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Fredag den 1. marts 2013. Nattefrosten bider hårdt i græsset på Rolf Krakesvej. Det lille hjem er toptrimmet, 
posten er tilbageholdt og vores 
gode naboer har fået overdraget 
nøglerne.

Solen er på vej over horisonten, 
og det er afgang mod mildere 
himmelstrøg endnu engang.

Første køredag er hårdt arbejde. 
Ved 21.30 tiden lander vi på vores 
sædvanlige overnatningsplads i 
Baume les Dames efter at have 
tilbagelagt godt 1.300 km. 

Pladsen ligger lidt højt i 
terrænnet, så vi slipper såmænd 
ikke for nattefrost her, selv om vi 

ligger et godt stykke nede i Frankrig.

Vi sover godt om natten, og den lille varmeblæser sørger 
for, at vi også kan holde varmen under vores lette 
sommerdyner.

Vi er jo stadig på arbejde, så tidligt lørdag morgen 
varmer vi de 140 HK op igen. Bruger timerne til godt 
middage på mindre veje mod motorvejen A75, der går 
gennem det centrale bjergområde i nord- sydgående 
retning, og ender ved Middelhavet nær Montpellier.

Her bider frosten nu også i bevoksningen. 

Meget naturligt på den årstid, da vi er oppe i næsten 

1.200 meter.

Vi checker altid vejrudsigten hjemmefra, da 
pasovergangene kan være lukkede på grund af sne.

Er vejret dejligt som her, er det en vidunderlig tur. Især 
passagen af broen ved Millau er flot, selv om vi pænt 
må erlægge 10 € for fornøjelsen. 
 



Har man god tid, kan man med fordel spare afgiften, og køre ned gennem Millau by, hvorfra man får en endnu 
smukkere udsigt til broen.

Sidst på dagen hiver vi endnu engang 
håndbremsen på autocamperpladsen i Port la 
Nouvelle, hvor vi næsten kan sidde med 
fødderne i Middelhavet og nyde 
solnedgangen.

Det blev det dog ikke til!

I stedet er det tidligt op. Og så kan vi til 
gengæld nyde solopgangen. 

Og det er jo heller ikke så dårligt, når vi nu 
stadig er på arbejde.

Det sidste stykke inden ”forårsturen” rigtig 
begynder tilbagelægger vi på de spanske 
motorveje rundt om bl.a. Barcelona, og lander i god behold på ”Camping Joan” i Cambrils  søndag den 3. ved 
middagstid.

Pladsen ligger lidt udenfor byen. Men der er en flot strandpromenade, hvis man har mod på en tur derind. 
Vejret indbyder nu ikke ligefrem til den form for motion. Og slet ikke når man for en sikkerheds skyld må tage 
paraplyen med!

Og når nu vejret ikke vil arte sig. Så kan man jo 
lige så godt tage en tur i ”drømmeland”.  Der kan 
man få al den sol hjertet begærer!!

Camping ”Joan” blev denne gang et lille ”pitstop” på den 
videre færd. Vi har hjemmefra en aftale med Leif og 
Vivian, at hvis vi er på samme breddegrad, må vi absolut 
ses til lidt venskabelig hygge og nogle dages samvær.

En hurtig kontakt på SMS, og vi sætter kurs mod 
”Eurocamping” i Oliva, hvor Vivian som sædvanligt byder 
på en tre retters menu og lidt ”gæret druesaft”, som vi nu 
alle kan lide det hernede i ”troperne”. Måske lidt 
optimistisk med den betegnelse. Det er bestemt ikke 
tropegrader vi møder. På den anden side er vi jo også langt 
fra ækvator. De første buske er dog sprunget i blomst, og 
pynter pænt i landskabet.



Campingpladsen er for os et 
velkommen til”plejehjem”, hvor vi kan 
lade op efter nogle lange køredage. 

Beliggenheden er helt i top direkte til 
en vidunderlig badestrand, hvor 
temperaturen dog fortsat er noget for 
lave til den fornøjelse. 

Selv lystfiskerne trodser ikke vejrets 
luner. De skutter sig et eller andet sted 
oppe i klitterne, hvor de holder skærpet 
udkig efter hidsige bevægelser i toppen 
af fiskestangen!

Hvad byder man gode venner til 
gæstebud i Spanien?

Paella er egnens verdenskendte 
klassiker. Så hvorfor ikke prøve at gå de spanske kokke i bedene, selv 
om køkkenfaciliteterne unægtelig er  beskedne.

Men et gammelt ordsprog siger: ”At alt lykkes i en gasovn”!! Det gjorde 
det også denne gang, hvad enten det ny skyldtes gassen eller 
kokkepigen!

Vi havde hjemmefra planlagt herfra at køre 
til Portugal tværs over den spanske højslette, 
og på vejen aflægge Madrid et besøg. Men 
vejrudsigten får os til at ændre de planer. I 
stedet sigter vi nu noget sydligere. Kører 
modsat, og sætter kurs mod Sydspanien og 
Algarvekysten i Portugal. 

Søndag den 10. vinker vi farvel til Leif og 
Vivian, der har andre planer. Og mandag 
morgen har vi selv vogntoget ude at rulle!



Vi vælger dog stadig den Spanske 
højslette, og sætter kurs mod Ubeda i 
Andalusien. 

Vejen er forbløffende god med 
motortrafikvej det første lange stykke, 
hvor den ret som en lineal skærer sig 
gennem et ret uinteressant fladt 
landbrugsområde, der tilsyneladende kun 
er mulig ved hjælp af en intensiv 
kunstvanding. Det blæser en ”halv 
pelikan”, desværre imod, og det er jo ikke 
så godt for brændstoføkonomien! Men 
der bliver da råd til en beskeden frokost i 
Chinchilla de Monte Aragón, der er 
kendt for sin gamle by og borg.

Der er et gammelt visdomsord siger: ”At man ikke skal løbe efter et tog, der er kørt”.

Tilsvarende kunne man spares for 
mange ærgrelser, hvis man kom til den 
erkendelse, at man heller ikke skal køre 
efter det gode vejr! Vi lander i Ubeda 
sidst på dagen med regn og rusk, så det 
lille gasfyr må på overarbejde. Det 
havde det bestemt ikke regnet med på 
disse breddegrader!

Vi finder en super overnatningsplads 
ganske tæt på den gamle bydel.

Næste formiddag står den på 
sightseeing i regnvejr. Regnvejret kan 
byen nu ikke gøre for, og skulle ens vej 
falde forbi, er den absolut et besøg vejr.

Og tøjet! Det tørrer jo nok til i 
morgen.



Når vi er i Andalusien, kan vi 
ikke køre forbi Cordoba uden i 
det mindste at aflægge moskeen 
La Mezquita et ”fransk visit”. 
For det er bestemt ikke på grund 
af campingpladsen, der er den 
dyreste om mest elendige i hele 
Spanien.   31 € for noget, der 
minder om en parkeringsplads. 
Kunne de så bare sørge for lidt 
ordentligt vejr, men det glimrer 
også ved sit fravær.
Men moskeen er et ”must”. Et af 
de fornemmeste mauriske 
bygningsværker på Den Iberiske 
Halvø.
Bag moskeen fører den 

Romerske bro over Guadalquivir, 
der for tiden er gået over sine 
bredder på grund af al den regn vi 
plages med!
Indenfor er moskeen (174 x x137 
m.) som en skov af 850 søjler og 
hesteskoformede buer, som opdeler 
rummet i 19 skibe.

Da maurerne blev smidt på porten 
besluttede man efterfølgende på 
trods af lokal modstand, at opføre 
en domkirke midt i moskeen.

Til det formål fjernede man 150 
søjler og ødelagde et enestående
 

bygningsværk. Selv bygherren, kong Carlos 5., var oprørt 
over resultatet.
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Cordoba måtte klare sig med en enkelt 
overnatning. Vi har jo også været der 
tidligere. Og vejret indbød ikke just til den 
helt store byvandring.

Og maurernes kunst havde vi nydt i fulde 
drag.

