Rejsebrev 1. Efterår 2015.
Søndag den 5. september. Lissies nye knæ er
en ren solstrålehistorie. Vi tør godt køre her en
måned efter operationen selv om
rejseforsikringen først dækker efter to
måneder. Planen var dog endnu en tur til
Albanien og Grækenland. Men, men! En
indlæggelse på et sygehus i Tirane er vist ikke
at spøge med, så turen går til Sydfrankrig og
Mellemitalien. Så kan vi hurtigt ”smutte
hjem”, hvis knæet ikke holder, hvad det lover.
Vores gode naboer, Hermod og Bodil passer
hus, drivhus og en bugnende ”frugtplantage”!
Den skal de nok få glæde af.
På efterårsturen har vi ikke travlt gennem
Tyskland. Vejret er godt, og Tyskland er et
godt rejseland på den tid af året.

Afgang Drøsselbjerg.

Første stop Buxtehude lidt syd for Hamburg.

Buxtehude.

Buxtehude.
Hyggelig gammel by med små kanaler og gammelt
bindingsværk. Gammelt er måske så meget sagt. Det er nok
snarere fra anden halvdel af det 19. århundrede!
Søndag den 6. september. Fem timer bag rattet og 370 km.
længere sydpå finder vi natlogi i Hessisch Lichtenau.
Også en lille tysk provinsby, der oser af stokroser og
bindingsværkidyl.

Hessisch Lichtenau.

Mandag den 7. september. Endnu et lille ryk sydover til Lindenfels.

Lindenfels.

Lindenfels.

Lissie er stadig kun begrænset mobil, så oplevelserne får hun, efter en rundtur alene i byen, serveret i ”lyd og
billeder” i camperen!
Tirsdag den 8. september. Vejret
i Tyskland er ikke strålende, og
prognosen vi indhentede
hjemmefra anbefalede at køre ind
i Frankrig på højde med Alsace
og tage vinruten sydover. Så vi
drejede til højre, og fulgte
GPS'ens anbefalinger ret
kritikløst. Men den tager jo ikke
højde for ”betjeningsfejl”, hvilket
betød, at vi havnede i Charmes
ved Moselle, og så af gode
grunde ikke mange vinmarker på
den tur!
Charmes er nu en hyggelig by
med en pragtfuld
autocamperplads. Vi har været der
flere gange. Og så længe næsen
peger nogenlunde sydover, er
skaden ikke så stor.

Charmes.

Onsdag den 9. september. Vi har forladt de
Tyske motorveje, og kører sydover i det østlige
Frankrig langs grænsen til Schweiz og Italien.
Vi kører ikke gerne mere end max. 150 km på en
dag, og finder ”natlogi” på autocamperpladser,
der i Frankrig ligger spredt med rund hånd
overalt.
Pladserne er enten helt gratis, eller erlagt med et
beskedent gebyr på 6 – 7 € for en overnatning.
De er som regel velbesøgt, og de gode steder kan
være optaget, hvis man ankommer sent på dagen.
Ikke mere motorvej foreløbig.

Vi finder natlogi i La
Mecantine lidt nord
for Annecy. Et
pragtfuldt søområde
med udbud af enhver
form for vandsport.
Torsdag den 10.
september.
I vores guidebog
finder vi en plads i
Annecy. Det kunne
være hyggeligt med
en lidt eksklusiv
bytur og en tur langs
søen af samme navn.
Men det var en
håbløs opgave at
finde parkering der,
så vi måtte som ”Pigen med svovlstikkerne”
nøjes med et kig gennem ruden til det
forjættede caféliv!
Vi måtte videre, og fik lidt for mange timer
bag rattet, inden vi slog os ned i Le Feclas,
ikke langt fra Chambery.
Et udpræget skisportsområde med lifte og
pister i alle farver. Men alt var lukket. Selv
værtshusene, så der blev ingen ”afterskiing”
der!

La Mecantine.

Fredag den 11. september. Fra Le Feclas vil
vi følge ”La Route Napoléon”.
Det er den rute Napoleon fulgte til Paris med
en lille trofast hærenhed efter eksilet på Elba.
La Feclas.
Vel fremme i Paris afsatte han Ludvig den 18.
Men regeringsmagten varede kun 100 dage.
Frankrig fik deres ”Bastilledag”, og Napoleon måtte igen i eksil. Nu på øen Sankt Helena.
På ruten findes en lille mindepark og en bronzestatue med den gæve kejser til hest.

"La Route Napoléon”.

"La Route Napoléon”.

Vi har kun en løs plan for dagen. Det plejer
normalt at gå godt, og midt på eftermiddagen
øjner vi chancen for en overnatning ved
kraftværksdæmningen, Bge. du Sautet.

Bge. du Sautet.
Lørdag den 12. september. Vi forlader ”La Route Napoléon”,
og foretager en lille afstikker til St. Andre les Alpes.
En noget usædvanlig tur, da GPSén endnu engang havde fundet
en genvej,vi ikke selv havde været opmærksom på!
Vores nye GPS har en facilitet, hvor vi kan indkode bilens
størrelse og vægt, for derved at undgå de værste forhindringer på
vejen. Så vi følte os i sikre hænder!
Bge. du Sautet.
Men det var vi ikke. Vej D 20 fra Digne les Bains var bestemt
ikke tiltænkt autocampere. En gammel VW med kaleche og uden
sidespejle havde været at foretrække.
Det blev til en noget drøj tur på 25 km. ad en fåresti i et spor, hvor der kun sporadisk var asfalt. Vi mødte en
enkelt 4-hjuls trækker, hvor vi forsigtigt ”hilste på hinandens sidespejle”. Dog uden skader til følge.

Vej D 20.

