

Vi startede forberedelserne allerede i uge 42 2012. Simone, Erik og den netop ankomne hund
Flora, tog på efterårsferie ved Gardasøen. Vi havde valgt området fordi vi havde hørt så meget
godt om det som campingområde, så vi ville ned og checke det, inden vi kom anstigende med
hele det store Gevninge-cirkus.
Vi fik undersøgt en del. Vi havde lejet en lejlighed i Pieve De Tremosine og besluttet os for at
tage det stille og roligt på vejen derned, med hele to overnatninger.. På den måde kunne vi
nemlig også lige få kigget lidt på det område vi havde bestilt vinterferielejlighed i Østrig. Det
var faktisk smart, det betød at da vi nåede frem til Wildschönau lørdag i uge 8, og det viste sig
at vi først havde lejet lejligheden fra om søndagen! - da vidste vi både hvor McDonalds,
Pizzariaet, supermarkedet og den slags lå – meget praktisk når man nu ikke kan læse indenad
og ankommer 24 timer før ens senge er parat, midt i skolernes vinterferie, men DEN tager vi
en anden gang, den historie
Med udgangspunkt i Pieve, gennemtrawlede vi den ene plads efter den anden, var på besøg i
mange smukke byer og nød i det hele taget området, fast besluttede på at her skulle hele
banden ned. Til sidst stod valgte mellem pladserne i Limone og så den vi valgte Camping
Fontanelle i Moniga Del Garda. Pladsen lå relativt fredeligt med en fin strand, man kunne gå
hen til en lille havn med Pizzaria, isbar og andre fornødenheder og indkøbsmuligheder i Moniga
var der nok af – så var den ged barberet eller……
Da vi kom hjem rejste tvivlen sig, og ikke mindst med baggrund i F. Bruuns lovprisninger,
tanken om 1000vis af turister og høj nattevarme i forteltet, ja så endte vi med at bestille plads
på Camping Azzurro i Pieve del Ledro, et af de få steder vi IKKE havde været på vores tur, og
bestemt ikke ved Gardasøen 
Den12. juli skulle vi afsted og vi var denne gang i endnu bedre tid end sidst, hele tre uger før
ferien var bilservice planlagt, så vi ikke havnede i de problemer vi oplevede i 2012 – det skete
heller ikke, men vanen tro gik det op i hat og briller alligevel.
Simone havde i løbet af vinteren besluttet sig for, at sokke-strikning skulle være den ny,
afslappende hobby. En dejlig ting, der betyder at alle andre end hunden nu har varme
fodetuier i særprægede skikkelser og farver. Strikning blev valgt fordi det kunne gøres alle
steder, hjemme, på camping, I BILEN o.s.v.
På en af turene til vinterpladsen på Rødvig Camping, havde Simone fået placeret en
strikkepind i forruden af bilen, hvor den naturligvis trillede ned gennem luftsystemet og var
pist borte – indtil den dukkede op på et værksted i Osted, dagen inden ferien.
Der skete nemlig det, at i takt med at det blev varmere i vejret, ja så skulle det fuldautomatiske klimaanlæg til at køle ned, det kunne det så kun i førersiden, højre side af bilen blev i
den grad varmet (yderligere) op.
Bosch i Osted mente at det var lige noget for dem, så 14 dage inden vi skulle afsted, altså
ugen efter det obligate serviceeftersyn hos Citroen, så havnede bilen her, de fyldte væske på
maskineriet, vi hentede bilen, det var bare det samme, så torsdag ugen inden fik de den igen
med besked på at få det lavet.
Torsdag den 11. juli, først på aftenen, kunne værkstedsejeren så stolt overrække os 1 stk
strikkepind str 2,5, de kanaler i klimaanlægget der var blevet smadret og ikke mindst en

regning på lidt over 8000 kroner, godt man er så fantastisk velhavende, hjem og pakke bil og
ikke mere snak om det.
Simone havde haft ferie hele ugen, så alt var totalt i orden da Erik svingede hjem fra arbejde
kl 13:00 den 12. juli, og kl 14 var vi på vej – Erik, Simone og Flora, børnene var på ferie med
”de andre forældre” og ville støde til senere.

Første stop, Kildebjerg Nord vi får lavet en kop kaffe – ferien er rigtigt i gang nu.

Da det nu var lykkedes os, at få mulighed for at få 4 uger samlet, så skulle det også udnyttes
optimalt, derfor afgang allerede fredag. Vores børn ville lande i lufthavnen i Milano søndag den
21. juli, så vi havde god tid til at nå frem.
Vi havde overvejet flere muligheder, men var endt med at ville bruge nogle dage i Schwarzwald, et område vi havde set fra motorvejen utallige gange og hørt meget godt om. Vi vidste
også at vi efter et par uger ved Ledrosøen, da ville vi køre omkring Wolfgangsee i Østrig anbefalet på det uanstændigste af en gammel musikerkammerat Morten B. Pedersen, udover det
var det vigtigste - at tage os god tid.
Vi har tidligere, ved mange lejligheder underholdt med, at vi kører i 2 timers intervaller, mest
for børnenes skyld. Vi må indrømme at det egentligt også passer os gamle vældigt godt, så
selvom vi var alene på vejen ned, ja så endte vi med det. Det betød også at første stop vanen
tro var Kildebjerg Nord (uden CV er det Hylkedal) og at vi kunne køre et enkelt pas mere og så
lande på Camping Mitte lige ved grænsen. Stedet har vi læst vidt og bredt om og tænkte at
det ville være et godt sted at overnatte, så vi til gengæld kunne komme et godt stykke om
lørdagen.

Vi fik ikke det helt store indtryk af pladsen,
alting virkede upåklageligt, vi synes måske
den var en anelse kedelig i lay-outet, men
smag og behag er jo forskellig og fra andre
har vi hørt meget positivt. Nu var vejret
sgu også lidt gråt – det klæder ingen og vi
skulle hurtigt videre.
Hund, frue og vogn – morgen på Mitte

Lørdag morgen var det så afsted, vi havde sat GPS’en til at fragte os til Grünberg, så det var
bare derudaf.
Det var også den første lang-tur med vores (næsten) nye CV. Da vi i 2010 ret pludseligt
sprang ud som campister, købte vi en Knaus Südwind, en vogn vi havde været ualmindeligt
glade for – vi havde egentligt tænkt os at beholde den meget længere end tilfældet blev.
Vi havde dog en enkelt udfordring med den gode Knaus, når vi alle 5 er afsted, så sover vi i
vognen i transit – det var begyndt at knibe. Vores yngste Anton, som ved de lejligheder får
lavet en dejlig seng på gulvet, voksede simpelthen ud af Südwinden, han var blevet for lang til
at ligge der. Vi ville altså gerne have lidt mere gulvlængde, men meget lidt gerne en længere
vogn.
Vi er også så glade for camping, at det foregår hele året, så tanken om en vintervogn havde
strejfet os mere end en gang. Ikke fordi vi havde haft problemer med at holde varmen, WL
ventiler, Ultraheat og varmefolie under tæpperne, havde holdt os fint varme i ned til 20
graders kulde. Men alligevel, det koster en del gas at have blæsevarme, det larmer også!
Dertil havde vi også lidt problemer ud i hjørnerne omkring dobbeltsengen sååååå……..
En dag var tilbuddet der så, en 2003/4 Kabe Briljant, til den rigtige pris og ikke mindst en
ordentlig handelspris for Knaus’en – faktisk kostede det os kun 15000 på de 3 år vi havde haft
den og med 300 overnatninger syntes vi det var fornuftigt. 1. maj afleverede vi vores trofaste
følgesvend og kørte med Kaben, der lige er 20 cm længere, men indretningen gør at den
virker større og ikke mindst er den fri gulvplads altså tilstrækkeligt til Anton.
At vi så derefter har mærket alle fordelene ved centralvarme, vandbåren gulvvarme, batteri og
et spark opad i kvalitet m.m, det er bare fedt – vi savner næsten ikke den gamle mere.
Tilbage til turen, som nævnt ville vi køre til Grünberg, så afsted kom vi, prøvede denne gang
at dreje af motorvejen ved Neumünster og køre over til Bad Segeberg for at slippe for køen
ved Elb-tunnelen.
På vejen ned gennem Schleswig-Holsten kørte vi næsten mutters alene, men i det nordgående
spor stod alt stille, man havde jo netop besluttet sig for den delvise lukning af broen over
Nord- Ostseekanalen, det kunne ses.

