Forårstur 2015 fra 22. april til 31. maj

Del 1: Tyskland - Østrig - Sydtirol
I år skal det definitivt være Italien. Vi har
små 6 uger ialt, men heraf går der en uge
til familien i Tyskland, og desuden skal vi
til familie-bryllup i Jylland. Hvis ikke vi bare skal køre og køre men ønsker at blive
lidt her og der, så kan vi jo nok ikke nå
helt ned til støvlens kant. Det har vi efterhånden talt om i et par år i træk.
Men Toscana kan vi godt nå. Vi har rejst
rundt dér i vores unge dage, og nu er tiden
vist inde til at genopfriske gamle minder.

Forår i Sydtirol

En forsinket start, der koster
Vi kommer afsted med en uges forsinkelse, men det er ikke det hele. Vi må nemlig også punge ud med en god slat
uforudsete ekstraudgifter til campingvognen. En uhyggeligt laset slidbane - opdaget i forbindelse med gastesten koster 2 nye dæk. Heldigvis bliver det opdaget i tide.
Værre er det, at også moveren pludselig svigter. Vi får lige parkeret campingvognen ude foran huset, men da den
skal bugseres op i indkørselen er dens eneste livstegn en hektisk bippen fra fjernkontrollen, ledsaget af nervøse
grønne blink fra styreboksen. Hit med manualen: det må være batteriet, der har givet op. Altså bestiller vi et nyt,
men leveringstiden tager desværre et par dage ekstra, så vi må trille tommelfingre så længe. Det nye batteri ser så
noget anderledes ud end det gamle, montagen volder dog ingen problemer.
Afgang?! Næ,næ. De samme symptomer som før, campingvognen rokker sig ikke fra pletten. Dybt mystificeret
spænder vi på igen og kører vognen på værksted, må de finde ud af, hvad der er i vejen. Diagnosen lyder:
styreboksen er stået af! Nå, en ny styreboks altså, og således bliver feriekassen drænet med et pænt antal kroner,
som jeg hellere ville have brugt på lidt mere fornøjeligt undervejs. Men afsted skal vi da, og det skal være NU!

Trængslerne bliver ved!
Onsdag den 22. april er der så endelig afrejse. Målet er Camping
am See i Alt-Schwerin, den husker vi tydeligt fra tidligere. Det var
nemlig her, hvor vi i sin tid var lige ved at brænde koblingen af i
vores spritnye Octavia. Stanken af rådden fisk glemmer vi sent,
og vi ringede dengang da også panisk hjem til værkstedet for at
høre, om vores næppe påbegyndte udtur måske måtte afbrydes
med et værkstedsbesøg...
Dengang som nu synes vi vældig godt om pladsen, og dengang
som nu er vi næsten de eneste og kan glæde os over fri og
uforstyrret udsigt ud over søen. Vi har fået bord og stole ud og
skal til at nyde den sene eftermiddags lune forårssol (billede→),
da jeg spørger Gert, hvor i bilen rygsækken med vores computere
ligger. Og for en brøkdel af et sekund går alt i sort - inden vi rammes af erkendelsens granatnedslag: den befinder sig
skam stadigvæk om bord på færgen til Rostock og er nu sikkert på vej tilbage til Gedser. Katastrofe! Rygsækken er

VÆK og med den computere, pas, bilens papirer, SOS- og forsikringskort, bankens nøglekort samt 150 Euro i rede
penge. At vi kan GLEMME noget SÅ essentielt vigtigt - DET gør ligefrem ondt og er næsten utilgiveligt.
Ringe ringe ringe ringe frem og tilbage. Til Scandlines (ingen rygsæk fundet), politiet, forsikring, banken - åh, hvor er
vi frustrerede og kede af det. Men hvad kan man gøre andet end at forsøge at acceptere, som det er? Solen går
upåvirket og blodrød ned over søen (billede↓), månen er tiltagende, og her er jo stadig smukt.
Men vi har mistet appetitten, sidder bare slukøret og trøster os med resten af vores vin.

