Beretning fra efterårstur med autocamper til Spanien og Portugal m.v.
Forfattet af Torsten Baun.
REJSEBREV 1
Fredag den 28. august 2012.
Camperen er pakket dagen
i forvejen. Klokken er
08.30 og vores gode
naboer Hermod og Bodil
vinker farvel, og mener
også, at billede til arkiver
er på sin plads.
På vores efterårstur har vi
ikke travlt, og slet ikke når
vejret sydover ser tåleligt
ud. Så Lissie har sat en
øverste
grænse
pr.
dagsrejse på 600 km. Og
det må vel også være
rigeligt, hvis vi skal have
sjælen med. Og det siger H
C Andersen jo et sted, at
man skal.

Så kl. 14.00 – efter blot
451 km. hiver vi bremsen i
Sittensen, lidt syd for
Hamburg. En lille hyggelig
tysk provinsby, hvor man
er ved at renovere den
gamle vandmølle.

Et stop mere– og så er vi i
Dudenlange
i
Luxembourg.
Det passer med vores
rejseplan, og så kan vi
tanke billigdiesel.
At dieselen er billig her,
skal nok tilskrives det lille
fyrstendømmes
finansforretningen,
der
dækker væsentlige dele af
de offentlige udgifter.
Så skatter – både direkte
og indirekte er lave – og så
skulle man jo være et
skarn, hvis man ikke
benyttede sig af det. Når
man nu er lige i nærheden,
og i øvrigt glemmer de gode borgere i andre EU-lande, der her gemmer ”vel fortjente
formuer” for det hjemlige skattevæsen!!
Nå – vi er jo ikke ude for at politisere. Det er trods alt en fornøjelsestur.

Og en skøn gammel kirke har der da
også været råd til.
Luxembourg kører man igennem på
en lille times tid. Så det er ikke der,
vi brænder dieselen af.
Hvorimod Frankrig må bides over af
to gange.

Frokosten indtages i det
grønne.
Og Chateauroux
lægger asfalt til næste
overnatning.
Vi nærmer os nu varmere
himmelstrøg, hvilket
giver typisk sydlandske
attituder som - ”her går
det godt, vi har styr på
tingene”!!
Men vi ligger også tæt på længdegrad 0 – og så skal man være lidt vågen, når GPSen
kodes til næste destination.
Hvis man ikke er det, og lader GPSen selv vælge øst eller vest, så havner man ude i et
mosehul, og så får man en ekstra køretur på ca. 100 km.
Det måtte en ”gammel navigatør” lægge ryg til. Og madammen var lidt mopset!!
Nå – vi havnede da i St. Sever lidt sent på dagen,
hvor idyllen igen var genoprettet.
St. Sever er en hyggelig lille landsby, der bl.a. er
et udgangspunkt for pilgrimsrejsende – El Camino
de
Santiago.
Vi talte med en gammel knark, der kunne
fortælle, at han stadig manglede 900 km. incl. en
tur over Pyrenæerne.
Så man må jo håbe, at han er mere omhyggelig
med at kode GPSen rigtigt.

100 km. På ”apostlenes heste” er trods alt
noget af en udfordring.

Vi er nu nået frem til lørdag den
1. september, og beslutter at
springe en køredag over, da byen
indbyder til lidt ”ferie”. Der er
marked i byen om formiddagen,
hvor vi går helt amok i osteboden.
Dyrt mendejligt. 2 år gammel
lagret ost smager simpelt hen
himmelsk. Og så må man jo betale
det det koster.
Til gengæld var æggene store,
friske og billige, men uden det
obligatoriske stempel vi kender
hjemme. Men det går nu nok
alligevel. Og den unge pige
prøvede med lidt engelsk og
smilede sødt – da vi betalte for
varerne!
Søndag den 2. bliver endnu en
”Tycho Brahes dag”. Vi vågner
glade og forventningsfulde til nye
oplevelser, og opdager – da, at
”vogntoget” er punkteret på det
ene baghjul. Og så på en søndag i
et overvejende katolsk land!!
Fanden stå i det!
Men ”bordet fanger”! På med
vanten – af med hjulet – og på med
reserven,
der
selvfølgelig
er
anbragt langt f..... i vold inde under
vognen.
Operationen lykkes, men vi tør
alligevel
ikke
køre
uden
reservehjul,
så
vi
vælger
campingpladsen i Islares på den
Spanske nordkyst som næste stop.
SOS hjælper os med at finde
nærmeste dækcentral. Og i løbet af
kort tid er problemet løst Der viste
sig at være en utæt ventil, der blev
skiftet.

Så vi kravler op ad hullet igen, og lader de små fortrædeligheder bag os.

Islares er en lille hyggelig
ferieby ikke langt fra Bilbao. Vi
havde planlagt en tur til
Guggenheim Museet, men
opgav, da vi opdagede, at vi
skulle skifte bus tre gange, og
det rakte vores tålmodighed
ikke til.
Selv
at
køre
derind
var
udelukket. Sidst vi parkerede
netop der, var camperen ryddet
efter besøg på museet, og det
ville vi trods alt ikke udsættes
for en gang til.

Derfor pumpede vi cyklerne,
fandt lappegrej frem og cyklede
til Castro Urdiales blot 12 km.
herfra. Hyggelig lidt større by
med
en
flot
udsigt
frahavnemolen ind mod byen.
Det bliver til tre overnatninger i
Islares.
Den videre færd er planlagt ret
detaljeret, men med den elastik
i, at kommer vi til et dejligt sted,
er det der vi bliver, uanset hvad
der er planlagt hjemmefra.

Vejret er helt forrygende med
temperaturer nær de 30 grader
og sol fra en skyfri himmel. Så
hver
gang
vi
møder
en
badestrand, afviger vi fra den
oprindelige plan, hvilket betyder,
at
de
næste
fem
dage
udelukkende står i ”badeferiens
tegn”.
Så i et måske lidt trist
efterårsvejr, vil vi glæde jer med
en lille kavalkade, når vejret er
sommerligt her på en ellers
ugæstfri kyst ud til Biscayen.

Overnatningsplads i Cudillero.
Her fik vi også en overnatning.
Men det er jo ikke alle, der kan
tillade sig samme luksus som
os.

Vi møder også en arbejdsom
lokalbefolkning, hvor det nok
mere
er
håndelaget
som
garnbøder end udseende, der er
afgørende for chancerne på
ægteskabsmarkedet.

Og
når
alle
arbejdslivets
genvordigheder er vel overstået,
er det altid rart, at kunne sætte
sig helt stille på en bænk med
udsigt over det hav, der her er
ret afgørende for, om der
kommer brød på bordet næste
dag.
Og har man så oven i købet
kirkemuren at læne sig op ad,
bliver der også til et lille smil og
et vink til en lidt nysgerrig turist!
Og så er alle jo glade!!
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Mandag den 10. september.
Baskerkysten er ikke kun små
idylliske
bugter
med
hvide
sandstrande. Den har også sin
”Solkyst”
med
hoteller
i
vandkanten og badekabiner på
stranden.
Helt så slemt som i Benidorm er
det dog ikke. Og så er det
overvejende spanske feriegæster,
der nyder Gijons herligheder.
Vi tog en rundtur på promenaden,
og kørte videre efter et partimer.
Vi nærmer os Spaniens vestligste
punkt med Galisiens hovedstad La
Coruna.
Byens hovedattraktion er det
gamle romerske fyrtårn og det
ældst fungerende i Europa.
Det
var
også
herfra
den
”Uovervindelige Armada” sejlede
mod England med 130 krigsskibe.
Flåden røg ind i dårligt vejr – de
har nok manglet Woldborg – og
forliste med halvdelen af flåden.
Og så var det slut med Spanien
som sømagt.
Og al den fortrædelighed blot fordi man ville hævne halshugningen af katolske Mary!

