
Dag 1 - Mandag d. 3. august 2020 

Afhenter autocamperen i Handewitt efter lidt indkøb i den toldfrie – lidt vin og alkoholfri øl til chaufføren. 

Afgang kl. 14.30 med kurs mod Hamborg/Hannover. Jeg har planlagt at vi ikke skal køre alt for langt i dag, 

og har noteret 3 forskellige gratis overnatningsmuligheder omkring Hannover. Det er dejligt vejr, så vi 

beslutter os for en plads i Hodenhagen nær Walsrode, nord for Hannover, som jeg har læst skulle ligge ved 

en badesø. Har dog ikke taget højde for at der også er en Safaripark i nærheden, så vi opdager snart at her 

er ”fuldt hus” på pladsen. Området hører til en lokal forening, og vi slutter os til endnu en camper der har 

fået lov at bruge parkeringspladsen. Der kommer yderligere et par vogne til, så det er tilsyneladende helt 

ok. 

Vi når at gå en tur rundt om søen og gennem den lille by, før det bliver sengetid. 

 

Dag 2 - Tirsdag d. 4. august 2020 

Sætter kurs mod Alsace, så dagen bliver brugt på motorvejen. En del vejarbejder undervejs nedsætter 

tempoet, men det går stille og roligt fremad, så vi holder os til beslutningen om at køre helt til Saverne, 

hvor vi jo kender forholdene. Ankommer kl. 18.15 til en næsten tom plads, og finder med lidt besvær ud af 

den nye betalingsautomat. Efter at vi begge har været i bad har vi opdaget at vandtanken slet ikke har 

været fyldt op fra starten, så vi køber poletter i automaten – men det viser sig at de ikke kan bruges. 

Hvorfor har vi ikke fundet ud af! 

Spiser resten af frikadellerne og går den kendte tur gennem byen og langs kanalen. Dejlig by, som vi ikke er 

blevet trætte af endnu! 

  



 

Dag 3 - Onsdag d. 5. august 2020 

Fra Saverne kører vi over Nancy i retning mod Dijon, men det er meget varmt og vi vil holde en hviledag, så 

vi beslutter os for byen Langres. Her er en meget stor plads tæt på den gamle bymidte, men hyggelig er den 

ikke: åben, asfalteret plads til 31 biler, uden den mindste mulighed for skygge. Til gengæld er her alle 

faciliteter, da vi først har fundet ud af betalingsautomatens system – og en meget flot udsigt over dalen. 

Efter frokosten (for første gang kommer bord og stole udenfor) under markisen går vi op til byen. Her er en 

gangsti langs den gamle bymur, som omkranser hele den gamle bydel. Vi tager hele turen rundt og nyder 

den imponerende udsigt, selv om det egentlig er alt for varmt. Senere på eftermiddagen tager vi cyklerne 

frem og kører ind til byen igen for at handle i den lille Carrefour (Lars må lige en tur tilbage efter vores 

mundbind, som er påbudt i butikkerne). Smuk og lun aften på den stille plads – her er kun 4-5 andre biler.



 



 

 

Dag 4 - Torsdag d. 6. august 2020 

Min plan hjemmefra er at vi skal bruge et par dage i området mellem Auxerre og Dijon, som vi kun fik 

snuset lidt til sidste år. Jeg har kig på Montbard, hvor der skulle være en plads ved kanalen, og vi kommer 

da også frem ved middagstid. Her er nogle få parkeringspladser, men ingen skilte og ingen skygge, så vi er 

lidt i vildrede. Spiser vores frokost og går i den stegende hede en tur gennem byen til en borg/slot på 

toppen. Her er ikke meget at se (men lidt skygge). Tilbage på pladsen tager vi vores kaffe med hen i skyggen 

af en servicebygning, og bliver enige om at vi må finde et andet og mere skyggefuldt sted. 

