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Turen har været i støbeskeen siden vi landede på Drøsselbjerg efter vores efterårstur til Kroatien.

En del forberedende vinterarbejde med planlægning er resulteret i en rundtur, der i store træk 
bringer os til Spaniens Middelhavskyst. Videre gennem Andalusien til Algarvekysten i Portugal. 
Efter lidt ”badeferie” der, drejer vi til højre og kører nordpå til Portugal, langs den Spanske grænse. 
Krydser op til bunden af Biscayabugten, og følger den Franske vestkyst hjemover. En tur vi 
forventer varer ca. 2½ måned. Men nu må vi se. Det er jo ikke alle planer, der går i opfyldelse, og 
det gælder nok også denne gang.

Inden afgang havde vi en aftale med Nikolai i Tårnborg 
kirke søndag den 26. februar kl. 09.00. Og på trods af det 
noget ukristelige tidspunkt, mødte vi naturligvis op, og 
havde en rigtig dejlig dag sammen med familie og gode 
venner.

Og sådan en dag holder traditionerne heldigvis stadig. Om 
indholdet også kan bære igennem er nok mere tvivlsomt.

Ud over dåbsgæsterne var der til denne gudstjeneste kun 
mødt en enkelt kirkegænger op!!

Men messefald blev der da ikke tale om denne gang.

Det blev sent inden vi brød op som de sidste. Især 
farmoderen havde svært ved at slippe lille Nikolai, vel 
vidende, at et gensyn lå noget på den anden side af 1. maj.

Mandag den 27. ringer vækkeuret kl. 05.00. Og hvis vi syntes det var tidligt dagen i forvejen, er 
det her nærmest tortur. Vi erindrer ikke, hvornår vi senest er straffet på den måde! Men hvis planen 
skal holde – og det skal den i dag - er der ingen kære mor. 

Inden aften skal vi være fremme ved 
vores normale overnatningsplads i Baume 
les Dames i Frankrig, en tur på knap 
1.300 km, der forløb helt uden problemer. 
Men lidt hårdt arbejde var det trods alt. 
Selv om vi skiftedes til at køre.

Et lille dryp malurt i bægeret kom der 
dog! Det viste sig, at vandpumpen til 
køkken, WC m.v var stået af, selv om den 
var skiftet, da vi kom hjem fra 
efterårsturen. Shit!!

Nå! men vi kører nu altid med en lille 
dunk vand på denne årstid på grund af 
risiko for frost i rørene. Så vi fik da 
duppet øjnene og børstet tænder inden afgang næste morgen.



Afgang tidligt, da vi har endnu en lidt hård arbejdsdag foran os. Målet er igen vores normale 
”soveplads” lidt øst for Perpignan. Vi sparer motorvejsafgiften, der let løber op i 1.000,00 kr. Og det 
bliver trods alt til en hel del god rødvin, og vi har jo tid nok! Så vi skrår endnu engang ind over det 

centrale Frankrig. 

Vi runder Clermont Ferrad. Og derfra ret 
sydover mod Middelhavet. Vi var heldige 
i år. Vejret var godt, temperaturen noget 
over frysepunktet, og alle pasovergange 
var åbne, så midt på eftermiddagen 
passerede vi endnu engang den 
vidunderlige smukke bro ved Milleau, og 
kunne først på aftenen indtage en ”let 
arbejdsfrokost” ved  Middelhavet.

Men, men! Det sure slid er ikke 
overstået endnu. 

Vi må endnu engang ”op med 
hønsene” og ud på asfalten og 
lægge kilometer på speedometeret.

Sydfrankrig er stadig en relativ 
kold oplevelse på denne årstid, og 
indbyder ikke til længerevarende 
ophold.

Men lige over middag starter vores 
egentlige ”pensionistliv”, da vi 
ankommer til Camping Joan i 
Cambrils lidt syd for Taragona.

Gensynsglæden er stor, og vejret er så 
godt, at vi tager en promenadetur ind til 
byen i pragtfuldt solskinvejr.

Men camping står ikke på programmet i 
år med mere end en enkelt overnatning.

Hjemmefra har vi bestilt eftersyn og fire 
nye dæk til camperen hos Renault i 
Tortosa, fredag den 2. kl. 09.00, og den 
aftale har vi naturligvis tænkt os at 
overholde.

I Tortosa har kommunen indrettet en ny 
autocamperplads inde i byen, så torsdag 

aften vil vi slå os til ro deroppe. 



Da der kun er 60 km. til Tortosa beslutter vi at køre ud og kigge på Ebrodeltaet, der ligger lige i 
nærheden.

Og det var ingen dum beslutning! Området er 
typisk ”deltaland”, fladt som en pandekage, 
frugtbart og gennemkrydset af mange flodarme 
og vandingskanaler, og hele den yderste del af 
deltaet er et enormt fredet fuglereservat.

Vi travede en lang tur, og frokosten blev nydt 
”i det grønne”.

  
Fredag den 2. kl. 09.00 afleverede vi camperen 
hos Renault i Tortosa. Gik en tur i byen og hyggede 
os bl.a. på det lokale torv, og kl. 12.30 var den klar 
igen. 80.000 km eftersyn og fire nye Michelindæk 

af god kvalitet i alt 6.780,00 kr. Det er hvad 
eftersynet normalt koster alene i Danmark!

Og værkstedet har vi stor tillid til. De klarer 
enhver opgave, og ingen opgave er 
tilsyneladende for stor!

Men, men. Den her model kommer nok ikke på gaden 
efter et par timer!

Da det meste af dagen er gået, beslutter vi at køre til 
Peñiscola ikke langt herfra. Her er der en super 
parkeringsplads ved havnen, hvor vi ofte ligger 15-20 
campere med en pragtfuld udsigt.

Stor er vores overraskelse, da vi ved ankomst opdager. At hele pladsen stort set er ledig.
Men det har nu sin forklaring. Der er nye tider i Spanien! Kl. 19.30 ankommer det lokale politi og 
meddeler venligt os der har slået støttebenet ned, at ”festen er slut kl. 20.00”, så må vi finde et andet 
natlogi. Som ”lokalkendte” er det nu ikke noget problem. Men udsigten – den fik vi så ikke!

Peñiscola er Azahar-kystens smukkeste by.



Den gamle bydel ligger malerisk på et 
befæstet 
klippefremspring næsten helt omsluttet 
af havet.

Og i den lille fiskerihavn er der livlig 
aktivitet sidst på dagen, når bådene 
vender hjem efter en dags arbejde på 
havet.

Og her har de ingen problemer med 
vandet, men det har vi stadig.
Den s.... vandpumpe kører kun, når 
den får nogle tæsk! Og det går jo ikke i
 

det lange løb. Og slet ikke i de tider, hvor selv 
skolebørn og kvinder er fredede!

Det lokale turistkontor hjælper os med en 
adresse i Valencia – som vi skal igennem i 
morgen – hvor vi kan købe en ny pumpe.

Så  vi må endnu engang slæbe camperen på 
værksted, men hun har jo efterhånden også 
nogle år på bagen og nærmer sig den lettere 
reparationsalder. Så det må vi nok vænne os 
til.

Værkstedet var nu ikke noget at 
prale af. 
Pumpen måtte de hente ude i byen, 
og udskiftningen havde de næppe 
klaret uden gode råd og vejledning 
undervejs!

Men vi fik da en ny vandpumpe, og 
camperen led ikke unødig overlast 
under operationen, så efter et par 
timer trillede vi trods alt glade og 
velfornøjede videre sydover.

GPSen er kodet til campingplads 
Rio Mar lidt syd for Oliva. 

Vi har en stående aftale med vores gode venner ”Marokke-Ole” og Ulla, at er vi i nærheden, kigger 
vi altid forbi, og tilbringer nogle hyggelige dage sammen. 

Ole og Ulla er et ældre ægtepar (det er vi jo ikke endnu) fra Ebeltoft, der har tilbragt en stor del af 
deres fritid i telt, campingvogn og nu camper overalt i Europa og Nordafrika, deraf tilnavnet, som 
han i øvrigt vist nok selv har opfundet!



Campingpladsen ligge i den yderste 
klitrække til Middelhavet, og der er en 
kilometerlang sandstrand så langt øjet 
rækker.