Vi må længere sydpå, i det forfængelige håb, at så må vi vel 
rende ind i lidt ordentligt vejr.

Så vi spænder endnu engang ”de små heste” for Renaulten, og 
sætter kurs mod El Rocio lidt øst for Huelva. 

El Rocio er endnu et gensyn. Vi var her sidste år, og havde stor 
fornøjelse af den ”westernstemning” byen 
umiskendelig bærer præg af. 

Kun sand i gaderne. Heste er den helt store 
passion. Og de kan selvfølgelig tøjres ud for 
”Saloonen”.

Sidste år var vi heldige at dumpe ned i et 
”hestetræf” af de helt store. I år var byen 
gabende tom!
 Alle ”krikkerne” var på græsning på engene 
udenfor byen.

Kun et fåtal var tøjrede, og dem man 
tilsyneladende havde svært ved at holde styr 

på, havde fået forbenene bundet sammen. 
Hvilket nok kunne få en dyreværnsmand i 
Danmark til at fare i blækhuset!

Til gengæld mødte vi en franskmand i en 
autocamper. Han kompenserede så rigeligt for 
hestenes ”misrøgt”! Han kørte rundt med en 
gris som kæledyr!! Og det var ikke bare sådan 
en lille sag. Det var en rigtig so på ca. 100 kg. 
Men da de købte den som lille, kunne man ikke 
garantere for, hvor stor den ville blive. Og det 
var så resultatet. De havde kørt rundt med den i 
fem år, og kunne ikke nænne at skille sig af 
med den. Der var bygget rampe til den, så den



 selv kunne gå ud og ind, som den 
havde lyst. Vi har desværre ikke et 
billede af soen. Men historien står 
absolut til troende. Vi har selv set den!!

Så i stedet må det blive til et pænt 
billede af den lokale katedral, der 
bestemt også er særpræget.

Det bliver til tre overnatninger på den 
lokale campingplads.

Vejret driller stadig, men nu fanger 
bordet. Vi kan ikke komme længere 
sydpå i Europa.

Så den 16. marts drejer vi ”til højre”, 
og sætter kurs mod Olhão i Portugal.

Det bliver lidt ”ud i det blå”, men regner 
med at finde egnet natlogi inde i byen. 
Det fandt vi ganske tæt på fiskerihavnen, 
hvor der i forvejen lå adskillige campere 
og nød det gode vejr! 

Olhão har Algarvekystens største 
fiskerihavn.

Måske ikke de helt store både, som vi 
kender danske trawlere. Men der er livlig 
aktivitet på havnen hele døgnet, hvilket 
kan gå lidt ud over nattesøvnen, da man 
ikke just kan hævde, at det er 
lyddæmpere, der er den helt store
 

udgiftspost i 
driftsregnskabet!

Til gengæld er 
markedspriserne til at 
komme i nærheden af. Og 
der er rigelig forsyninger af 
garnfisk.

Går man derimod efter de 
mere sjældne fangster så 
som sort hummer, hvilket 
vi tidligere har købt til 
spotpris, ser billedet noget 
anderledes ud i dag.

Vi spurgte efter sort 
hummer. Og dem var der 
da nogle stykker af. 40 
€/kg. og den mindste 
vejede 1½ kg. Det syntes vi 
nu var lige i overkanten.



Så Lissie fik ikke hummer på sin 
fødselsdag!!

Til gengæld fik hun et ”gammelt får”, 
hun kan holde varmen i, da kulde, 
regn og blæst endnu engang har kastet 
sig over de ellers så solbeskinnede 
kyster.

Tirsdag den 19. triller vi videre vestover langs kysten. Destinationen 
er ikke endelig fastlagt. Men et sted i nærheden af Quarteira regner vi 
med at find natlogi.

Vi har gode erfaringer med den slags tilfældigheder, og finder også 
denne gang en ”camperpark”, der underlig nok ikke var opført i nogle 
af vores håndbøger.

Og det er bestemt ikke fordi den er ukendt. I løbet af dagen blev den 
fyldt op med 60 – 70 køretøjer.

Billedet her er dog lidt snyd. Den 
egentlige camperplads ligger ved 
siden af. Men den er ryddet for 
køretøjer hver onsdag, hvor den 
bliver inddraget til det største 
”Marked” vi endnu har set.

Det er dog ikke ensbetydende 
med større udvalg, men en 
evindelig gentagelse af alt muligt 
ragelse fra Kina.

Men står man lige og mangler et 
par knapper, kan man altid gøre 
en god handel.

Det bliver kun til et par overnatninger og to poser 
knapper her.

Den 21. triller vi vestover langs kysten.

Ikke nogen særlig lang tur. Efter 37 km. finder vi vores 
nye overnatningssted på Parque de Galé ca. 8 km. vest 
for Albufeira. 



Ikke noget prangende sted, men der er alt vi har 
brug for som, strøm, vand, tømning af 
spildevand og internetforbindelse. 

Og til 6,50 € pr. overnatning, skal man jo ikke 
være alt for fordringsfuld.

Pladsen ligger tæt på stranden. Og da vejret 
arter sig nogenlunde om eftermiddagen, bliver 
det til en 3 timers lang travetur med fødderne i 
vand det meste af tiden.

Og temperaturerne i Atlanterhavet er ved at vær 

tålelige, selv om man ikke er vinterbader.

Og er man hverken sommer- eller vinterbader, 
må man alligevel tåle naturens luner. 

Og så lade ”vikingerne”
løbe rundt med ”bart bryst og snot på ærmet”!

Og lokalbefolkningen!!

Jo – de vender ryggen til os, lader som om de 
ikke har set os.

Og fortsætter i øvrigt uanfægtet med det der har været 
deres hverdag i umindelige tider – At fange fisk og 
reparere garn.

Men, men – der er ikke mange tilbage på kysten. 
Masseturismen trænger sig på, og efterlader en stadig 
mindre del af stranden til deres foretagsomhed.



REJSEBREV 3. FORÅR 2013.

Hvad kan man foretage sig her på 
kysten, når vejret ikke ligefrem 
indbyder til soldyrkning og 
badeaktiviteter.

Håndbøgerne lægger heller ikke skjul 
på, at de helt store kulturelle 
oplevelser, skal man  kigge langt efter. 
Så efter moden overvejelse 
vagabonderer vi lidt  mellem 
småbyerne, for om ikke andet at få en 
ny havudsigt, og møde ”nye venner”. 
Vi opdager nu ret hurtigt, at 
sidstnævnte er ”Tordenskjolds 
soldater”, der ideligt spejder efter en 
nogenlunde tålelig vejrudsigt!.

Den 25. marts trillet vi 43 km. 

længere vestover til Portimão. 

Flot kystlinie.

Og meget blæsende. 

Men sådan er det jo, når man 
bliver ved med at køre vestover!

Men finder man en lun krog med læ for 
vestenvinden, er det ikke helt umuligt at 
få ”pigmenteret” huden på noget af 
kroppen.



Vores gode venner Leif og Vivian kommer på 
eftermiddagsvisit. 

De har ligget nogle kilometer vest for os, og er 
godt trætte af ”Vesterhavsvejret”. Pakker 
sammen, og vender snuden østover mod det 
noget mildere og mere stabile Middelhavsvejr. 

En tur på 600 – 700 km. med campingvogn på 
slæb!

Vi andre holder stadig ”tungen lige i munden”. 

Graver dybere ned i biblioteket, og er enig om, 
at det i hvert tilfælde ikke er vejret, der skal 
bestemme, hvor og hvornår vi rykker 
teltpælene op.

Men vi må indrømme, at indtil nu har vi gravet 
dybt i bogkassen.

Om vi når bunden må guder vide – altså 
vejrguderne!

Sandsynligt er det nu ikke, for har vi overvægt på 
vogntoget skyldes det overvejende tyngden af 
mere eller mindre lødig litteratur.

Går det helt galt, er der jo altid den mulighed, at 
løbe eller cykle aggressionerne væk. 

