Simone & Eriks Feriehalløj
Sommer 2012
Efter vores sommerferie i 2011, havde vi begge haft travlt med
uddannelse, eksamener og arbejde. Derfor var det ikke blevet til så
meget kørsel med vores campingvogn, som vi havde ønsket.
Camping var det dog blevet til, fra midt december til begyndelsen af
marts stod vognen på den dejlige campingplads i Rødvig på Stevns og
en forårsplads på Østersøparken på Falster havde vi også.
Det er også skønt, det er bare sådan, at det er de lange ture med
vognen vi holder mest af, så da vi endelig kom til sommerferien, var vi
mere end klar – eller så klar som vores lille, støjende, ucheckede men
meget rare familie nogensinde bliver det.
I år skulle hele banden til PROVENCE.

I løbet af vinteren havde vi udskiftet vores gamle, højtelskede Citroen C8 med en
noget yngre C5 diesel. Belært af turene de sidste par år hvor der var blevet rørt
ualmindeligt meget i de ret store mængder benzin vi havde købt, var tiden kommet til
et skifte. Den eneste udfordring – udover at skaffe pengene naturligvis – i den
forbindelse ville være at skulle undvære den megen plads på bagsædet, at få de tre
unger på 5, 12 og 14 til at leve uden separate sæder og ”flyborde” – de gamles

historier om at have boet i en skotøjsæske på en motorvej og kørt på teltferie hele
familien i en Vauxhall Viva eller 2CV, de preller af.
Vi har tidligere brilleret med ikke at være ordentligt på forkant med bilen og den
slags, i år skulle det være anderledes – troede vi.
Vi bestilte service til bilen 14 dage før afgang og da vores børn først skulle holde ferie
med ”de andre forældre”, så havde vi også en god uge til at trimme CV, fortelt og så
videre.
Ferie er altid noget af en logistisk udfordring, når vi nu er en sammenbragt familie,
hvor mange planer skal stykkes sammen.
Vi skulle køre alle sammen lørdag den 28. juli, ungerne skulle hentes den 27, så vi
kunne komme ordentligt af sted. Naturligvis gik der fuldkommen ged i den aftale, da
de to ældste lige pludselig kunne meddele, at ”de da vist nok først kom hjem den 29.
fra bryllup på Island” Ahem, nå, men så måtte der jo improviseres, aftalen blev at de
skulle sendes med fly til Nice den 30. juli, så måtte vi hente den yngste, Anton, fredag
formiddag og køre med det samme, det er da godt at man er omstillingsparat.
Vi startede vores egen ferie med 5 dage på den vidunderlige Ulvshale camping på
Møn. Udover en masse dejlig afslapning, fik vi også rengjort CV’en ordentligt
indvendigt, fjernet en masse bøger, blade og andet fra andre ture, så det eneste vi
manglede var sådan set at vaske den udvendigt – det var så planlagt til at ske præcis
den onsdag eftermiddag hvor Simone konstaterer følgende: ”det ser ud til at der
drypper lidt olie fra bilen”

Anton får en mad på Brunautal-rasten – alle er glade for vi er på vej!

Mærkeligt nok, for vi havde jo netop fået en ”billet” på små 6000,-. for den
tilbundsgående service vi, som nævnt, belært af tidligere erfaringer havde fået
foretaget i god tid.
Hurtig opringning til værkstedet, fat i værkføreren hvis første reaktion var ”den slags
biler drypper aldrig” – nåda så er vi nok blinde, jeg undlod at diskutere dette forhold
yderligere men fik aftalt at de skulle kigge på det med det samme, afsted til Køge.
På trods af trusler, gråd og tænders gnidslen meddelte de at bilen ikke kunne være
klar før fredag morgen kl. 8. Okay, tilbage til Gevninge og påbegynde pakningen af
den campingvogn der stod pludseligt ubegribeligt lange 500 meter væk fra vores
hjem.
Fredag morgen af sted til Køge igen, bilen næsten færdig; tak og farvel – kører 1,5
kilometer, stor mærkelig lyd, tilbage – nå undskyld har vi glemt at sætte bundpladen
på ”og hvorfor lyser den motorkontrollampe nu” – på det tidspunkt var tålmodigheden
tæt på at være opbrugt.
Tja, på trods af alle gode intentioner så fik vi altså først hentet Anton på Østerbro kl
11:30 med en noget nusset CV, men skidt – nu var der ferie 
Anton blev placeret på bagsædet, han var forberedt på at de store ikke ville være med
før mandag. Med lidt medbragt underholdning gik det også strålende
Første stop blev på Kildebjerg, præcis 2 timer efter afgang – de to timers intervaller vi
indførte for et par år siden holder vi fast i, sådan fungerer det bedst.
Et stop i Holstein og så indtog vi aftensmaden på Brunautal syd for Hamborg, nu vi
var kommet lidt senere af sted, blev det bare til et par pølsemadder, fint nok.
Indtil da ingen køer – til gengæld begyndte det så at regne helt vildt umiddelbart efter
afgang fra Brunautal, det sænkede hastigheden noget.
På forhånd havde vi bestilt plads på Wesercamping i Hemeln ikke langt fra HannMünden. Forsinkelserne gjorde dog at vi først var fremme pladsen 22:30, da var
bommen lukket, men vi fik stillet vogntoget op nede ved floden, anvist af en noget
træt Michael Damaschke, den meget flinke campingvært, der sammen med sin kone
Iris, knokler som besatte dagen lang for, at holde den lille perle af en campingplads
kørende.
De har et varmt forhold til Roskilde Festival, så en lille passiar blev det også til inden
sengen i vognen, ikke bare kaldte, men faktisk råbte ret højt.
Det lynede og tordnede en del i løbet af natten, der var ret meget bulder på, når det
rullende imellem småbjergene på begge sider af Weser.

Udsigten fra døren i campingvognen på Wesercamping kl 7.00 den 28/7 – 2012.