Vi traver altid et par timer. Det er godt for 
blodomløbet og de (måske) overflødige 
kilo. Det skærper sanserne, giver ro i 
sjælen og frokosten glider ned med lidt 
bedre samvittighed!

Sidst på dagen mødes vi altid med Ole og 
Ulla. Deler en enkelt pilsner, opdaterer 
hinanden om de seneste tildragelser, og 
underholder ellers med de samme 
løgnehistorier der med lige stor entusiasme genfortælles gang på gang.

Men får I nu også noget ordentligt at 
spise, når I nu kører de mange kilometer?

Jo, jo. En hurtig anretning er der altid tid 
til. Og vi behøver jo ikke dug på bordet 
hver dag!
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Fredag den 9. marts er vi nogenlunde restitueret efter turen sydover, og alt det praktiske med 
eftersyn af bil m.v. Så det er først nu, vi påbegynder vores egentlige ”pensionistliv”. Indtil nu, har 
det mest været hårdt arbejde, og det kan man jo finde mange steder!

Derfor er camperen køreklar fra 
morgenstunden. 

Ole og Ulla får et kys på kinden, og 
vi sender et sidste blik over Olivas 
morgentomme badestrand.

Det er slut med de lange dagsetaper 
og kørsel på motorveje. GPSér er sat 
til destination Moratalla lidt øst for 
Murcia, i et smukt naturområde, 
hvor det spanske ferieliv udfolder 
sig om sommeren, når temperaturen 
stiger til over 40º.

Vi er lidt langt fra turisternes normale 
”trækspor”. Og campingpladsen var lidt 
vanskelig at finde, da de sidste 8 km. vej ikke 
fandtes i GPSén, men med lidt lokal hjælp 
lykkedes det.

Pladsen var utrolig flot, men gabende tom! Det 
kan måske forklares med dagtemperaturer 
omkring de 15º, og nattemperaturer omkring 
frysepunktet!
Det blev til en enkelt overnatning, så vi kan 

næppe hævde at kende området. Men vi havde et 
par aftaler, vi gerne ville overholde. Leif og Vivian 
ventede med længsel på, at vi skulle indhente dem. 
De ligger nede lidt øst for Huelva, og vi ville gerne 
på vej derned forbi provinshovedstaden Jaen. En 
tur på godt 300 km.
Provinsen er Spaniens ukronede olivenområde, og 
der menes at være 150 mio. træer. Bebyggelsen er 
sparsom, men vejene er forbløffende gode.



Og de få landevejkroer vi møder, ligner da 
også mest resterne fra kulisserne til en 
cowboyfilm fra 50érne.

Jaen er ikke den store turistmagnet. Ingen 
campingpladser i nærheden, men det lokale 
turistkontor oplyser beredvilligt, at vi stort 
set kan overnatte på alle parkeringsområder i 
byen. Der var dog lige den lille hage ved den 
vi havde valgt, at byens unge mennesker godt 
kunne være lidt støjende senere på aftenen, 
når de nu ladede op til lørdag aftens 
festligheder! Men som hun sagde.
 

”Politistationen ligger jo lige i 
nærheden”! 
Så vi blev liggende, og gik med 
sindsro på opdagelse i byen, der bød 
på både lidt hyggeligt caféliv, og så 
naturligvis det obligatoriske 
kulturindslag. Byens stolthed, den 
gamle katedral fra 1500 tallet.

Det blev dog kun til et visit. Da Lissie 
opdagede, at fornøjelsen kostede 2 €, 
mente hun nok hun kunne vente, til 
den sene eftermiddagsmesse. Og det 
havde hun nok lidt ret i, og vel også 

den der havde mest behov for den oplevelse!

Mætte i såvel mave som sjæl vender vi senere på 
aftenen tilbage til vores ”lille hjem”. Læser et par 
kapitler, og går til ro!
Indtil vi vækkes med et brag, af unge feststemte 
mennesker, rigeligt forsynet med alkoholiske 
drikke, der starter lørdagsdiskoteket op med 
bilradioer og bashøjtalere, der får vores vogn til at 
duve let fra side til side.

Det holdt vi til i ca ½ time. Så var det nok. 
Resolut blev førersædet vendt i 
kørselsretningen, motoren sat i arbejdstøj, og 
iført underbukser kørte vi gennem en ellers 
rolig by til et parkeringsområde ved den gamle 
borg – som vi alligevel skulle besøge næste 
formiddag – hvor vi lidt over midnat, kunne få 
vores velfortjente nattesøvn.



Højt over byen troner den gamle maurerborg Santa 
Catalina. Nu et yndet udflugtsmål med tilknyttet 
eksklusiv hoteldrift, tidligere det sidste tilflugtssted, 
når fjenden stod for døren.

Og udsigten var noget helt for sig selv.

Hvilket en selvudløser til fulde bekræfter!!

Nå! Vi kan jo ikke stå her og glane! Familien 
Hansen venter. Og vi skulle jo gerne nå at 
indhente dem, inden de kører nordover igen. 
De har snydt os et år, og det glemmer vi jo 
ikke så let!!

Søndag den 11. marts kl. 11.00 afgang Jaen.
Samme dag ved 15 tiden ankomst El Rocio, 
der ligger i Guadalquivirs delta, lidt syd for 
byen Almonte. Og findes noget skønnere, end 
at blive modtaget af gode venner fra sognet 

(næsten) til sen eftermiddagsøl, tre 
retters menu med rigelig Vino 
Tinto og efterfølgende kaffe avec. 
Og opvasken måtte vi ikke engang 
give en hånd med.

Jo! Så kan selv vi i disse 
antirygetider tåle lidt pibeudkrads 
på parcellen!

Og den væmmelige røg. Den 
driver nok ind til naboen.



El Rocio ligger midt i et af Europas vigtigste naturbeskyttelsesområder, Coto de Doñana. Byen har 
ca. 700 indbyggere, men er på trods af sin lidenhed, et kapitel helt for sig selv. Jeg har tidligere 
sammenlignet med cowboys! 
Her er vi i det rene Wild 
West. 

Byen har snorlig parallelle 
gader. Der er kun sand i 
gaderne,og hestevogne og 
ryttere er almindelige 
transportmidler for de lokale. 
For os som cyklister, er det en 
håbløs opgave at forcere 
byen, med mindre man vil 
trække ”dyret” hele vejen!

Og kirken! Den trodser 
enhver beskrivelse.

50.000 ha uspoleret natur, hvor 
bl.a. rovfugle, vildsvin, og den 
udryddelsestruede vilde Iberiske 
los har kronede dage, er alligevel 
truet. Deltaet er også Europas 
største jordbærproducerende 
område, med en kæmpe eksport til 
bl.a. danske supermarkeder. 
Det er dog kun muligt ved massiv 
kunstvanding, der nu sænker 
grundvandsspejlet så meget, at det 
truer områdets meget vigtige 
flora.
Endnu et skoleeksempel på, at 
natur og produktion kan være to 

uforenelige størrelser, hvor det jo desværre alt for ofte er naturen, der bliver den store taber.

En rask cykeltur på 16 km. ret mod 
syd, sender os lige i favnen på en 
af Spaniens vel mest uspolerede 
strande. Masseturismen har endnu 
ikke okkuperet dette område. 

Og det er derfor vi gider køre helt 
herned, og tilbage igen, for den 
oplevelse kan ikke erstattes af en 
hurtig sviptur med charterfly til 
Middelhavets mere eller mindre 
kulørte badestrande.



Familien Hansen ved også, at 
værkstedspriserne i Spanien er endog 
”meget venlige”. Så den lille Hyundai skal 
naturligvis til eftersyn i Huelva. Det går der 
nogle timer med, så vi bliver inviteret med 
”på en kigger i storbyen”. 

Og her ser vi så billedet af en tilfreds bilejer 
på åstedet inden regningen skulle betales. 
Men han var nu lige så tilfreds efter.

Huelva er vel mest kendetegnet ved at blive 
forbigået i enhver turistbeskrivelse. Der er 
dog en hyggelig gammel bykerne, hvor 

cafélivet ikke ligger tilbage for så 
mange andre større byer.

