
Rejsebrev 1. Forår 2016.
Autocamperen titter frem bag brændeskuret. Det er tegn 
på, at de sydlige breddegrader venter lige rundt om 
hjørnet.
I år bliver sydens sol og sommer dog for nogle dage 
erstattet af Tropelandet i Lalandia, Billund, hvor vi har 
aftalt stævnemøde med ”den lille familie”, der ankommer 
fra ferie i Holland hos gamle venner.
Torsdag den 25. februar, afgang Drøsselbjerg i et køligt, 
men super flot solskindvejr. Storebæltsbroens pyloner 
kommer til sin fulde ret som monument over nutidens 
imponerende ingeniørarbejde, der kun levner et vemodigt 
tilbageblik på fortidens færgeri, og en god arbejdsplads.

I tropeland med børnebørn er en ren gave for et par gamle 
starutter som os.
Men det kræver nu også en god fysik, et godt overblik, og ind 
imellem en ”lille farmor og farfar”, når batterierne er ved at blive 
lidt flade. Og så er det jo rart, at der også er stole og rum til det.

Vi havde fire rigtig hyggelige dage sammen. 
Var ved afgang vel nok så klinisk rene, som man 
kan blive. 
Duftede af klor, sæbe og hakkebøffer med bløde 
løg. Og var således i enhver henseende klar til de 
lange stræk sydover, i forvisning om, at vores 110 
liter badevand nok kunne række til de første mange 
dage, uden at det ville gå ud over ”duften i 
bageriet”!

Søndag den 28. februar vinker vi farvel til 
”børnene”

De drager østover til dagens dont og pligter.
Vi vender næsen sydover til den for os så 
forjættende tilværelse som vagabonder i egen 
luksuscamper!



Vi bider Tyskland over af to gange, og har første overnatning 
i Kaufungen, nær Kassel. Byen er valgt på grund af en 
udmærket autocamperplads. Og så ligger den ganske få 
kilometer fra motorvejen.
Byen er i sig selv ikke den store oplevelse. En lille kirke og 
lidt bindingsværkidyl er, hvad den kan byde på.

Næste stop er en gammel kending. Baume les Dames i 
Frankrig er altid på listen over overnatninger, da den også 
ligger strategisk godt for turen sydover.
Men ingen tur uden små ærgrelser. Det er koldt i Baume les 
Dames, så i løbet af natten ”går vandet”. Altså ikke på 
”fruen”, men på camperen. Når temperaturen nærmer sig 
nulpunktet, åbner en lille magnetventil for vandinstallationen, 
så vi undgår frostsprængninger i anlægget. Skide smart! Men ventilen sidder i et uopvarmet servicerum. Ikke 
så smart! Når det som her sker upåagtet, går det lidt ud over den personlige hygiejne ved morgentoilettet. Og 
den bliver der først rettet op på efter ny forsyning af vand på en rasteplads længere sydpå.
Nu har vi igen overvejelserne, om vi skal vælge den nemme løsning, og tage motorvejen gennem Rhônedalen, 

eller den lidt mere besværlige via A75, der er gratis motorvej lidt længere mod vest.
Vi må være blevet lidt dovne! Betalte os fra besværlighederne, og måtte bøde 89,00 € i afgift indtil den 
Spanske grænse.
Men inden vi nåede dertil, havde vi endnu en overnatning i Port la Nouvelle på den franske Middelhavskyst, 
og kunne så småt begynde at mærke forårstemperaturerne omkring os.
Onsdag den 2. marts er vi næsten, hvor 
vi har planlagt  hjemme fra. En lille 
hyggelig campingplads i LÁmpola på den 
spanske Middelhavskyst. Men vi havde 
gjort regning uden vært. Vi havde overset, 
at pladsen først åbnede den 7. marts. Gode 
råd var nu ikke dyre. Det var blot et 
spørgsmål om at køre til den næste i 
rækker godt 30 km. længere nede ad 
kysten i Les Cases dÁlcanar.
Ikke noget dumt bytte, da den viser sig at 
være et lille hyggeligt fiskerleje uden det 
helt store turistrun og hotelbyggeri i 
vandkanten.
Campingpladsen ligger til gengæld i 
vandkanten, og kun en rask spadseretur fra 
den lille hyggelige by.

                          Kaufungen.

                         Baume les Dames.                            Port la Nouvelle.

                              Les Cases dÁlcanar.



Langs kysten er der stadig rester af 
gamle maskingeværbunkers fra 
1930erne. De var oprindelig et værn 
mod fascisternes landgang. Men 
som historien jo viser, lykkedes det 
ikke helt!
Dagens højdepunkt i byen er en tur 
rundt på den lille fiskerihavn, og et 
efterfølgende besøg på 
fiskeriauktionen, der løber af stablen 
kl. 16.30.
Der var en enkelt hummer på 
båndet. Det var fristende at byde, da 
jeg har lovet Lissie skaldyr til forret 
på hendes fødselsdag. Men uden 
sprogkendskab er det en håbløs 
opgave. Og da jeg efterfølgende 
forsøgte at købe kræet af den 
lykkelige ejer, fik jeg ganske vist en 
lille hyggelig passiar. Men den var 
ikke til salg! 

Fredag den 4. marts triller camperen 
igen. Der er stadig langt til Portugal selv 
om vejene er gode i Andalusien. Vi 
vælger at køre ind i landet i stedet for 
langs kysten, og har udset to gode 
autocamperpladser, så dagsmarchen 
holder sig under 300 km.
Første plads ligge i i byen Ibi. En lille 
flække, der ikke gør noget stort væsen af 
sig, men hvor man kan opleve Spanien 
”uden indpakning”. Her går livet sin 
vante gang, og eneste lille oplivende 
moment er, når vi – og andre som os – 
drysser forbi for at få en gratis 
overnatning og lidt service til vognen.
Og det fik den. En hårdt tiltrængt 
hovedrengøring såvel udvendig som 
indvendig
Og så lidt sol på maven!

                                  Les Cases dÁlcanar.

                            Les Cases dÁlcanar.

                            Ibi, autocamperplads.



Anden plads er en gammel kending lidt længere 
vestpå, Velez Rubio.
Her er det ved at blive køligt igen, da vi ligger i 
næsten 1.200 m. højde. Så vi holder nu et skarpt 
udkig efter temperaturen, og den ”automatiske 
vandudlader”!
Byen er en lille perle på højsletten. Typisk for 
egnen og relativ uberørt af moderne byggeri. Og 
hvem skulle da også bygge til her. Ungdommen har 
det her som alle steder på landet. De søger væk 
mod storbyerne, og efterlader de små samfund til 
en noget aldrende befolkning på aftægt.

Vi bliver søndagen over i Velez Rubio. Så kommer vi også ”helligdagen i hu”, og kører først derfra mandag 
den 7. marts. 
Vi har en lidt længere tur på tegnebrættet, ca. 250 km. til Archidona, der også skilter med en god 
autocamperplads. I dette 
hjørne af Andalusien er 
landskabet fladt, tørt, køligt 
og blæsende på denne årstid. 
Landbruget er overvejende 
oliven, andre afgrøder 
kræver intensiv 
kunstvanding, hvilket 
enorme selvkørende 
vandingsanlæg vidner om.
De små landsbyer ligger 
typisk klinet op ad en 
bjergside eller bakke, og 
øjnes på lang afstand som 
hvide pletter i landskabet.

                                     Velez Rubio.

                           Velez Rubio.

                            Andalusien, nær Archidona.



Archidona er næppe den store 
turistmagnet.
Her kommer camperfolket på 
gennemtræk. 
Nyder et glas øl på den lokale 
traverne, og suger til sig af livet, 
der udfolder sig her.
Det kan man få en del tid til at gå 
med!
Vi runder også byens torv, der er 
opført af en rigmand i det 18. 
århundrede. Det er både malerisk 
og stemningsmættet selv om 
temperaturen stadig kræver 
dynejakker og uldne sokker.

Tirsdag den 8. marts. Vi nærmer 
os et af turens små højdepunkter 
planlagt hjemmefra. 
Byen El Chorro med de 
opstemmede søer, stejle kløfter og 
den nyåbnede vandrerute ad 
Caminito del Ray (Kongevejen) 
Vandreturen, en bjergsti af 
planker ophængt på 
klippevæggen langs kløften, er 4 
km. lang, og ganske enestående. 
Stien er oprindelig anlagt i 
begyndelsen af det 19. 
århundrede, for at lette adgangen 
mellem dæmningerne i området. 
Stien har været lukke i en årrække 
af sikkerhedsmæssige grunde, 
men blev genåbnet primo 2015 
efter en gennemgribende 
renovering.

                                Andalusiens hvide byer.

                                        Archidona.

                      Archidona.

                            El Chorro - Caminito del Ray.