Er det ikke tilstrækkeligt, kan en enkelt byge nu 
også gøre underværker på temperamentet, hvis ikke man 

vælger at søge ly i et fugleobservatorie!

Og den eftertragtede sommerkulør må 
vente en stund endnu.
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Den 27. marts triller vi ud af Portimao. 
Efter sigende skulle der være en super 
”camperplads” i Alvor kun 7 km. herfra. 
Og det ville jo være en passende køretur 
på en ellers kedelig onsdag. Det viste sig 
dog at være ”en klam fidus”, så vi måtte 
bide undermunden sammen, og køre de 
sidste 20 km. til Lagos.

Lagos har vel ikke det helt store at byde 
på. Men det er nok den hyggeligste by på 
Algarvekysten.

En flot havnepromenade flere kilometer 
lang er jo altid et godt tidsfordriv. Og det 
er vel det vi har brug for!

Mercado de Escravos, det gamle slavemarked, er 
skam også velbevaret. Dog som museum. Men 
alligevel lidt tankevækkende, at det blev anvendt 
i 15. tallet helt legalt, hvor handel med 
afrikanere var en god indtægtskilde.

Det er det nu stadig. Godt nok i en lidt anden 
indpakning. Og vel ikke helt legalt.

I dag hedder det ”Trafficking”! Er stadig en god 
forretning, og til glæde for ”ældre herrer”, andet 
godtfolk og gartneri ejerne i Sydeuropa, der ikke 
kunne overleve uden den form for billig 
arbejdskraft.

Og så kan Henrik Søfareren jo passende sidde og 
filosofere lidt over det.

Det bliver til et par overnatninger i Lagos.

På vej ud af byen skal vi naturligvis forbi byens vel 
nok mest kendte ”udstillingsvindue”, Ponta da 
Piedales klipper med vel nok de mest markante 
grotter på denne kyststrækning.



Man kan sejle fra Lagos herud.

Men dem der kender Lissie og 
hendes forhold saltvand, vil 
vide, at det nok ikke er den 
mest ideelle transportform 
hertil.

Så hellere traske 196 trin ad en 
noget bedaget trappe uden 
gelænder og oven i købet med 
halvdårlige knæ!

Men hvad gør man ikke for 
sådan en udsigt!

Og offentlig transport var ikke noget realistisk alternativ på det 
tidspunkt og til det formål!

Fra Lagos er der ikke langt til Europas 
sydvestligste punkt, Capo de São Vicente. 

Det er også det tætteste man kommer Amerika, 
hvis man ellers skal den vej. Men det skal vi jo 
ikke!

Men vi skal alligevel forvisse os om, at man 
stadig kan ”nyde” en certificeret hot-dog 
direkte importeret fra vore sydlige venner i 
Tyskland.

Og det kan man!!

Og jeg kender en, der ikke kunne nære sig. Og 
pænt måtte stille op i køen og vente på ”tur og 
nummer”!



Men når den så er fortæret, og 
mæthedsfornemmelsen har 
indfundet sig, er der god tid til at 
nyde den vidunderlig smukt og 
barskt natur ved Kap Vincent.

Vejret var ikke det klareste vi kunne 
have ønsket. 

Til gengæld havde alle lavtrykkene i 
Atlanten, der jo har givet os en del 
dårligt vejr, sat en kraftig dønning, 
der brød under bulder og brag mod 
de lodrette klippevæge.

At noget overhoved kan overleve her ude, er 
noget af et mirakel.

Men det er der

Små nøjsomme planter finder fæste, og 
sætter trods alt lidt farve på et ellers gråt og 
trøstesløst område.

Vi havde tåleligt vejr det meste af dagen!

Men, men! ”Jeppe var ikke længe i baronens seng”.

Hele natten væltede regnen ned. Det blæste 
en ”halv pelikan”, og sigtbarheden var under 
100 meter.

Så det var meget godt, vi havde fast grund 
under gummiet, og cyklerne var pakket 
forsvarligt ind.

Og dem var der nu heller ikke den helt store 
anvendelse for.



Sidste by inden Kap Vincent er 
Sagres, der ligger ganske få kilometer 
derfra. Her finder man 
middelalderfæstningen Fortaleza, der 
ligger yderst på forbjerget Ponta de 
Sagres, der er mindst lige så storslået 
som Kap Vincent.

Det dårlige vejr om natten havde 
givet nogle enorme dønninger, der 
brød med en utrolig voldsomhed mod 
de lodrette klipper.

Og selv om man ikke umiddelbart 
skulle tro det, er det et meget yndet 
lystfiskerområde, og det til trods for 
at adgangsbilletten til området er 3 €.

Man skal ikke lide af højdeskræk, og 
man skal sikre sig en relativ lang 
snøre.

Afstanden fra klippekanten til 
havoverfladen er ca. 50 meter. 

Klippen er fuldstændig lodret og en 
del eroderet og porøs.

Men det rører ikke store ånder. Vil 
man have bid og mad på bordet,
kan man ikke komme tæt nok på 
kanten.

Og fanger man så noget??

Jo. jo! Det gør man skam også.

Vel ikke en Øresundstorsk på 15 kg.

Men den havde nu også været vanskelig at 
hale 50 meter lodret op fra havoverfladen 
men almindeligt lystfiskergrej.



På vestsiden af 
forbjerget er der 
fine sandstrande, 
som man dog skal 
holde sig fra på 
denne årstid, når 
vestenvinden har 
sat gang i hele 
Atlanten.

Trækker man 
derimod over i læ 
på østsiden, er der 
det mest ideelle 
surferområde man 
kan tænke sig.

Og her i påskedagene valfarter 
unge mennesker fra hele 
Europa for at dyrke deres 
lidenskab.

At surfe så langt som muligt 
på den størst mulige bølge.

Vi fandt en dejlig udsigtsplads 
på toppen af bakken, og blev 
enig om, at den var der da 
ingen grund til at give slip på, 
før vi havde fået endnu en god 
nats søvn.

Og vores sikre holdepunkt den 
nat var uden tvivl fyret på Ponta de Sagres, 
der fint kunne anes i det fjerne.



REJSEBREV 5. FORÅR 2013.

Den 31. marts var vi lige på stranden ved 
Sagres for at vinke farvel til surferne. 

Helt fra morgenstunden var der gang i 
”brædderne”. Dog ikke uden forudgående 
opvarmning og strækøvelser. 

Tja! Man kan jo næsten høre ”Kaptajn 
Jespersen” i baggrunden formidle 
”stokkeøvelser” i hedengangne ”Danmarks 
Radio, program1”.

Vi har besluttet – på trods af vejret – at vende 
næsen nordover. Vi kan nu også dårligt komme 
længere sydpå uden færgeforbindelse. Og det 
har vi ingen planer om.

Vi slipper ikke kysten helt, da vi 
spiser frokost ved Praia da 
Bordiera. Vel ikke den mest 
overrendte badestrand på denne 
årstid. Selv om den på lidt afstand ser 
meget indbydende ud.

Tættere på må vi ret hurtigt erfare, at 
vi stadig befinder os på vestkysten,
og vejret bestemt ikke er til sol, 
sommer og korte bukser.

For slet ikke at tale om en badetur!



Men for lystfiskere 
findes der tilsyneladende 
ikke noget, der hedder 
”dårligt vejr”.

Måske forkert 
påklædning, der kan 
bero på en dårlig 
vejrudsigt.

Den har egentlig ikke 
fejlet noget. Tværtimod 
har den været 
forbavsende præcis.

Møgvejr så langt 
prognosen har rakt indtil 
nu!

Et sidste kig til havet i 
denne ombæring får vi, 
da vi drikker 
eftermiddagskaffe ved Praia de Monte Cleriqo. 

Nydeligt badested, som vi stort 
set havde for os selv!

Grønne streger langs vejene på 
landkortet indbyder altid til en 
afstikker.

Serra de Monchique er det 
højeste bjergmassiv i det 
sydlige Portugal. Ca. 900 meter 
som det højeste punkt.

Turen op til Monchique var 
vidunderlig smuk. 