Til gengæld var det uendeligt smukt og stille næste morgen, Simone tog sig en
morgenløbetur mens Anton og far brugte lidt mere tid på opvågning, bad og funderen
over livets lyksagligheder.
En hurtig afregning og på gensyn til Iris og Michael, så kørte vi optoget hen til den lille
kabelfærge, der drog os over til tvillingbyen Reinhardtshagen. Her kunne nemlig både
tankes diesel og minsandten om ikke Rewe supermarkedet havde en lille afdeling hvor
vi kunne købe friskbagt brød og kaffe til morgenmad

Med den lille færge over Weser

Så gik det ellers mod Kassel. Som
tidligere valgte vi at blive på landevejen
forbi Hann-Münden og så køre langs
Fulda til Kassel. Vi kan ikke anbefale
dette område nok. Det er fantastisk
kønt og vi har da også for længst
besluttet os for, at holde en længere
ferie i området – det må snart komme,
en tur hvor vi har cykler med til at køre
på de fine fahrradweger langs de tre
floder, Weser, Fulda og Werra

Igennem Kassel, der jo egentligt også kalder på et nærmere eftersyn, så var vi ude på
motorvejen igen – nu med retning mod Besancon.
Det var en fin tur, uden nævneværdig trafik, i dejligt vejr. Vi kan vældigt godt lide de
her lange ture, selv på de tyske motorveje som nogle opfatter som meget
kedsommelige. Vi er lidt mærkelige – det indrømmer vi gerne, så vi har en næsten
barnlig glæde ved gensynet med rastepladser vi har været på før, udsigter vi har set
100 gange o.s.v.
Anton hyggede sig på bagsædet, en
Nintendo klarer meget, en enkelt
dragetegnefilm og så en lille tegneblok
hvor man kan sende tegninger frem og
tilbage til Simone, det du’r fint. Vi
voksne hygger os med alle gensynene,
Erik kører og Simone læser op af
interessante bøger – på denne tur
specielt en om teenageres hjerners
udvikling, meget spændende når man
nu har to af slagsen.
Besancon var valgt på anbefaling fra
Per på Rødvig Camping, de havde brugt
den som transitplads da de kørte med
børn, fordi det kommunale friluftsbad
ligger lige ved siden af.
Efter den smukke tur med Schwarzwald
på den ene side og Rhinen på den
anden, var det ind i Frankrig ved
Mulhouse og så mod Besancon ad den
fine motorvej mellem Vogeserne.
Vel fremme i Besancon var postyret
ovenpå den Tour-enkeltstart der var
kørt nogen tid før, afløst af et
imponerende virvar af vejarbejde

En lille lur bliver det også til i ny og næ.

Det lykkedes os at komme igennem og finde Camping De La Plage – lige til kl. 19 hvor
friluftsbadet lukkede, men skidt – det er også mest populært når de store er med. Vi
fik anvist en fin plads, vi kunne ikke lige holde uden at spænde af, men det er altså
heller ikke det store problem, det med at spænde af og på, meget mere end et par
minutter tager det jo ikke  Det er vist bare blevet sådan en vaneting og et eller
andet med at ”vi er på vej”

Hjørneparcel i Besancon

Vi fik i hvert fald hurtigt tingene på plads og smidt et tæppe i græsset, så Anton
kunne lege lidt med Lego og vi andre slappe lidt af. Samme tæppe brugte vi så til at
lege picnic på, da det viste sig at der på den anden side af vejen lå et større Pizzeria
der også solgte ud af huset, et par salater og 2 pizzaer til deling senere, hoppede vi
så glade i seng.
Selve pladsen fik vi ikke det store indtryk af, andet end at den var en anelse slidt,
men så ud til at blive holdt – til gengæld ville vi komme igen på vejen hjem, så ville
det vise sig om det holdt stik.
Et hurtigt bad næste morgen, så var vi af sted da porten åbnede kl. 7. Vi måtte lige
køre lidt rundt i vejarbejdet, konstatere en enkelt vej var blind, med deraf følgende
venden og bakken i en rum tid, før vi fandt en åben bager så vi bevæbnede med et
par brød kunne køre ud af byen med kurs mod Bourg-En-Bresse – ad landevej.

Vel ude af byen på en rasteplads højt oppe over Doubs, kunne vi så nyde de stadigt
lune brød, glæde os over en dejlig morgen med udsigten til at lande i Provence sidst
på eftermiddagen.
Vi har mange gange kørt af den gode motorvej mellem Dôle og Lyon, men havde altså
besluttet os for at køre landevej en del af denne tur – det bliver ikke sidste gang. Lige
præcis på denne rute sparer man faktisk 30 kilometer. Med campingvognen spændt
efter, så kompenserer de sparede kilometer for de stop der bliver gennem et par byer.
Det viste sig ydermere at være en smuk tur og med de dieselpriser man køber til
udenfor motorvejssystemet + de euro man sparer på ikke at skulle betale
motorvejsafgifter, så er der ikke meget der taler imod landevejen.
Interessant nok regnede vi ud, at eftersom vi købte næsten al diesel væk fra
motorveje, de par gange det var nødvendigt blev der kun fyldt lidt på – så sparede vi
faktisk 400 kroner på denne ferie – det er da værd at tage med. Hertil kommer et
ukendt beløb i sparede motorvejsafgifter.
Efter Bourg-En-Bresse var det dog ud på motorvej igen, frokosten blev et par gode
baguetter med smør, skinke og ost på den store rasteplads ved Montelimar (kendere
vil vide at vi så havde holdt en rimelig fart) inden vi stak ud på den sidste del af turen
på Autoroute De Soleil.
Målet var byen Aups i Haut-Var, så vi trillede af motorvejen ved Brignols og begyndte
at klatre op i baglandet. Her måtte Anton for første gang bede os om at gøre et stop,
da køresygen var ved at indfinde sig efter en hel del svingen til højre og venstre, indtil
da havde han klaret det rigtigt flot.

Lige når vi kommer frem til en plads, så er det frem med et tæppe og noget Lego – så kører det

Ved 15 tiden var vi så fremme ved målet, Camping Les Pres i Aups, dejligt efter små
2000 kilometer. Vi fik anvist den plads vi havde bestilt et par måneder før og,
behjertede campister hjalp os med at få CV’en bakset på plads, så den stod til alles
tilfredshed.
Vi havde glemt alt om søndagslukket, så byens store Intermarche måtte blive dagen
efter, vi fik dog til et aftensmåltid og morgenmad i et af de små supermarkeder i
byen.
Efter en kop kaffe, så gang i opstilling af fortelt. Vi er ganske vist ikke verdens mest
rutinerede campister – endnu – men det er lykkedes os at få meget godt styr på det,
så efter 1,5 times tid var alt på plads, feltsenge og tøjskab til de store stillet op.
Et beskedent aftensmåltid, så ville Anton gerne i seng, han kundgjorde også, at nu
var det efterhånden ved at være nok med at være alene med de gamle, han havde
sådan set andet at tage sig af – så Gustav og Alberte måtte gerne indfinde sig snart.

Lander den flyver ikke snart?

Jo der var de – hurra!

Mandag formiddag gik med stilfærdig meditation, inden det blev tid til at hente de
store børn i Nice.
Gensynsglæden var stor og deres glæde over den strålende sol, efter 8 dage på
Island, var ikke mindre.
Så var det bare tilbage til et par dages solid afslapning på campingpladsen i Aups. Det
er en stille plads, hvilket passede alle godt efter flere dages rejseri. På pladsen foregår
alt i en atmosfære af nærmest meditativ ro – det vil sige, bortset fra når vores 3 børn
kører derudaf, der er gang i temperamenterne i vores familie, men der adskiller vi os
nok ikke fra andre med nogenlunde samme holdopstilling.
Parcellerne på pladsen er af en rimelig størrelse, vi har ligget der 3 gange og alt har
altid fungeret upåklageligt.