En gammel VW havde været at foretrække.
Den havde om ikke andet givet et frisk pust til en lidt
svedig chauffør!

Vej D 20.

St. Andre les Alpes er en hyggelig lille
alpeby, hvor det store trækplaster er
paragliding.
De daler i en lind strøm ned fra himmelen.
Vi holdt os dog til det lille torv, lidt
”læskedrik” og et enkelt kig ind i den lille
kirke.

St. Andre les Alpes.
Søndag den 13. september. Dagens udfordring går til Gorges du
Verdon. Vi følger nordsiden af kløften til Ste. Croix du Verdon,
hvor vi planlægger overnatning.
Området er et af de smukkeste i Frankrig. Floden har gennem
tusinde af år slidt sig 800 meter ned i kalkstensplateauet, og
efterladt et fascinerende landskab, der både tiltrækker almindelige
nysgerrige turister som os, men også de mere vovede riverraftere,
som vi mødte nogle af på vejen.
Området er ikke uden grund også benævnt ”Grand Canyon” efter
”storebror” i USA.

De fleste i denne flok måtte trods gode råd fra
instruktøren på klippen, en tur i baljen.

St. Andre les Alpes.

Gorges du Verdon.

Gorges du Verdon.
Verdon floden er som så mange andre
opdæmmet, og har skabt søen Lac de Saint
Croix. Nogle byer blev under store protester
fra indbyggerne oversvømmet, og ligger nu
på bunden af søen. I dag er søen et yndet
ferieområde med en del småbyer langs
bredden, bl.a. vores destination for dagens
tur, Ste. Croix du Verdon.
Hyggelig lille by med en god
overnatningsplads.

Lac de Saint Croix.

Ste. Croix du Verdon

Rejsebrev 2. Efterår 2015.
Mandag den 14. september. Vi kører
fra Ste. Croix do Verdon efter
overstået morgenritual, der godt kan
tage nogen tid!
Det er vigtigt at holde legemet fit
inden en ny dags anstrengende
oplevelser!
Planen er at køre samme vej tilbage,
men nu på sydsiden af kløften, George
du Verdon, på den noget mindre vej
D71, der efter bøgerne er den
smukkeste.
Inden vi forlader Croix, erfarer vi, at vi
trods alt nok ikke er de første danskere,
der har aflagt visit i denne lille flække.
Graffitimalerne har sat deres tydelige
aftryk på vores hjemlands ellers
udmærkede sprog.

George du Verdon.

Ste. Croix du Verdon.

George du Verdon.

Køreturen var anstrengende, men også en oplevelse, af de
helt store. Og vi kom da derfra uden skrammer i lakken,
selvom der bestemt ikke var ødslet med pladsen på vejen.

Et enkelt ”selfi” kunne det også blive til. Venligt knipset
af en anden turist, der var i samme ærinde som os!
George du Verdon.
Autopamperpladserne ligger i dette område
med noget større afstand end vi er vant til.
Men vi fandt husly i en lille bjergflække,
Caille, hvor der venligt var stilet to pladser
til rådighed for os farende svende. Vi nåede
lige at få sidst ledige plads, inden nogle
”artsfælle” også anmeldte deres ankomst.
De måtte tage til takke med en plads i
rabatten.
Byen var hurtigt overstået. En lang
hovedgade, hvor man i øvrigt var ved at
grave elkabler ned. Så efter mørkets
frembrud, var belysningen sparsom.
For byens indbyggere var det nye moderne
tider. Nu kunne der investeres i moderne
hjælpemidler til den travle husmoder, så det
gamle vaskehus er nu kun et nostalgisk
levn fra fjerne tider.

Vaskehuset i Caille.

Caille.

Caille.
Der blev også tid til en lille snak med den lokale entreprenør,
der var ved at omdanne en gammel hestestald til beboelse af
en eller anden slags. Sprogvanskeligheder begrænsede en
nøjere uddybning af projektet!

Den lokale entreprenør!

Tirsdag den 15. september. Så er det slut med
Frankrig i denne ombæring. Vi sætter kurs mod
Middelhavskysten. Drejer til venstre, og kører
ind i Italien. Dagens mål er Albenga på den
Italienske Riviera. I første ombæring prøve vi
kystvejen, men må efter få kilometer opgive det
eksperiment, og ty til motorvejen. Kystvejen er
et rent mareridt gennem de eksklusive
badebyer. Det bliver kun til ganske få kilometer
i timen! Og vi vidste det godt i forvejen. Men
det var da et forsøg værd.
Vi booker ind på Camping Delfino, da vi
trænger til lidt almindelig vask og rengøring af
både vogntog og passagerer!
Vejret viser sig nu ikke fra den pæne side. Det
byder på hård blæst og regnbyger, men
Camping Delfino.
temperaturen er absolut behagelig.
Lissie er nu blevet så adræt, at hun kan tage på
bytur til Albengas gamle bydel på cykle. Kirker og andre rariteter
besigtiges enkeltvis, da de nye cykler ikke lades alene et øjeblik. Vi er
trods alt syd for Alperne!!

Albenga.

Albenga.

Der blev også til et besøg hos fiskehandleren. En
lækker en af slagsen, som vi ikke rigtig fik fat i
navnet på.
Til gengæld var prisen helt i top. 26,00 € for et kilo
levende vægt. Så er den da vist betalt. Men lækker
var den efter kort tid på grillen.
At vi er havnet på den Italienske Riviera, er vi nu
ikke i tvivl om.
Campingpladsen er beskeden, og alt skal der
betales for i små møntautomater. Varmt vand i
brusekabinerne og selv vand til tanken på
autocamperen, er der møntindkast ved. Det har vi
nu aldrig været ude for tidligere.
Men de havde nu alligevel gjort regning uden vært.
Efter de rabataftaler vi kører efter uden for sæson,
er der i prisen medregnet et bad pr. person pr. dag.
Så ”campingmutter” måtte til nogen fortrydelse
aflevere 2 x 50 cent hver dag til det varme
badevand. Sådan kan vi også være!!