Og med udsigt til en almindelig kendt 
søfarer, kunne vi nemt få nogle timer til 
at gå der.

Vi har nu nået det tidspunkt på turen, 
hvor vi begynder at se os omkring efter 
en frisørforretning, der kan for en 
beskeden betaling, kan løse den lille 
opgave på tilfredsstillende måde. 

Forud er der dog internt i familien en 
altid fordragelig meningsudveksling om 
det betimelige i den operation!

Det ender dog altid med, at Lissie 
får sin vilje, og jeg får fred. 

Og dem der kender hende, vil vide, 
at hun kan være et stædigt asen, 
hvis hun er i det humør!!
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Mandag den 19. marts. Leif og Vivian vendte næsen 
nordover fredag. Vi har stadig intentioner om at opleve 
Portugal, så vi vender næsen mod vest. Dog ikke uden 
først at sige pænt farvel til ”Wild Vest”, og det kan der 
jo godt være lidt stil over!

På vejen har vi en kort afstikker til Nationalparken 
Doñana. Et 50.000 ha stort deltaområde, der blev 
totalfredet i 1969 og huser tusinder af trækfugle og 
vilde dyr bl.a. den udrydningstruede Iberiske los. 

Det blev dog ikke til den helt store ornitologiske 
oplevelse, selv om udstyret var nogenlunde opdateret. 
En enkelt rovfugl på jagt efter føde, og lidt snadrende 

andefugle. Men dem kan man jo opleve i 
de fleste gadekær hjemme, så det var 
egentlig ikke særlig interessant, og får 
ingen digital dokumentation med i denne 
epistel.

Der stod egentlig Portugal på næste 
destination, men efter kun 50 km. plagede 
sulten, så ved først givne lejlighed drejede 
vi til højre ned mod stranden lige inden 
Mazagon.
Og det var ingen dårlig ide, for vi landede 

i et dejligt picnic område, 
med direkte adgang til en 
vidunderlig badestrand.
Og som vi havde lovet 
hinanden hjemmefra, skulle 
der også være plads til lidt 
badeferie, når vi nåede 
længets muligt sydpå, og 
vandtemperaturen var over 
15º. Og det var så her.

Jeg vil ikke sige vi var alene 
på stranden. Men 
overbefolket var den bestemt 
ikke!

Vi blev her i to dage, og nød 
årets første strand og badedag, godt forsynet med medbragte bøger og solcreme. 



Klitterne i baggrunden er ikke 
sten, men sand, der er blæst 
sammen som Råbjerg Mile, 
hvorefter vejr og vind har 
eroderet dem til ret fantastiske 
”bjergformationer”.

Onsdag den 21. marts var det 
slut med baderiet. 

Af et hollandsk ægtepar havde 
vi fået et tip om en god 
camperplads lige efter grænsen 
til Portugal. Så endnu engang 
afveg vi den planlaget rute. Og 
drejede til højre, og landede i 

Castro Marin Naturpark. Som om vi ikke havde fået ”pip, pip” nok i den anden!

Det havde vi nu også. Så i 
stedet for fuglelivets mysterier, 
blev vi informeret om den 
lokale saltudvinding af en 
lokal arbejder, der mod 
forventning kunne lidt engelsk.

Mysteriet er nu ikke så 
indviklet. For når først bassinet 
er renset, og vandet er lukket 
ind, så klarer  vor herre og 
solen resten! Og det er jo 
meget betryggende, at have de 
to som samarbejdspartnere. Så 
kan det vel ikke gå helt galt.

Og når fordampningen er 
nået så langt som hertil, er 
der kun ca. to måneder til 
”høsten kan bjærges i hus”, 
og en nok så sparsom 
fortjeneste kan omsættes til 
levebrød for en portugisisk 
familie.

På den anden side er det 
måske selvforskyldt! I en 
lidt ældre medbragt 
guidebog for Portugal kan 
vi læse, at grunden til at 



portugiserne er mere fattige end spaniolerne er, at de er dovne. - Et udsagn vi nok skal tage med en 
vis gran salt! Og også vare os 
mod at bringe til torvs, nu vi 
har passeret grænsen!

Vi er nu på sporet igen. Næsen 
er vendt mod nord, og vi kører 
langs grænsen til Spanien. 
Området er ualmindelig tørt, 
og især i år er der katastrofal 
mangel på vand, uagtet man 
har opført meget store 
dæmningsanlæg, for at udnytte 
de sparsomme ressourcer mest 
muligt. Området her og lidt 
længere nordpå har nogle af 
Europas største kunstige søer 
skabt af enorme 
dæmningsanlæg.

Torsdag den 22. marts 
ankommer vi til Alcoutim, 
der ligger ned til 
grænsefloden Guadiana. 
Et lille bysamfund med 
bare 700 sjæle i et utrolig 
øde område, hvor den 
sparsomme afgrøde især 
tidligere er suppleret ved 
indtægter fra et udbredt 
smugleri. Indtil 
borgerkrigen i Spanien, 
havde man et indforstået 
tålt forhold til naboerne på 
modsatte flodbred, med en 
betydelig samfærdsel over 
floden. Men det stoppede i 
slutningen af 30erne, og 
blev først genoptaget i 

1996 under stor festivitas, med deltagelse af 
begge byers honoratiores. Så her har de ret sent 
i årtusindet haft deres egne ”svenskekrige”. 

Forplejningen på det lokale spisehus er 
fortræffelig. Og prisniveauet er til at 
overkomme. 2 x dagens ret og en karaffel ”god 
lokal rødvin”, 12,50€. 
En middagsstund hører vi dansk tale under 
middagen. Det studser vi lidt over, da vi jo er 
et meget lille sprogområde, og byen bestemt 
ikke er den mest overrendte på floden.



Men sproget er umiskendelig dansk. Så inden kaffen får vi hilst på et sejlerpar fra,  Sjællands Odde 
i yavlen ”Hanna”. De var egentlig på vej jorden rundt, men nåede ikke længere end hertil. Og nu 
har de købt et stykke jord længere sydpå, og overvejer, om de kan fravriste jorden en afgrøde, de 

kan leve af. Det bliver nu nok svært, 
så man må ikke håbe, at det er 
danske hektarpriser, der står på 
skødet!

Lørdag havde vi vores første dag 
med lidt regn om formiddagen. 
Lørdag er også den store indkøbsdag 
for lokalbefolkningen. Der findes 
kun et mindre marked uden 
ferskvarer, så når slagteren triller ind 
på det lille torv, er det med at holde 
sig til. Køkultur er dog ikke fremmed 
her, så alle bliver betjent i 
rækkefølge, og vi turister får samme 
betjening som de lokale, og priserne 
er absolut små.

En tur over ”Sundet” må vi 
naturligvis også have. Den 
koster 1€ pr. næse, og så kan 
vi i øvrigt blot vifte med 
armene, når vi vil tilbage 
igen. For som ”kaptajnen” 
sagde, sejlede han ”anytime”!

Han havde dog taget 
forbehold for evt. charterture, 
så vi måtte alligevel vente en 
halv time. Men det blev dog 
ikke til ”mañana”, eller en 
taxatur på 100 km. rundt 
nærmeste faste forbindelse 
sydpå.

Efter en hyggelig eftermiddag i Spanien, 
kunne vi igen gense vores lille hjem, der 
trofast ventede på byens camperplads.

Og som det tydeligt fremgår, er vi ikke 
de eneste, der har opdaget, at her er 
indtryk ud over det normale for 
ferieturister.



I alt bliver det til tre dage i Alcoutim. Og vi er ret sikre på, at vi ikke har forstyrret freden i denne 
noget afsides liggende krog i Portugal.

Vi er også ret sikre på, at hverdagen vender 
tilbage, når vi drager videre i et ikke alt for 
halsbrækkende tempo. For ligesom de lokale 
her, sætter vi også pris på at få sjælen med. Og 
det gør man kun, hvis man ikke har travlt!

Den gamle kone sidder måske på sin bænk 
også i morgen.

Ungdommen flytter helt sikkert fra byen – hvis der er muligt.