Forventningerne var naturligvis store. Men ak og ve! Vi havde ikke taget højde for den kolossale interesse for 
projektet. Og slet ikke på denne årstid. Der var begrænset adgang, Man lukkede kun 50 igennem pr. halve 
time, og billetterne skulle være bestilt på nettet. Et par søde spanske piger forsøgte at hjælpe os det bedste de 
havde lært. Ringede til adskillige bureauer og forsøgte sig også på nette. Men det var en umulig opgave. Vi 
kunne fået billetter til fredag, men der har vi en aftale i Estepona med gode venner.
Vi måtte se langt efter selve turen gennem kløften, men kunne komme så tæt på, at vi trods alt mærkede lidt af 
suset!

Det blev trods alt en god oplevelse i området, og 
natten tilbragte vi ved banegården i El Chorro, 
tæt på den lille cafe, der bød på blandet 
underholdning, indtil sidste tog havde bragt 
dagens trætte turisten ned til Málaga og en lun 
hotelseng.
Vi blev som sagt hængende indtil næste morgen 
i vores ”lune hule”!

                           Caminito del Ray.                          Caminito del Ray.

                                                           El Chorro - Caminito del Ray.



Onsdag den 9. marts var vi på  en 
hyggelig rundtur i området.
Første stop Bobastro-ruinerne fra 
det 9./10. århundrede. 

Det var derfra oprørslederen Umar 
Iben Hafsun tændte gnisten til 
opstanden mod Cordoba-kalifatet.

Derfra til udsigtspunktet Mirador del 
Tajo, hvor Lissie bød på en lækker 
frokost i det fri, med en storslået 
udsigt ned mod El Chorro og området 
vi lige havde forladt.

Og sidste stop ved den gamle 
dæmning, Conde de Guadalhorce, 
opført i 1921 som den første af tre 
store dæmninger, der danner det 
største og vigtigste vandreservoir i 
provinsen Málaga.

                                 Banegården i El Chorro.

                                     Bobastro-ruinerne.

                          Frokost på Mirador del Tajo.



                      Conde de Guadalhorce-dæmningen.



Rejsebrev 2. Forår 2016.
Torsdag den 10. marts. Vi kravler ned fra bjergene i 
baglandet, og vender næsen mod Costa del Sol, nærmere 
betegnet Estepona, hvor gode venner venter på et lille 
rendezvous. Og vi kører skam gerne godt 3.000 km. for at 
møde gode venner fra Danmark! 
Uffe og Hanne holder langtids golf-ferie her nede.

Vi havde en hyggelig eftermiddag og aften 
sammen. Lissie havde som sædvanligt tryllet 
med lækre egnsretter. Spaniens bedste paella 
med skaldyr. Næsten ad libitum. 

Søndag den 13 marts. Luksuslivet som 
campist med masser af varmt badevand, 
vaskemaskine og tørretumler er slut. 
Vi har ca. 50 km. til Gibraltar, og beslutter at 
gense Englands sidste imperiale besiddelse, 
som stadig til Spaniens store fortrydelse er på 
deres hænder. De kæmper ellers bravt for at få 
klippen på egne hænder igen. Bruger næsten 
alle diplomatiske midler, og glemmer helt, at 
de stadig sidder på kolonierne Ceuta og 
Melilla i Nordafrika!
Englænderne har haft herredømmet over 
Gibraltar i ca. 300 år. Der er ca. 30.000 
indbyggere på den 4,5 km. lange nøgne kalkstensklippe. Hele området oser langt 
væk af Mother England og gammel kolonitid. Der er en ret striks pas- og 
toldkontrol ved indrejse. Vi holder altid på den spanske side i La Lìnea, hvor der 
er gode parkeringsforhold, og spadserer derfra til klippen.
Vel inde i byen tager vi altid svævebanen til toppen af klippe, og når en højde af 
425 m. 
Det er her de nok så berømte Gibraltar-abe holdet til.
Sagnet fortæller, at briternes herredømme over Gibraltar vil ende, hvis aberne 
forsvinder fra halvøen. Det har været tæt på. Men nu er amorinerne tilsyneladende 
begyndt at virke til gavn for en øget population blandt vores nærmeste slægtninge!

                      Estepona. Besøg fra Danmark!      Afblomstret agave og to kønne piger.

                Estepona. Hygge på campingpladsen.



På mange områder fornemmer man klart, at man gør en dyd af at signalere tilknytningen til England. Den 
gængse valuta er £, og vekselkursen, hvis man betaler med €, er bestemt ikke noget at prale af. Så det er 
fornuftigt at bruge kortet, selv ved køb af ”to kolde fra kasse”.

Fra toppen af klippen er der en 
pragtfuld udsigt over Gibraltar-
strædet. Og som gammel søulk er 
det en ren fornøjelse at følge den 
intensive skibstrafik gennem 
strædet. En særlig fornøjelse er det, 
når et af Mærsk skibe er i 
nærheden. Og der er næsten altid 
flere i sigte. Enten i strædet under 
sejlads, for anker i bugten, eller ved 
kaj ved Mærsk´s egen 
containerterminal i Algeciras.

                                      Gibraltar.
         Jo! Vi er næsten i London.

      Udsigten! Den er god.        Trillinger! Det er hårdt.           Pelspleje! Der er OK.



Efter en anstrengende, men begivenhedsrig dag spadserede vi 
godt ømme i benene tilbage til vores ”lille hjem”, der var sikkert 
parkeret sammen med vel omkring 40 andre ”små hjem” ikke 
langt fra klippen.
Et sidste ”god nat billede” blev foreviget inden vi slumrede ind 
til sød musik fra Atlanterhavets brusen, og nogle hidsige trut fra 
en arrig kaptajn, der absolut skulle afgive manøvresignaler midt 
om natten!

                     To glade pensionister!

                                                         Gibraltar. By night.



Mandag den 14. marts. Afgang 
Gibraltar. Vi havde forinden spottet, 
at et af Mærsk´s Tripple-E 
containerskibe lå ved kaj i Algeciras. 
Så Torsten måtte absolut køre byen 
tynd i omkring en time, for et få et 
brugeligt billede til arkivet. Selvom 
vi fik forvildet os ind på det toldfri 
havneområde, blev det alligevel kun 
til stort set ingenting. Men det skal nu 
med alligevel!
Skuffede, men også lidt klogere 
fortsatte vi langs kysten vestover.
Vi havde egentlig ingen præcise 
planer, men kunne af kortet læse, at 
der nok var muligheder i den lille 
flække, Conil de la Frontera. 
Og det var der bestemt. Ud af 
ingenting dukkede en af Spaniens 
mange små ”hvide byer” op.
Vi var oven i købet velkommen med 
camper i første række til en smuk 
strandpromenade.

Her er alt det vi kører efter. Spansk charme og hverdag. Og ikke for mange turister – endnu!
Tirsdag den 15. marts. Vi beslutter at blive en dag mere, og bruger dagen til en cykeltur langs kysten til Cabo 
Trafalgar, hvor Englænderne og en Spansk/Fransk flådestyrke i 1805 udkæmpede et af de største søslag i sin 
samtid, med katastrofale følger for den ”Spanske Armada”.
Den Engelske flådechef Lord Nelson tilintetgjorde modstanderne. Spanierne kom sig aldrig over tabene, og 
Englænderne satte sig enerådigt som hersker over verdenshavene helt indtil 2. Verdenskrigs afslutning.

                  Algeciras containerterminal. På laaaang afstand.

                                      Conil de la Frontera.

   Conil de la Frontera. Den er ikke sødygtig mere!    Conil de la Frontera. Men tårnet står dog stadig.



Slaget var utrolig blodigt og brutalt.
Armadaen havde 3.243 døde og 2.538 sårede.
De Engelske tabstal var 449 døde og 1,241 
sårede.
Og så må man påregne, at en stor del af de 
sårede ikke overlevede på sigt.

Området er i dag helt 
fredeligt, og byder på 
nogle af Europas bedste 
strande for surfere.

                   Pittstop på vej mod Trafalgar

               Fyrtårnet, Cabo Trafalgar.



Onsdag den 16. marts. Vejret er fantastisk, og vi modtager ingen klager fra de lokale. Så hvorfor ikke tage en 
dag mere i Conil!
Vi tager på tur nordover langs kysten til Cabo Roche, der for foden af fyret huser Conil´s lille fiskeri- og 
lystbådhavn. Området omkring fyret er udlagt som naturreservat, og byder samtidig på nogle vidunderlige små 
badelaguner. Det var vi ikke helt forberedt på. Men nød lærer jo nøgen kvinde at spinde! 
Badevandstemperaturerne ligger vel omkring de hjemlige på en tidlig sommerdag. Og så er fristelsen ikke til 
at modstå!

Men en forstenet musling klarede 
ærbarheden af mangel på et figenblad.
Det er der før nogle, der har måtte taget 
til takke med. Altså figenbladet!

