
 

 

 

Vejrkortet lover strålende sommervejr i Sydtirol, og vi tager en kort 

beslutning: GPS'en bliver sat til Meran og campingpladsen dér.  Vi 

fravælger  at køre over Brenner-passet. Der har været alt for megen 

trafik gennem Østrig sidst, især var der en næsten uafbrudt kø af 

lastbiler. Først omkring Bozen begyndte det dengang at tynde ud. Det 

var en frustrerende oplevelse. 

Altså kører vi via Füssen og op over Fernpass, derfra videre forbi 

Landeck og sydpå op ad Inn-dalen, hele tiden på landevej. Øverst 

oppe passeres grænsen til Italien, og omtrent fra Reschensee med 

kirketårnet markant ude i vandet går det nedad og østover mod 

Meran. Stigningerne er ikke svimlende og vejene gode. 

Denne rute har - ud over moderat trafik - den fordel, at man undgår 

motorvej og derfor slipper for den Østrigske vej-vignette og Maut-

gebyret til Brennerpasset. Vist så er det ikke ligefrem en formue, man 

sparer, men alligevel. Landskabet er smukt, hvilket i sig selv er værd 

at tage med i overvejelserne om valget af ruten. 

                              

     Vores italienske rute. Del 2 

 

Fredag, 8.9.2017, ankommer vi til Meran i løbet af eftermiddagen. Byens populære campingplads ligger meget tæt 

på centrum. Også denne gang er den velbesøgt, men heldigvis er der lige en plads ledigt ude i kanten, næsten 

samme sted som sidst↓. Inden solen forsvinder bag bjerget hygger vi os med et par glas på vores "terrasse".  

Efterår 2017: På jagt efter solen 

Del 2: Norditalien 



De næste dage  foregår i ro og mag, vi tager såvel cykel- som slentreture. Ind til centrum er der kun ca. 20 minutter i 

almindelig gang-tempo. Man kommer både gennem den smukt anlagte kurpark og forbi det noble thermalbad, der 

har en udendørs- og en indendørsafdeling.  

 

Den ene dag er der "Sydtirol-ma-

ked"← med mange lokale produkter. 

Der er kø hos pølsemanden med syd-

tiroler spæk i lange baner, men også 

forskellige slags røgede pølser. Jeg 

køber 3 x 2 af hver af slagsen: 2 

hjorte-, 2 vildsvin og 2 paprika. De er 

superlækre, og den håndværksmæssi-

ge kvalitet er i top, prisen ok. 

 

Selvfølgelig skal vi også lige stikke 

hovedet inden for thermalbadet, det 

er flotte forhold, men - ups - jeg bliver 

bedt om at lade være med at foto-

grafere. Jeg havde dog lige nået at tage 

et foto, inden jeg blev klar over, at det 

ikke var velset. Undskyld. 

 

Thermalbadet er meget flot, indendørs-temperaturen behagelig og vandet thermal-varmt. Om sommeren og i 

godt vejr er der også befolket udenfor. Vegetationen er mediterran, alt virker velplejet og en smule eksklusivt. Og 

centrum er lige ved, bare hen over kurpromenaden og krydse broen. Så er man der. 



Lille vandretur op til Pulvertårnet (Polverino) ad Trappeiner Promenade. Den går et langt stykke langs floden 

Passeier og slutter ved borgruinen Ortenstein fra 1200-tallet. Dér findes Pulvertårnet, som i tidligere tider blev 

brugt som tilflugtssted for byens borgere.  Tårnet kan bestiges, og fra dets 12 meters højde har man selvsagt en 

fremragende udsigt. Men det går rigtigt stejlt opad. Udsigt på vejen opad↓. 



Endelig oppe ↓, hvor blikket rækker langt ud over byen og op gennem Passeier-dalen i retning mod Reschenpass. 

Stien herop snor sig og giver sved på panden. Jeg måtte smide min fleecejakke. Her dyrkes vin i lange baner, der 

giver landskabet sit kønne, sydlandske præg, selv om solen mangler. 

På vejen ser vi, at floden Passeier er svul-

met op efter det kraftige regnvejr om 

natten og er fyldt helt op til kanten. Den 

vælter sig tordnende gennem sit flodleje. 

Den grønne ø i midten er forsvundet, kun 

træerne rager op. Det ser voldsomt ud↓. 

Floden ved normal vandstand dagen før↓, 

hvor der stadig rager klippeblokke op. 



Regnvejrsstemning i Merans gamle gader, efter vi er kommet ned fra borgruinen. Typisk for mange sydtirolske 

byer er buegangene (Laubengänge), hvor man kan færdes beskyttet for vejrliget, det være sig regn, sne eller 

stegende sol. 

Desværre har vejrudsigten snydt med sin prognose og melder nu slut med sommervejret foreløbigt. Vi er i syv sind: 

skal vi tage videre med det samme? Men næsten som for at drille slår vejrudsigten pludselig en kolbøtte og lover op 

til 24 grader. Vi bliver en dag mere. Det er nu mest gråvejr, men lunt og perfekt til en cykeltur mod Lana, syd for 

Meran. Cykelstien, der kommer oppe fra Reschenpass og går faktisk helt ned til Bolzano, fører mestendels smukt 

gennem æbleplantager og langs vinmarker↓. Vi drejer dog fra længe inden. Nå, Lana er ikke noget, der rykker i os. 