Men for os gik det glat, et enkelt stop på en nyrenoveret Wietzenbruch West, kan klart
anbefales. Her er ingen tank derfor ikke helt så meget gang i gaden, tværtimod virkede der
stille og helt rart.
Som vi har prøvet et par gange før, kørte vi også denne gang af A7 ved Friedland for, at tage
den af Kirsebærruten til Bad Hersfeld. Vi kan godt lide vejen og så giver det mulighed for at få
tanket udenfor motorvejssystemet. Det gør vi altid, der er virkeligt penge at spare, på en tur
som vores ca 400 kroner tur/retur – det er altså også penge.
Det tager normalt også den samme tid, men ikke denne gang. Der er fuld gang i udbygning af
både veje og jernbane, så vi røg afsted på noget af en omvej, men pyt – vi havde det rart og
så fik vi da set nogle steder vi med stor sandsynlighed aldrig var kommet i nærheden af 
Ellers var det en dejlig rolig dag på vejene i smukt vejr, med alle de gensyn som vi af en eller
anden grund holder så meget af. Det er i øvrigt med glæde at vi har konstateret at vi ikke er
de eneste der har det sådan. Efter at vi i en tidligere beretning havde skrevet – undskyldende
– at vi har en nærmest barnlig glæde ved at se steder vi har set 20 gange før, at køre ind på
de samme rasts o.s.v. fik vi flere henvendelser fra folk, der gladeligt indrømmede at de var
ligeså underlige – tak, det er skønt ikke at være alene!
Vi havde udset os campingpladsen Spitzer Stein i Grünberg, som ligger midt i Hessen i
området Vogelsberg. Vi havde besøgt pladsen en gang før, nemlig på vores allerførste campingferie i 2009, hvor vi kørte og boede i vores Citroen C8, der var vi omkring på vejen hjem
og blev rigtigt glade for den lille plads, som ellers ikke synede af meget.
Nu skulle det så vise sig om der var tale om et romantisk minde, eller om vi huskede ret, det
var heldigvis det sidste.
Pladsen ligger i udkanten af byen, sammen med byens friluftsbad, som har alt hvad sådan et
skal have. Der er en hel del fastliggere og så plads til 70 hold rejsende campister

Fastliggere på Spitzer Stein – ren kolonihavehygge

Dengang i 2009 var det første gang vi mødte en tysk campingplads og ikke mindst de tyske
fastliggere, der jo er noget mere faste end i Danmark. Indrømmet, først syntes vi det var alt
for meget, men samtidig var der også noget dejligt og lidt kolonihave over det.
Det virker også ret fint med de sjove for-”telts” – konstruktioner der findes rundt omkring. Vi
kan da godt se det rare i, at have campingvognen eller camperen kørt ind i konstruktionen
hele for- og eftersæson og så være på vejene i sommerferien.
Spitzer Stein er en fremragende transitplads, en 7-8 km fra motorvejen, med fine pladser hvor
man ikke behøver spænde af, men så sandelig også et fint sted at være i nogle dage.
Grünberg er en smuk by, fyldt med bindingsværkshuse og med alt hvad der hører sig til i
sådan en mindre midttysk by. Når området tillige er pænt og folk er flinke, så er det vel kun
prisen på 16 euro for en overnatning for 2 med hund og strøm, der kan skræmme folk væk, og
det uden rabatter af nogen art.
Vi fik kigget lidt på pladsen og spist en
gang aftensmad, inden vi tog os en
ordentligt tur rundt. Vi fik checket en
morgenløbsrute til vores søndagstur og blev
enige om, at det er et sted vi fint også kan
stoppe et par dage med børnene.

Ud med stole og grill, så er vi klar på et par minutter

Friluftsbadet har som nævnt alt og mon ikke at det er den dejligt rene luft der gør at byen er
et statsanerkendt kuropholdssted for astmapatienter – vi ved det ikke men rart er det.
Efter en 10 km morgenløbetur og en solid
gang morgenmad var det så videre mod
Schwarzwald. Det kan måske virke lidt vanvittigt sådan at starte en feriesøndag, mens
man er på vej, med en lang løbetur, men vi
kan lide det og så må det også bemærkes
at det med mange timer i bilen, er en fremragende måde at få kroppen til at fungere.
Vi løber begge to 3 gange om ugen, på
faste tidspunkter, så bliver det gjort 
Dette gælder også på ferie og mellem osså er det også en fin måde at få lidt ro på.
Aftensol og flæskestegssandwich

Vi havde bestilt plads på Campingplatz Kinzigtal i byen Steinach og vi nåede fint frem lige over
middag, efter en dejlig tur igennem et solbeskinnet sydtyskland. Der var praktisk taget ingen
trafik denne søndag og vi blev endnu engang glade for at vælge de køretidspunkter vi gør – vi
sad ikke i kø en eneste gang på motorvejen fra Ringsted til Steinach, det eneste vi oplevede
var de tidligere nævnte omkørsler ved Eschwege på Kirsebærruten.

Receptionen på Kinzigtal – lidt gammeldags – meget veldrevent og hyggeligt.

Køreturen fra motorvejsafkørslen ved Rhinen og Offenburg, gennem dalen langs bifloden
Kinzig, overbeviste os også om at vi havde fulgt den rigtige indskydelse ved at bruge noget tid
i dette område. Der er så smukt at man får helt ondt i øjnene.
Pladsen drives af ægteparret Tillmanns, der for et par år siden købte 2 pladser ved siden af
hinanden og slog dem sammen. De får hjælp af Oma og Opa og er i fuld gang med at skabe et
virkeligt velfungerende sted.
Lidt udfordringer har de naturligvis, men de arbejder dælme for sagen og med hårdt arbejde
og en smule held, så lykkes det hele – de er tillige umådeligt elskværdige og hjælpsomme, så
alle anbefalinger herfra.
Opa anviste os en dejlig plads, et stykke fra udlejningsenhederne, lige ned til en lille å – det
kunne ikke være meget bedre.

Efter et par timer kunne fruen nyde eftermiddagssolen i Sunblue’n på det netop indkøbte solsejlstæppe – jojo, den der
har mest campinggear når han dør har vundet!

Så var det ellers bare 4 dages afslapning i storslået vejr.
Steinach er en mindre by, der lige præcis indeholder det man skal bruge, slagter, konditori,
supermarked, benzintank, frisør (det hjalp) togstation og et friluftsbad der kan benyttes gratis
af campingpladsens gæster.
Byen ligger i hjertet af Schwarzwald og der er talrige vandreruter, cykelstier, MTB ruter o.s.v,
vi fik benyttet vandrestierne lige omkring byen – det var rigeligt til os, når man nu ikke havde
mere end de 4 dage.

Friluftsbadet ved siden af pladsen

Smukke engblomster overalt

Små kanaler igennem Steinach, som stadig fylder de
gamle vaskepladser, dyretrug m.v.

Hvis sandheden skal frem, så var det mest Simone der brugte stierne de første par dage, Erik
trængte til at få sovet – mange måneders arbejde skulle lige sætte sig.
På et tidspunkt faldt vi over en reklame for et lille traktørsted, der skulle befinde sig på en af
de mange vandrestier, vi læste den bare ikke særligt grundigt – begyndte bare at fable om en
dejlig tur, med kaffepause og ikke mindst Schwarzwalder Kirschtorte – sådan, ikke noget at
betænke sig på.
Det var også en fremragende og smuk tur, vi fandt også traktørstedet, der dog viste sig kun at
holde åbent på helligdage. Det fremgik også ret tydeligt at det med kaffe og kage ikke ville
have været noget man brugte, men mere schnaps, bier und wurst 
Se det er der heller ikke noget galt i, men nu er vi nogle kagemonstre, så vi stod pludselig ret
kaffetørstige og lidt skuffede – men nix, vi fulgte stien mod Steinach og konditoriet, som vi
vidste ville have åbent. Men det var godtnok noget af en tur, 3,5 times skarp excercits i 30
graders varme

Simone leger ikke Jesus i Rio, men der var en fin brise
til at afkøle armhulerne.

