Rejsebrev 1, forår 2015.
Vinteren 2014/15 på Drøsselbjerg har været en af dem vi
som pensionister sætter stor pris på. Nedbøren er selv
løbet ud i Storebælt, da det er ned ad bakke fra vores
matrikel. Snerydning har været ikke eksisterende, og
varmeregningen er holdt på et absolut fornuftigt niveau.
Og det er jo dejligt, når man selv står for at holde
brændeskuret fyldt. Kun en enkelt dag var det muligt at
knipse et tåleligt vinterbillede, som vi nu sidder her og
glæder os over i 20 graders varme på den Spanske
Middelhavskyst.
Inden afrejse den 1. marts, havde vi nogle dejlige dage
semmen med ”den lille familie” i Lalandia i Billund. Det
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bøder lidt på det lange fravær fra børnebørnene.
Men selv en mild vinter og dejlige dage med familien i
Lalandia, kan ikke dæmpe udlængselen, når vi har passeret nytår. Autocamperen
er klargjort og klar til turen sydover i slutningen af februar måned. Og den 1.
marts vinker vi farvel til naboer og gode venner, og vender næsen sydover.
Vi har tidligere taget nogle lange stræk på næsten 1.500 km første dag. Men
Lissie gider ikke mere. ”Så travlt har vi vel heller ikke!! Og det har vi så ikke”!
Første stop Hann. Münden. En gammel kending med en god autocamperplads
næsten midt inde i den gamle by, der oser af tysk landlig idyl, med sine gamle
velbevarede bindingsværkhuse.

Lalandia.

Hann. Münden.

Næste stop Baume les
Dames i Frankrig. Også en
gammel kending, der ligger
strategisk godt for turen
sydover.
De har tidligere reklameret
med ”at bageren kommer
forbi hver morgen kl. 9.00.
Det er slut nu. Men til
gengæld er prisen steget til
10 € for en overnatning!
Der er tydelige tegn på
krisetider i Sydeuropa.
Priserne stiger, og servicen er
støt faldende!

Vi har tidligere gjort en dyd af at undgå motorvejsafgift i Frankrig under gennemkørsel, og har i mange år
passeret de mest ejendommelige veje i den anledning. Det har selvfølgelig kostet tid, men også sparet en del
motorvejsudgifter.
I et letsindigt øjeblik besluttede vi i år, at vi helt præcis ville opleve såvel tidsforbrug som pris ved at tage den
slagne vej på motorvej gennem Rhondalen. Det kunne jo være vores fordomme blev gjort til skamme. Som
sagt så gjort. Ca. 900 km på motorvej. Pris 97 €. Det kan der trods alt købes en del diesel for. Også selv om
tidsbesparelsen løber op i adskillige timer. Men så fik vi prøvet det.
Vi er tidligt på vores sædvanlige overnatningsplads i Port la Nouvelle, og har tid til at nyde en stille
eftermiddag og aften i temperaturer, der nærmer sig de 20 grader.

Baume les Dames.
Onsdag den 4. marts runder vi Barcelona.
Hjemmefra havde vi planlagt ophold på en
campingplads nær Valencia for at komme lidt til
hægterne, og få muget det værste møg ud, men
fortrød. Vi syntes at såvel bil som os selv så
nogenlunde propre ud. Vi har bestemt ikke noget
imod den spanske Middelhavskyst, men kan i
længden godt syntes, den kan være ”lidt for
meget”! Så vi besluttede i stedet at dreje ind i
baglandet, og fortsatte mod Granada, hvor vi på vej
dertil fandt en hyggelig autocamperplads i
Segorbe. Bestemt ikke ”Verdens centrum”, men en
lille hyggelig by, der osede langt væk af noget
oprindeligt spansk.
Det fremgår ikke af billedet. Men vi nåede nu op
på tre overnattende autocampere inden mørket
faldt på.
Vi nærmer os de breddegrader, hvor vi godt kan lide at
opholde os i vintermånederne, men kører stadig dagture
nær 500 km. Det bliver til en enkelt overnatning i
Segorbe inden vi fortsætte vestover til Velez-Rubio.
Vejret er stadig med os. Sol fra en skyfri himmel i
dagtimerne, men nattemperaturer nær frysepunktet. Vi
ligge trods alt i nogen højde over havet. Og det koster i
nattemperatur.
Byen er en lille perle, med en god autocamperplads med
separate båse, vand og tømmefaciliteter. Pladsen er
endog pænt besøgt, hvilket ikke blot skyldes at pladsen
er gratis, men lige så
meget den gamle
bydel, der er en
typisk spansk
bjerglandsby, bygget i
cirkler omkring den
enorme katedral, som
kan ses på lang
afstand, men som
man først får udsyn
til, når man står foran
den inde i byen.

Port la Nouvelle

Segorbe.

Velez-Rubio.

Lørdag var der lokalt gademarked, som vi kender det her sydpå, dog
med den undtagelse, at her er det de lokale og ikke turisterne man
henvender sig til. Og det giver en væsentlig forskel i såvel udbud
som pris.
Det lille torv foran kirke og rådhus, var et yndet samlingssted for
byens ældre beboere, og det var jo meget praktisk, at have såvel et
trøstende ord ved hånden, og lidt økonomi til verdslige goder!
Selv nyder vi bylivet fra den lille traverne modsat kirken.

Lørdagsmarked, Velez-Rubio.
Der står ganske vist max 48 timer på
autocamperpladsen. Men det tager man nu
ikke så højtideligt, så længe der er pladser
nok. Og så er vi jo også i Spanien!
Det bliver til fire overnatninger. Afgang
Kirke- og rådhusplads, Velez-Rubio.
mandag den 9. marts, hvor Lissie har en
aftale med en tandlæge i Arroyo de la Miel på Costa del Sol
ikke langt fra Marbella. Det var med nogen bekymring Lissie
gav sig i kast med udenlandsk tandlægebehandling, men
prisen for i dette tilfælde at få bygget en krone, er favorabel.
Ca. halv pris i forhold til Danmark. Efter en god times tid i
”den varme stol” var al skepsis fejet af bordet. Klinikken er
drevet af to danske tandlæger, der var både omhyggelige og
tilsyneladende også kompetente. Så må vi jo se, om det
holder i længden!
Tid til efterfølgende og sidste konsultation fik vi med god
vilje presset ind efterfølgende mandag, så vi kan komme
videre mod vores foretrukne mål, Portugal.
Ventetiden tilbringer vi på Camping Cabopino i byen af
samme navn.
En meget søgt campingplads for langtidscampister fra
Danmark.
Vi havde da også kun lige fået vogntoget placeret på pladsen,
før det første hold viser interesse for vores ankomst. Det blev
til en lang uforpligtende snak om ingenting!
Fem minutter efter kommer den næste forbi, og byder os
velkommen med følgende bemærkning: ” Nå! I har nok
Her skal man helst ikke tage fejl af
allerede haft besøg af ”Solkystens Skræk”! Tjaa!! Det viste
indgangene!
vi jo ikke helt, og spurgte lidt forsigtigt, om det var
spøgefuldt ment. Det var det vist ikke!
Som nytilflyttere har vi altid lige stukket en finger i jorden, og loddet stemningen. Det gjorde vi selvfølgelig
også her. Den lille danske enklave var blevet opdelt i to lejre, vist nok efter lidt uautoriseret kæresteri mellem
nogle ”indbyggere”, hvor den ene ægtefælde ganske vist var død – og det hænder jo! Her manglede hverken
dannebrogsflag eller sovs og kartofler. ”Stammeritualerne” var indøvet til perfektion, og vi blev naturligvis
inviterer til at deltage sammen med det ene hold. Vi undslog os lidt behændigt med henvisning til vask,
rengøring, tid hos optiker og service på vognen, men havde da nogle hyggelige passiarer med en i øvrigt flink
nabo fra Nibe.