I Danmark solgte vi trods alt ikke flåden for en enkelt kvinde. Den fik Englænderne i magsvejr,
helt uden sværdslag 100 år senere!! Og så var det jo også slut med vores status i den retning.

Fra toppen af fyrtårnet er der
en pragtfuld udsigt over byen
og den lille badestrand, hvor vi
skyllede sveden af kroppen
efter de 242 trin, der først
måtte forceres.

Den gamle bydel er hyggelig. Smalle gader med overvejende fiskerestauranter og små eksklusive
butikker.

Onsdag den 12. september
vender vi næsen sydover langs
vestkysten som spaniolerne også
kalder Costa de la Murte (Dødens
Kyst). Og vel ikke helt uden grund.
Hvem kender byen Laxe? Nej
vel! Den er for længst gået i
glemmebogen. Men i 2002 var der
en uheldig kaptajn på olietankeren
”Prestige”, der kom på alverdens
forsider, da tankeren forliste,
knækkede midt over, og lod
77.000 tons råolie drive ind på
kysten. Her ti år efter er sporene
slettet, og strande og fiskeri er
tilbage som inden katastrofen.

Lidt syd for Laxe ligger Muxia.
Også et lille samfund yderst på
vestkysten med fiskeri som
hovederhverv. Et med garanti ikke
særlig velstående samfund.
Men den lokale jomfru Virxe da
Barca, skal bestemt ikke lide
nogen nød, så hende er der
bestemt ingen grund til at have
ondt af. Hun har fået bolig i flere
etager, og naturligvis med god
udsigt.

Men for os almindelige dødelige er
der nu også håb. Kan man proppe
madammen gennem hullet under
stenen, skulle det være et godt
middel mod gigt og nyrelidelser.
Vi prøvede – Og prøvede!!!

Man kunne godt komme samme
vej ud igen. Så vi fortsatte sydover
mod Cabo Finisterre, der ligger
lidt fra alfarvej.
Vi tog en lille genvej, sparede
nogle
kilometer,
og
mødte
heldigvis ikke mange modkørende
trafikanter.

Cabo Finisterre. Et fikspunkt for
søfolk, og et symbol for pilgrimme,
der vandrer Caminoen.
Her afbrænder de deres tøj – altså
pilgrimmene
–
og
smider
vandrestaven i havet som symbol
på det gamle liv, de lægger bag
sig.

Der var mange af den
saliggjorte bodsvandrere.

slags

Hele forbjerget foran fyret flyder i
aflagte sko, sokker og alle mulige
beklædningsgenstande, så det
mere lignede en losseplads, end et
sted for ydmyge tjenere for
herren.
Nå!. Det kan jo også være, at de
ikke er særlig gode pyromaner, og
at de efter flere forsøg med
stormtændstikker
har
måtte
opgive deres forehavende.

Vi fandt en overnatningsplads,
hvor selv den mest optimistiske
ejendomsmægler næppe kunne
finde en bedre beliggenhed til den
pris!

Og nød solnedgangen over Atlanten, der næppe findes smukkere!
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Torsdag den 13. september.
Cabo Finisterre, kendt
som Verdens Ende. Det
mægtige fyrtårn vogter
stadig et af de forræderiske
steder på kysten.
Tilnavnet er ikke givet af
pilgrimme
og
andet
godtfolk.
Stedet var den yderste
grænse
for
romernes
verdensbillede,
heraf
navnet.

Vores næse vender stadig
sydover. Ad småveje over
stok og sten, har vi sat
kursen
mod
en
autocamperplads lidt nord
for Galisiens største by,
Vigo.
Umiddelbart
var
forventningerne til pladsen
ikke overvældende, da den
efter beskrivelsen nærmest
mindede om en noget
forsømt parkeringsplads.
Derfor var glæden så meget
større, da vi ankom til
Arcade, og opdagede, at vi
får
første
parket
på
starndpromenaden og udsigt til den lille fiskerihavn.

Så vi fortsætter vores driverliv,
og er på det nærmest fast
inventar på badestranden de
næste fire dage.

Middagsmaden henter vi i den
lokale
fiskeriauktion.
Ikke
noget stort hus, men fisk er
der, og til rimelige priser.
Et kg. halvpundsål til 12 € må
vel siges at være en fornuftig
pris, selv om flåningen er på
eget ansvar.
Det håndelag havde vi dog lært
for mange år siden i Korsør,
når vi til stort morskab
betragtede
”Peter
Bums”
heroiske kamp, og i en pæn
brandert , fange og flå den
slimede ret!!
Her klarede vi det dog i pæn
ædru tilstand.
Alt går dog ikke op i badeliv og
ålespisning.
En dag i Vigo bliver der også
plads til.
Vi
opdager,
der
er
togforbindelse herfra. Ganske
vist ikke med dansk IC tilbud,
men mindre kan jo også gøre
det.
Lørdag er der en forbindelse
hver vej, morgen og aften. Til
gengæld kører toget til tiden,
og priserne er rimelige, og så
er vi fri for at lede efter
parkeringsplads, hvilket kan
være noget af en opgave.

Vigo!! Jo. Vel ikke den helt
store oplevelse.
Vi ved Asger og Inge har været
”på kryds” hertil.
Det var vi så også, og fik et kig
på
”Østersgaden”
bag
terminalen.

Vi nød synet af det lokale
folklore.

Var til ”globryllup” i domkirken

Og var tilbage ”på pladsen” inden solnedgang

Mandag den 17. september
var det meningen, vi skulle til
Portugal, men ”bliver Stoppet” på
grænsen af en hyggelig lille by, vi
tidligere blot har passeret.
Tui ligger ved grænsefloden Rio
Minho, og lægger græs til vores
næste overnatning.

Vi prøver også fortvivlet at
komme på nettet, men må
konstatere, at det på denne tur
har været lidt af et problem, selv
om vi også ind imellem prøver at
tage højere magter til indtægt for
vores forsøg. Det virker heller
ikke efter hensigten!

Grunden til vores ikke planlagte ophold er
udsigten til
Eifels gamle bro, der er opført i 1886, og stadig
bruges til lokaltransport og jernbane.
Eifel var pioner indenfor jernkonstruktioner i
industrialiseringens barndom, og byggede bl.a.
utallige broer i hele Europa.
Nogle er heldigvis bevaret, og vidner om en
dristighed
uden
lige
i
sin
tid,
hvor
styrkeberegning ikke just var på et optimalt
niveau, og moderne
autocat lå langt ud i fremtiden.

Og i en stille stund ved
flodbredden,
kunne
den
tanke godt strejfe en, om
ikke vores gamle broer, også
i
et
vist
antal,
var
bevaringsværdige
for
kommende generationer!
Det var da værd at overveje,
selv på bekostning af lidt
velfærd.
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Tirsdag den 18. september.
kører vi ind i Portugal.
Vi kommer ikke over Eifels
gamle bro, der er lidt svært
tilgængelig for vogntog i vores
størrelse på grund af broens
løbende
vedligeholdelsesarbejder.
Så
vi
nupper
den
nye
”Autopista”, men kører hurtigt
fra, og følger vejen langs
Minhos bred til dens udløb i
Atlanterhavet.
Frokost og nødvendige indkøb
foretages
i
Caminha.
Grænseby
med
færgeforbindelse til Spanien.
Færgen godkendes!
Taksterne absolutrimelige – det
er utroligt de kan leve af den
forretning

Udsigten
frafrokostbordet
fejlede heller ikke noget.
Nået hertil på vores tur, har vi
planlagt et lidt længere ophold
på campingplads.