Vi finder frem til en anden plads ved et kloster, men parkeringspladsen er lige så solåben her. Videre mod 

en lille by, hvor vi eller gps’en tager fejl og kun finder en mærkelig trekant græs med et par gamle 

campingvogne. Endnu en mulighed i nogenlunde nærhed er et slot ”Bussy le Rapatin”, som gps’en også har 

svært ved at finde. Efter en lang omvej ad smalle veje lykkes det dog at finde frem til parkeringspladsen ved 

slottet, som lukker kl. 17. Her er fredeligt, skygge – og forbandet mange hvepse. Efter en hyggelig middag 

vil vi gå en tur op for at se slottet udefra, men det er gemt godt væk bag høje træer, så vi kun kan skimte et 

par tårne 



 

  



Dag 5 - Fredag d. 7. august 2020 

Vi har allerede opgivet at se mere til Bourgogne, jeg har ikke flere bud på gode overnatningspladser, men vi 

gør et formiddagsholdt i byen Semur-en-Auxois, som jeg havde planlagt vi skulle se. Spændende 

middelalderby, som vi nok kunne have brugt mere tid på hvis det ikke havde været så varmt (38®). 

Derfor tager vi en lang køretur sydpå gennem Bourgogne, og dernæst vestpå til Clermont-Ferrand og endnu 

lidt mod syd mod Massiac. Jeg kan i camper-app’en se at der er i hvert fald 3 muligheder omkring byen 

Blesle, så vi sætter kurs mod en plads ved en restaurant. 

Det viser sig at være et dejligt sted i en stor, skyggefuld have, som vi har for os selv. Der er også et meget 

fint bade- og toiletrum, som vi må benytte helt gratis. Skønt med et rigtigt bad i denne varme! Bagefter går 

vi op og køber et glas øl og vin i baren hos den søde dame.  

Lammekoteletter, Beaujolais og dejligt vejr – så bliver det ikke meget bedre. Vi når også at gå en lille 

aftentur. 

 

 

  



Dag 6 - Lørdag d. 8. august 2020 

Som sædvanligt tidligt oppe og kører derfor fra pladsen og til selve byen Blesle. Vi har set på en plakat at 

det er en fin middelalderby, og vi bliver ikke skuffede da vi går en tur i de morgenstille gader. Virkelig smuk 

og velbevaret by. 

 

Så kører vi til Massiac få km væk og handler i Intermarché, før vi finder ud til hovedvejen mod Aurillac. Vi 

skal gennem Auvergne, som er temmelig bjergrigt og omkranset af ældgamle, udslukte vulkaner, så jeg har 

vurderet at det er bedst at holde sig til hovedvejen. På den første strækning af vejen gennem bjergene ser 

vi en del fine rastepladser, men da vi senere har brug for én og det smukke landskab vider sig ud er det 

umuligt at holde ind nogen steder. 

I den lille by Vic-a-Cera er camperpladsen fuldt optaget og vi må spise frokost på en almindelig 

parkeringsplads. Ser ellers ud til at være en interessant by. Derefter vælger vi at køre direkte mod 

Polminac, hvor der er en France Passion plads ved en fiskesø. 

Sjovt sted, men god skyggeplads, hvilket er ret væsentligt i varmen. Det er en veritabel bondegård med 

løsgående ponyer, som er sjove at kigge på. Ved søen er der en café med en meget sød og lattermild ung 

kvinde i baren, så vi får en kold øl og slapper af i skyggen. 



Desværre er her umådelig mange fluer, og det er vist her jeg får ødelagt fluenettet, så vi spiser inden døre. 

Desserten tager vi dog ved søen, og den søde pige morer sig meget over at jeg vil have en Asterix-is (i en 

kop). 

 

 

Dag 7 - Søndag d. 9. august 2020 

Da vi kører fra pladsen søndag morgen krydser vi floden igen, og får et flot kig over dalen. Desværre er der 

ingen rastepladser ved denne hovedvej, som snor sig gennem bjerge og dale, men flot er der. Da vi kommer 

til hovedbyen, Aurillac, kører vi mod centrum og går en tur i den søndagsstille by. Bortset fra den flotte 

parkeringsplads er der ikke meget at kigge på, men jeg falder over en fin lille butik med papirkunst. 

