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Meget stille morgenstund ved Wolfgangsee, i baggrunden ses en uddannelsesinstitution med det mundrette navn 

Höhere Bundeslehranstalt für Wirtschaftliche Berufe 

 

Sådan et år kan nu gå foruroligende hurtigt. Men hvad gør det når 

tiden går med noget rart. 

Siden vores lange campingferie i 2013, var vi blevet gift, havde  

været på obligatoriske ture til Helnæs og Ulvshale, en uge i New 

York, vintercamperet på plads 28 i Rødvig, skiferie i Østrig, 

forårsplads på Bøtø, en smut på Bornholm og mange andre rare 

ting. 

Den lange sommertur havde vi planlagt hele vinteren, vanen tro 

skulle vi lidt omkring, men hovedferien, med hele banden var 

allerede i 2013 blevet bestemt til Wolfgangsee i Østrig. 



 

Lad det være sagt med det samme, det var ikke en helt almindelig ferie for de fem + 

hund fra Gevninge. Vi oplevede noget helt nyt – der var ingen problemer med bilen 

inden vi skulle afsted!! Ingen overraskelser efter serviceeftersynet, ingen underlige 

lyde, ingen strikkepinde i luftsystemerne, ingen olie der dryppede – absolut intet. 

Den slags kan jo godt skræmme sådan nogen som os lidt, dels er det rart at tingene 

er som de plejer og dels kan vi ikke helt sige os fri for at gå og vente på at noget skal 

gå galt, men nej – et serviceeftersyn og et tandremsskifte 8.000 km inden interval 

(motorhavari på sommerferie, nej tak) så var vi afsted. 

Vi havde i år kunnet presse 3 uger ud af kalenderen, men i ugerne op til lykkedes det 

alligevel at få sneget et par dage ekstra ind, så tirsdag den 8. juli kl 14 kunne de to 

gamle og hunden sætte campingvognen på krogen og køre ud af Gevninge – ferietid  

 
Vanemennesker, må vi være fri – her holder vi f.eks det første stop på  

Kildebjerg Nord, på pladsen VED SIDEN af den vi holdt på i 2013. 

Børnene skulle vi møde i lufthavnen i München mandag den 21. juli, så som før havde 

vi gamle en halvanden uges tid at slå ihjel inden. 

Lige siden vi købte campingvogn havde Erik fablet om at komme til Koblenz for at se 

Deutsches Eck – ligesom alle andre campister – og vi vidste også at vi måtte en tur til 

Frankrig, det var to år siden sidst, alt for længe for os, så det var sådan set bare at 

komme afsted. 

Vi havde naturligvis skaffet os lidt ekstra campinggear i løbet af vinteren, så det hav- 

de også været nødvendigt at få fat i en tagboks. Egentligt også meget praktisk, meget 



af det vi har skal først i brug når børnene er med, det kan så passende ligge i boksen i 

stedet for at det skal ud og ind af bil og campingvogn løbende – men nyanskaffelserne 

kommer vi til . 

Efter det obligatoriske stop på Kildebjerg Nord begyndte vi at tale om hvor vi skulle 

slå lejr første nat. Vi var på vej mod en gammel kending Wesercamping ved Hann-

Münden og havde egentligt talt lidt om at stoppe i Schleswig, men kunne godt mærke 

at det ville blive for sent og måske lidt småstresset – det sidste er jo bestemt ikke 

meningen med ferie. 

En kollega, Jeanette Møltov, som drager rundt med Skipper og Combi-camp, havde 

flere gange anbefalet et besøg på campingpladsen i Aabenraa, sådan blev det, af E45 

og ind til Fjordlyst Feriecenter. 

Det var i mellemtiden også blevet dårligt vejr, torden, lyn og ret meget regn så vi fik 

bare vognen ind på en plads hvor vi ikke skulle spænde af og så ind og spise kold mad 

– ikke noget med grill frem i det vejr. 

 

 

 

 

 

Næste morgen så alt anderledes ud, vi 

kunne konstatere at Jeanettes løfter 

holdt. En fin plads tæt på byen, med 

meget fine forhold, dejlige pladser i 

forskellige niveauer – intet at klage på.  

Erik fik også en tur tilbage til barndom- 

mens land da det gik op for os at ringri- 

derpladsen lå lige ved siden af. En fast 

og kær tradition under sommerferierne 

hos mormor og morfar i Tønder var 

netop en tur til ringridningen i 

Aabenraa. 

 

Der er ringridninger flere steder i Sønderjylland, den i Aabenraa er den største og så 

var det vist også sådan, at ikke mindst morfar anså den for at være lidt mere for børn 

end den tilsvarende i Sønderborg – men ved jo heller aldrig med de alsinger  

Men inden for megen fortabelse, afsted mod Weser. 

Sådan en onsdag formiddag er fuldkommen fredsommelig på de tyske motorveje, så 

vi behøvede ikke at lave det normale sving ved Neumünster og Bad Segeberg, men 

tog et enkelt kaffestop på Holmmoor inden vi via Elbtunnellen kom frem til et 



frokostholdt på Wietzenbruch rasteplads. Det er en rar og fredelig plads, her er ingen 

tank så der er knap så crowded som andre steder. 

 
Wietzenbruch i juli, der er lidt bedre plads end på Brunautal  

Vi måtte dog døje lidt med noget vejarbejde og blev ledt af motorvejen syd for 

Hamburg – det gav lidt kø, men ikke noget der ødelagde humøret og feriestem-  

ningen. 

Som nogle ved, så tager vi det ret afslappet når vi kører afsted, stop hver anden time, 

96 km i timen og kaffe og hygge hele vejen. På denne tur læste Simone op af Erling 

Jepsens ”Den sønderjyske farm” – der for Erik endnu engang bragte minder om 

barndommens ferier - i det hele taget er det en rigtigt skøn ting, det med højtlæsning 

under kørslen. 

I løbet af eftermiddagen nåede vi så til Hemeln, 8 km fra Hannoversh-Münden, til den 

rare lille Wesercamping. En ganske vidunderlig plads drevet af Iris og Michael 

Damaschke – vi har været her en del gange før og vi ved vi kommer igen, et sted 

hvor vi kan overnatte med hele menagen, hvor der er overordentligt propre bade- og 

toiletforhold, som ligger kønt lige ved floden, hvor folk er flinke, byen er fin – for 160 

kroner – det er sgu da rørende. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En god nats søvn og en fin løbetur på 

stien langs Weser, så var vi klar til at 

køre videre – jorden var dog præget af 

flere dages regn, så er det jo godt at vi 

har en mover, så ikke hele plænen blev 

flået op af bilen. 

Lige dér huskede Erik så, at sidst han 

så fjernbetjeningen til dette vidunder, 

det var da han lagde den på taget af 

bilen – hjemme i indkørslen i Gevninge. 

Det sker ALDRIG mere – måske. 

Nå heldigvis havde Michael og Iris en 

traktor og ligeså glædeligt er Erik ret 

ferm til at bakke og anden manøvreren 

med campingvogn -  så skidt med det, 

men det hører nu med til historien at 

Simone tog det pænere end misæderen 

selv. 