Og så vil der med garanti igen faldet ro 
over det lille samfund.
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Søndag den 25. marts. Vi kører fra Alcoutim kl. 11.00, og lander i Mertola kl. 12.00. Det blev 
kun til 41 km. den 
dag. Så man kan jo 
ikke påstå, at det går 
med stormskridt 
nordover. Men hvem 
kan finde på at køre 
forbi  sådan en perle 
af en by? 

Vi kunne bestemt 
ikke. Selv om 
tilkørslen til 
”havnepladsen” var 
lidt ”kringlet”, og 
gav et par ridser på 
bagsmækken. Men 
det er nu engang 
prisen, når man ikke 
altid kører på 
motorvej!

Det var blevet tid til ”fruens” 
sommerklip, der incl. vask, 
hovedbunds- og nakkemassage beløb 
sig til i alt 12,00€.

Farmand manglede lidt småting til 
værktøjskassen, og følte sig helt 
hensat til Fischers Isenkram på 
havnepladsen i Korsør i slutningen af 
60erne. 

Der kunne man også købe ”små blå 
søm” stykvis. omhyggeligt optalt og
 

lagt i kræmmerhus!

Her var betjeningen smilende, køkultur en 
selvfølge, og der blev tilsyneladende ikke 
gjort standsforskel, selv om de næppe kunne 
leve af det ret beskedne beløb, vi lagde i 
kassen.



Havnepladsen var et kapitel helt for sig 
selv. Der var i alt tre fiskere, med hver sin 
jolle. To endog med påhængsmotor! 
Søndag var de ikke ”på havet”. Men 
mandag skete der pludselig noget.

Garnene skulle røgtes, fisken bjærges, og 
gerne afsættes, når den blev landet på 
kajen, og muligvis inden fiskerikontrol, 
skat og andre ubehageligheder, kunne 
finde på at blande sig i den lille forretning.

Og indkøberne stod klar. Årvågne og 
meget kritiske. Fisk der var halvdøde, 

havde de kun en skuldertrækning til overs 
for. Så de blev med en lidt resignerende 
bevægelse straks kastet i floden igen.

Det fremgår unægtelig ret tydeligt, at det 
næppe er ham her, der driver rovdrift på 
naturens ressourcer!

Og salgsprisen var så vidt vi kunne skønne 
ikke tilstrækkelig til blot at overveje indkøb 
af en påhængsmotor. 

Gutten herunder var mere kry.

Dagens eneste fangst var en lungefisk, som 
han stolt og glad gerne viste frem.

Han hævdede, at den kunne sælges i byens 
restaurant, og indbringe den formidable sum af 
25,00€. Så det var en glad mand, der forlod pladsen 
med sin fine fangst.

Og han har nok haft mere held her i livet, for han 
havde både påhængsmotor, og kørte afsted i en godt 
nok noget bedaget Mercedes.

Hvorimod kollegaen benyttede apostlenes heste!



Natten mellem mandag/tirsdag, 
var vi ret sikre på, at vi var ved at 
få stjålet vores cykler bagpå 
camperen, da der kom underlige 
lyde fra den kant.
Men da vi åbnede døren for at 
skræmme tyven væk, blev vi 
noget overraskede over, at en hest 
stod og kiggede ind ad døren!
Normalt er det herreløse hunde 
Lissie har på slæb, og dem kan vi 
nogenlunde magte.
Hesten var sluppet løs. Havde fået 
sit tøjer i klemme under 
camperens dæk, og stod nu med 

mulen op i vores cykelstativ.
Det var nu ikke noget problem for os to 
der begge stammer fra landet. 
Kreaturet blev frigjort fra camperen, og 
bagefter tøjret til et nærliggende 
bådstativ.
Og til morgenmad fik den selvfølgelig 
en spand vand.
Lidt op af formiddagen kom tre unge 
mennesker – noget brødebetynget – og 
sagde pænt tak for hjælpen.

Tirsdag den 27. marts sætter vi kurs 
mod Serpa. Men efter allerede 19 km. 
må vi endnu engang overgive os. Mina 
Sao Domingo var blot planlagt til et eftermiddagsvisit. Men trods sin lidenhed, har man etableret et 
efter forholdene enormt camperområde med standpladser, WC, kiosk og ”badestrand ”ned til søen. 
Uden egenbetaling! 

Området har tidligere haft 
betydelig minedrift, hvor man 
har udvundet kobber. 
Driften blev på et tidspunkt 
urentabel p.g.a.den hårde 
konkurrence fra Sydamerika, og 
minedriften blev opgivet.

Nu henligger hele det gamle 
produktionsanlæg – der 
strækker sig over 6 km. - som 
en  ruinhob, og vidner om 
tidligere tiders velstand og 
aktivitet.



Vi smurte en pæn madpakke, fyldte 
lidt drikkevarer på dunken, og 
begav os i sommervarmen ud på en 
travetur langs det gamle 
damptogspor, der løber ned til 
udskibningshavnen nede ved 
floden. 

Vi travede i 5 timer, og mødte ikke 
en sjæl.

Men hvem fanden kan også finde 
på noget så tåbeligt. I bagende 
solskin på denne breddegrad, hvor 

alle normale mennesker holder 
siesta i skyggen!

Bygningerne minder om 
figurene fra nogle af 
Spielbergs mest vandvittige 
film.

Men holder nok ikke ind idet 
næste århundrede.

Udfældningen af kobber i floden er ret 
iøjnefaldende. 
Så det er nok ikke her, man skal 
planlægge et villakvarter, før 
miljømyndighederne – om de findes – 
har godkendt den suppedas.

Og i øvrigt fået fjernet de enorme slaggebunker, hvor nu 
motocrossfolket tilsyneladende har kronede dage.



Onsdag den 28. marts 
vinker vi farvel til Mina 
Sao Domingo med et 
dejligt minde om 
aftenstemningen ved den 
lille ”badestrand”, der i 
dagtimerne var flittigt 
besøgt af 
lokalbefolkningen.

Vi har nu vagabonderet i 
små 2 uger, og trænger til 
et lille ”pitstop” på en 
campingplads, så vi kan 
få muget ordentligt ud  i 
camperen og vasket 
noget tøj. Indtil nu har 
det mest stået på 
”drycleaning” og lidt 
klatvask. Og der er jo grænse for, hvor længe det kan gå, vi sover trods alt i dobbeltseng! Derfor har 
vi spottet den kommunale campingplads i Serpa, hvortil vi ankommer den 29. ved middagstid. 
Pladsen har ikke internet, men byen har trods sin lidenhed, et udmærket bibliotek med venlig 

betjening og gratis opkobling, så vi igen 
kan sende vores oplevelser ud i 
cyberspace, til glæde eller skraldespand 
for familie og gode venner!

Og det snavsede vasketøjet! Det må 
vente til i morgen. 

Og det skal man i øvrigt ikke hænge til 
offentligt skue, er der et gammelt 
ordsprog der siger.

Men naboens tør vi godt udstille, 
Nyvasket og tørt. Og det er jo ingen sag i 
den hede, vi har her!
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Fredag den 30. marts. Serpa i 
regnvejr. Og så på sin fødselsdag! 
Men det kunne vel ikke blive ved 
med at gå godt. Vi har stort set 
kun haft solskin fra vi lettede fra 
Drøsselbjerg, og både Portugal 
og Spanien har haft den værste 
tørke i mands minde. Så vi under 
dem det vel.

Fødselsdagsgaven – en ny hat til 
julefrokosten med ”gutterne” - 
det manglede bare! En flaske let 
mousserende vin til kanapeerne, 
og naturligvis rigelig mængder 
lokal vino tinto til resten af 

måltidet. - Så sover man virkelig 
igennem, selv om regnen trommer 
let på taget.

Og regnen! Jo – den fortsatte skam 
også dagen efter, så selv den lokale 
”torvehunden” måtte søge ly under 
tavernaens parasol, mens vi skuttede 
os med en lille cappuccino, og 
efterfølgende blev underholdt på 
egnsmuseet, der som alle andre 
museer kunne fremvise tidligere 
tiders livsstil og håndværksmæssige 
færdigheder. 
Og det var da s.... interessant, at 
man kunne få fiduser til lidt 

hjemmebryg eller indsigt i snedkerens forjættende verden!!



