
  

 

Søndag, den 3. oktober. Vi er i dag ankommet til pladsen i Ribeauvillé, 

men inden vi ankom hertil, har vi, da vi kørte fra Napoli, først været over 

Gardasøen, hvor vi var 3 dage og derfra til Bordighera, hvor vi skulle se på 

et hus til vores søn og svigerdatter. Dette var noget af en oplevelse. Kørslen 

dertil var ad små stejle gedestier med nogle frygtelige stejle og snoede ned-

kørsler fra motorvejen og ned til Rivieraen langs Middelhavet. Her var en 

lille oase inde midt i byen med kun 150 meter til Middelhavet. Herfra kørte 

vi så mod Frankrig og op til den plads, vi nu er på. Her skal vi være 2 gang 9 

dage med to hold autocamperfolk. 

. 

Mandag, den 4. oktober begynder folk at ankomme, og inden kl. 17 skal 

alle 24 vogne gerne være fremme. Som I kan se, 

er de første gæster allerede kommet på besøg og 

smager på det, vi nu kan byde på. I løbet af dagen 

indfinder camperne sig, og da klokken er tre, er 

alle på plads. 

Kl.16,30 er der velkomstmøde med et enkelt lille 

glas vin, og der bliver fortalt lidt om de kom-

mende dage og reglerne på pladsen, som for øv-

rigt er en god plads med fine faciliteter, lige bort-

set fra møderummet der er stort og flot; men aku-

stikken er elendig. Nogle er dog oppe at spise 

sammen, og nogle af damer spiller partner, mens 

mændene får spillet lidt kort; men vi kan slet ikke tale sammen, så det bliver 

udskudt til en anden dag, hvor vi kan være ude, ellers må vi jo spille i en af 

bilerne. 

 

Tirsdag, den 5. oktober. Hele dagen er afsat til at besøge Ribeauvillé. Først 

på egen hånd. Formiddagen bliver for rigtig mange brugt til en gåtur gen-

nem den fantastisk flotte og velholdte by. Efter en let frokost med et glas øl 



og kaffe på pladsen er vi kl. 18 klar til at køre med et lille turisttog først gen-

nem byen og så gennem vinmarkerne og retur til byen, hvor vi bliver sat af 

på et hotel for at spise aftensmad, og jeg kan love for, der var mad nok. Kun 

6 spiste op, det var Niels Jørgen, Herbert, Herluf, Torben og Knud, og de fik 

i belønning en stor fadøl, til at få det hele til at glide ned. Efter hovedretten 

var der ost og is. Der var længere hjem end beregnet, så nogle måtte have en 

taxa; men i Ribeauvillé findes ikke taxa, så vi måtte vente over en time på en 

sådan;  men alle kom dog godt hjem. 

 

 

Onsdag, den 6. oktober. I dag er vi på vores første bustur. Vi kører gennem 

et fantastisk landskab og gennem smukke byer op til krigsmuseet Vieil Ar-

mand med kirkegården Hartmannswillerkopf. Her fortalte en meget venlig 

og munter guide om krigens rædsler i december 1814, hvor der i dette lille 

område blev dræbt mere end 7000 mennesker. Der deltog på den ene side af 

bjerget 7000 franske og på den anden side 5000 tyske soldater. På den tyske 

side var flere danskere, og heraf blev mindst en dræbt. I vores selskab havde 

vi 2 deltagere, hvis bedstefædre var soldat i Tyskland og deltog netop her. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var på netop dette lille område i Burgund Bjergene så mange mennesker 

omkom. 

Herefter kørte vi mod Grand Ballon. På vejen derop var vi inde på et land-

brug, som i mange år har været spise- og overnatningssted for folk, som ar-

bejdede i området. Det er nu udvidet til et større, moderne landbrug, som la-

ver mere end 1000 kg ost om året, ligesom det er blevet et meget mondænt 

spisested, hvor mange turister nyder den lokale mad. Her var vi også inde 

for at få et fantastisk måltid. 

 



    

  

Her er stedet, som det ser ud i dag, og den viste ret er blot forretten. 