Efter afsked og lovning om gensyn 

kørte vi ned til det lille kabelfærgeleje 

for at tage over Weser – en kær tradi- 

tion blandt mange, som desværre 

måtte aflyses. 

Den flinke færgemand kunne fortælle, 

at vi ikke kunne komme med p.g.a den 

høje vandstand i Weser. Vi ville ikke få 

campingvognen med op på den 

modsatte sidde, vejen stiger meget 

hurtigt, så med denne vandhøjde ville 

campingvognens bagende ikke kommer 

helt med. 

Så vi vendte og kørte langs Wesers 

nordbred til Hann-Münden, hvor vi fik 

tanket og købt campingmagasiner, 

inden vi tog den mod Kassel ad vejen 

langs Fulda – en dejlig tur vi har kørt 

mange gange. 



På vejen mod Kassel mødte vi i øvrigt en, efter danske forhold, ret gigantisk camping-

forhandler – Berger – som nogle måske kender fra deres meget tykke postordrekata- 

log. Vi var naturligvis lige inde og forhøre os om sådan en moverfjernbetjening, men 

nej – til gengæld fik vi oset lidt inden vi kørte videre mod Koblenz. 

Som nævnt havde Deutsches Eck været et nærmest pilgrims-mål for Erik lige siden vi 

købte campingvogn i 2010.  Talrige beretninger og billeder af dette fænomen fra 

andre campister og det forhold at pladsen allerede for 55 år siden havde været mål 

for teltferie for hans mor, onkel og bedsteforældre gjorde at ingen diskussion var 

mulig. 

Det var også det hele værd! 

Vi ankom først på eftermiddagen og blev hurtigt anvist en plads helt ned til hegnet 

ved flodbredden, præcis som vi havde ønsket. 

Pladsen er meget velordnet, der er sat i stand i 2011 efter de store oversvømmelser i 

januar 11, så alt står ret nyt. Det med oversvømmelser tages seriøst her – pladsens 

el-anlæg var anbragt i et ståltårn hævet et par meter over jorden. 

Vi har forstået at nogle andre har haft tvivlsomme oplevelser på pladsen, det havde vi 

ikke. Der var travlt, pladsen bruges meget til transit og til ophold, som vores, af et 

par dages varighed, så der er lidt rumsteren. 

For os som normalt bor lidt ude på landet, var det også noget af en oplevelse med alt 

det leben og støj, som floderne, jernbanen og vejene laver, men meget sjovt. Ikke 

mindst den store trafik på floden, mange flodkrydstogtsskibe, nogle af en fuldkommen 

vanvittig størrelse, lastpramme, containerpramme o.s.v. 

Lidt hyggeligt at de går til ro om aftenen, lægger til og så sejler videre når det bliver 

lyst. Den dybe brummen fra maskinerne vænner man sig til og det er faktisk enormt 

afslappende at sidde i sin campingstol og kigge på de pramme der kommer forbi, med 

privatbilen på agterdækket, vasketøj, børn og alt det der hører et hjem til. 

 



 

Deutsches Eck set fra Ehrenbreitstein – præcis det vue Erik havde drømt om. 

Vejret var desværre ikke noget at skrive hverken ud, hjem eller her om – sådan var 

det i hele Europa i 2014, undtagen Danmark, det ved alle vist. Til gengæld betød de 

store mængder regn i centraleuropa en del for vores oplevelser – der var rigtigt 

meget vand i floderne som løb stærkt og det gjorde os lidt nysgerrige på andre ting – 

hvordan er det egentligt med det der flodliv. 

Der er ingen tvivl om, at alt i Koblenz drejer om Rhinen og Mosel – den enorme 

fæstning Ehrenbreitstein vogter over byen og ”krydset” – transporter mellem de tyske 

landsdele er mødtes her i århundreder, omlastet og sejlet videre. Der kommer skibe 

fra Frankrig, Holland, Belgien – det er en regulær havneby, langt inde i landet, med 

stor historisk betydning både handelsmæssigt, politisk og militært.  

Dagligdags betyder det også meget – sådan rent praktisk. Borgerne i byen er vant til 

oversvømmelser – det sker jævnligt, som med campingpladsen elanlæg, er byens 

borgere forberedte – ting kan fjernes hurtigt, det der med kælderrum fyldt med ting 

af værdi, det bruger de ikke. 

Vi faldt også over en anden historie fra 2011 – med det modsatte udgangs- punkt, 

mangel på vand! 

En længerevarende periode uden nævneværdigt nedbør i de bjerge der føder floderne 

havde ført til kraftigt faldende vandstand i Rhinen. Til sidst var det nødvendigt at 

stoppe al sejlads og som mudderet forsvandt dukkede der artige sager frem, herunder 

en såkaldt Blockbuster – en kæmpe bombe fra 2. verdenskrig fyldt med små stykker 

stål til at rydde alt omkring sig ved nedslag. 

45.000 mennesker blev evakueret mens mere end 1000 indsatsfolk gik i gang med 

arbejdet – bomben skulle detoneres på stedet, så der blev pakket ind i sandsække i 

flodlejet og samtidig benyttede man muligheden for at søge efter flere. 



Vi synes det er utroligt, at det er gået vores opmærksomhed forbi, en evakuering af 

så mange mennesker er alligevel noget! 

De tyskere vi spurgte synes egentligt ikke det var noget særligt – en berliner vi mødte 

senere på ferien udtrykte det sådan ”I Berlin var det dagligdag specielt i forbindelse 

med de store anlægsaktiviteter efter genforeningen, der fandt man sprængemner hele 

tiden og boligblokke, kontorbygninger, hele kvarterer blev evakueret jævnligt” 

 
Færgetur fra Campingpladsen til Eck. 

Udflugtsmål er der nok af. Et par ture med den lille færge Liesel fra Campingpladsen 

over Mosel til ”Hjørnet” hører sig til.  

Det er muligvis en turistfælde af karat, men den fornemmelse man får ved at stå 

under den store statue, eller ude på hjørnet og kigge ud, er ubeskrivelig og skal 

opleves. Det er et stykke europahistorie som opleves meget voldsomt og noget alle 

burde prøve. 

 



En tur med gondolbane op til Fæstningen Ehrenbreitstein hører også med. Fæstningen 

er, efter sigende, den næststørste i Europa og stort er det i hvert fald. Der er 

naturligvis den spektakulære udsigt til Eck, men også et væld af udstillinger, 

koncerter, teaterforestillinger et par cafeer og restauranter – nok at bruge sin tid på. 

Til Eriks udelte glæde var der ved vores besøg en særudstilling om Mainzelmännchen, 

(Ja jeg ved godt at det ikke har en skid med middelalderfæstninger, romertidsminder, 

flodliv og strategisk betydning at gøre – men jeg synes de er sjove og har ikke set 

dem siden jeg var barn – ERIK) Wolf Gerlachs figurer: Anton, Berti, Conni, Det, Edi og 

Fritschen, som i hans barndom optrådte mellem reklamerne i ZDF som kunne ses hos 

bedsteforældrene i Tønder. Dengang var både reklamer og tegnefilm ret eksotisk. 