Vi er her jo overvejende af ”forretningsmæssige”
grunde. Lissie skal have lavet sin krone hos
tandlæge, og have nye briller, og vognen skal til
på autoriseret værksted af hensyn til
nyvogngarantien. Så vi har faktisk travlt!
Midt i vores travlhed dumper der så en sms ind
fra vores gode naboer på Drøsselbjerg vedrørende
et anbefalet brev.
Det viser sig at være et bødeforlæg for en ulovlig
parkering fra Portugal, der efterhånden er præcis
et år gammel.
Vi kan selvfølgelig godt huske episoden, men var
sikre på, at den var løbet ud i sandet.
Indholdt var ikke til at misforstå, men alle
paragrafferne, vi tilsyneladende havde overtrådt,
sprang vi lidt let hen over.
Gode rådvar dyre. Vi konsulterede en god ven
med en fortid indenfor PET – det er lidt
hemmeligt! Han anbefalede navneforandring, nyt
pas, ny bil og eventuel ny kone!! Sidstnævnte var
vel lige i overkanten. Lissie er trods alt mere værd
end et bødeforlæg på 150 €!!
Enden på det hele er blevet en lang søforklaring
pr. mail, på såvel engelsk som dansk vedrørende
vores opfattelse af hændelsesforløbet, hvori vi
naturligvis bedyrer vores uskyld. Så må vi se, om
der går endnu et år inden der reageres på det.
Bilen var som skrevet til eftersyn i Marbella.
Servicen fejlede ikke noget, men prisen er nok det
man kan kalde ”lidt turistede”. Vi betalte i hvert
tilfælde næsten det dobbelte af, hvad vi normalt
må slippe. Men vi er jo også på ”Solkysten”.
Næste gang vil vi nok trække eftersynet til vi
når Portugal, og se, om vi ikke stadig har gode
venner der med mere fornuftige priser.
Cabopino er nu et hyggeligt område på kysten,
uden turisthoteller helt ud i vandkanten, og på
den lille strand, der ligger tæt på pladsen, er der
i hvert tilfælde på denne årstid til at få plads.

Camping Cabopino.

Eftersyn Marbella.

Stranden ved Cabopino.

Rejsebrev 2, forår 2015.
Forretningsaftaler, der ikke er aftalt
hjemmefra, tager lidt længere tid end forventet!
Tandkrone til Lissie og nye briller, bliver ikke
lige rystet ud af ærmet hen over natten, så vi
må pænt vente, indtil det bliver vores tur. Vi
får dog presset ventetiden ned til en uge, og er
godt tilfredse, da den normale er ca. det
dobbelte.
Campingpladsen i Cabopino er fyldt med ”det
grå guld”, der alle har personlige reparationer
at følge op på. Især tandlægebesøg er populære
her nede. Vi lovede at slå et lille slag for
Lissies tandlæge, Pia. Pia og broderen er dansk
uddannet, og har de sidste femten år drevet en
lille klinik, Rosasco Dental, på spanske
betingelser i Arroyo de la Miel, og ser
naturligvis meget gerne danske kunder. Lissie
kan varmt anbefale Pia, der ud over et højt
fagligt niveau til spanske priser, også er
dansktalende og en hyggelig pige!
Optikeren var nu også en ”sød kone”, selv om
hun ikke helt overholdt den lovede levering.
Der gik to dage ekstra på grund af en ”meget
speciel slibning”. Det måtte vi jo bøje os for,
for vi ved godt, hvad mañana betyder på de
her kanter! Og jeg har nu altid vidst, at Lissie
var ”noget helt specielt”!
Som en lille kompensation fik vi minsandten
en lille flaske brillerens, og jeg fik lov til at
købe et par nye læsebriller til en speciel lav
pris! De holdt nu kun fire dage, så bukkede
stængerne under, udsat for den daglige store
belastning. Tja! Det var de 10 €!
Tirsdag den 17. marts siger vi pænt farvel til
naboer og andet godtfolk på Camping
Cabopino, og vender næsen vestover mod
Gibraltar. Vi har altid været lidt forsigtige
med parkering ved Gibraltar, da pladserne der
går for at være et yndet sted for indbrudstyve
og andre ”platugler”. Men vi fandt et delvist
lukket område på den spanske side, hvor der i
forvejen holdt adskillige campere. En vist nok
selvbestaltet ”parkeringsvagt” opkrævede 3 €,
dog uden nogen sikkerhedsgaranti. Vi turde
godt overlade ”hjemmet” i trygge hænder her
under en dagtur rundt på klippen.
Briterne har i næsten 300 år, til stor fortrydelse
for Spanien, haft fodfæste på den kun 4,5 km
lange, nøgne kalkstensklippe, der rækker ud i
Middelhavet, og tidligere var en vigtig
strategisk forpost i overvågningen af
skibstrafikken til og fra Middelhavet.
Hele halvøen er da også kendetegnet ved et
enormt forsvarsanlæg med tunneller hugget ind

Klinik Rosasco Dental.

"Den søde kone" og Lissie.

Gibraltar fra den spanske side.

i

Vagtskifte Gibraltar. ”Changing of the Guard”
klippen. Det ene galleri har en samlet længde på ca. 50
km. Derfor siger man ikke uden grund, at Gibraltar en
hullet som en gammel Schweizerost.
Soldater så vi nu ikke mange af. Og dem vi så, var vist
mest til pænt brug, parader og pindemadder! Men vi kan
jo tage fejl!
Fra byen ”downtown” entrede vi den lille svævebane til
toppen af The Rock, der når en højde af 425
meter, og huser Europas eneste vildtlevende
abekoloni. Sagnet fortæller, at briternes
herredømme over Gibraltar vil ende, hvis
aberne forsvinder fra halvøen. Den
hyggelige ”svævebanefører” kunne dog på
opturen berette, at der havde været krise i
populationen, men at det nu var et for
længst overstået kapitel. Nu var der virkelig
gang i hormonerne igen!
Vi nød turen op med udsigt til Mærsk-Lines
containerterminal i Algeciras på modsatte
side af bugten, og kunne glæde os over, at
spotte adskillige ”lyseblå skibe”, både ved
kajen og på reden. Danmark er stadig en
betydelig spiller på verdenshavene, med
Mæsk-Line som en af de fremmeste på
området.
Vejret var ikke helt med os. Men det var
tåleligt, og paraplyerne gav en vis tryghed, både
mod lidt småbyger, men også overfor de lidt
nærgående aber. De kendte deres artsfæller godt
nok til at vide, at en hævet paraply var tegn til at
holde en vis afstand!

Gibraltar.

Gibraltar. Svævebanen.

Hygiejne og socialt nærvær!

"On the Rock".
Det var i øvrigt Lissies fødselsdag. 68 år! Og det eneste hun ønskede
sig, var en lang, hyggelig dag sammen med artsfæller. Det ønske var
Ligner vi virkelig hinanden?
ikke svært at opfylde her!
Vel nede fra klippen var det tid til at vende næsen ”hjemover”.
Da vi nærmede os landingsbanen til den lille lufthavn, der krydser den eneste adgangsvej til Gibraltar, blev vi
mødt af blå blink og hylende sirener. Vi troede først, at et fly
skulle lande eller lette, da man så spærrer veje, medens den
operation står på. Men det var det ikke! Man havde besluttet at
holde beredskabsøvelse midt i myldretiden, så al færdsel til og
fra Gibraltar var afbrudt. Det varede ca. en time, og ikke en
levende sjæl fik lov at passere området. Det sørgede ”lovens
lange arm” for. Myndigt og kompetent, så selv ikke den største
kanon fik hende til at ryste på hånden.

Gibraltar. Beredskabsøvelse.

Gibraltar. En stor kanon!

Vi kører fra Gibraltar torsdag den 19. marts. Vejret er ikke for godt, og ser ikke ud til at blive meget bedre de
nærmeste dage. Vi beslutter os for en overnatning i Barbate små hundrede kilometer mod vest ude ved kysten,
og finder en udmærket autocamperplads med udsigt til den lille strandpromenade.