I fiskerihavnen kunne vi for en 
gang skyld købe fisk ”over 
kajen”. Men bådene der kom 
ind sidst på eftermiddagen 
fiskede med langline, hvilket 
hjembringer fisk af en anselig 
størrelse. Vi kunne ikke købe 
halve, og vi skulle ikke have 
gæster til aftensmad. Så det 
blev i stedet kun til et kig på 
dagens fangst. Desværre!

                                                 Cabo Roche.

                       Nej! Der er ikke hvide badebukser.



         Lidt af dagens fangst losses til auktionen!                       Og så er det fyraften.

          Og Oprydningen! Den må de andre klare. Mañana!



Rejsebrev 3. Forår 2016.
Torsdag den 17. marts. Vi kører fra Conil i Spanien, og beslutter at køre direkte til Castor Marim i Portugal, 
selv om vi havde planlagt et stop i Cadiz. Vi blev enig om, at vejret var for godt til ”storbytur” blandt kirker, 
klostre og andre gamle rariteter. Det blev så i stedet en dagsrejse på 325 km. noget længere end vi normalt 
kører, når vi er kommet på disse kanter.
Castor Marim er også en gammel kending. Byen 
ligger på kanten af Guadiana, grænseflod mellem 
Spanien og Portugal, og ikke langt fra flodens udløb 
i Atlanterhavet.
Byen har sin beskedne størrelse til trods en god 
autocamperplads. Det er der mange, der har 
opdaget, så der er sjældent plads, hvilket betyder, at 
vi finder hvile under borgens beskyttende mure.
Fredag den 18. marts. Det er Lissie´s fødselsdag. 
Der var lagt op til ”hummerfest”. Men desværre. De 
var ikke i farvandet den dag.
I stedet cyklede vi til havnebyen Vila Real de S 
António, hvor vi fra tidligere kender en hyggelig 
restaurant, med smuk beliggenhed ned til Guadiana.
Det blev til grillede krebs og Red Mullet, en lækker 
lokal spisefisk, og naturligvis vin ad libitum.

Det blev til to dage i Castor Marim med 
bl.a. fugletur i det tilstødende vådområde, 
hvor turistkontoret reklamerer med 
løsgående flamingoer tæt ved byen. Efter 
forcering af adskillige pigtrådshegn og 
elegante hop over køers efterladenskaber, 
endte det med en lang næse, og udsigt til 
et dueslag og en lille kolonihave, der 
havde set bedre dage og trængte til en 
kærlig hånd.
Men at ejendomsrettens ukrænkelighed 
også håndhæves her, fremgik ret klart af 
en også noget forsømt indhegning.

                           Castor Marim.

            Vila Real de S António. Middagen venter.

                      Castor Marim. Fugletur og lang næse!



Lørdag den 19. marts kører vi 20 km. længere vestpå til endnu en gammel kending. Autocamperpladsen i 
Manta Rota. Pladsen ligger nærmest i vandkanten, og er meget besøgt af overvintrende nordeuropæere. Vi 
kom ved middagstid, og fik den sidste plads ud af omkring 250 i alt. Her er alt vi har brug for. Vand og 
tømmemulighed af toilet og spildevand. Og ikke at foragte, gratis WiFi. Alt til en pris af 4,50 € pr. 
overnatning.
Vejret er blandet med sol og 
enkelte byger ind imellem, og 
temperaturen får vi ikke solstik 
af. Så badeturene er afløst af 
traveture langs stranden iført 
almindelig dansk 
forårspåklædning.
Vejret afholder nu ikke de lokale 
fra et forsøg på at tjene en ekstra 
skilling som muslingeskrabere i 
strandkanten.
Udbyttet så nu noget magert ud, 
og er næppe nogen konkurrent 
til Danske muslingeskrabere i 
Vadehavet. Men redskaberne 
tåler nu heller ingen 
sammenligning!

                                          Manta Rota.

                                       Manta Rota.                      Manta Rota.

                  Manta Rota. Alt optaget. Men der er ro i lejren.



Gas til vognen har tidligere været et lille problem, da alle 
lande i Europa har forskellige standarder for flaskegas, 
og ikke fylder udenlandske flasker. (I hvert tilfælde ikke 
legalt!).
Vores nyinstallerede anlæg med faste flasker og fyldning 
med autogas, virker ganske tilfredsstillende og i de fleste 
europæiske lande. Så nu sidder ”fruen” ikke og skutter 
sig i aftenkulden, som bestemt forekommer, selv på disse 
breddegrader.

Tirsdag den 22. marts. Vi 
tømmer potten, fylder vand på 
tanken, og er klar til endnu et 
lille ryk vestover. I første 
ombæring dog ikke langs 
kysten, men nogle kilometer 
ind i landet til Estoi. Havde 
byen ikke på et tidspunkt i 
1840érne haft en rigmand, der 
absolut skulle imponere ”en 
yngre kvinde”, havde byen 
nok henlevet et stille og 
nøjsomt liv på landet i al 
ubemærkethed. Men sådan 
skulle det ikke være. Han 
opførte i lighed med Christian 
IV´s Rosenborg en lille 
elskovsrede, der ikke stod 
tilbage for samtidens øvrige 
rigmænd.
Palácio de Estoi er opført i gennemført rokokostil, med tilsvarende haveanlæg. Det er nu indrettet til 
eksklusivt hotel, men vi er velkommen til at kigge indenfor i både slot og haveanlæg.

                         På med gasslangen.

            Tryk på knappen. Og betal ved kassen!

                                     Estoi. Palácio de Estoi.



Lidt længere henne af gaden er vi nu på 
landet igen. Her er hverdagen ikke overdådig 
luksus, men en stille kamp for at overleve 
hverdagen for meget små midler. Der er også 
langt til kystens bugnende supermarkeder, 
der kan tilbyde selv den mest kræsne turist 
en ”fed indkøbsoplevelse”. Hvis det ellers er 
det man higer efter!

                           Palácio de Estoi.                       Palácio de Estoi.

             Estoi. De skulle handle i Supermercado.

   Estoi. Vi manglede også et par småting.



Har man fået nok af rokokostil og indtagende narmorskulpturer, frister byen også med udgravninger af en 
gammel romersk bebyggelse, Milreu, der som ophavsmand har haft en tilsvarende velhaver. Muligvis med den 
samme skjulte dagsorden blot omkring 2.000 år tidligere. Vi har jo erfaring for, at historien gentager sig i en 
uendelighed, blot i en anden indpakning, tilpasset samtiden. Vi slog et slag forbi, og kom i tørvejr for nogle 
regnbyger!

Onsdag den 23. marts. 
”Indkøbsoplevelserne” lader ikke vente på sig. 
Vel nede på kysten igen, har man oven i købet 
reserveret parkeringspladser udelukkende for os 
med ”eget hus”. Men så er det jo mere end 
”småting”, der bliver handlet!
Planen for i dag er at køre mindst muligt, og 
finde en overnatningsplads tæt ved vandet.
Kortet bliver studeret, og valget falder på 
Armação de Pera 50 km. længere mod vest.
I betragtning af at valget er hevet mere eller 
mindre ud af den blå luft, var det ikke noget 
dårligt valg.
Fin autocamperplads i vandkanten, med vel 
omkring 100 pladser. Og så til 1,50 € for en 
overnatning. 
Vel nærmest unødvendigt at påpege, at vi var 
mange her!
Byen kan nok ikke sige sig helt fri for at være noget ”turistet”. Og de lokale fiskere kæmper - tror vi – en 
indædt kamp for at holde deres fiskeret i hævd på det lille strandområde, der stadig er deres.
Fiskeriet er med garn, og foregår fra småbåde, der skubbes i vandet af en anselig Caterpillar med larvefødder. 

                                   Milreu.                                    Milreu.

                 Lidel kræser for de gode kunder!

                     Armacão de Pera.                       Armacão de Pera.



Efter bjærgning af dagens fangst, trækkes 
bådene på land igen af det samme ”uhyre”. 
Set i lyset af moderne dansk fiskeri, virker 
det som et levn fra fortiden. Men det 
skortede ikke på aktivitet, og det var afgjort 
ikke for turisternes skyld, som man kan 
opleve bl.a. på den Jyske vestkyst.

                     Agnete! Men hvor er Havmand?

  Han renser dagens fangst. Blæksprutte.

                       Mens kattene slås om resterne.
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Søndag den 27. marts. Påske dag, og vi 
ligger stadig i Armação, og har haft nogle 
hyggelige dage her. 
Det var lidt uden for planlægningen, men 
vores plan, når vi når hertil, har nærmest 
karakter af en hensigtserklæring. Vejret er 
flot. Overnatningsprisen er tålelig. Og der 
er stadig oplevelser i området. Ikke mindst 
fiskernes daglige ud- og hjemtur på 
stranden, kan vi få en del tid til at gå med 
at iagttage.
I anledning af påsken er der opstillet boder 
med lokale produkter af næsten enhver 
beskaffenhed fra læder og nips til 
kulinariske specialiteter. Og hvem kan stå 
for nybagt brød fra eget mobile bageri.