En udstilling om August Horch var også lidt udenfor emnet men spændende, 

derudover naturligvis en masse historie og meget fin kunst.  

Byen er også fin at trisse rundt i – det meste er genopbygget er efter 2. verdenskrig 

men på en fin måde og man er lykkedes ganske godt,  at skabe en illusion af, at det 

ikke er sådan – det er vigtigt at huske at nogle af de her tyske byer, de er ikke 

restaurerede – de er bygget op fra grunden, fuldkommen som man kommer til at gøre 

det i Gaza – alt var jævnet med jorden, intet andet end brokker var tilbage, så når det 

i dag fungerer som en by opstået gennem historien, så er det et udtryk for vilje, 

samarbejde og en respekt for det folk man har bombet – om det var et lille hint til 

Israel? – måske. 

Blandt de mere kuriøse seværdigheder, er den spyttende drengestatue ”Schängel” i 

gården bag rådhuset 

 

Hvert andet minut ”spytter” knægten 

vand ud, til børn og andre barnlige 

sjæles udelte begejstring (vi hører til 

sidstnævnte gruppering) 

På Görreplatz står et andet fint spring- 

vand. En søjle hvor kunstneren har 

lavet 10 historiske scener og sat dem 

ovenpå hinanden. 

Det lyder måske lidt forvirrende, men 

giver meget fin mening når man står 

der og er på en eller anden måde skabt 

så det ligner både noget gammelt og 

nyt. Et fascinerende værk som man 

godt kan bruge en god iskages tid på at 

betragte. 

 



Naturligvis blev det også til en enkelt tur ud af byen, vi fulgte Rhinen mod øst og 

Loreley-klippen. Smukt og betagende hele vejen. Vi stoppede et par steder, specielt 

en by syntes vi godt om: Bacharach. 

Som flere andre steder en historisk bymidte bag forsvarsmure og bagved vinmarker 

op af skråningerne. 

 
 

 

Et sted var en større gruppe akvarel- 

malere på kursus og forevigede 

udsigterne – ellers henlå byen i absolut 

fred og stilhed, meget anbefalelses- 

værdigt – ned til floden ligger en fin lille 

campingplads – Sonnenstrand – som vi 

efter besigtigelse blev enige om, skulle 

lægge græs til Kaben næste gang vi 

falder forbi dette smukke område. 

En Cafe der kunne forsyne os med 

dagens ration af kaffe og ikke mindst 

ganske vidunderlig lagkage, det er der 

også.  

Indrømmet – det der med at indtage 

kage i ret store mængder, det er en 

last, til gengæld en vi har det ret godt 

med. 

 



 

Vi er også i den lykkelige situation, at vi kan dokumentere den slankende virkning, 

hvis kage vel at mærke suppleres med store mængder is. 

På familiens ferier i både 2012 og 2013 har Erik gennemført et videnskabeligt arbejde 

der førte til dette overraskende resultat. I løbet af de to 4 ugers ferier spiste han 

dessert hver dag – min. 1 is og store mængder kage. I begge tilfælde vejede han 

mindre da vi kom hjem end da vi rejste ud                                                                                                         

 

 

 

Nogle vil måske hævde, at andre forhold kan have spillet ind – men det interesserer 

altså ikke os – vi forholder os udelukkende til, at en mand der normalt spiser is 

jævnligt, kager og dessert fra tid til anden, overgår til at gøre det HVER dag og i 

relativt store mængder – og taber sig. Når nogle videnskabsfolk kan påstå at det med 

den globale opvarmning er en skrøne, så kan vi også fastholde vores resultat  

Nå efter nogle fine dage i Koblenz var det tid til at komme videre – vi havde besluttet 

os for et ophold ved en anden flod – Saône i det dejlige Bourgogne. 

Som nævnt var det også ved at være noget siden vi sidst havde været i det franske, 

så vi fik overstået de små 600 km til Gigny-Sur-Saône uden  nogen svinkeærinder og 

kunne om eftermiddagen d. …… rulle ind på Château Eperviere for at nyde 5 dage her. 

Vi må ellers sige, at vi normalt har det fuldkommen som Renate & Gert Hovaldt, hvis 

campingberetninger vi har læst med stor glæde, vi bryder os ikke meget om det med 

slotte og adel og den slags. Det byder os inderligt imod det med, at nogle bliver født 

finere end andre, derfor ville vi heller ikke som det første vælge en slotscamping. Til 



vores beroligelse er adelen for længst fordrevet herfra og campingpladsen drives af 

nogle ret almindelige mennesker – det samme gjorde sig i øvrigt gældende på et 

andet slot som vi kommer til sidst i beretningen  

 
Vel fremme – læg lige mærke til himmelen – det trængte vi godtnok til  

 

Vi havde bestilt plads på forhånd og kunne rulle ind på en fin parcel lige bag 

slotsbygningen, med udsigt til slotssø og hel pibetøjet. 

Vi ankom i strålende solskin, og det blev ved i alle de dage vi var der, den eneste 

periode vi oplevede på denne ferie, med flere soldage i træk. 

Vi præsenterede os for vores naboer – en tilpas skør tysk familie, der blev endnu 

mere kugleskøre da Tyskland vandt VM i fodbold midt i det hele. 

Pladsen er lidt pudsigt indrettet, men meget veldrevet – et mindre poolanlæg er 

eneste bademulighed i nærheden, så det er naturligvis populært. Blandt de mere 

opsigtsvækkende ting er pladsens restaurant – ikke at der er noget specielt sensa- 

tionelt ved at en plads har en restaurant, men den er faktisk god!  Vores erfaringer 

med pladsrestauranter er, at de kan holde sulten fra camping-døren, der serveres 

variationer over temaet hurtigmad, at pommes frites udgør garnituren til det meste 

og sidst men ikke mindst, at vi ikke gider spise der. Her er det anderledes – gode 

bourgogneklassikere på kortet, rimelige priser og en kvalitet der holder. 



 
Pladsens poolanlæg – her tidligt om morgenen uden folk. 

 

 

 
Vores parcel, pænt og nydeligt men måske også lidt kedeligt? 

 

 



Parcellerne hvor vi blev anbragt, hører til blandt de mest eftertragtede på pladsen. 

Der er hække imellem og på set og vis er det jo også fint nok. Vi synes bare at det  

bliver en anelse indelukket. Der går lidt rækkehus i det, i stedet for campingliv, men 

det er jo en smagssag og eftersom det er den eneste smule kritik vi kan mande os op 

til – så går det jo nok. 

Pladsen ligger ret langt væk fra alting, det passer os fint, men andre vil måske finde 

det lidt irriterende at man skal ind i sin bil for at komme til indkøb og sådan.  