Udbuddet
er
ikke
overvældende på denne årstid,
men Ancora, få kilometer
længere sydpå, byder på en
helårsåben plads med alt
inklusiv til kun 12 € pr.
overnatning.
Vi
har
det
sådan
med
campingpladser, at det første
indtryk
altid
virker
lidt
forstemmende.
Her
er
overvejende
standpladser
og
kun
få
muligheder for os vagabonder.
Men vi falder hurtigt til. Har et
par hyggelige spanske naboer,
så humøret fejler ikke noget i
løbet af ret kort tid.
Og når først markisen er rullet ud, grillen gjort startklar og badehåndklæderne fersket af, så føler
vi os virkelig privilegerede, selv om det ikke er et femstjernet hotel, vi kører. Og det ville vi nu
også godt være foruden!!
Vi har stadig 25 – 30 graders
varme og sol fra en skyfri
himmel.
Så de kulturelle indslag – der i
øvrigt også er ret begrænsede
–
er
nærmest
ikke
eksisterende.
Det hele går op i ”hat og
solbriller”, når en væsentlig del
af dagens timer tilbringes med
fødderne i Atlanterhavet.
Egentlig badning i vores
hjemlige betydning, er der nu
ikke tale om. Dertil er
brændingen alt for kraftig på
denne kyst. Man kan til nød
sætte sig i vandkanten.
Om nødvendigt lade sit vand. Og efterfølgende lade naturkræfterne overskylle ens legeme og
fjerne skadelige efterladenskaber fra det kystnære område.
Vi skulle jo nødig have fiskedød som ved de hjemlige kyster, hvem der så end er skyld i det!

Vi har besluttet, at spise
noget mere fisk.
Det er efter sigende godt for
ældre mennesker!
Så det lokale marked må
lægge lokaler til vores
gentagne besøg.
Her finder vi bl.a. verdens
grimmeste
fisk,
hos
markedets kønneste sælger.
Prisen var i top, men det var
kvaliteten bestemt også.

Vi sender mange kærlige
hilsener til familie og
venner. Og en særlig hilsen
til
”søens
folk”,
der
efterhånden glider mere og
mere ud af de royale
nytårstaler.
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Søndag den 23. september
så er festen slut.
Der er klart omslag i vejret, og
meteorologerne lover mindst
tre dage med regn, byger og
noget lavere temperaturer.
Men vi skal nu ikke klage. De
første, snart fire uger, har vi
næsten ubrudt haft sol fra en
skyfri himmel. Så vi klager
bestemt ikke.
Vogntoget er køreklar mandag
morgen efter seks dejlige dage
i Ancora.
Vi tager et sidste kig til Atlanterhavet, da vi nu må undvære
havgus, brænding og saltvand, indtil vi passerer
Lillebæltsbroen for hjemadgående mod Drøsselbjerg.

Vi drejer til venstre, kører ind i landet og efter små 100 km.
kørsel, lander vi i Braga.
Byen var kristendommens højborg i middelalderen, da den
var ærkebispesæde for hele den Iberiske halvø.
156 gudshuse kan den fremvise, hvilket vi dog skal skåne
jer for.

Men katedralen er et besøg værd.
Indvendig en ypperlig barok udsmykning med et
gyldent orgel med 4.000 piber. En del med fødderne i
vand, så de kan slå triller som nattergale, står der i
guiden.
Og så står det nok til troende!

Vejret er ustadigt, så såvel vi, som
byens mange studerende, må pænt
medbringe paraply og regntøj, når
cafélivets glæder og tilbud skal
nydes.

Få kilometer udenfor byen, på
toppen af et lille bjerg ligger et
andet valfartsted.
Bom Jesus er kristendommens
mystik
omsat
til
trappetrin,
fontæner, kapeller og sved på
panden. Men også en kolossal
fiasko. Den har aldrig rigtig rykket i
troende pilgrimme, som f.eks.
Caminoen i Spanien, da man ikke
har kunne opfinde en troværdig
helgen med en håndfast åbenbaring.
Men den er absolut et besøg værd.
Selv i silende regnvejr og flere
tusind trin på halvdårlige knæ.

Tilbage i Braga nyder vi de gamle
azulejos-husfacader, hvor en del
er velbevarede og karakteristiske
for den gamle bydel.

Vi fortrænger det ustadige vejr.

Og er glade for, at vi trods alt nåede at få nogen farve i ansigtet.
Den her kulør havde jo ikke været noget at vise frem efter så
lang tid under sydlige himmelstrøg!

Næste stop Guimarães. En tur på
blot 31 km.
Vi har ikke travlt, så på vejen,
snirkler vi os op til Monte
Sameiro med valfartskirke når
man kigger den ene vej.

Og en vidunderlig
Braga modsatte.

udsigt over

Så selv om afstandene er korte,
kan vejen godt blive lang. Især når
vejene her i området må siges at
være til den lidt ringere side.

Men hvorfor skulle vi også give os i
kast med at overhale et vogntog
med træstammer. Han kører trods
alt for ”brød”. Vi kører af ”lyst”, og
har som sagt ikke travlt. Nå! Det er
jo heller ikke sikkert, han ville give
plads!

Vi ankommer til Guimarães ved
frokosttid,
og
flakker
noget
forvirret rundt omkring den gamle
bydel i det forfængelige håb at
finde en p-plads.
Det er umuligt. Så redningen bliver
den lokale jernbanestation, der
bliver
nabo
til
vores
søde
nattesøvn.
Vel ikke den fornemmeste udsigt vi
har haft. Men alt ånder fred og ro,
og den ligger trods alt i gå afstand
fra byen.

Trods sin lidenhed er byen
universitetsby, og summer af
ungdom og liv og glade dage. Den
gamle bykerne har alt af interesse
for en turist.
Hyggelige pladser.

Gamle kirker. Og selvfølgelig en
borg.

Universitetet havde immatri-kulering.
Det gav ”de gamle” visse rettigheder
overfor de nye studerende, der måtte
lægge ryg til adskillige morsomheder
på området omkring borgen.
Men, men!! Vis en kvinde et kamera.
Smil og sig du kommer fra Se & Hør.
Og du er sikker på at få et pænt smil i
kassen!!

Vi havde en hyggelig dag. Og sluttede festfyrværkeriet med den
Portugisiske nationalret, Bacalhau. Klipfisk med smørdampede
hvidkål/porrer og kartofler.
En rigtig herreret, selv uden øl og brændevin! To retter og en
flaske Vinho Verde til 31,00€.
Portugiserne spiser det i tonsvis. Unge, gamle, kvinder og
mænd.
I de lokale supermarkeder, er det den fisk, der fylder mest på
hylderne. De importeres overvejende fra Norge og Island, men
lander sjældent på Danske middagsborde.
Når de tidligere blev serveret til søs, havde kokken en af sine
dårlige dage, da det meste røg retur.
Ind imellem i luften, direkte gennem serveringslugen til
kabyssen
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Lørdag den 29. september.
Guimarães blev afsluttet med en tur
kabelbane til det nærliggende Penha-bjerg.

i

Det er normalt ikke Lissies livret, men hun
overlevede da både op- og nedtur. Med et fast
greb i kabinekanten virkede det trods alt ikke
så farligt!