Næste dag går det - noget vingeskudt - videre mod campingpladsen Schloss Issigau (billede↓). Den bliver et meget
positivt bekendtskab, her er fint og hyggeligt. Vi finder en god plads og nyder solen, handler i "Landkaufhaus" inde i

den lille by, hæver penge. Drikker et glas af vores nyindkøbte vin og beslutter at spise i pladsens restaurant, der
ligger helt slotsmæssigt bag tykke mure og med middelalderlige loftshvælvinger. Dér ringer min telefon et par gange,
forbindelsen er væk, når jeg tager den. Signalet kan åbenbart ikke nå gennem middelaldervæggene.
Efter endt spisning og kommet tilbage til campingvognen ser vi, at det er Scandlines, der forgæves har forsøgt at
komme i telefonisk kontakt med os. Gert ringer straks tilbage, men desværre er den pågældende medarbejder gået
hjem for idag. Alligevel er der ved at gry et lille håb. Hvorfor vil de mon snakke med os?
Natten er kold, men håbets flamme sørger for den indre varme.
Og næste dag bliver aldeles dejlig! Rygsækken er fundet med alt indholdet i behold og opbevares nu trygt og godt
hos politiet i Nykøbing indtil vi vender hjem. HURRA!!! Vi beslutter at blive en dag mere her "på slottet". Nerverne
har jo stået på højkant, og vi trænger til mentalt at falde ned og puste ud.
Det bliver en køretur til den nærtliggende by Hof, der dengang, hvor jerntæppet delte Tyskland, var en af de få
grænseovergange mellem øst og vest. Hof viser sig lidt ansigtsløst, byen kan ikke rigtig begejstre os. Det bliver så
bare en udendørsfrokost i "Nordsee", indkøb i tyske Netto og sidde og læse i solen hjemme ved campingvognen.
Senere tager vi en lille vandretur på 7 km op over de blide nordbayerske højder omkring Issigau. Her er solåbent og
smukt, og turen er dejlig afslappende og en lise for vores overbelastede sjæle.

Byen Hof: her et par lidt mere maleriske partier.

På vandretur i solskin. Foråret er knapt nok på vej, men vi ligger også i en højde på ca. 500 m. Det kan mærkes.

Et kønt landskab med mange vandremuligheder. Det
kunne være en overvejelse værd at blive her lidt længere
og udforske området.
Vi går ruten US22, den er på 7 km og lige tilpas motion
efter en lang dag bag rattet igår.

Aftensmaden bliver nu endelig vores hjemmefra medbragte Chili con Carne og sidde ude, indtil de sidste solstråler forsvinder bag Slottets høje tagrejsning.

Nyder solens sidste aftenstråler med blik mod
"slottet", der bl.a. huser
reception og restaurant.
Foran er der kridtet op til
udendørssæsonen. Man
har lige sat stole og borde frem efter omhyggelig
tysk rengøring. Det må
være dejligt at sidde der,
når vejret er godt. I øvrigt
kan der også bestilles
morgenmad.

Nu må kvoten da være brugt op. Vi fortsætter.
Lørdag den 25/4-2015 håber vi på at kunne fortsætte uden videre hændelser. Vi synes, at "kvoten" nu må være
brugt op. Det går støt og roligt sydover. Og pludselig sneklædte toppe i horisonten, som en kulisse, der er blevet
klappet op med et enkelt tryk på knappen. Svup, så er der Alper med sne på og det hele.
Køber den østrigske vignette på en tankstation undervejs og ender dagens etape på campingpladsen Seeblick Toni i
Kramsach i Østrig. Egentlig ville vi slet ikke køre så langt men overnatte i nærheden af Kufstein på den tyske side af
grænsen. Men jeg har indstillet GPS'en på den forkerte adresse, og pludselig er vi på vej til den næste campingplads i
min ruteplan. Pyt da med det.
Mister Toni har posteret sig i indgangen til sin campingplads og er i gang med at få kunder i sit net. Der er nemlig to
campingpladser lige klods op ad hinanden. Inden vi overhovedet når at se sammenhængen har han stukket en gæv
næve ind gennem vores nedrullede rude og hilser "Willkommen Dänemark. Toni". Sådan.
Parcellen, vi havner på, er ikke videre ophidsende men med panorama-blik (billede↓) og koncert fra alle dalens
fårekyllinger. En tidlig aftensmad foregår på nabocampingpladsen Seehofs restaurant, oppe på 1. sals udendørsterrasse med smukt blik ud over landskabet og en Schnitzel hver på tallerken. Med en Weizen-øl til. Hjem igen og på
nettet fra vores små smartphones i mangel af bedre.
Det bliver en kold, stjerneklar alpenat, helt ned til 0 grader.

←En øl og et glas champagne må være passende
efter opstillingen af boligen.