Der er masser af muligheder for gåture i det flade og smukke Saône-landskab og vi 

havde et par fine ture til floden, hvor Gignys gamle landingsplads ligger, med dertil 

hørende flod-kro – et glimrende sted at indtage en iskold cola i eftermiddagssolen 

 

 

 

Sådan en, i solen, er en nærmest 

berusende oplevelse, når man ikke får 

det så tit – nogle vil nok foretrække en 

kold øl eller et glas vin – vi tog altså 

feriens første cola og den er svær at slå 

 

Det var sjovt at gå langs floden som løb 

ganske langsomt mod Rhône, sammen- 

lignet med Rhinen og Mosel var det 

meget stille og fredsommeligt, en båd i 

ny og næ, et par fiskere, langtfra den 

hektisk travlhed vi oplevede nordpå. 

Men alt det traskeri og coladrikning er 

jo ikke nok, indkøb og udsyn må der til, 

så vi fik da også taget et par solide 

biludflugter i den nærmeste omegn – 

og der er rigeligt at se på. 

 

Bourgognes vine og gastronomi er kendt af de fleste og er selvfølgelig et ganske 

glimrende sted at begynde når udflugtsmål skal vælges. Der er rigtigt mange 

markeder – f.eks det store fjerkræmarked i Louhans – hvis man skal have sin Bresse-

kylling. Der er vingårde, vingrossister overalt med alt hvad man kan ønske sig af 

smagninger og indkøbsmuligheder – vi er bare blevet lidt mærkelige, vi gider det ikke 

rigtigt mere. Vi foretrækker et lille marked hvor vi kan gøre vores daglige indkøb, vin 

drikker vi stort set ikke mere, det bliver bare til lidt på restaurationsbesøg – men så 

har vi jo masser af tid til alt det andet  



Indkøbsmuligheder udover markeder er nærmest i byen Sennecey-le-Grand, en lidt 

søvnig by, der udover at ligge sådan at RN6 (som bliver til 7) mellem Lyon og Paris 

skærer midt igennem, har et par ”rigtige” cafeer – (altså sådan nogle med dagens ret, 

fodbold i fjernsynet, lystofrør i loftet og en god kop kaffe), et SAS museum (ikke 

luftfarts-selskabet men engelske faldskærmsjægere) og så huser byen et glimrende 

supermarked. Ellers ligger byen ret øde hen efter at RNs betydning faldt efter 

motorvejens åbning for år tilbage. 

I byen St-Germain-du-Plain var vi til marked og på kirkebesøg da vi faldt over et skilt 

der viste vej til ”Escargôts” – det trak lidt, så vi begyndte at køre.  

Efter en del køren og svingen fandt vi så stedet – en sneglefarm – vi har spist mange 

bourgognesnegle men aldrig set hvor de kommer fra, så det var egentligt sjovt 

 
Sneglehovedkvarteret – der var ”stalddørssalg” men vi sprang over 

Sneglene opdrættes åbenbart på marker under nogle lave halvtag – i hvert fald gør 

man sådan her – der var mulighed for at købe friske levende snegle med hjem, men 

selvom Erik er ret begejstret for denne spise i rå mængder af smør, persille og hvidløg 

så besluttede vi at fortsætte som vi plejer, spise dem på restaurant og lade andre om 

det hårde arbejde – mest fordi vi ikke har nogen som helst anelse om hvordan man 

behandler dem, bortset fra det vi har hørt om salt og andet ikke så rart. 

 



 
Stalde eller ”sneglehuse” 

I øvrigt er St-Germain-du-Plain en køn lille by – det bemeldte marked er lille men 

godt, en glimrende cafe, et konditori (Kager må der jo til) og et par smukke huse bag 

jernporte kan man godt bruge lidt tid på. 

Lidt syd for pladsen ligger en lidt større by – Tournus – også en udflugt værd. Byen 

huser et par ret kendte Michelinrestauranter, men er mest kendt for St. Philibert 

Kirken og ikke mindst 2 tårne der ligger i forbindelse med den. 

Det hele er en del af et større klosterbyggeri som, efter sigende, er Bourgognes mest 

fremragende eksempel på Romansk byggeri – det er i hvert fald pænt. 

Saone glider igennem byen, her ligger fine kajer med cafeer og restauranter og også 

pladsen omkring byens Hôtel De Ville er køn og ret typisk for regionen. 

Vi sprang Michelin anbefalingerne over, men havde en hyggelig eftermiddag med 

udstilling i det gamle kloster, snusen i antikbutikker, kaffedrikning og hvad der ellers 

hører til.  

Et sted faldt vi over en fotobog der lige røg på ønskelisten, en bog om den gamle 

RN7, med sort/hvide fotos fra dengang der var Citroener og landevejskroer til. 



 
St. Philiberts tårne 

En enkel kuriøsitet af den mere nørdede slags må der også lige med: I St. Philiberts 

smukke kirkerum blev Erik fyldt af en pludselig varme – nej der var ikke tale om 

frelse heller ikke om at se lyset – men derimod glæde over, at trods digital-mig-her-

og-der-og-allevegne-hen, så kan en rockmusiker i sin bedste alder, stadig møde den 

ægte vare – højt oppe under loftet i en fransk kirke:

Et hvidmalet Altec Lansing Voice of 

Theatre anlæg! Se nu er det jo ikke 

sikkert at det siger ret mange noget.  

Men de glade startfirsere var det bare 

det fede anlæg Lyd & Lys fra Odense 

brugte når Erik og mange andre 

spillede koncerter. 

Sidste gang vi rendte ind i sådan et 

system i levende live, var i øvrigt i den 

nu lukkede klub CBGBs i New York – 

man må sige at abbeden i St. Philibert 

har smag – nå vi må vist videre 

 



 
Plataner, bolværk og Saône – Tournus 

Den lille by Gigny som campingpladsen ligger ved er nu også ganske hyggelig, her er 

absolut ingenting, men meget pænt – den lokale cafe er for længst lukket og det 

virker som om husene er ejet af folk udefra der bruger dem som ferieboliger 

 
En smuk lille plet i Gigny 



Det blev til mange hyggelige timers gå- og løbeture og bestemt også til intens 

campinghygge på pladsen – vores hund Flora var meget optaget af de bisamrotter der 

levede omkring søen og Erik af madlavning 

 
Der koges vin, Marc, smør, fløde og peber ind til klassikeren Steak au poivre vert på en nyanskaffelse - 

 dobbeltgasblus – det er umuligt at styre varmen på HotWok. 

 

   

Forskellige stadier af Simones intense glæde over pladsrestaurantens bud på Beuof Bougoignonne – de taler vist for 

sig selv 

Den sidste aften på stedet måtte vi naturligvis også besøge pladsens restaurant – vi 

blev ikke skuffede. Snegle, Eufs Meurette, Beouf Bourgoignonne, lokal vin og en 

strålende Creme Brûlee sluttede et dejligt ophold af – pris og kvalitet i skabet! 



 
Lige udenfor pladsen står dette skilt, der for  

gamle frankrigsfarerer er kær nostalgi 

 

Vi måtte jo videre, børnene var ved at være på vej, så vi skulle en tur på tværs af 

Europa, fra Bourgogne til Salzkammergut. 