Barbate er bestemt ikke
verdens centrum!
Den største indtægtskilde
kommer nok fra en ret
betydelig fiskerihavn, og
lidt småhoteller, der
tiltrækker lokale turister i
sæsonen, og den er ikke
begyndt endnu.
Vi lå i hvert tilfælderet alene
ved promenaden, og blev
kun kortvarigt forstyrret af
den lokale, motoriserede
ungdom, der tilsyneladende
også havde et ”lille helle”
her, hvor de i fred og ro
kunne nyde hinandens
selskab.

Barbate.

For den lidt yngre årgang, på hvem
hormonerne stadig er holdt lidt i ave, gav
en stor vandpyt og et par legetøjsbiler
anledning til stor fornøjelse.
Vi skal altid en tur i fiskerihavne, når
lejlighed byder sig. Og det gjorde den så
her.
Ikke fordi den gav anledning til særlig
megen palaver, dertil er fiskere nok lidt
for fåmælte.
Men det blev dog til et lille
stemningsbillede af dagligdagen der, og
også et venligt nik i ny og næ.

Legeplads i Barbate.

Barbate.

Barbate. Bristede drømme?

”Renlighed er en god ting, sagde kællingen”!
Og det syntes vi nu også! Men midt under
Lissies aftenbrusebad står vandpumpen af.
Sikringen ryger, og så er det slut med den
kærlighed. Nå, nej! Det var renlighed!
Gode råd er ikke dyre! Vi ringer til SOS
International, der ret hurtigt finder et værksted
nær Sevilla, der er leveringsdygtig i såvel
reservedele som værkstedshjælp.
Det var egentlig meningen, vi skulle til Cadiz,
men sådan blev det så ikke denne gang.
”Patienten” kom på operationsbordet, og
vågnede op efter en lille time, så god som ny,
klar til nye udfordringer. 59 € alt iberegnet. Det
gad jeg ikke selv rode med til den pris.
”Men hvad gør vi nu lille du”? Planen var slået
i stykker, og vi trængte til et par timer med fred
og ro i vante omgivelser.
Beslutningen var ikke så svær at træffe. Vi var
tæt på den lille ”cowboy-by” El
Rocio, som vi har besøgt flere
gange.
Her er udelukkende sand i gaderne,
og det helt store trækplaster er
katedralen og de årlige træf med
heste og ryttere, der strømmer til fra
det meste af Spanien.
Normalt et farvestrålende skue, som
vi har oplevet en enkelt gang, men
desværre ikke nu.

På værksted nær Sevilla.

El Rocio. Erimita del Rocio.

Den lokale madonna.

Med kærlig hilsen fra Lissie &
Torsten.
Hesteparkering i El Rocio.

Rejsebrev 3, forår 2015.
Søndag den 22. marts. Vi vælger at blive i El Rocio week-enden over, i det forfængelige håb, at der nok sker
noget i byen de dage. Og det gør der minsandten. Spaniolerne valfarter til byen. Kirkeklokkerne kimer i et
væk, så pateren er sikkert på overarbejde, og alle ”krikkerne” er kommet ud af staldene, og giver liv i
gadebilledet.

El Rocio. "Krikkerne" er sluppet fri!
El Rocio. En pater på overtid!

Madonnaen, som det hele jo drejer sig om,
bliver begavet med vokslys, så der nærmest er
tropevarme i det lille kapel, hvor hun opholder
sig.
Værtshuse salgsboder og tavernaer er åbnet.
Det nyder vi godt af til frokost, hvor vi mæsker
os i en fremragende oksehaleragout. Det har de
forstand på at tilberede på de her kanter.
En ”lille frelst flok” er også dukket op på
torvet. Om de prøver at gå den katolske kirke i
bedene, skal vi lade være usagt. Men de gør et
hæderligt forsøg på at tiltrække sig
opmærksomhed for deres mantra, med
farverige gevandter, tilsat dans og monoton
”frelsermusik”.

El Rocio. Et vokslys for madonnaen.

Og lidt

stammedans.

Hele natten væltede det ned med
regn over El Rocio. Så det har nok
været en regndans, der blev hørt af
højere magter!
Mandag den 23. marts river vi
teltpælene op, og vender næsen
vestover mod Portugal. Vi stiller
klokken en time tilbage, og slår os
ned på autocamperpladsen i
Manta Rota, nogle få kilometer
efter grænsen.
Vi har været på pladsen tidligere,
og ved, at den er meget besøgt,
ikke mindst på grund af prisen, der
er bare 4,50 € for en overnatning,
uden strøm. Strøm har vi nu ikke
brug for. Det klarer de små
solceller oppe på taget glimrende,
når ellers solen skinner!
Pladsen ligger ret ud til
Atlanterhavet med klitter og dejlig
sandstrand.
Fiskeri direkte fra kysten har tidligere
været et hovederhverv. Nu har
turistindustrien fået overtaget, og fiskeriet
er begrænset til nogle småbåde, der dog
stadig trækkes op på stranden af en
gammel firehjulstrækker.
Badesæsonen er nu ikke startet endnu,
hvilket de tomme stativer til
solparasollerne vidner om. Men det kan
ikke vare længe. Temperaturen er ved at
snige sig op over de 20 grader, og så er
der jo håb forude.
Vi ligger på et tidspunkt fire danske
autocampere på pladsen. Det er vi bestemt
ikke vant til. For det meste er vi et
nationalt mindretal på disse kanter. Det er
vi nu stadig, men forholdsmæssigt har vi
nok overtaget!
Vi får et par gode tip om pladser i
nærheden. Genovervejer den medbragte
køreplan, og beslutter os for at følge et godt
råd, og vender næsen vestover mod Tavira,
en lille fiskerlandsby, hvorfra der tidligere
er udøvet et intensivt tunfiskeri.

Manta Rota, Portugal.

Manta Rota.

Manta Rota.

Fredag den 27. marts kører vi nogle få kilometer udenfor Tavira til Pedras de El-Rai. Et stort naturreservat
ud til laguneøerne udenfor kysten.
Den lille flække, er et yndet udflugtsmål for portugiserne, der strømmer til hen over week-enden. Målet for
dem og os er en gammel tunfangerstation, der efter at tunen har fundet andre tumlepladser, nu er indrettet til
rekreativt område for naturelskere og badegæster.

Pedras de El-Rai.

Pedras de El-Rai.

Den gamle smalsporsbane, der tidligere transporterede
varer til og fra fiskeriet, kører nu med gæster, der ikke
orker eller kan spadsere den korte vej fra
parkeringspladsen til den lille enklave. Pris 1 € pr. næse,
og han kører om der så kun er en passager på vognen.
De gamle fiske-og fabrikshuse eksisterer nu som
restauranter og små butikker, og de gamle fangstankre er
gravet ned i klitterne, som et lille minde om et erhverv, der
nu ikke eksisterer mere.

Pedras de El-Rai.
Vi fik en lille snak med ”lokomotivføreren” i toget.
Han kunne bekræfte, at det var de gamle
lokomotiver man stadig holdt kørende, og det han
kørte i den dag vi var med, var simpelthen ”super”.
Ingen IC-4 skandaler her. Her var selv egen remise
og værksted i påkommende tilfælde. Ikke det svære
grej.
Pedras de El-Rai.
Fire mælkekartoner kunne såmænd nok have udgjort
underlaget for den hovedreparation, der tilsyneladende var i
gang.

Pedras de El-Rai.

Lagunen ved Pedras de El-Rai.
Lagunen er spisekammer for et utal af strand- og vadefugle.
Og de lokale benytter lavvandet til at grave orm til lidt
”lystfiskeri” ved kysten.
Vi må nøjes med fiskebutikkens udvalg! Har et par dejlige
dage ved Atlanterhavet, og indleder badesæsonen i havvand,
der kun appellerer til de færreste. Temperaturen er nok ikke
meget over 13 – 14 grader. Så Lissie holder sig også pænt på
den rigtige side af vandkanten!
Vi fik en fidus mere, som vi lige skal afprøve, inden vi kører
nordover langs den spanske grænse.
Søndag den 29. marts, trækker vi håndbremsen ved Praia
de Faro, lidt uden for byen af samme navn. Det er fridag, og
solen står højt på himmelen, så alt hvad der kan kravle og gå,
valfarter ud til stranden. Efter lidt søgen, finder vi en
udmærket parkeringsplads, trækker endnu engang i
badetøjet, og laver ”ikke en skid” resten af dagen!