Vores lille lejr, der er lige en meters frirum bag campingvognen med plads til tørrestativ og alt det andet roderi vi ikke
lader flyde foran.

Underholdning må man selv stå for, der er godtnok lidt dans en gang om ugen, en
bordtennis- og en boulesturnering kan det også blive til, men for det meste hygger
folk sig med hinanden eller daser lidt omkring den lille pool.
De fleste af pladsens gæster kommer p.g.a. de mange seværdigheder i området, Aups
ligger i en af landets fineste Nationalparker, Parc National du Verdon. Denne
naturligvis koncentreret om de dybe slugter i Gorges Du Verdon, men der er mange
andre betagende naturoplevelser i området. Området skifter hele tiden karakter, både

hvad angår det geologiske, men også plante og dyreliv. Der er varme områder hvor
man tydeligt mærker man er tæt på middelhav og Esterelmassiverne, men også
steder der er langt koldere, hvor vi er tættere på et egentligt bjergområde, hvor
jorden er mager og livet igennem generationer har været præget af hårdt arbejde.
Der er masser af vandreruter, mountainbikere, klatrere og også almindeligt smådovne livsnydere som os andre har masser at tage sig til.
Tilbage til pladsen: den er lille og
overskuelig. Det er indkørslen også
synes Simone. Det er ikke så slemt,
men meget store vogne kan måske
have lidt udfordringer. Her er et lille
antal mobilhomes og vist 120 pladser i
alt. To sanitetsområder som ganske vist
er lidt gamle, men de er rene.
Rengøringsdamen – hun er effektiv og
hendes entusiasme smitter af på
gæsterne, der er meget rent og pænt,
næsten altid.
Les Pres – engen kan det vist nærmest
oversættes til, ligger på et fladt område
lige op til byen. Her er en mange
forskellige træer og buske, det gør at
der kan findes skygge, eller sol hele
dagen på pladsen.

Pladsen besøges mest af franskmænd, men vi vil da gerne gøre en indsats for at flere
danskere for øjnene op for dette dejlige sted.
Denne gang havde vi den store glæde at have fået plads lige overfor en større fransk
familie. De boede på tre pladser, forstået på den måde, at bedsteforældrene havde
sæsonplads på midterparcellen, de blev så besøgt at de to sønner og deres familier på
begge sider – det var intet mindre end fantastisk.
Familien var utroligt rare, hjælpsomme og meget ”gammeldags” franske. Vi havde det
flere gange som om vi var statister i en af de hjertevarme gamle Fernandel-film.
Dagene havde nogenlunde det samme forløb – man stod op og gik ind i
bedsteforældrenes fortelt, her indtog den samlede familie alle måltider, med
fjernsynet kørende hele tiden.

Bedsteforældre og forældre kom kun ud af teltet når de skulle i bad eller på toilettet,
eller hvis de skulle hjælpe andre.

Grandmere et grandperes fortelt, med sønnerne på begge flanker

I forteltet var der, udover et stort antal borde og stole, den største samling konserves
vi nogensinde har set. Bedstemor skulle ikke tvinges til at arbejde for hårdt med
maden her i ferien. Det gjorde hun nu alligevel, allerede fra tidligt på formiddagen
stod der fristende dufte i luften omkring deres campingvogn, det var helt tydeligt det
franske bondekøkkens klassikere de var igennem.
Onsdag og lørdag tog hele familien afsted på marked, bedstefar i sin fine skjorte og
hat, timer senere kom de tilbage med alskens godt.
De unge hyggede sig med hinanden og om aftenen tog de unge mænd deres kusiner
med i byen, efter først at have forvisset alle om, at de ville bringe dem pænt tilbage,
uden at have drukket dem på pelsen – eller måske det der var værre, og det holdt de!
Det kan godt være det ikke læses sådan, så undskylder vi hermed, men det var ikke
uden glæde og et vist vemod over sædernes forfald, at vi kiggede på den familie. Der
var et dejligt sammenhold blandt alle generationer og en stor fælles glæde over ting
der måske for andre virker som småtingsafdelingen – vi blev i hvert fald glade og
måske også lidt klogere af at være tæt på dem i 10 dage.
Vi måtte naturligvis også på det lokale marked. Ikke mindst 12 årige Alberte havde
set frem til, at drysse rundt mellem alle boderne og gøre sig nogle ”kup”.

Markedet i Aups er et ”rigtigt” marked. Forstået på den måde, at det udover de boder
der helt tydeligt et lavet for os turister, indeholder hvad der skal til for at en familie
skal kunne fungere i det daglige. Der er stadig lidt ældre borgere i byen der ikke helt
har forstået det ”fantastiske ” i det store supermarked i byens udkant.
Aups er også centrum for områdets eksklusive trøffelmarked. Tuber Malenosporum
som denne eftertragtede svamp hedder på latin, handles på markedsdage. Netop i de
dage vi var der, var sommertrøflen netop i handel – vi havde også lovet 14 årige
Gustav at smage den ægte vare, afsted med os.

Anton synes vældigt om nogle tableauer med biler

Alberte er i markedet for neglelakker.

Lokale pølser – smager væsentligt bedre end duften
antyder.

Det er en stor fornøjelse med sådan et marked, hvad enten man er lille eller stor. Det
summer af liv omkring de mange boder, cafeerne er fyldte, duerne sidder højt i
platanerne og sigter efter bare isser.
Her i Aups er der også stort set alt, det er sjovt at se hvordan de nye lokale
økologiske producenter efterhånden også er ved at få fat.
Lige denne onsdag skulle vi jo så også gerne lande nogle trøfler til en rimelig pris, det
lykkedes også. Gamle dages Gauloise-rygende trøffelsælgere med deres små

bismervægte, er afløst af nogle lidt mere strømlinede folk, men digitale vægte og
kreditkortmaskiner, men varen er stadig den samme. Vi fik købt 3 rimelige knolde for
31 euros, meget tilfredsstillende 

Tuber malenosporum – aahhhh

Anton fandt en bue og pile, så var det på plads, hvad
skal man med svampe og pigeting

Efter denne fangst, Alberte havde også
et par gode gevinster, kunne vi tage en
is og en kaffe på en af torvets cafeer
inden det gik hjem til campingpladsen
mod
frokost
og
lidt
eftermiddagsmeditation. Vi nåede lige
at møde en musikerkollega, Steen
Jørgensen – andet år i træk vi render
på hinanden lige her, sjovt.