Vi kører de sidste 
70 km. til Europas Syd Vestligste 
punkt, Cabo de São Vicente. Det 
vil sige, det gør vi ikke helt 
alligevel. Vi overnatter altid i 
Sagres, der ligger ca. 6 km. derfra, 
og cykler det sidste stykke i et 
meget smukt men barskt område.
Det var herfra de gamle eventyrere, 
Henrik Søfareren, Vasco da Gama, 
Fernão Magellan, bare for at nævne 
nogle få, vinkede farvel til det 
kendte, og begav sig ud i det 
uvisse, i små skrøbelige fartøjer, 
for at udforske verden. Og det i en 
tid, hvor man stadig havde den 
opfattelse, at jorden var flad, 
ihærdigt bakket op af den katolske 
kirke. Og det var en stærk 
modstander. Gallilei blev først 
taget til nåde i det 19. årh. for sine kætterske holdninger om, at solen og ikke jorden var universets centrum!

       Armação. Bageren og ”Jomfruen” Frit efter H C A.

                          På vej til  Cabo de São Vicente.



Der kommer af gode grunde mange turister herud. Og hvor 
godtfolk er, kommer godtfolk til.
Her er mange initiativrige handelsfolk, der falbyder ikke helt 
ukendte rariteter.
Mest kendt er nok pølsevognen, der sælger den sidste pølse, 
inden man når Amerika. Hvis ellers man har mod på den tur!
Lissie plejer normalt – vi har været her før – at indtage en af 
de forkætrede ”fenolstænger”, men erindrede så sidste 
oplevelse, og tog til takke med ”duften fra bageriet”!

Vores ”gamle” overnatningsplads i Sagres er i år lukket for 
autocampere. Det var nu også noget af et Kolndyke, da det 
bl.a. blev benyttet af mange unge surfere, der vel ikke altid 
tog det nødvendige hensyn til den lokale befolkning. 
Men vi fandt nu hurtigt en egnet parkeringsplads, hvor vi 
kunne ligge i fred og ro.
Og udsigten! Den fejler bestemt ikke noget.

          Cabo de São Vicente. Vi lånte lige en drone!

                      Cabo de São Vicente

                        Cabo de São Vicente. Det var svært at gå forbi!!



Området er et paradis for surfere, og især her i helligdagene, boltrer de sig overalt, hvor de stejle klipper 
efterlader en lille sandstrand. Vi nøjes dog med en lille badetur, hvor man nu også skal være forsigtig. 
Bølgerne er voldsomme når de bryder mod kysten
Så det klogeste er egentlig blot at sætte sig i strandkanten. Og så lade naturen klare resten. Sidder man der 
længe nok, lades ingen legemsdele uberørt af det våde element!

Mandag den 28. marts. 80 km. op 
langs Portugals vestkyst, til vi finder det 
lille fiskerleje Entrada da Barca, der 
gemmer sig i en lille indskæring i den 
ellers ret ufremkommelige kyst, hvor 
klipperne står lodret i 70 – 100 meter 
over havoverfladen. Ikke just et sted 
man umiddelbart forventer at finde 
hjemsted for en lille fiskerbefolkning, 
der overvejende bor i små beskedne 
huse og skure. Men den lille indskæring 
i kysten giver ypperlig læ for 
vestenvinden og den svære dønning, der 
i en uendelighed drøner mod klipperne, 
sender skumsprøjt højt op over 
klippekanten, og fortætter luften med er 
ram saltlugt. Det fremgår af skiltene ned 
til slæbestedet, at EU har sponseret et anseligt 
beløb ved etablering af tålelige anløbsforhold. 
Vi fandt en beskeden 
plads yderst på kanten, 
Og det eneste, der kunne 
forstyrre nattesøvnen der, 
var det lille grønne fyr, 
der trofast sendte sin 
lyskegle ud over 
Atlanten, til glæde for 
nogle, der endnu ikke er 
trådt ind i den 
elektroniske tidsalder.

                           Sagres. Surfernes paradis. Der var nu ingen, der nåede den bølge.

         Kysten ved Entrada da Barca med slæbestedet i bunden.



Fyret på billedet her over, er nu 
fyret på  Cabo de São Vicente. Og 
det er betragtelig større.
Det var hårdt vejr den dag, så 
fiskerne havde ikke en chance for 
at forcere brændingen i 
indsejlingen. 

De hyggede sig i stedet med 
reparation af redskaber, og 
ventede med stoisk ro på bedre 
vejr.

Det var nok meget fornuftigt. 
Brændingen i indsejlingen var 
bestemt ikke at spøge med. Her 
skulle mere end en sydvest og et 
par gode røjsere til, for at klare 
den udfordring.

Inden vi slutter dagens epistel, må 
vi (jeg) brødebetynget bekende, at 
vi mistede et blinklys i det ene 
sidespejl på vejen hertil. Der var 
ellers plads nok på vejen, men en 
lille lastbil blev alligevel lidt 
nærgående. Det er jo hvad der kan 
ske! Vi må se, om ikke vi kan 
finde et Fiat værksted i Setubal 
om et par dage. 
Og indtil da, må vi så også køre 
rundt med gaffatape, som de andre 
fjolser!!!
Og håbe på tilgivelse fra ”fruen”!
Det var trods alt kun lidt plastic 
der gik sig en tur.

                 Slæbestedet ved Entrada da Barca.

          Entrada da Barca. Indsejlingen til slæbestedet.

        Her tar den da ikke vand over!



Tirsdag den 29. marts. 
Portugals vestkyst er en barsk 
affære indtil man når ca 50 km. 
fra Setubal. Her flader kysten 
ud, og bliver en lang 
”sandkasse”, ideel for turister 
med hang til badelivets glæder. 
Og det har vi ind imellem. Så 
næste stop bliver badestranden 
ved Lago de Santo André.
Her skal man nu fortsat holde 
sig fra brændingen. Men bag 
klitrækken er en stor 
saltvandslagune, hvor børn og 
barnlige sjæle kan boltre sig på 
livet løs. Og det gør vi så!
Vi får nu også tid til at kontakte 
SOS Danmark, der finder et Fiat 
værksted lidt uden for Setubal. 
Reservedele bliver bestilt – så 
må vi håbe det er de rigtige – og 
vi får tid til i morgen så vi kan få 
rettet op på den lille fadæse med 
blinklyset. Øv!!

Men man skal jo aldrig lade 
solen gå ned over sin vrede eller 
ærgrelse.
Og det gør vi ikke. I stedet lader 
vi solen give os den sidste 
aftenstemning.
Solnedgang over Atlanterhavet!

                                  Lago de Santo André.

                         Lagunen ved Lago de Santo André.

                                                            Lago de Santo André.
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Onsdag den 30. marts. 
SOS Danmark har skaffet os en aftale 
med et værksted i Setubal kl. 13.45. Og 
der skulle efter sigende være anskaffet 
de relevante reservedele. Så må vi se, 
om det holder stik, eller man bruger 
samme vending her som i Spanien, når 
aftalerne glipper, ”Amanhã”, der på 
Portugisisk betyder ”i morgen”. Det 
skal i hvert tilfælde ikke være os, der 
giver anledning til brudte aftaler. Så vi 
er tidligt oppe, og kører de 50 km. til 
den lille færge i Troia, der sejler os den 
korte vej til Setubal for det beskedne 
beløb af 26,00 €.
Som gammel ”færgemand” må man 
naturligvis aflægge et lille visit på 
broen. Enhver bemærkning om 
”gammel kollega”, åbner alle døre, og 
en hyggelig snak om skibet, og dets fortræffeligheder. Selv maskinchefen var rundhåndet med sit 
ansvarsområde, og fortalte gerne om maskintekniske detaljer, der mindede lidt om færgerne på H-H ruten i 
Danmark, der dog er noget større.

                    Troia. "Færgen er i havn om få minutter"!

      Troia-Setubal. En ung kollega ”ved roret”!  Troia-Setubal. Maskinchefen er også på ”balkonen”

          Troia-Setubal. 25 minutter. Så er vi i havn igen.



Vi finder hurtigt værkstedet i Setubal, og er 
der i god tid. Værkstedet overholder også 
deres del af aftalen, og udskifter det lille 
blinklys i løbet af en times tid. Super 
service, og til en pris af 66,22 € alt 
iberegnet. Den var nok ikke gået i 
Danmark, hvor værkstedsprisen jo er noget 
højere end de 51,00 € vi må slippe her. Og 
så er det ikke engang ”sort”. Vi fik skam en 
fin faktura, og ønsket fortsat god tur

”Hvor skal vi sove i nat”! Det er jo altid et godt spørgsmål. 
Kortet studeres, og valget falder på den lille fiskerby, Sesimbra 
lidt veste for Setubal. Efter lidt søgen, finder vi sidst på dagen en 
dejlig plads tæt på  fiskerihavnen med udsigt over vandet.