Og byen havde med garanti 
været en oplevelse, hvis vi ikke 
lige havde fået 20 – 30 
millimeter regn i løbet af den 

times tid, vi havde lyst til at opholde os der.

Det var 1. påskedag. Og det er jo noget af en 
festdag for katolikkerne.

Og jo længere ud på landet man kommer, jo 
festligere plejer det normalt at blive.

Vi nåede lige at se optoget forsvinde ind i den lille 
sognekirke godt bakket op af et pænt stort orkester.

Og heldige må man sige de var. Regnen begyndte 
30 sekunder efter at sidste mand var trådt gennem 
indgangsdøren.



Og indenfor var der fyldt pænt 
op.

Om det så skyldes regnen eller 
de vise ord, skal vi lade være 
usagt.

Vi trissede også indenfor.

Og det var i den situation nok 
mest på grund af regnen.

I baglandet i Portugal findes et utal 
kunstigt opdæmmede søområder, der 
både driver vandkraftværker og bruges 
som vandreserve til tørkeperioden.

Ved de fleste dæmninger, er der 
normalt god mulighed overnatning for 
sådan nogle vagabonder som os. Så vi 
sætter kurs mod Barrageme de Santa 
Clara lidt længere mod nord.

Det slog heller ikke fejl denne gang.

Dejligt område ned til søen. Og når vi så er nogle stykker, føler vi det lidt sikrere, selv om vi normalt ikke føler 
os utrygge som ”fricampere” i Portugal.



Det blev til en enkelt 
overnatning. Så næste morgen 
står vi op til dejligt solskindvejr, 
og sætter kurs nordover mod 
Evora.

Vi kommer nu ikke mange 
kilometer ad den lille sognevej, 
før den massive regn har opløst 
bjergsiden og effektivt lukke for 
et køretøj af vores størrelse.

Og her ude på landet er man 
ikke ligefrem forkælet med 
asfalt. Så vi må bide i det sure 
æble, vende vogntoget, køre 
samme vej tilbage og får lagt ca. 
50 km. til turen.

Men der er jo ikke noget der er galt, uden 
det er godt for noget. Ved frokosttid gør 
vi holdt i Odimera, hvor Lissie som 
sædvanlig står for en udmærket 
forplejning, og vi begge efterfølgende 
kan se os omkring i byen.

Flot bro! Og som en ekstra sidegevinst 
havde de billig diesel den dag. 1,389 €/l. 
Og den pris skal man lede længe efter 
hernede.

Men når vi kommer udenfor de små 
byer, er bebyggelsen sparsom.
Det sker vi møder andre trafikanter.
Nogen må vi pænt blive bagved. Og 
andre tager vi op ad bakke, hvor 
”hestene” ofte lader en del tilbage at 
ønske!



Og i den her situation var vi ganske godt tilfreds med at gaden trods alt var ensrettet. Og at ”vaskemadammen” 
ikke stak r.... alt for langt tilbage. For der er ofte forbud mod at bruge hornet i byzonerne, så et ”lille trut” var 
ikke muligt lige her.

Og selv om vi ind imellem møder små udfordringer og drillerier, har vi bestemt ikke mistet modet.

Der skal ikke mange solstrejf til før flugtstolene hives ud af bagagerummet, sommertøjet iklædes og solfaktor 
30 nænsomt smøres på udsatte steder. Og det er jo stort set over det hele – stadigvæk!!!
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Mandag den 1. april. Campingplads i 
Evora. 
Pladsen er ikke noget at skrive hjem 
om. Til gengæld er prisen høj. Og 
sådan er det jo mange gange. Hvis 
”kunderne” kommer alligevel, er der jo 
ingen grund til at lægge sig alt for 
meget i selen.

Evora ligger som en øde ø i Alentejos 
flade landskab. Den var Portugals 
næststørste by op gennem 
middelalderen, men sygnede så hen, 
indtil turismen blev et vendepunkt i 
slutningen af 1900 tallet. Byen er på 
UNESCOS´s liste over verdens 
kulturarv på grund af sin meget intakte 
gamle bydel. I turistbøgerne er også 

beskrevet, ”at Evora i dag gaber 
dovent efter sin lange skønhedssøvn”, 
hvilket kastanjesælgeren på torvet er 
et meget godt udtryk for.

Hans forfædre skriver sig måske 
tilbage til romertiden, hvor de 
tilsyneladende også fandt behag i 
områdets beliggenhed.

Tilbad deres guder. Opførte 
pragtmonumenter som Dina-templet 
fra 100-tallet.

Og selvfølgelig sørgede for rindende 
vand til den arbejdende befolkning og 
egne Termer. I dag skaffer man vand i 
noget mindre rør. Men så kan man jo 

finde anden mere nyttig anvendelse for de gamle akvædukter!



Men katolikkerne kunne nu også noget, godt hjulpet på vej af 
maurerne.

Og er man lidt nysgerrig, og spørger om lov til at kigge ind i et 
gammelt palæ under renovering, får man et indtryk af, hvad også 
borgerskabet formåede op til vor tid.

Og når så alle indtrykkene skal bundfælde sig, er det jo rart 
at kunne læne sig tilbage med en kølig pilsner i hånden.

Trods alt glæde sig over de solstrejf der kommer, og 
fortrænge tanken om nattefrost, som vi trods alt ikke har 
oplevet her i Portugal – endnu!!

Den 3. april afgang Evora. Næste stop Santarem ved 
bredden af Rio Tejo. På vej gør vi holdt i Coruche, der som 
i så mange andre små byer har en ny tyrearena.

I modsætning til Spanien er tyrefægtning i Portugal ikke
 nogen særlig blodig forestilling.

Her kalder man det ”At danse med 
tyre”.

Portugisernes tyrefægtning er ”en 
tango” mellem kamptyren og 
lusttano-hesten. Med rytteren som 
dansemester. Hvor tæt tør han gå op 
mod tyrens horn?

Tyren bliver ikke læderet i 
rygmuskelen, og det er sjældent den 
bliver aflivet efter ”forestillingen”.

I Spanien er man tæt på at forbyde 
tyrefægtning.

Vi har talt med adskillige 
portugisere, der ikke mener det vil 
ske her, bl.a. på grund af forskellen 
mellem de to kampformer.



Da vi nærmede os Rio Tejo, blev turen lidt 
besværlig, da der i en uendelighed var 
omkørsler på grund af oversvømmelse.

Efter en del ekstra kilometer, og en tur på 
motorvej lykkedes det dog at forcere 
vandmasserne.

Og fra byens højeste punkt, var der absolut 
syn for sagen.

Store områder, bl.a. provinsens bedste 
vinmarker stod under flere meter vand.

At vi ikke kunne komme over den gamle 
bro,

 er der ikke noget at sige til. Og 
vores planlagte ”natlogi” ved 
brofæstet, måtte vi også opgive. 

Her var CF og brandmænd travlt 
beskæftiget med at vurdere hvortil 
og hvornår en evakuering af 
beboerne skulle iværksættes.

Byen byder ikke på det helt store.

De gamle torvehaller ”Mercado 
Municipal” er velbevarede, men 
lider som handelscentrum en 
krank skæbne og må imødese en 
stille død.



Man kan så håbe, der findes 
nogle ildsjæle, der vil gøre en 
indsats for at bevare bygningen 
til andre formål, som man f.eks. 
har gjort med Øksnehallerne i 
København.

Der skulle nødig ske det, at Lidel, 
Aldi eller de lokale 
supermarkeder kommer til at stå 
alene som eksponent for den 
merkantile udvikling i landet.

Og de udenlandske 
supermarkeder er agressive 
overalt i Europa. De findes 
efterhånden i snart den mindste 
flække. Ja selv i Korsør!!

Og det her forretningskoncept 
har nok også begrænset 
holdbarhed, selv om det stadig 
er det mest almindelige i de 
mindre byer.

Det skyldes måske, at 
isenkræmmervarer ikke er en 
absolut nødvendighed i 
modsætning til fødevarer!