Søen - pladsen hedder jo "Seeblick" - ligger bag den grønne voldagtige skråning. Oppe på den er der et lille kapel.
Billedet t.h. er taget derfra. Man kan gå rundt om søen, men det er nok en lidt længere tur.

En campingplads ud over det sædvanlige: Moosbauer i Bozen
Søndag den 26/4-2015 installerer vi os på campingplads Moosbauer i Bozen/Bolzano. En smukt beliggende og
velordnet plads med meget venligt personale. Her er mange usædvanlige tiltag: der er spændende
informationstavler om egnens kultur og hverdagsliv, udsmykninger med store og flotte fotostater af det sydtirolske
landskab og dets særheder, og samtidig er man stærkt fokuseret på miljøet. Det er ikke for ingenting, pladsen kalder
sig for "Lerncamping". Selvfølgelig er der også gratis WiFi, dog bedst jo tættere du er på antennen.

Indkørslen de sidste 50 m til campingpladsen Moosbauer i Bozen. Områdets tema er slået an: æbleplantager til
begge sider. Indkørslen er lidt snævert, man håber på ingen modkørende.
Da vi om morgenen tog afsted fra "Toni" var der høj blå himmel og solskin. Solen fulgte os hele vejen gennem Østrig
og op til Brenner-passet, skinnende sne på alle toppene, det ser flot ud og man har lyst til en pause for at nyde synet.
Alle parkeringspladserne langs motorvejen er imidlertid næsten til bristepunktet fyldt op med store lastbiler. De må
ikke køre i weekenden.
Vi fortsætter altså op over pashøjen og krydser grænsen til Italien, næsten uden at lægge mærke til den - og næsten
lige så snart vi triller nedad på vej mod Bozen/Bolzano bliver det gradvist mere overskyet, og solen forsvinder. Øv.

Ankommet på camping Moosbauer er den dog tilbage igen, om end mellem skyer, der efterhånden fortætter mere
og mere.
Her er grønt og frodigt, alt er sprunget ud og står som en juni-dag i Danmark. Beplantningen her på pladsen er meget
varieret. Også roser i fuld flor!
Indtryk af vores parcel med halvhøj
hæk på 3 af siderne. Til venstre for
indgangsdøren til campingvognen
det, jeg kalder mit udekøkken, den
blå balje på gulvet er opvaskemaskinen af mærket Gert. Nøgleordet er: "simple living". Man er vel
på camping.

Mit udekøkken er kommet til
indsats igen, jeg svinger potter og
pander i det fri, det er bare
herligt. Dagens menu bliver salat
af svitsede peberfrugter med
hvidløg og balsamico, tomater og
mozzarella, efterfulgt af en
linsesuppe. At der også er vin til
behøver jeg vel ikke at fremhæve
særskilt.

Her er i øvrigt mange tysk-sprogede campister, en stor del fra Sydtyskland, som jo næsten kun ligger lige om på den
anden side af Alperne. Og så er der også det med sproget. Sydtirol, som er en del af Norditalien, hedder på italiensk
Alto Adige, og betegnelserne figurerer parallelt. Her er der nemlig to officielle sprog, og alt er skiltet to-sproget:
italiensk og tysk. Det letter kommunikationen og hjælper på turismen.

Lægger man
hovedet i nakken og kigger
mod nord, falder blikket på
dette grønne
bjerg lige bag
ved og oven
over campingpladsen.
Der ligger huse
og vinmarker
øverst oppe.
Man undrer sig
over, hvordan
man dog kommer helt derop.
Men
faktisk
findes der en
veludviklet infrastruktur, så
man alligevel
er relativt tæt
på alting.

Den nedgående sol reflekteres glødende i klippetoppene mod øst. Det er, som om der er gået ild i bjergene.
Fænomenet kaldes da også "Alpenglühen".

Der er meget at se. Vi bliver en hel uge.
Vejret er til at begynde med ustabilt men lunt med småbyger, men i løbet af de følgende dage bliver det gradvist
bedre. Vi studerer kortet og glæder os over de mange muligheder for oplevelser, området byder på. Det mest
nærliggende er selvfølgelig en tur ind til Bozen. Den foregår på cykel, idet der her findes - en glædelig overraskelse mange cykelstier. Man kan cykle smukt og spændende til centrum (der i øvrigt er bilfri) langs floden Etsch/Adige, og
man kan tage varianten, der ikke følger floden. Cykelstien langs floden går mellem vinmarker, men først og fremmest
dominerer æbleplantager. Æblerne er allerede store som hassenødder; det samme gælder de for længst
afblomstrede kirsebærtræer. Hele Bozen-dalen er næsten en eneste, frodige æbleplantage, og æblerne eksporteres
til hele Europa inkl. Danmark.