Og god hvidvin til, var en selvfølge.

Fredag den 18. september. Det blev til tre overnatninger i
Albenga. Vi fortsætter østover langs kysten, og klog af skade tager
vi nu motorvejen. Vi runder Genova, og fortsætter sydover, hvor
vi har spottet en autocamperplads på kysten i en italiensk guid, vi
har købt på nettet. Det er bestemt en flot bog i farver og på glittet
papir. Den lider blot af den lille skavank, at mange af de pladser
den beskriver enten er nedlagt eller anvendt til andet formål, så
som kommunal oplagsplads. Og det var den så!
Vi var drejet fra motorvejen, og finder nu en anden plads i bogen
lidt længere sydpå. 18 km. og GPS én siger to timers kørsel ad
små bjergveje. Efter en halv snes kilometer gider vi ikke mere, og
slår os ned i en lille bjergby, Bracco ved en pasovergang af
samme navn.
Lørdag den 19. september. Vi trænger til at se lidt havvand igen,
og satser på ”badelandet” syd for La Spezia.
Vi lister ad de små bjergveje ned mod kysten, og finder et
udmærket område ved Marina di Carrara lige neden for

Fin bog på glittet papir!
bjergbyen af samme navn, hvor
man i flere tusind år har brudt den
verdensberømte hvide Carrara
marmor. Der brydes stadig 8 –
900.000 tons om året i de åbne
miner, der kan ses på lang afstand.

Bracco.

Thorvaldsen var en flittig gæst i byen, når
han skulle udvælge blokke til sine figurer.
Og den opgave slap han jo rigtig pænt
fra. Hvorimod de lokale kunstnere på
stranden nok skal øve sig lidt endnu!

Carrara. Marmorbruddene skimtes i baggrunden.
På stranden og ved den lille bådhavn flyder det med marmorblokke i
alle størrelser. Og det er jo nok der de lokale har fundet råstoffet til
deres udfoldelser.
Søndag den 20.september forsøger vi os med en bjergtur i
camperen til marmorbruddene. Der er
kun 6 – 7 km. dertil, så det burde være
en overkommelig opgave. Det var det
nu ikke. Vi endte i noget ”snavs”, hvor
en ellers habil chauffør måtte give op.
Så vi måtte tage til takke med et lille
museum ca. halvvejs oppe ad bjerget.

Marina di Carrara.

Det blev til to overnatninger ved Marina
di Carrara. Og ud over de nævnte
aktiviteter, blev der også tid til badning,
og følge med i skibstrafikken til og fra
La Spezia, der er en af de største havne
på denne kyststrækning med daglige
anløb af store containerskibe.
Vi fik dog ikke observeret et af de
lyseblå fra Maersk Line. Desværre!
Vi kom ikke længere!

Marina di Carrara.

Rejsebrev 3. Efterår 2015.
Mandag den 21. september. De fleste turister kører forbi Lucca, når de er på vej til enten Firenze eller Pisa.
Og det er en skam, for byen er bestemt et besøg værd. Vi har været der flere gange, og kører gerne de knap 60
km. fra Carrara og dertil, for at gense den lille perle. Og så har de en glimrende autocamperplads, der ligger
ganske få hundrede meter fra den gamle bydel. Og det er
der, der er sydlandsk atmosfære i rigelige mængder.

Lucca.
Og det er ikke kirker, der er mangel på. De ligger,
efter god katolsk skik, spredt med rund hånd overalt i
den gamle bydel. Den ene mere overdådig end den anden.
Vi nyder det gode vejr, turen rundt i byen, en let frokost og en
cykeltur på den brede og godt 4 km. lange bymur omkranset af
flotte platantræer.

En let arbejdsfrokost i Luca.

Lucca.

Lucca.
Og et velfortjent hvil på en trappesten!
Vi hyggede os i byen, men kunne være vendt ”hjem” til indbrud
i camperen. Denne gang var det dog ikke os det gik ud over,
men et ungt par fra Østrig, der var noget oprevet over den
oplevelse.
Vi er blevet kloge af skade, og tager altid alt af værdi med i en
rygsæk, når vi er på store turiststeder. Det er her risikoen for
tyveri og indbrud er størst. Især i campere, hvor
gerningsmændene ved, at vi medbringer en større husholdning
til et længere ophold. Øv!

Tirsdag den 22. september. Vi er enig om, at vi med et par og tyve kilometer til Pisa ikke kan køre forbi uden
at aflægge et hurtigt visit. Vi har været der tidligere, og ved, at der især på denne årstid er turister overalt. Vi
finder den store busholdeplads, der også er for
almindelige godtfolk som os, og på trods af
advarsler fra turistbureauet om at det ikke er en
sikker plads, og de dårlige erfaringer fra Lucca i
mente, beslutter vi alligevel at løbe risikoen for
et kortere besøg, bl.a. fordi pladsen ligger ganske
få minutters gang fra domkirkepladsen.

Pisa. Jo! Vi tør godt holde her.

Byens vartegn er uden tvivl klokketårnet, ”Det Skæve Tårn”.
Det er 55 m. højt, og hælder næsten 5 m. Hvad ikke mange
er klar over, er det ikke kun tårnet der sætter sig i
undergrunden. Domkirken og dåbskapellet hælder hhv. 40
cm. Og 1,5 m. Tårnet har tidligere været lukket for adgang af
frygt for sammenstyrtning, men er nu sikret og igen og åben
for turister.
"Det Skæve Tårn".

