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For første gang skulle vi i år, holde hele vores sommerferie i campingvogn. Vi fik først vores
dejlige Knaus 450 d. 1. juni sidste år, da var ferien forlængst bestilt, så det blev kun til en
sommeruge, til gengæld tog vi rigelig revanche resten af året, vi nåede 60 overnatninger i
2010, så vi følte os ikke snydt.
Vi er stadig begyndere, så vi har suget informationer til os, fra alle de fantastiske
rejsebeskrivelser vi har kunnet se på alle mulige private hjemmesider, og har haft stor
hjælp af de debatfora vi har kunnet finde rundt omkring – nu synes vi, at vi godt vil betale
lidt tilbage 

I løbet af foråret, var vi blevet enige om, at
holde ferie med vores tre børn på ClairVacance i
Alsace. Det er næsten umuligt at dække alle
behov og opfylde alle krav, når børnene er fra 4
til 13 år og de gamle er 43 og 49 og lidt
mærkelige. Vi havde kigget ind på pladsen i
2010 og det virkede som en god idé.

Kruså Camping var helt fin, virkede veldrevet og
der var rent og pænt overalt, men 450 kroner
for at køre ind kl 20:00 og ud igen kl 9:30, så er
det altså også betalt.

Vi havde bestilt plads fra mandag den 11. juli og
planen var at køre hjemmefra Gevninge søndag
kl. 7 og køre ind i Northeim – det ændrede vi
naturligvis…
Vi fik mulighed for at stikke allerede lørdag
eftermiddag – det havde flere fordele, bl.a også
at dæmpe specielt datterens rejsefeber, børnene
fik nemlig først besked lørdag formiddag, så vi
var ude af døren 15:30.
En pause på Kildebjerg Nord, vi forsøger altid at
stoppe præcis hver anden time, så var vi
fremme på Kruså Camping og kunne indtage
den spaghetti med kødsauce vi havde lavet
aftenen før.
Morgenmad i Kruså, mange har fortalt os at teenagebørn er helt pjattede med at sove i telt – sådan er det
ikke hos os, i transit er det pænt de gamle der må
hygge sig i kuppelteltet – det gør vi så 

Så var det søndagskørsel ned gennem Tyskland,
det gik meget fint, ikke så megen stau og med
de pauser hver anden time vi konsekvent overholder, så er stemningen også god. Det passer
med en film på DVD, børnene bestemmer på
skift hvad de ser, Gustav på 13 læser og roder
med Ipod når Anton på 4 ser sine tegnefilm –
Alberte er 11 og har det fint med alle film.
Vores lille optog tidligt søndag morgen i Kruså

Maden på turene er et kapitel for sig – det man
får tilbudt på langt de fleste rastepladser er af
alt for ringe kvalitet til, at vi vil have med det at

gøre. Når man er 5 afsted bliver det også noget
af en udskrivning. Vi har med hjemmefra, så der
kan smøres en mad på vejen. CV’en hænger jo
dejligt praktisk bagpå, så forældrene kan få sig
en hjemmelavet latte – i stedet for at betale 3.5
euros for det.

Det er også noget af en skrækscenarie for os, at
køre igennem til bestemmelsesstedet for så at
kæmpe med fortelt og webergrill, mens ungerne
skændes og alting er kaos – sådan ville det
nemlig gå for os, hvis ikke vi gjorde det i vores
eget tempo

Naturligvis skal der også være plads til en
bratwurst og is, men bare ikke hver gang.
Den navnkundige F. Bruun havde forsynet os
med en alternativ rute til Kasselbakkerne, den
som alle omtaler som Kirsebærruten, vi glemte
at køre af  Så det var bare over bakkerne som
vi plejer, det er altså heller ikke noget problem.
Vi sprang Northeim over, da vi nu havde ”snydt i
forvejen” valgte vi at køre syd for Frankfurt til
Mörfelden – en plads vi havde fundet hos
Halaje.dk der virkeligt er et flot anlagt site med
rigtigt mange gode tips – Tak for det.
På pladsen er en italiensk restaurant så ungerne
fik både pizza, sodavand og lidt fritter, jojo,
selvom man springer det over på vejen, så hører
det ferien til.
Anton roder med gameboy og Alberte glæder sig

Kl 14:30 kørte vi ind på ClairVacance i smukt
solskin, blev vel modtaget og anvist en fin
hjørneplads, med flinke naboer der hjalp os med
at skubbe CV’en det sidste stykke ind på parcellen.
På et par timer fik vi installeret os med fortelt,
tørrestativ, feltsenge, strøm og vand og alt det
andet der hører til. Så kunne vi sende Erik og
Alberte af sted til Hyper-U i Colmar, 10
minutters kørsel derfra.

Anton er oftest første mand oppe, her med havregryn i
Mörfelden

Det supermarked som vi kender fra tidligere
besøg på egnen, har bare alt! Kvaliteten i kød,
fisk, grønt og oste er nok til at overveje
immigration

Det regnede ret meget det meste af aftenen og
natten med, så er det man skal huske at lyne
teltet helt i – det gør vi fra nu af.
Mandag så sidste etape mod Alsace, vi havde
valgt Alsace p.g.a afstanden. Vi voksne havde
været der uden børnene og synes at Alsace også
har meget at byde dem på.
Med 2 overnatninger undervejs må tempoet
også siges at være, så alle kan få sjælen med og
som vi har læst så mange steder, så starter
ferien hjemme i indkørslen.
Netop ankommet – Gustav ”chiller” som han siger

Et ordentligt indkøb og vi tilbagevender med et
farseret svinebryst, gode pølser, salat og
jordbærsaftevand – så er der ikke et øje tørt.

personer mandag – søndag og det løb alt i alt op
i 256 euros.