Det gik sådan set også efter planen – stort set. Vi tog den ad landeveje mod Jura og 

Alsace – op på motorvejen mellem Beaune og Besancon og videre mod Tyskland. 

Ruten mod Mulhouse synes vi er en af de fineste motorvejsstrækninger i Europa. Vi 

får altid lidt kaffe og lidt mad på Aire De Ecôt og også denne dag gik det fint det hele. 

GPS, Viamichelin og andre kilder havde rådet os til at køre op imod Karlsruhe, så køre 

mod øst sydom Stuttgart mod Augsburg og München – det gjorde vi, og lige da vi 

havde drejet ”til højre” mod München, så stod det stille og det blev det ved med! 

 
Kø eller ej, vi har det rart i bilen alle 3, her havde hunden dog tabt  

tålmodigheden og insisterede på at komme om foran. 

 



Det med trafikproblemer kender vi jo alle, os der kan lide at tage vores bil med på 

ferie, det er ikke noget problem, heller ikke denne dag – men den var tung – 

ualmindeligt tung. 

Alle vores (Eriks) glimrende planer gik i vasken, vi kunne ikke holde 2 timers 

intervaller, aftensmaden røg også i vasken og på et tidspunkt gav vi simpelthen op og 

bad GPS’en finde nærmeste campingplads – det blev til Heidehof i Machtolsheim en fin 

transitplads – vi fik den sidste plads overhovedet, vi var jo ikke de eneste der gerne 

ville i seng. Pladsen havde en lille biergarten, restaurant m.v men det var ret for sent 

da vi kom frem og i øvrigt var vi meget trætte.  

På vejen mod pladsen havde vi været inde på en tank der reklamerede med en ”ægte 

amerikansk diner” mit alles – vi kiggede på hinanden og blev enige om at et regulært 

amerikansk morgenmadsorgie ville klare dagen efter for os, så inden vi røg i køjen fik 

vi en lille kop kaffe og de to kager, vi havde indkøbt hos konditoren i St-Germain-De- 

Plaine lige efter starten, med det formål at være eftermiddagskaffe-kage – nu blev de 

aftensmad – godnat og sov godt! 

Pakken var også pæn  

 

Næste morgen kunne vi konstatere at 

der er tale om en fin og rolig plads. 

Vi havde ellers frygtet at den kunne 

være lige festlig nok for os - men den 

tumult og støj vi havde oplevet ved 

ankomsten, skyldtes uden tvivl at 

rigtigt mange var i samme situation 

som os – ændrede planer og behov for 

at finde en plads for natten. 

 

 

Vi fik skridtet pladsen af i dejligt 

solskin, vi var kommet lidt sent ud af 

dynerne, så næsten alle var for længst 

væk – men vi havde jo ikke travlt, vi 

fantaserede om bacon, æg og hele det 

store udtræk – så vi trillede roligt hen i 

mod dineren – som så naturligvis havde 

fuldkommen, helt og aldeles LUKKET 

 

 

 



 

  

Okay – når de ikke ville have vores penge, så lavede vi da bare den kaffe selv, fandt 

lidt krummer bagerst i skabet og drog videre – bitre? Ikke det fjerneste. 

Trafikken var igen noget voldsom, for nu at være diplomatisk, så på et tidspunkt kørte 

vi af motorvejsnettet og begyndte en rar, om end lidt langsom, tur ad landevej.  

Det gav også et par oplevelser af dem man vil huske – bl.a. er vi ret kede af at vi ikke 

havde fotomulighed da vi nærmest kørte ind i Bayerns Kreidler Klub. Et fantastisk 

optog af 50ccm Kreidlere på udflugt. Endnu et nostalgisk øjeblik for Erik, da han 

mindedes en kort periode som knallertkører netop på Kreidler Florett – en periode 

med permanent sorte negle, olielugt og ikke mindst en masse motion, når vidunderet 

skulle trækkes hjem, fordi det havde misforstået sin opgave som primært transport- 

middel for en 15 årig Brøndby Strand fyr i Wranglerjakke. 

 
”Vores vej” på Romantikcamping Lindenstrand 



Om eftermiddagen nåede vi frem til Wolfgangsee, til et dejligt gensyn med camping- 

pladsen som vi lå 3 dage på i 2013 – og tænk, de havde givet os den samme plads 

som året før – det er rart med østrigere, de forstår os der ikke har det for godt med 

for meget forandring. 

Et goddag blev det også til Morten Bruun Pedersen og fr Heidi, der jo oprindeligt 

havde talt så godt om pladsen (selvom det jo egentligt er lidt for voldsomt at fæste lid 

til en mand der luftede sin Wranglerjakke på en Tomos) – de har holdt mange ferier 

her og det forstår man så godt. 

Så var et ellers bare i gang med at pakke ud, få fortelt o.s.v ud af tagboksen og i 

løbet af relativt kort tid havde vi fået menageriet op. 

Når børnene er med, så plejer vi at have teenageafdeling i den ene halvdel af for- 

teltet – i takt med tiden og ikke mindst sædernes forfald havde vi, hårdt prøvede 

forældre dog måttet sande, at roderi og snuen til langt op ad eftermiddagen, ikke er 

forenligt med vores ellers sagnomspundne tålmodighed – så vi havde investeret i en 

rumdeler! 

En vældig smart sag, der også gør det muligt at dele vores fortelt op i en inde- og 

udeafdeling hvis det nogensinde bliver aktuelt. 

 
Forteltet spændt op til det hele (velkommen i familien Hercules) – man aner også det nye solsejl 



 
Tadaaa!!! 

 
Teenagehybel 

 

Vi fandt rumdeleren, som ellers er udgået, under et besøg hos den lokale forhandler, 

der også ved samme lejlighed kunne levere os et universaltelt til vinterpladsen og et 

solsejl der kan sættes uden på forteltet, så vores hårdt prøvede ældste, Gustav, kan 



indtage sine måltider uden sol på næsen! Det var så ikke problemer på denne ferie 

men nu er det løst for fremtiden. 

Det dejlige universaltelt bragte så i øvrigt samlingen af fortelte op på 4, det er jo ikke 

noget at stå og mangle. 

Vi havde planlagt at bruge en hel dag på at komme på plads, men da det var hurtigt 

overstået lige efter ankomsten, havde vi så en hel dag til at tulle rundt i området 

inden børnene skulle hentes i München om mandagen. Nu var vi også begyndt at 

savne dem – lidt. 

 

Formiddagstur i St. 

Wolfgang – med kage ! 

 

 

 

 

Faktisk må vi nok gå så vidt at indrømme, at den søndag var ualmindeligt lang at 

komme igennem – så derfor var det egentligt fint nok, at Erik havde lavet en 

graverende fejl ved opsætningen af forteltet der gjorde, at en natlig tordenbyge satte  

det hele under vand (altså det var det der med hvor presseningen ligger og så de der 

græskanter – man kan jo ikke huske det hele) – så det måtte lige laves om, alting 

tørres og så gik tiden jo med det. Men heldigvis blev det mandag hvor vi så kunne 

sætte kursen mod München for at hente de håbefulde arvinger. 