Det gjorde nu ikke noget, den ene smukke
udsigt afløste den anden og til slut endte
turen på kirkegården højt over Steinach
hvorfra vi så kunne stige ned til lagkage og
kaffe.
Udover de gåture og vores morgenløb må vi
erkende at det ikke blev til de store udflugter. Der er ellers ikke langt til hverken Freiburg eller for den sags skyld Strasbourg
som også er en favorit.
En jernbane skulle også føre igennem området og skulle være en attraktion, men vi
nøjedes med at hygge os på pladsen
Endelig! Så måtte kirschtorten vente

Den er som nævnt også ganske dejlig, der er en restaurant med det obligatoriske pizzaria,
biergarten, et lille brødudsalg og en god og behagelig stemning. Vi var omgivet af flinke
naboer fra Holland, Belgien og Tyskland og befandt os som nævnt i den lidt rolige (nogle vil
nok mene midaldrende) del af pladsen, der var lidt mere halløj i den modsatte ende.
Vi kan kun på det allervarmeste anbefale Fam. Tillmanns campingplads – og vi kommer helt
sikkert igen.
Prisen kan vi heller ikke udsætte noget på, absolut højsæson: 223 kroner pr dag med strøm,
hund og turistskatter og hvad det ellers hedder – det synes vi bestemt er meget billigt med
den beliggenhed og de faciliteter.
Vi kan se at de i perioden 20/9 – 20/4 er helt nede på en pris på 8 euros pr dag – pr vogn med
beboere!! Kun tillagt strøm og skatter – afsted med jer der har muligheden! Men husk lige at
der handles kontant! Vi måtte lige runde en pengeautomat da vi skulle afsted, det er sgu lidt
besværligt med CV og alt 

Nogle mobilhomes er i privateje, et ægtepar har virkeligt samlet ting sammen til terrassen

Torsdag den 18/7 måtte vi videre, så vi fortsatte gennem Schwarzwald med kurs mod Østrig,
vi ville gerne se Bodensøen – havde tænkt os at overnatte der, men vi besluttede dog at det
nok var klogere at køre lidt længere. Mest fordi vi ikke kunne komme til at reservere noget, og
vi var ikke i humør til at køre ”på chancen” men også fordi det gav god mening at komme lidt
længere, så vi kunne lande ved Ledrosøen tidligt på eftermiddagen fredag.
Det blev også en rigtigt fin tur, først på
dagen var vejret skønt, men også så trykkende at vi godt kunne regne ud hvor det
bar hen.
Bodensøen blev nået i højt flot solskin og vi
må sige at synet var ganske bjergtagende.
Ingen tvivl om at dette område er et besøg
værd, det har vi også fået anbefalet af
mange – og det kunne vi mærke på trafikken at vi ikke var ene om. Men sjovt at se
hvor sydlandsk flere af byerne omkring
søen tog sig ud. Nærmest lidt fransk rivera
stemning
Køb af vignet, så var vi i Østrig nu med
kurs mod byen Imst.
Håret er tyndt men humøret er højt, vi elsker
at køre bil – til Østrig med os

Vi ankom til Campingpark Imst West sidst på eftermiddagen, efter at have rodet lidt rundt for
at finde det – indkørslen gemte sig også bag nogle sving der ikke lige er CV venlige, men det
gik.
Her på pladsen fik vi også ordnet en af de små udfordringer Kaben havde givet os. Vi havde
indtil da haft rimeligt meget bøvl med at spænde af. Det var som om stabilisatoren ikke ville
slippe krogen, det havde Erik bandet og svedt meget over.
Her i Imst skulle vogntoget også deles, men bedst som vi skulle til at bøvle, ankom en flink
svensk mand, der bare ville udtrykke sin glæde over vores C5. Vores bil er en C5 II hvilket for
kendere betyder, at den ikke har de samme svagheder som I og den nye III – det er nemlig
således, at Citroen slipper modellerne løs inden de er færdige så at sige. Derfor ved vi
rutinerede citroenister, at man skal holde sig på afstand af de første generationer af de enkelte
modeller. Vi er rimeligt garvede – dette er Citroen nr. 8 – jo det minder om kærlighed.
Denne rare svenske mand, havde været ansat i Citroen i 30-35 år og var selv helt vild med
140 hk dieselen (138 vi ved det godt) som vi kører med. Han gav os et lille trick som vil komme os til gode når (ikke hvis) doublemass koblingen bliver ”tröttsam” (ved godt det er internt)
men ikke mindst: Han sagde at vi skulle hæve bilen når vi skulle spænde af! Selvom vi har
haft mange Citroener, så er vi jo stadig camping-novicer og havde ikke skænket det en tanke.
Når trækket skal af, så løfter vi bilen, så smutter stabilisatoren af og den kan jo også bruges
den anden vej. Et par gange har CVen hængt så meget med næbbet at man i andre biler ville
skulle løfte den op på krogen, nu sænker vi da bare øsen ned under – altså så klog man bliver

Vogntog i morgensol på Imst West, regnen har klaret luften, der er ikke noget som alperne

Pladsen er ikke stor, der er plads til 70 enheder, og den fungerer fornemt. Den er vist mest
beregnet på skiturister, men som en transitplads her om sommeren var det lige som det skulle
være.
Et par timer efter ankomst, kom så det regnvejr der havde ladet vente på sig hele dagen og vi
benyttede lejligheden til at smutte på restaurant. Vi fandt en, det var dog svært at undgå
E621, MSG eller monosodiumglutamat som det hedder.
Det er os en undren, at det er så svært at slippe udenom kemiske smagsforstærkere i Tyskland og Østrig. Stoffet som vi undgår – vi bryder os ikke meget om hallucinationer fremkaldt af
kemikere i fødevareindustrien, er en svøbe sammen med søsterstoffet aspartam.
Vi kan kun opfordre til, at man lærer at koge sin sovs selv og drikker sodavand med sukker i
hvis man har det behov. Spar på det i stedet for at fylde jer med light-produkter.
Vi havde dog held til at finde en restaurant, hvor vi slap udenom. I øvrigt sjovt at genopleve
ryger-restauranter, det er ikke så mange år siden det var dagligdag i Danmark, nu føles det
nærmest som om det aldrig har været sådan 

Efter en god nats søvn, stod vi op til det
klareste solskin, med lidt pyntelige småskyer omkring bjergtoppene. Alperne er nu
noget særligt, både sommer og vinter.
Så var det bare afsted, vi havde ikke mere
mad i vognen, så morgenmaden skulle
findes på vejen – det ligner os ellers ikke.

Men lige her i Østrig gør det nu ikke noget at lave undtagelser for reglen, med at holde sig
langt væk fra motorvejsrestauranter – forskellen på niveauet i Tyskland og Østrig staves:
Rosenberger.
Så er motorvejene her i Østrig heller ikke så hårdt ramt som i Frankrig, Tyskland og Italien og
generelt sviner folk åbenbart mindre.

Vi sad i hvert fald ved siden af campingvognen, midt på p-pladsen og spiste morgenmad i
solen. Det ville ikke have kunnet lade sig gøre ret mange steder i Tyskland, der ville hørmen af
urin være så voldsom at ingen af os ville kunne holde det ud – men sådan er det ikke i Østrig

Motorvejsmorgenmad, Flora ser ud til at være interesseret i at flytte ind hos naboen, sådan en
fler-millionerscamper fra norge.

Derefter gik det roligt tempo forbi Innsbruck over Europabrücke, Brenner og alt det der. Vejret
var storslået, dog lige varmt nok for bilen, som 2 gange lige kogte lidt, hurtigt overstået,
måske vi skal have kigget på termostaten.
Men igen en dejlig dag, ingen trafik – overhovedet, 2 stop og så var vi fremme ved motorvejsafkørslen ved Riva Sul Garda og inden længe kom det første fantastiske vue udover Gardasøen
– velkommen tilbage.
Ved vores besøg i oktober 2012 havde vi også fået spottet indkøbsmuligheder o.s.v så et
besøg i den store SPAR i Riva måtte lige overstås, så vi bevæbnet med mad, italiensk is og
andre fornødenheder kunne køre ind i den 6 kilometer lange tunnel op imod Ledrosøen.
Et fantastisk bygningsværk denne tunnel, det stiger voldsomt, man kører jo op ad bjerget,
inde i bjerget, den må også have gjort livet en hel del lettere for de folk der bor der, når man
ser hvordan den gamle vej ser ud……. Vi synes det var imponerende at nogle turde cykle på
den – bil, eller for den sags skyld lastbil syntes helt vanvittigt.
Ud af tunnelen og så nogle få kilometer senere var vi ved søens østlige ende og kunne allerede
der se, at den gode Hr Bruun nok havde haft ret i sine antagelser om, at dette var stedet for
os.