Mad skaber altid glæde i vores familie, selvom Erik
efterhånden ligner en der trænger til at sove.

Vi laver stort set altid mad selv. Madlavning er
en stor interesse og det er sjovt at lave
variationer af det lokale køkken der hvor vi
kommer hen
Vi bruger en lille Weber Q100 gasgrill, den er
stor nok til os 5. Den kan blive varm nok til at
grille rigtigt, og så vejer den ingenting.
På vintercamping er den også et hit, først ved
minus 20 begynder der at blive problemer med
flaskegas, så bruger man bare de små dyre
flasker fra Weber, der kan holdes indendøre
indtil de skal i brug.
Det betyder også at vi ikke bruger køkkenet i
CV’en, vi gider ikke stegeos i vores soveværelse.

Formiddagshygge

Vores CV er ikke verdens største og fungerer
bedst som vogn bare for de gamle, sådan er det
også for det meste. Når vi så har ungerne med,
så bruger vi forteltet. Anton sover i
siddegruppen i vognen, de to store har feltsenge
i den ene ende af forteltet, adskilt af et
almindeligt gardin. Det fungerer, mod alle odds,
faktisk godt.

Skal vi have morgenbrød bager vi det selv,
selvom der naturligvis også skal købes et par
croissanter når man nu er i Frankrig.
Det fungerer godt, maden er sund, børnene
synes engang imellem, at der er lidt langt
imellem pizzaerne, men det får de nu tit nok,
også på ferier.
Så havde vi ellers nogle dejlige dage på pladsen.
ClairVacance kan på det varmeste anbefales til
børnefamilier, det lader dog ikke til at være
nødvendigt, der tales mere dansk end noget
andet på pladsen og specielt 4 årige Anton
havde stor glæde af de andre danske børn.
Alting er rent og pænt, der gøres rent flere
gange hver dag, swimmingpoolen var rigeligt til
os og så er det tilmed ret billigt. Vi boede 5

Vi havde på forhånd bestemt os for at par
udflugter, vores børn kan godt lide at være

forberedte på hvad der skal ske – det kan vi i
øvrigt også selv – vi er ikke gode til at afvige for
meget fra planen.

naturligvis lå i CV’en på pladsen, reddede
situationen – til gengæld lignede familien
efterhånden en samling rimeligt samspilsramte
på udflugt

Vi var sikre på at vores børn skulle se
Strasbourg som vi forældre selv holder meget
af, så da torsdag ikke bød på højt solskin drog vi
af sted til denne smukke by.

Vi ved ikke hvorfor, men vi kommer tit til at ligne – ja
hvad?.

Men pyt med det, vi nåede restauranten, og
med Flammkuchen og Coq au Riesling i rigelige
mængder, da stiger humøret altid et par grader.
Til gengæld udsatte vi resten af dagens program
til en anden dag – satte kursen mod pladsen til
en gang solid forteltshygge

Anton og Alberte tog en tur i den gamle karrusel på
Place Guthenberg.

Mange ture til byen har gjort, at vi efterhånden
kender den ret godt. Derfor også dette lille tip:
Der er altid plads i parkeringskælderen under
Place Guthenberg – den ligger tilmed lige
mellem Katedralen, hvor også Maison
Kammerzeil kan beses og kvarteret Petit France.
Katedralen er imponerende, om aftenen er den
belyst og man må sige at franskmændenes ry
som illumatorer her slås fast. Det er både smukt
og dramatisk. Byens ældste bindingsværkshus
Kammerzeil er også imponerende, men blegner
dog noget ved siden af den enorme kirke.
Så var planen at vi skulle vindusshoppe gennem
byen til Petit France, hvor vi ville indtage vores
frokost på en restaurant hvor der er åbent ud til
kanalen – så begyndte det til gengæld at regne,
rigtigt regne.
Det lader man sig jo ikke slå ud af, så et
hasteindkøb af regnslag, da alt regnstøj

Anton og far på restaurant – det er noget der dur!

Fredag gik turen til KZ-Lejren Natzweiler ved
Struthof. Denne lejr kan anbefales når man har
med lidt mindre børn at gøre, den er ikke så
voldsom som Auschwitz og andre. Struthof var
ikke en udryddelseslejr, men skam grusom nok.

Vores børn har ikke det samme forhold til 2.
verdenskrig og de grusomheder der fandt sted
under ly af nazismen eller for den sags skyld
Stalins brutale fremfærd overfor alle der ikke var
partitro i Sovjet, som os andre.
Vi synes det er vigtigt at vise børn, hvordan
tingene kan udvikle sig hvis man ikke passer på.
Hvordan ignorance og tro på at man er bedre
end alle andre, at andres religioner eller
overbevisninger ikke er værdige, kan føre til
vanvittige og umenneskelige handlinger.

Alle 3 børn var tydeligt mærkede af historierne.

Efter sådan en omgang, så skal der ske noget
andet – så vi begav os mod en anden af de på
forhånd planlagte seværdigheder, abebjerget i
Kintzheim.
For nogen kan det måske virke helt tosset på
denne måde gå fra den ene yderlighed til den
anden, men for os giver det mening – livet har
mange facetter, det smukke er intet uden det
grimme, tragedien intet uden komikken.

Indgangen til KZ-lejren

Abebjerget er en fin oplevelse, med et par
hundrede fritgående aber, der tusser rundt som
de har lyst – den gamle joke med hvem der er
publikum og hvem der er udstillet holder her.