Praia de Faro.

Gad vist, om der er orm her?

Mandag den 30 marts. Det er tid at komme op langs grænsefloden Guadiana. Vi havde hjemmefra sat et par
småbyer af som mulige overnatningssteder. Men det blev til ”forbikørsel”, så vi havnede på en gammel
kending, Alcoutim.
Byen ligger direkte ned til floden, og har på den modsatte side i Spanien, et spejlbillede af sig selv.

Alcoutim, den spanske side.

Alcoutim.

Vi har forladt Algarvekysten, det mest ”turistede” område i
Portugal. Og det kan man mærke med det samme.
På Algarvekysten er der meget solcreme og ”stramme røve”.
Her møder vi portugisere i dagligdagen uden den helt store
opsætning.
En ældre kone er fotogen. Lissie er ikke helt vild med det, men
hvis man spørger pænt, får man sjældent et nej. ”Må jeg tage et
billede?” ”Ja tak! Meget gerne, men jeg retter lige på hatten
først!” Og så var det billede ”i kassen”.

Alcoutim.

Rejsebrev 4, forår 2015.
Mandag den 30. marts. Vi fejrer fødselsdag på
den lille taverne med udsigt til Guadiana.
Udvalget er ikke det helt store. Kylling eller
noget med lam! Til gengæld fejler udsigten ikke
noget. Og mad kan man jo altid få, udsigt er
straks sværere at finde. Og finder man den, er
der ofte optaget!
Lidt usædvanligt for årstiden, har vi de seneste
dage haft hedebølge, men temperaturer nær
eller over 30 grader.
Men det kan der også rådes bod på i Alcoutim.
Selv om vi ligger langt fra havet, og et dejligt
havbad, har man her i byen etableret egen lille
”lido” med sand, vand og et lille picnicområde
ned til floden. Og det bliver faktisk flittigt
benyttet af de lokale.

"Strandscener". Alcoutim.

Alcoutim. Udsigten fejler ikke noget.

"Strandscener". Alcoutim.

Det kniber lidt med at finde skygge, og det vil vi godt
have i den varme. Til gengæld er der vand nok i floden
til en ”hel dukkert”!
Onsdag den 1. april kører vi fra Alcoutim. Ved
udkørsel fra byen, er der ”Fuld Stop-skilt”. Og det
respekterer vi naturligvis, vi skulle jo nødig
præsenteres for endnu et bødeforlæg. Og man kan jo
aldrig vide, hvem der gemmer sig bag forklædningen!
Dagens rejsemål er Pomarão, der ligger som
grænseby ind mod Spanien, der hvor Guadiana drejer
ind i landet, og ikke længere er grænseflod.
Byen har tidligere været udskibningshavn for et nu
nedlagt kobbermineområde en halv snes kilometer
derfra, og er
nu et yndet
"Færdselskontrol"?
område for
autocampere.
Vi havde studeret kortet omhyggeligt, og var sikre på, at der var en
lille genvej. Så på trods af flere advarsler fra GPSen, fortsatte vi
ufortrødent, med den klare opfattelse, at det var den, der tog fejl. Det
har vi trods alt oplevet flere gange.

Det var så bare ikke denne gang! Vi
havnede pænt ude på landet, hvor
portugisisk landbrug endnu engang
viste sin forkørselsret, når man
bevægede sig på dens enemærker. Vi
havnede i en lille undselig landsby,
hvor der ikke engang var en
”kirkeplads” vi kunne vende på, men
måtte tage til takke med en delvis
nedlagt mødding. Det gjorde nu ikke
så meget. Vi havde fårelort på
dækkene i forvejen!

Nej! Den går ikke! Vi må pænt vente!
Fårehyrden var ikke til stor hjælp. Han havde rigelig i sin lille flok!
Til gengæld fik vi god hjælp, af en ældre beboer i landsbyen, der
bedyrede, at det var os, der tog fejl af vejen. Vi måtte en tur op omkring
Mertola for at komme til Pomarão.
Mertola har vi besøgt tidligere. Den ligger meget smukt ned til
Guadiana.

"Bom día, boa tarde"!

Mertola.

Ud over at ligge smukt ned til
Guadiana, har Pomarão en
udstrakt service overfor os
autocampister.
Her er offentlige toiletter og
baderum, med koldt og varmt
vand. Og naturligvis vaskerum i
områdets stil. Alt stillet gratis til
rådighed.

Pomarão.

Pomarão.
De gamle kobberminer lidt nord for, er for længst blevet
urentable. Men de gamle lasteramper og en tunnel til
tipvognssporet er stadig i behold, til minde om en svunden tid.
Og så har man selvfølgelig billeder, fra dengang ”skibene var af
træ, og sømændene af jern”!

Pomarão.

Pomarão i fortiden.
Barragem do Chança.
Og så har man selvfølgelig også
dæmningen, vist nok i fællesskab med
Spanien. Men den er der vist ikke mange
arbejdspladser i. Vi var en tur rundt på
anlægget, og mødte ikke en sjæl!
De fleste fra lokalområdet tilbragte nogen
tid på stedets lille cafe. Første gang vi
aflagde visit, blev vi budt velkommen.
Anden gang, var vi en del af ”familien”.

Pomarão. Den lille cafe.

Påske lørdag, den 4. april lister vi forsigtigt op ad
hovedgaden i Pomarão på jagt efter forsyninger til såvel
køleskab som fryser. Der er næsten tomt, og helligdagene
venter stadig forude.
Vi sætter kurs mod Beja, en lidt større by, der forhåbentlig
byder på både indkøbsmuligheder, og måske en lille
oplevelse.
Indkøbsmuligheder skortede det bestemt ikke på. Her var
næsten alt, hvad hjertet kunne begære, incl. nogle 10 A
sikringer, vi havde ledt efter et stykke tid.
Det kneb mere med de små oplevelser. Der var ikke meget at
komme efter. End ikke lidt caféliv. En gammel borg og
tilsvarende kirke. Men dem har vi snart set mange af. Så i
næsten 30º varme, var det med at komme hurtigt videre.

Hovedgaden i Pomarão.
Selv om vores ture er planlagt hjemmefra, er det
ikke altid, vi rammer plet i første hug! Vores
overnatninger er ofte valgt efter fornemmelse og
studie af håndbøger og kort. Og så skal det gå
galt engang imellem.
Beja.

Vi ville ud til vandet, og det
betyder her i området de
store opdæmmede
søområder. Oroiol som var
planlagt hjemmefra, var en
fuser, men ikke langt derfra,
fandt vi et dejligt
naturområde ved Barragem
de Oivelas. Et stort
opdæmmet område, der ikke
bruges til vandkraft, men
udelukkende som
ferskvandsreservoir for
området.
Den slags små afvigelser er
nu ikke det store problem.
Vi får alligevel små og store
oplevelser i de små landsbyer
vi passerer. Bl. a. en smuk,
ikke særlig gammel, men
meget ”fotogen” kirke.
En kirke på vejen!

Nej! Vi er ikke helt alene!

Og så er det, vi kommer i tanke
om Troels Trier og Rebecca
Brüel, der vist nok synger noget
med: ”At skægget! Det gror selv
på mor”!

To glade pensionister!

Rejsebrev 5, forår 2015.
Påskedag, søndag den 5. april. Vi ligger
stadig ved Barragem de Odivelas, og nyder
den smukke natur rundt om søen. Lange
spadsereture, i det omfang Lissies knæ kan
klare strabadserne, og ellers resten af tiden i
hyggeligt selskab med ”biblioteket”. Kun
afbrudt af den sædvanlige daglige forplejning,
som Lissie naturligvis også står for!!

Barragem de Odivelas.