Efter en stor middag, hvor vi også fik skinke og kartoffelsalat, vin og kaffe, 

kørte vi videre til bjergtoppen Grand Ballon. Her var det desværre lidt tåget, 

så udsigten kunne have været bedre mod både Tyskland og Schweiz. Fra 

Grand Ballon går det hjemad ad de små veje (Route des Crêtes) og videre 

gennem skønne Alsace, som i alt har haft 500 slotte og borge igennem ti-

derne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torsdag, den 7. oktober. I dag starter vores udflugt på slottet Haut Koe-

nigsbourg, som er opført i starten af 1200 tallet. Det er et meget velbevaret 

og gennemrestaureret slot. Restaureringen er sket ad flere omgange, og her 

er blevet restaureret i perioder, hvor der har været både tysk og fransk over-

herredømme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Herfra kører vi til en dejlig lokal kro i Kintzheim, hvor vi 

skal have vores frokost. Også i dag skal vi have lokal mad, 

og menuen er de lokale tynde brød, som vi først får med 

skinke, bacon, løg, svamp, ananas, ost og som dessert de 

samme brød nu med æble, mandler og sukker. Stadig god 

lokal vin og vand til maden, og en lille kop stærk kaffe. 

 Og nu videre til et stort fugleshow med mange forskellige 

rovfugle, sekretærfugle, ugler og grippe. Jeg har på vores 

ture set mange af disse opvisninger, men aldrig noget så 

imponerende, og så i dette fantastiske område. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagen afsluttes med et besøg i et vinhus i Mittelwihr. Her bliver smagt på 

varerne, og der bliver også kørt mange kasser ud i bussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fredag, den 8. oktober. I dag er en af de fridage, der er indlagt i turen, så 

hvad den bringer, må vi se. Jo, dagen blev god. Vejret var med os, og vi 

kunne spise frokosten ude. Jeg havde fundet en chokoladefabrik i området 

og fået lavet en aftale om et besøg der, for dem som havde lyst til det. Næ-

sten alle var med, og det var absolut det hele værd. Vi blev budt velkommen 

med et stykke chokolade, og så blev der vist en film. Herefter gik vi gennem 

et lille billedmuseum ud i en lille fabrik, som var lavet til demonstration. 

Der så vi kakaofrugten og bønnerne og hørte om, hvor de gror, og hvordan 

bønnerne bliver forarbejdet til det færdige produkt. Så smagte vi på choko-

lade fra forskellige lande, inden vi kom ud i en imponerende butik, og her 

blev der handlet livligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når nu det er gået sådan, at det bureau, som skal stå for busturene, har fået 

rodet sådan rundt i vores program, at vi har fået 3 fridage lagt samlet, var det 

en god adspredelse med sådan et indlæg. 

 



 

 

 

Lørdag, den 9. oktober. Efter en kold nat (3 grader) er vi stået op til en fan-

tastisk morgen, og det tegner til, at vi alle kan samles til langbord ved 12 ti-

den. 

 

Søndag, den 10. oktober. Atter en fin morgen, og som i går var nogle ude 

at cykle, andre gik ture i byen; men alle var tilbage til det sædvanlige lang-

bord og om eftermiddagen atter stigegolf - strikkeklub og spil bl.a. Partner. 

 

 

Mandag, den 11. oktober. Vi skal på tur til Colmar, som er hovedbyen i 

Haut-Rhein. Efter byvandringen er der frokost og så kører vi videre til Kay-

sersberg samt Riquewihr. Fantastisk oplevelse, så lille et område, med så 

mange flotte bygninger. Alsace er et fantastisk område, og et sted alle bør 

besøge. Her er mange autocamperpladser og mange campingpladser, så der 

er ingen undskyldning for, at I ikke under jer selv en sådan tur. Vinen er god 

og maden rimeligt, og man bliver så rigelig mæt, selvom det ikke er dansk 

bøf med bløde løg.  

 



 

 

Ovenstående billeder er for at vise jer, hvor flot de gamle huse er i Alsace, 

og det er ikke kun Amerika, der har en frihedsgudinde, denne stod i rund-

kørslen til Colmar. 

 

Tirsdag, den 12. oktober. I dag skal vi på vores sidste udflugt med hold 1. 

Vi skal til byen Turckheim, hvor vi, som de andre dage, skal på guidet tur 

rundt i byen. Herfra kører vi til Eguisheim og på rundvisning her. En af de 

ting, vi blandt andet hørte om, var de mange blomster, der er overalt i Al-

sace. De er både til pynt, men en væsentlig anden vigtig ting er, at de holder 

moskitoer og myg væk. 