Lejren blev anlagt på et skisportssted, man
brugte et anneks til et hotel som gaskammer.
Årsagen til placeringen var, at tyske geologer
havde fundet en forekomst af granit man mente
det var værd at udnytte.
Hertil førtes i meget stort omfang modstandsfolk, også fra Danmark og jøder fra bl.a.
Frankrig og Polen. Her var et lille medicinsk
værksted hvor nazi-læger udførte grusomme
forsøg på mennesker.
For børnene har det helt sikkert betydet noget at
se stedet, specielt historien om en 16 årig fransk
drengs lidelser og død bragte det tæt på.
Det helt absurde i, at se lejrkommandantens
store villa, med tilhørende swimmingpool
liggende 100 meter fra barakkerne og
krematoriet, kunne også mærkes.

Se der kommer flere

Man kan fodre aberne med popcorn, som udleveres af stedet og følge fodringer af den mere
autoriserede slags

Lidt ude af kronologien kommer lige et billede af
smukke Simone, hun fiser altid rundt og tager billeder
af os andre og sørger for at det hele klapper, men hun
er ikke nem at fange

Alberte og en abe der flader lidt ud

Dagen sluttede af med et besøg i den helt
vidunderlige by Equisheim, for at indtage
eftermiddagskaffe og en enkelt kage hos den
lokale konditor

Gustav, Kagen – stilisme

Lørdag var vores sidste dag på ClairVacance og
ren afslapning. Vi havde planlagt at stå relativt
tidligt op søndag, Simone ville fodre børn af
mens Erik ville tage sig af at få taget fortelt ned
og pakket det meste sammen. Så var det planen
at vi ville køre 400 km op i Tyskland til en plads
vi havde fundet på nettet: Asel-Süd, der
reklamerede med ren bondegårdshygge ved
Edersee – jaja vi fik se.

Vi fik afregnet og kom af sted efter planen, da
det var søndag skulle trafikken også være
rimelig.
Vores nyindkøbte TOMTOM navigator skulle
være kvinde for at styre os uden om de værste
køer – det gjorde den også på vejen fra
Danmark, men det kræver at computerne får de
oplysninger de skal have – og her var vist gået
noget galt.
Lige efter den sidste rundkørsel i Frankrig,
mellem den franske motorvej og den tyske mod
Karlsruhe, stoppede alting. Motorvejen var
spærret i begge retninger, alle skulle af og
udenom.

Det trak tænder ud….. Men vi tog det med højt
humør – vi var stadig på ferie.

rent i baderum og på toiletter, og der er
umådeligt smukt. (og BILLIGT)

Vi ankom til pladsen lidt senere end planlagt, det
regnede ret meget, men pyt med det.
Receptionen lå på gårdspladsen, der var
fritgående gedekid, nogle vaskebjørne i et bur,
det hele virkede lidt rodet men rart.
Resten af stedet var en anelse særpræget. Der
var trods det fæle vejr pænt med mennesker, en
del FC St Pauli fans havde gang i piratflag,
fodbold og heavy. Nogle senhippier lavede bål
(har ikke set så megen velour siden
sluthalvfjerdserne til en Shit & Chanel koncert)
Der var en stor, ret bombet, fastliggerkoloni og
den annoncerede strand lignede noget vi sidst så
i Vor Frue på sidstedagen under Roskilde
Festival.
Det der gjorde det mest trist var nok vejret, der
var mudder i baderummene og det hele var lidt
gråt.
Et hurtigt familieråd afgjorde, at vi alle sov i
campingvognen og at vi ville køre videre straks
vi vågnede.

Afslapning på Wesercamping

Vi kan på det varmeste anbefale pladsen, både
som transit, men også som hyggelig ferieplads.
Byen Hemeln gør ikke meget væsen af sig, men
det er sjovt med gårde helt ind i hovedgaden.
Med en lille kabelfærge kan man komme over
Weser til tvillingebyen Reinhardtshagen hvor der
er supermarkeder, benzintank o.s.v.
En udflugt til Hann-Münden er bestemt også en
god ide. Det er den by i Tyskland med flest
bindingsværkshuse og så er den kendt viden om
som byen med de tre floder: her flyder Fulda og
Werra sammen og bliver til Weser. Det er meget
fascinerende at kigge på de mange sluser og det
brusende vand, den berømte Wesersten og
ganske enkelt imponerende som byen ser ud
med tårne, borgmur o.s.v

De store i rundsiddegruppen

I virkeligheden er det lidt synd, der er ingen tvivl
om at alle på pladsen hyggede sig, folk var
flinke og rare – vi kunne bare ikke se os selv lige
der.
Når den slags småkriser indtræffer, er det rart at
have noget at falde tilbage på. Knap 90 km
derfra ligger en plads vi gamle brugte sidste år:
Wesercamping i Hemeln ved HannoverschMünden.
Det er en lille hyggelig plads, beliggende lige
ned til Weser. Michael og Iris der driver den, er
umådeligt elskværdige og hjælpsomme, der er

Denne slagter i Hann-Münden vinder år efter år det
tyske mesterskab i bratwurst!! Gustav forstår
tydeligvis hvorfor.

Vi fik pølser og kartoffelmos af bedste slags hos
den lokale tyske mester udi den ædle Bratwurst

og indkøbte store kager til at tage med tilbage
på pladsen.

gevaldigt i hinandens selskab, med kaffe,
højtlæsning og gode snakke i bilen.

Tilbage på pladsen for at festligholde den sidste
aften med børnene inden de skulle køres hjem.
Med delebørn er det jo sådan at ferierne bliver
delt op og nu var det tid til at komme hjem til de
andre forældre.