Nybagt rugbrød, fra eget bageri!
Påskedagene overstået uden for megen
salmesang! Til gengæld havde vi en masse
fuglekvidder. Og det kan man nu også komme i
lidt løftet stemning af, uden at stikke næsen for
langt ned i portvinflasken. Vi er jo Portugal!
Tirsdag den 7. april, forlader vi vores ”lille
naturreservat”. Kører camperen ned af
klodserne, og lister videre ad de små sogneveje.
I første omgang er vi på udkig efter lidt
autogas, så vi kan få fyldt flaskerne op. Vi
bruger ca. 15 liter på 14 dage, når vi overnatter
udenfor campingpladser. Køl,
frys og det varmt vand er
noget forslugne! Men
Portugal har mange
tankstationer med LPG-gas, så
det er ikke noget problem.
Samtidig benytter vi
lejligheden til at fylde
vandtanken op.
Vi havde ellers ”konsulteret”
et par offentlige vaskerier i de
små landsbyer vi passerede.
Men deres vaskevand var
temmelig kloret. Så den gik
ikke, uagtet der ikke var lang
kø ved baljen.
Det kunne jo også skyldes, at
der er kommet et lille
møntvaskeri
til byen!

Og så en tur langs "stranden".

Nej! Vi skulle ikke vaske tøj her!

Vi kommer gennem den lille by Avito. Finder den interessant, parkerer og tager en lille rundtur. Trods sin
lidenhed, er der adskillige kirker, og en betydelig borg, der nu er indrettet til hotel, af en meget høj standard.
Alle seværdighederne er åbne. Der er gratis entre og rundvisning af en lokal guide, der trods nogen
”sprogforbistring”, kunne give Lissie om ikke anden en oplevelse og lidt ”venindesnak”.

Avito.

Avito.

Avito. Lidt "venindesnak"!

Avito. Jo tak! Et pænt billede!
Få kilometer længere fremme ligger Evora Monte. På lang
afstand kan man se borgen, der ligger smukt på en bakketop bag
den gamle by.
Vi var i tvivl, om man kunne køre hele vejen derop, og parkerede
derfor nede i byen, og Torsten begav sig afsted mod toppen på
”apostlenes heste” .

Evora Monte.
På vej op, kom han forbi en gammel kone, der sad på en
trappesten, og nød det gode vejr. Hun sad der også på vej
ned, og kunne ikke dy sig for på portugisisk og med
fagter, at gøre opmærksom på, at man skam godt kunne
køre hele vejen op! Det blev til en lille hurtig passiar, og
så trillede vi videre igen.
Afstandene mellem de små byer her i Alentejo-provinsen
er korte.
Efter få kilometer øjner vi Estremoz, med den gamle
bydel højt placeret på toppen af en bakke, beskyttet af
bymur og borg.
Vi kunne godt med lidt god vilje køre ind i byen, hvor der
i øvrigt var rigelig med parkeringspladser, også i vores
størrelse, men beslutter at parkere så tæt på som muligt.
Og det var det!

Jo! Man kan godt køre hele vejen op!

Estremoz.

Estremoz og de omkringliggende byer er kendt for de mange
marmorbrud af meget høj kvalitet. Især marmor fra Borba, skulle
efter sigende, være verdens fineste. At det ikke i almindelighed er
lige så kendt som marmor fra Carreras i Italien, skyldes alene, at
de her i området ikke havde en Michael Angelo til at arbejde med
materialet. Byerne er på det nærmeste opført af marmor, der helt
iøjnefaldende også er tilgængeligt for almindelige husejere, og
ikke kun for kirke og adel.

Estremoz.

Estremoz.
I Estremoz er man ved at opdage charmen ved de gamle byer.
Bydelen, der helt klart har været i forfald gennem længere
tid, er så småt ved at komme til live igen, ved hjælp af en
kraftig økonomisk indsprøjtning.
Men der er langt igen.
Fordelen her er dog helt indlysende, at forfaldet har været
uberørt af nye tider og byggeri, så det er kun et spørgsmål om
en kraftig renovering af det bestående.
Men som så mange tilsvarende steder er ulemperne til at få
øje på.
Smalle gader, dårlige trafikforhold og småt med
parkeringspladser tæt ved boligen.

Estremoz.

Fattigmand har også råd til marmor!

Marmorbrud i Borba. Verdens fineste!
Med så meget marmor ved hånden, lever kunsten
naturligvis i bedste velgående.
Er der små gallerier med god kunst, er vi flittige gæster.
Estremoz var leveringsdygtig.
Det synede ikke af meget udefra, men indenfor var der
fine sager. Hvem kan begribe, at en rodebutik som
ovenstående, kan bearbejdes til en kvinde med så megen
ynde!

Nogen sværger til den mere højstemte stil.
Vi var nu ikke i tvivl om, hvad der fangede vores øjne
først!

Rejsebrev 6, forår 2015.
Onsdag den 8. april. Vi
forlader Estremoz, og kører blot
25 km. sydover til den gamle
kongeby Vila Viçosa. Her ligger
det store kongeslot Paço Real
fra det 16. årh. Italiensk
renæssance med en overdådig
facade i marmor ud mod
forpladsen, der prydes af en
rytterstatue af João d. 4. Det er
blevet regnvejr, og
temperaturerne er faldet til lidt
under 20º, så det passer fint til
lidt kulturelle indslag i tørvejr.
Slottet har været residens for
den kongelige familie, indtil
kongedømmet blev afskaffet på
Vila Viçosa, Paço Real.
fredelig vis i 1910, hvor
Portugal blev en republik.
Overgangen til republik, var en følge af krisetider og dårlig
ledelse. Man havde blot overset, at forskellen mellem en uduelig
konge og en magtesløs præsident er så lille, at den ikke er værd at
tale om. Og det har måske været Portugals ulykke helt frem til i
dag!

Vila Viçosa, João d. 4.
På den rigtige side af plankeværket! Her er ingen nød!

Slottes er et udstyrsstykke i Royal levevis, og er absolut et besøg værd,
selvom den guidede rundvisning kun er på portugisisk, dog tilsat en del
engelske oversættelser.
Fotografering er strengt forbudt. Og statuen er ikke en I kender.
Den stod ved indgangen til museet, og bød alle gæster velkommen!

Byens gamle borg fra det 13. årh. var
nænsomt restaureret, og var nu indrettet til
arkæologisk museum. En flot udstilling med
sans for det æstetiske i de enkelte rum.

Vila Viçosa, Borg fra det 13. årh.

Vila Viçosa
Byen er charmerende, og tager
sig romantisk ud i lidt blød
aftenbelysning.

Vila Viçosa.

Vila Viçosa.

Vila Viçosa, Paço Real, by night!
Vi havde to dage med kulturelle indslag,
og en dejlig autocamperplads, som vi ikke
var ene om at have fundet.
Det er altid lidt hyggeligt, når vi ligger
nogle stykker, og kan få en lille passiar om
alt og ingenting.
Her var vi heldige. Naboen var pensioneret
kanalbådkaptajn fra Holland, og havde
sejlet Europas floder og kanaler tynde i en
menneskealder. Så det smagte jo lidt af
”søfart”!
Fredag den 10. april kører vi fra Vila
Viçosa. Vejret er blevet sommerligt igen.
Det trænger vi til, da vasketøjskurven
efterhånden er ved at have en anselig
størrelse.
Vi må en tur på camping. De ligger nu
ikke spredt med særlig rund hånd her i
området, men i Rosario, blot 25 km.
herfra, har en hollænder slået sig ned
som ”campingfatter”. Kun 50 pladser,
og pladsen ligger helt ude, hvor
kragerne vender.
Området er for naturelskere, og pænt
besøgt, og Ernst, den lykkelige ejer af
stedet, giver en udsøgt service.
Vaskeriet skal han nok klare, hvis vi
blotlægger tøjet i maskinen. Det er vi
nu ikke vant til!
Vi får ryddet op i vasketøjsbunkerne,
gået lidt småtuer området, og ellers bare
nydt hinandens selskab, og den ro og
stilhed, der nok er det mest
karakteristiske ved området.