Efter at være kørt igennem Molina og
Mezzolago kom vi så til den vestlige ende af
søen og Camping Azzurro, meget fint
placeret lige ned til søen – ejeren selv i
receptionen og på nul komma fem var vi
anvist en dejlig parcel, midt på pladsen lidt
nede af en vej, så selvom vi lå midt i det
hele, så behageligt langt væk fra ”trafik”
Nu skulle vi lige have en kop kaffe og så i
gang med opsætning af hele svineriet inden
børnene skulle samles op søndag.

Som nævnt var det en dejlig parcel vi havde fået anvist, liggende lige mellem to fastliggere, og
de af jer der kender italienske plader vil vide, at man skal bruge et skohorn for at få vognen
på plads, hvis man skal have fuld udnyttelse af pladsen – nu fik vi langt om længe behov for
endnu en nyanskaffelse – moveren!

Den kom da meget pænt på plads

Lidt dril havde vi modtaget, da vi kunne fortælle at vi havde fået smidt en mover på Kaben –
”pensionistvogn” havde en enkelt dristet sig til at mene, muligvis, men det er nu meget rart. Vi
har et par discusprolapser i ryggen med i bagagen og det er sin sag at bakse selv en 470 på
en af de her Italienske pladser, vores indkørsel derhjemme er også lidt en udfordring, så vi
synes det har været en god investering – og vi havde aldrig fået den ind på plads her uden. Så
kunne vi jo have stået på den anden led, men det her var optimalt.
Indrømmet, så er det også lidt at lege med fjernstyret bil for en 51årig mand – det er hylesjovt og lidt en konkurrence udi at få det hele helt lige, i water og alt det der.
Det tog lidt tid, lidt bøvlen med kiler, men så var den der også og i løbet af ingen tid, så havde
vi såmænd også fået forteltet op og kunne så hygge os med middag, is og hele udtrækket.

Så er den der – nu mangler vi bare de kære børn

Lørdagen startede med en 10 km løbetur inden vi gik i gang med at finpudse hele arrangementet og undersøge forholdene.
Sammen med Kaben var fulgt et Sunblue solsejl og et ældre Ambassador telt med fiberstænger. Ingen af delene fejler noget så vi har besluttet at bruge dette telt på ture og så lade vores
Mistral med stålstænger være i brug på forårsplads. Det betyder at vi efterhånden råder over
en del telte, men hvad dælen der er jo den med mest legetøj.

Vi har også erfaret at der altså er forskel. Ambassadoren vejer mindre end Mistralteltet, det er
indlysende at fiberstængerne vejer væsentligt mindre end stål, til gengæld er de ikke gode i
storm og dansk forårsrusk, så hver ting til sin tid.
Sunbluen er også dejlig og med pålynede
sider er der altid læ. Vi har også en Fiamma
markise, men at sætte sider på den er altså
lidt bøvlet, og så er det heller ikke så stort,
så vi er glade..

Vognene lige overfor

Vi fik snuset rundt på pladsen, så til vores
glæde at John O. Madsen og Lise Lotte
havde deres fine MKP stående næsten ved
siden af. Vi har med interesse læst om
hvordan både Midi og Grandesse er blevet
sat i stand, og er faktisk lidt på kig efter en
selv  Sjovt at møde mennesker som vi

næsten føler vi har fået et forhold til , fordi vi med så stor glæde har læst rejseberetninger og
suget til os af alle de gode råd og ideer !!
En enkelt tur mere til det store supermarked, så var vi efterhånden også ret klar til at modtage
vores unger – nu synes vi efterhånden også at det var tid til det! Det er dejligt stille og rart at
være alene afsted, men for satan hvor vi savner dem når de ikke er der.
Vi havde købt flybilletter i god tid, så vi havde fået dem til en meget attraktiv pris, mildest talt,
det betød også at der var tidlig afgang for børnene fra Kastrup, allerede 6:30 og nogenlunde
samtidigt måtte vi afsted fra pladsen, for at være sikre på at være fremme til ankomsttid.
Det gik også helt efter planen, faktisk var vi ved Malpenzalufthavnen lige som flyet skulle
lande. Vi var dog noget forbløffede over at der ikke var flere mennesker, men stillede os til at
vente.
Så ringede telefonen, Alberte vores tålmodige 13 (nu 14 – mere hvis hun læser med) årige
datter, spurgte hvor vi mon var, de var landet lidt tidligere end planlagt?? Lige omkring dér gik
det op for os, at vi stod i den forkerte del af lufthavnen, faktisk i en helt anden lufthavn,
indenrigsdelen af Malpenza – ”tag det roligt skat, vi er lige på trapperne” og så røg vi ud i bilen
igen, ud på motorvejen og en masse bøvl, så kom vi til det rigtige sted. Se det var noget helt
andet, der var rigtigt mange mennesker og ret meget gang i den, så der gik lige nogle kritiske
minutter (for mor og datter) inden vi lige fandt hinanden.
Gensynsglæden var stor, ikke mindst mellem børnene og hunden, altså vi gamle er da også
ok, men vores lille hund havde været savnet – det var gengældt!

Touchdown! Hele banden samlet igen

Anton og Flora havde ikke set hinanden i 4 uger!

Vi kom hurtigt afsted, ud på motorvejen, en enkelt stop på vejen for at få en sandwich, så var
det bare hjem til Camping Azzurro og på med badetøjet.

Det er sgu da en dejlig sø – og familie forstås

Så startede 11 dejlige dage med total afslapning, isspisning, badning, småskumlen, løbeture,
glæde, irritation, indkøb, drillerier og grineri – sikkert ligesom alle andre familier.
Vi havde forsøgt at lave en plan, den lå så på bordet i campingvognen, så kunne alle ligesom
indstille sig på hvordan verdenen så ud:

Rart og trygt, alle kender planen, den holder bare ikke, men vi slipper for en masse ”hvornår”, ”hvordan” ”hvorlænge”
alle sammen! Der er ikke mange i den her familie der kan huske noget som helst

Livet på sådan en campingplads er jo egentligt også så rart og forudsigeligt som noget kan
være. Det virker bare som om ens familie er blevet meget større, man føler sig jo nærmest i et
med hinanden.
På Azzurro var det sjovt at opleve forskellen på weekend og hverdage. Vi boede blandt mange
flinke fastliggere – forstået på den måde at der var en del pensionister der var flyttet på
pladsen hele sommeren og der var en del koner med børn, som så fik besøg af ægtemændene
i weekenderne, med deraf følgende tumult og halløj.
Til hverdag var der en nærmest meditativ stemning, alt gik sin vanlige gang, Signora Lydia lige
overfor passede blomster for sine børn, udover at hun holdt sin egen vogn og fortelt snorlige.
Om aftenen fik hun så besøg af sine veninder fra de andre vogne, enten bare en enkelt eller 2,
og et par gange om ugen en 6-7 stykker – så skulle de spille banko, Signora Lydia var opråber
og den fik med kaffe, kager og likør.
Lidt længere ned af ”gaden” boede en mor med efternøler, det gik meget stille og roligt for sig.
Hun pudsede både vogn og fortelt – hver dag – udvendigt og givetvis også indvendigt, fodrede
datteren og sørgede for at det hele hang sammen, i øvrigt med svigermor boende ved siden
af, hun vidste godt hvordan det skulle hænge sammen. Fredag eftermiddag rullede ægtemanden så ind, så var der fest til søndag hvor han kørte hjem til byen og passe ”butikken”
mens fruen så fik fred igen.
Vi konstaterede, at det vi havde hørt om italienske mænd, der ikke kan finde ud af at slippe
mors kødgryder, faktisk ikke kan finde ud af noget som helst, det passede fint på flere af de
herrer vi mødte i weekenderne. De var gode til at tale højt, rode og vise hinanden dyre vine de
lige havde købt, og gå rundt og kigge på Alfaer. Oprydning, opvask og den slags måtte andre
om.
Vores ene nabo var 2 brødre, som Gustav efter et par dage konstatererede måtte være
forældreløse – Erik svarede at fordi deres forældre ikke var til stede behøvede de jo ikke at
være døde, ”nej” svarede Gustav ”men de både laver mad, retter an og vasker op, så deres
mor må være død” – tjaa??