Det startede ikke godt, vi lagde ud i København
kl 14:30 og allerede i Folehaven var den gal.
Stort uheld på Køge Bugt, så vi måtte af KøgeTåstrup Landevejen og var naturligvis ikke de
eneste. Det var dog det eneste uautoriserede
stop på vejen.
Lidt morsomt var det, da vi efter at have kørt af
motorvejen i Tyskland, på vej opad i
Weserbergland, i en lille by pludselig måtte
stoppe op, da en større vaskebjørnefamilie
havde besluttet sig for at krydse vejen, 8 dyr i
alt.
22:30 Fredag rullede vi atter ind på
Wesercamping og kunne gå trætte i seng i vores
dejlige vogn.

Det traditionelle selvudløserfoto, i år ved Weser

Vi havde aftalt med Iris og Michael på
Wesercamping, at vi kunne lade CV’en stå, så vi
pakkede fortelt og tog det med hjem til
Gevninge sammen med børnene. Et par dages
afslappende tøjvask hjemme, så blev alle 3
unger afleveret og fredag kl 14:30 stævnede de
gamle atter mod syd.

Wesercamping om morgenen – det er da en dejlig
plads?

Lørdag d. 23. juli kunne vi så spænde vognen
for og begynde 2. del af vores sommerodyssé.
Endnu engang tog vi færgen over Weser, kørte
til Hann-Münden, men i stedet for at køre
direkte på motorvejen, fulgte vi landevejen
langs Fulda til Kassel – en meget smuk tur. Vi
blev enige om, at vi på et tidspunkt skal tage
cyklerne med til Wesercamping for at udforske
de berømte fahrradweger langs de tre floder.

Hjemad i strakt galop

Det kan måske også virke lidt vanvittigt, sådan
at køre 700 km hjem for så at vende om igen.
Men når det nu er sådan at man engang imellem
skal undvære sine børn, så er det ikke det
værste man kan gøre, det med at tage på ferie.
Køreturen synes vi ikke er noget, vi hygger os

Nu gik turen mod Ligurien – vi havde bestilt 5
dage på Camping Bella Vista i Albenga, så af
sted på motorvej.
Denne gang igennem Schweiz, noget vi trods
utallige ture sydpå, aldrig havde prøvet. Det
betød også at vi slap for endnu en gennemkørsel
af vejarbejderne omkring Frankfurt og
Karlsruhe, nu var det over mod Würzburg og
Ulm, for at krydse grænsen ved Bregenz.

Det var – trods ADACs advarsler en ualmindeligt
fredelig tur – der var stort set ingen trafik
mellem Kassel og Schweiz – Lørdag den 23/7!!

Man tror ikke at det er A7 en lørdag i juli
Vi havde glemt at få FDM til at sælge os en
vignette til Østrig sammen med dem vi havde
fået til Schweiz, men det fik vi da købt i
Tyskland, så ingen problemer dér.
Turen gennem Schweiz var meget imponerende,
vi have læst at motorvejene ikke var de bedste
o.s.v. Vi oplevede kun gode veje med de flotte
bjerge omkring os hele vejen. Det var klart vejr
så sneen på et par af toppene kunne vi også se.
Vi havde tænkt os en transitplads i Schweiz og
trods Schweizernes ry for at være punktlige
grænsende til det pernitne, så fik vi ikke svar på
de tre emails vi havde sendt til pladser, vi
tænkte at det nok gik alligevel.
Det sidste stykke inden Bellinzona, som vi havde
udset os til overnatning, tog sin tid, det gik
rimeligt meget opad – vores Citroen C8 er godt
nok en 2,2, men det er benzin, så det er meget
den skal slæbe over.
Vi nåede lige at svinge ud til venstre, da det gik
op for os, at vores TOMTOM var ved at sende os
over San Benardino passet i stedet for igennem
tunnelen, det havde været flot, vi skulle skam
nok være kommet over, men trætte og kl 21:30
havde det ikke været noget for os – vi tog
tunnelen.

God fart mellem bjergene i Schweiz
Da vi ankom til campingpladsen, konstaterede vi
at halvdelen af Schweiz havde fået den samme
lyse ide – der var completo. 4-5 CV og campere
havde stillet sig lige uden for pladsen på noget
græs, så det luskede vi os også til, hurtig
tandbørstning og så var det i seng – trætte.
5 minutter efter hører vi at der bankes på CV’en
bag os, så vi hopper i shortsne igen og går ud –
en ung mand kommer hen og spørger om vi ved
hvor de andre campister er, og fortæller at vi
ikke kan holde dér, politiet vil ikke have det, vi
skal køre lidt længere hen, parkere på en stor
plads ved skolen, det må vi godt.
Det retter vi os efter mens han banker videre.
Skolen finder vi, også p-pladsen, stedet virker
lidt øde, en enkelt ung mand kommer drønende i
sin Punto, ellers er der ikke nogen. Vi er ikke
helt vilde med det.
Vi går i seng, Simone falder i søvn og lidt senere
hører Erik Puntoen returnere og stoppe op. Ud af
vognen igen – ”HALLO” virker altid, den unge
mand har travlt med sin mobil. Da er det at det
går op for os at vi har gjort alt det vi er blevet
advaret mod på campingferie.dk og andre
steder, der er heller ikke kommet andre vogne.

Vi kører igen, kommer forbi pladsen og
konstaterer at den ene camper er væk og der
stadig står et par CV.
Det er muligt at det ikke betød noget og at der
ingen fare var på færde, men vi har det godt
med at vi kørte derfra.

store vej, mod Ceriale og så køre efter deres
skilte – ikke navigator.
Det gjorde vi, og ganske rigtigt, kort efter kunne
vi køre ind af indkørslen til Bella Vista.