Amarante ligger blot 45 km
længere sydpå.
Vi valgte endnu engang N101 i
stedet for motorvejen, og blev
belønnet med en utrolig smuk
tur.
Natlogi
blev
den
lokale
campingplads, der til nogen
overraskelse forlangte 20€ for
en overnatning.
Det er vi bestemt ikke vant til
her i landet, så det blev til to på
pladsen, og en i byen.

Byen er ret beskeden, men har
en utrolig smuk placering ved
Rio Tãmega.
Vi
fejrede
vores
44
års
bryllupsdag med ”en pæn
middag” på balkonen over
floden.
Vi fik hver især vores livret.
Slap for opvasken.
Og fik tid til et lille tilbageblik på
de mange år. Og det var ikke så
ringe endda!!
De fleste vil nok mene, at
Amarante ikke har det helt store
at byde på.
Men det kommer selvfølgelig an
på, hvad det er man går efter.
En ting er helt sikker. At skal der
leveres postkort og billeder til
de glittede brochurer, så er
byen absolut leveringsdygtig,
hvis man har øje for de gode
motiver.

Og her var vi for en gang skyld
rimelig heldige! Både i dagslys.
Og ved nattetid.

I Week-enden stod byen på den anden ende.
Det lokale musikkorps traskede rundt i gaderne
fra tidlig morgen til sen aften med sækkepibe og
trommer, og på byens festplads var der
almindelige selskabslege for såvel børn som
voksne.
Vi syntes især trommeslageren var festlig, da
han gav os erindringer tilbage til FDF
tamburkorps i Korsør, hvor vores børn også
havde svært ved at holde trommen fri af
asfalten!

De rigtige børn her kunne bl.a. lære lidt om
tidligere tiders landbrug. Og den visdom er jo
rar at få med ind i voksenlivet, så man ikke tror,
landbrug er en køledisk!

Det lokale lørdagsmarked kan være lidt
af en prøvelse.
Især når man egentlig ikke mangler
noget.
Men ind imellem må man jo ofre sig lidt
for husfreden og den gode stemnings
skyld! Det gælder ikke blot os ”osere”.
Men tænk på den stakkels sælger, der
her med garanti tænker: ”Kommer der
for fanden ikke snart en og byder på den
gamle suppehøne, så jeg kan komme
hjem og holde siesta!”
Og manden har jo ganske ret. Hvem
bytter ikke gerne det gedemarked ud
med en tur i drømmeland.

Væk fra sorger og bekymringer.
Ud hvor pepberet gror, og hvor
madammen stadig kunne klare
en størrelse 40!

”På den anden side er det jo også rart med stabilarbejdskraft,
mens jeg er i drømmeland
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Søndag den 30. september sætter
vi kursen først østover, da vi på turen
vil besøge Matheus.
Vi køber billet til parken. Trisser lidt
omkring i den gamle barokhave, og
sikrer os, at logoet på etiketten er
identisk med facaden på slottet.
Det er i øvrigt også den eneste
forbindelse der er mellem den kendte
rosévin og slottet.
Matheus ejes i dag af Portugals største
vinfirma, og produktionen foregår alle
andre steder end i Matheus.
Og flasken. Et godt blikfang. Har man
fundet inspiration til fra en portugisisk
feltflaske fra 1. verdenskrig.

Næste stop Peso da Regua få
kilometer længere mod syd.
Byen
er
Dourodalens
hovedstad.
Den er også dalens grimmeste,
men
ligger
i
fantastiske
omgivelser.
Helt ny autocamperplads med
strømstik midt i byen ned til
floden. Uden betaling!
Så her vil man godt have os
forbi, og give lidt omsætning i
byen.

Der er en del tursejlads på floden.
Vi tager en ”slapper”, og betaler 10€
for en times hyggetur.
Får en sludder med ”kaptajnen”, der
i øvrigt har det store sønæringsbevis,
har sejlet ”world wide” og fiskeri,
men nyder nu hjemlig hygge, og de
små krusninger på Douro.

Hvilket vi kan nikke genkendende til!

At Peso da Regua virkelig er og
har været et trafikknudepunkt
vidner de tre broer om.
Den ældste er for nylig ændret
til gangbro, med skiftende
fotomontager
om
tidligere
tiders hårde slid i vinmarkerne,
og transport dengang man
agede med stude.
Og det er såmænd ikke i så
fjern en fortid.

En del af optagelserne er fra midten af
1900-tallet.
Vi blev et par overnatninger. Havde
forlods lagt 5€ til den ”lokale
parkeringsvagt”. Så helt gratis var det
jo ikke. Han var midaldrende, med
garanti arbejdsløs og uden det store
håb for fremtiden som portugisisk
økonomi ser ud lige nu!

Vi følger nu Douro østover i et
vidunderlig smukt landskab.
Stopper i en ganske lille
landsby, hvor vinhøsten er i
fuld gang.
Spørger lidt forsigtigt med
tegnsprog, om vi må kigge på –
sådan lidt på afstand, hvorefter
formanden
for
plukkerne
kommer og giver hånd og
præsenterer sig.

De er virkelig glade for vores
interesse.
Forærer os glædestrålende
klaser, og er helt iøjnefaldende
stolte af den gode kvalitet.
Der var dog en af pigerne der
mente, at de første klaser
formanden kom med var lige
ringe nok.
Så han måtte pænt hente to
nye specielt udvalgte til os!

Om arbejdet er hårdt! Jo, det kan man vist godt sige.
De gode marker bliver fortsat håndplukket, og
transporten på de stejle skrænter er fortsat på nakken
og med ”apostlenes heste”.
Og man kan næppe forestille sig et dansk
arbejdstilsyn godkende den form for bæresele en
arbejdsdag på mindst 9 timer!
Vi må indrømme, at vi er overraskede over den
venlighed og imødekommenhed, vi møder her i
området.

Her er ikke den normale distance til turister, som
vi kender andre steder.
Her er bl.a. velment nysgerrighed over vores
campere, som i deres øjne må være vild,
uopnåelig luksus, hvor timelønnen for en plukker
er på 5€ i timen.
Og så bliver de oven i købet trukket for spise- og
hvilepauser!

Vi nærmer os næste rejsemål,
Pinhao.
Er taknemmelig for de små
vigepladser der findes med
korte mellemrum langs floden.
For mange ”gratis” vindruer
kan godt give det der på
almindeligt dansk hedder ”lind
mave”.
Vores venner indenfor det
erhverv har sikkert en pænere
latinsk
betegnelse
for
fænomenet.
Og sikkert også en forklaring.

Vi må som godsejeren i gamle dage på disse kanter, klare os
med det lille rejsetoilet, som vi gudskelov har lige ved hånden!
Det er så godsejerens vi ser på billedet. Vores er knap så
”forkromet”. Til gengæld er der rindende vand. Hvis vi husker
at fylde på tanken.
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Tirsdag dag den 2. oktober afgang
Peso da Regula.
Vi tager en lille afstikker til Lamego,
hvor de tilsyneladende har kastet deres
kærlighed på gamle Vespaer.
Vi så flere i gadebilledet, og minderne
står nærmest i kø. Især fra Københavns
navigationsskole, når Aslagsen med Ole
Olsen på bagsædet kæmpede sig op ad
bakke mod Nørrebro Runddel med en
totalbelastning på de små hjul på ikke
under 250kg!

Vi må ned til Douro igen. GPSen
kodes til Pinhao.
Man kan dårligt tale om en by.
Pinhao er en banegård omgivet af
lagerbygninger, søvnige caféer
og et mikroskopisk hovedstrøg.