 

Vi kom i, lad os udtrykke det således, rimelig god tid – Simone ville ikke risikere en 

gentagelse af ”til tiden, men forkert lufthavn-stuntet” fra Milano i 2013, men okay så 

var der da tid til både kaffe og ja – en velvoksen æblekage. 

Da flyet var landet gik det til gengæld ret stærkt, børnene var hurtigt ude og kunne 

glade sige goddag til hund og forældre – i nævnte rækkefølge, inden vi satte os i bilen 

og kørte mod Østrig. 

 



 
Samling på familien – endelig 

 

Vi havde planlagt at spise middag på vejen, så Erik havde fundet en dejlig restaurant i 

Bernau am Chiemsee, Gasthof am alten Wirt, der kunne det vi skulle bruge – levere 

en ordentlig omgang bayersk føde, dessert og hvor hunden var velkommen. 

 
Schweinhaxe 

 

 

 

 

 
Schnitzel 

 

 

 
Noch ein



Stedet skuffede ikke, de leverede varen, kommer man forbi er det bestemt værd at 

kigge ind – hvis man ligesom os har en svaghed for tyngden i det sydtyske/østrigske 

køkken. 

Så var det bare videre mod Wolfgangsee – vi ankom på pladsen lige ved 22 tiden og 

der gik ikke mange minutter før hele Gevningeholdet sov ret trygt. 

 

 
Så kom alle på plads! 

 

Det blev til 10 dages afslappende ferie – med mildest talt blandet vejr, men så er det 

jo at spil, bøger og andet godt kommer frem. 

 

 
Når de store sover længe og det småregner, frem med terningerne 



Campingpladsens fortræffeligheder har vi tidligere beskrevet, men det kan ikke 

skrives klart nok – det er et meget fint sted. Tilpas stille og roligt i den ende hvor vi 

har boet – masser af bade- og ferieliv i den anden.  

Badeforholdene er fortrinlige – Wolfgangsee er ret lavvandet lige ved pladsen, så selv 

ikke så gode svømmere kan være med uden, at man behøver frygte noget.  

Det blev naturligvis også til nogle gode udflugter, udover fine gåture i nærheden af 

pladsen. 

Det er klart at også børnene som noget af det første måtte til byen St. Wolfgang – 

stedet hvor operetten ”Im weissen rössl” eller som vi kalder den, ”Sommer i Tyrol” 

foregår OG ikke mindst der hvor den danske filmudgave er optaget. 

Kroen ”Im weissen rössl” som lægger navn til og hvor filmen blev lavet, er der skam 

endnu, men lade det være slået fast, at det ikke ligner sig selv og at danskere ikke er 

de eneste der kender operetten – der er rigtigt mange turister, men byen er meget fin 

og bestemt et par besøg værd. 

 
Im weissen rössel anno 2014 – ikke megen Dirch Passer og Leopold her 

 



 
På landingspladsen kunne både Flora og mennesker få kølet fødderne 

 

 

Der er også hvad der skal være af konditorier (kage og megaisanretninger kom fly- 

vende i tilpas tempo) restauranter af både dyre, mellem og billige. Turisttingeltangel 

butikker der kan tilfredsstille de fleste og en fin, fin kirke. Denne kirke gemmer i 

øvrigt på en smuk historie om præsten Josef Rohrmoser – der er mindet med en plade 

på kirkemuren hvor teksten beskriver, at ”han er et forbillede for os alle” – og hvorfor 

nu det? 

I disse tider er det værd at blive mindet om en mand af Rohrmosers støbning. 

Han nægtede at lade sig kue af det nazistiske styre og rose føreren og andre i sine 

prædikener – tværtimod. Han fastholdt at det nazistiske billede af et herrefolk, en 

gruppe mennesker der var andre overlegne – at andre religioner og folkeslag var 

mindre værd, det simpelthen ikke var foreneligt med det kristne budskab. 

Det betød at overmagten til sidst opgav og startede med at give ham 1 års fængsel i 

1939, da han stadig ikke makkede ret, fjernede de ham fra hans embede og placerede 

ham 5 år i koncentrationslejren Dachau.  

Han overlevede heldigvis, en mand af stor styrke, han var 61 i 1940, og kom tilbage 

og levede helt indtil 1961, ikke kun som forbillede men bestemt også som en konstant 

omvandrende dårlig samvittighed for de, der ikke sagde fra! 

En udflugt til den nærliggende Bad Ischl måtte der også til. Denne smukt beliggende 

by indeholder et par ekstraordinære seværdigheder. 



Først og fremmest Kaiservilla – sommerresidens for Kaiser Franz Joseph 1. og hans 

kone Sisi 

Villaen er et smukt lille lystslot i en fin park som bestemt er et kig værd 

 

 

 
Vi skulle lige prøve det der panoramaeffekt – lidt skævt – men både huset og fruen er da kønne. 

 

For historisk interesserede skal det nævnes, at det var her Franz Joseph underskrev 

den krigserklæring mod Serbien som startede 1. verdenskrig – så virker det hele ikke 

så fredeligt længere 

Komponisten Franz Lehar, som nok er mest kendt for operetten Den glade Enke, 

boede i Bad Ischl, hans villa kan beses ved floden. En lidt mindre kendt historie om 

Lehar er, at han som jødisk gift kun reddede sit og fruens liv under 2. verdenskrig ved 

hjælp af Albert Göring, en broder til Hitlers næstkommanderende Hermann Göring – 

hvis man husker filmen Schindlers Liste (og hvem gør ikke det) så kan Albert Görings 

historie være fin at læse op på – men det er jo noget helt andet. 

Byen rummer også en Trinkhalle – fungerer i dag som turistkontor og gæstehus som 

de kalder det. 

Oprindeligt blev det opført som kursted – man kom for at drikke vand og tage helende 

bade i samme.  

Med det alkoholindtag der var dagens orden hos de fine i Østrig-Ungarn så har det 

nok også været tiltrængt med sådan en gang ind- og udvortes gennemskylninger 



 

 
Trinkhalle i Bad Ischl. 

 

Et besøg i Salzburg måtte naturligvis også til – for en musiker er det jo i sig selv et 

mekka og dertil kunne vores tossede familie lokkes med hele 3 ting: Den fantastiske 

fæstning Hohensalzburg, konditoribesøg (den havde I ikke luret hva?) og ikke mindst 

den oprindelige, den ægte, den helt rigtige MOZARTKUGEL, afsted med os.  

Vi fandt en parkeringsplads tæt på floden Salzach og gik igennem den gamle del af 

byen mod Hohensalzburg. Man kan komme op til fæstningen med en fin kabelbane, 

der dog er blevet moderniseret en del siden den blev sat op i 1892, men sjovt er det. 

Det er også et imponerende stort sted – ligesom Ehenbreitstein som vi besøgte i 

Koblenz, er det faktisk så stort at det er en lille smule svært at forholde sig til. 