Vi stoppede på den første motorvejstank, her
var en del campister gået til ro, ikke mere plads,
men da pausen havde givet ny luft fortsatte vi
sydpå indtil vi nåede lidt syd for Lugano, her
kørte vi ind på en stor tank, hvor den anden
halvdel af Schweiz havde taget ophold for
natten. Vi fandt et ledigt stykke kantsten og
kunne endelig gå til ro.
Næste morgen var alt i kaos på tanken, folk tog
det roligt, men der var rigtigt, rigtigt mange og
der kom flere til. Som bonusinfo kan nævnes at
man kan gå ind i en tunnel og komme hen til
den del af rasten der hører til det nordgående
spor, her var ikke et øje og tilmed et motel hvor
man kunne købe morgenmad – 25 meter fra
kaos – sjovt 
Så var det bare af sted igen, i ganske
vidunderligt solskin forbi Comosøen, smukt at se
på, der må vi hen engang.
Resten af turen var begivenhedsløs, bortset fra
et par tankbesøg hvor den arrogance der
desværre kan være kendetegnende i Norditalien
var i fuldt flor. Her støder folk ind i hinanden og
er ret ligeglade med køkultur og almindelig
anstændig optræden, ”jeg skal frem skal jeg NU”. Det er enormt synd at det er sådan,
specielt blandt unge mænd, men vi må jo
konstatere at vi danskere i et vist omfang kan
nøjagtig det samme.
Over middag ruller vi af motorvejen ved Albenga
– vi retter os efter TOMTOM og pludselig
befinder vi os i en slags t-kryds, på en meget
smal vej, med høje mure på alle sidder – stuck
in the middle, vi kunne kun bakke. Det begynder
vi på, men det er umuligt at få vendt. En flink
bilist fortæller os, at hvis vi kører til venstre i
krydset og umiddelbart til højre, så kommer vi
til hans ejendom, der kan vi vende. Det gik ikke,
til sidst kom også politiet, så efter megen røren i
benzinen og flåen i rattet, måtte vi spænde af,
få skubbet op af en vej, drejet ned af en anden
og efter meget halløj holdt vogntoget endeligt i
den rigtige retning.
Vel ude af den labyrint, med et par lystige
TOMTOM forslag om at gentage succesen,
ringede vi til pladsen. De kunne fortælle os at
sådan var det tit, vi skulle ud af Albenga, af den

Indkørsel til Bella Vista
Pladsen ligger i et lidt pudsigt område, omgivet
af gartnerier. Det vil sige, når man kommer i juli
er man omgivet af tomme kæmpedrivhuse, det
ser mærkeligt ud. Til gengæld er der fuld gang i
den udendørs produktion af krydderurter i
potter.
Pladsen er ikke stor, heller ikke vejene på den.
Hvis man ikke har mod på at køre ind selv,
henter Andreas, den tyske altmuligmand, gerne
med en lille traktor.
Vi kom ind i fin stil, fik vores plads, og med et
par flinke hollænderes hjælp bakset vognen ind
på vores 50m2.
Det er et ganske fortrinligt sted, ikke særligt
stort, meget velplejet og veldrevet af et
hollandsk par, og med få Italienske fastliggere.
De gør til gengæld at det virkelig er et stykke
Italien, selvom der er rigtigt mange Hollændere
og Belgiere.
Pladsen er absolut anbefalelsesværdig, vi kan
ikke sige noget dårligt om den, heller ikke prisen
som nåede 220 kr pr nat med det hele. Meget
fint på den Italienske Rivera
Albenga er den nærmeste by, med
indkøbscenter og hvad dertil hører. Først og
fremmest er der dog den smukke gamle
bykerne, med gamle hus og pladser, virkeligt en
oplevelse.

Smalle gader I Albenga
Strand er her også, den er dog typisk for
området, meget stenet og der bliver meget
hurtigt dybt, ikke derfor man skal bruge tid her.
Men byen er som nævnt ganske dejlig, den er
heller ikke vanvittigt dyr at opholde sig i og skal
vi komme med et lille tip, så er et besøg i
isbaren sidst i den smukke allé: Viale Martiri
della Liberta, et stort hit. Fantastiske is lavet på
stedet og de er tilmed billige, 3 kugler, 2 euros.
Her kommer halvdelen af byen også og køber
dessert med hjem.

Cervo ligger smukt
Vi mødtes med en dansk musiker, Lars
Danielsson, som viste os et ualmindeligt dejligt
hus – derefter brugte vi dagen på at udforske
den lille by selv.
Byen ligger isoleret på en lille top, bygget i spiral
omkring en borg. Et par glimrende restauranter
og et lillebitte supermarked udgør det
pulserende liv – men stilheden og skønheden er
bjergtagende.
Et sted vi med al garanti vil vende tilbage til.

I de dage vi var der var vi på flere udflugter, og
en by som Cervo kalder bestemt på et gensyn,
med sin smukke beliggenhed.

Nu da vi så alligevel mødtes med en dansker,
der er kommet i området i 16 år, kunne vi jo lige
så godt få et par fif.

En af de dage vi var af sted, gik med en udflugt
til byen Castelvecchio Di Rocca Berbena (fra nu
af nøjes vi med det første). Byen blev for mange
år siden ”opdaget” af en gruppe svenske
musikere bl.a. Bjørn Afzelius og folk fra
Nationalteatern. Siden er nordiske musikere
kommet en del i byen – også danske. Erik er
aktiv i Dansk Musiker Forbund, som overvejer at
købe og etablere et refugium i byen. Dette skulle
lige undersøges.

Som strande anbefalede han Alessio, men ikke
mindst en lille strand lige ved Finale Ligure,
mellem to tunneller på kystvejen. Han kunne
også berette at vi – i sæsonen – kun var kort
tids kørsel fra fremragende alpin skisport

meter ned – ikke alvorligt, men dog nok til at
han ikke lige kunne passe restaurant, sej gut.

Mon ikke der kan skrives skøn musik i dette
hus?