På vejen tilbage til bilen får vi øje på camperpladsen, som ligger meget trangt på en lille plads ved vejen. 

Her er ikke noget at blive efter, men vi får da tømt vores spildevand af. Vand kan vi ikke få, da der skal 

poletter til – og ikke dem vi har! 

Fortsætter ad hovedvejen mod Cahors, stadig flotte udsigter men ingen p-muligheder. Ærgerligt! 

I Cahors stiler vi mod camperpladsen, hvor alt (3-4 pladser) er optaget, men vi får da gratis vand på. Byen 

ser spændende ud, men det er hverken muligt eller attraktivt at overnatte her. Det er umådelig varmt, så 

jeg finder en France Passion-plads uden for byen i Caillac. En fin og fredelig plads i skygge på en vingård.  



Mens vi sidder og flader ud i varmen kommer fruen ud og siger, at hvis vi vil til vinsmagning er det 

’maintenant’ – NU. 

Skynder os at nette os lidt og finde maskerne frem. Det bliver en meget hyggelig og interessant rundvisning 

i vineriet sammen med et fransk par. Bagefter får vi lov at smage på 3 af deres vine, og vi køber et par 

kasser med hjem. Derefter sen aftensmad i 30 graders varme. Herlig dag! 

 

 

Dag 8 – Mandag d. 10. august 2020 

Starter dagen med morgenkaffe udenfor, mens solen står op, der er 23 grader. Vi har ikke travlt. 

Da vi har pakket sammen kører vi mod Caix, der er kun få km, og kigger på camperpladsen som er næsten 

fyldt op. Den ligger til vores overraskelse fint i skygge, men vi satser på at der nok er en del, der kører 

derfra i løbet af formiddagen. 



Kører derefter til Luzech, for at se om byen dér er mere spændende, men der er ikke meget at komme 

efter. Camperpladsen fandt vi ikke, men den skulle efter kortet at dømme ligge på det smalle stykke 

mellem vejen og floden Lot. 

Efter indkøb i en Spar og en kop kaffe i vognen, tager vi tilbage til Caix og får en god plads under træerne. 

Går til restauranten for at betale, som der står på skiltet at vi skal, men de har ikke lige tid, vi skal vente 10 

minutter. Bestiller en kold øl og venter forgæves på at blive kontaktet. 

Det er ellers et fint sted med badestrand (ved floden), campingplads, restaurant og både til udlejning, og 

der er mange mennesker. Vi går tilbage for at spise frokost og tænker, at de nok kommer rundt for at 

kræve ind. 

Jo, der kommer en venlig mand, og jeg er naiv nok til at betale for 2 nætter med det samme. Som tak får vi 

en halv flaske lokal rødvin. 

Flader ud resten af dagen under markisen, og går blot et par små ture. Her er nok at se på, og et uventet 

leben på parkeringspladsen ved siden af. 

 

 

Dag 9 – tirsdag d. 11. august 2020 

Varmt allerede fra morgenstunden, så vi starter tidligt ud med at cykle op til Chateaux de Caix. Det ligger 

meget smukt, men er godt afskærmet så det er ikke meget man kan se. Vi må ned på landevejen for at se 

selve slottet – og tage nogle billeder. Det tager sig rigtig godt ud og vinmarkerne står snorlige på de 

omkringliggende marker. 

Cykler tilbage (op) til slottet igen da kl. nærmer sig 10 og butikken skal til at åbne. Går lidt omkring på 

gårdspladsen i skyggen, ser posten kommer kørende og ind mand kommer ud for at tage imod ham. Han 



ser os, men hilser ikke, og da vi få minutter senere går om til butiksdøren er der sat et håndskrevet skilt i 

vinduet: Åbner kl. 11 i dag! 

Øjeblikket efter kommer et fransk par og parkerer ved siden af vores cykler. Jeg fortæller at der først bliver 

åbnet om en time, og de er lige så skuffede som os. De var mest kommet for at se Prins Henriks samling af 

kinesisk kunst. 