Mandag den 2. april, er storvasken klaret, og tørret mellem bygerne. En af turens planlagte 
destinationer venter forude. Europas største dæmningsprojekt, Barrageme d´ Alqueva, der lukker 
Guadianas løb, og har 
skabt Europas største 
kunstige søområde, og 
skabt tusindvis af hektar 
frugtbart landbrugsområde, 
i et ellers tørt og ufrugtbart 
område. 

Dæmningsprojektet havde 
været planlagt siden 
1970erne, men blev først 
påbegyndt i 90erne, og 
indviet i 2002 og er 
imponerende i størrelse og 
omfang, og har skabt helt 
nye betingelser, i et ellers 
fattigt område.

Elturbinerne har naturligvis 
førsteprioritet. Men når vandmængden er 
rigelig, og overskudsvandet lukkes ud, er 
det et imponerende skue.

En konsekvens af det man vil 
kalde et teknologisk fremskridt 
er, at gamle sæder og kulturer må 
vige pladsen. Vi kører derfor til 
en lille undselig flække, Luz, 
hvor den påstand er meget 
iøjnefaldende. Da man skabte 
denne kunstige sø, måtte 
adskillige små landsbysamfund 
lade livet. Luz gamle by – med 
ca. 300 sjæle -  ligger i dag 1½ 
km. fra søbredden, og 16 m. 
under vandoverfladen. Luz nye 
by er 10 år gammel, og er i 
mange henseender søgt bevaret 



 som et gammelt landsbyfællesskab.

Kirken er nyopført, som en tro kopi 
af den gamle, men fra den gamle 
kirkegård, er alle grave flyttet til 
tørt land.

Byplanen er med absolut rette 
linier, så arkitekten har nok 
alligevel glemt landsbyidyllen med 
krogede gader og et lille gadekær!

Et af de politiske løfter til 
lokalbefolkningen var også, at man 

ville tiltrække turister fra hele 
Europa!

Dem er der nu langt imellem, men 
det har dog resulteret i en 
fortræffelig autocamperplads, med 
alle faciliteter, og ganske gratis 
ikke at forglemme. Og det er vi 
naturligvis glade for. Ikke mindst 
da bageren også kommer troligt 
hver morgen med friskbagt 
morgenbrød. Det må vi dog betale 
for!

En lille marina var også i den 
politiske godtepose. Og
 

Portugisiske politikere 
lever tilsyneladende op 
til deres løfter. For man 
fik en marina!

Måske ikke det vores 
sejlende venner forstår 
ved en sådan. På den 
anden side må man jo 
også erkende, at 
anlægget ikke ligefrem 
bugner af 
himmelstræbende 
master. Eller lugter af 
tjære og kabelgarn!



Området er velegnet 
til lange trave eller 
cykelture. Så det 
bruger vi naturligvis 
en del tid på. Og så 
længe man ikke 
møder små listige 
steder, er det også en 
ret billig fornøjelse, 
og i øvrigt godt for 
helbredet.

Det går dog ikke i 
det lange løb. Visse 
fornøjelser går jo 

som bekendt også gennem fordøjelsessystemet. Så en 
lang travetur den ene dag, efterfølges dagen efter af en 
cykeltur til den nærliggende by, Mourão. Og i 
modsætning til Luz, hvor bagerjomfruen er den største 
”kulinariske nydelse”, byder Mourão på fin restaurant, 
præmieret, og med førsteklasses betjening. 

Og prisen – jo, den er rimelig! Tre retter, vin og kaffe. I 
alt 10€ pr. næse. 
Så lægger vi naturligvis også lidt drikkepenge!

Og ellers byder byen på den sædvanlige borg! Og dem 
har vi snart set mange af, da de nærmest ligger som 
perler på en snor her i grænselandet ind til Spanien.

Men de har det jo også som vi tidligere havde det med 
svenskerne. Et lidt problematisk naboskab, som de ikke 
helt har overvundet endnu.

Men I slipper ikke. 
Den skal med i 
denne epistel!



Luz var absolut et besøg værd, men skærtorsdag 
- som i øvrigt ikke fejres i katolske lande – talte 
Lissie småpenge for sidste gang til den lille 
bagerpige, og morgenbrødet var så bragt i hus for 
den dag.

Målet var campingpladsen i Elvas, med et 
eftermiddagsbesøg undervejs i Monsaraz. 

Som sagt så gjort. Efter en halv times kørsel, og 
23 km. på speedometeret, trak vi håndbremsen i 
330 meters højde med panoramaudsigt over store 
dele af søområdet. Og med sådan en udsigt er der 
jo ingen grund til at forhaste sig, så det blev til 
endnu en ikke planlagt overnatning i det fri.
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Fredag den 6. april. Monsaraz blev mere 
end et eftermiddagsbesøg. Ikke alene på 
grund af udsigten fra overnatningspladsen. 
Selve byen osede af atmosfære, og i de små 
butikker, kunne der gøres små fordelagtige 
indkøb til en (tror vi) fornuftig pris.

Det blev til to plaider i ren uld, der efter 
Lissies udsagn stadig lugter af får. Så de er 
muligvis ikke fabrikeret i Kina! 

Men det har vi jo gode venner til at be- 
eller afkræfte, når vi kommer hjem. Men 
husk nu Inge – vi bryder os ikke om at få 
vished for, at vi er taget ved r....!

Vi kører efterhånden for få kilometer til at vi 
kan holde batterierne opladet. Vi troede ellers, 
at 240 Ampere/timer var tilstrækkeligt, men 
det er det tilsyneladende ikke. Så nu overvejer 
vi solceller, der kan købes og monteres for en 
fornuftig pris her i landet.

Alternativet er enten at drøne rundt og 
brænde diesel af til ingen verdens nytte, eller 
tage et par dage på camping med ”strøm 
indlagt”. Og med de dieselpriser de har her, 
vælger vi trods alt sidste alternativ, og plotter 
Camping Municipal i Elvas ind på GPSén.

En distance på små 100 km. der dog giver lidt 
strøm på batterierne, men ingen klatvask. Og 
det skal vi jo også tænke på!

At vi stadig bevæger os i grænseland vidner 
de mange ret anselige fæstningsanlæg om, der 
ligger spredt ud over området langs 
Guadiana.

Nogle er velbevarede, men denne her i Juromenha, 
hvor vi havde et ikke planlagt frokoststop, var 
nærmest kun en ruin.

Men der var fri adgang overalt – men på egen 
risiko. Der var uafskærmede frit fald på 10 – 15 
meter. Det havde danske myndigheder nok ikke 
accepteret. Og EU? De har vist andet at tage sig til 
lige for tiden end turistsikkerhed i Portugal!

Kirsten
Tekstboks
Rejsebrev 6



Vi lander på campingpladsen i vel behold, 
blot for at løbe ind i en torden og haglbyge, 
der dunkede gevaldigt i ”blikspanden”. Men 
vi slap dog uden buler, og fik taget et pænt 
billede inden det endte i sjap og sjask. Og 
sendte naturligvis en venlig tanke til vores 
venner i Danmark, der stadig må trækkes 
med ”risiko for nattefrost” som det vist 
hedder i DMI sprog. Her holdt det trods alt 
kun i 5 min. så havde varmen gjort kål på 
det fænomen. 
Elvas en en hyggelig gammel by med ca. 
15.000 indbyggere.

Den er mest kendt for sine gamle 
akvædukter, der har en længde af 
7½ km. og som stadig benyttes.

Den lokale turistbrochure 
reklamerer med WiFi dækning på 
hele ”kirkepladsen”. Så fulde af 
forventning iler vi derop, da 
informationsstrømmen fra de 
hjemlige breddegrader har været ret 
beskedne. Og så havde vi jo også et 
enkelt ”rejsebrev” til afsendelse.

Torvet fejlede absolut ikke noget, 
og lokalbefolkningen hilste også 
venligt på os. Men uanset hvor vi 
slog os ned, kunne familiens bedste 

hacker ikke skaffe hul igennem til vennerne. Og når Lissie giver op, så er der med garanti tale om 
falsk reklame fra det lokale turistkontor.

Og det skal ikke tjene dem til ære.