Banegården blev i 1937 officielt kåret som Portugals
smukkeste, efter en benhård ”Miss banegårdkonkurrence” udskrevet af Salazar. Det var
stationens 24 store fajancer, der gjorde udslaget.

Byen ligger ned til Douro med
nogle af områdets bedste
vinmarker til produktion af
portvin.
Byen har derfor adskillige
kooperativer,
hvor
produktionen lige for tiden
kører på højtryk.
Så det var med nogen
betænkelighed, men en høj
grad af nysgerrighed vi listede
ind
og
kiggede
”det
arbejdende
folk”
over
skulderen.
Vores interesse gav sig straks
udslag
i
en
”forkromet”
rundvisning, afsluttende med en prøvesmagning, tappet direkte fra tønden af en 15 år gammel
portvin, der smagte himmelsk!
Om vi skulle betale? De blev tydeligt fornærmet, da vi lidt forsigtigt tog os til lommerne efter
lidt euro!
Men man skal nu ikke tage til Portugal i den tro, at man kan købe billig portvin.
En 40 år gammel Taylor, der vel er flagskibet,koste 195€, og en god 30 års årgang ca. det
halve. Og det er nogenlunde prisniveauet i Danmark.

Vi lå i første række ned til
floden.

Og
kunne
tage
en
dukkert,
nå
temperaturen sneg sig over 25 grader i
skyggen.

Men Portugal har det ikke
godt. Billedet her er ikke en
Portugisisk udgave af en dansk
sommerfestival.
Her
bor
to
unge
universitetsstuderende,
der
har
måtte
opgive
deres
studier, fordi regeringen har
lagt en afgift på 275€ på
undervisningen. Og det kunne
de ikke betale.
De er nu sæsonarbejdere som
vinplukkere til 5€ i timen.
Havde ikke råd til et værelse i
byen til 100€ pr. måned, selv
om nattekulden så småt var på
vej.
Den varme mad tilberedte de på et interimistisk bål i hjørnet foran teltet. Unge mennesker
uden håb for fremtiden – det må ende galt på et eller andet tidspunkt.
Vi
lå
sammen
med
et
amerikansk ægtepar. Han var
læge hun sygeplejerske, og de
havde
sammen
været
udstationeret i årevis til Afrika,
Kina og Afganistan. Hun var fra
Malaysia, og vi har sjældent
oplevet et menneske med så
stort et omsorgsgen.
Hun tog i den grad de unge
mennesker til sig.
Lavede mad til dem, og
forærede dem varmt tøj, så de
ikke frøs om natten.
Og
de
fisk
portugiserne
fangede i floden, og ikke selv
gad spise, tilberedte hun med
stor fornøjelse både til sig selv
og de to unge mennesker.

Vi kører fra Pinhao den 5.
oktober, og får på vejen et
pragtfuldt kig ned til byen som
den
ligger
omgivet
af
vinmarker på alle skråninger.

Turen vi kører til næste
destination Sao João da
Pesqueira er bare 25 km.,
men vel en af de smukkeste vi
har tilbagelagt på denne tur.
En ganske beskeden vej, men
med en intensiv trafik af alle
afskygninger indenfor mindre
lastbiler, der iler til og fra
vinmarkerne med deres last af
solmodne druer.
Eller proppet med plukkere, der
flyttes til et nyt område, når et
område er afplukket.

Vi holder gladelig ind til siden.
De vinker gerne til os, og vi nyde udsigten.

I byen må vi lige forbi det
lokale kooperativ og have en
snak med chaufførerne, der har
”underholdt” os på det meste af
turen.
Logestikken er vel ikke det
mest veludviklede på de
kanter.
Aflæsningskøen er enorm. Men
man har vel tid til at vente!
Vognparken er heller ikke den
nyeste. Gutten på det her
klenodie hævdede hårdnakket,
at det var en årgang 1937.
Jeg tvivler dog! Den ligner mere en 50er model.
Reservedele var ikke noget problem. Det var jo en Ford!
Vi lå med udsigt til vejen, og fik et godt indtryk af portugisisk kørestil. De kører helst i så højt
et gear som muligt. Og da de først måtte runde en rundkørsel og efterfølgende en let stigning,
kunne vi til stor fornøjelse konstatere, at de første 200 meter nærmest foregik i
”kængurospring”, indtil der var omdrejninger nok på de hårdt belastede motorer og mindst
100 % overlæssede køretøjer.
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Lørdag dag den 6. oktober.
Vi er stadig i et område, hvor
Douro er opdæmmet.
Både for at producere el, men
også for at gøre floden sejlbar.
Vi tager en kort afstikker ned til
Baragem de Valeira. En
meget smuk tur.
Vi
har
egentlig
gode
informationer om hyggelige
byer og overnatningsmuligheder.
Det sker dog vi ”trækker en
nitte i lotteriet”!
Freixo de Numão må siges at
være en af dem.
Vi ankom samtidig med, at
lørdagsmarkedet
pakkede
sammen, men fik da bjærget os
en lokal gedeost til 12€, sådan
lige inden lukketid.
Sælgeren var tydeligt tilfreds.
”Fruen”
vendte
tommelfingeren nedad for natlogiet.
Så måtte hun til gengæld finde
sig i en noget længere
sightseeing på ikke mindre end
160 km.
Og det kan man faktisk få en hel
dag til at gå med i dette område.
Målet blev Freixo de Espada, tæt på den Spanske grænse. Men vi måtte en pæn omvej, for
at finde en bro, der førte over Douros øvre løb.
Byen havde et helt nyetableret udendørs teaterområde og markedsplads med en nydelig
autocamperplads med alle faciliteter incl. strøm. Alt finansieret af EU's regionale
udviklingsfond.

Så vi takkede selvfølgelig pænt, og gik
til højmesse søndag formiddag.
Det er ikke noget problem
katolikkernes højborg.

her

i

Under messen er der et rend ud og ind
af døren, så ingen bemærker to turister,
der andægtigt tager plads bagerst i
lokalet, og nyder liturgien, selv om vi
naturligvis ikke forstår meget af
indholdet.
Det kan man nu i mange tilfælde få et
ganske glimrende indtryk af, ved blot at
iagttage
paterens
betoning
og
gestikkulering.
Det
bliver
til
to
overnatninger.

Inden afgang er det naturligvis
vigtigt, at vandtanken er fyldt op.
Det er jo ikke godt at vide, hvor den
næste stander findes, og så langt
strækker 110 liter trods alt ikke, selv
om vi sparer lidt på brusebadet!
Vi sætter kurs
Moncorvo.

mod

Torre

de

Et område man bestemt ikke møder
på
glittet
papir
i
diverse
turistbrochurer.
Så hvis ikke man har øje for, og viser
interesse for det meget lokale, skal
man holde sig langt væk.
Har man derimod øjne og ører åbne
ligger der en skjult skat af
oplevelser, der er lige til at samle op.
På turen gør vi holdt i en lille undselig
landsby, Carvicais.
På torvet møder vi de gamle, der ikke
nåede at komme væk mens tid var.

Vi får en sludder – i det omfang
det er muligt – med en
”gårdejer” og hans kone.
De er begge franskmænd. Kom
til byen for 30 år siden. Og
nåede ikke videre.
Og det kan man jo godt forstå,
hvis transportmidlet dengang
har været identisk med deres
nuværende.
De var begge to meget
imødekomne, men havde jo
håbet, at vi kunne bare en
smule fransk.
Men det kan vi jo ikke. Så en
rigtig dialog får vi ikke rigtig gang i.