Hele ideen med trøffelindkøbet var som skrevet, at vi havde lovet Gustav at smage
dem her, den rigtige vare i de rigtige omgivelser. Gustav er langsomt men sikkert ved
at blive mere nysgerrig på det kulinariske – og bare rolig det er ikke kun trøfler og
Hummer Vanderbilt han taler om.
Den bedste måde at gøre bekendtskab med trøflen på er, i Eriks optik, at lave en helt
enkel røræg, gerne med nogle æg der har tilbragt lidt tid i nærheden af trøflen, f.eks i
æggebakken. Nu er sommertrøflen her ikke helt så markant som dem man får på
egnen i efteråret, men det er nu en meget god måde at vænne sig til smagen på. Den
kan være meget voldsom for uvante ganer

Trøflen er revet og vendt i røræg af fine, helt friske æg, jaja undskyld de skrammede melamintallerkener

Det er vigtigt at der tilberedes
nænsomt, rørægget bør tilberedes i
vandbad, men så venter der også en
oplevelse. Alberte og Anton deler ikke
helt den øvrige families begejstring for
underligt lugtende svampe, så de fik
røræg med dejlig skinke som forret den
dag – så fik den til gengæld en over
nakken til hovedretten med grillet lam
og når der så vanker is til dessert, så er
alle fuldkommen glade.
Folk der kender vores familie vil vide, at
vi i det hele taget er ret glade når vi får
mad. I de senere år er vi bare begyndt
at lave portionerne lidt mindre, så der
er efterhånden også blevet klædeligt
mindre af Erik og Gustav, de andre var
nogle slanke siv i forvejen.
Meget glad Gustav: ” trøflen fortjener sit ry”

Det er meget lidt vi går på restauranter, det giver sig selv at det koster en del for 5
personer og vi vil gerne lave det selv, der hvor vi kommer frem.
Restaurantbesøg kan også udvikle sig til noget af en prøvelse for os alle sammen. En
prøvelse der ofte vil ende med at børnene spiser pizzaer, for det kan de overskue og
alle er halvstressede fordi rammerne ikke er helt som de plejer, hvad kan man få,
hvad må man og alt det der.
Når vi laver det selv, kan vi i ro og mag eksperimentere med de lokale varer, vi kan
afprøve og smage ting i fællesskab som børnene ellers ikke ville kaste sig over.
Indkøb på markeder, i lokale butikker og nogle af de fantastiske supermarkeder, er
også en del af ferien, som flere af os sætter pris på – ikke mindst Erik 
Lige på den front er Aups også et sikkert hit, man behøver ikke fylde bilen op med
familie og køre langt for indkøb. Alt ligger i gåafstand – og varerne sælges vel at
mærke ikke til populære turistpriser.

Siden sidste års ferie er køkkensetuppet også blevet udvidet. Vores
trofaste Weber Q100 er blevet suppleret med et par kogeplader og ikke
mindst et køkkenbord med afsætningsplads til gryder, tallerkener glas
og alt det andet, vi nu slipper for at
bære ud og ind af vognen. Det er en
fantastisk fornemmelse for kokken,
sådan at opstille køkken, midt i krydderurtebedet, med strålende udsigter
og hele familien omkring sig.
Der er ingen tvivl om, at det næste
bliver et gasblus i stedet for kogeplader
det er meget nemmere at styre og
strømforsyningen på små campingpladser, er ikke altid overvældende. Men så
er der jo noget at kigge efter i vinter.

En glad mand i det nye køkken

Det kan ikke siges og skrives tit nok:
Q100 er det største campinghit vi
endnu er faldet over. Vi er ikke meget
for reklamere, men her har de driftige
Weberfolk altså skabt noget fedt. Vi kan
lave (næsten) alt på den – når der ikke
er strøm nok såmænd også både koge
og bage. I år stod den model til alt fra
fiskesuppe til porchetta over farserede
pebre, steaks, croutôns, gedeost og
meget andet. Den dag de laver et rôtiessierie der passer til den, så beder vi
ikke om mere – og har nogle fundet på
at lave et, så hører vi gerne om det.

Der lines up til grillede auberginer og lækre salater

Salade Chevre Chaude til nogle, med melon og skinke
til andre

I Aups er der også mange glimrende
restauranter, vores egen favorit hedder
Saint-Marc, som er et sted hvor der er
plads og tålmodighed og ikke mindst et
fint køkken. Her fås lokale retter og
også glimrende pasta og pizzaretter. De
sidste kommer ud af en gigantisk
gammel stenovn, der stammer fra
byens gamle fællesbageri – en
attraktion i sig selv. Er man gæst på
hotellet kan man se at opfyringen
starter ved 9 tiden om morgenen

Farserede tomater og pebre, grillet aubergine –
provence på tallerken

Der skal meget brænde til sådan en ovn
og manden der passer den, som også
er pizzabager, og laver pommes frites
til andre serveringer, fortæller glad og
gerne om ovnens fortræffeligheder.
Vi har været der mange gange og vil
komme der igen og igen. Stedet lever
sit eget liv, med Patron og Madame og
familie, kokke, en saucier, piazzabager i den gamle olivenmølle – et lille
stykke Frankrig der lader forskellige
fortrædeligheder drive forbi mens deres
egne temperamenter trives.

Alberte ved godt når kokken har kælet for bolognaisen
og det gør de på Saint-Marc

Og inden han kommer for godt i gang – der laves altså også både burgers og pølser på den grill!

Omkring Aups er der også mange olivenproducenter, desværre også en del der er
lukket, det er trist at se mange, engang smukke, olivenlunde ligge uplejede hen. Det
kræver sit at være olivenbonde, sådan en lund skal holdes vedlige, der skal beskæres
og er lunden ikke stor nok, så har det nok ingen interesse længere at drive dem. Den
tid hvor en Var-familie kunne leve af en lille olivenlund, lidt høns, et par grise, et par
rækker vin og høst af lindeblade, den lever kun i romantisk litteratur. De der opkøber
de små ejendomme, har åbenbart ikke lyst til at passe lundene.
Det er lidt synd – omkring Aups ligger også flere små lunde der har hørt til
ejendomme inde i byen, lidt ligesom en nyttehave – det ville da være fedt at have
sådan en til sit lille byhus.
Men det produceres altså stadig oliven af en meget høj kvalitet i området, en mængde
forskellige oliven faktisk.
Et par hundrede meter fra campingpladsen ligger også en mindre olivenmølle – ejet af
familien Gervasoni, kvaliteten er uovertruffen, hvilket talrige diplomer og medaljer
også vidner om

Selve produktionen af olie foregår lige efter høsten – resten af året bruges
produktionsrummet til butik, hvor man udover olie også kan købe et par af de ting der
er helt uundværlige for os Provencefarere, altså lidt keramik og træsnit, lavendelsæbe
og andet godt.
Når Hr. Gervasoni ikke lige farer rundt til markeder i omegnen, i sin hysterisk
velholdte Renault 4, så passer han butikken og deler ud af sin viden om oliven og olie