Bankoaften hos Signora Lydia

1.ste pladsen blev dog klart indtaget af førnævnte ægtemand. Han ankom fredag eftermiddag, sammen med resten af herrerne, så skulle der ske noget. De gik straks i gang med at
grille, åbne flasker og lave generel fest i gaden. På et tidspunkt følte han en ubændig trang til
at stå på en stol og udbrede sine store viden om et eller andet, han faldt naturligvis ned.
Det medførte et palaver af de helt store, hvor først svigermor (naturligvis, sønnen var døden
nær) tog over og fik lagt manden, der tilsyneladende var i svære pinsler, i en liggestol i
skyggen. En læge blev tilkaldt og vendte det hvide ud af øjnene, stak ham et par piller og et
elastikbind, så kunne han ellers sidde, skiftevis og råbe ordrer ud til familien og lide højlydt.
Lørdag skulle det førstfødte barnebarns fødsel så fejres, så antog det helt Bertolucciske dimensioner, hvor en større folkevandring fulgte manden rundt mellem festligt opstillede borde, han
nu med krykker og store armbevægelser – fruen meget træt.
Søndag var en nogenlunde gentagelse, indtil kl 15, hvor alle de fortravlede ægtemænd så
måtte afsted, og efterlod koner, børn i tiltrængt stilhed og os andre i forbløffelse – sikke et
cirkus.

Pladsens mest gennemførte opstilling, under beskyttelsesteltet gemmer sig en Hymer Nova, alt fuldkommen lige,
afstøvet og topgejlet. Fantastisk – fruen der holdt hus, var i øvrigt et rart og elskværdigt menneske, som havde sin
sag for.

Under alle omstændigheder var det nu også stærkt underholdende, men vi var glade da freden
sænkede sig over pladsen
Det daglige liv var som nævnt ganske fredsommeligt, afbrudt et par gange i løbet af dagen,
når campingfatter Adriano var blevet væk, og så blev råbt an af fru Ivana over pladsens noget
skrattende højttaleranlæg.

Det er en fornøjelse at følge med i ens gode naboers gastronomiske udfoldelser, et par gode
råd om de italienske køkken kan man også fedte sig til. En campingfrisør kom også på besøg,
så sad alle de lidt ældre fruer i kø, og snakken gik, igen følte vi os hensat til en ældre film, det
var simpelthen dejligt

Så er der frisørbutik i køkkenet, damerne venter i kø.

Vi havde på forhånd planlagt et par ture – så kunne vi nemlig få ordnet de nødvendige storindkøb i de store supermarkeder i Riva, få dækket Albertes behov for shopping og ikke mindst set
nogle af de storslåede omgivelser.
En af vores must-see’s, nedkørslen af den gamle vej fra Pieve De Tremosine til Gardasøen,
måtte opgives. Anton døjer lidt med køresyge og den er ret slem for sarte maver, men lad det
her være anbefalet. Brug en formiddag på at køre af den almindelige vej op fra Limone til
Pieve De Tremosine, spis en frokost på byens lille torv og kør så tilbage af den gamle vej, det
er en fantastisk tur – men gør det nedad, ikke opad bakke 
Indkøbene blev som nævnt gjort i Riva Sul Garda. Der er et lille supermarked der kan dække
de fleste behov lige ved siden af campingpladsen. Der er også både slagter, bager m.v. i
nabobyen Bezzecca og for den sags skyld et delikatesseudsalg i Pieve – engang imellem har en
børnefamilie bare behov for lidt mere – i hvert fald vores, her kommer et stort godt supermarked til sin ret. Der er også lidt med priserne, nu kan man indvende at der ryger lidt
brændstof oveni supermarkedspriserne, men udflugterne skulle jo gøres 
Vi fik støttet alle – lad os lade den blive ved det hehe.

Gardasøen set fra Riva – med glade Gevningeborgere, der er is i farvandet

Riva Sul Garda er nu under alle omstændigheder et besøg værd. Der er ofte fine udstillinger og
selve den gamle by er flot og som sådan en Gardaby skal være. Et dejligt torv med borgmure
tårn og det hele, tillagt smuk udsigt over søen – og et par gode is-steder, det du’r fint. I
gaderne bagved er der så alt hvad en 13 (undskyld 14) årig kan ønske sig af små fikse forretninger – så alle er faktisk glade.
Heldigvis var der da også en meget flink man der levede af at sælge dæk – og som ikke havde
sommerferie. Det var dejligt fordi, en skrue havde formastet sig til placering i vores højre bagdæk, med en sivepunktering til følge, reparation ikke mulig, 2 nye bagdæk til en tålmodig
familie, der er vant til at se vores biler hænge oppe under loftet på værksteder i det store
udland.
En anden af vores planlagte udflugter skulle gå til Malcesine, vi ville op på Monte Baldo, et
bjerg vi havde betragtet fra vestsiden og Gardasøen og læst godt om bl.a. hos familien Jensen
fra Lunderskov, der har fortalt så fine historier på deres hjemmeside bbam.dk.
John O. Madsen kunne også fortælle at de havde taget cyklerne med svævebanen op og så
kørt hele vejen ned, vi måtte afsted.
Det gik bare heller ikke lige efter planen. Vi kom fint afsted efter morgenmaden, desværre var
det en af de dage hvor køresygen rigtigt drillede Anton, så vi var ret lang tid om at komme
ned af bjerget. Da vi endelig landede i Riva, så var der et trafikhelvede udover det sædvanlige,
så det tog langt over en time at komme igennem til vejen mod Malcesine. Da vi så kom dertil,
blev vi mødt med det forhold, at der desværre var kommet lidt skyer i vejen, så vi var mere
end velkomne til at tage svævebanen op, vi ville bare ikke kunne se en dyt.

Sådan en situation kan kun reddes på en måde i vores familie - FROKOST

Vi fik set lidt på Malcesine, den lille borg o.s.v. men det der reddede dagen var restauranten i
borgmuren.
Det blev det da også en lille smule sjovere, da det gik op for os, at vi havde sparet 96 euros på
billetter til svævebanen. Det er en flot bane, det er uden tvivl en flot udsigt, men små 750
kroner er hyleme også mange penge folkens, hold da op – det er næsten et bagdæk 
Udover de par udflugter, brugte vi naturligvis også lidt tid i vores ”egen” by Pieve. Der ligger 4
byer omkring Ledrosøen: Molina, Mezzolargo, Pur og Pieve – så et par kilometer længere
vestpå ligger Bezzecca. Hvis man skal være helt korrekt og det skal man engang imellem, så
er det vist éen by, men det er sådan noget administrationsnoget som vi ikke rigtigt kan hidse
os op over, det virkede heller ikke som om det optog ret mange andre.
Pieve har små 600 indbyggere og er en fin lille by, der altid har levet af søen. Tidligere tider
var det ret håndfast, man levede af fiskeriet nu er det os besøgende der kaster af sig.
Der ligger et par restauranter, der passer fint til de besøg en familie som vores kræver af en
ferie. Gastronomi og klassisk køkken må man lidt længere væk for at finde.
Lige ved siden af campingpladsen ligger et lille kompleks med supermarked, 2 Pizzariaer og
ikke mindst en glimrende isbar, som kunne levere den daglige dosis af skøn italiensk is. Altså
udover det ret store antal bøtter vi købte og havde i fryseren forstås.

Bag de fine jernlåger ligger smukke huse, der vækker
minder om film og historier vi har set og læst.

Vi havde flere steder set annonceret, at der skulle foregå en eller anden form for racerløb
søndag den 28/7. Vores italiensk-kundskaber klarer sig rimeligt til restaurantbesøg, lettere
indkøb og cykelreportager i La Gazzetta, men vi havde haft lidt svært ved at finde ud af hvad
det her handlede om. Med lidt hjælp fra Google lykkedes det dog.
En gruppe af entusiaster, amateurs ville man sige i Frankrig og for at citere en gammel ven,
mennesker med det skær af vanvid der gør hjertet let, har lavet en organisation – mindre kan
ikke gøre det.
Denne afholder hvert år (i hvert fald de sidste 3) et Grand Prix, et klassisk væddeløb for ”sæbekassebiler”! Det skulle ses
Det var også oversættelsesbesværet værd – disse prægtige mennesker i deres lige så
prægtige maskiner. Der var helt tydeligt lagt mange timer i værkstederne i vinterens løb.

Selve Grand Prixet foregik ned af den længste bakke i Bezzecca, for foden blev køretøjerne så
trukket op i en lang kortege og næste heat kunne gennemføres. Der var mange fantasifulde
køretøjer og alle havde det hyggeligt og sjovt

Vi fandt et godt sving – og en af de første der kom forbi var Bumle

Verdens første supersportsvogn Lamborghini Miura var med

Til Antons store glæde mødte vi også Lightning McQueen i ryttergården og den røde baron!