Vila Viçosa.

Camping Rosario. Og en lille kold Campari.

Området omkring Rosario.

Foråret er på vej!
Det blev til to overnatninger i Rosario.
Vasketøjer er lagt sammen. Vandtanken er
fyldt, og lokummet er tømt. Så kan vi klare
os nogle dage igen. GPSen er kodet til Vila
Velha de Rŏdão 150 km. længere mod nord,
naturligvis med den hensigt, også at tage de
små oplevelser med, der byder sig
på vejen. Vi havde nu ikke kørt
mange kilometer før vi atter måtte
ned i fart! Nu havde vi lige troet,
at hvis vi kørte søndag i kirketid,
så måtte der vel for fanden være
plads på de små veje. Fåreavleren
har nok tænkt det samme, men
ikke helt taget to ”frafaldne”
katolikker i ed!
Når det så er sagt, var det
imponerende hvor hurtigt hundene
fik jaget fårene ind til siden, så vi
med lidt forsigtighed kunne
passere.
Vi havde et hurtigt ”frokoststop” i
Alandroal, hvis største
seværdighed er en ret anselig borg
og kirke. Ellers lever byen vist et
meget stille liv på landet.

På vej fra Rosario.

Alandroal.

Efter ca. 60 km. ad de små veje, kommer vi
gennem en lille landsby, Prazeres, der
bestemt ikke syner af meget. En række
huse langs vejen, og vi får senere at vide,
at den har i alt 10 indbyggere, hvoraf de to
er ”sommerhusbeboere”. Vi når lige at
spotte, inden vi er helt igennem byen, at
der vist er gang i et eller andet. Kører ind i
rabatten, trasker tilbage – og jo! Den er
god nok. Der er gang i både partytelte, grill
og levende musik.
Vi nærmer os forsigtigt den ene grill, og
spørger om vi evt. kan købe en ret mad.
Det kunne vi nu ikke! Men hvis vi ville
være deres gæster, og sætte os ind i teltet til
den øvrige familie og venner, skulle de nok
sørge for, at vi ikke gik sultne fra bordet.
Prazeres.
Vi satte os først lidt beskedent for os selv
for enden af et bord, men blev ret hurtigt trukket hen til
”familiebordet”, og følte os på et tidspunkt som festens
midtpunkt.
Efter gammel lokal tradition fejrede man den sidste
påskeuge, med en fest, der varede to dage. Stort set alle
deltagere kom fra den noget større by, Monforte, 6 km.
derfra, og dagen i dag var til fest, skæg, ballade og dans til
levende musik til den lyse morgen. Og det lå helt klart i
kortene, at der ikke skulle spares på de våde varer!
Sidst på dagen, var der ”tyrefægtning” efter portugisisk
tradition. Det vil sige, at tyren kun bliver tirret og drillet.
Alle kan deltage, hvis ellers man tør træde ind i arenaen, og
prøve sine færdigheder som ”tyrefægter”.
Næste dag kører et stort optog fra Monforte til Prazeres i
gamle hestevogne og deltagere klædt ud i lokale egnsdragter.
Er der fest, er der også lidt Tivoli. Her var det mest
iøjnefaldende en mobil slikbod, og en vogn med farvede
popcorn. Jo og så selvfølgelig en lille tombola, der vist nok
støttede et godt formål.
Vi var selvfølgelig flittige gæster der, og spillede både
Prazeres.
Roulette og Amerikansk Lotteri. Rouletten havde vi nu ikke
helt styr på, for på et tidspunkt fortalte de unge piger, at vi
havde vundet en levende kylling. De var godt på vej til at stoppe kræet ned i en dertil indrettet skotøjsæske,
inden vi fik gjort dem forståeligt, at vi vist ikke
havde tilladelse til udføre husdyr fra Portugal,
og bad dem så mindeligt om at forære den til en
anden festdeltager. Så vi slap for veterinære
problemer videre på turen!

I har vundet i kylling!

Antonio til venstre var vores
ankermand. Talte udmærket engelsk, og
havde god humor. ”Good Coop” til
højre var politibetjent, talte desværre
ikke engelsk, men viste gerne sit
politiskilt frem, efterhånden som
bajerne gled ned, men bedyrede, at han
ikke ville klippe os for spirituskørsel,
hvis det blev nødvendigt for os at flytte
camperen i løbet af aftenen. Og det var
jo meget betryggende!
Pauli morede de sig en del over. På et
tidspunkt flyttede han over på modsatte
side af vejen, og faldt i søvn på en
trappesten. Han kom dog til hægterne
igen!
Så er der fest i teltet. Antonio og ”Good Coop”.
Spansk tyrefægtning, hvor man lemlæster tyren inden den bliver
aflivet, bryder vi os ikke om.
Men her i Portugal, hvor det er ”tyrefægteren”, der udsætter sig for
størst risiko for at blive forulempet, er sagen straks en helt anden.

Pauli i en lille krise!
Tyrefægtningen er ceremonielt noget
indviklet. Men her, hvor det er byens
ungdom, der morer sig, er reglerne til at
overse. Det drejer sig i al sin enkelthed
om at tirre tyren til at angribe, og så løbe
alt hvad remmer og tøj kan holde i
sikkerhed udenfor indhegningen.
Hvis man er rigtig skrap, og det var der en enkelt,
der var, er det helt store nummer, at gribe fat om
tyrens hals, presse underlivet ind mellem tyrens
horn, så den ikke kan se, og står stille. Det farlige
i den øvelse er når man slipper tyren, og den får
synet tilbage. Så vil den normalt angribe med det
samme. Og så er det med at få benene på nakken
og komme i sikkerhed.
Ufarligt er det bestemt ikke. Tyrene er tre år
gamle og meget angrebsivrige. Der holder da
også en ambulance i beredskab i påkommende
tilfælde.

Er der nogen, der vil lege?

Ja, ja! vi kommer nu!

Tyrene stod i en lastbil beregnet til
formålet, og blev lukket ud en ad
gangen. Det var ikke noget
problem. De kom nærmest som
skudt ud af en kanon. Værre var
det, når de skulle op i lastbilen
igen.
Til det formål havde man en ung
ko eller kvie med en klokke bundet
om halsen. Den blev lukket ind i
arenaen, og ville normalt efter
nogle omgange løbe tilbage i
lastbilen, med tyren i hælene. Men
det var nu ikke hver gang det lille
trick lykkedes, og så måtte de ud
med lasso og lege cowboys!
Der var ingen tilskadekomne. En
enkelt nåede dog ikke ud mellem
tremmerne i tide, og kom til at
Så må vi håbe, tremmerne er brede nok!
hænge indvendig, øverst i
tremmerne, og fik nogle knubs på ben
og i bagdel. Han ømmede sig noget, men
samaritterne kom ikke i arbejde.
Trætte og mætte af indtryk, trak vi os
tilbage i camperen senere på aftenen, og
havde planlagt en lille ”farfar”.
Der gik vel en halv time. Så bankede det
på døren, og udenfor stod nogle unge
mennesker. Torsten havde, til stor
gensidig morskab, tidligere deltaget i en
fælles selskabsleg, og nu ville de gerne
se os til spisning i det fri.
Det var næsten for meget, men vi kunne
ikke undslå os. Så vi fik også fuld
forplejning hos Carlos og hans familie
og venner.
Som sagt kunne alle deltage. Og der var plads mellem tremmerne!
Den stod på grillet vildsvin og små
lækre egnsretter.
Drikkevarerne var øl, vin og en
noget ubestemmelig hjemmelavet
likør, som vi lidt forsigtigt spurgte
om oprindelse og styrke på.
Brygget var lokalt og procenten lå
et sted mellem 20 – 70%.
Hvor omkring opdagede man først,
når det var for sent!
Vi havde tidligere vundet en lille
flaske kinesisk spiritus i
tombolaen, og vist det til vores
venner.
De havde kraftigt frarådet os at
drikke det, og mente, at det i
bedste fald kunne bruges som
kølervæske i bilen.
Men deres eget fludium! Det var til
Til grillparty hos Carlos.
gengæld helt harmløst!