I ”hovedgaden” møder vi en ”gammel
gubbe”, der er ved morgenbarberingen.
Han smiler og vinker, og har ikke noget
imod, vi foreviger begivenheden, der jo nok
er dagligdags for ham.

Alt i alt må vi nok sige, at det ikke var her
vi mødte blomsten af Portugals ungdom.
Og kapellet!
Jo! Dem har vi også set større!

Torre de Moncorvo prøver
også at trække turister til
området.
Her er ingen campingplads, men
man har etableret fine faciliteter
for os autocampere.
Alt hvad hjertet kan begære
incl. Brusebad og WC ganske
gratis.
Men som det fremgår af billedet,
er der ikke just stormløb på
etablissementet. Byen er vel
ikke det helt store sus.

Men den ligger smukt i
området, og minder om
aftenen nærmest om en
teaterkullise, med os
siddende på øverste
rækker.
Og stadig med aften
temperaturer omkring
de 25 grader.

Og så skal vi lige have med, at
Nikolai fylder 1 år den 8. oktober.
Et stort til lykke fra farmor og
farfar
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Onsdag dag
oktober.

den

10.

Vi kører i det østligste
område i Portugal langs
grænsen til Spanien.
Her er barsk og øde, vejene
små
og
forbindelserne
mellem
de
to
lande
sparsomme.
Skal man over Douro, er det
ofte som her i forbindelse
med
større
dæmningsbyggerier.
Hvordan de ”deler kagen”,
skal vi lade være usagt.
De fleste Portugisere vi taler med har dog en tyrkertro på, at Spaniolerne tager r.... på dem,
når de handler indbyrdes!
Vi
forlader
Moncorvo.

Torre

de

En pludselig indskydelse får
os til at vende næsen
sydover,
og
køre
til
Pocinho.
En tur på blot 12 km. Og jo
– det er en plet på
landkortet, og endestation
for en lille togbane, der
tidligere har haft forbindelse
næsten til Miranda do Douro
længere mod nordøst.
Vi kan se på køreplanen, at
der er to forbindelser daglig.
Og er ret sikre på, at såvel får som fårehyrde kender togtiderne, da bomme og blinklys ikke
er nået hertil endnu!

Dagens
sig.

højdepunkt

nærmer

Toget skal snart ankomme.
Så da tørsten alligevel er ret
fremskreden,
indtager
vi
pladserne på jernbanecafeen,
afventer denne begivenhed
med en kølig pilsner på bordet.
Eftermiddagstoget ankommer
præcis,
og
til
nogen
overraskelse for os, er der rent
faktisk passagerer med. Over i
købet nogle, der i mistænkelig
grad mindede om turister.
Toget
larmede
og
osede
forfærdeligt. Men det havde jo også kørt op ad bakke det meste af vejen. Så vi erlagde 2,00€
for øllet – altså for to øl – og forlod den ”blå opdækning”
Nu håber vi så, at såvel fårehyrde som den ”lille hjord”er sluppet levende fra den oplevelse.
Og for fårenes vedkommende uden for mange drag over ryggen!
At det er efterår og høsttid er
meget tydeligt.
Mandlerne
daler
ned
fra
himlen, som manna i det gamle
testamente.
Og så kan man jo lige så godt
fylde lommerne!
Oliventræerne skal høstes.
Men de står jo på bondens jord.
Så dem holder vi os pænt fra.

”Godsejeren” her – det er ham
til højre - vinkede nærmest
overstadigt til os, mens han
pegede på sin daglejer og
råbte: ”Romani, Romani”!
Vi skulle jo nødig tro, at han var
daglejeren!
Han så nu meget fredelig ud, og
vi havde jo heller hverken høns
eller vasketøj at tage vare på!

Vi har tidligere dokumenteret,
at man på disse kanter gerne
foretager morgentoilette i det
fri.
Her et eksempel på en anden
udgave.
Sikkert en yngre mand, med
hang til ældre litteratur fra
nordligere breddegrader.

Vi møder tit fine forkromede
plancher,
der
beskriver
anlægsarbejder
delvist
finansieret af EU's Regionale
Udviklingsfond.
Her i Pocinho har man gang i to
projekter.
Etablering af ny anlægsplads til
hotelskibene på Douro syntes
meget fornuftigt.
Men vi kiggede noget forundret
på et kæmpeanlæg i glas og
beton til ca. 50 mio. kroner, og
kunne ikke begribe, hvad i
alverden de havde gang i, før en
venlig engelsktalende vinbonde
med stolthed fortalte, at det var
et internationalt rostadion med
hotelblokke
og
dertil
fodboldanlæg.
Opført i en landsby med mindre
end
500
indbyggere!
Vel
nærmest ”Verdens Ende”!
Et sådan kunststykke kunne vel
ikke engang Peter Brixtofte
gennemføre i sine velmagtsdage.
Og så oven i købet på ærlig vis!! Nå! Roeavlerne på Lolland får vist også ”tilskud til driften”.

Efter en hyggelig og
lærerig eftermiddag i
Pocinho, vender vi
igen næsen nordover.
Vi har fundet en lille
landsby, Vila Flor,
med campingplads og
en gammel hyggelig
bydel.
Men nu kan vi godt
mærke, at campingsæsonen synger på
sidste vers.
Pladsen er kommunal.
Flot beliggenhed og til
en
overnatningspris
lidt under 10,00€ alt
incl. Og vi er stort set de eneste kunder!

Pladsen ligge lidt udenfor byen ved foden
af en dæmning i et meget smukt
naturreservat.
Og da Lissie jo helst skal have sin daglige
motion, løber hun gladelig til byens
bedste bager efter frisk morgenbrød.
Det sker hun løber en større omvej, blot
for sin fornøjelses skyld.
Og så med et lille smil på læberne!
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Fredag den 12. oktober.
Det bliver til tre overnatninger i Vila
Flor. Mindre kan ikke gøre det, hvis
vi også skal på opdagelse i byen.
Vi må ”nedmontere” cyklerne, da der
er flere kilometer til torvet. Men det
gå da ned ad bakke det meste af
vejen ind. Oven i købet med hele
10%, så det er godt, der er nyt
gummi på bremseklodserne.
Byen er vel ikke noget specielt. Den
gamle bydel minder i perspektiv
nærmest om en sydtysk provinsby,
med kirke, ”kro” og lidt småbutikker.
Alt pæn og velholdt. Kommer man
ned i gadeniveau, og det er jo mest der vi færdes, kan man godt se, at der er en verden til
forskel.
På torvet sidder de gamle og tæver i kortene. En fornøjelse
der tilsyneladende bruges oceaner af tid på. De gange vi
trissede forbi, havde de ikke ribbet sig ud af flækken!

vist, hvad EU´s landbrugskommissær siger til det?

Den ”lille gartner” var utrolig stolt
af sine græskar, så dem skulle vi
også forevige. Og de små blanke
”knapper” i bunden af vognen er
fårelord! Så den bruges jo til
andet end fødevaretransport. Gad

På vejen hjemover kom vi forbi en
halvåben port ud til gaden.
Det var lidt for fristende. Vi måtte
se, hvad der gemte sig derinde.
Og minsandten – det var endnu en
lille
vinbondes
”produktionsanlæg”. Og bonden
var i fuld gang med at pumpe
årets høst fra gæringskarret til en
større plastickurv.
Og nu havde han gået der hele
dagen, og endelig kommer der
nogen og aflagde visit! Og
gæstfriheden
kendte
ingen
grænse.
Vi
skulle
absolut
prøvesmage den nye årgang! At
han selv havde prøvesmagt de
ædle druer adskillige gange,
opdagede vi ret hurtigt. Flere
forsøg med glassene direkte under hanen mislykkedes. Så resolut hentede han en
magnumflaske, og så gik det betydelig bedre. Spildet var til at overse. Det var det mest sure
p.. vi længe havde påtvunget vores smagsløg. Så Lissie nægtede pure. Torsten kender
gæstebuddets regler. Han fik så to glas, da bonden et øjeblik var optaget af produktionen.
Vi bukkede pænt ”nej tak” til anden ombæring, og kæmpede os hjemover. Og nu var der jo
10% opad og promiller indenbords!