Man kunne sådan set kun udsætte et på arrangementet – det var meget varmt, så efter et
enkelt heat søgte vi tilbage mod søen og dens kølige vand.
Ledrosøen er også et kæmpeferiehit. Vandet er rent, temperaturen er rimelig, i hvert fald
sådan lidt ud på sommeren og det er overskueligt.
Som ved andre bjergsøer bliver det meget hurtigt dybt, så man skal lige være lidt efter de
knap så svømmekyndige.
Søen er præcis 10 km i omkreds, der er en sti hele vejen rundt, altså en nærmest perfekt
runde til en morgenløbetur.
Man kan selvfølgelig leje alt hvad der skal til af vand-gear, og der bliver da også gået til den
med kites, kajakker, vandcykler, surfbrædder og alt det der. Lige ved campingpladsen er der
dog fint og roligt, man behøver ikke frygte at blive ”kørt over”
Pladsen har også en mindre pool, en størrelse der passede Anton, på den måde var der lidt til
alle i familien – Gustav gider ikke pools, men er glad for søer, Alberte vil bare i vandet og vi
gamle er glade bare vandet ikke er for kold , så er det jo skønt at det hele er lige i nærheden,
alle behøver ikke at skulle afsted fordi nogle vil i vandet.

Campingpladsen set fra løbestien, søens sydlige del

Pladsen fra nord, den lille strand der hører til og udløbet fra en bjergbæk

Et par regnbyger i de 13 dage kunne ikke undgås, de var hurtigt overståede, og tiden blev
brugt på spil eller en lille lur i forteltet.
Forteltet tjener også som Alberte og Gustavs soveværelse, det vil sige at der i den ene halvdel
står et par feltsenge og et skab – fra næste år er der også en rumdeler. Det vil betyde en min-

dre belastning af de gamles nervesystemer
end tilfældet var denne sommer. Vi må engang imellem erkende, at vi er blevet nogle
gamle røvh……. der simpelthen ikke kan forstå hvordan man kan sove den halve dag
væk” Vi er begyndt at lyde som noget vi
selv har hørt – engang.

Man kan tage en teenager ud af værelset men ikke
værelset ud af – eller hvordan er det nu det er

Når man skal vente på at de store står op, så er det rart at man kan spille et lille spil, hvor man skal gætte hvor
mange sten der mangler, når man nu ved hvor mange der er fra starten – stor glæde, vi tænker vi måske har en
kommende kluns-champion i blandt os.

Men det lakkede efterhånden mod enden med vores lille ophold i Italien, men selvfølgelig er
der lige et par traditioner der skal holdes, som f.eks den med at vi går på restaurant den sidste
aften og får taget det frygtede gruppebillede med selvudløser!
De der restaurantbesøg er noget børnene ser frem til med glæde, det sker ikke så tit, vi vil
faktisk helst lave maden selv. På den måde får Erik dækket sit behov for gastronomiske
udfordringer, og børnene bliver også udfordrede fordi det så står på mange forskellige ting,
som de nok ikke ville vælge hvis vi gik på restauranter hele tiden. Derudover så er vi allesammen lidt mærkelige ude i det offentlige rum, så de kan være en udfordring på mange
måder disse besøg – det med tjenere der skal have besked og menukort man ikke forstår og
alt det der
Vi har efterhånden også fået samlet et velfungerende campingkøkken.
Centrum for produktionen har i nogle år
været vores Weber Q100 som vi ved talrige
lejligheder har rost. Så har vi en el-ovn
købt ganske billigt i Netto. Den passer lige
til 5 grov-morgenboller, det får vi hver
lørdag (fnis – vi ved det godt, vanemennesker) og kan da også bruges til at holde
ting varme med
I år havde vi så udvidet med en Hot Wok,
en gaswok der virkeligt sparker r..
Den har 3 brændere som reguleres hver for
sig, det betyder at den også kan bruges
som almindelig kogeplade.

Campingkokkens arbejdsplads

Den har vi været glade for, men vi må have
et almindeligt 2 blus camping sæt også, vi
havde ellers troet at denne her ville dække
vores behov, men de har det med at vokse
– så hvis nogen har noget til salg??

Nå men alt det ævl fik vi jo ikke taget noget selvudløser foto af – så her er den, en mæt og
glad familie ved søen, hunden måtte ikke komme med på restaurant:

Nu måtte vi videre, efter dejlige dage som vi ved vi nok kommer til at gentage på et eller
andet tidspunkt, stedet er præcis så skønt som vi havde fået at vide – de varmeste
anbefalinger er hermed givet videre.
Som tidligere nævnt havde vi besluttet os for at køre en tur til Wolfgangsee i Østrig – ikke lige
den slagne vej fra Ledro mod Danmark, men vi havde masser af ferie endnu. Derudover havde
vi også fået den ide, at det var værd at svinge en tur forbi fordi vi så kunne afgøre om det er
der vi skal tilbringe hovedparten af ferien i 2014.
Vi fik med noget besvær afregnet, det kan ikke bare lade sig gøre med kreditkort, sådan er det
jo engang imellem, og man kan ikke hæve så mange penge på en gang, så vi måtte i gang
med en bankoverførsel, det gør vi lige et par dage før næste gang , 5562 kr. for 13 overnatninger i alt – fin pris
Det var så lidt op af formiddagen før vi kunne svinge kortegen ud og over den smalle bro fra
campingpladsen med kurs nord på.

450 kilometer af den smukke vej gennem Brenner, det havde vi også glædet os til at vise
børnene. De synes da også det var pænt, bevares, men det er DVD, Nintendo spil osv også.

Man kan trænge til en lur efter intenst filmkiggeri

Pænt er det – og sne i det fjerne!

Trafikken artede sig, så det gik støt og roligt op i gennem Tyrol, en enkelt gang blev motoren
lidt varm, men vi nåede flot op forbi Innsbruck inden vi kom til frokost og endnu et besøg hos
– ja vi er glade for dem:

Rosenbergers lille gasthaus udenfor Vomp i Tyrol, der var godtnok nydeligt

Lidt trafik rendte vi dog ind i, da vi skulle et kort stykke igennem Bayern, sydom Chiemsee,
var der en del vejarbejde, der trak noget kø, men vi overlevede fint og kunne sidst på
eftermiddagen køre af motorvejen lige efter Salzburg og nåede ikke længe efter, til byen Sankt
Gilgen ved Wolfgangsee.
Vi havde fået anbefalet Romantik Camping Lindenstrand og den fandt vi også helt uden problemer. Det stod ret hurtigt klart at de lovord vi havde fået fra den gode Morten Bruun var helt
berettigede.
Pladsen ligger lige ned til Wolfgangsee, nogle pladser helt ude i vandkanten, og her er der den
pudsighed, at man skal ret langt ud før det bliver dybt for alvor – med andre ord meget børnevenligt.
En sanitetsbygning lavet i hvad der ligner en gammel lade, er simpelthen det flotteste vi har
set på nogen campingplads, det er helt vildt.
Vi fik en fin rolig plads, men var alligevel ankommet så tilpas sent, at vi måtte ud og finde
noget mad inden vi gik i gang med fortelt o.s.v
Ikke langt fra pladsen ligger en restaurant, der også kunne forsyne os med hver vores
schnitzel – noget specielt Alberte havde drømt om lige siden skiferien i uge 8. Panering det er
noget der hitter i vores familie

Gemütlicheit, der er schnitzel på vej

Når man så kan få et par voksne alkoholfri weizen til, så får vi det ikke meget bedre. Det
kunne egentligt være meget rart hvis danske bryggerier og beværtere også ville begynde at
arbejde seriøst med det. Vi er ikke hellige og drikker alm. øl, men det er nu rart at kunne køre

bil og den slags. Vi er flere og flere der har det sådan, hvorfor skal vi så til udlandet for at få
kvalitet??
Tilbage på pladsen røg Anton og Alberte i seng i siddegruppen, så gik Erik og Gustav i gang
med at hejse fortelt i mørke – det gik faktisk forbløffende godt og inden længe kunne de sidste
3 tørne ind – næste morgen så der sådan ud:

Efter morgenmad og den nødvendige opstramning og oprydning af fortelt, man kunne godt se
det var foregået i mørke, tog vi til Sankt Gilgen for at kigge på byen og købe ind.
Byen som sådan lever af sin beliggenhed og roser sig af at være Mozarts mors fødeby – man
skal vist helst på en eller anden måde være i familie med den gode Wolfgang Amadeus for ikke
at være ”udenfor” i denne del af landet.
Derudover er det nu en ganske rar lille by, med de nødvendige indkøbsmuligheder o.s.v. Man
kan selvfølgelig også sejle med turbåde, leje små el-både og alt hvad der ellers hører sig til.
Der ligger byer hele vejen rundt om søen, men denne gang nåede vi ikke andre, Sankt Gilgen
havde også det vi skulle bruge, så de andre må vente

En landingsplads midt i Sankt Gilgen, var fint til afkøling af tæer og poter.