Søndag den 8. april, Påskedag, kører vi fra Elvas. Vi havde i vores fantasi forestillet os et eller 
andet paradenummer i anledning af påsken. Men det var der ikke noget af her. Om det er fordi de er 



fattigere end spaniolerne – hvor vi har haft uforglemmelige oplevelser – skal jeg lade være usagt. 
Det kan jo også være, at de ikke er helt så katolske, når det kommer til stykket. Og så er vi nok et 
godt stykke af vejen på linje med dem.

Vi driver Renaulten 80 km. videre 
op i højderne til den lille bjergby 
Marvão, der ligger i næsten 
1.000m. højde, og kun 5 km. fra 
den spanske grænse. Og der ligger 
den godt.

Med borg i den ene ende af 
klippen.

Og byen med kirke i den modsat 
ende. Vel nærmest uindtagelig i en 
fjern fortid, hvor det var 
afgørende at ligge øverst!! Nå, nå.

Selv drikkevand er tilgængeligt i 
store underjordiske cisterner.

At de også sørger for  camperfolket, 
er naturligvis et ekstra plus for os 
tilskuere. Flot parkeringsareal med 
alle faciliteter. Så vi tager naturligvis 
en overnatning her. 

Næste dag, 2. 
påskedag går det 
nedad igen. 
Ganske få kilometer herfra ligger den lille kurby Castelo de 
Vide, på en sydvendt skråning, og naturligvis også med 
borg og by, som det nu tilsyneladende hører sig til på disse 
kanter.

Men også med en blanding af gammel kultur og moderne 
kunst, der var pænt repræsenteret på kirkepladsen.



Vi havde sat vores lid til noget internetforbindelse her i byen. Og det lykkedes da også. 
Receptionisten på det lokale kurhotel gav os med stor venlighed lov til at bruge hotellets WiFi, selv 
om vi ikke var gæster. Det var flot! Vi 
trissede tilbage til camperen, der holdt ved 
det lokale stadion. Startede computeren 
op. Og vupti – så kunne vi også uden 
besvær locke os på det kommunale net. 

Så vi fik checket vores mailbox, generet 
vores venner med ”Rejsebreve”, løst små 
krydsogtværsopgaver og ikke mindst 
checket netaviserne, og sikret os, at Daisy 
og Helle stadig styrer ”butikken Danmark” 
med hård hånd!

Dagens rejsemål var dog ikke nået endnu. 
Så i forsigtigt tempo fortsatte vi ad 
smukke akaciealleer, hvor modgående 
trafik heldigvis var beskeden, til Bgem. 
Da Povoa. Bgem. Er en portugisisk 
forkortelse for dæmning. Dem er der 
utallige af her i området, og er yndede 
udflugtsmål for portugiserne, når familien 
skal på picnic.

Og det er noget de forstår. Her er virkelig 

liv og glade dag, med alt hvad hjertet 
kan begære ud i det kulinariske.

Og det lille beskedne traktørsted, der 
nærmest minder om et let kamufleret 
hønsehus har kronede dage, med en 
omsætning, der med garanti også 
overstiger ”skattefars” vildeste 
forventninger. Så ”hønsefatter” så 
virkelig tilfreds ud!

At vi også deltog i festen med en enkelt 
iskage, skal kun med for at bidrage til
 

billedet af alsidigheden i løjerne!

Senere fik vi dog vin til maden. Det er trods alt 2. 
påskedag.

Her gør man også et ihærdigt forsøg på at tiltrække 
camperfolket. Der er indrette splinterny holdeplads med 
toiletbygning og camperfaciliteter, der er til fri 
afbenyttelse. Det er flot!



Og hele herligheden ligger ned til 
den opdæmmede sø, der er 
inddæmmet helt tilbage i 
1920erne, hvor en lokal, 
forudseende ingeniør, fik den 
gode ide, at man her godt kunne 
trænge til både stabil 
vandforsyning som elektricitet.

Og det har man så stadig glæde 
den dag i dag.

Og den gamle dæmningsvej? Jo, 
den er skam stadig farbar. Men af 
gode grunde lysreguleret fra 
begge sider. Og autocamperen 

kunne lige presses igennem, med tungen lige 
i munden!

Vi tager et par overnatninger. Nyder den 
vidunderlige natur og vores medbragte 
læsestof.

Og så er det jo ingen sag, når kokkepigen 
bakker op hver dag, med små lækre 
diætretter!!

Og om galt skulle være, er det jo dejligt, at 
man i billedbehandlingsprogrammet selv 

kan bestemme, hvor fed man vil være!!
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Onsdag den 11. april kører vi fra det lille picnicområde ved dæmningen. Vi trænger til et pitstop på 
en campingplads, så vi kan få muget ordentligt ud i vognen, og vasket lidt tøj. Der er ikke så mange 
at vælge imellem her i 
nærheden, men Ortiga 
lyder fornuftigt. Pladsen 
ligger lidt fra alfarvej, men 
smukt ned til Tajofloden, og 
tæt på endnu en dæmning. 
Så Tajofloden er tæmmet  i 
fremskridtets hellige navn, 
og ikke den brusende flod, 
vi godt kunne tænke os. Til 
gengæld har man så 
etableret ”badestrand” her 
150 km fra kysten. 
Pladsen er kommunal, så vi 
er ret sikre på, at prisen så 
også er fornuftig. Og det er 
jo ikke helt uden betydning. 

Vejret har ikke været helt 
som vi kunne forvente. På den anden side, var den første måned over forventning, så ud fra det 

gennemsnit er vi ret godt tilfredse. 

Men lokalbefolkningen fryser her i 
vinterkulden, og er klædt på, som en 
finsk samer.
På forespørgsel skal det ikke komme an 
på et lille smil til fotografen.
Og efter et lille kækt ret på hatten, er 
billedet i kassen!

”Supermarkedet”, der vel svarer til en 
dansk høkerbutik i 30erne venter man 
pænt på åbner – en halv time efter det 
annoncerede tidspunkt. Det tager alle 
med en knusende ro!



En lille jernbane har man også. 
Den kører langs Tajo i øst- 
vestgående retning, og standser et 
par gange i døgnet her.
Vi var tilfældigt på stationen, da et 
arbejdstog holdt ”siesta i baren”, 
og som gammel jernbanemand var 
det jo nærliggende at prøve om 
”tommelfingeren” stadig virkede.
Og det gjorde den. Vi kunne 
komme med til ”verdens ende” - 
eller i hvert tilfælde til 
endestationen. ”Bare hop ind”!
Det gjorde vi nu ikke. Et kig på 
lokoføreren, gav os det klare 
indtryk, at han skulle være glad 

for, at der var spor, der hvor han skulle hen!

Det blev til fem god dage på camping Ortiga, 
og prisen var som forventet fornuftig. Alt i alt 
5,40 € pr. døgn incl. gratis internet. Det er 
næsten for godt til at være sandt.

Mandag den 16. april er det afgang. 

En køretur på godt 150 km. bringer os endnu 
lidt længere nordpå til Monsanto. En lille 
malerisk by, der klamrer sig til en bjergside, 
og selvfølgelig godt i læ af en gammel borg.

Monsanto er kendt for sine noget 
ejendommelige huse, der er bygget under og mellem store granitsblokke, der for millioner af år 
siden er skudt op på grund 
af voldsom vulkansk 
aktivitet.

Den lokale caffeejer – 
hollænder men portugisisk 
gift – underholdt os nogen 
timer omkring Portugals 
sociale og politiske 
problemer, og pegede bl.a. 
på den udbredte 
korruption, de lave 
lønninger, og flugten fra 
de små samfund. Her i 
byen er kun 83 
indbyggere, heraf kun tre 
børn. Mindstelønnen, som 
hovedparten må ernære 
sig ved, er 470€. Og når



 omkostninger til bl.a. 
sygesikring er betalt, er 
der 420€ tilbage. 
Og her er tale om 
månedslønninger!
Hun var overbevist om, 
at man her kun undgik 
egentlig sult, fordi de 
fleste havde en stump 
jord, hvor man dyrkede 
daglige fornødenheder.

Lidt trist at høre, og vi 
må også erkende, at 
Portugal i al 
almindelighed ikke 
ligefrem oser af velstand.

Så grisen herunder – og det er den til 
venstre – bliver bestemt ikke holdt 
som kæledyr, men må nok være 
indstillet på at lade livet, når vægten 
er tilpas stor.