Det blev sent inden festen var slut.
Og på det tidspunkt orkede vi ikke
at gå til dans i teltet. Vi gik til ro i
camperen og sov trygt trods
dansemusik til den lyse morgen.
Næste dag var der optog gennem
byen med festligt pyntede
hestevogne og deltagere iklædt de
gamle egnsdragter.
Vi blev i byen til lidt over middag,
og nød det farverige skue.
Men vi skal jo også videre.
Vi er taknemmelige for lige præcis
den slags oplevelser, der ikke kan
planlægges hjemmefra.
Men er man heldig, og er på det
rette sted på rette tidspunkt, kan
man stadig i Portugal møde en
gæstfrihed, der er helt
overvældende. Tak for det!

Prazeres.

Prazeres.
Prazeres.

Og så er det fyraften!
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Mandag den 13. april. Vi forlod
festlighederne i Prazeres ved
middagstid. Det var ved at blive
hverdag for de gæstfri portugisere, der i
den grad havde givet os en af de store
oplevelser. Nu var der kun tilbageturen
for de trætte trækdyr, og vi kunne se, at
det foregik pr. hestetrailer. De havde jo
også haft en lang arbejdsdag de stakkels
dyr!
Vi spændte vores 130 HK for den lille
Fiat, løsnede håndbremsen, og fortsatte
små 100 km. nordpå ad de små
sogneveje.

Prazeres. Festen er slut.
Målet var Vila Velha de Ródão, der ligger ved bredden
af floden Tejo. Der var kun planlagt en enkelt
overnatning, og sådan blev det, selv om byen havde en
udmærket plads til autocampere, der kunne benyttes for
bare 4,50 € pr. overnatning.

Vila Velha de Ródão.
Dagen efter er turen slut i Portugal. Vi kører ind i
Spanien via en af de meget små grænseovergange.
Ikke fordi vi har noget at skjule overfor
myndighederne her, men det er en meget smuk tur i
et ret barskt og øde terræn. Vejene er små, men til
gengæld er trafikken beskeden. Og her mødte vi
ingen fåreavlere med flokken i hælene. Men vi kørte
nu også udenfor kirketid, og havde tidligere
sendt en stille bøn om at undgå kreaturer på
vejen. Og det hjalp tilsyneladende!

Vila Velha de Ródão.

Grænseovergang, Portugal – Spanien.

Få kilometer efter grænsen ligger endnu
et vidnesbyrd om områdets betydning
tidligere. Infrastruktur og samfærdsel var
også vigtig i romertiden. I Alcántara er
der uden mørtel bygget en bro 71 meter
over floden Tagus. Stadig en vigtig del af
vejnettet. Ingen motorvej, men dog to
spor med god plads til selv en
autocamper.
At moderne tider har sneget sig ind på de
gamle bygningsværker, vidner et enormt
hydroelektrisk anlæg om, der skimtes i
baggrunden.
Tirsdag den 14. april. En enkelt
overnatning i Cáceres. Gammel meget
velbevaret renæssanceby, og Spaniens
første fredede historiske by i 1949.

Cáceres.
Trujillo er næste by i rækken af småbyer på vej østover.
Og er man til ”gammelt ragelse” og et kig ind i fortiden, er
den også et besøg værd.
Hvis ikke! Skal man holde sig langt væk, for forplejning og
internetforbindelse var bestemt ikke noget at råbe hurra for.
Lissie arbejdede indædt i 1½ time uden at det lykkedes at få
hul igennem, så vi kunne hente en vejrudsigt og checke
vores mails. Og de små
egnsretter vi valgte til
frokost, har vi smagt
bedre. Det kan
selvfølgelig hænge
sammen med et lidt
uforståeligt spisekort,
hvor vi måske valgte det
forkerte. Præsenteret for
spanske spisekort og et
lidt sparsomt engelsk fra
personalet, er bestillingen
ofte et lille ”skud i
blinde”. Og så kan man
jo blive overrasket!

Alcántara

Cáceres

Cáceres.

Trujillo.
Vi får en vejrudsigt fra gode venner
pr. sms.
Men efter de løfter om nogen sol og
pæne temperaturer, kan det da godt
være vi skulle overveje det venskab
endnu engang!!
Vores overnatningsplads i Lagaterra
druknede nærmest i regn, og et kig ud
af vinduerne lovede ingen bedring
sådan lige med det samme.
Vi havde hjemmefra endnu engang
sat nogle dage af i Madrid, men
opgav. Hvem gider trave rundt i en
storby med paraply og røjsere! Vi gør
ikke, og havde vel efterhånden også
fået rigelig ”gammelt ragelse” og
kultur!
Vi drejede i stedet nord om Madrid.
Fandt en hyggelig campingplads i
bjergene. Her var fred og ro. Masser af
natur og nok ampere på strømtavlen, så
den lille varmeovn ikke løb tør for energi i
kampen mod de faldende temperarurer
efterhånden som vi kravlede op i højderne!

Trujillo.

"Gammelt ragelse"! Har vi fået nok?

Campingpladsen ligger i Gargantilla
del Lozoya i godt 1.200 meters højde.
Her er foråret knap nok sprunget ud
endnu, og nattemperaturerne en noget
under 10°. Det er vi ikke helt vant til!
Det smitter helt iøjnefaldende af på
belægningen, så selv om det er en meget
stor plads, men mange ”kolonihaver”,
kunne gæsterne tælles på en hånd, og vi
var de eneste ”trækfugle”. Næste
morgen spurgte man høfligt i
receptionen, men med et lille glimt i
øjet, om vi havde haft en rolig nat. Det
havde vi!
Gargantilla del Lozoya.

Og kulturarven! Den var ikke indenfor rækkevidde.
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Lørdag den 18. april.
Campingpladsen i Lozoya bliver på
det nærmeste invaderet af week-end
gæster, men vi kigger strengt i
kalenderen, og beslutter at køre
videre.
Madrid er opgivet, så vi ser lidt på
andre muligheder, og beslutter os for
en tur til Guadalajara. Der skulle
efter bøgerne være et seværdigt
gammelt palads opført af Mendozadynastiet i det 14. årh. Et mesterværk
i gotisk-medéjar byggestil. Paladset
var imponerende, men selve byen var
ikke det helt store sus, da den var
blevet hårdt medtaget under Den
Spanske Borgerkrig.
Det blev til en ret hurtig rundtur,
krydret med en let frokostanretning.
Vi havde lidt sprogproblemer, da vi
skulle bestille. Men fik ud fra det
spanske spisekort gaflet os ind på det
eneste vi næsten kunne forstå. Tatar!
Den søde tjener gjorde os gentagende
gange forståeligt, at der var tale om
råt kød. Men det vidste vi jo godt.
Tataren blev serveret efter alle
kunstens regler, og vi må indrømme,
at det er længe siden, vi har nydt så
lækker en frokostanretning.
Vi skulle finde natlogi for den
kommende nat. Inspicerede kortet, og
tog chancen i et stort kunstigt
opdæmmet søområde ca. 50 km.
længere mod sydøst.
Det var ganske vist den gale vej i
forhold til hjemturen, men det
eneste tilsyneladende
fornuftige alternativ.
Den lille omvej fortrød vi
bestemt ikke.
Turen dertil var smuk, og
området var en lille naturperle i
et ellers ret øde og trist område
i Spanien.
Vi fandt en passende plads med
god udsigt, og uden at ligge
nogen i vejen! Trak
håndbremsen, og blev der i to
dage.
Det lokale politi var forbi flere
gange og var tilsyneladende
også enig i, at det var en
fremragende plads!

Guadalajara. Palacio de los Duques del Infantado.

Guadalajara. Palacio de los Duques del Infantado.

Sacedón.