Naturligvis er området fyldt med vandrestier af forskellig hårdhedsgrad – nu var det ikke det
der lå lige for i denne omgang, men en tur op på ”byens bjerg”, Zwölferhorn, måtte til, specielt
efter vi nu ikke nåede Monte Baldo.
Fra byen kan man med gondolbane blive trukket de 1000 højdemeter op fra byens 520 meter
over havet til toppen.

Gondolen på vej op fra stationen i Sankt Gilgen

Så forventningsfulde (ikke mindst Simone der HADER gondolbaner) entrede vi banen og nød
udsigten på vejen op.

Det var en god ide, udsigten over søen, til bjergene og ikke mindst over imod gletcheren i
Dachstein var flot. Det skulle i øvrigt være gletcheren der er med til at gøre Wolfgangsee til
noget af et mål for kite-surfere – den er, trods afstanden, med til at sørge for at der er en hel
del vind over søen, selvom der ved overfladen er ganske stille.

Byen er ikke stor, ser man fra gondolen

Tre på toppen

Bjerge, bjerge, bjerge og Dachstein – kan forhåbentligt fornemmes trods varmedisen

Det var sjovt at stå på toppen og følge de mange paraglidere der bruger Zwölferhorn som
afsæt for nogle gevaldige flyveture, meget imponerende. Så var der også muligheden for at gå
ned…….., det var så ikke lige planen for os, men kommer vi igen så bliver det en af turene!

Nej tilbage i banen, som i øvrigt også er en attraktion – hvis man er Seilbahn entusiast, og det
findes naturligvis. Det er nemlig Østrigs eneste nostalgi-bane, opført i 1957, og det er de
samme vogne der kører endnu.
Lad det i øvrigt være sagt, at alderen på banen ikke gjorde fruen mere tryg ved situationen,
Simone mente at de da nok kunne have ofret lidt nyere, mere moderne gear på os. Erik og
Gustavs forsøgte at opmuntre med at der jo var tale om gedigent gennemprøvet materiel, det
hjalp ikke.
Vel nede var der udlovet besøg på byens bedste konditori – dette var naturligvis undersøgt, vi
kageafficionados lader os ikke spise af med hvad som helst.
Udover panering, bjerge og Rosenberger er kagerne vel nok det, der mere end noget andet
sørger for at alle 5 holder meget af Østrig.

Det var så i øvrigt lige præcis efter dette konditori-besøg, at Erik og Simone besluttede for at
sadle om, den absolutte bund blev nået, an all-time low. Da vi om aftenen så billederne
igennem, optrådte vores bedsteforældre lige pludselig på apparatet – så er det fandme frem
med cowboystøvler og attitude
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Ellers gik de 4 dage mest med badning i
den dejlige sø, de obligatoriske løbeture og
almindeligt hyggeri – og næsten ligesom vi
var kommet, var det tid til at stikke hjemad
Hjemturen havde vi nemlig også planlagt
skulle foregå i ro og mag, gerne med nogle
overnatninger på campingpladser med
bademulighed.

”Vores” vej på pladsen

Lørdagsmorgenhygge – hvordan man kan se det?
Hjemmebagte boller! følger i ikke med? Hehe

Søndag den 4. august kørte vi så fra Lindenstrand efter at have betalt en regning på 837
kroner for 3 overnatninger. Det er ret svært at forestille sig, at finde en plads med så høj
kvalitet (strøm, vand og afløb) billigere 279,-. Pr. nat – det er dælme sympatisk! Vi taler altså
om en plads med egen strand. Tanken om sommerferie i 2014 blev ikke fjernere 
Vi vidste på forhånd, at vi ikke kom tidligt afsted og ville hverken bruge for megen tid på
vejene, eller komme for sent frem, så valget var faldet på Nürnberg. Vi tog turen over Passau
og Regensburg – dels belært af turen dertil og vejarbejdet ved Chiemsee og så ville vi også
slippe for eventuelle problemer ved München.
En enkelt stop på vejen, så var vi fremme. Hold da op et sted! Vi havde ikke tænkt videre over
det på forhånd, men det viste sig at campingpladsen lå i udkanten af det store idrætsanlæg,
oprindeligt opført i 20’erne og siden i 30 erne udvidet med Reichparteigelände, som Nazisterne
brugte som scene for deres partidage, skildret f.eks i det højst underlige filmværk af Leni
Riefenstahl ”Viljens Triumf” hvorfra mange nok kan huske de skræmmende billeder af en nøje
iscenesat folkemængde der jubler over en lille beskægget mands råberi.
Det var faktisk det første vi så da vi kørte ind, og selvom det var udefra og vi aldrig havde
været der før, så slog filmen lige ned i hukommelsen.
Skønt at se at nogle af de store paradegrunde nu bruges til træning i amerikansk fodbold og
der i øvrigt er dokumentationsmuseum. Det må vi nok kigge på engang.

Lige her i Nürnberg besluttede Gustav sig så for, at opføre sig som de teenagere vi har hørt så meget om – han ville
sove i telt! Det blev dog ved den ene gang

Campingpladsen var ikke noget særligt, restauranten var lukket af hygiejneårsager!! Og
faciliteterne nette uden at være prangende. Det er nok en typisk bycamping, den vil tjene fint

hvis man skal bruge et par dage i byen, hvilket der ifølge turistbrochurer skulle være god
grund til. Er man på de kanter ved juletid skulle deres marked også være ret ekceptionelt.
Vi nøjedes med en overnatning til 43,50 euros, så var vi afsted igen – nu med kursen sat mod
Dransfeld i Niedersachsen.
Det var en lidt mere ”kulørt” tur end ellers, vi startede med at rode rundt i noget vejarbejde
omkring de enorme messearealer. Det betød at vi fik snuden den forkerte vej ud på motorvejen, så vi måtte lige lidt mod München før vi kunne komme af og den rigtige vej – dette
foregik i øsende regn.
Så blev det skønt solskin og vi befandt os midt i en fantastisk kortege af klassiske biler,
mestendels Autounion, DKW en enkelt Horch og vi så skam også en Wanderer!! både
selvkørende og på trailere, der havde helt tydeligt været træf ”hjemme” i Ingolstadt.

Den tyske Thunderbird, Autounion - syner af mere end sine 1000ccm og 50 heste – skøn!

Vi havde efterhånden også fået tømt køleskab og fryser, så vi måtte indtage frokost på en af
de mange motorvejsrestauranter – vi blev igen mindet om hvorfor det ikke sker så tit. Vi fik
vores obligatoriske pølse, et forsøg på at gøre det hele lidt sundere var en dele salat-tallerken,
et stk dyb tallerken med lidt peberfrugt, icebergblade, agurk, hvidkål og gulerødder til 11
euros – hopsan, den fik lige titlen, feriens dyreste om end dårligste salat 

say no more

Dransfeld var valgt p.g.a campingpladsen Hohe Hagen, , eller rettere valgt fordi der er et
friluftsbad i tilknytning – vi kan nemlig meget bedre lide den lille Weser Camping i Hemeln,
men lidt vandpjaskeri er populært efter en dag på vejen.
Vi fik også rullet fint ind, fandt os en plads og så kunne ungerne ellers spæne afsted til friluftsbadets glæder. Det var ualmindeligt skønt vejr, på den måde var det i orden, men der var
rigtigt mange mennesker. Vi er nok ikke lige typerne på det – der er simpelthen for meget
larm og gang i den, folk er rigtigt glade, ingen tvivl, for os er det bare lidt voldsomt.
Nå men heldigvis er der også både legeplads og en udrangeret traktor at lege med, så det gik
fint.
Pladsen har vi voksne besøgt en gang før, på vej hjem fra efterårsferie i 2010 – der var vi
meget imponerede af baderummene. De er stadig i fin stand, men vi har efterhånden set så
meget at der skal lidt mere til at imponere rakket 

En traktor kan altid få noget tid til at gå

Ved vores forrige besøg, var vi også behørigt imponerede af pladsens restaurant, den havde
stået på Schweinhaxe med det hele – men tingene ændrer sig jo. Den meget traditionelle stil
har nok ikke så mange tilhængere, i hvert fald forsøger man sig nu med en pirat-tema restaurant. Sådan med lidt tropedrinks og jolly roger i loftet. Det virker bare ikke helt……………
Når man så dertil lægger, at priserne har fået en ordentligt skub opad, så går det galt. Det
holder simpelthen ikke at tage 13 euros for en burger med franske kartofler – så skal det i
hvert fald være af en noget anden kvalitet. ”Voksenmaden” taler vi slet ikke om.