Dog ser vi 4 cykelstativer med el-udtag for e-bikes, tilsyneladende gratis. Interessant. 

Men nu vil vi definitivt videre. Vi stiler mod Pisa. Efter vejrudsigten at dømme skulle vi kunne møde sol og varme der. 



Tirsdag, 12.9.2017, pakker vi sammen i silende regnvejr, afgang i regnvejr, kørsel i kraftigt regnvejr indtil egnen 

omkring Gardasøen. Dér holder regnen op, skyerne opfører dramatiske slåskampe, inden den blå himmel løber af 

med sejren. Om eftermiddagen ankommer vi på stellpladsen Camper Club Mutina i udkanten af Modena. Pladsen er 

afskærmet mod omverdenen, og adgangen er gennem en bred smedejernsport, der åbner automatisk i adstadigt 

tempo, når man står foran den. Der er fyldt godt op. Som medlem af en campingclub er der endda rabat, og i øvrigt 

er det en rigtig god stellplads med alle faciliteter. 

Lynhurtigt skynder vi os på plads og flytter stolene ud i det lille græsområde i midten, hvor vi sidder og nyder det 

obligatoriske lille glas, inden det begynder at regne igen... Markisen er rullet ud for at tørre, vi måtte jo pakke 

sammen i regnvejr. Men den kom da hurtigt ind igen. Den orangerøde stribe bag camperne er et plastikhegn. 

Dagen efter skinner minsandten solen! Og det bliver den ved med på vores snoede vej op over Apeninnerne med 

Pisa som mål. GPSen fører os den smukkest tænkelige rute op over højderne, langs dalene, gennem tunnellerne og 

små byer, og pludselig fortæller et skilt, at vi er kommet til Toscana. Helt ligner det nu ikke endnu, men vi ser små 

byer oppe på bakketoppene eller hængende på siden af et bjerg. Det er da lidt der hen ad. 

 Pause oppe i Abetone, et skisportsted i 1388 meters højde, vi skal have frokost og skifte. Her opdager vi, at der er 

noget i vejen med vores toilet-kassette, der pludselig  hverken vil  åbne eller lukke helt, uvist af hvilken grund - kun 

en formodning. Heldigvis lykkes det at reparere den. Den er da ikke til at undvære. 



Ruten strejfer Lucca, og efter en kort, utilsigtet strækning på motorvej (€ 1,20) når vi udkanten til Pisa. Det er igen en 

campingplads - Torre Pendente - vi har valgt. Den ligger i gåafstand fra Piazza dei Miracoli  med det legendariske 

skæve tårn. Mere centralt findes ikke. Vi kender pladsen fra for 2½ år siden; det var her, jeg dengang måtte 

konstatere, at vi var de eneste i campingvogn, hvorefter vi så småt begyndte at beskæftige os med fænomenet 

autocamper. Det skal dog siges, at der denne her gang er flere campingvogne end bare én.   

Men nu er vi her altså igen, der er ikke fyldt op, vi får os en god plads nede i bunden og godt med albuerum↓. 
Sanitæren er ny og velfungerende (toiletpapir!), og der findes også et større, velassorteret supermarked lige i 
nærheden. Temperaturen var i løbet af dagen oppe på 25 grader.  

Vi bliver her i 4 nætter ialt. Vejret er mildt, temperaturen stiger. Vi sidder ude, og jeg kan skrive dagbog udenfor til 

natten er faldet på. Det er lige det, vi har ønsket os. 

Dagene går, bl.a. med et par ture ind til byen. Heller ikke ved 

gensynet har det Skæve Tårn på Campo dei Miracoli mistet sin 

fascinationskraft.  Igen er der masser af mennesker. Vi bemærker 

massive betonklodser som vejbarrierer, trist at det er nødvendigt, 

og politiet er synligt nærværende. Naturligvis skal også cyklerne 

luftes. Den ene dag ind til den lidt fjernere del af byen for at finde 

et sted, man kan købe et  kort over området.  Ved samme lejlighed 

kommer vi tilfældigvis  forbi Keith Harings store gavl-maleri 

TUTTOMONDO, og det er jo ganske interessant. Vi opdager også 

små gader og pittoreske steder, der atter engang viser, at Pisa er 

andet end det Skæve Tårn. 



Ja, der er mange mennesker, den hvide marmor 

skinner i solen.  Her et hold amerikanske turister, der 

under stor moro forsøger at støtte det Skæve Tårn←.  

Keith Harings gavlmaleri. 

 

Resterne af et fæstningsanlæg, Citadella Nuova, idag 

kendt som Giardino Scotto - et parkanlæg, hvor der også 

afholdes friluftskoncerter. 