Pisa. Domkirken og Det Skæve Tårn.

Pisa. Dåbskapellet.

Pisa. Kan man gøre en god handel? Jo! Måske.

Domkirkepladsen i Pisa.
Det bliver til nogle timer i
selskab med turister fra hele
verden. Vi vender tilbage til
camperen, og kan da glæde os
over, at der ikke er øvet vold
imod den, så vi sætter kurs
længere sydover til et par
badedage i Marina di
Bibbona.
Et lille ret eksklusivt
ferieområde tilsyneladende
mest forbeholdt gæster, der
ikke er på charterrejse. Her er
nu heller ikke det store at tage
sig til udover at nyde det gode
vejr, for på denne årstid er alt
lukket ned. Her foregår ikke
”en rygende fis”!
Marina di Bibbona.
Alle campingpladser er lukket,
men der er stillet et fint
parkeringsområde til rådighed for os, hvor vi ligger en 3-4 stykker i gåafstand fra stranden.
Vejret er overvejende pragtfuldt, men den ene dag drøner et lavtryk ind over de sidste strandgæster. Og så er
det med at holde fast i hat og briller.

Lørdag den 26. september. Så er festen slut! Fire
dage på stranden. Så må vi videre. Vi mangler i
øvrigt også vand, og et sted at tømme potten. Det
har vi ikke kunne opdrive her i nabolaget. Og der er
trods alt grænser for, hvor længe 110 liter vand
rækker, når vi også ind imellem skal kunne holde os
selv ud!
Men vi er jo kendt her på egnen, og ved, at de
fornødenheder kan vi finde i Volterra, blot 40 km.
inde i landet.
Køreturen dertil er i et typisk Toscansk landskab,
hvor de små landsbyer ligger som perler på en snor
på toppen af de bløde bakker.
Volterra er en af dem. En gammel velbevaret
middelalderby, der har alt det man som turist
kan ønske sig. Vi er i Etruskernes gamle
område, hvilket kan spores flere steder i byen.

Toscana.

Volterra.

Volterra.

Volterra.

Vi havde en hyggelig dag i byen. Der blev tid til både lidt
fortæring og et ”globryllup” ud for rådhuset.
Vi så ganske vist pateren i rask trav ned ad gaden. Men det var
tilsyneladende ikke hans dag i dag, med mindre det unge par
tager en helgardering, og får ”velsignelse” begge steder.
Vi er trods alt i et overvejende katolsk land!
Den sidste times tid i byen tilbragte vi sammen med de lokale på
byens udsigtsterrasse, hvorfra man har en vidunderlig udsigt over
et meget typisk Toscansk landskab, og i det fjerne kan skimte
Middelhavet og øen Elba.

Volterra.

Rejsebrev 4. Efterår 2015.
Søndag den 27. september. Klokken er to om natten. Vi havde ikke helt taget
højde for lørdagsunderholdningen i Volterra. Der bliver stadig spillet høj
diskomusik fra et nærliggende diskotek, og vi har ikke lukket et øje endnu. Så vi
tager lidt fornuftigt tøj på, vender sæderne i kørselsretningen, tømmer ”potten”
og fylder vand på tanken. Og sætter så kurs mod næste destination. Vi når dog
ikke så langt. I modsatte ende af byen finder vi en beskeden parkeringsplads
nedenfor byens gamle borg, der i dag er et af Italiens mest flugtsikre fængsler.
Her er fred og ro. Fanger i dag larmer ikke så meget om natten. Og gør de. Så er
murene tykke!
Veludhvilede i rolige omgivelser, er vi
sidst på formiddagen klar til afgang.
Det bliver nu ingen lang tur. Blot 28
km. til Colle di Val d`Elsa. Byen
ligger på kanten af Chianti området i
et meget kuperet terræn. De har en
Torsten uden nattesøvn!
udmærket autocamperplads med
elevator op til den gamle by. Det sætter Lissie pris på for tiden!
Og her er al den italienske charme man kan tænke sig. Uden at byen
er overrendt af turister.
Kulturlivet har haft rige udfoldelsesmuligheder her. Overalt i byen
ser man smukke bronzefigurer, og figurer, hvor kunstneren må have
haft et glimt i øjet under processen.

Colle di Val d`Elsa

Colle di Val d`Elsa

Et øjeblik. Så er jeg færdig!

Vi fejrede vores
bryllupsdag lidt på forskud,
og blev naturligvis behørigt
lykønsket fra alle
åbentstående vinduer!
Mandag den 28.
september.
Vi ligger på kanten af
Chianti området, og vil
naturligvis ikke undlade at
slå et smut op ad ”Chianti
Ruten”, der går ad små veje
mellem Siena og Firenze.
Vinhøsten er i fuld gang,
men i modsætning til
Portugal, er mange marker
og produktionsanlæg ikke
Ja! Så lad da gå!
tilgængelige for en
nysgerrig turist.
Vi må se på fra sidelinjen, og henvende os i de sædvanlige
salgssteder, når provianten skal suppleres med lidt ”læskedrik”
direkte fra producenten.

Til lykke Torsten & Lissie!

Chianti Ruten. Så skal der provianteres!
Uden overlæs på vognen begiver vi os glade videre mod øst. Et område vi
ikke tidligere har besøgt. Valget falder på den lille vinby Gaiole in Chianti,
der også kan levere en autocamperplads til en fornuftig pris, hvilket i vores
terminologi betyder, at den er gratis!
At vi er i Chianti området erfarer
vi allerede ved indkørslen til byen,
hvor Chianti vinens varemærke,
den sorte hane, byder velkommen.
Udover god vin er byen også
mødested for veteran cykelløb.
Byen står på den anden ende for at
afvikle et årligt cykelløb i weekenden, med deltagelse af flere
tusind. Vi er dog over alle bjerge
på det tidspunkt.