Tilbage på pladsen hviler vi lidt ud under markisen, og bemærker strømmen af mennesker på vej til 

’stranden’. Samtidig er der en tosset campist, som morer sig med at køre ræs i sit medbragte uhyre af et 

køretøj, vel en ATV eller sådan noget. Den ene gang efter den anden drøner han ud fra parkeringspladsen 

med forskellige passagerer. Noget trættende at høre og se på! 

Vi beslutter at pakke sammen efter frokost og køre videre mod Bergerac til en gratis France Passion plads. 

Vi kører dog først tilbage til Cahors og gennem den steghede by for at finde Pont Valentré, som Lars har 

læst en del om. En flot middelalderbro, som især Lars finder spændende. Jeg er ved at gå til i varmen. 

Cahors er i øvrigt en flot og interessant, stor by, som vi godt kunne have brugt noget mere tid i, hvis det 

ikke lige havde været for varmen og Coronasituationen! 

Så går turen direkte mod Monbazillac (5km fra Bergerac), hvor vi finder frem til pladsen på en vingård kl. 

17.30. Her er fantastisk udsigt over vinmarkerne og Bergerac by nede i dalen, og skyggefulde træer, men 

ikke et menneske at øjne. Vinmanden kommer dog snart kørende derop, jeg forsøger lidt samtale for at 

sikre mig hvor vi må parkere, og han rabler en masse fransk. Spørger så om vi vil til vinsmagning? Nu? Nej, 

kl. 18.30 siger han, og som jeg forstår det kommer hans kollega og henter os. Så farer han videre i en anden 

bil. 

Puha, vi er varme, klistrede, trætte og sultne, og har ikke så meget lyst til endnu en vinsmagning – og hvor 

er det henne? Her, på bagsiden af gården, ser der ikke ud til at være nogen indgang. Så vi tager et bad, 

drikker et glas vin, forbereder noget mad og lader som ingenting. Der kommer ingen kl. 18.30, så vi sætter 

os til at spise udenfor, men så kommer der en lidt skabet hund som bliver ved at tigge om mad. Ret 

irriterende, så jeg forsøger mig med et ”Alez!”, som dog ikke hjælper synderligt.  

Efter mad og kaffe går vi en tur ned gennem vinmarken, hvor der ligger en smuk og speciel bygning, som jeg 

gætter på er et dueslag. 



 

 

 



Dag 10 – onsdag d. 12. august 2020 

Overskyet fra morgenstunden, vi pakker sammen og kører først til Chateau Monbazillac, som vi besøgte i 

2011. Dengang købte vi dejlig vin med hjem (som blev stjålet ved indbruddet ugen efter hjemkomsten), 

men i dag er vi her før de åbner. Smukt slot og pragtfuld placering på højdedraget 5 km fra Bergerac. Lige 

overfor slottet er der en autocamperplads… 

Derfra direkte til Bergerac by, som er propfyldt med biler. Jeg har læst, at her skulle være en 

autocamper/campingplads ved floden, men den finder vi ikke. Det lykkes dog at finde en p-plads i byen, og 

vi vandrer lidt efter hukommelsen. Der er marked i dag, derfor de mange biler, men det er ikke samme 

fornøjelse som tidligere på grund af Corona-situationen. Vi genser den gamle bydel, og torvet ved det 

overdækkede marked med alskens fødevarer. Igen bliver oplevelsen forstyrret af afstandsregler og 

maskepåbud, her er ellers mange lækre sager. Cyrano står på sin vante plads, der er moderniseret en del 

omkring ’havnen’, men ingen steder at få en øl så tidligt på formiddagen. Alt i alt stadig en smuk og hyggelig 

by. 

 

  



 

Vi får handlet i L’Eclerc og kører videre mod Perigeaux mens vi kigger efter campingpladser, for at se om vi 

kan købe nogle tabs til toilettet. Holder ind på en plads i en skov ved en badesø og jeg forsøger at gøre mig 

forståelig overfor den søde dame i receptionen, men da hun endelig forstår hvad det er vi mangler, ryster 

hun blot på hovedet. ”Prøv i en Brico eller supermarked”. 