Et gammelt gadestrøg og vinklede gyder, gadeliv og afspærringer. Husene er (her blegnet) gule, typisk for Pisa. 



En anden cykeltur fører os til naturparken San Rossore vest for byen. På GPSen ser det ud, som om den snorlige vej – 

som vi er mutters alene på – ender ude ved havet og et sted, der hedder Gombo. Her er meget smuk natur, vi cykler 

gennem en allé af enormt høje pinje-træer, de dufter af sol og sommer og rejser sig majestætiske op mod himlen. 

Desværre viser vejen sig at være lukket for enden med en kraftig smedejernsport af dimensioner, og adgang er 

strengt forbudt. Gombo, fortæller et skilt, er - og har været det siden Mussolini - et sted til konferencer på højeste 

politisk plan og under ingen omstændigheder offentligt tilgængeligt. Hm. Tilbage igen – men cykelturen er da dejlig, 

og alléen er lige smuk den anden vej også. 

På snorlige cykeltur gennem parken San Rossore og enormt høje pinje-træer. 

Vejret slår om: gråvejr. Ok, det forhindrer os jo ikke i en cykeltur mere. Denne gang ca. 20 km ud til Marina di Pisa↓, 

en badeby ved Arno flodens udløb i havet. Vi cykler ad landevejen, bilerne stryger forbi os. En ikke udelt fornøjelig 

affære, men det er godt at cykle, og vores e-bikes fører os gnidningsløst frem til målet. Dér cykler vi lidt langs 

vandkanten og vender så hjemad igen. Alt i alt har vi den dag tilbagelagt små 40 km. Ikke dårligt. 



Sjove fiskerhytter ude i vandet ↑med store, flade net↓, der hænger i en slags stativ. Marmorbjergene i 

baggrunden, så man kunne tro, der lå sne. Allerede Michelangelo men også danske Thorvaldsen har hentet deres 

marmor derfra. Marmor-bruddene er stadig aktive, og store maskiner graver sig fortsat ind i bjergene. 



På vej ud til og hjem fra Marina til Pisa krydser vi Arno-floden et par gange. 

 

Campingpladsen  er efterhånden fyldt godt op, selv efter mørkets frembrud ankommer der nye campister. Vi har 

besluttet at tage videre. Vejret lover fortsat ustabil, og nu har vi også set det, vi har lyst til at se. Iflg. vejrkortet skulle 

det gode vejr befinde sig i Sydfrankrig nu. Afsted! 

Søndag, 17.9.2017, blæser det kraftigt, da vi starter på dagens etape. Til Sydfrankrig er det ca. 600 km,  derfor 

beslutter vi en overnatning halvvejs og vælger motorvejen. Det bliver San Remo, hvor vi igen foretrækker 

campingpladsen (ACSI). Den ucharmerende stellplads uden faciliteter (indrømmet: flot udsigt) er næsten samme 

pris. Desværre er meldingen: completo. Ok, vi tager den tilbudte nødplads (1 € billigere) lige ved indgangen, den er 

ikke er så ringe endda↓. Derefter op på cyklen og ind til San Remo ad en udmærket cykelsti. Det stormer voldsomt 

nu, Middelhavet viser godt med gebisset. Om aften spiser vi i campingpladsens restaurant. Vi er trætte. 



Det stormer voldsomt, Middelhavet viser ordentligt med tænder. Der er cykelsti hele vejen ind til centrum. 

På campingpladsen fik vi et bykort, og på nettet har vi orienteret os 

om byens seværdigheder. Her et par modsætninger: Nobels 

statelige herskabsvilla over for kreativ "installationskunst" i  La 

Pigna - en pittoresk, gammel  bydel med et virvar af trapper og 

vinklede gyder op ad San Remos bakketop. Øverst oppe panorama-udsigt ud over den gigantiske lystbådehavn. 

  

 



La Pigna. Nogen steder er det pittoreske lige ved at gå over i det faldefærdige. Men meget spændende er det da.  



 
Det går op og ned i La Pigna. Øverst oppe en lille park i smuk solskinsbelysning; en  trappe fører op til kirken. 



Blikket her oppe fra når langt. Palmerne får rigtigt redt deres frisure i den kraftige vind. 

Vores besøg i San Remo (Sanremo) er kun  en lille smagsprøve, mere kan vi ikke nå på små to timer. Byen ligger ved 

den skåkaldte blomsterriviera, Riviera dei Fiori, kendt for sin rose- og nellikedyrkning og det årlige blomstermarked.  

Også spillecasinoet hører til seværdighederne, og det milde klima har gjort byen til en populær badeby. Havde 

campingpladsen ikke været fuldt belagt var vi gerne blevet her et par nætter mere. Nu er San Remo indskrevet på 

vores huskeliste over steder, vi gerne vil gense og kigge lidt grundigere på. 

Men vi tager altså videre nu. Der er kun 20 km til den franske grænse og ca. 300 km til Arles, hvor vi håber på at blive 

mødt med sol og varme. 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                        Morsom detalje i La Pigna. Kreativiteten blomstrer. 

 