Torsdag den 31. marts. Der var jo en fødselsdagsmiddag, der gik 
lidt i vasken på et værksted! Så vi beslutter os for en dag mere i 
byen, og så forkæle os selv med lidt god forplejning. Og aller 
helst også en lille oplevelse.
Af gode grunde elsker vi det kystnære miljø, og det er der masse 
af her.

Fiskerihavne har vi 
svært ved at 
komme fra, og får 
ofte en lille sludder 
med en af de 
lokale.
En del fiskeri her 
foregår med 
langliner, der - når 
de udredes efter 
fiskeri - trækkes 
rundt i hele 
området. Alle 
kroge er skåret af i 
forbindelse med 
fangsten. Det er det 
nemmeste. Og 
inden agning og 
udsætning igen, 
bindes der nye 
kroge på 

ophalerlinerne. Det er ikke noget vi selv har fundet på, men blev os betroet af ”En gammel søulk” på stedet!

                  ”Patienten” på operationsbordet.

  Det skal man nu ikke skamme sig over!

        Sesimbra. "En gammel søulk"!    Og en gammel skude. Men sikke en røv!



I vores søgen efter et godt måltid mad, kunne vi 
naturligvis have valgt en restaurant på 
strandpromenaden med hvid dug og tjener med 
slips. Men vi fik anbefalet et lille familie 
spisested i en af de små gyde i den gamle 
bydel. Og det fortrød vi bestemt ikke. Der var 
kø ved indgangen af lokale - det er normalt et 
godt tegn – så vi stillede op og ventede, til det 
blev vores tur.

Alle var i sving. Uden slips! 
Tre generationer. 
Og de havde travlt. 
Ingen hvide duge. Ingen Smily ved indgangen. 
Regningen blev skrevet uspecificeret på et 
halvt stykke lokumspapir. Man modtog kun 
kontanter. Og kaffen måtte vi finde et andet 
sted.
Men maden og stemningen var helt i top.

                 Sesimbra. Kø ved det lille madsted.

              Sesimbra. Vi stiller skam pænt op og venter.

                    Alt godt fra havet!

                                   Sesimbra. Det var en god middag!



Fredag den 1. april. Der var ingen ”aprilsnar” i år! Så vi 
forlod vores udmærkede ”parkeringsplads” i Sesimbra, og 
kørte 15 km. ud til Cabo Espichel. 
Et meget specielt område på den yderste pynt syd for 
Lissabon. 
Barskt og utilgængeligt indtil en lokal beboer i 1200-tallet fik 
en åbenbaring om, at Jomfru Maria steg op af havet på et æsel. 
Legenden siger endvidere, at man stadig kan se æslets fodspor 
i klippen neden for den kirke, som naturligvis måtte bygges på 
stedet. 
I dag må man formode, at den arme mand har gået lidt rigelig 
til altervinen eller andre berusende læskedrikke! 
Men dengang var Paven i Rom 
ikke sen til at anerkende et så 
”veldokumenteret” under, og 
stedet blev et søgt pilgrimsmål.
Senere i 1600-tallet opførte 
man det imponerende 
Santuãrio de Nossa Senhora 
do Cabo på stedet. På hver side 
af kirken danner en række 
pilgrimsherberger, med facaden 
indad, en åben gård. 
Bygningerne er nu i forfald, 
men der er planer om at 
restaurere hele komplekset, og 
indrette det til hotel. 
Men det er noget af et ”gør det 
selv” tilbud!

            "Parkeringspladsen i Sesimbra.

                                          Cabo Espichel.

                      Cabo Espichel.

                                 Cabo Espichel.



Nærmeste nabo til de troendes herberg er 
det noget nyere, men vel også mere 
praktisk anvendelige fyr.
Her var alt håb trods alt ikke helt ude, så 
længe man kunne skimte lyskeglen i det 
fjerne!

Det lille kapel på den yderste klippe er et 
yndet motiv. 
Så det må vi naturligvis også have med.
Men et lige så nærværende budskab syntes 
vi nu også fortjener en beskeden plads i 
beretningen!

                                        Cabo Espichel.

                                  Cabo Espichel.

                                                             Cabo Espichel



Lørdag den 2. marts. Vores trygge 
natlogi blev invaderet af privat 
foretagsomhed tidligt på morgenstunden. 
Så vi var nogle stykker, der efter en 
venlig anmodning måtte overlade 
pladsen til rullende udskænkningssteder 
og en forventet tilstrømning af sultne og 
tørstige turister. 
De lod da heller ikke vente længe på sig, 
selv om den lokale café serverede den 
mest lækre baclhau (klipfisk), vi længe 
har smagt. 
Vi pakkede sammen, og forhalede lige så 
stille videre nordover.
GPSen var indstillet på Lissabon.
Vi har været der flere gange, og for at se 
noget nyt, havde vi valgt den nordlige 
bydel, og området, hvor man afholdt 
EXPO´98. 
Et nyt område med spændende arkitektur i en ellers gammel by med mange levn fra fortiden.
På vej dertil passerede vi da også den gamle hængebro over Tejo og den endnu ældre Aqueduto das Águas 
Livre, der helt fra midten af 1700-tallet har leveret frisk vand til Lissabon.  
Hele anlægget har en længde på 58 km.

Det kniber med parkeringspladser en 
lørdag eftermiddag, hvor storbyens 
beboere søger ud i de oaser, der ligger tæt 
på vandet. Men på betalingspladserne er 
der normalt ikke optaget! Og det var der 
da heller ikke her.
Det blev til en hyggelig spadseretur 
gennem området den ene vej, og en ikke 
mindre hyggelig tur i svævebanen langs 
floden den modsatte vej.
Her skal især nævnes den UFO formede 
bygning, Palvilhão Atlãntico. Koncertsal 
med plads til 20.000 gæster.
Og Portugals egen udstillingsbygning, 
Pavilhão de Portugal. Et mesterværk i 
moderne arkitektur.

                     Cabo Espichel. Så er freden forbi!

     Lissabon. Den gamle hængebro over Tejo.            Lissabon. Aqueduto das Águas Livres.

                                Lissabon. EKPO´98.



                EXPO´98. Pavilhão Atlãntico.                EXPO´98. Pavilhão de Portugal.

                Lissabon. EXPO´98.

                                Lissabon. EXPO´98.

                             Lissabon. EXPO´98.
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Lørdag den 2. april. Efter en helt igennem dejlig 
dag i Lissabon, skal vi igen finde natlogi. I modsat 
ende af byen, i Belem, ligger en autocamperplads 
vi tidligere har benyttet. Så vi iler derud for blot at 
konstatere, at den er nedlagt. Gode råd er nu ikke 
dyre. For vi fortsætter blot længere ud langs kysten, 
og slår os ned for natten ved Cabo Raso. Her er et 
fint parkeringsareal ud til stranden. Og så behøver 
vi ikke mere.

Søndag den 3. april. Vi er ikke for tidligt oppe. 
Nattesøvnen er vigtig i vores alder.
Alligevel går det galt, da vi forlader vores ellers 
gode ”natlogi”. 
Blot en lille stolpe på parkeringspladsen blev 
overset. Og så må vi alligevel køre rundt som de 
andre ”fjolser” med vognen lappet sammen med 
gaffatape. Øv!
Nå! Skaden er til at overse, og er kun lidt plastic i 
røven, der skal skiftes til en overkommelig pris. Vores 
forhandler i Allingåbro, Peter, har næsten allerede 
bestilt stumperne hjem, klar til montering, når vi 
ankommer primo maj måned.
Med lidt hakker i stoltheden fortsætter vi nu turen 
nordpå langs kysten. Efter 25 km. kan vi igen – lidt 
forsigtigt – bakse camperen på plads i Praia das 
Maçãs, efter et hurtigt pittstop ved Cabo Roca, 
Europas vestligste punkt.
Vi kører dertil alene for at opleve køreturen med den 
gamle veteransporvogn op til Sintra og tilbage igen.
Sporvognen er oprettet i 1904, og man har stadig en af 
de gamle åbne vogne. 

Den får dog kun lov at køre om sommeren og i godt vejr. 
Så vi må tage til takke med en vogn fra 1941. Men den har da også 
nogle år på bagen. 
Lissie beslutter sig nu for hjemlig hygge i camperen, så Torsten får 
en eftermiddag på egen boldbane. Men selskab savnede han nu 
ikke undervejs!

                                 Cabo Raso.

             "Hvad fatter gør, er altid det rigtige"!

                 Praia das Maçãs. 

                                  Praia das Maçãs.



Mandag den 4. april. Meteorologerne lover regn og byger. Det 
er vi nu indstillet på, når vi kører på en vestkyst,  men har indtil 
videre overvejende haft solskinsdage.