På vejen videre ser Lars en autocamperforhandler, og vi drejer ind for at se om de har en butik. Nej? Gad 

vide hvor folk her køber deres udstyr? 

Vi er tæt på Thiers, hvor jeg kan se at der er et slot, hvor vi måske kan parkere. Det viser sig at slottet ligger 

midt i byen, klos op mod en stor kirke. Vi må bakke ud! 

Efter flere forsøg lykkes det til sidst at finde en campingplads langt ude på landet og nærmest nede i et hul 

ved en lille flod. Et sjovt sted, som vi desværre ikke fik taget billeder fra, ejet af et par ældre englændere. Vi 

får en temmelig dyr plads i skyggen – og så trækker tordenskyer ind. Vi spiser et godt måltid i vognen mens 

det regner. 

 

 

 

 

 



Dag 11 – torsdag d. 13. august 2020 

Solen er fremme igen og vi forlader campingpladsen for at tage den korteste ved mod Atlanterhavet. 

Ankommer til Royan, som ligger ved udløbet af Girondefloden, nord for Bordeaux. Det er en stor, 

traditionel badeby med marina, promenade, tivoli og mange caféer. Det småregner, men vi går alligevel en 

tur for at se på løjerne og de kæmpemæssige palmer. Eksotisk og kaotisk. 

Vi følger vejen nordpå langs kysten, her er vanvittigt mange campingpladser og ligeså mange mennesker. 

Jeg har en idé om at vi måske kan parkere ved en Zoo Palmyra, der ligger tæt ved kysten, men lige før vi når 

dertil ser vi en autocamperplads på strandsiden ved Les Mathes, og beslutter os for at holde her. Fin stor 

asfaltplads i skygge, mange mennesker, men der er ledige pladser endnu. Det viser sig, at der fra pladsen er 

stier gennem skoven direkte til stranden, og fine cykelstier krydser gennem området. Vi nøjes med en gåtur 

til den meget flotte strand, og beslutter os for at tage cyklerne frem i morgen.  

 



 

 

Dag 12 – fredag d. 14. august 2020 

Starter dagen med en fin lille cykeltur ad stierne langs kysten, som inde i bugten ændrer sig til et kæmpe 

vådområde. Her er meget smukt i morgensolen, og rigtig mange er hoppet på cyklerne eller i løbeskoene. 

Dette er vist stedet for motionister i alle aldersgrupper, og selv om her er mange mennesker, golfbane, 

vandsport og store resorts er her fint, rent og roligt. Vi kunne sagtens bruge en dag mere, men denne gang 

er det Lars, der gerne vil videre op ad kysten. 

Først må vi dog finde en købmand, men farer lidt vild i strømmen af biler i de små feriebyer og kommer lidt 

på afveje. Finder dog et supermarked til sidst og får handlet til et par dage. Jeg sætter gps’en til Lucon, 

hvorfra man kan komme ud til kysten igen. Det viser sig dog at hele kysten er én stor badeby med et utal af 

campingpladser og et mylder af biler, og først på det allersidste stykke før byen les Sable d’Olonnes 

begynder, ser vi et autocamperskilt. Da har vi allerede kørt forgæves efter flere af disse skilte, men denne 

gang lykkes det at finde frem til pladsen i en mindre badeby med isboder, tivoli og hele baduljen. 

Pladsen er ok, men lidt trang. Vi går den korte tur til stranden, som er helt anderledes end dér hvor vi var i 

går, og her er også væsentligt flere badende. Det forstår vi så ikke helt, da vi ser stranden igen ud på 

aftenen, for lavvandet afslører en stenet klippegrund, men smukt er det nu altid sådan en aften, hvor folk 

færdes stilfærdigt for at nyde solnedgangen. 