Og jo større jo bedre.

Her er ikke tale om baconsgrise til 
eksport.

Og gyllen!

Den slipper man såmænd nok af med.

 

På betryggende vis!

”Caffemutter” gav os også et lille 
tip om en seværdighed blot 15 
km. herfra. Så selv om 
planlægningen sagde Belmonte, 
drejede vi alligevel til højre mod 
Penha Gracia, da vi kom ned fra 
bjerget.



I byen er der en 
meget smuk 
forkastning, med 
gamle romerske 
bygninger, der nu er 
forladt. Endvidere er 
der en masse fossiler 
i området. Og det 
kan en ”gammel 
stensamler” som 
Lissie jo ikke stå for. 
Så formiddagen blev 
tilbragt i samvær 
med ”gammelt 
ragelse”, uden vi dog 
faldt over nogle 
interessante 
levninger.

Ankomst Belmonte 
midt på eftermiddagen.

Ikke den mest 
interessante by vi har 
besøgt, men da vi slår 
os ned bag 
turistkontoret, for en 
enkelt overnatning, 
opdager familiens 
bedste hacker, at der er 
internetadgang.

Og så kan vi jo lige så 
godt få sendt vores 
oplevelser ud i 
cyberspace.

Vi fik vist ikke fortalt, at Portugal har en ret betydelig 
produktion af kork.

Og det er jo ret ejendommeligt, at et træ år efter år kan 
maltrakteres på denne måde, og stadig bibeholde saft og 
kraft til næste beskæring.

Og så bliver hovedparten af produktionen kun brugt til at 
holde selv dårlig vin inde i flaskerne, indtil vi propper af, 
og med en lidt ligegyldig bemærkning kaster proppen i 
skraldespanden!



 Rejsebrev 8. Forår 2012.

Tirsdag den 17. april. Sidst på eftermiddagen ankom vi til Belmonte, og efter vores informationer, 
skulle det være ”stedet med den 
pragtfulde udsigt”. Det er den 
formulering, de fleste 
turistbrochurer anvender, hvis 
adgangen til oplevelser ellers er 
lidt tynd. Og det gjaldt da også 
her. Men borgen slap vi nu ikke 
for.
 Vejret er ikke det bedste. Om 
natten blæste det en ”halv pelikan” 
med regn og rusk, så vi overvejede 
at flytte camperen, da vi lå i læ 
bag to store træer. 
Vores magelighed overvandt dog 
frygten, og vi slap da også uden 
skader på vognen.

Billedet snyder! Det er taget i et kort 
øjeblik, hvor solen skinner. Temperaturen 
er heller ikke noget at råbe hurra for, så vi 
vender sæderne i kørselsretningen, og 
lægger an til lidt ”kærlig pleje” på 
campingpladsen i Guarda blot 26 km. 
herfra.

Det viste sig at være noget af en satsning. 
Pladsen var gammel og nedslidt. Overalt 
er der kæmpe grandtræer, så det er 
umuligt at få et strejf solskin, når- eller 
hvis den brød igennem regn og tåge.
Og når een havde været i bad, var der kun 

kuldslået vand til den næste i rækken. Oveni ligger Guarda i 1.000 meters højde (det vidste vi 
selvfølgelig) og så er temperaturene nær frysepunktet det meste 
af døgnet. Så det blev til en hurtig ”paraplytur” i byen, med et 

hurtigt kig til 
katedralen, 
hvorefter vi 
søgte ly i det 
ret 
imponerende 
indkøbscenter. 
Her var der 
både lys, vand 
og varme!



Og så kunne vi købe en hel 
”take away” kylling for bare 
3,50€. Så aftensmaden var 
også i hus den dag. 

Vi kører fra Guarda tidligt 
næste dag, krydser grænsen 
til Spanien efter knap 50 
km. og holder 
eftermiddagsstop i 
Salamanca. Vi burde nok 
have skænket byen større 
opmærksomhed, men et lille 
indtryk fik vi dog efter en 
hurtig rundtur til de mest 
anbefalede seværdigheder, 
bl.a. Plaza Mayor, derefter 

sigende er en af Spaniens smukkeste.

Og så sælger de pattegrise i hele længder. Vi 
lurede lidt på krabaten, men blev enige om, at den 
nok ikke kunne proppes ind i ”krematoriet”. Så 
alternativt blev til en lille lammeryg, som vi har 
gode erfaringer med.

Så efter en tur på ”grisestien”, blev det lille hjem 
atter tvunget ud på Autovia med kurs mod 
Valladolid, hvor vi havde planlagt en enkelt 
overnatning på den kommunale camperplads.

Bebyggelsen er sparsom over den Spanske 
højslette, men sammenlignet med sidste besøg for 
25 år siden, er området nu opdyrket og frugtbart, 
da der er investeret i store vandingsanlæg.

Valladolid er en anselig by med omkring 400.000
 

tusind indbyggere. Den er de 
seneste 50 år vokset med 
ekspresfart – og resultatet er ikke 
lige kønt overalt. 

Det vil vi ikke vise, men et billede 
af domkirken kan vel ikke skade.

Om den så er nogen 
skønhedsåbenbaring er vel en 
smags sag.



Fredag den 20.april checker vi ind på campingpladsen i Burgos. Vejret er stadig en lidt blandet 
fornøjelse, og da byen også ligger i næsten 1.000 meters højde, er temperaturene til den kølige side. 
For dem der er på pilgrimsfærd på Caminoen, er Burgos er ”must”. Det bærer byen også præg af. 
Overalt ser man ”bodsgængere” i 
alle aldre og nationaliteter på vej 
mod Santiago de Compostella. Vi 
talte med en ung dansker på en 
tappasbar. Han var på vej fra en 
Fransk destination. Havde sat to 
måneder af til formålet og ville alt 
i alt tilbagelægge 800 km. på 
”apostlenes heste”. Derefter lidt 
sommerferie i Danmark, og så til 
USA for at studere. Han var en 
sød fyr, og havde tilsyneladende 
helt styr på tilværelsen.

Hovedattraktionen i Burgos er 
domkirken, der er Spaniens 
tredjestørste, og er et sandt 
festfyrværkeri af høje tårne og spir. Interiøret er overdådigt ud over alle grænser, og viser til 
fuldkommenhed den katolske kirkes evner til at inddrive midler til den slags pragtudsmykning! 
Men smukt er det. Og arkitekturen er ganske enestående, når man samtidig betænker, at den er 
opført i to omgange mellem 1200 – 1400 tallet. 

Det bliver til tre 
overnatninger i Burgos.

I morgen den 23. april triller 
vi over Pyrenæerne og 
lægger os til ro på den 
Franske vestkyst lidt syd for 
Bordeaux i højde med 
havoverfladen og 
forhåbentlig lidt mildere vejr.
Men det må jo komme an på 
en prøve!
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Mandag den 23. april kører vi fra Burgos. Den Spanske højslette er her i nogen grad blevet 
opdyrket siden vi var forbi for 25 år siden. 
Det skyldes ikke mindst enorme 
kunstvandingsanlæg, der er en klar 
forudsætning herfor. Der er langt mellem 
oplevelserne her, så vi bruger dagen til et 
længere stræk, og lander ved en lille marina i 
Ste Eulailie en Borne i Frankrig efter godt 
400 km. Det bedste man kan sige om den 
lille flække er, at ænderne har det godt. De 
behøver ikke hoppe i vandet for at blive 
våde. Det klarer pytterne efter en god gang 
heldagsregn.

Atlanterhavet trække naturligvis efter en 

måned uden et kig til saltvand! 

Så vi kører langs kysten, triller ud 
i klitterne for at få suset fra 
Biscayen efter flere dage med 
stormvejr.

I vores håndbøger er der et fint 
billede af et par solturister med 
underteksten: ”Forvent ikke at 
være alene på stranden i 
Biscarosse”!  Den eneste vi mødte 
var en ældre lystfisker, hvis eneste 
udbytte var gummistøvler fyldt 
med vand i et uagtsomt øjeblik. 

Så her er badesæsonen bestemt 
ikke startet endnu.

Længere oppe ad kysten er 
klitterne blæst op i omkring 100 
meters højde, så Råbjerg Mile 
syner ikke meget i 
sammenligning.