Ellers er byen nok mest kendt 
som arnestedet for 
Nellikerevolutionen i 1974, hvor 
en gruppe officerer afsatte 
resterne af Salazars gamle styre 
og indførte demokratiske 
forhold i Portugal. 

Initiativtageren var 
bysbarn. Smukt 
foreviget ved indkørsel 
til byen. Men ellers 
glemt ved navn af de 
fleste.

Der skal trods alt mere 
end et enkelt 
varselsskud til at blive 
saliggjort og husket i 
eftertiden!



Vi måtte opgive vores planlagte ”natlogi”, men fandt fred og ro i Alpiarca lidt udenfor Santarem, godt beskytte 
bag en lille dæmning, som 
de lokale ganske vist 
interesserede sig voldsomt 
for, da vandstanden i 
reservoiret havde nået sit 
højeste, og man måtte lukke 
vand ud i Rio Tejo. Og det 
var bestemt ikke der, man 
havde det behov.

Vi slap helskinnet gennem 
natten og uden våde sokker.

Man da vi nu endnu engang 
var komme på ”den forkerte 
side” af Tejo, i forhold til 
vores planer, måtte vi jo 
finde et egnet ”vadested”.

Og det her ser jo meget fornuftigt 
ud, selv om det ikke just er den 
nye Lillebæltsbro, og vel næppe 
endog den gamle.

En lastbil foran os holder stille 
inden tilkørselen, og modkørende 
trafik myldrer forbi. Så vi er ret 
sikre på, at der er en form for 
ensretning eller ”køkultur”.

Det var der også fra vores side. 
Men modsat gik man lidt mere 
”frisk til vaflerne”.

Og så er det med at holde tungen 
lige i munden. For vi fylder trods 
alt lige så meget i bredden som en 
lastbil, men er jo knap så hårdfør.

Vi tror ikke på forsynet. Men 
alligevel!
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Torsdag den 4. april er vi på vej mod 
Fatima, der ligger lidt  længere mod nord. 

Vi vælger de små veje langs Rio Tejos 
sydlige bred, og kommer forbi den gamle 
middelalderborg i Almourol, der ligger på 
en lille ø i floden.

Vi følger bifloden Zêzere, og kommer forbi 
et af Portugals største dæmningsanlæg, 
Barragem do Castelo de Bonde, hvor der 
også er fyldt op til randen af dæmningen i 
det bagvedliggende reservoir.

Så selv om turbinerne kører på højtryk, er 
man nød til at lukke vand ud i floden 
gennem nogle enorme dyser i bunden af 

dæmningen. Det er et voldsomt skue, og yderste sjældent at 
opleve. Men her var der virkelig oplevelse for alle pengene!
 
Og havde man energi til at trave til bunden af dæmningen, blev 
man overbevist om, at der var lukket op for noget lidt større 
end en almindelig vandhane. Og larmen var enorm.

Tomar lidt længere fremme blev et hurtigt stop på vejen. En hyggelig 
sludder med kustoden i den gamle kirke fra 1100-tallet. Han var gammel 
sømand, så vi rundede både ”Vor Herre” og de ”7 Verdenshave”. Havde 
sejlet norske skibe i sine unge dage, og var en interessant fortæller.

Og der blev kun pyntet i nødvendigt omfang på historierne.

For lidt morsomt må det jo godt være!



Der blev nu også tid til et hurtigt besøg på et af 
byens cafeterier.

Pænt men vel ikke prangende, og interiøret ej 
heller af nyeste dato.

Der var servering ved bordene og betaling ved 
kassen oppe på disken.

Vel forsynet med søde sager til en overkommelig 
pris, tilbagelægger vi de sidste 25 km. til Fátima, 
og så er dagens pilgrimsrejse slut. - Troede vi!

Efter Lourdes i Frankrig er Fátima Europas 
største pilgrimsmål med 5 mio. fromme gæster 
om året.

Det hele skyldes tre små 
hyrdebørn, der  i 1917 
gentagende gange så Jomfru 
Maria i et himmelsk lys. Og 
sådan en oplevelse kan den 
katolske kirke naturligvis ikke 
sidde overhørig! I første 
halvdel af 1900-tallet opføres 
basilika og pladsen foran 
kirken, der alene kan rumme 
300.000 pilgrimme.

Bodsgangen indebærer en 
knævandring hen over 
esplanaden, hvortil man 
naturligvis kan benytte 
knæbeskyttere.

Enten medbragt eller til låns.

Et sådan anlæg har det naturligvis 
været overkommeligt at finansiere i en 
periode i Portugals historie, hvor 
pengene fortsat fossede ind i 
statskassen fra de oversøiske kolonier.

Og man skulle umiddelbart tro, at 
havde de tre ungersvende fået deres 
åbenbaring i vor tidsalder med 
finanskrise og anden elendighed, så 
havde man muligvis måtte nøjes med 
en mindre ”julekrybbe” og lidt 
fyrfadslys.

Men det er bestemt ikke tilfældet her.



I 2007 indviede man en ny kirke 
modsat Basilikaen.
Det er verdens fjerdestørste gudshus 
med 9.000 pladser.

Indvendigt et visuelt studie i moderne 
arkitektur, og under 12-messen, som vi 
naturligvis overværede, var det en 
nydelse at høre samspillet mellem 
præst, diakon, kirkesanger og organist i 
et rum, hvor akustikken er ypperlig.

Vi forstod naturligvis ikke meget af de 
sikkert velmenende ord fra podiet, men 
nød den katolske liturgi og 
iscenesættelse. 

Og det er noget de mestre til 
perfektion.

  

Og når man så sidder med lukkede 
øjne og småblunder – hvad der jo er en 
del kirkegængere der gør – så flyver 
tankerne langt omkring, men bliver 
ofte fastholdt af de indtryk, der er lige 
i ens synsfelt.

Og så kan man jo godt blive lidt grebet 
af den standende debat på 
hjemmefronten vedrørende 
Trykkefrihedsselskabet og Søren 
Krarups mening om tørklæder, 
religiøse symboler i det offentlige rum 
og ikke mindst kvindeundertrykkelse.

Vi må jo håbe de mener det 
gælder hele vejen rundt, og 
ikke kun et lille mindretal!



Til alle disse herligheder har man indrettet vel 
et at de største offentlige parkeringsanlæg vi 
nogensinde har set.

Og selvfølgelig med særligt indrettede pladser 
kun for autocampere.

I denne week-end er der god plads. Men midt 
i maj måned forventer man 200.000 – 300.000 
deltagere til Fatimas vigtigste pilgrimstræf.

Og så er det jo ikke sikkert, vi får så god 
plads.

Lige for tiden er der gået kultur i turen.

Den 5. april overnatter vi i 
Batalha blot 20
 km. fra Fátima.

Og her kan man minsandten også 
fremvise et pragtstykke af et 
kirkebyggeri, der skriver sig 
tilbage til slutningen af 1300-
tallet.

Bestemt ikke at sammenligne 
med en lille dansk landsbykirke, 
selv om de jo også er smukke. 

Hvilket man i øvrigt kan 
diskutere om denne her er!

Indvendig et vidunderligt 
smukt kirkerum.

Hele herligheden opført i en 
by med under 10.000 
indbyggere.

Dagen efter erfarer vi, at man 
fejrer veteranernes dag. 
Batalha er en garnisonsby.

Så vi trækker afgangen indtil 
middag, for den oplevelse er 
der jo ingen grund til at gå 
glippe af. Vi har jo ikke 
travlt!



Alle værn repræsenteret. Men 
selvfølgelig først og fremmest 
”de gamle krigere”, der var i 
flere udgaver.
Og også med forskellig 
charge. 

Det var nu ikke alle der havde 
lige megen tid til posering for 
fotografen. 

På den anden side lignede han 
nok heller ikke en fra United 
Press.
Men den nye generation kan 
ikke stå for tilbuddet om at 
blive foreviget selv til en 
tilfældig turists fotoalbum.