 



 

  

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Kl.12:30 er der frokost, og så er der lidt tid på egen hånd, inden vi kører ud 

til en vingård i Gueberschwihr. Det er vingården Humbrecht - Trapp, som 

har været drevet af samme familie siden 1620. Den nuværende ejer blev i 

lørdags gift med Ann-Sophie, som er pæredansk. Det var dejligt med en 

dansktalende guide. Hun har i de sidste 4 år været kæreste med ejeren, så 

hun var godt inde i sagerne, og kunne virkelig fortælle alt om, hvad der sker 

på en vingård, om druesorter og produktionen. Efter en tur i marken og nede 



i produktionen var vi naturligvis oppe for at smage på varerne, og vi fik da 

også købt godt med hjem. Her på gården drev de også en Bed and Breakfast, 

som fik mange besøg af danskere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her i området er der 51 vinbønder, og de er ved at gå over til økologisk vin-

produktion. Det tager 4 år, fra man starter et område op, inden det kan god-

kendes som økologisk vin. De har i dag 7 hektar, og det lever en typisk vin-

bonde rimelig godt af. Vinstokkene giver i et normalt år ca. 10.000 flasker 

pr. ha., og vinmarkerne går normalt i arv til næste generation. Kommer der 

endelig noget til salg, er prisen den samme pr. kvadratmeter som parcelhus-

grunde i hovedstadsområdet i Danmark. 

 

Onsdag, den 13. oktober. Det er skiftedag. Første hold kører hjem eller vi-

dere på tur, og der kommer et nyt hold her til Ribeauvillé. 

 

Torsdag, den 14. oktober. Vi stod op til en kold morgen, og kl 8:10 var 

hold 2 klar til deres første tur. Vejret tegner til at blive super fint, til det de 

skal i dag, det samme som hold 1 var på 7. oktober. For mit eget vedkom-

mende fik jeg lavet noget regnskab. Ethel og jeg var nede i byen for at se på 

det sted, vi skal spise på i morgen. Slentrede videre op i byen og spiste en let 

frokost, inden vi gik hjem for at lufte alle 6 hunde, som ud over vores egen 

er fra de andre 5 vogne, hvor ejerne kommer sent hjem i dag. 



Da de kom hjem, var der stor begejstring for dagens tur, og vejret havde væ-

ret med dem hele vejen. Lidt koldt, men sol og klart vejr, så man kunne se 

de flotte bjerge og marker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fredag, den 15. oktober. I dag skal vi mødes 

kl. 10:45 ved indgangen til campingpladsen, 

hvor vi bliver afhentet af byens lille turisttog og 

kørt en tur rundt i lokalområdet. Til aften spis-

ning på en af de lokale restauranter i Ribeauvillé 

. 

 

Lørdag, den 16. oktober. I dag er hold 2 på 

samme tur som hold 1 var på den 12. oktober til 

Turckheim og Eguisheim og afslutning i vin-

markerne i Gueberschwihr .  

 

Søndag, den 17. oktober. Vi er nu nået søndag og der er en fridag, hold 2 

har nu været på de 2 første ture, og vi har været ude at spise, kørt med det 

lokale turisttog og trænger nu til at slappe af, gå en tur i byen, og så er de 

klar til en ny udflugt i morgen. Vi prøver dog at lave langbord Kl. 12:00, og 

håber det bliver så varmt, at vi kan sidde ude, lige nu kl. 9:00 er det kun 7 

grader. 

 

Mandag, den 18. oktober. Vejret startede fint, men koldt. Der var bustur til 

Colmar og Kaysersberg, og i løbet af dagen blev det rigtig fint vejr, som i 

kan ses på Bjarnes billeder herunder. 



 

 

 

 

Tirsdag, den 19. oktober. Vejret er fint og der spises frokost ved langbord. 

Det er delvis fridag, for som ved hold 1 den 8. oktober er der arrangeret be-

søg på en nærliggende chokoladefabrik kl. 14:00. Det er i gå afstand fra  

campingpladsen. Efter besøget bliver der handlet lidt ind, og så går det atter 

tilbage til pladsen for mere hygge i det fine vejr. 

 

Onsdag, den 20. oktober. Atter fint vejr, og i dag er det sidste udflugt med 

bus. Hold 2 skal på samme tur, som hold 1 var den 6. oktober, til krigsminde 

pladsen Hartmannswillerkopf og Grand Ballon, samt spisning på et land-

brug. En lang og sej dag, men med fine oplevelser. 

 

Torsdag d.21 oktober. Fridag til at få pakket og gøre klar til afgang. Nogle 

skal videre til Spanien, andre kører til Mosel, og nogle kører direkte hjem 

fredag. 4 par har valgt at køre allerede i dag, mens andre slutter dagen af 

med at gå ud for at spise i byen. 

 

Fredag d. 22 oktober. Turen er slut og alle forlader pladsen for at begive 

sig på vej hjem, eller ud på andre eventyr. 