Downtown Castelvecchio kan man vel kalde det?
Et bord med en gul voksdug, foran en dør i et
byhus signalerede dog at der muligvis var en
redning.
Ganske rigtigt bag døren åbnede der sig en fin
lille restaurant. Vi stak hovederne ind og fik at
vide at der kunne være med til os om 10 min. Vi
satte os ned – og efter kort tid blev vi beværtet
med en fin 3 retters, vi blev ikke spurgt hvad vi
havde lyst til – der var ikke andet – skønt!

Simone med udsigt til Castelvecchio fra byens
højt beliggende kapel
’
Vi sluttede besøget i byen af, med et besøg på
en lille restaurant. Vi var nået til frokosttid og
havde kun konstateret at en restaurant var
lukket (den 69 årige indehaver Antonio var
under beskæring af sine oliventræer, faldet 8

En frokost med pasta og en forrygende
tomatsauce med lidt kød i, en hovedret med
stegt kylling og nogle indmadsboller pocheret i
fedtnet, med bønner og så en fin lille dessert –
det sad lige i skabet.

På pladsen er der udplantet rosmarin, timian,
oregano, merian mellem parcellerne som man
bare tager af.
Mellem parcellerne er der opstillet en
opvaskesektion, som deles 4 og 4, ganske fikst
fundet på.

Ifølge sagkundskaben Liguriens bedste strand.
Den er kommunal og ligger mellem Finale Ligure
og Nori.
Vi tilbragte yderligere et par dage med udflugter
i omegnen. Vi var behageligt overraskede over
trafikken på kystvejen. Hvis man kører
tilsvarende på den franske side er det en lang
kø, her var lidt bedre plads.
Der er mange fine små byer langs kysten – og
kigger man lidt væk fra de fine
strandrestauranter, kan man skam også finde
ydmyge steder, hvor vores temperament passer
lidt bedre

Meget plads er 50m2 ikke, men det snyder lidt,
vi havde et par meter bag vognen hvor vi havde
grill, opvask, tøjstativ m.v.
De første dage vi boede på pladsen, havde vi en
enlig mand boende overfor – en fastligger med
et lille hegn, lidt blomster og ellers nedrullet,
solen skulle jo nødig forstyrre hans tv-kiggeri.
Han kom ud og hilste lidt i ny og næ,
diskuterede verdenssituationen med altmuligAndreas, lavede mad og hyggede sig bare – det
skulle vise sig at vi tog fejl i det med det enlige.
Pludselig ankom fruen, freden forbi, gardinerne
røg op, han fik skældt hæder og ære fra fordi
han ikke havde passet blomsterne som damen
synes de skulle o.s.v. Hendes skærebrænderstemme var unik og hendes
arbejdsomhed ikke mindre utrolig. Den ene
morgen pudsede hun hegnet – alle lameller fik
med kluden – utroligt, det var topunderholdning
selvom vi nu havde ret ondt af manden

Bella Vista er velanlagt og velplejet, ingen
skæve fliser her
Vi tilbragte også mange timer på campingpladsen der har en stemning der passer os
glimrende.
Det var en sand fornøjelse at følge med i de
italienske fastliggeres gøren og laden og ikke
mindst deres måltider.

.
Der pudses

øvrigt på, der ligger to pladser på vejen, den
anden besøgte vi – hold da op, folk lå i lag og
campingejeren blev ved med at lukke folk ind, vi
mindes ikke at have set noget lignende nogen
steder.
Vi havde besluttet os for, at køre de 300
kilometer til byen Aups i Haut-Var i Provence. Vi
har været i byen før, sidste gang i efterårsferien
2010.
Det er en flot tur, langs middelhavskysten,
masser af tunneller med betagende udsigter
over havet imellem.
Turen var uden overraskelser, bortset fra en
enkelt TOMTOM fadæse i Draguignan, eller
rettere vi skulle have vidst bedre da vi kender
området, men alligevel rettede vi os efter
damen. Det resulterede naturligvis i, at vi måtte
bakke og vende op ad bakke, med en del
grinende danske bilister som tilskuere  Pyt, vi
står gerne for underholdningen.
Efter en smuk tur op igennem Var fra
Motorvejsafkørslen ved Les Arcs, havnede vi
atter i Aups, vores egen provencalske favorit.
Byen har tre campingpladser, vi har valgt at
benytte Camping Des Pres som ligger på en eng
syd for byen. En fin lille familiedrevet plads, som
på enkel vis får tingene til at fungere.
1,2 kg Bistecca Fiorentina til grills
Men efterhånden var det også ved at være tid til
at komme videre, vi måtte tilbage til Frankrig,
Provence kaldte efter 6 dejlige dage i Italien.

Parcellerne er store på Des Pres

Det kan undre at folk kører så stærkt i Italien,
det kan ikke betale sig, man havner alligevel
altid bag en Piaggio.
Vi fik betalt regningen på 136 euros – god pris!
Vi kan som nævnt anbefale stedet, og pas i

Pladsen har en meget blandet bevoksning, så
der er skiftevis lys og skygge overalt. En
swimmingpool, en lille takeaway og nogle af de
bedst fungerende badefaciliteter vi har oplevet
på camping. Her er simpelthen rent.
Rengøringsdamen starter kl 6 om morgenen og
der bliver gået til stålet. Denne ene grundige
rengøring er nok til hele dagen – gæsterne

værdsætter indsatsen og rydder derfor op efter
sig.
Der ligger heller ikke ting og flyder omkring
poolen eller andre steder – vi er vilde med det.
Pladsen er i øvrigt åben hele året.