Den 6. april er vi mætte af 
indtryk for en tid. Så vi triller 
lige så stille ud til kysten for at 
få ”en slapper” på strandene 
ved Figueira da Foz.

Badeferie bliver det desværre 
ikke til, da vejrudsigten stadig 
melder om lavtryk, der vælter 
ind fra vest.

Og så bliver det bestemt ikke til 
sol og sommer!
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Figueira da Foz er ikke 
noget at skrive hjem om. 
Badeby, casino og kulørte 
lamper. Vi lå lidt udenfor 
byen, og blev ikke fristet af 
de tilbud.

Og i øvrigt havde vi vores 
egen strand, med rigelig god 
plads til badefornøjelser.

Hvis ellers vejret havde artet 
sig bare nogenlunde.

Det blev til tre overnatninger 
på campingplads. Ren 
afslapning og hjemlig hygge.

Tirsdag den 9. april rykker vi teltpælene op, og kører til 
Conimbriga. En gammel romersk ruinby fra det 1. årh. Byen 
blev forladt i det 5. årh. er pø om pø blevet dækket med et par 
meter jord, og gået i glemmebogen indtil starten af det 19. årh., 
hvor man begynder at afdække de første områder. Området er 
enormt, og det er kun en brøkdel, der er udgravet. For os ”turister 
der kommer forbi”, er det mest interessante de velbevarede 
mosaikker.

Der var bestemt en hel del gammelt 
ragelse at se på. Og det gjorde vi 
så!

Efter den udfordring kørte vi sidst 
på dagen til den lille naboby 
Cordeixa a Nova, der var 
leveringsdygtig med en 
autocamperplads med de faciliteter, 
vi nu engang har brug for, når vi er 
på farten.



Byen er absolut ren landlig idyl, som den nu kan opleves 
her i Portugal.

Et lille torv, kirke og lidt udendørs caféliv.

Og så selvfølgelig ”Turdelduerne”. Dem slipper man 
heller ikke for.

Knap 30 km. længere nordpå , ved 
bredden af Rio Mondego, ligger 
Portugals gamle hovedstad, Coimbra. 

Gamle hvide huse, der kryber op ad 
Alcàcova-højen, og på toppen det 
gamle universitet, tidligere 
kongepalads til venstre, og til højre 
Salazars grå universitetsbygning fra 
1950.

Det gamle universitet er stadig i brug, 
og oser langt væk af tidligere tiders 
pragt og rigdom.

Og de gamle bygninger lægger stadig rum 
til de studerendes møder og åndrige 
fordybelser!!



Og de gamle lokaler må stadig holde 
for med sort tavle, kridt, pegepind og 
en enkelt bedaget overheadprojektor 
som hjælpemiddel, hvis ord alene 
ikke har  været tilstrækkeligt.

Det eneste der egentlig manglede for 
at fuldende billedet af ”Den sorte 
skole”, var en ”Lektor Blomme” ved 
katederet.

Men det klarede ”Fruen” nu 
udmærket, da den ægte vare var travlt 
beskæftiget i det tilstødende lokale!

Det nye universitetsbyggeri står i 
skærende kontrast til det gamle. På 

afstand ser det nydeligt ud. 
Kommer man tæt på, og lister ind 
bag facaden, kan indtrykket næsten 
ikke bliver mere deprimerende. 
Man må så håbe, at 
lokalestandarden er af noget mere 
moderne tilsnit, end i de gamle 
bygninger.

De studerende er ved at lade op til 
en af Europas største 
studenterfester, a Queima das Fitas, 
hvor de studerende fejrer 
afslutningen på deres studier.

Og spørger man interesseret, får 
man gerne en lang forklaring, og 
naturligvis et billede i ”kassen”!



Der er et gammelt ordsprog der 
siger, ”at det er bedre at sidde på 
kroen og tænke på kirken end 
omvendt”

I Coimbra har man ”slået to fluer 
med et smæk”, og i Café Santa 
Cruz, nabo til domkirken. Tidligere 
gudshus, derefter snedkerværksted 
og bedemandsforretning, og fra 
1919 café og restaurant.

Vi nyder en stille fadøl, og hygger 
os i de antikverede lokaler, da vi 
bliver revet ud af vores vildfarelse 
af højlydt tale og taktfaste tilråb fra 
gaden.

Og selv om vi ikke forstår 
portugisisk, var vi ikke i tvivl 
om de politiske budskaber der 
blev bragt til torvs her.

Ud med de gamle. Nye 
kræfter til magten og social 
retfærdighed.

De budskaber kan man forstå 
på næsten alle sprog!

Vi var dog overraskede over 
fraværet af den portugisiske 
ungdom. Det er trods alt en 
universitetsby.

Når man tænker på studenteroprørene i 70ernes Paris, hvor man 
på det nærmeste lagde store dele af byen i aske, er det 
tankevækkende, at de her er aldeles fraværende. Det er trods alt 
dem, der kan se et langt uddannelsesforløb resultere i håbløs 
ørkenvandring i arbejdsløshedskøen.

Vi observerede kun et enkelt lille pip komme til udtryk som 
grafitti på et ellers nydeligt relief ved indgangen til et af 
universitetets auditorier.

Og det har næppe kunne igangsætte den helt store revolution her i 
landet, og være en trussel mod de ellers så forkætrede magthavere.



 Eller måske er det den samme resignation, som vi har overfor vejrguderne! Dem kan vi jo alligevel ikke rigtigt 
gøre noget ved!

Fredag den 12. april må vi en 
tur på landet igen.

Vi vælger den lille bjergby 
Lorvão, og har en utrolig smuk 
køretur langs Rio Mondego.

Trafikken var sparsom, og der 
var ikke de store muligheder for 
overhaling, så vi brugte et 
halvanden time på 25 km. kørsel.

En lille bjergby med gode 
autocamper faciliteter.

Og en lille café, hvor man kunne købe en stor 
kop kaffe og kage for 1,50€.
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Lørdag den 13. april afgang 
Lorvão. Vi havde hjemmefra planlagt 
at køre til en campingplads i Lousa, 
men en nøjere granskning af GPSen 
viste, at pladsen ikke lå i byen, som 
vi havde forventet. Da vi jo så småt 
er på vej hjemover, vender vi i stedet 
næsen ret østover, og finder en lille 
plads i Pont das Trés Entradas.

Vejen dertil er bestemt ikke 
motorvej. Til gengæld får vi lejlighed 
til at konstatere, at markarbejdet på 
de små lodder langt om længe er gået 
i gang. Det har været forsinket meget 
på grund af den megen regn dette 
forår.

Går man lidt tættere på, kan vi også 
konstatere, at alle kræfter er sat ind på 
opgaven, men uden den helt store hjælp 
Så det er nok ikke her EU's regionale 
udviklingsfond sponserer de helt store 
midler.

Pladsen ligger i bjergområdet Serra 
da Estrela direkte til floden Alva, 
og er en ren perle, som vi godt kan 
lide det, når vi trænger til nogle 
dage med ren afslapning.

Ejerne er Hollændere, og de 
fortæller gerne, at kundegrundlaget 
er tyndt, stort set kun lokale gæster, 
og sæsonen er kort. Men det var 
hvad de havde råd til, da drømmen 
om egen campingplads i Portugal 
skulle realiseres.

Men de følte sig godt tilpas med det 
enkle liv på landet, og var tilfredse.



En week-end om måneden var der 
lokalt marked med salg af lokale 
produkter. Og det var et rent 
tilløbsstykke. Man valfartede hertil fra 
de nærmeste landsbyer.

Og det der ikke blev omsat ved 
boderne klarede ”campingfatter” som 
beleven udskænker i såvel bar som den 
åbne gårdhave.

Og alle kunne deltage.

En øl koster 0,90 €, naturligvis 
serveret ved bordet, hvilket i øvrigt var 
prisniveauet også udenfor pladsen.

Men selv om der er folkefest på den ene 
side af floden, og minen kan være lidt 
betænkelig, selv om mor er indenfor 
rækkevidde.
Så er der jo stadig det daglige vaskearbejde 
at få fra hånden. Og det foregår stadig i et 
vist omfang efter gammeldags metoder på 
disse kanter.