Nå, men ellers er campingpladsen jo fin og velholdt, der er fine sanitetsforhold, nemt at
komme ud og ind, kun virker det som om de trænger til at få ryddet lidt ud i fastliggerne,
noget af det er nærmest faldet sammen, og ser bestemt ikke godt ud. 40 euros er nok lige i
overkanten, når man nu også skal betale for friluftsbadet – vi tager Weser næste gang, men
den holder vi nu også særligt meget af.

En ældre Hobby op på Freightlineren, så har man da noget af en camper
de måtte bruge en wienerstige for at komme ind, men fed øse.

Næste morgen kunne vi så begynde næstsidste etape – ud på motorvejen og afsted mod
Langballig ved Flensborg Fjord.
Det var efterhånden blevet tirsdag, så heller ingen trafik denne dag, det gik støt og roligt
opad, med stop på Allertal og så lige ind og få smurt og spist et fad sandwiches på Hüttener
Berge inden vi kunne køre af A7 ved Flensborg.

Frokosttid – billedet er mest med for at vise at Anton har andet end FREM trøjer.

Mange ville måske nok have valgt at køre hele vejen hjem, men bilturen skal også være en rar
del af ferien og vi havde oplevet at turen fra Eschwege, som er samme afstand, og hjem i
2012 havde været lige i overkanten – vi var simpelthen for trætte da vi landede hjemme, og
det ville vi undgå.
Vi kørte derfor ind på Campingplatz Langballigau midt på eftermiddagen og fik anvist en fin
hjørneplads ved siden af en rar australsk familie.

Så kunne vi få Sunbluen op igen, men nu aftensmad med trøjer for første gang siden vi tog afsted.

Familien var på sommerferie, eller rettere vinterferie, i Europa hvor de med udgangspunkt i
Frankrig, kørte rundt med telt. 5 personer, ganske lidt baggage, et telt, liggeunderlag og
soveposer – hm måske man kan lære noget der 
De var meget imponerede af vores campingvogn og det forhold at den havde gulv- og centralvarme, tænk at man kan bruge den om vinteren. Men det mest utrolige var moveren – de stod
tidligt op dagen efter for at være sikker på at se den i aktion igen.
Campingpladsen var meget fin – dejlig beligghed tæt på Flensburg og grænsen, fin strand ned
til Flensborg Fjord – den er lidt kedelig i layout, ingen hække, helt fladt og sådan, men det
virker. En ny sanitetsbygning er effektivt sat sammen, der bliver ikke spildt mange
kvadratmeter. 26 Euros for en nat med det hele, bestemt okay
Langballigau er en lille fiske- lystbåds- turisthavn med tilhørende 4-5 restauranter, isbar m.v.
Det eneste man kan kritisere er friturehørmen der stod ret tæt over hele området, det var
faktisk lidt påfaldende.
Vi oplevede vores første decideret kolde aften, trøjerne måtte ud af skabene, der havde de
ellers ligget godt gemt, det var faktisk lidt råt.

Næste morgen kunne vi til gengæld stå op og nyde morgenmaden i smukt solskin og dejlig
varme

Udsigt over Flensborg Fjord, på den anden side ligger Sønderjylland – Danmark

Det kan man da kalde en fastliggerplads der vil noget, i baggrunden det lille Nor i Langballigau

Afsted igen, nu skulle vi hjem til Gevninge og vi begyndte en fuldkommen rolig tur op igennem
Sønderjylland – nej vi var ikke hos Calle, Fleggaard eller nogen andre . Det med det
begivenhedsløse ændrede sig dog lige efter vejarbejdet omkring Lillebæltsbroen: Radioen
meldte at dre var massiv kø.
Hm – vi kørte ind på Lillebælt Syd for at få en is få lidt styr på situationen. Det gik imidlertid
ikke så godt, som fotoet viser:

Knas i teenageafdelingen

Vi må dog rose vores 3 børn helt uden forbehold – der havde faktisk ikke været mislyde af
betydning i de forgående 2,5 uger, det er sgu flot – og når man nu faktisk har set frem til at
komme hjem til vennerne og det så lige stoppes så tæt på mål, det er ikke rart.
Ud på vejen igen og først nu kom meldingen præcist, Storebælt var simpelthen lukket, en
lastbil stod på tværs.

For første gang i hele ferien står vi stille på en motorvej

Vi kørte af igen og ind på McDonalds i Nyborg – nu var det jo heldigvis en onsdag, så der var
ingen ferietrafik af betydning, med andre ord god plads, bare ventetid

Så skidt da, børnene bliver glade og humøret var højt hos alle igen

Efter halvanden times tid var vejen åben og vi kunne komme over og hjem til Gevninge, det
var gået lynhurtigt med at få den ophobede trafik igennem, så kl 18:24 stod vi foran vores
dejlige hus og kunne gøre boet op:

11,6 på literen i gennemsnit er måske i voldsomt imponerende, men med klimaanlæg og alskens elektronik kørende
synes vi nu det er ok.

Torsdag fik vi vasket lidt tøj og i løbet af dagen kørt børnene afsted til et par dages ferie med
de andre forældre, så stod vi jo lige der med 3 dage til det der arbejde startede – hvad vi så
gjorde, tog på camping naturligvis.
Ferien skulle køres helt til ende, så de gamle og hunden tog en tur til den ganske vidunderlige
plads på Ulvshale Strand på Møn.

Det kunne være Provence, det er Møn

Det blev også den helt perfekte afslutning på en skøn ferie, 3 dage med solskin, løbetur på
Nyord, kaffe og kage i Lolles Gård, gåtur i dejlige Stege og et besøg hos en gammel ven i
Råbylille.
Beretningen her er mestendels skrevet på vores vinterplads i Rødvig (i vores nye Isabella
Universal telt – glem ikke konkurrencen, nu har vi 4 telte + solsejl og 2 markiser), hvor vi
ligger for 4 vinter i træk. Her kan vi virkeligt nyde vores Kabes fortræffeligheder, det har
været mildt til nu, men det er mere komfortabelt det her. Ellers bød sensommeren på en tur til
Helnæs – der vil vi gerne hen i september, der er så fredeligt og så har de altid haft
gammeldags kalvesteg på kroen – værd at rejse efter.
Efterårsferien var i New York – uden campingvogn, vinterferien igen til Østrig, en dag glæder
vi os til at gøre det i CV, men med hele banden er det for lidt plads.
Vi har bestilt forårsplads på Østersøparken i Marielyst og ellers glæder vi os bare til at komme
på langfart igen – vi tænker stadig på at holde hovedferien ved Wolfgangsee, men vi vil også
til Provence og til… og …. O.s.v
Vi læser andres rejsebeskrivelser med stor glæde og suger til os – må vi anbefale Renate
Hovaldts og Joan Petersen beretninger og fine billeder. Den tidligere nævnte The Jensens fra
Lunderskov – alle fyldt med humor. Halaje folkene giver virkeligt gode tips, John O. Madsen

kan noget med aktiv ferie, den selvudråbte politisk ukkorekte John Ahrenkiel, de meget
detaljerede Skyttens Camping, oldcampisten, feriejensen, dtcamping, kærsaa’s, Gjerløv,
rullevognen, campingnomaderne og alle i andre som virkeligt giver den gas, tak til F. Bruun for
rådene til ruter og pladser, og hvor er det dog strålende at Per Servé holder campinginfo.nu
kørende til glæde for os alle.
Hvis i har nogle bemærkninger er i meget velkomne til at skrive, også tips, gode råd og
almindelig snik-snak er hjerteligt velkomment.
Erik & Simone
erik@effyogeliten.dk