Plataner – dét er Provence

Swimmingpool with a view.
Aups er en dejlig by, med stort marked onsdag
og lørdag. Der bor små 5000 mennesker og
byen lever året rundt. I efteråret er det et
trøffelparadis, den velsmagende og sjældne
svamp, er efter sigende det der får tingene til at
løbe rundt i området.
Der er en stor olivenproduktion, med olie af
meget høj kvalitet.
Byen er et godt udgangspunkt for udforskning af den enorme Gorges De Verdon. På 20
minutter når man den kunstige sø Lac St Croix
som er et sandt vandsportseldorado. Der er også
fredelige strande med længere mellem folk – til
sådan nogen som os.
Det at byen ligger i 450 m., gør at nætterne er
til at sove i for os nordboere, selvom dagene er
meget varme, køler en let aftenbrise.
Udover lidt almindelig feriestemning, var der to
punkter på dagsordenen, nu da vi var nået
hertil.
Et måltid på det fine lille hotel Saint Marc, hvor
restauranten er indrettet i en gammel
olivenmølle og en kop kaffe med endnu en
musiker, Steen Jørgensen på byens ældste cafe.
I denne gamle cafe vokser byens ældste Platan,
den er plantet i 1608 og skygger nu på 403 år
for kaffe og pastisdrikkende Aups-borgere.

Kyllingesælgeren havde 5 slags fjerkræ på
lørdagsmarkedet.
Byen har marked onsdag og lørdag – et stort
marked. For mange af byens borgere er det
stadig dér man køber ind, så det er ikke helt så
turistpræget som nogle af de andre markeder vi
har set. Men bare rolig, der er alt hvad der skal
være af uundværlige souvenirs.
Det føromtalte Hotel Saint Marc er bestemt også
en visit værd. Hotellet er billigt og godt – men
nu havde vi jo vores værelse med, så vi nøjedes
med et besøg i restauranten.
Denne kan også anbefales! Her er lidt af hvert,
alt af en fin kvalitet der er til at betale. I
sæsonen er der mange trøffelretter – og dagens
ret er altid god. De har også nogle af de bedste
pizzaer man kan forestille sig – bagt i en mange
hundrede år gammel brændefyret ovn, bygget af
sten og oprindeligt byens fællesbageri – men
nedtaget og opstillet i restauranten – på den

måde har man også en central varmekilde i de
kolde måneder

Lidt over 4 ruller vi ind på Camping Pasquier i
Dôle. Pladsen ligger meget skønt på en ø, skabt
af floden Doubs og de kanaler der er lavet til
byens lille flodhavn. Her er mulighed for at bade
i floden, men ellers er det byen det handler om.
Den gamle del af byen, fra katedralen og ned
mod floden er ganske betagende. Vi befinder os
lige, på grænsen mellem det sydlige og det
nordlige, det gør sig gældende i arkitektur og
også lidt i stemningen.
Katedralen troner vældigt på toppen og så er der
stejle snørklede veje op til den. Et fin
markedshal er det torvehallerne i København
gerne vil være, men aldrig bliver – autentisk.
Fyldt med ordentlig mad – til priser der faktisk
kan betales

Hotel Saint Marc med den fine restaurant
Det kunne kun blive til 3 dage i denne omgang,
men vi ved vi kommer tilbage – næste gang
med børn, glemte vi at nævne at Camping Des
Pres er så billig, at alt det med rabatordninger
o.s.v er helt lige meget. 157,50 Dkr pr nat med
det hele. Det er altså Provence vi taler om, så
fås det ikke billigere.
Søndag morgen af sted, med kurs sat mod Dôle
i Franche-Comté. Planen var at møde venner i
Alsace på vejen hjemover, så endnu engang
måtte Dôle nøjes med status som transitby – det
skal vi lave om på ved en senere lejlighed.
Turen op igennem Frankrig i smukt solskin og
uden nogen nævneværdig trafik – man sparer
megen tid i kø ved at holde sig fra
fredag/lørdag.

Katedralen i Dôle set fra Doubs
Som i mange andre byer med kanaler, har turist
bureauet besluttet sig for, at her må vi have et
lille Venedig. Her er det også helt unødvendigt,
det fungerer glimrende i sig selv. Der ligger et
par restauranter langs kanalen, og en lun
sommeraften som den vi oplevede, er det dejligt
at sidde og spise her.
Ingen trafikstøj, kun et par pjaskende ænder –
så overlever man at det kulinariske halter lidt,
hvilket det absolut gjorde, men stedet og en
meget charmerende betjening kan redde meget.
Næste gang bruger vi altså et par dage her –
byen fortjener det og vores tidligere erfaringer
fra oplandet har også kun været positive.

Taget i den rette vinkel, ser vores vogntog ret
stort ud – Autoroute De Soleil 31. juli 2011

Små restauranter langs kanalen i Dôle.
Næste morgen af sted mod Riquewihr i Alsace –
inviteret til frokost af Lone og Sofus fra Roskilde,
Sofus er endnu en musikerkollega – jo
spillemænd mødes overalt.
Vi er meget glade for turen igennem Jura og
Vogeserne, det er en fantastisk smuk
motorvejsstrækning og lidt over 12 ruller vi ind
på pladsen i Riquewihr hvor vores venner havde
reserveret en fin plads.

Riquewihr er Alsace ”classique” med en stejl brostensbelagt gågade gennem byen. Byen er
omgivet af vin, storke - alt hvad der hører til.
Vi sluttede dagen af med et restaurantbesøg af
de bedre, Lone og Sofus havde gjort sig den
store ”ulejlighed” at spise sig igennem byen, så
vi var sikre på at havne det bedste sted 
Desværre trængte dagligdagen sig mere og
mere på, det lod sig ikke skjule, vi var nødt til at
vende næsen hjemover, så vi sagde tak for
denne gang og begav os mandag den 1. august
op gennem Tyskland.
Nu ville vi ind på den Kirsebærrute, så vi fik kørt
af ved Fulda og havde sat næsen efter at
overnatte i Harzen – så vi drejede af i Eschwege
og det gik som tidligere, efter 25 km var der
vejarbejde og et omkørselshalløj der gjorde os
fuldkommen rundtossede – så tilbage til
Eschwege – vi havde bemærket at vi var kørt
forbi en nyere Knaus Campingpark – det er det
noget af det bedste ved camping, det uventede
– en fantastisk campingplads.