 
Fæstning = kanoner, så er 8 årige drenge helt med 



Men overalt hvor man kommer frem og kan kigge ud, er udsigterne spektakulære, 

Salzburg er porten til Alperne som nærmest står som en væg få kilometer væk.  

Andre steder er det udsigten over byen og floden der imponerer – og på afstand er 

fæstningen i sig selv fantastisk at skue – noget helt særligt skulle det være at stå på 

Mönchberg udenfor byen og se fæstningen ved solnedgang – det nåede vi så ikke. 

 
Simone er tæt på lykkelig, hun elsker alperne 

 
Ikke det bedste foto, men man fornemmer byen og floden, smukt er det 



Nu skal det jo ikke gå op i fæstninger det hele, så vi springer let henover besøget på 

det lille dukketeatermuseum, de mange gyder, ornamenteringer, flere kanoner, 

udsigter og andet der kan være helt ligegyldigt når der er kage i nærheden: 

 
Tomaselli – og som den skarpsindige bemærker, så viser posen i baggrunden at vi allerede havde besøgt konditor 

Fürst og købt Mozartkugln. 

Når man er i Salzburg, så bør mindst et af konditoribesøgene være hos Tomaselli på 

Alten Markt. Man kan så passende lade appetitten op (hvis det er nødvendigt) ved at 

gå rundt til nogle af de mange handlende på markedspladsen – den dag vi var der, 

der var fyldt op med fristelser og lokale varer overalt. 

Tomasellis er den ældste Cafe i Østrig – i hvert fald den cafe der har været i gang på 

det samme sted i længst tid. Selve stedet har været Kaffeehaus siden 1700 tallet og 

siden 12. marts 1852 har den været drevet af familien Tomaselli. 

Det er et dejligt sted – der er kaffetjenere, kagedamer, mørkt træ og alt hvad der 

hører sig til.  

Det er faktisk fint for sådan nogle som os, at der kommer en dame rundt og viser lidt 

forskelligt kage – vores familie er kendt for at gå totalt i stå når udvalget i en disk er 

altfor stort – tænk hvis vi valgte det forkerte!!. 

Det var fine kager og en dejligt besøg i end tidslomme – det blev i øvrigt understreget 

af, at man måtte ryge på stedet. Den last har vi ikke længere, men meget pudsigt at 



sidde et fint kagested, og så dampes der på livet løs rundt omkring – det har vi 

fuldkommen glemt hvordan er – selvom den danske rygelov ikke er så gammel. 

Tilbage til Camping Lindenstrand og spise aftensmad og så til den store test – 

hvordan er det med de der Mozartkugln: 

 

 

 

 

 

 

Som tidligere skrevet, så havde vi rundet Konditori Fürst for at få nogle af de helt 

rigtige kugler med hjem. Den gode Paul Fürst var nemlig manden der kreerede denne 

chokoladekugle med fyld af Pistacie og nougat, tilbage i 1890.  

Som det efterhånden må være klart for det fleste, så tager vi vores dessert, kage og 

den slags meget alvorligt, så der var set frem til det her – LÆNGE. 

Resultatet: Vi spiser aldrig andre igen – de der man kan købe i supermarkeder med et 

fint billede af Wolfgang Amadeus og andre vi har fået, tåler ingen sammenligning med 

dette ædle produkt. 

Nuvel, det var heller ikke gratis, men de er håndlavede, friske og fuldkommen 

uimodståelige. 

 

 

 



 
Sommerrodelbahn Strobl 

En højtelsket østrigsk specialitet er Sommerrodel – sommerkælk. De glade folk 

kommer muligvis til at savne snelivet om sommeren og har derfor anbragt et ikke helt 

ubetydeligt antal rodelbaner i det ganske land – også her ved Wolfgangsee – det 

skulle vi naturligvis også prøve, undtagen Simone der ikke lige mente der var noget 

for kvinder i en eller anden alder. 

De findes i forskellige afskygninger, Strobl-banen er en hvor man kører på sin slæde i 

en stålrende en kilometer med et fald på 160 meter. Det lyder måske ikke så 

voldsomt, men det går rigeligt stærkt for de fleste. Stålrenden ligger på jorden, nogle 

steder nedgravet  og er andre steder hævet over og har nogle drabelige sving – og 

det er fantastisk sjovt! 

Vi fik os nogle gevaldige ture og ikke mindst vores egen fartprinsesse Alberte fik fuld 

valuta for pengene, da hun i et forsøg på at sætte verdensrekord, oversatsede og 

bremsede i et sving, med det resultat at hun røg ud af slæden. 

Det kostede lidt hudafskrabninger og ikke mindst lidt sår på stoltheden, men ikke 

mindst Anton var megastolt af sin superseje storesøster, der altid giver den en ekstra 

skalle 

 



 
Alberte inden det gik galt 

Disse baner findes overalt i Østrig og Tyskland – det er synd at snyde sig selv for 

fornøjelsen hvis man kommer forbi en. 

Vi havde først og fremmest valgt Wolfgangsee på grund af bademulighederne, derfor 

var det naturligvis lidt ærgerligt at vejret var så omskifteligt – men vi nåede da at 

bade en hel del  

 

 

 
De glade badedyr – endnu et traditionsfoto 



En anden lidt hyggelig underholdningsmulighed er, at leje en eldreven både i byen St. 

Gilgen og begive sig ud på Wolfgangsee – her kan alle være med, det går tilpas 

langsomt, koster ikke alverden og er ret hyggeligt – det gav os også mulighed for at 

kigge nærmere på den lidt utilnærmelige del af den østlige bred, der præges af en  

høj klippevæg, der ser ud til nærmest at stige direkte op af vandet.

 

 



 

 

Alle fik lov at styre, det bragte lidt panik med skiften plads og vippen i båden o.s.v, vi 

fik set den lodrette væg OG vi sluttede naturligvis turen af med et besøg på St. 

Gilgens absolut bedste…. Konditori 

 
Vi fik også vand! 

 

 

Som skrevet, så var det også en tur hvor terninger, spil, tusser, internet og andet 

kom i brug i rigt mål – Erik benyttede f.eks regnen til at vise hvordan et spil 500 skal 



skæres, også en specialitet fra barndommens ferier i Tønder – hvor han sad ind i 

mormors kortklub – et benhårdt selskab af Sønderjyske kvinder, der nok vidste 

hvornår man tog bunken eller lod den ligge – så kan i komme med jeres ipads og 

telefonspil – når først en mand lægger ned, så lægger han ned! 

 
Selvom der er langt imellem den yngste og del ældste, så kan man godt hygge sig med tablet´ten 

 

Det klassiske campingliv krydret med vores særegne måde at leve på, vi får hjemme- 

bagte boller lørdag! Vi får bacon og æg søndag! – det gider vi ikke diskutere, så ved 

vi ligesom også hvad der er i vente – og Erik får brugt både solsejl (nyt som nævnt) 



og gasblus (!) jaja – men gentagelser gør ikke noget, sådan er vores liv jo, en lang 

gentagelse – sådan kan vi nu bedst  

OG mens vi er i gang med det – så nåede vi efterhånden frem til sidste aften på den 

dejlige Lindenstrand og dermed det frygtede og med spænding imødesete – 

SELVUDLØSERFAMILIEFOTO! 