Hr. Gervasoni guider Gustav igennem oliens mange facetter og mysterier

I forretningen kan det også lade sig gøre at se en lille film, hvor man får forklaret
hvordan produktionen foregår, fra høst til flaske. Filmen varer kun 5 minutter og
ledsages af Hr. Gervasonis kommentarer – det kan varmt anbefales

Erik oversætter filmen, kun Gustav synes det er vildt spændende,
andre tager det med fatning

Kun 20 minutters kørsel fra Aups, lander man i en af Frankrigs mest kendte attraktioner, de imponerende Gorges Du Verdon. Disse kløfter er skåret af Verdonfloden
igennem millioner af år og besøges hvert år af mange turister – mange af læserne har
sikkert også været forbi, så håber vi bare at nogle af jer har det som os, at i heller
ikke bliver trætte af dem  Vi har besøgt Gorges Du Verdon mange gange, vi bliver
aldrig færdige med at kigge ned fra Balcon de Mescla ved Pont de l’Artuby eller stoppe
ved et af de utallige udsigtspunkter på vejen, som også kaldes Corniche Sublime.
Selve vejen er en attraktion i sig selv, naturligt nok svinger det en hel del, det
kostede – der måtte et ekstra stop til, da Anton pludselig måtte ofre sig – så er det
man husker at det er en god ide med en ekstra t-shirt og shorts til familiens yngste,
det havde vi ikke med – så Anton måtte trisse rundt i underbukser i et par timer

På mange rejsebeskrivelser kan man se billeder fra Balcon de la Mescla, så her er
et af en brødbetynget far og hans søn i spidermanunderbukser – rolig: han er fuldkommen
fedtet ind i faktor 50

Som mange ved, så ender løber floden ud i en stor kunstig sø, Lac St. Croix, så efter
besigtigelse af Les Gorges, af sted til den. Badning kan vi altid bruge. Vi havde fyldt
køletasken med saftevand og pålæg og købt et par gode baguetter på vejen, så vi
kunne starte med at indtage frokost og ikke mindst Anton trængte til opfyldning.
Søen er et rent badeparadis, i hvert fald for sådan nogen som os. Det er altid til at
finde plads og søen og omgivelserne er både smukke og imponerende.
Vi kører gerne nedenfor byen Les Salles – en ”ny” by opført som erstatning for en
landsby der blev oversvømmet ved inddæmningen.

Der er også mulighed for surfskole, kano- og kajakudlejning, vandcykler og alt det
andet der hører sig til sådan et sted, det er bare lidt mere stille og roligt end mange af
de andre steder vi har besøgt.

Lac De Sainte Croix nærmer sig i horisonten.

For nogle, herunder manden i vores
hus, er et par badesko en fornuftig investering, det er en stenet bund, men
ellers er det bare på toppen.
Søen opstod som nævnt da man i 1971
byggede St Croix dæmningen og i løbet
af et par år blev dalen langsomt oversvømmet. Midt i det hele lå den lille
landsby Les Salles, som i udviklingens
navn måtte lade livet.

Frokost i skyggen inden badning

Der går mange historier om hvordan
landsbyens borgere, fra den nye by lidt
højere oppe, kunne følge vandet stige
op over husene og til sidst over
kirketårnet. Det sidste er vist lidt af en
skrøne, da klokke og dele af tårnet for
længst var anbragt i den nye kirke,
resten af kirken blev sprængt da man
tvangsflyttede de sidste indbyggere.

På en lille plads i udkanten af byen er
der et lille mindesmærke, hvor man
også kan se et foto af de gode gamle
dage.
Selve byen er ikke noget særligt, men
det er pudsigt – for man er ikke i tvivl
om at det er et nybyggeri der gerne
skulle ligne en provencalsk landsby, det
hele er bare lidt for glat til at illusionen
helt lykkes, men is og den slags det
kan man godt få

Badeglæde

På sådan en ferie bliver det til nogle ture til søen. Der er ikke langt at køre, 20 min.
fra campingpladsen, og det er et rart alternativ til poolen på pladsen, når man
trænger til lidt afkøling. Gustav har det som mange andre 14 årige drenge det også
bedst med sine dykkerbriller på, det er nu også sjovere når man kan se på nogle fisk.

En enkelt dag havde vi også afsat til en tur til den ”rigtige strand” – en tur til
Middelhavet.
Specielt Alberte ville også blive skuffet hvis vi ikke skulle det, så af sted med os. Erik
er kommet i baglandet til Frejus og St Raphael som ung og bryder sig ikke meget om
kystbyerne, men en ting er der dog sket i de sidste 25 år – krisen i Sydeuropa har
gjort bilkøerne omkring tvillingbyerne mindre. Det var også tydeligt at der manglede
kunder i både restauranter, isbarer og forretninger, så det med at få en is var ikke
noget problem, heller ikke noget problem at komme til på stranden, som alle 3 børn
efter en god times tid dømte helt ude, til forældrenes udelte glæde.
De lokale cafeer omkring banegården vi tidligere har benyttet er bukket under, ikke
kun på grund af føromtalte krise, men også fordi der ikke rigtigt er nogen der gider
drive disse små steder videre, når ejerne falder fra eller går på pension. Børnenes dag
blev reddet af et besøg på den McDonalds der for år tilbage afløste Popeyes burger og
pan bagnabod på havnen i St. Raphael – og så var det ellers hjem til Aups

Simone spejder(forgæves) efter det fantastiske ved stranden i St. Raphael/Frejus

Undskyld til alle jer der holder af det, vi er jo forskellige Vi har det bare sådan, at
alle de sanseindtryk, der er sådan et sted, forvirrer os og der rejser sig typisk en lidt
dårlig stemning på holdet når det er tilfældet. En ting kan man dog med sikkerhed få
på havnen i St. Raphael, Soupe de Poisson, denne fænomenale fiskesuppe kan med
stor sikkerhed altid fås frisk og hjemmelavet i restauranterne der ligger på vejen
langs den gamle havns kaj fra Cours Jean Bart (Hovedgaden) og hen imod kirken og

casinoet (og Mcdonalds) Suppen er i sig selv grund nok til at rejse til området. Det er
en enkel fattigmandsret som serveres med croutoner og rouille. Kønt er det ikke, har
ikke meget med hverken Bourride eller Bouillabaisse at gøre. der er ikke fine
udskæringer af dyre fisk til, men det smager fabelagtigt. Der er lige så mange
opskrifter som der er bedstemødre i Var, men mange års research har fundet følgende
fællestræk: Rascasse (en meget grim fisk) + 2-3 andre fisk , fennikel, pastis, hvidløg,
lidt kartoffel til jævning, tomat, skalotteløg. Derudover er der frit slag, bare man står
tilbage med et lidt sjasket, ikke særligt salgsvenligt brunt produkt, der serveres
skoldende varmt med et glas tynd rose til – for dælen det er godt!
Kan sagtens efterlignes i Danmark – men lad endelig være med at bruge fede og dyre
fisk, det går slet ikke.
En anden elsket attraktion i området, er af den lidt mere besynderlige slags, det udstillede balsamerede lig af helgeninden St. Roseline.
Ved byen Les Arcs, hvor et besøg i den gamle del af byen absolut også anbefales,
ligger klostret Celle Rimbaud. St. Roseline var priorinde på dette kloster fra 1300til
hendes død i 1329. Det var hun blevet efter at have oplevet et par mirakler som der
fortælles vidt og bredt om.