Området er til oplevelser i 
naturen.

Her er meget få 
udfordringer for unge 
mennesker, og 
internetforbindelsen giver 
ikke ”køresyge” på grund 
af hastigheden.

Men tager man 
traveskoene på, og har øje 
for de små detaljer i 
landskabet, går man 
bestemt ikke tomhændet 
herfra.

Moderne 
landbrugsmaskiner har 
fundet indpas ide små 
bedrifter.

Men den gamle vandmølle 
arbejder stadig, og 
overrisler de små 
jordlodder langs floden. 
Ikke for turisternes skyld, 
men af nødvendighed, og 
yder sikkert et nødvendigt 
bidrag til at holde 
omkostningerne nede.



Lige udenfor 
vores 
”hoveddør” til 
højre, næsten 
indenfor 
rækkevidde, har 
vi Alva-floden, 
der for tiden 
sender kaskader 
af vand videre 
ned gennem 
dalen.

Og vender vi os 
til venstre, har 
vi den gamle 
kampestensbro, 
der har stået der 
i umindelige 
tider.

Pladsen 
reklamerer 
skam også med 
”badestrand”. 
Og vi har en ide 
om, at sæsonen 
nødvendigvis 
må indledes 
inden vi 
kommer hjem.

Men ”føj for en kold hankat”! Smeltevand fra bjergene er 
bestemt ikke at spøge med på denne årstid.

Badetøjet forblev i rygsækken. Så den øvelse må vi vente 
med, til vi når Drøsselbjergs milde havstrømme.
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Onsdag den 17. april afgang 
Pont des Tres Entradas, der er 
sidste stop i Portugal. 

Vi bruger det meste af dagen på 
at køre til Torre de Dom 
Miguel i Spanien. Ca. 190 km. 
ad små landeveje, hvor vi 
bestemt havde det meste af 
vejen for os selv.

Et  barskt og øde område, hvor 
bebyggelsen med et pænt ord 
må siges at være spredt og med 
udsigt til de åbne vidder.

Vi passerede en enkelt dæmning, 
med et tilhørende stort 
inddæmmet område.

Der var også et enkelt 
traktørsted, hvor man 
selvfølgelig håbede på lidt 
omsætning fra en hastigt 
forbipasserende turist.

Vi nøjedes med et billede til 
arkivet, og hastede hurtigt 
videre.

Med små passende stop, når naturen krævede 
sin ret.



Tore de Don Miguel var nu ikke 
noget at skrive hjem om. 

Men de har en udmærket 
autacamperplads, og det passede fint 
med den distance vi normalt sætter 
som max. For en dagsrejse. Eneste 
minus var, at de godt kunne have 
slået græsset, når vi nu havde valgt 
at aflægge lige præcis dem et visit.

Tilsyneladende greb det nu ikke 
forstyrrende ind i angrebet på 
bibliotekets aflagte lekture!

Det blev til en enkelt overnatning i 
”det grønne”, og derfra videre mod 
middelalderbyen Avila.

Vi fravælger igen motorvejene, og må 
til gengæld finde os i, at komme ad 
små bjergveje i skisportsområderne, 
hvor sæsonen ganske vist synger på 
sidste vers, men ikke er helt slut endnu.

Frokost i El Barco de Avila, der kan 
fremvise en imponerende gammel 
borg, hvor storkene selvfølgelig har 
indtaget udsigtspladserne i første 
række.

Avila er absolut et besøg vært. Byen er 
Spaniens højest beliggende 
provinshovedstad, 1.128 m. over havet.

Byen er omgivet af en 
næsten perfekt fæstning 
fra 1.000-tallet, komplet 
med en over 2,5 km. 
lang massiv mur med 88 
tårne, ni porte og et par 
tusind skydehuller. 
Middelalderbyen er 
enestående i Europa, og 
erklæret nationalt 
monument.



Fredag den 19. april 
afgang Avila. Kursen er sat 
østover, med frokoststop i 
El Burgo de Osma, en 
næsten intakt 
renæssanceby – komplet 
med fæstningsværker, og 
en elegant domkirke fra 
1.200-tallet.

Vi forsøger os med Spaniens mindste provinshovedstad, 
Soria.
Byen ligger i godt 1.000 meters højde, og efter 
rejsebeskrivelsen synes spanierne at have byen for sig 
selv.



Den ligger smukt ned til Duero-floden, men har ellers ikke meget 
at byde på.

Det blev til en enkelt overnatning. Dejligt varmt om dagen med 
fuld solskin, men koldt om natten, så den lille gasvarmer kom på 
arbejde igen.

Men is på vandet var der dog ikke.

Vi kører fra Soria den 20. april i pragtfuldt solskindvejr. Ikke uden 
betydning, når vi vil passere Pyrenæerne ret nord for Zaragoza, 
hvor bjergmassivet er imponerende.

På vej tager vi en ”kaffepause” i Huesca, der ligger lige inden 
stigningen op til campingpladsen i Gavin, der er vores endelige 
mål for denne dag.

Huesca er, som så mange andre byer, en gammel historisk del, der 
også her er velbevaret.

Det blev til en hurtig rundtur, og 
derefter videre nordpå.

Turen op til campingpladsen med 
fuld solskin ind fra syd er noget 
af en oplevelse.

Vejen, A 136, er bestemt ikke 
nogen motorvej, så hastigheden 
svarer til bymæssig bebyggelse.

Til gengæld har chaufføren så
 også mulighed for at nyde naturen.



Campingpladsen ligger smukt et par kilometer fra ”hovedvejen”.

Om dagen nyder vi solens livgivende 
stråler. Om natten ”fyrer vi damperen op”. 

Termometret viser 0º om morgenen inden 
solen rigtig får fat.
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Vejret var pragtfuldt, så vi besluttede at tage to overnatninger 
på Camping Gavin. Med det rette udstyr, var der uanede 
muligheder for ”Alpine udfordringer” i alle sværhedsgrader. 
Vi snittede en kæp, og vandrede til den nærmeste landsby, 
hvor de gud ske lov serverede kolde øl til en fornuftig pris.

Det blev vejrudsigten, der kom til at afgøre 
opholdets længde.

Vi havde besluttet at køre til Frankrig ad A 
136, der er den mindste vej i området, men 
også den smukkeste. Og så er det vigtigt, at 
vejret er godt.

Og det var det den 
22. april, og så er det 
jo med at komme af 
sted medens solen 
skinner fra en skyfri 
himmel.

Det kneb lidt med 
solskin i starten af 
opkørslen, men vi fik 
alligevel en udsigt, vi 
ikke er vant til, hvor 
vi kommer fra.

Men DMI havde 
lovet sol fra midt på 
formiddagen. Og 
denne gang svigtede 
de ikke.



Vi passerede Col du Pourtalet i 1.794 meters højde. Og til 
trods for vejens liden beskafenhed, har man også her en livlig 
grænsehandel. Det gav også os anledning til et kort ophold.
Selv om det kneb gevaldigt med parkeringspladser til vores 
køretøj.

Og den sidste snerydning var vist ikke lige om hjørnet. Den 
overlades tilsyneladende til højere magter indtil snefald igen til 
efteråret.



Efter en stejl nedkørsel på den Franske side, var det 
planen at følge Pyrenæerruten og køre ad D918 
over Col d` Aubisque og Col du Soulor, til 
Lourdes, der var dagens endemål. 

Denne strækning er en klassisk Tour de France  
etape, og ruten er meget smuk. Men det sidste pas 
var først åbent 1. maj, så vi må vente med at 
fornemme ”Ørnen” og ”Kyllingens” sveddryppende 
og umenneskelige ”pedaleksercits”  ad de stejle 
bjergveje, og i stedet køre den slagne landevej for 
foden af bjergkæden.

Om Lourdes skriver rejsehåndbogen: ”Lourdes kan  
ikke beskrives retfærdigt, og slet ikke forklares, men 
fra hele verden strømmer folk til, som ikke har brug  
for forklaring. Uanset hvor ugudelig man er, er man ikke den samme efter et besøg i Lourdes”.