 

 

 

 

Dag 13 – lørdag d. 15. august 2020 

Vi har fået nok af badebyernes leben, og lægger nu en overordnet rute for den sidste uge, som går 

hjemover. Første step er motorvejen mod Tours og en France Passion-plads ved den lille by Azay-les-

Rideau. Det skulle være et museum for gammel mekanik, samlet af en privat mand, så jeg tænker at det 

nok er noget for Lars.  

Umiddelbart før vi kommer dertil går vejen gennem Langeais, så jeg foreslår en lille gåtur for at se byen. 

Der er et fint og velholdt slot midt i byen, som i øvrigt er rigtig pæn og meget rolig. Vi har dog ikke lyst til at 

betale for et slotsbesøg, det er alt for varmt, så vi kører snart videre for at finde museet. 

Kæmpe plads under høje popler, og kun enkelte andre campere. Vi køber entre til udstillingen og starter i 

den udendørs café med et glas koldt øl. Derefter går vi en time og kigger på gamle traktorer, vejtromler, 

tanks og maskiner af alle slags. Sjovt, men også lidt trættende til sidst, så vi når slet ikke gennem hele 

samlingen. Til gengæld er middagen i skyggen dejlig: Kold laksepaté og krabbesalat med baguette til og 

lækre oste bagefter. 

Voldsomt tordenvejr og regn om natten, hvor vi ligger og gruer lidt for de store træer, så vi sover lidt 

længere end vi plejer. 



 

 

Dag 14 – søndag d. 16. august 2020 

Kursen er sat mod Gurgy ved Auxerre, hvor vi også var sidste år og husker som et hyggeligt sted ved floden 

Yonne. Vi når frem allerede 12.30, og starter med frokost og kaffe, så tager vi en cykeltur i området. 

Desværre er ruten langs floden ikke særligt lang, jeg havde håbet på at cykelstien fulgte floden helt til 

Auxerre, så var vi gerne blevet her en dag mere. 

Pladsen er hyggelig, selv om der er fyldt op, for vi holder på én lang række – alle med front mod floden. Da 

det er en lystbådehavn er der nok at kigge på – flotte gamle flodbåde og nye udlejningsbåde i mellem 

hinanden. Vi cykler op til købmanden da han åbner kl. 16.00, for Lars mener der må være noget vi mangler! 

Et par flasker vin m.m. ryger da også i kurven. 

Et bad og omklædning til det ’pæne’ tøj og så får vi tid til et glas vin, mens vi holder øje med folk der 

kommer og går. En mand med cykel og rygsæk går rundt og sælger frugt og tomater fra haven, og vi lader 

os også overtale. Blommerne er nu noget overmodne (og dyre), men hans tomater er dejlige, og det var 

hyggeligt at snakke fransk/tysk med ham. 

Der er også 2 par, der har lejet en båd, og ejeren bruger flere timer på at instruere dem. De ser alle noget 

betuttede ud, så da han kører derfra skynder de sig ud i deres bil og kører – sikkert op til restauranten 

Lige som sidste år blev et par boder med vin og ost åbnet kl. 20, men tordenvejret kom og de måtte snart 

lukke igen, så vi nåede det heller ikke i år. 



 

 

Næste morgen, mens vi er ved at pakke sammen, får jeg øje på en fiskehejre i vandhullet bag ved vognen. 

Den trisser lidt rundt mellem ænderne, men der er vist ikke meget mad til den her. 

 



Dag 15 – mandag d. 17. august 2020 

Vågner som sædvanligt tidligt og er klar til at køre fra Gurgy omkring kl. 8. Gps’en er sat til Trier, og vi 

vælger motorvejen gennem Champagne. Efter et par stop for kaffe mm synes jeg vi skal køre fra 

motorvejen ved St. Menehould.  

Perfekt! Her er en SuperU med Bricolage ved hovedvejen, så vi har mulighed for at gøre vores sidste, 

franske indkøb (hvilket inkluderer en del vin). Mens Lars med noget besvær pakker flaskerne i bilen prøver 

jeg Brico, for at se om de har de famøse toilet-tabs. De er ved at lukke for middagspausen, og jeg får bare 

ikke lov at komme ind. 