Erik fortæller St. Roselines historie ,forklarer hvorfor Alberte skal have dækket skuldrene, og Gustav skal vende
vrangen ud på sin reklame t-shirt fra penismuseet i Reykjavik!

Som datter af områdets mægtigste mand, havde hun forsøgt at hjælpe den fattige
landbefolkning, dette faldt ikke i god jord hos faderen, men han måtte til sidst bøje

sig for datteren (det lyder ikke som noget vi kender). Hun fik sit kloster hvor hun
virkede.
Ved siden af klostret ligger et lille kapel, det er her St. Roseline ligger lille og fin i en
glaskiste. Da man 5 år efter hendes død gravede liget op liget, blev man meget
overraskede over ligets tilstand og det forhold at øjnene var intakte i 1660 blev de via
kongelig forordning sat i noget der nærmest ligner en pokal og den befinder sig så i sit
eget rum i væggen i kapellet. Pudsigt at tænke på at liget har ligget i glas siden 1334,
men først blev balsameret i 1894 – næsten 600 år senere!
En rigtigt god grund til at besøge stedet, er en mosaik af Chagall, sat lige ved siden af
kisten. Mosaikken er meget smuk og forestiller et af de mirakler St. Roseline efter
sigende oplevede.
Den dag vi var der, var der også barnedåb og det er vigtigt at huske, at stedet ikke
først og fremmest er en turistattraktion, men et helligt sted for troende – det er ikke
alle i vores familie der er dét, men vi respekterer andres ret til tro og den betydning
steder som dette har for dem, med andre ord, for en sjælden gangs skyld opfører alle
mand sig pænt.
I tilknytning til klostret ligger områdets førende vingård, kaldet Chateau St. Roseline.
Det er en mønsterproducent, der var meget medvirkende til at Cotes De Provence i
sin tid fik sin appellation. Det er heller ikke billigt, men køb et par flasker af deres
”mellem-vine”, specielt de røde er gode. Der er tillige en mindre kunstsamling der er
værd at kigge på. Bonusinfo: man kan ofte købe vinene billigere i supermarkeder og i
Maison des Vins på landevejen mellem Les Arcs og Vidauban

Indgangen til Chateau Sainte Roseline

Gustav og en svømmer af Giacometti

Som nævnt er det også en god ide at
besøge Les Arcs – opkaldt efter de
mange buer der er imellem husene i
den gamle bydel, der ligger nedenfor
resterne af St. Roselines barndomshjem den gamle borg, hvor der nu
ligger et fornemt hotel.
Vi lod dog nåden lyse over de kære
børn, man ved nok hvornår der har
været kultur nok, så vi nøjedes med at
indtage en dejlig is og en cafe au lait på
byens søvnige torv.

Efter et kapelbesøg er det godt med en is i Les Arcs

Der er også en times kørsel tilbage til
Aups, og på en campingferie tilbringer
man tid nok i bilen. Vi vælger derfor
udflugter med omhu, for der skal
samtidig også lidt afveksling til – en
balance om man vil.

Som antydet er Aups en lille perle og
som sådan en attraktion i sig selv. Fra
byen går et antal vandre- og mountainbikeruter i variende længder og sværhedsgrader.
En af de lidt lettere går op bag byen til
nogle små grotter: Les Grottes de St
Madeleine. Som grotter er de ikke
noget særligt, men for børn og barnlige sjæle skal der ikke meget til at
vække historier om røvere og andet
godtfolk, f.eks Vars egen Robin Hood
Gaspard de Besse som godt nok gemte
sig i Esterelbjergene et stykke mod
sydøst, men hvad en vis kunstnerisk
frihed er vel tilladt i 35 graders varme
Det at campingpladsen ligger så tæt på
byen, gør også at man kan lave et lynhurtigt afbræk når lejr-kulleren indfinder sig hos teenagepiger (altså bare
for at komme med et tænkt eksempel).

Alberte på grottebesøg

Byen har som tidligere nævnt alt hvad
man behøver og vi gamle finder
såmænd også en vederkvægende
glæde ved at betragte en flok aldrende
mænd trille med stålkugler på byens
platanomkransede torv, mens vi stille
kigger på mindesmærket over byens
faldne i både: den røde krig (med
Bonaparte mod republikanerne) den
store (1. verdenskrig) krig og ”krigen”
(2. verdenskrig) For franskmændene
var den 1. lidt større, fordi en meget
stor del af landets unge mænd måtte
lade livet i skyttegravene i det
Nordfrankrig som provencalerne
simpelthen ikke forstår nogen gider slås
om.

En af de smalle gader nord-syd i Aups

Simone oplæser teksten fra mindesmærket over byens faldne

I denne del af Frankrig rejser der stadig mange små cirkus rundt, i de 10 dage vi var i
Aups i denne omgang var hele tre forbi. Vi så ikke nogle af forestillingerne, men
havde rig glæde af at de var forbi, det er trods alt ikke så tit vi ser lamaer gå rundt i
gaden hjemme i Gevninge – et cirkus havde medbragt en vandbøffel – jo der sker sgu
noget, men det er nok ikke de vilde trapez- og løvetæmmernumre man skal gå efter,
mindre kan jo også gøre det.

Så stod der en lama foran byens gymnastiksal

Nogle dage nød vi så det stille campingliv og at være tæt sammen uden computere og
andet forstyrrende isenkram, som fylder meget til daglige selvom vi prøver at begrænse det. Specielt for Anton er det fedt at have alles ubetingede opmærksomhed til
hans numre af forskellig art. Man kommer også ind i en gænge, med badeture til
søen, lidt op i poolen, så madlavning, spisning, lidt læsning osv. Vi har indført en
times stilletid midt på dagen, som alle efterhånden har vænnet sig til og holder af, det
holdt lidt hårdt i starten, men nu kører det efterhånden

Nogle læser, en anden forsøger at skrive en sang

3 børn, 3 interessesfærer 

Livet på campingpladsen giver også et glimrende indblik i andres gøren og laden, og
her taler vi ikke kun om måden andre lever deres liv på – men rent campingmæssigt.
Der er stadigvæk mange tricks der skal lures af før vi er fuldbefarne, heldigvis deler
alle beredvilligt ud af deres viden og erfaringer – og en ting har slået os, man bliver
ikke til grin når man kvajer sig – det skyldes utvivlsomt at alle har været i situationen
selv – og der er ikke nogen der synes det er sjovt at se et ægteskab i laser over en

forteltsopstilling  Ikke at vi har været så langt ude, dertil har vi prøvet for meget,
men vi har da flere gange stået helt stille og tænkt ”hvad bruger man den til?”