Vi triller lidt længere op ad kysten til det lille 
fiskerleje, Ericeira, hvor fiskerbådene også 
her trækkes på land af store traktorer.
Havnebyggeri er jo en bekostelig sag, hvis 
den skal være til nogen nytte direkte ud til 
Atlanterhavet. Man må  formode, der er 
derfor man stadig driver et ret forældet 
fiskeri fra småbåde. Byen er en lille perle 
med et stærkt lokalt islæ, selv om turismen er 
begyndt at finde fodfæste også her.

   Og vognstyreren var nu ingen hængerøv!

    Jeg lovede de kom med på nettet. Måske endog Facebook!

                  Ericeira. En god overnatningsplads.

         Med brusebad på stranden!



Det er stormvejr. Alle både er trukket på land. 
Mandskab og traktor får en sikkert vel fortjent 
hviledag. Selv om sidstnævnte vel nok kunne 
trænge til lidt lunken vand og sæbe!
Regnbyger trænger ind fra vest. Så vi søger 
også kortvarigt hvile og ly på en lille lokal 
café.
 

Tirsdag den 5. april. Vi forlader kysten, 
og trækker lidt ind i landet til den lille 
fortryllende bjerglandsby, Obidos. Den 
gamle bydel er fuldstændig omkranset af 
en gammel bymur fra 1300-tallet, og 
husene er gennemgribende restaureret. 
Byen bliver mindre pænt omtalt som en 
”Postkortidyl”. Og det er den vel også til 
en vis grad. Og det præger naturligvis 
turiststrømmen, der selv på denne årstid er 
anselig.

                                     Ericeira.

                                         Obidos.



Onsdag den 6. april. Det blev nu 
ikke i dag vi tog hul på 
vasketøjsposerne. Det blev i stedet 
en religiøs rundtur til de katolske 
højborge i det centrale Portugal.
Første stop, Alcobaça, der har 
Portugals største kirke. Den er 
grundlagt i 1100-tallet, er berømt 
på grund af sin enkle 
middelalderarkitektur, og på 
UNESCO´s liste over 
bevaringsværdige bygninger.

 Obidos. ”Renlighed er en god ting,.....” . Vi trænger også snart til en gang storvask!

                                            Alcobaça.



Næste stop, Fátima. Portugals betydeligste valfartsby. På 
højde med Lourdes i Frankrig. 
Tre  purunge hyrder havde et syn i 1917. En lysende 
skikkelse i en steneg. Den ene, Lucia, hørte ”Fatimas 
hemmelighed”, der bl.a. forudså en ny stor krig og et 
attentat på paven!
Inde i kirken opbevarer man den kugle, der blev brugt ved 
mordforsøget på Johannes Poul den 2. i 1981.
Pladsen foran kirken kan rumme 300.000 pilgrimme, og 
bodsgangen, eller måske hellere 
takofret for miraklet, består i at kravle 
på knæ hen over pladsen med et 
vokslys i hænderne.
Hver anden time er der udendørs 
messe.
Modsat kirken er etableret et delvis 
underjordisk kapel og auditorium med 
meget smukke mosaikker og udstilling 
vedrørende underet.

                                Alcobaça.

                         Alcobaça.

                                            Fátima.

      Jo! Udmærket sangstemme.



Sidste stop den dag, Tomar. Det blev nu kun til en kort rundtur i den gamle bydel, og en kølig, tiltrængt pilsner 
på torvet. Det gamle kristuskloster og borgen må vente til en senere lejlighed. Og den er måske lige om 
hjørnet, når vi nu har haft week-enden på camping i nærheden med vask og hjemlige sysler!

                                                        Fátima.

                                          Tomar. Lidt katolsk er det nu!
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Torsdag den 7. april. Det er nu, vi har brug for en 
vaskemaskine, så vi checker ind på den lille 
campingplads i Alverangel, lidt syd for Tomar. 
Pladsen ligger direkte ned til Castelo de Bode 
søen. Søen er opdæmmet, og leverer vand til 
Portugals første hydroelektriske anlæg, og rent 
ferskvand til Lissabons tørstige indbyggere.

Fredag den 8. april. En ren ”slapper”. Det er trods 
alt hårdt med storvask, selv om vaskebrættet er 
erstattet af moderne hårde hvidevarer!

Lørdag den 9. april er vi igen udhvilede, og cykler 
en tur ned til dæmningen, der trods alt skal have ros 
for at give os mulighed for et forfriskende søbad. 
Og forfriskende. – Det var det!

                   Camping Lake Portugal.

                             Store vaskedag.

                           Og store badedag.

          Barragem do Castelo de Bode.

               Barragem do Castelo de Bode. Opført 1946.



Søndag den 10. april var luksuslivet på 
campingpladsen slut. Men vi kan ikke forlade 
Tomar, der ligger tæt på, uden at have besøgt 
Kristusklostret, Convento de Cristo, der troner på 
bakken over byen. Grundlagt af tempelridderne i 
1162. Under Henrik Søfareren, der var ordenens 
stormester fra 1418, blev der bygget klostergange 
mellem den oprindelige tempelridderkirke og 
fæstningen, så hele anlægget i dag fremtræder som 
et hele.

                      Tomar - Convento de Cristo.

                      Tomar - Convento de Cristo.   Convento de Cristo. Rotunden er 16-kantet.

              Tomar - Convento de Cristo.

    Convento de Cristo. Mad og drikke skulle der til.    Convento de Cristo. Så køkkenregionerne var ok!



Men vi må videre op langs Tejo, med kurs 
mod den Spanske grænse. 
Vi er jo på vej hjemover! Eller – det har vi 
vel været siden vi forlod Drøsselbjerg!
Vi kan ikke køre forbi det lille eventyrslot, 
Almourol, der ligger midt ude i Tejo. Og 
slet ikke på en søndag, hvor der er god gang 
i bådfarten med nysgerrige turister.
”Kaptajnen” - muligvis var han kun 
sætteskipper - kunne nu ikke nære sig på 
vejen ud, hvor der var lidt krapsø imod. 
Påhængsmotoren fik lige lidt ekstra gas, så 
vi alle blev pisse våde! 
Nå! det kunne man vel selv have fundet på. 
Og nu var hans dag jo reddet!

Efter en tørskoet landgang – da vi nu havde søen i røven – trillede 
vi trods alt glade og fornøjede lidt længere nordøst-over. 
Vi havde egentlig dømt Abrantes som ”natlogi”, men blev fristet af 
den lille by, Constância, der ligge ned til Tejo, hvor bifloden 
Zezere løber ud. 

            Almourol.

                                      Almourol.
 

Almourol.

                                       Almourol.



Hyggelig lille flodby. Selvfølgelig med kirken tronende helt 
oppe på toppen – det skal jo ikke være alt for nemt! 
Og små krogede gader.
Selv et lille ”skibsværft” var der plads til. Og når ”direktøren” 
ikke producerede nybygninger på beddingen, var 
han ”færgekaptajn” til modsatte side af Tejo. 

Mandag den 11. april. Vi fortsætter de sidste 
kilometer til Abrantes, som vi egentlig skulle 
have nået i går. 
Byen ligger også ned til Tejo, og har naturligvis 
en borg på toppen 
af byen, med vid 
udsigt over floden 
og det omliggende 
land. I første 
ombæring slår vi 
os nu den på 
modsatte flodbred. 
Vi skulle lige hvile 
ørerne efter de 
seneste dages 
oplevelser.

                                    Constância

                         Constância

            Constância. Flåden ligger klar på ”havet”.

         Constância. Sidste nybygning på vej!

                   Abrantes - med egen solparasol!



Tirsdag den 12. april. Vi havde planer 
om en formiddagstur til borgen, og 
kørte da også forvirret rundt inde i den 
gamle bydel i et fortvivlet forsøg på at 
finde en vej, der var bred nok til at vi 
også kunne komme igennem.
Trods mange gode forslag fra GPS'en 
lykkedes det ikke. Så vi opgav det 
forehavende.
Ikke noget stort offer. Vi har set mange 
borge og slotte, og flere følger nok 
efter!
Vi kigger på kortet, og finder den lille 
by, Belver interessant. Den ligger på 
modsatte side af floden, men en 
gammel stålbro skulle give sikker 
passage. 
Den er imidlertid lukket for al trafik på grund af 
reparation. Men helt nede ved afspærringen ser vi et 
skilt ”Praia Alamal” og symbolet for en 
badestrand. Der var nu ikke motorvej derned. Men 
mødte ingen undervejs, og fandt en lille perle ved 
bredden af Tejo, hvor man havde gjort en dyd af at 
etablere en ”badestrand” midt inde i Portugal. Vi fik 
bakset camperen på plads, bestilt en lille beskeden 
middag, og fået tilsagn om, at overnatning ikke var 
noget problem.