Efter en kort køretur finder vi en fin rasteplads, så vi kan få lidt frokost. Kaffen får vi på motorvejen mod 

Trier, og efter lidt omkørsel (min fejl) når vi frem til Weingut Feiten i Longuich kl. 16.00. Her er godt fyldt 

op, men vi finder hurtigt en plads i bagerste række op mod vinmarken. Der bliver tid til et glas vin i solen, 

en lille gåtur ved Mosel før aftensmaden. Vi morer os lidt med at kigge på ’naboerne’, som har meget travlt 

med at få sat en markise op. Det lykkes da også til sidst, men da er det begyndt at regne 

Jeg går ned op lægger penge for 2 overnatning i postkassen, så vi kan slappe af og tage en længere cykeltur 

i morgen.   

 

.  

 



Dag 16 – tirsdag d. 18. august 2020 

Efter en rigtig god nattesøvn vågner vi op til gråvejr, så vi giver os god tid til morgenmad og oprydning. 

Smører et par gode madpakker og finder cyklerne frem. Turen går ad cykelstien langs Mosel, i retning mod 

Koblenz, og jeg håber på at vi måske kan nå helt til Neumagen, hvor vi har nogle gode minder fra 

cykelferien tilbage i 2017. Der er dog godt 20km, så det er nok lidt højt satset! 

Turen er fin, men uden de helt store oplevelser. Vejret er fint og lund og solen skinner, så vi nyder udsigten 

og afvejene gennem vinmarkerne, men vi er som altid for tidligt ude – alle Biergarten’erne er lukkede. Efter 

ca. 16 km – på en noget kedelig strækning - bliver vi enige om at vende om, selv om vi jo har tid nok. Det 

går ellers også fint med bentøjet, men jeg er vist lidt betænkelig ved om jeg pludselig ikke kan mere. 

Vi finder et bænkesæt i solen og spiser madpakkerne og en pære, som Lars har rapset et eller andet sted, så 

vi mangler ikke noget. Næsten tilbage i Longuich ser vi nogle sumpbævere, der spiser græs langs stien, 

ganske uanfægtede af at vi fotograferer dem på tæt hold. Vi kommer også forbi campingpladsen igen, og 

må lige holde stille for at tage et par billeder af disse, i den grad, fastligger-campingvogne: Hegn og hæk, 

blomsterkasser og alskens udstyr. Gad vide om det er sådan vores campingliv ser ud engang? 

”Hjemme” til kaffetid, derefter cykler vi op gennem byen til Norma, for at handle ind til de sidste 2 dage. 

Pølser, sennep, skinkesalat, brød og lidt grønt må der til. Tilbage på pladsen indtager vi bruserummet. 1 

euro for et varmt bad er godt givet ud! Og bagefter kommer der en Ismand kørende og stiller an med en 

lille biks med gammeldags is. Vi køber et par bægre og stiller i fryseren til dessert. 

Vi har vist meget energi i dag, for vi når også at gå op til byen igen, for jeg vil give en øl den gamle 

restaurant. Da vi finder frem til deres Biergarten er der propfyldt med mennesker (sikkert et busselskab), så 

vi går videre gennem byen til en mindre restauration, hvor vi får et glas koldt øl/lokal hvidvin i aftensolen. 

 



 

 

 

Dag 17 – onsdag d. 19. august 2020 

Hjemturen går videre nordpå ved 8-tiden. Gps’en er sat til Bochenem, hvor jeg har set at der skulle være 2 

gratis camperpladser. 

Efter en rolig motorvejskørsel når vi frem til den første mulighed sidst på eftermiddagen. Vi er dog lidt i tvivl 

om det er det rette sted, for gps’en standser ganske vist ved ”Hotel Sauer” som angivet i guiden, men der 

er ingen skiltning overhovedet, og stedet ligger midt i et industrikvarter og klos op af en autohof 

(trafikplads) for lastbiler. Her er ikke kønt, men muligheden for en kromiddag trækker trods alt. De har bare 

middagslukket endnu. 