I 1858 får en 14-årig pige 18 
åbenbaringer i en grotte udenfor 
byen, hvor hun bl.a. får fortalt, at 
hun er jomfru Maria. Bernadette, 
som pigen hedder graver lidt i 
jorden, og en kilde begynder at 
springe.

Nu ca. 150 år senere er stedet gjort 
til et religiøst kultsted, som 
millioner af troende valfarter til, 
fordi kilden efter sigende har 
helbredende virkning.

Over grotten er opført en enorm 
dobbeltkirke, der knejser over en 
gigantisk græsplæne, hvor der 
holdes messe i det fri.

Og det helbredende kildevand kan 
naturligvis tappes på dunke fra vil 
vi tro 50 haner spredt på hele 
området.



Skulle man have glemt dunken der 
hjemme er der hjælp at hente i 
byens hovedgade, der støder op til 
anlægget.

Og der er taget højde for den 
enkeltes behov og kræfter.

Det er absolut ”det grå guld” man møder 
mest her. Og mange får hjælp til 
transporten.

Alene til at hjælpe med at tænde vokslys 
for jomfru Maria, er der ansat fire 
fuldtidsbeskæftiget.

Men der bliver også brændt fire tons voks 
af dagligt.

Det egentlige kultsted er naturligvis grotten med kilden.

Her står man i kø længe inden man lukkes ind til en hurtig 
rundgang.

Om vi er de samme efter det besøg, må 
andre vurdere. 

Det mener vi nu selv vi er!

Vi gik i hvert tilfælde i byen og spiste en 
”let arbejdsfrokost” - Skinkecourgette med 
salat. 
Og så drak vi øl til. 

Vi fik en god nattesøvn og kørte i let 
stemning videre nordover tirsdag den 23. 
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Tirsdag den 23. april. Vi trænger 
til at hvile ørerne i lidt landlige 
omgivelser efter indtrykkene i 
Lourdes.

Det finder vi i den lille landsby 
Gimont lidt vest for Toulouse. 

Dejlig autocamperplads ned til 
byens lille sø, hvor dens retmæssige 
beboere med rette følte sig krænket, 
hvis man kom for tæt på.

Det var nu nok fordi ”fruen” lå på 
æg. 
Og så kan de jo være ret agressive! 

Albi har stået på programmet helt fra starten. En gammel Katharby, 
der slap med skrækken og ikke blev brændt ned til grunden, som stort 
set alle de øvrige i 1200-tallet, da den katolske kirke med paven i 
spidsen og den nordfranske kongemagt blæste til kamp mod kætterne 
i syd.
Albi slap med skrækken fordi de opførte sig ”ordentligt”!

Byen ligger smukt ned til floden Tarn, og det helt store trækplaster er 
katedralen. Verdens største murstensbygning.



Og så har de bysbarnet Toulouse-Lautrec. Den lille 
forkrøblede og invaliderede maler, der slog sine 
kunstneriske folder på Montmartre i Paris, hvor han 
bl.a. malede glædespiger, cabaretkunstnere og andet 
godtfolk.

På denne tur har vi oplevet mange mirakler. Men 
miraklernes tid er ikke forbi endnu. På vej mod Millau må 
vi lige forbi Roquefort-sur-Soulzon, hvor endnu en 
fårehyrde, ved et rent tilfælde, fik en ”kulinarisk 
åbenbaring”, som vi er mange, der har glæde af den dag i 
dag.

Han glemte en ostemad i grotterne omkring den lille by. 
Da han fandt den igen lang tid senere, var den grøn af 
mug, men til hans store forbavselse, smagte den alligevel 
godt. Og vupti, havde han opfundet den nu 
verdenskendte Roquefort-ost. 

Et besøg i ”de hellige haller” var ikke nogen stor 
oplevelse. Vel nærmest som at gå til en salgsmesse for 
”Karoline-produkter”.

Et lille indkøb blev det dog til, så der er god pålæg til de 
næste par dage.



Vi kører fra Roquefort 
fredag den 26.april, og 
passerer fra den retning 
under motorvejsbroen 
ved Millau. Verdens 
højeste skråstagsbro, 
bygget i slutningen af 
1900-tallet. Lidt 
længere nordpå ad A75 
kan man tage en lille 
afstikker til Viadut de 
Garabit, opført af Eifel 
i slutningen af 1800-
tallet. Begge 
konstruktioner er 
banebrydende i deres 
samtid, og illustrerer 
den enorme 
teknologiske udvikling, 
der er sket på bare 100 
år.

Broen ved Millau 
er 2,5 km. lang og 
passeres i 270 
meters højde.

”Viadukten” langt 
mindre. 

Men begge broer er 
det ypperste 
ingeniørerne har 
kunne præstere i 
deres samtid, og er 
begge æstetiske 
nydelser hver på 
sin måde.

Herfra er der gået 
”hjemtur” i 
køreplanen.

Vi overnatter i øseregnvejr – som om vi ikke har fået 
nok af det – i en lille landsby, Chatelguyon. 

Men vi er fortrøstningsfulde, og mister ikke modet af 
den grund. 

Det er fredag, så vi får rødvin til maden og cognac til 
kaffen!



Lørdag den 27. april. Overnatning i den 
lille by Gurgy. Autocamperpladsen ligger 
smukt ned til floden Yonne. Udmærket 
overnatningsplads, når vi er på farten.

Og det her er ikke Notre-Dame i Paris, men katedralen i Toul, som 
vi aflagde et kort eftermiddagsvisit den efterfølgende dag på vej til 
vores natlogi i Millery, der også ligger smukt ned til floden 
Moselle, som den hedder i Frankrig.

Og så er der ”hjemtur” gennem 
Luxembourg og Tyskland. 

Førstnævnte for at tanke lidt billig diesel, 
1,185€/liter. Og sidstnævnte har jo stadig 
gratis motorveje for personbiler. Det sætter 
vi megen pris på, når vi nærmer os de 
hjemlige himmelstrøg.

Det blev til overnatning i Minden. 
Autocamperpladsen var ganske vist 
invaderet af et omrejsende Tivoli. Men 
skidt! Vi er jo også en ”vagabonder på fire 
hjul”. Så der blev ikke skelet 
nævneværdigt til os.

Pladsen ligge i øvrigt også smukt ned til 
floden Weser, hvilket ikke helt fremgår af 
billedet til højre.

Så det rådes der hermed bod på.



Tirsdag den 30. april har vi vores sædvanlige 
overnatning i Flensborg. Smuk udsigt til lystbådhavn og 
fjord.

Vi ankommer tidligt, og har tid til en lille bytur, hvor 
museumshavn og –værft naturligvis er et oplagt besøg 
værd.

Og her kan man fortsat det gamle håndværk, hvor 
kurverne er ypperlige, og ikke lader noget tilbage at 
ønske, og hvor den maritime fantasi får frit spil.

En kopi i skalamodel af en gammel Ostindiefarer var 
i ”støbeskeen”. - Og sikke en ”røv”!

Her må selv Toulouse-Lautrec overgive sig, selv 
om han nu også har sans for de svungne kurver. 
Han har så den lille fordel, at han ikke behøver at 
lægge emnet i svedekasse, før det giver sig.

Og onsdag den 1. maj er vi tilbage på Drøsselbjerg, til et noget 
mildere klima end da vi kørte derfra for 2 måneder siden.

Vi har kørt i alt 8.465 km. og har brændt ca, 890 liter diesel af.
Vi har haft 61 overnatninger, heraf 22 på campingplads og 39 
”ude i skoven”.

Vejret har vel ikke været det bedste, hvis man 
ønsker sol og høje temperaturer. Og det kan vi jo 
godt lide!

Til gengæld har de gode oplevelser på det 
nærmeste stået i kø lige fra vi kørte hjemmefra 1. 
marts, og så er det jo kun et spørgsmål om rigtig 
beklædning. Og det har vi da taget højde for.