Lørdag den 13. oktober kører vi
30 km. længere nordpå til
Mirandela, der ligger ned til Rio
Tua, og så kunne vi jo lige så godt
lægge os der.

Den gamle bro over floden er nu kun for
fodgængere. Og der bliver flittigt
promeneret, når vejret er til det.

For hundrede år siden var broen
skueplads for drabelige kampe,
da
man
afskaffede
kongedømmet
og
indførte
republikken.
Portugals borgerkrig dengang
blev dog lidt af en skuffelse for
befolkningen. Man opdagede
ret hurtigt, at der ikke var den
store forskel på en uduelig
konge
og
en
magtesløs
præsident.
Derfor kunne Salazar ret let
tilegne sig magten, og beholde
den
i
35
år
indtil
”Nellikerevolutionen” også satte
en stopper for ham i 1974.
Havnefronten blev jævnet med
jorden, og kirken blev lagt i
ruiner.
Nu er kirken genopbygget! Og
”Den
gamle
Polak”
har
tilsyneladende kastet glans
over denne begivenhed.
Eller også er man her i Portugal
ikke helt så begejstret for ”Den
nye Prøjser”.
Vi har i hvert tilfælde oftere set
førstnævnte i den rolle. Men det
kan jo også være, at de først
skal være emeritus, inden man
begynder at støbe dem i
bronze.

Mandag den 15. oktober
kører vi til Braganca, der er
provinshovedstad.
Og så er alt næsten også sagt
om den by.

Et gammelt citadel med borg kan man dog fremvise, men dem har vi efterhånden set mange
af. Så det er jo ikke rigtig det, ”der rykker”.

Braganca er dog også universitetsby.
Vi tog en overnatning på parkeringsarealet, og
blev endnu engang underholdt af ungdommen
der igen var i gang med at forberede
kommende
studerende
til
kundskabens
højborg.
Og så virkede det gamle trick endnu engang.
Kameraet var knap ude af etuiet, før posituren
var indtaget.
Og så er det jo dejligt, at man i
billedbehandlingsprogrammet
selv
kan
bestemme, om det skal være en størrelse 36
eller 42!
Det her er nu meget sandfærdigt.

Tirsdag den 16. oktober er det slut med Portugal. Vi sætter kurs mod Leon i Spanien. De
to nabolande har dog ikke investeret stort i infrastruktur i dette område. Så det bliver ad
små bjergveje i små 1.000 meters højde vi må slide os afsted i ikke alt for strålende vejr. Og
der er så småt dømt ”hjemtur”.

Læs mere i rejsebrev 12.
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REJSEBREV 12.
Tirsdag dag den 16. oktober
ankomst Leon.
Vejret er tåleligt, men heller
ikke bedre. Slet ikke når vi
sammenligner med vores
venner i Danmark, hvor
skolernes efterårsferie efter
DMI´s melding ”starter vådt,
men ende godt”.
Vores ”badeferie” er under alle
omstændigheder slut, men så
er der jo ”de himmelske
fornøjelser” at kaste sig over!

Først må vi dog lige bakse camperen på plads. Og man kan ikke just sige, de rutter med
pladsen. Vi slap dog for at kravle ud ad vinduet!

Leons trækplaster er ubestridt
katedralen, der er en af de
mest dristigt udført i gotisk stil.
Den volder til stadighed
konservatorer og arkitekter
hovedbrud, da konstruktionen
er udført med en dristighed,
så den flere gange har været
næsten styrtet i grus.

Problemet har helt fra starten været at få
plads til 1.200 m² glasmosaik i en
konstruktion, der er bæredygtig.
Og det har været noget af en opgave,
ikke mindst når man tænker på tiden den
er opført i, og at Leon dengang havde ca.
5.000 indbyggere.
Det bliver til to dage i Leon overvejende i
regnvejr.
Det er spaniolerne glade for, da de her i
området ikke har set vand fra himlen hen
over hele sommeren. Så her er virkelig
knastørt overalt.
Og vores regntøj og paraplyer skal jo
også luftes på denne tur!

Vi kører fra Leon torsdag den 18. med kurs
mod Logroño.
At vi er tilbage på Caminoruten er vi ikke i
tvivl om.
Her vrimler det nærmest med pilgrimme.
De fleste minder mistænkeligt om en
mellemting mellem bjergbestigere og
”stavgængere” efter udstyret at dømme.
De opsøger de samme steder som os, bl.a.
en lille ubetydelig flække, der efter guiden
kun skulle være ”et vejkryds, en bro og så
katedralen”, som vi selvfølgelig skal se, og
hvor pilgrimmene skal have deres
”stempel”.
For os bliver det til et frokoststop.
Pilgrimmene tager nok en overnatning. Får
plejet
de
ømme
muskler,
skiftet
hæfteplaster på vablerne, og vasket et par
sure sokker.
Et tydeligt tegn på et Hostel for pilgrimme er sokker, der hænger til tørre ud ad vinduet.

Logroño skal gøres på en dag.
Vi er trods alt på vej hjemover.
Så det bliver til endnu et hurtigt
kig, på endnu en gammel
katedral.

Og overnatningen ”arrangerer”
vi på ”cityparkeringen”, da vi
kommer i siestaen,
hvor
spaniolerne jo ligger og ”vender
øjenlåg”. Senere på dagen var
der kamp om pladserne. Men vi
rokkede os ikke ud af flækken.

Og så kunne vi jo i ro og mag slå
paraplyen op og se os omkring i
et øvrigt fornøjeligt aftenliv.
Spaniolerne elsker at promenere hele familien i deres bedste
tøj. Og dem der stadig har
arbejde og overskud på kontoen,
nyder også ”barlivets” glæder.
Da vores pension jo også var
røget ind på kontoen den første,
havde vi også overskud i
lommepengene til tapas og god
spansk øl.

Efter en rolig nattesøvn
og lidt morgenmad, var
vi klar til afgang ved
titiden.
Men det var den lille
Renault ikke!!
Den nåede vel ikke
engang rundt nærmeste
hjørne, før den fik et
mindre ”nervesammenbrud”.
Eller med andre ord –
koblingen gik aldeles i
”udu”.
Og så er der ikke mange
meter til at finde en
”passende holdeplads”.
Vi var heldige. Vi holdt på byens største avenue, med to spor i hver retning. Så der kunne vi jo
lige så godt blive holdende, indtil ”fejebladet” fik hentet os i løbet af en times tid.

Afsted gik det til det
lokale Renaultværksted.
Utrolig hjælpsomme. Så
ud
over
lidt
”sprogforbistring”, er det
største problem nu, at
de ikke regnede med, at
bilen er klar før på
tirsdag.
Det er jo lidt af en streg i
regningen. Vi har jo
inviteret os selv på
eftermiddagskaffe hos
Anders og Suz søndag,
og det kan godt være,
den aftale hænger i en
tynd tråd!
”Patienten” kom på operationsbordet allerede samme eftermiddag. Vi pakkede et par små Weekend tasker. Traskede ind til byen, og søgte natlogi et ”ydmygt sted”.