Så kommer der endelig en dame kørende ind på parkeringspladsen bag kroen, og jojo – vi kan holde hvor 

som helst, og få gratis strøm og vand om vi vil. 

Så parkerer vi i skyggen af nogle træer, slapper af, skifter tøj og går til restauranten kl. 17.30. Der er 

fortovsservering, men vi vælger at gå indenfor og bliver ret overraskede over det store, flotte lokale. Typisk 

tysk krostue med ret nyt inventar. Mens vi venter på maden over et (stort) glas hvidvin opdager vi 

udsmykningen, som er alle vegne – i loftet, over hanebjælker mm – det er simpelthen julepynt! 

Får en ok schnitzel med pommes (noget nær det eneste de har) uden skyggen af grønt, men det smager 

glimrende. Derefter en simpel isdessert. Vi er nu godt tilfredse med middagen, som i alt med vin løber op i 

49 euro. Tidligt i seng, godt forspiste. 



 

 

Dag 18 – torsdag d. 20. august 2020 

Lidt vemodigt at stå op til denne sidste ”rigtige” feriedag, men vi ser frem til at overnatte hos Wolfgang i 

Frørup 10km fra grænsen. Det var en sand fornøjelse at snakke med den gode mand sidste år, så det er en 

stor skuffelse da vi, efter en rolig dag med en del vejarbejde, når frem allerede kl. 14.30 – ser det 

håndmalede skilt med”Geschlossen”. 

Vi blev oprigtigt kede af det, for hvad er der sket? Er det Coronasituationen, sygdom, dødsfald der er skyld i 

lukningen? Det vides ikke. 

Vi må jo så finde en alternativ plads i nærheden, og jeg finder en mulighed i en mindre by. Efter nogen 

køren rundt lykkes det at finde stedet, som ser fint ud, men er grundigt indhegnet. Forsøger at ringe det 

angivne telefonnr op, men der bliver ikke svaret. Tænker at hvis ejeren bor i nærheden må han have set os, 

og hvis ikke han er hjemme – hvornår kan vi så blive lukket ind? Vi dropper det. 



2. forsøg kan jeg ikke helt huske, men vi får da kørt nogle km. 3. forsøg ligger ved Südensee, og jeg guider 

os den forkerte vej rundt om søen, så turen bliver endnu længere, men vi finder det til sidst omkring kl. 

15.30. Fin plads meget tæt på en stor badesø, hvor der er Imbiss (ligner nu mere et privat sammenrend) og 

toiletter. Sidst på dagen kommer en ung mand rundt for at tage imod betaling. 

Der kommer en del mennesker hertil for at bade, fiske, løbe eller bare at gå en tur ved vandet, men her er 

meget fredeligt. Efter en middag med tyske pølser og pasta går vi en tur i det omkringliggende, flotte 

villakvarter, og nyder solnedgangen over søen. 

 

 

 

Dag 19 – fredag d. 21. august 2020 

Tømning af vand og toilet er noget ubekvemt på denne plads, så jeg foreslår at vi venter til vi kommer til 

Handewitt. Jeg har jo set, at der er en gratis autocamperplads med alle faciliteter i Skandinavian Park! 

Den finder vi aldrig, og tilsidst må vi køre hen til udlejeren og spørge os for. Joda, der er en tømmeplads på 

tankstationen (hvor vi lige har tanket bilen op). Man skal dog ind på tanken for at købe et ”mærke” først! 

Det lykkes at finde det beskedne hjørne af pladsen, der er sat af til tømning, lige ved indkøslen hvor 

lastbilerne drøner igennem. Jeg køber et mærke og vi finder langt om længe ud af det indviklede system, 

men jeg trykker forkert og vi får ingen vand. Der er også grundigt lukket for afløbet. Jeg må ind og købe 

endnu et mærke, men det viser sig at man kun kan få én af delene for de 4 euro: enten vand på eller 

toilettømning. Det bliver en lang formiddag før vi får afleveret bilen og kører hjem i vores egen. 