Det skal dog lige med, at det var lykkedes Simone at få Erik til at kigge på vejrud- 

sigten og overtale ham til at hive forteltet ned om eftermiddagen 

 
Skyerne i baggrunden fortæller vist hvor det bærer hen 

Se det var han ualmindeligt glad for næste morgen, da han gik over for at sige farvel 

til den gode Morten Bruun og Fr. Heidi, der stod med nedtagning af isabellaen i det 

værste regnvejr i mands minde – der lå vores eget godt og tørt i tagboksen. 

Tilbage til sporet – dette sagnomspundne feriefoto der har fulgt os altid, var udset til 

at blive taget på terrassen foran restauranten Seegasthof Gamsjaga – den ubetinget 

bedste Schnitzelpusher i omegnen – og er der noget vi holder af så er det: Panering,  

det måtte der til på sidste aften. 

De skuffede heller ikke denne gang, lad os bare udtrykke det sådan, kommer man 

forbi, så kig ind. 

 

 

 



 
Der var det så – selvudløser 2014 – hvorfor hunden lige skulle vende ryggen til??, men ellers ser vi da helt tilregnelige 

ud – ikke sandt? 

Ellers var vi nået derhen, hvor dele af teenagesegmentet havde fået nok af visse for- 

ældres trang til at tage fotos i tide og ikke mindst utide – det familiefoto skulle lige- 

som være det sidste, men tag ikke fejl – vi stopper aldrig – resultaterne bliver så fra 

tid til anden lidt pudsige. 

  



 

Nok om det, det var en strålende aften og vi kunne lægge os alle 5 (6) i vognen så vi 

var klar til abfart næste dag – der så det sådan ud: 

 

Nu var det nok med regn, vi måtte bare i tørvejr – så afsted røg vi. Det var lidt 

ærgerligt at forlade den dejlige plads med det som sidste indtryk, men vi ved vi nok 

kommer igen, her er skønt og alt fungerer upåklageligt – og så er stemningen altså 

lige noget for os. 

Vejret de første mange kilometer gav nu også lidt ekstra krydderi – det havde regnet 

og tordnet voldsom hele natten, så der var masser af vandfald fra bjergene – smukke 

og anderledes scenerier. 

Det dårlige vejr fulgte os, så vores oprindelige plan om at køre til Camping 

Kratzmühle og bruge to overnatninger hjem, blev ændret. Vi besluttede at køre til det 

blev bedre vejr og så tage den derfra. 

Det blev så en lidt anderledes tur end først planlagt, men ungerne kan sagtens under- 

holdes af diverse maskine, bare der er skærme på – udsigten skal man jo helst ikke 



have for meget af (gammelsur – ikke det fjerneste) så det gik fint op igennem Bayern 

til vi til sidst endte på endnu en slotscamping, som så mange kender, Issigau. 

 

 
Topunderholdning – der er gang i både dvd og tablets 

 

Denne fine lille plads fungerede perfekt til en enkelt overnatning, stor var glæden 

også da det viste sig at der også var en glimrende restaurant – Vielen dank – 

Schnitzel noch einmal – men nu kan vi alle lide det, så det går fint 



 
Til børnenes udelte begejstring, rutter de ikke med salaten på Issigau 

Vi var i øvrigt blevet indhentet af en af vores families skønne traditioner – Flora var 

kommet i løbetid. Det har vi prøvet på flere ferier, det betyder at man får besøg af 

mange dejlige hanhunde, der på alle tider af døgnet højlydt og gerne viser deres 

begejstring for den unge dame, der så til gengæld er så tilpas enfoldig, at hun ikke 

rigtigt fatter noget. 

Her på Issigau havde vi i alle de timer vi boede der besøg af en lille fiffig han, men 

Simone har (belært af tidligere oplevelser) altid to snore med, det er også fint når 

man møder bejlerne ude på tur, så er det bare en hund i hver hånd, så kører det 

 



 
Vi har den tyske bejler til venstre i billedet 

Efter morgenmad blev beslutningen, at tage den hele vejen hjem til Gevninge, 

trafikken skulle være til at overse, så hvis Erik kunne klare den, så var det sådan 

flertallet ønskede det. 

Det gik fint, afsted med os op til Braunschweig af motorvejen og ud på B4, frokost på 

Lüneburger Heide med hotdogs fra campingvogn og så videre op over Elben ved 

Marschacht – det var bare med at holde sig fra motorvejene. Det betød så også op til 

Neumünster og ud på motorvej 7 der = ved aftensmadstid var vi nået frem til en af 

Eriks erklærede favoritaversioner, Raststätte Hüttener Berge. Det viser faktisk lidt om 

chaufførens ufattelige tålmodighed, store overbærenhed og ikke mindst hvor meget 

han sætter pris på sin familie, at han vælger at udsætte sig for de sindsbevægelser 

han ved det betyder, at stoppe netop der .  

Vi laver normalt mad selv, det kan bare ikke altid lade sig gøre og så må der andet til, 

motorvejsrestauranter er ret dårlige, sådan generelt, men denne tager prisen – ikke 

desto mindre: 

 



Pyt med det, selvom det smager forfærdeligt, det er stadig ferie og børnene er glade bare der er fritter 

Så var vi klar til de afsluttende etaper i, hvad vi vidste, ville blive den sidste familie 

campingferie i vores trofaste Citroen C5. 

Sommerferien 2015 var allerede bestemt i 2012 – en længere tur til USA og vi var 

klar over at bilen senest ville blive skiftet i februar 2016 – sådan noget planlægger vi 

nemlig (altså det gør Erik) – på den måde en lidt vemodig afslutning. Det viser også 

lidt om hvor mærkelige vi voksne i familien egentligt er – at vi den 1. august 2014 

kan sidde og synes det er trist at det er sidste langtur med en bil, som vi muligvis 

skiller os af med halvandet år efter!! (Det skulle så vise sig at blive i dec 2015) – men 

sådan er vi 

Det lykkedes os at holde hele vejen hjem – så da klokken var 01.22 den 2. august 

stod ekvipagen foran vores dejlige hus i Gevninge: 

 

 



Trods det mildest talt skiftende vejr var alle enige om, at det havde været aldeles 

strålende og, at det alt andet lige, også er rart at komme hjem igen. 

Denne beretning har været længere undervejs end normalt, men alligevel håber vi at 

det måske kan inspirere nogle andre. Ligesom vi igennem vores nu 6 år som campis- 

ter er blevet det af alle jer andre – ingen nævnt, igen glemt. 

Hvis i har lyst til at kommentere, eller spørge eller noget andet, så kontakt os på 

erik@effyogeliten.dk. 

Hvis nogle skulle have lyst til at få beretningen fra vores rejse i USA 2015, så er det 

også den vej – det er jo ikke camping så den kommer ikke på de vanlige kanaler 

God ferie alle 

Simone & Erik 
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