Et ungt par med barn kom i dette smukke vogntog, med citrôenflag naturligvis

Men hjemad skal man jo, desværre, på et tidspunkt, så vi fejrede afslutningen på
vores lille ophold med endnu et besøg på restaurant St. Marc og fik taget vores
traditionelle ferieselvudløserfoto, dette år på byens torv

Onsdag den 5. august 2012 glade og mætte

Onsdag morgen fik vi så afregnet, sølle
2970 kroner kom vi af med, uden nogen form for rabatfikumdik, det er en ren
foræring på de breddegrader og med
den kvalitet.
Vi havde besluttet os for 2 overnatninger som på nedturen, nu var vi bare
2 mere i kareten – det imødeså Simone
med nogen spænding, men det gik som
det skulle – selvfølgelig.
Så er der afregnet – hjemad det går

Vi må lige have tingene på plads 

Der der har mest legetøj når han dør, har vundet

Lige så sikkert som alt muligt andet, så
stopper vi lige ved tankanlægget efter
Brignols. Dels skal Anton flyttes fra
forsædet til bagsædet (køresyge på
bjergveje undgås dermed) Dels skal
alle lige på toilettet! Vi kan lige få købt
en kop kaffe og så er der altid lige
noget der skal ordnes bagi, med dvdipod-nakkestøtte-andersandblad o.s.v.
Det er ikke noget der irriterer nogen,
for vi ved det er sådan, nogle vil måske
mene at det er blevet sådan fordi vi
forudsiger det – tja måske, traditioner
er gode at have 
Det gik stille og roligt med fartpiloten
låst på 96 km/t. Pauser som sædvanlig
hver anden time, betød frokost på tankanlægget ved Mornas Village, hvor det
medbragte pålæg og gode brød fik
selskab af lidt salat fra supermarkedet
og en masse dejlig kold saftevand. Så
bliver der også tid til at få lavet et par
solide kopper kaffe, fyldt vanddunke
inden vi er tilbage på vejen igen efter 1
times stop.
Vi gjorde som på nedturen, valgte at
køre af ved Bourg-En-Bresse for at tage

landevejen videre tilbage til Camping La Plage i Besancon. Det var en smuk tur op
igennem Jura, vi så flere campingpladser på vejen, som kalder lidt på besøg. Kl 18:00
rullede vi så ind, friluftsbadet var åbent, men der var ikke rigtigt stemning for at
hoppe i poolen.

Der går ikke mange minutter, så ligner vores parcel kaos – vi har prøvet at gøre noget ved det, det hjælper ikke, men
se hvor mild fruen ser ud 

Vi fik bakket ind på en plads, uden at spænde af, og som på nedturen blev der sendt
bud af sted efter pizza, pasta og salat. Med 3 pizzaer, et par pastaretter og et par
store salater, kan alle få en tallerken med lidt af hvert – hyggeligt, dog synes Anton
det hele var lige lovligt kollektivt den dag, men hvad, det gik over.
Vi havde nu lidt mere tid til at besigtige stedet og oplevelsen var knap så positiv som
på nedturen. Nu lå parcellen heller ikke helt så godt, men først og fremmest var det
hverdag – så den trafik fra hhv., omfartsvej og jernbane vi ikke rigtigt registrerede
første gang, den fik vi stor glæde af her. Der er også en kende slidt og det er lidt
svært at hive vand ud af bruserne når der er pres på, men det går som transit, prisen
fejler bestemt ikke noget.
Vi fik alle gennem badet inden vi gik i seng, så vi kunne komme rimeligt tidligt af sted
næste morgen.
Vi fik købt friskbagt brød og croissanter og fik moslet os ud på motorvejen til den
store rasteplads Aire d’Ecôt, hvor vi så kunne sidde udenfor i solen og indtage
morgenmad i ro og mag, mens vi nikkede god morgen til andre campister der havde
overnattet der.

Så endnu en lang rejsedag, der foregik
i den skønneste orden. Det er klart at 5
mennesker ikke kan sidde på så lidt
plads en hel dag uden skærmydsler,
men det går faktisk rigtigt godt. Selvom
der kan være lidt kamp om pladsen og
lidt uenighed om film, musik m.m så
kan alle 5 faktisk godt lide det, det
mærker man også.
Erik har en stor glæde ved i detaljer at
planlægge hvor vi skal stoppe og så
blive barnligt begejstret når det viser
sig at holde stik. Den glæde vil resten
af familien så ikke tage fra ham, så den
roser hvor det hører sig til, mens de
stille ryster på hovedet, men dog også
respekterer at vi kommer frem, får mad
og at det i al almindelighed fungerer.

Anbefalelsesværdig lekture for teenageforældre

Simone holder styr på flokken, sørger
for at der er de forsyninger der skal
være og at opmærksomheden fordeles
ligeligt. Et arbejde der er mindst lige så
krævende som selve kørslen og Erik er
meget glad for at slippe.
Børnene klarer sig forbløffende godt,
selvom de sidder tæt. Når man
sammenligner med, hvor meget ballade
der kan opstå i vores 220m2 store hus
på éen dag, så er det helt tydeligt at
alle nyder feriestemningen og glæder
sig over at være sammen – det er
faktisk uendeligt få mishagsytringer der
kommer på sådan en tur – alt andet
lige.

I transit sover alle i vognen, de store i siddegruppen,
Anton på gulvet, men det går nok ikke længere, han
bliver for lang.