Området er en lille rekreativ perle med vandrestier langs 
Tejo, der er gjort farbare selv for ældre pensionister!
Vi kunne nu se på skiltene, at vi havde medvirket til 
sponsoreringen via vores medlemskab af EU. 
Et ikke ubetydeligt beløb!
Det her virker nu om ikke andet fornuftigt. Vi har set 
andre projekter, hvor vi noget uforstående har rystet på 
hovedet.

                                 Abrantes "by night".

                                        Alamal.

                           Alamal.

                                       Alamal.
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Onsdag den 13. april. Der er ingen grund til at køre fra 
Alamal endnu. Vi har stadig en spadseretur til gode modsat i 
går. Det bliver nu ikke på EU finansierede gangbroer, men ad 
en noget kuperet gedesti. 4 km. til Barragem de Belver. Lidt 
af en udfordring for to nye knæ. Men de holdt til stor 
tilfredshed for ”ejeren”, og med en venlig tanke til Næstved 
Sygehus, der har gjort det muligt. 

Torsdag den 14. april. Lidt længere nordpå ligger ned 
til Tejo Vila Velha de Rodao. Vi har været der tidligere, 
og ved, der er en dejlig autocamperplads, hvor vi 
næsten sidder med fødderne i vandet. Det bliver dagens 
mål. Ikke ligefrem i sol og sommer, så paraplyen bliver 
en trofast følgesvend på ture i området.

Fredag den 15. april. Vi forsøger os med lidt landlig idyl tæt på 
grænsen til Spanien. På kortet er der en del ”grønne veje”, der 
skulle garantere for en smuk tur. Det var det også, men der var lidt 
trangt. Og da vi havnede i en lille landsby, og sidespejlene på 
camperen rørte husmurene på begge sider, havde Lissie fået nok. Vi måtte bakke tilbage. Vende vogntoget, og 
finde på noget lidt mere tilgængeligt.
Kort og håndbøger blev gransket endnu engang. Og valget faldt på den lille flække, Idanha a Velha, ikke så 
langt fra vores ”vendeplads”!
Byen rummer hele Portugals historie fra Romertiden og frem til i dag, nænsomt restaureret, og stadig beboet i 
de gamle stenhuse.

             Alamal. Travetur på gedesti.

                       Vila Velha de Rodao.

                     Vila Velha de Rodao.



Her er rester fra romertiden, 
beboelseshuse og kirke fra hele 
perioden omkring tidlig middelalder.
En enkelt ny tilkomst er der dog.
Byen har fået en relativt ny 
tyrefægterarena uden for den gamle 
bydel ved parkeringsarealet for turister 
og andet godtfolk. Ikke stor, men den er 
der dog.
Da vi ankom til byen, tog vi den først 
for at være et kommunalt 
rensningsanlæg, eller måske en 
gyllebeholder til landbruget. Men det 
var det ikke. Desværre ingen 
underholdning i den nærmeste fremtid. 
Vi ville godt have overværet en 
”forestilling”, da man ikke dræber 
tyrene i 
Portugal.

                                      Idanha a Velha. 

     Jo! Der er stork i reden.

Idanha a Velha. Købmanden ankommet. Og kunderne strømmer til!

                                              Arenaen i Idanha a Velha.



Lørdag den 16. april. Vores gode venner fra Korsør, Leif og 
Vivian er i nærheden. Når de er det, skyr vi ingen midler for 
at få nogle hyggelige dage sammen med dem. De ligger på 
campingplads nær Plasenica i Spanien, så vi spænder 
sikkerhedsselerne, og vender næsen østover. Måske også i det 
forfængelige håb, at vejret der arter sig lidt bedre. Vi har de 
seneste dage haft udstadigt vejr med mange byger.
Vores ”møder” foregår som ofte omkring et veldækket bord. 
Det gjorde det også denne gang. Men er der oplevelser i 
nærområdet, afsættes der også tid til en lille eksekution.
Søndag den 17. april var vi på tur til den nærliggende 
naturpark Montfragüe, der er kendt for sin store bestand af 
ørne, gribbe og andre store rovfugle. Før vi kunne køre, måtte 
vi dog lige grave autocamperen fri, da den var sunket i 
den bløde grønsvær. Og det gik der da lidt tid med!

Og som kronen på værket! 
En velfortjent frokost i ”det grønne”!

     Plasenica. "Lidt mere gas, Torsten"!

              Parque Nacional de Montfragüe
                  Er der mon en "pipper"!

             Parque Nacional de Montfragüe



Mandag den 18. april. Vores hjemrejsetidsplan 
skal holde uden for meget hastværk. Vi bryder 
op, og kører ind på den Spanske højslette 
omkring Duero til Aranda de Duero. Byen 
ligger i det kendte vinområde af samme navn, og 
området er meget smukt. Byen ligge i omkring 
800 meters højde, så i modsætning til vindruerne 
i de lavereliggende områder i Portugal, er de 
endnu ikke sprunget ud her.
Den gamle bydel er hurtigt overstået, men 
absolut et besøg værd, hvis man er i nærheden. 
Og det var vi jo!

Tirsdag den 19. april. Vi kører til Miranda de Ebro.  Navnet 
indikerer, at vi har passeret vandskellet i Spanien, da Ebro jo 
løber ud i Middelhavet i modsætning til Duero, der har udløb til 
Atlanterhavet.
Men uanset udløb, er vi der vel nærmest fordi vi ikke gider køre 
længere den dag. Og så har byen en udmærket autocamperplads.
Byen skal man ikke køre for langt efter. 
Den gamle bydel skreg på villige investorer i noget der 
kunne blive smukt. Og den nye bydel havde haft 
rigelige investorer, i noget der bestemt ikke pyntede i 
landskabet. 
Men et sted i vrimlen af velmenende iværksættere, har 
der gemt sig en dygtig graffitikunstner. Det kunne give 
håb for fremtiden! 

                   Aranda de Duero.

                              Aranda de Duero.

            Aranda de Duero.

 

            Miranda de Ebro.

                          Miranda de Ebro.



Onsdag den 20. april. På kanten af 
Pyrenæerne har vi spottet et 
naturområde, vi vil skænke en dags 
opmærksomhed. Vejret er ganske vist 
noget ustabilt, men vi har da regntøj 
iblandt pakkenellikerne. Så mon ikke det 
går! GPSén er ganske vist lidt uartig, og 
kortet mangelfuldt, men en flink gammel 
spanioler kører i forvejen de sidste 
kilometer, og viser os vej til Foz de 
Lumbier, lidt øst for Pamplona.
Det var ingen dårlig ide. Et pragtfuldt 
naturområde, hvor Irati-floden har gravet 
sig ned i landskabet, og skabt en lang 
canyon, hvor et stort antal gribbe, ørne 
og andre rovfugle holder til.

Vandrestien langs kløften er 
anlagt på en nu nedlagt 
jernbane. ”Sporene” er ført 
gennem to tunneller, og hele 
turen er ca. 1,5 km. 

                                       Foz de Lumbier.

                                             Foz de Lumbier.

                Foz de Lumbier. ”Der er noget i luften”!

                   Foz de Lumbier.



For natten søger vi husly ved det 
nærliggende kloster, Monesterio 
de Leyre. Det ligger på Camino-
ruten gennem Pyrenæerne. 
Klosteret er opført i 1000-tallet. 
Drives af benediktinermunke 
som hotel og restaurant, og er 
bl.a. kendt for egenproduktion af 
honning og stærk brændevin! 
Turister, og det er vi jo, kan mod 
betaling se kirke og krypt. 
Førstnævnte har vi set mange af. 
Sidstnævnte var lidt interessant!
Men udsigten fejlede ikke noget.

                                         Monesterio de Leyre.

                                    Monesterio de Leyre.           Monesterio de Leyre
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Torsdag den 21. april. Munkene i Monesterio de 
Leyre holder messe fire gange om dagen, og alle 
er velkommen til at deltage. Efter sigende synger 
de ganske vidunderligt. Klokkeringning er et 
sikkert vækkeur. Første gang kl. 06.00 til Matins. 
Vi er nu ikke oppe så tidligt, og når heller ikke 
messen kl. 09.00. På det tidspunkt er vi næsten på 
vej over Pyrenæerne. Igen i år vælger vi en af de 
små pasovergange via N135/D933. Ikke den 
smukkeste tur vi har kørt, da pashøjden kun er 
1.057 m. Og så ligger der ikke sne i vejsiden. 
Vejret var nu heller ikke det bedste, men et par 
små idylliske landsbyer blev det dog til. 

Ruten er også en del af pilgrimsruten, Caminoen. 
Vi mødte en del på vej sydover med rygsæk på 
nakken. Noget af en udfordring. Når de endelig er 
kommet over Pyrenæerne, er der stadig godt 800 
km. til endestationen i Santiago de Compostela i 
Spanien!
Det er små snoede veje, og vi bruger da også 10 
timer på 353 km. inden vi når vores ”natlogi” i 
Villeton i Frankrig. En lille ”kanalhavn” med en 
god autocamperplads.