Var heldige, da de fleste
hoteller var fuldt optaget hele
week-enden.
Det sidst ledige her er med
handicapindretning,
hvilket
han meget beklagede i
receptionen.
Vi syntes nu det jo passede
meget godt til situationen, og
sagde OK til det fine tilbud!
Nu sidder vi så her og glor. I
pisse
regnvejr,
der
tilsyneladende varer resten af
week-enden.
Byen er inspiceret,værtshusene lukker ret tidligt, der er ikke køleskab på værelset og sengene
står flere meter fra hinanden. Det er f.... surt!
Eneste lille fornøjelse er en udmærket internetforbindelse. Så vi kan ligge og se ”Spise med
Price" og al den anden ”flade underholdning” Danmarks Radio” sender ud i æteren!
Skulle der være nogen, der med de udsigter, syntes det er bare en lille smule synd for os, kan de
jo sende os et trøstende ord via mail. Så nu er vi jo lidt spændt på, hvor mange ”rigtige venner”
vi har!!!

Men som vi engang lyttede til i Giro 413. ”Minderne har vi da lov at ha. Dem kan de aldrig nej
aldrig ta”!

Læs mere i rejsebrev 13.
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Mandag dag den 22. oktober.
En lang ikke planlagt week-end i
Logrono i regnvejr!
Ebro er trods alt kønnere i
solskin. Timerne bliver lange.
Også selv om vi søger hjælp –
eller var der tørvejr – til
søndagsmesse i katedralen.

Det er nu alt andet lige, ikke nogen dårlig
oplevelse. Og slet ikke en søndag, hvor de
har pusset organisten på det store orgel, i
stedet for de små stueorgler, der normalt
bruges til hverdagsmesser.
Vi sætter os altid lidt beskedent på bagerste
række, og nyder en stille time i utrolig
smukke omgivelser.

Den lille Renault vegeterede så
week-enden
over
på
operationsbordet.
Vi havde ingen forventninger
om at komme videre før
tirsdag, og blev derfor glædelig
overrasket, da vi allerede
mandag middag fik at vide, at
”nervesammenbruddet”
var
lykkeligt færdigbehandlet.
Yderligere overnatninger på
hotellet blev straks afbestilt.
Der
blev
afregnet
for
operationen, og efter et sidste
check, kunne vi igen vende
næsen hjemover.
Planlægningen blev ændret en
anelse, hvilket bl.a. betød, at vi
valgte den hurtige rute over
Pyrenæerne,
tog
en
overnatning på campingplads i
Dax i Frankrig.
Næste dag fandt vi længere
nordpå en autocamperplads i
Cressat.
Heller ikke noget at dvæle
længe ved. Men den lille by er
meget ”original fransk”, da
man tilsyneladende bruger tid
og kræfter på at bevare det
gamle landsbymiljø.
Onsdag den 24. kører vi til
Auxerre
lidt
nord
for
Loiredalen. Vi har været forbi
mange gange, men ikke
tidligere sat tid af til et besøg.
Byen ligger ned til floden
Yonne, og med en utrolig smuk
”havnefront”, der tæller ikke
mindre
end
tre
store
katedraler.

Vi bliver lige betaget, hver gang vi kommer ind
i bygninger opført i den tidlige middelalder, og
ser, hvad man egentlig har formået rent
bygningsteknisk.
Det mest utrolige er, at set udefra, virker
mange katedraler umiddelbart noget tunge i
konstruktionen.
Men indvendig er det lyst, let og elegant. Og
med en loftskonstruktion enhver dansk
arkitekt
og
tømrersvend,
må
nikke
anerkendende til.
Det blev til en hyggelig eftermiddag i Auxerre,
hvor der da også blev tid til et lille pittstop på
cafe i dejlig solskin.
Vi hyggede os med et par Leffe (Belgisk øl),
og havde som ”borddame” en meget
snakkesalig
pensioneret
amerikansk
lærerinde, der var på den store Europatur.
Hun var nu ikke til øl, men betroede os, at
hendes ”hofret” var Kir og kager. Det havde vi
selvsagt ikke de helt vilde kommentarer til!

Sidst på dagen, da skyggerne
blev lange, kørte vi lidt udenfor
byen, og havde en rolig nat
sammen med elleve andre
”lidelsesfæller”.

Torsdag den 25. afgang fra
morgenstunden, og ankomst
Metz lige over middag.
Her har man været så venlig,
at lægge en autocamperplads
ganske tæt på den gamle
bydel.

Og selv om det kneb med
pladserne på det tidspunkt, fik
vi
med
lidt
tålmodighed
okkuperet en ledig bås med
udsigt ned til Mosel, der løber
gennem byen.

Så det blev til endnu en dag
med ”kirkekiggeri”, og en tur
rundt i den gamle bydel. Da
Mosel som sagt er en væsentlig
del af det gamle bybillede, kan
man slet ikke undgå et godt
”skud” med vand som en del af
kompositionen.
Og en gammel katedral er en
lige så sikker vinder, selv om
der efterhånden er ved at være
lidt for meget ”åndelige føde”!
På den anden side har vi
opdaget, at de ”gratis glæder”
luner lidt i regnskabet for
lommepenge.
Og det skal vi jo også tænke
på! Vi har været forvent med
priserne i Portugal, hvor et
krus øl på en halv liter kunne
erhverves for 2,20 €.
Her må vi minsandten slippe
4,90 € for præcis den samme
mængde!

Efteråret er over os.
Også her
Frankrig.

i

det

nordlige

Resten af turen hjemover er
ren transport. Dog således, at
vi ikke gider køre mere end 500
km. om dagen.
De tider er forbi, hvor turen til
Middelhavet blev gjort af en
omgang
med
”flyvende
chaufførskifte” under optankningerne.
Det bliver til en hurtig
overnatning
i
Senden
i
Tyskland. Pladsen er god, men byen er så uinteressant, at den var gledet helt ud af vores
erindring, selvom vi havde overnattet der på forårsturen ”Fruen” skutter sig lidt i
vinterkulden. Og det er der ikke noget at sige til. Vi har den første nat ned frostgrader. Så
det er jo noget af en brat overgang fra pæne plusgrader!
Lørdag den 27. har vi sidste
overnatning i Flensburg.
Selv om vi let kunne køre de
sidste 250
km. er der tradition for den
overnatning.
Vi ligger med udsigt over
Flensburg fjord og et kig til
Kollund på modsatte side.
Vi evaluerer turen, spiser
”spagetti bolongese” med et
pænt glas rødvin til, og føler vi
på den måde får sjælen med
hjem.

Og så skal vi selvfølgelig sikre
os, at Pia stadig holder
grænsebommen åben, også
for os to gamle pensionister,
der jo stadig er noget
”solbrankede” i forhold til
normal dansk standard på
denne årstid!

Søndag den 28. oktober ankomst Drøsselbjerg.
Vi har haft endnu en dejlig tur. Vi har kørt 7.305 km. og brændt ca. 770 liter diesel af.
Det blev til 61 overnatninger:13 på campingplads. 3 på hotel. Og 45 ”ude i det blå”.
Og det er jo sidstnævnte vi sætter mest pris på, når vi nu er mobile.
Vi siger tak for denne gang. Pakker sommertøjet sammen, og glæder os trods alt til vinteren
på Drøsselbjerg.

Slut.