Vi forsøgte at klatre til tops, men 
opgav. Vi havde jo også set 
Atlanterhavet for få timer siden!

Så eneste udbytte af den 
anstrengelse var sand stort set 
overalt.



Arres får også en overnatning ved 
den lille fiskerihavn. Det helt store 
nummer her er østers i rigelige 
mængder. Men da Lissie kun er til 
een eller højest to af dem nytårs 
aften, sprang vi den fornøjelse over, 
og nøjes med et kig til bassinerne 
med de forjættede bløddyr.

Næste dag runder vi Bordeaux. 
Fortsætter langs Garonnes østlige 
bred, hvor vinstokkene er ved at 
sætte nye skud på selv gamle planter.

Vejret er fortsat en blandet 

fornøjelse, så vi slår os ned i den 
lille slusehavn i Mortagne sur 
Gironde. Vi har været her tidligere, 
og her er for en beskeden betaling 
alle faciliteter til rådighed.

Havnen er en lille slusehavn, med en 
lang udsejling til Garonne. 
Vanddybden i bassinet vedligeholdes 
ved at tømme basisnet ved ebbe med 
en kraftig pumpe, samtidig med en 
muddermaskine hvirvler pladder op 
fra bunden. Meget smart fundet på!
Det betyder dog at lystbådene graver 
sig godt og grundigt ned i mudderet 
under den proces. Men så bliver de 

jo også på ret køl så længe. 
Fra Garonnes udmunding er der direkte afgang til ”Guds eget land”. Og med en hurtigsejler og en 
kvik navigatør, kan den lille tur over ”Dammen” vel ikke 
tage mange dage.



Fredag den 27. april følger vi kysten nordover. I regndisen 
skimter vi henholdsvis Ile Dóléron og Ile de Re. Runder 
Rochefort, hvor der ikke var flertal for at aflægge 
marinemuseet et besøg! Men man kan jo ikke vinde hver 

gang. Og lidt demokrati skal det jo også være plads til!

Det blev i stedet til en hurtig bytur og overnatning i La Rochelle. Hyggelig gammel by og havn, der 
dog ville have vundet et par ekstra ”kokkehuer”, hvis solen havde skinnet blot et par timer. Men det 

gjorde den så ikke!

Og det tvinger os så til at krybe i ly 
på en campingplads et par dage i 
Bretignolles sur Mer, lidt længere 
oppe ad kysten, medens vi venter på 
en opklaring vestfra!

Om det skulle ende med ren 
”badeferie” er nok tvivlsomt!

Vi har dog stadig en klar erindring 
om, hvordan det kunne være. Og det 
er nu meget rart, når man nu sidder 
inden døre med den lille varmeblæser
 

på fuld overtid stort set hele døgnet!
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Mandag den 30. april kommer der en lille ændring i vejret. Så efter et par våde dage i Bretignolles 
starter vi den lille Renault endnu engang, og kører til St. Malo på Bretagnes nordkyst. Den gamle 
by ligger på en lille ø i Rance-
flodens munding, omgivet af 
havnebassiner. Tidevandet her 
er 10 – 15 meter, så havnen er 
som de fleste på kysten en 
slusehavn, med en del trafik af 
mindre skibe.

Den gamle by ligger bag 
vældige fæstningsmure, og var 
tidligere hjemsted for 
Korsarerne, der var 
statsautoriserede sørøvere i det 
17. og 18. århundrede. Byen 
blev stort set jævnet med 
jorden under 2. verdenskrig, 
men er genopbygget, og er i 
dag et yndet turistmål.

Nogle sørøverskibe havde en 
anselig størrelse, og kan næppe 
sammenlignes med
datidens danske kaberskibe.

Når man er på de kanter, er Mont St-Michel et ”must”.  Så dagen 
efter kører vi de 50 km. til den lille klippeø, der regnes for en af 
Frankrigs mest besøgte seværdigheder. Vi havde dog ikke helt taget 
højde for, at 1. maj er fridag i Frankrig, så vi havde en fornemmelse 
af, at hovedparten af de 3 mio. gæster, der årligt aflægger øen besøg, 
havde lagt deres vej forbi den dag!

Men imponerende  er den lille klippeø, hvad enten man ser den fra 
forsiden.



                                                           Eller fra bagsiden.

Vi bruger et par dage 
på invasionskysten. 
Selv om vi har været 
her flere gange 
tidligere, så mærker 
man stadig historiens 
vingesus, og bliver 
rørt i vores inderste, 
når vi besøger den 
store Amerikanske 
kirkegård ved 
Omaha Beach. 



Eller Point du Hoc, hvor en 
Rangerbataljon måtte forcere 
de 30 meter høje klipper, 
efter landsætning på den 
åbne strand under kraftig 
beskydning fra tyske 
stillinger på toppen af 
klipperne.

Og selv om et kraftigt 
forudgående bombardement 
havde taget noget af 
kampgejsten fra tyskerne, 
havde det været vanskeligt at 
beskadige de op til 3 meter 
tykke bunkersanlæg 
alvorligt.

Området henligger i dag stort set urørt 
som de blev forladt efter kampene, og er 
et af de store besøgssteder på kysten.

Turistindustrien er dog ikke gået sporløst 
hen over invasionskysten, og vi kan fra 
gang til gang se, at man gør sig stedse 
mere ihærdige anstrengelser for at 
vedligeholde interessen for området. 

Man kan ikke bevæge sig mange 
kilometer, før man støder ind i endnu et 
museum med effekter og – må man sige – 
glimrende visuelle informationer om
 

slagets gang.

Vi vil dog nøjes 
med at vise resterne 
af den enorme 
præfabrikerede 
invasionshavn ved 
Arromanches. 

146 store 
betonsænkekasser 
udgjorde 
dækmolerne, og de 
blev sejlet over 
Kanalen med en fart 
af  7 km. i timen.



Hvis man vil køre langs kysten 
mellem Le Havre og Calais 
uden motorvejsafgift – og det 
vil vi – så kommer man virkelig 
ud på landet og gennem et utal 
små landsbyer, der nedsætter 
gennemsnitsfarten til under 50 
km/t.  Så det kræver nogen 
tålmodighed, en del gearskift og 
opmærksomhed i de mange 
rundkørsler. Efter en del 
uenighed mellem os og GPSen 
havner vi sidst på dagen i St. 
Valery en Caux, der ligger 
smukt i et flodudløb mellem 
stejle klinter ud til Kanalen.

Og her kan man også lide 
autocampere. På det yderste 
molehoved er der indrettet plads til 
50 stk. Naturligvis uden betaling!

Og på kajen er der friskfanget fisk 
og skaldyr til en fornuftig pris sidst 
på dagen.

Selv om det ved ebbe kan være lidt 
besværligt  at få dem i øjenhøjde 
med kunderne.

Ellers alt vel her. 
Vi venter dog 
stadig på lidt sol 
og sommer, som 
tilsyneladende 
lader vente på 
sig. På den anden 
side har vi jo selv 
valgt en vestkyst 
i år. Så sådan skal 
det være!
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Lørdag den 5. maj arbejder den lille gasvarmer stadig på overtid, og vejrudsigten lover ingen 
ændring den kommende uge, så vi 
beslutter, at springe Holland over denne 
gang, og vende næsen mod Drøsselbjerg ad 
den hurtigste rute. Så det bliver tre hurtige 
overnatninger i

       Gravelines i Frankrig

                          Senden                                       og                    Flensburg i Tyskland

Drøsselbjerg når vi tirsdag den 8. maj. Men inden vi 
når så langt, må vi lige forbi familiens sidste skud på 
stammen, som nu sammen med de øvrige medlemmer 
skal gives noget større opmærksomhed. 

Vi har kørt 8.363 km. og brændt ca. 885 liter diesel af 
til formålet. 

Vi har haft i alt 71 overnatninger. Heraf 35 på 
campingplads og 36 som ”fricampere”, hvor vi nu 
kunne finde husly.

Vi har haft en pragtfuld tur, og planlægger nye 
oplevelser til efteråret igen.

Mange kærlige hilsener til alle jer der gider følge vores 
oplevelser ”på nettet”.