 



Afslutning på 10 ugers lang rejse. For vores vedkommende blev denne tur 

afslutningen på vores til dato længste rejse i tid og kilometer. Vi har kørt 10 

uger og 7800 km. Startende med at køre fra Danmark, gennem Tyskland til 

Tjekkiet, hvor vi havde det første hold gæster, her var vejret ikke rigtigt 

med os, men trods alt ikke regn når vi var på ture. Herfra kørte vi gennem 

Slovakiet - Ungarn - Østrig - Slovenien og Italien for at komme til Na-

poli. På denne strækning oplevede vi meget. Vi havde tre mindre ting med 

bilen, ( bodelbatterierne skulle skiftes i Tjekkiet, og da det var gjort, gik der 

efter et par dage en sikring og sikringsholder, for nu var der kommet strøm 

på systemet, og den gamle sikring kunne ikke holde. Det var en reparation 

til 30 €; men vi måtte på tre værksteder for at finde et, der ville lave så lille 

en ting. Så gik det atter derudaf, men igen, da vi kom ind i Italien og skulle 

gennem bjergene i 30 / 32 graders varme, begyndte bilen at blive varm. Det 

turde jeg ikke fortsætte med, så jeg kom atter på værksted og fik sat ny ter-

mostat og føler på køleren, og så havde vi ikke flere bilproblemer). På turen 

fra Tjekkiet og frem til Napoli kørte vi først til Bratislava og overnattede 

der. Det er en plads, vi flere gange har været på. Derfra fortsatte vi til områ-

det med Postojna Grotterne og herfra videre til Lidoen ved Venedig. Her 

overnattede vi 3 nætter. En af dagene sejlede vi ind til Venedig. Herfra kørte 

vi til Firenze, hvor vi besøgte byen og dens seværdigheder, herfra videre til 

Pica og også denne by blev besøgt.Vi fortsætter gennem det skønne Toscana 

til Luka og ud mod kysten nord for Rom. Herfra kører vi videre til Napoli, 

hvor vi modtager  et nyt hold gæster. (Se turen på siden under Napoli) Da vi 

er færdig her, kører vi mod Gardasøen, hvor vi overnatter på en skøn cam-

pingplads 4 dage og derefter videre mod byen Bordighera ved grænsen til 

Frankrig og Monaco. Her skal vi lige se på et hus, som vores søn og sviger-

datter vil købe. Det var en spøjs oplevelse, og den vej, vi fandt, var både 

snoet og smal og med en nedadgående hældning på 21 %, så her blev vores 

evner til at køre bil afprøvet. Efter dette besøg videre til Ribeauvillé i Al-

sace, hvor vi fik besøg af 2 hold gæster (se dagbog for denne tur). Her opda-

gede vi, at vi havde fået ubudne gæster, nemlig en mus. Til at begynde med 

mærkede vi den ikke rigtig; men jo mere dus den blev med bilen, jo fræk-

kere blev den, og da vi nåede tirsdag den 19. oktober, havde Ethel fået nok, 

nu ville hun ikke længere være i bilen, og vi måtte tage hjem, før den sidste 



tur i Frankrig var helt færdig. (Her klarede John de sidste dage alene). Vi 

kørte 300 km. den første dag og de sidste 900 km. onsdag, og så var vi 

hjemme ved 10 tiden rigtig godt trætte. Næste dag blev brugt til at tømme 

bilen for alt, og så blev der sat 6 fæller. 

Og hvad har vi så lært af så lang en tur og de ture, vi har været på med 

gæster, det første jeg har lært er, at vi er alle nået en alder og har et hel-

bred, hvor vi ikke længere går så godt, og vi kan ikke holde til det samme 

som tidligere,  så turene skal ikke starte før ca. kl. 9:00 og være færdige ca. 

kl. 16:00, og der skal være god tid til at holde middag midt på turene. 

Så fremtidige ture bliver arrangeret på en måde, så folk ikke føler, de skal 

stresse for at se så meget som muligt, og de så ikke kan huske, alt hvad der 

er sket, når dagen er omme. 

Tak til alle som har deltaget, tak for jeres gode humør, og gode kammerat-

skab. For Ethel og mig har det været en fantastisk rejse, hvor vi har set en 

masse skønne steder, og selv om det har været anstrengende med at køre så 

mange uger, har det været det hele værd; men det vil aldrig ske mere. Det 

har dog været sådan, at jeg på ingen måder er færdig med at lave ture (hvis 

helbredet tillader det); men det bliver som enkelte ture, så vi kommer hjem 

ind imellem, så se frem til 1 til 3 ture i udlandet og 1 til 2 ture i Danmark, 

samt de sædvanlige 4 til 5 weekender. 

Håber at se rigtig mange af jer til julefrokost og nytårsaften. 

Tak til deltagerne på turene i 2021. 

Flemming 

 