Fredag den 22. april. Vi kører til Montignac i området omkring 
Dordogne-floden kendt for de mange huler og grotter med forhistoriske 
malerier af helt enestående karakter. Vi køber billetter til en guidet 
rundtur  i Grotte de Lascaux. 
De originale grotter, der blev opdaget i 1940, er kilometer lange, men nu 
kun tilgængelig for forskere. Man har skabt en tro kopi af 40 meter med 

                                  Pyrenæerne.

                                 Pyrenæerne.

                             Villeton.

                           Grotte de Lascaux.



de mest fremragende vægmalerier. Arbejdet er 
udført som man formoder de er skabt for ca. 
18.000 – 22.000 år siden, og arbejdet har varet 
ca. 12 år, hvoraf de 6 år alene er brugt på 
vægmalerierne. Området omkring grotterne er 
udlagt som et stort picnic område, hvor der om 
sommeren kan være trængsel under de 
udspændte solsejl. 
Dem fik vi nu ikke brug for den dag. Den stod 
mere på dynefrakke og paraply!

Lørdag den 23 april vender vi kortvarigt 
næsen lidt syd over igen til Sarlat la Canéda. 
Byen har på grund af sit autentiske 
middelalderpræg ageret kulisse for over 100 
franske spillefilm.

Vi trissede rundt, igen med vintertøj og paraply, men fik 
dog en god oplevelse. 
Og bukserne! De er tørre igen.

Søndag den 24. april. ”Kom helligdagen i hu, at ...”.
Det gør vi nu ikke helt, man aser 275 km. længere 
nordpå til Vivonne, lidt syd for Poitiers.
Hyggelig typisk lille Fransk by, der henslæber tiden 
delvis i fortiden under skyldig hensyntagen til de faldne 
under Frankrigs mange krige. 

Der findes næppe 
en eneste by uden 
mindesmærke for de 
faldne. 

                             Grotte de Lascaux.

                      Sarlat la Canéda. 
                           Sarlat la Canéda.

                          Sarlat la Canéda.

                Vivonne.                                Vivonne.



Mandag den 25. april. Vi nærmer os Loire-
dalen med dens mange prægtige kongeslotte. Vi 
har set en del af dem, og vælger denne gang 
Loches, hvor det hele startede med kongeslotte 
ved Loire. Frankrigs Charles 6. holder til i 
Loches med sin elskerinde Agnes Sorel med 
tilnavnet ”den smukke”. Og smuk det var hun, 
og viste gerne sine fortræffeligheder frem. Det 
fremgår klart af samtidens malerier, hvor hun på 
et koket måde blotter sit ene bryst. Vist nok 
stadig ret almindeligt for kvinder, hvor 
udløbsdatoen endnu ikke er nået!

Slottet blev brugt som 
fængsel helt frem til 
1926, og blev i 1910 
åbnet for 
offentligheden, så 
besøgende kunne se de 
minimale celler med 
fanger i.
Om det hjalp på 
kriminaliteten, beretter 
historien ikke noget 
om!

Tirsdag den 26. april.
Vi kører lige forbi. Og det er ikke et gammelt Château eller 
Cathédrale denne gang. Le Mans med ”fed kubik” og 
drengedrømme så det vil noget. Vi må ind og se løjerne.
Et nyindrettet museum på 5.000 m² indfrir til fulde både 
drømme og forventninger. Her udstilles en perlerække af biler 
helt fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag, overvejende 
med fokus på 24 timer Le Mans løbet. Tom Kristensen har ærespladsen som den indtil nu mest vindende køre 
med 9 sejre i alt.

                                        Loches.

                     Loches. Og her er den ægte vare!         Agnes Sorel. Jo! Den er god nok.

                             Loches.

      Og han har fået en lang næse!



Banen ligger i forbindelse med museet. Og vi 
kunne høre motorlarm på ”den sjove måde”!
Der var fri adgang til anlægget, og larmen 
kom fra motorcykler, der trænede til løb i 
starten af maj måned.
Som gamle Norton-ejere måtte vi naturligvis ind i ryttergården, og 
have en lille snak med kørerne. Og de var meget imødekomne. En 
tilfreds ejer af en ny Triumph måtte dog med et smil på læben 
erkende, at Norton – dengang – nok var en tand bedre!
De trænede på den lille bane, så hastigheden kom kun op på 240 – 270 
km/t på den korte langside!
I pauserne fik dækkene termostatstyrede varmepuder på. Så kunne 
man starte med fuld gas på håndtaget allerede i første sving
Tanken blev ikke fyldt helt op. Kun det antal liter, nødvendig indtil 
næste pittstop. Der var jo ingen grund til at køre med overvægt!

                                 Le Mans museet.

           Gammel kærlighed ruster aldrig. Lissies favorit!



 

Onsdag den 27. april. Vi fortsætter nordover i noget 
mere adstadigt tempo. Farer lettere rundtosset rundt 
inde i Amiens og leder efter en autocamperplads, der 
tilsyneladende er nedlagt. Opgiver forehavendet, og 
fortsætter lidt længer nordpå til Doullens, der ligger 
midt i hjertet af Første Verdenskrig. Mødesalen i byens 
lille rådhus lagde rum til vigtige forhandlinger 
imellem de allierede den 26. marts 1918, hvor man 
endelig besluttede at udnævne den Franske General 
Foch til øverstbefalende for den samlede styrke på 
Vestfronten. En beslutning, der var afgørende for 
udfaldet af 1. Verdenskrig.

                               Pittstop.                          Sikkerhedscheck.

                                    Afgang.                       Gashåndtaget i bund!

                                   Doullens.

                               Doullens.



Torsdag den 28. april. Inden vi kører ud af Frankrig 
og ind i Belgien besøger vi på vejen den Engelske 
kirkegård i Arras over faldne under 1. Verdenskrig.
Typisk ganske unge drenge fra 17 år og opefter. 
Mange befalingsmænd og officerer. Det var jo dem, 
måtte vise det gode eksembel, og først stikke 
hovedet op over kanten af  skyttegraven. 

Millioner døde. Nogle fundet, andre begravet ukendt. 
Her ligger blot begravet ca. 46.000 med navn og charge 
skrevet indvendig på mausoleets mure. Og de 
identificeredes navn på gravstenene. Tankevækkende! 

    Og så begyndte man oven i købet forfra blot 22 år efter!

Vi triller videre, og finder natlogi i Genk i 
Belgien. Udmærket autocamperplads i 
forbindelse med et stort ride- og idrætscenter.

Fredag den 29. april. Overnatning i 
Delmenhorst, lidt uden for Bremen  i 
Tyskland. Regnen vælter ned, så det bedste 
vi kan sige om den by er, at vi kan få tømt 
vores lokum. Og der er jo lidt vigtigt!

Lørdag den 30 april. Sidste stop, Flensburg, 
inden vi – måske - igen må vise vores 
rødbede farvede pas ved overgang til det 
forjættede land.
Vi er jo, trods regn og blæst de seneste uger, 
blevet lidt mørke i løden. 

                           Arras.1. Verdenskrig.

                              Arras.

                                    Arras.

            Arras. 1. Verdenskrig, 1914 - 1918.

                                    Delmenhorst.



Nå! Det går nu nok. For vi er normalt tidligt på færde. Og så 
er bemandingen sparsom.
Flensburg er altid god for en bytur, og det gamle 
museumsværft er normalt leveringsdygtig i nye oplevelser. 
Sidste skud på værftets aktiviteter er den nye mastekran. En 
tro kopi af gamle mastekraner. Måske mere sjælden end 
egentlig køn. Men sådan så de ud, og var ganske uundværlig 
ved tilrigning af de gamle sejlskibe.
På værkstederne er der altid gang i renovering af gamle skibe. 
En gammel Folkebåd får mere end en kærlig hånd, og 
fremtræder nærmest som ny.

Søndag den 1. maj. 
Vi er hjemme på Drøsselbjerg igen. Foråret har vi bragt med os hele vejen nordpå 
gennem Europa. Og nu venter køkkenhave og drivhus på den store forårstur.

Vi har kørt i alt 8.616 km, og deltaget i den almindelige nedbrydning af ozonlaget 
– måske lidt for meget! Der er trods alt røget næsten 1 ton diesel gennem den lille Fiat motor. Bare fordi vi 
keder os hjemme!
Men vi har igen haft en forrygende tur med mange oplevelser og nye indtryk. Små uheld har der også været 
plads til. Det kan være svært helt at undgå, med den kørsel vi udsætter vogntoget for. Men det er nu engang 
ikke på motorvejene oplevelserne ligger og venter.
Vi har haft 62 overnatninger, heraf heraf 8 på campingplads.

                                     Flensburg.

                        Flensburg.