Chianti Ruten.

Gaiole in Chianti.

Gaiole in Chianti.
Onsdag den 30.
september. Det bliver en
lidt længere tur end vi
plejer at køre. Endemålet
er den gamle
middelalderby Gubbio i
provinsen Umbrien.
Inden vi når så langt
nyder vi Toscanas
vinmarker, når vi kører ad
de små veje. Det bliver
også til et frokoststop ved
det eksklusive vinslot
Castello di Brolio, hvor
vinpriserne starter ved
15,00 € for en flaske, og
ender på knap 400,00 €.
Og det er også for én
flaske!
Vi køber en kasse. Men
ikke af den dyre!

Castelo di Brolio.

Gaiole in Chianti. Tørstige cykelryttere på Cantina.

Castelo di Brolio.

Gubbio.
Gubbio er en gammel middelalderby, der ligger og klamrer sig til
bjergsiden. Den er næsten uforandret fra tidernes morgen, og det
ser næsten ud som om tiden stadig står stille i de gamle
Konsulens Palads. Sjældent, næppe kønt!
brostensbelagte gader.
De få turister der finder frem til byen
er for længst draget videre, så vi er
nok det eneste nordiske islæt i byen
den dag.
Det sker en sjælden gang vi mister
orienteringen, når vi er i byen. Men
det gjorde vi her.
Men et par unge piger tog os pænt i
hånden, og førte os i god behold
tilbage til camperen, der var parkeret
lidt udenfor byen. Det var da sødt af
dem, for ellers havde vi nok stadig
jogget rundt og ledt efter vores ”lille
hjem”!
Gubbio.

Gubbio.

Torsdag den 1. oktober. Vi prøver ”et skud fra hoften”,
og kører op i bjergene til en lille by, Carpenga, der
ligger op til et stort naturreservat. Vi kan i vores
håndbøger se, at der er hele tre autocamperpladser. Og
så må der vel være noget af interesse!
Men det var en fuser. Regnen stod ned i stride strømme,
og tågen havde lagt sig som en tung dyne over hele
området. Så ”naturoplevelsen” blev noget af en ”våd
kineser”. Vi tilbragte hele dagen inden døre med varme
på ovnen og en god bog i hånden.
Vores camper er den eneste beboede. Resten er opstaldet
for vinteren.
Fredag den 2. oktober. Vi stiger ned fra
bjerget. Havde planlagt et ophold i Urbino
der er på UNESCO´s liste over ”verdens
kulturarv”. Men vejret var stadig imod os,
så vi fortsætter ned til kysten, hvor vi ved,
at om ikke andet er temperaturen noget
højere end i bjergene.
Fano er en lille turistby lidt syd for de
kendte badebyer, Ravenna og Rimini. Her
er knap så ”turistet” som længere nordpå,
og byen byder på glimrende
autocamperpladser i første række til
Adriaterhavet. Så nu kan vi endelig få lidt
”badeferie”!
Vejret er nu ikke helt stabilt, så det bliver
også til hyggelige cykelture ind til byen,
hvor det lokale næringsliv i havnen blev
indgående betragtet, og det bliver endog til
en lille sludder med udøverne af deres håndværk.

Fano.

Carpenga. ”En våd kineser”!

Fano. Så er der ”badeferie”.

Kalfatring er stadig et håndværk på træskibe.
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Søndag den 4. oktober. Vi ligger
stadig på tredje dag i Fano. Vejret er
både til solbadning og cykelture til
byen, hvor fiskerihavnen altid er på
programmet. Her er der altid en masse
at se på, og ind imellem også en snak
med de lokale fiskere.
Fiskerne renser garn ved at trække det
hen over et smalt bord beklædt med
kraftig gummi. Krabber, snegle og
andet skidt får et dask med hammeren.
Og så er det garn renset!
Vi spørger altid, om vi må fotografere
personer. Det må vi normalt hjertens
gerne, men den unge langhårede fyr i
baggrunden skulle bestemt ikke
foreviges til arkivet. Han arbejder
nok”sort”, og troede vi var hemmelige
agenter fra Told & Skat!

Fano.

På havnen lå en bygning, der til forveksling lignede en
fiskeauktion. Det var det også. Men fiskene var tilberedt!
Her sad det meste af Faro´s indbyggere og indtog
søndagsfrokosten til en fornuftig pris. Der var selvbetjening og
køen rakte langt ud på gaden. Det kunne vi selvfølgelig ikke stå for. Og så
slap vi jo også for opvasken den dag!

Og til eftermiddagskaffen flyttede vi op på
en lille café på torvet, hvor vi kunne holde
et vågent øje med vores cykler.
Mandag den 5. oktober. Efter tre
overnatninger var det tid at komme videre,
og byen må så igen tage til takke med den
lokale Adonis! Og selv om han nok er lidt
hul, ser han trods alt ikke værst ud.

Fano.

Farvel Fano.

Vi ligger ganske tæt på lilleputstaten San Marino, og beslutter at
aflægge et kort visit, selvom det betyder, at vi skal et smut op i
bjergene igen. Staten er den sidste af de gamle italienske bystater, og
har kun overlevet gennem tiden på grund af den afsides beliggenhed.
De fleste turister kommer for at se den gamle by, og nyde udsigten fra
toppen af den gamle borg.
Udsigten lå indhyllet i en tæt dyne af tåge, så den fik vi ikke glæde af.
Den gamle by var en lang vandring med udsigt til souvenir-,
sprutbutikker og andet gøgl. Så det var for os ret uinteressant. Eneste
formildende omstændighed var, at der var tovbane til toppen, og at vi
fandt en beskeden overnatningsplads uden afgift ved kirkegården. Og
her var vi da ret sikre på nattero!