Vejen fra Dôle til Alsace i morgensol
For anden gang denne sommer altså i Alsace,
det kan vi heller ikke få nok af – men Riquewihr
havde vi nu aldrig besøgt før.
Vi havde en dejlig dag på den kommunale
campingplads, der deles af de 4 byer Riquewihr,
Beblenheim, Mittelwihr og Zellenberg. Pladsen er
meget velfungerede og ligger et kvarters gang
fra Riquewihr.

Vi kastede en par selvopfundne Knaus-håndtegn
og fik en fin plads hvor vi ikke behøvede at
spænde af
Vanen tro var det en fornøjelse at besigtige
faciliteterne på en tysk campingplads – det dér
med tysk orden og grundighed giver altså god
mening sådan et sted.

Vores Knaus (th) er ikke en stor CV, men her i
Eschwege virker den jo enorm 
Campingpladsen er som nævnt ret ny og ligger
ved Werratalsee. En sø kommunen har ”udvidet”
med strande og vandsportsområder. Det ligger
helt fantastisk op ad Leuchtberg med skøn
udsigt til alle sider. Der kan lejes kanoer til brug
på floden, hvis man hellere vil det end søen

Udflugtsbåden Werranixe sejler rundt på søen
Udover bademuligheder, kanoer o.s.v er
området fyldt med cykelstier og vandreruter.
Man kan komme på besøg i en mine – der virker
til at være noget for alle aldre, så vi må tilbage
med børn – også her 
Tirsdag den 2. august var det så hjemad, vejret
var dejligt og det startede fint. Den resterende
del af Kirsebærruten var hurtigt kørt – det er
ikke sidste gang vi tager den. Vi kan ikke køre
hurtigere af motorvejen, vi slipper for bakkerne,
benzinen er billigere og sidst men ikke mindst,
så hed den lige pludselig et par kilometer mere
pr. liter – alt tæller.
Ude på motorvejen gik det også fint, der var dog
overraskende meget trafik denne tirsdag. Ikke
mindst flere hundrede biler med bogstaverne
W:O:A skrevet på bagruderne – det varede lige
et par gennemtænkninger før det gik op for os
at det var gæster til Wacken Open Air, en af
Europas største festivaler, helt helliget Heavy
Rock/Metal.

Campingpladsens strand ved Werratalsee,
Leuchtberge i baggrunden
Byen Eshwege opfylder også alle de krav man
kan have til ferie. Masser af bindingsværkshuse,
floden, fine restauranter, gågader, isbutikker,
supermarkeder o.s.v

Det var helt fantastisk at møde rockfans i alle
aldre på rastepladserne, som med gamle
fanshirts og masser af nitter på klunset talte om
tidligere og kommende koncertoplevelser. Fedt
at mærke sammenholdet og glæden.
Fuldstændig som vi har oplevet folk tage til
Roskilde og mødes på vejen i det fællesskab.

Så vi trillede lystigt videre, fik brugt vores sidste
”tisse vauchers” nord for Hamburg og kunne
rulle ind i indkørslen i Gevninge først på aftenen.
3 en halv uges ferie var slut, en tur der bød på
fine oplevelser i tre lande. Vi har ingen anelse
om hvor mange kilometer vi har kørt, men det
er mange.
Vel hjemkomne og i gang med arbejdet, ser vi
frem til næste gang vi kan komme på langfart
med CV. Det varer nok noget – foreløbigt bliver
det til en tur til Hornbæk, en forlænget weekend
på Helnæs, efterårsferien bliver i lejet hus i
Sverige. Vi har besluttet os for en vinterplads på
Rødvig Camping, Stevns er flot om vinteren, og
når foråret kommer, må vi af sted igen.
Det dér camping, som vi begge så med nogen
forundring på tidligere, det går i blodet på én.
Indkøbsture har det med, at falde forbi en
Campingforhandler, udflugter ender lige med at
vi skal se en plads. Både nye og gamle modeller
måles, vejes og sammenlignes med vores egen.
Jo vi er blevet hooked – vi er blevet campister 

Så til Wacken
Udover det var turen fredsommelig, bortset fra
at vi lige måtte igennem turens eneste uheld.
I en lang kø ned af bakke nord for Göttingen, er
der en af de mange rock’n’rollere der råber til os
og peger på CV’en bagved, ind til siden med os,
næsehjulet var faldet ned.
Det var mildest talt noget ged, bakken vi holdt
på, gjorde at vi ikke rigtigt kunne få hjulet
hverken den ene eller den anden vej –
møtrikken der sidder i chassiset var drejet af og
sad nu på selve ”strammeren” – det var umuligt
at få gjort noget ved, så Erik måtte kæmpe med
tingene ude i nødsporet, på et meget smalt sted
med rigtigt mange lastvognstog, bogstaveligt
talt med røven i vejret. En riggerstrap fik den
nødtørftigt repareret, så vi kunne komme de 10
km til næste stop.
Vi valgte at fastgøre næsehjulet ordentligt, så
måtte CV’en stå på donkraft hjemme, nu gad vi
ikke spilde mere tid på det – ferien var ikke slut
endnu, vejret var skønt og en kop kaffe og en
mad hjælper på alting.
Simone & Erik