Sacedón.
At GPSen kan være en utro hjælper, man ikke altid skal tage for
pålydende, vises med al tydelighed på nærværende billede.
Den havde i al sin visdom fundet ud af, at den angivne position
skulle være vores overnatningssted. Det var det nu ikke. Det er
trods alt ikke et amfibiekøretøj vi transporteres rundt i, uagtet
den ind imellem bliver udsat for nogle pæne udfordringer!
Vi kørte et par hundrede kilometer længere nordpå gennem
provinsen Aragonien. Provinsen er på størrelse med Danmark,
men har kun 1,2 mio. indbyggere, så der er
langt mellem de små landsbyer. Vi tage en
overnatning i Calatayud, der til vores
overraskelse har en glimrende autocamperplads
beliggende centralt på kanten af den gamle
bydel. Byens vartegn, resterne af en maurisk
borg fra 700-tallet kan ses viden om, og
maurernes tilstedeværelse ses tydeligt i de
minaretlignende kirketårne.

Gennem Aragonien. Her er øde, men vejene er gode.

Calatayud.

Calatayud.
Inden vi kravler over
Pyrenæerne, har vi altid, når vi
er på de kanter, et par
overnatninger på
campingpladsen i Gavin, lidt
nord for Huesca. Vi ligger i
knap 1.000 meters højde på
kanten af bjergkæden, og har
en pragtfuld udsigt til de
snedækkede tinder. Turen over
den lille pasvej A-136 ind i
Frankrig er en oplevelse med
storslået udsigt over de
snedækkede områder, og skal
helst køres i godt vejr med sol
og klar himmel.
Det er der en del der tyder på,
at det får vi ikke på denne tur.
Vejrudsigten for området er
elendig. Overskyet og
regn i rigelige mængder
er stort set, hvad man
lover på DMI. Også hele
næste uge gennem
Frankrig. Så der bliver
nok en del ”hjemlig
hygge” den sidste uge på
turen. Tilbagelænet med
fødderne i hvilestilling,
og en god bog i hånden!

Calatayud.

Camping Gavin.
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Torsdag den 23. april. DMI har ikke helt holdt det de lovede – heldigvis! Vi vågner op til højt klart
solskinvejr, og glæder os allerede til turen over Pyrenæerne ad den smukke vej A 136 over Cole du Pourtalet,
der ligger i 1794 meters højde.

A 136 - Op mod Cole du Pourtalet.

Cole du Pourtalet. 1794 meter.

Cole du Pourtalet.
Opkørslen mod pasovergangen på den Spanske side er storslået,
og vejen er nogenlunde fornuftig. To spor, god asfalt, og med en
acceptabel bredde. Nedkørslen på den Franske side er derimod
lidt af en udfordring, og ikke for chauffører med sarte nerver.
Vejen er smal, hugget ind i klippen, og har mange hårnålesving.
Der er stejl klippe på den ene side, og en ca. halv meter høj
granitmur ud mod afgrunden, så kommer der modkørende med
samme bredde som os - og det gør der ind mellem - er der ikke
plads til mange sektioner af Berlingske Tidende ved passage. Så
det foregår endog meget forsigtigt, og man er ikke hver gang helt
enig om, hvem der kører, og hvem der holder stille. Dertil
kommer, at asfalten er elendig mange steder.
Men det er alle anstrengelserne værd, og vi kom over uden
skrammer, og en oplevelse rigere.

Målet for vores anstrengelser var Pau i Frankrig, der
ligger på kanten af Pyrenæerne, en tur på blot 100 km.
Byen er i Skandinavien måske mest kendt for at have
leveret forfædrene til den svenske kongeslægt,
Bernadotterne. Og de blev jo konger, i modsætning til
seneste indvandring i den danske kongefamilie. Han må
nøjes med titel af Prinsgemal!
Bortset fra det, er byen et besøg værd. Her er alt, hvad der
hører sig til. Gammel bydel med kirker, slot og en hyggelig
strøggade med et rigt caféliv.
Vi havde en hyggelig eftermiddag i byen, men måtte
fortrække, da stort set alle parkeringspladser incl. vores
autocamperplads var reserveret fra om aftenen. Byen fik
næste dag besøg af det store bilvæddeløb, Paris – Biarritz,
for ældre vincentbiler fra efter 2. verdenskrig. Ca. 300 biler
deltager. Vi havde desværre ikke tid til at vente på deres
ankomst sidst på dagen.

Pau.

Pau.

Air sur Ládour.

Vi fandt en hyggelig overnatningsplads i smukke
omgivelser 60 km. længere nordpå i Aira sur
Ládour.
Ud over en fremragende beliggenhed ned til floden,
kunne man også byde på tyrefægtning. Det har vi ikke
set tidligere i Frankrig, og da der ikke var nogen
forestilling medens vi lå der, har vi heller ingen bud
på, hvordan det foregår her.
Men næppe helt så primitivt som vi oplevede det i
Portugal!

Fredag den 24. april. Det bliver til endnu en dag med godt
100 km. på kilometertælleren nordpå til Cadillac ved bredden
af Garonne lidt syd for Bordeaux. Vi er i det gode vinområde i
Frankrig, hvilket klart fremgår af de mange vingårde og slotte,
der ligge spredt med rund hånd i området.
Cadillac er en charmerende lille by med velbevarede
fæstningsværker rundt om den gamle bydel, og ved floden
anløbsplads for passagersejlads på Garonne.

Cadillac.

Cadillac.
Garonne krydses af et utal gamle broer efter
Eifel´s beregninger og tegninger fra slutningen af det 18.
århundrede.
De er utrolig velbevarede, og vidner om ingeniørarbejde på
et højt niveau.
Men selv om byen hedder Cadillac, findes der tilsyneladende
også fattigrøve her, der i hvert tilfælde til lokaltransport må
klare sig med mindre!

Cadillac.
Cadillac????

Lørdag den 25. april. Vi besøger
Oradour sur Glane. Vi har været der
tidligere, men vil godt genopleve
krigsmindet fra 2. Verdenskrig.
Under tilbagetrækning fra Sydfrankrig i
sommeren 1944, begik en deling SS
soldater et uhyggeligt overgreb på
civilbefolkningen. De var blevet angrebet
af franske partisaner, og som hævn
udvalgte de en tilfældig landsby i
området. Samtlige 643 indbyggere i byen
blev låst inde i kirken, som tyskerne
derpå overhældte med benzin og
antændte. Alle omkom. Selve landsbyen
blev efterfølgende brændt ned til
grunden. Landsbyen og kirken ligger nu
som den dag, tyskerne drog videre, og
efterlod stedet som en ruinhob.

Oradour sur Glane.

Oradour sur Glane.

Oradour sur Glane.

Oradour sur Glane.

Søndag den 26. april. Så er der gået ”hjemtur” i
det ”lille hjem”! Vejret er elendigt, så de sidste
små 2.000 km. bliver i hurtige tempi, indtil vi
øjner Storebælt fra toppen af bakken på
Drøsselbjerg.
Første stop Montluçon. Overnatningspladsen var
elendig, men de havde da en gammel borg og lidt
middelalderby. Men i p.... regnvejr er det jo ikke
den helt store fornøjelse at give sig i kast med.
Anden stop Lamarche sur Saone. Det regnede
stadig, da vi ankom, men klarede op dagen efter
inden vi skulle køre. Lille hyggelig by og plads
ved bredden af Saone. Det var straks bedre!
Tredie stop, Dudenlange i Luxembourg. Ok
plads til overnatning. Byen ikke særlig
interessant.

Lamarche sur Saone.

Montluçon.

Dudenlange.

Fjerde stop Han. Münden i Tyskland. Den plads
bruger vi tit på gennemrejse, og får altid ”to kolde
fra kassen” inde på det hyggelige torv.
Femte og sidste stop, Flensburg den 30. april og
ankomst Drøsselbjerg fredag den 1. maj 2015.

Han. Münden. "To kolde fra kassen"!
Vi har haft endnu en dejlig forårstur.
Vi har kørt 8.314 km. og brugt ca. 830 l. diesel.
Vi har haft 14 overnatninger på campingplads og 48 i det fri!
Og så kører vi igen til efteråret.
For vi er optimister!