I guiden står der, at
oplevelsen her går
ud på at slappe af og
have det sjovt i en
lidt fjollet by.
Her er intet man
absolut skal se!
Og det har
forfatteren bestemt
ret i.

San Marino i tåge.

San Marino. I rolige omgivelser!

San Marino. Med udsigt til drivende skyer!
Tirsdag den 6. oktober. Der er kun 25 km. ned
til kysten, og ca. 60 km. til vores hjemmefra
planlagte campingplads og ”badeferie”, så det
kan vel ikke være for tidligt, vi sætter kurs mod
Cesenatico og Camping Village. Vi havde
planlagt tre uger her. Men nu må vi se! Pladsen
er enorm, og har vel nærmest karakter af en
kolonihave. Den ligger ved stranden, men er
allerede næsten uden gæster. Alt er lukket.
Sæsonen er slut for i år i Norditalien.
Til trods for pladsens størrelse, kan vi end ikke
købe lidt morgenbrød. Det kan vi normalt, men
må nu find os i daggammelt brød eller en
længere cykeltur til bageren. Lissie gad ikke!
Så vi tyede til den lille bageovn, når brødet
blev for gammelt. Den øvrige proviant holder
længe, da vi har forsynet os i supermarked
Conard inden ankomst.

Cesenatico.
Lidt bierhvervsfiskeri fra strande skabte større bevågenhed end en
dansker, der ikke mener badesæsonen er slut for i år!

Så det blev til lidt fjolleri, en beskeden
arbejdsfrokost og en overnatning i rolige
omgivelser sammen med de døde!

Cesenatico.

Strandløve? Lissie er ikke i tvivl!

Vi ligger lidt udenfor byen, men kan cykle derind på 10
minutter. Og det er jo god motion for Lissie´s nye knæ, der
efterhånden er bedre end da hun var 18 år!
Byen er i sig selv hyggelig, og byder på små oplevelser, hvis
man har øje for dem.
En lang kanal strækker sig fra kysten og langt ind i byen, og er
dens nerve. Det er her den gamle by er og alle aktiviteter lige
fra de små caféer til fiskeri- og lystbådhavn af en anselig
størrelse.
Byen har Italiens eneste flydende maritime museum. Og det er
jo ikke uden interesse for en gammel sømand, der stadig kan
huske, hvordan man sætter sejl på gamle skuder.

Cesenatico. Museomshavnen.

Fisketrawlere i alle størrelser, muslingeskrabere og garnfiskere er
særdeles aktive. Bådene ligger fortøjet langs kanalkajen ud for de
Cesenatico. Museomshavnen.
små restauranter og caféer, og giver en helt særlig stemning. Men
selvfølgelig også lugten af fisk!
Der er egen fiskeauktion, der tilsyneladende omsætte betydelige mængder. Og turister er velkommen til at
byde eller blot overvære det festlige skue. Vi fik nu ikke aftensmaden med hjem den dag, og ham der fik, var
tilsyneladende utilfreds med kvaliteten, da han fik den taget nærmere i øjesyn. Der var nu ingen tvivl om ”at
bordet fangede” uagtet fagter og verbale udgydelser, der ikke var til at misforstå!

Cesenatico. Fiskeauktion.

"Du har taget røven på mig"!

Moderne tider har fundet indpas. Men i de gode gamle
dage var det anderledes! Selvom der såmænd nok
også dengang var en og anden, der ”købte katten i
sækken”!
Byen har også sin egen lille færgeoverfart. En lille
kædetrukket kabelfærge fragter passagerer fra den
ene side af kanalen til den anden. Derved sparer man
en lille spadseretur rundt om nærmeste bro. Turen
varer ca. 7 – 8 sekunder og koster 40 cent for en
voksen/enkelttur. Tager man cyklen med koster det
ekstra 10 cent.
Som gamle ”færgefolk” måtte vi naturligvis have en
prøvetur selvom cykelturen ikke havde taget meget
længere tid.

Cesenatico. Færgefart på kanalen.

Fiskeauktion i "de gode gamle dage"!

Udkiggen er på plads!
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Søndag den 16. oktober. Vi ligger her
stadig. På Camping Village i Cesenatico.
Vejret er noget ustabilt, men det er vi nu
forberedt på, på denne årstid. Og det er
derfor, der gives en betydelig rabat på
overnatningerne. Alt er stort set lukket
ned, selv stranden har man gravet væk
indtil næste sommer. Om det er for at
sikre sig, at der er sandstrand eller som
beskyttelse mod de kommende
vinterstorme, skal vi lade være usagt. Men
tilsyneladende skubber man meterhøje
sandbunker op hele vejen fra Rimini til
Ravenna, som effektivt lukker for
tilstrømning af havvand til det flade
bagland.
Cesenatico. Stranden "gemmes" til næste år!

Gademarked i Cérvia.

Når badeturen er slut, ændrer vi vores aktiviteter til en cykeltur.
Og har så også nabobyen, Cérvia inden for rækkevidde.
Torsdag har de der det vel nok største gademarked vi endnu har
set. Og til trods for manglende turister, er der en livlig handel
med de lokale.
Her sælges alt. Og
pålægget kan nemt
dække en pæn
rundenom, som vi
kender den fra de
nordlige
breddegrader.