Så bliver der måske lukket lidt mere
gas ud på andre tidspunker, men lad
det fare, i store træk er de en
fornøjelse 

Det gik kilometer efter kilometer op igennem Tyskland, uden nævneværdige
forsinkelser, et par steder var der lidt trafik, men ingen stau af nogen art. Frokost på
Bruchsal og så kørte vi af motorvejen ved Fulda for at komme ud på ”Kirsebærruten”
mod vores mål for dagen, byen Eschwege ved Werrasee.
Vi havde valgt Knaus Camping Park i Eschwege, fordi de gamle ved et besøg i 2011
havde konstateret, at der både var fine bademuligheder, med en nyanlagt strand. At
pladsen var ny og blev holdt fint, at der var gåafstand til byen og at der var meget
stille og fredeligt.
Derfor blev vi noget overraskede da vi rullede ind i byen, og kunne konstatere at de i
samme moment åbnede Eschwege Open Air, en fire dages rockfestival, lige ved siden
af campingpladsen  Men det var bare fedt, hovednavnet var Social Distortion med
altid energiske Mike Ness i forgrunden.
Nå nu var vi jo ikke kommet for at tage på festival, men for at bade, spise og sove

Anton og Alberte var de første i vandet

Vi fik anvist en fin, fin plads, lidt tilbagetrukket for festivalgæsterne blandt nogle glade
fastliggere. Det er et fedt sted, alt fungerer optimalt og selv på en weekend som
denne med meget rock og gang i den, var der fuldkommen rent og pænt.
Så var det ellers bare med at finde badetøj frem, for selvom det var overskyet og nok
kunne være lidt varmere, så var det sidste badedag på ferien, det skulle bare
udnyttes.
Werratalsee er et større turistudviklingsprojekt, et af mange i Hessen og Thüringen
igangsat efter genforeningen. Her har man gravet ud, så der er opstået en sø der
”fodres” af Werra. Med tiden håber man at lave et større vandsportsmekka, der kan
trække turister til det smukke område. Der er meget andet at se hvis vejen skulle
bringe nogen forbi og byen er bestemt også værd at besøge.

Der er også en strandlegeplads, selvom man
er en stor pige er det dejligt at lege med sin
lillebror

Vi havde lidt svært ved at forstå, at vi
var de eneste på stranden, men tænkte
at alle andre nok var optagede af
musikken, faktisk var der overhovedet
ingen andre end os – indtil en familie
kom gående hvor manden henvendte
sig til Simone, der storsmilende tog
imod hans besked – hun forstår ikke et
ord tysk – hvilket måske gik op for
ham, han henvendte sig i hvert fald til
Erik der var kommet til lidt senere og
fortalte, at vandet var angrebet af
pesticider og grønalger og ret giftigt –
det stod sådan set også på det meget
store skilt man passerede for at komme
derned, men Simone kan jo ikke tysk 

Nå vi fik hevet de noget modvillige børn ud af baljen, heldigvis havde ingen drukket
noget, så fred med det, og meget typisk for vores lille familie. For en god ordens skyld
– det var helt ufarligt og kun i uheldige tilfælde ville man blive syg af at drikke af
vandet.
Efter en afskylning gik turen så op imod byen, blandet med meget glade festivalgæster, det føltes nærmest hjemligt.

Floden Werra driver dovent igennem Eschwege

Selve byen lå nærmest mennesketom hen, alle var optaget af musikken, så det var
ikke noget problem at finde en restaurant der kunne forsøde vores sidste ferieaften
med Schnitzel – det må der til.
Eschwege er som mange andre byer i området fyldt med bindingsværk, og en bilfri
bykerne fyldt med butikker, restauranter og iscafeer. Så vi fik en fin slentretur ud af
det, inden vi røg tilbage og på hovedet i seng i vognen.
Næste morgen kom vi relativt tidligt op,
kunne spise turens sidste morgenmåltid
i strålende solskin – det kunne faktisk
ikke være meget bedre.
Vi fik roligt spændt bilen for og kunne
starte sidste etape på 700 km.

Simone har rettet an til turens sidste morgenmad,
med rundstykker og nutella.

Ud på Kirsebærruten og op til motorvejstilkørslen ved Friedland og så var
det bare nordover. Men endnu engang:
overvej den her rute, diesel er billigere
og det tager ikke længere tid end den
slagne vej over bakkerne mellem
Göttingen og Kassel.

Tre glade rødder – fedt at være på ferie, men det bliver også godt at komme hjem

Vi kom lidt senere af sted fra Eschwege end Eriks ellers præcise planlægning havde
foreskrevet, så vi slap ikke for en ordentlig omgang kø kørsel ved Hamburg, vi
prøvede at komme af motorvejen og tage Elbbrücke, hvad der gik galt ved ingen, men
30 minutter efter vi kørte af , befandt vi os på nøjagtigt samme sted på motorvejen

igen, bare lidt længere bagude – skidt, ferien er først slut når vi står foran kirken i
Gevninge, så det tager vi helt roligt.
Resten af turen var som sådan begivenhedsløs, dog overvejer vi meget om det ikke er
for langt at køre 700 km den sidste dag – måske alle ville have glæde af at komme
lidt tidligere hjem, det står i hvert fald på mulighedslisten til næste gang.
Vel hjemme kunne vi konstatere, at det var lykkedes os at holde 2 ugers fremragende
ferie for 5 personer for lige præcis 18.000 Dkr. incl alt, broer, diesel, pølser, camping
o.s.v. Det synes vi er meget fint. Vi ville ikke have mulighed for at tage vores børn
med så lang tid til udlandet, hvis ikke vi kunne gøre det på denne måde – bare en
uges charter ville koste 25.000, før vi havde fået noget mad, så endnu en grund til at
camping bare holder lidt bedre end så meget andet ferie.

Disse afsluttende linier skrives den 26. december, tilbage i campingvognen på Rødvig
Camping, hvor Per og Henny som altid tager sig godt af vintergæsterne.
Efter vores hjemkomst fra Frankrig havde vi planer om at tage til Helnæs og muligvis
en tur til Sverige, men arbejde og uddannelse fik ændret lidt på det.

Vi var i august endnu en tur på Ulvshale Camping og i september nåede vi en
weekend til Nysted og en weekend på Østersøparken, inden vi kørte vognen i vinterhi
her i Rødvig den 1. oktober.
Efterårsferien blev tilbragt ved Gardasøen, ikke på camping, men en voksenferie i bil
med hund, hvor vi brugte al tiden på at checke campingpladser til næste sommer – så
nu har vi allerede booket plads på Camping Fontanelle i Moniga Del Garda i juli til hele
holdet.
Nu tilbringer vi et par weekender hver måned her, indtil ultimo marts, så ender det
nok med en forårsplads – men så skal der også kilometer under hjulene igen.
Indtil da drømmer vi om spændende pladser overalt i Europa, planlægger spændende
ture, kigger seriøst på vintervogn og læser en djævlens bunke skønne campingoplevelser skrevet af folk vi næsten føler vi kender efterhånden, så gavmildt de deler ud
af deres viden og feriehistorier, så rigtigt mange tak til Lone og Sofus, Joan Petersen,
Halaje, The Jensens, Frederik Bruun, Hovaldts, Skytterne, FerieJensen, Fam Kærså,
Ahrenkiels, Bent Jensen, Oldcampisten, Kirkedal, John o. Madsen, Rose Frederiksen,
John Erik Petersen og hvad i hedder alle sammen – vi ses derude 
Kommentarer, råd og andet er mere end velkomment på erik@effyogeliten.dk
Stor hilsen, Erik & Simone dec. 2012.