Lokale kunstnere har tidligere været på spil på
stranden. Og underlig nok har værkerne trodset
de seneste dages betydelige regnmængder.
Vi kiggede indenfor på herlighederne, og lagde
en skilling i ”offerta”. En lille sparebøsse til
værdig trængende. Og det har de jo nok været!
Dagens
anstrengelser
krydres ofte
med café besøg,
hvor
cappuccinoen
bestemt ikke
står tilbage for
skulpturerne på
stranden.
Cesenatico har deres bysbarn, Marco Pantani, den lille
”bjergged”. Og vi har vores Bjarne Riis. Selv om Pantani fik en
lidt trist skæbne, dyrkes han stadig som et ikon med stort
museum og adskillige store bronze opsatser. Dog uden
sammenligning med Biskop Absalon på Højbro plads i
København.
Så må vi se, om ”Ørnen” bliver tildelt en tilsvarende æresplads
på torvet i Herning, uagtet han også fik en lidt kedelig exit fra
sit professionelle liv!
Næppe! Vi er trods alt i ”Jantelovens” land.
Vi var ikke på cykelmuseum. Hvad cykling angår har vi det
ligesom en tidligere kulturminister havde det med pornografi!
”Det er trods alt sjovere at deltage, end at se på”!
Så vi kastede os i stedet over det lille nautiske museum. Det
koster 1,00 €
i entre, når
man er fyldt
65 år, og det
er alle
pengene
værd.

Cesenatico. Marco Pantani.

Cesenatico. Nautiske museum.

Cesenatico. Nautiske museum.
Ud over det maritime bød museet også på lidt historie om
turismens udvikling i området.
Og der er næppe nogen tvivl om, at man i en periode har
hentet inspiration i de gamle skibsbygningstraditioner. Det var
trods alt den der var først på banen i dette tilfælde.

Cesenatico. Nautiske museum.

Cesenatico.

Cesenatico.

Cesenatico.

I morgen, tirsdag den 20.
oktober bryder vi op efter 14
dage i sandbunkerne.
Vi har smugkigget lidt på
vejrudsigten, og kan se, at
den ser fornuftig på Po
sletten og også længere
nordpå.
Så vi har ikke travlt med
hjemkørsel til nattefrost, regn
og rusk.
Foreløbig bliver det nok
Ferrara og derefter en plads ved Gardersøen, inden et par hurtige ryk gennem Tyskland. Vi er hjemme senest
den 31. oktober, da Lissie er indkaldt til eftersyn af det nye knæ den 2. november.

Torsten? Jo. Han kørte den vej!!
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Tirsdag den 20. oktober. Vi forlader
campingpladsen i Cesenatico, og
glemmer i skyndingen kilerne vi bruger
under hjulene, hvis terrænet er ujævnt,
og opdager det først, da vi får brug for
dem i Ferrara.
Der er 130 km. tilbage, så det gider vi
alligevel ikke at spilde tid og diesel på.
”Surt show”. Især da udstyrsforretninger
med campingartikler ikke lige er det man
finder omkring næste hjørne.
Autocamperpladsen i Ferrara er nu pænt
jævn, så vi brugte ikke sikkerhedsseler
for at få en rolig nattesøvn!
Ferrara er en af de lidt større byer på Po
sletten. Så vi sadler cyklerne, og triller
ind til den gamle bydel.
I vores lille guid skriver man, ”at bliver
man kørt over i midtbyen, er det
sandsynligvis af en cykel”, hvilket er
meget iøjnefaldende og bestemt en
fordel, når man er på sightseeing. Her er
stort set ingen biler.

Ferrara.

Ferrara.

Ferrara.

Onsdag den 21. oktober. Vi kender nogle unge
mennesker, der ofrede en hel sommerferie på Po
sletten. Det var for dem bestemt ikke nogen stor
oplevelse, og vi var uden at kende området tilbøjelig
til at give dem ret. Hvad fanden kan man opleve på
Po sletten ud over Venedig. Og så dør man jo!
Det skulle da lige være en gammel coaster, der af
uransagelige veje nok har fundet sit sidste hvilested
her.
Men vi må revidere vores fordomme. Der er faktisk
mange skønne byer her, og vi tager dem i
rækkefølge syd fra.
Næste stop Padova. Byen er anselig, og bryster sig
af at være den anden by i Europa efter Bologna, der
fik eget universitet. Og så kan man følge i hælene på
hundredetusinder af katolske pilgrimme, der skal besøge Sant`
Antonius-kirken i det forfængelige håb, at miraklet vil ske!
Det kunne jo hænde!

Padova. Sant`Antonius-kirken.

Sant`Antonius-kirken.

Nej! Det er ikke Venedig! Og vi er stadig i god form.
Her er der nok en, der får ondt i ryggen!

Torsdag den 22. oktober. Vi
triller lidt længere nordpå til den
lille flække Bassano del
Grappa.
Byen er kendt for sin gamle
træbro, der forbinder de to
bydele og er opført i 1569 af
den berømte arkitekt Andrea
Palladio.
Byen er opkaldt efter de mange
destillerier i området, som
producerer grappa brændevin.
En af de ældste firmaer gør en
dyd af at uddele smagsprøver af
de våde varer. Og her fik vi
bekræftet vores fordomme om,
at når noget er gratis, er det
sjældent til at drikke! God
grappa kan smage ganske
dejligt.

Kærlig pleje til en gammel træbro.

Marked i Bassano del Grappa.

Bassano del Grappa. Ponte degli Alpini.

"Billig Grappa! Det nægter jeg at drikke!"

Efter marked i Bassano del Grappa.

Der var markedsdag i byen, da vi ankom. Hele det centrale torv og tilstødende sidegader var fyldt med boder.
Men kl. 14.00 præcis er festen slut. Alle boder er fjernet. Fejemaskiner og skraldevogn har ryddet op. Og de
små café borde er på plads igen, så der også kan blive lidt omsætning der.

Fredag den 23. oktober.
Vi rykker 8 km. længere
mod vest. Den lille by
Marostica har vakt vores
interesse. I 1454 friede to
unge mænd samtidig til
fyrstens datter. Den kloge
fyrste ønskede ikke at
spilde to unge bejleres liv
i en duel, så han
besluttede at give
datteren til vinderen af en
gigantisk skakmatch med
hele byen som tilskuer.
Byen er siden blevet
verdensberømt ved hvert
andet år at mindes
begivenheden på byens
store plads, hvor der på
samme måde spilles skak
med levende personer som skakbrikker. Op
til skak showet er der musik, fyrværkeri og
parade med udklædte riddere, fodfolk og
smukke jomfruer!

Marostica.

Marostica. By night!

Lørdag den 24. oktober.
Sidste større by på Po sletten
bliver Vicenza. UNESCO har
klassificeret 47 bygninger
som en del af verdens
kulturarv. Så her må der da
være noget at se på, for hvem
der nu er interesseret i
arkitektur. Åh jo! Men vi har
nu snart set meget ”gammelt
l...”! - Men byen er nu
hyggelig, og da vi kom dertil,
var der chokolade- oste- og
delikatessemesse i hele den
gamle by. Og de boder
dækkede jo for meget af ”det
gamle”!

Vicenza. Chokolademarked.

"Jeg er tørstig"!
Det er jeg
også!
Vicenza.

Søndag den 25.oktober. Vi er så tæt på. Så vi må en tur til Gardasøen. Vi finder en lille autocamperplads ved
Bardolino, direkte ned til søen. Vejret er stadig forrygende. Pæne temperaturer og sol fra en skyfri himmel. Så
dagen fordrives med en cykeltur langs søen til Lazise.

Lazise.

Lazise.

Aftenstemning ved Gardasøen.

På vej nordover. Et sidste kig ud over Riva del Garda i nord.
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Mandag den 26. oktober.
Gardasøen er lagt bag os. Næsen er
vendt nordover, og de hjemlige agre
begynder at trække mere og mere.
Men vejret er fortsat helt forrygende
og udsigten lover fortsat godt vejr i
det nordlige Italien, så vi beslutter
at udnytte den chance til en
naturoplevelse i Dolomitterne. Vi
finder en enkelt campingplads, der
fortsat har åbent, og sætter kurs
mod Terlago nogle få kilometer
vest for Trento. Stor flot
campingplads i næste 1.000 meters
højde. Vi er de eneste ”kunder i
butikken”, så sæsonen er slut, eller
også er den ikke startet endnu!
Man skal ikke tage ophold her, hvis
man er bare den mindste smule
forlystelsessyg. Her foregår absolut intet!

Terlago.
Her er fred og ro, og en til overflod
vidunderlig natur, som vi nød i fulde drag
med små ekskursioner på cykel i
nærområdet.
Onsdag den 28. oktober. Vi har i
samarbejde med vejrudsigten planlagt
afgang fra morgenstunden. Dis, tåge og
lidt finregn indbyder ikke til at forlænge
opholdet her med yderligere en dag. Vi
tager betalingsvejen over Brennerpasset,
og betaler også for motorvejene i Østrig.
Midt på eftermiddagen lander vi i den
lille sydtyske by, Baunach, der har en
udmærket autocamperplads, der ligger
næsten inde i den gamle bydel.
Som mange andre byer i det gamle
østtyskland er der en meget velbevarede
bykerner, der oser langt væk af
bindingsværk og stokroseidyl.

Terlago.

Terlago.

Baunach.

Torsdag den 29. oktober. Celle i
Nordtyskland, stadig i det gamle
østtyskland, lægger natlogi til vores
næstsidste overnatning på denne tur.
Byen har tæt tilknytning til
Danmarkshistorien. Det var hertil den unge
dronning Caroline Mathilde blev deporteret
til og sat i husarrest på slottet, efter man
havde henrettet hendes elsker, minister
Johann Struense i 1772 for højforræderi.
Vel ikke den ringeste bolig tiden taget i
betragtning!
Celles gamle bydel er også et studie i
gammel byggestil noget hårdt restaureret.
Men dekorativt er det.
Celle. Caroline Mathildes "fængsel"!

Celle.
Fredag den 30. oktober.
Sidste stop Flensburg. Vi sørger altid for at
være der, så vi får mest mulig tid til en
byrundtur i den hyggelige by.
Ikke mindst den gamle havn med
museomsværftet, hvor der altid er
spændende projekter på beddingen.

Celle.
Ind imellem kommer et morsomt billede i ”kassen”!
I normal maritim terminologi ”kaster man anker”! Men her
”spiser man det tilsyneladende!

Vores ”lille hjem” ligger ikke alene sidste nat på turen!
Flensburg er altid velbesøgt, og komme man ikke i god tid til
pladsen, får man ikke første række til fjorden.

Flensburg.
Flensburg.
Lørdag den 31. oktober. Hjemme igen på
Drøsselbjerg. Pæretræet vi kørte fra for snart 2
måneder siden er plukket, og pærerne spist. Det
klarer vores søde naboer. Til gengæld kommer vi
hjem til et hus med tændt gulvvarme, ild i pejsen,
små blomsterbuketter i hele stuen og flæskesteg
med brun sovs til til aftensmad. Det kalder vi godt
naboskab. Og mange tak for det.
Vi har igen haft en dejlig tur. Kørt 5.566 km. Noget
mindre end vi plejer. Lissies nye knæ har opført sig
eksemplarisk, så det blev trods alt ikke til ”Den
store badetur”, som vi egentlig havde planlagt
hjemmefra.