Torvedag i Bozen centrum. Vejret kunne godt være bedre. Heldigvis blæser det ikke, og temperaturen er mild.

←En lille gyde med sydlandsk stemning

På cykelturen ind til centrum kommer vi forbi
denne lukkede port: vidste ikke, at Gert var
blevet ejer af en æbleplantage?! Hahaha,
det er en JOKE: der er ikke noget "d" efter
navnet, så det er bare falsk alarm. Men
meget morsomt, synes vi.

Onsdag, den 29. april skinner solen fra en skyfri forårshimmel, så først nu opdager vi alle de sneklædte bjergkamme helt hen til massiverne Schlern og Rosengarten. Vejret indbyder atter til cykeltur, denne gang til
bjergbestiger-legenden Reinhold Messners Mountain Museum, indrettet på borgen Sigmundscron/Castello Firmin.
Spændende for gamle bjergvandrere som os.

Sigmundscron.
Set fra den
smalle tilkørsel
ind til campingpladsen,
der
kan skimtes i
spejlet. Borgen
breder sig over
hele bjergtoppen.
Vi er på cykel.

←Nu er vi kommet tæt på og sætter
cyklerne. Den sidste etape op til borgen er
en smal og stejl grussti, mere egnet til
mountainbike end vores bedstefar-modeller. Stien kan skimtes nederst til højre.

↑Tibetanske bedeflag og uhyrer fra Himalaya signalerer, at Reinhold Messner har
et passioneret forhold til Nepal. Han er et
fænomen og hører til blandt verdens mest
kendte, professionelle bjergbestigere, der
har betvunget verdens 7 højeste toppe uden ilt. Købet af borgen Sigmundscron og
etableringen af museet betegner han som
sit livsværk og 8. top. Han lever stadig.
Museet er en kærlighedserklæring til alverdens høje tinder, til bjergbestigningen
og dens historie.
Nedenfor:
Til venstre glimt indefra. Der er mange
åbne trapper og glas, så man nærmest
svæver over afgrunden.
Til højre et vue ud over Bozen. De grønne
marker er overvejende æbleplantager.

Den 30. april starter med et voldsomt regnvejr, og Brenner-passet (hører vi fra en, der lige er kommet derfra) har
været et snefalds-helvede. Hen over frokost synes vejret at blive solskin igen, så vi starter mod Seiser Alm,
ihukommende vores grønne sommervandring for godt 16 år siden for foden af Schlern. I dag ligger der sne oppe i
højderne, Schlern gemmer sig bag dramatiske skyer, og de grønne sætere er hvide. Området er præget af endnu
lukkede hoteller og små hytter, drysset ud over landskabet. Vi vandrer op til Laurin-hytten, der stadig sover
vintersøvn. Her er bare så anderledes smukt, en stille, hvid verden, alt imens det lykkes for solen efterhånden at
kæmpe sig fri af skylaget. Nu bliver det rigtig varmt. En del af sneen når at smelte, det går lynhurtigt, og på vejen ned
til vores parkerede bil passerer vi nu grønne enge med masser af krokus. Hvor kommer de dog pludselig fra?

Sæterområdet Seiser Alm.

Vi vandrer opad på Seiser Alm. Det er en udstrakt sæter, omgivet af høje toppe, hvoraf den ene er Schlern med et
meget karakteristisk udseende. Skyerne udkæmper en dramatisk kamp med solen - og heldigvis taber de, mens vi
er oppe i højderne. Her er bare SÅ stille og smukt, og det er svært at indfange sjælen af denne fascinerende hvide
verden på foto. Vi møder ikke et eneste menneske, alt virker øde og forladt.

Solen er ved at sejre, sneen er i gang med at smelte. Alt dette sker i løbet af de par timer, vi er her.

Et kig i modsat retning.
På vejen tilbage er der dukket krokus frem
på de nu tøede marker!

Den 1. maj forkynder et skilt ude ved indkørslen til campingpladsen, at alt er optaget. Utroligt. MANGE sydtyskere,
der jo kun har ganske kort hertil. Vi føler os privilegeret med vores faste base og med sol til den går ned. Så efter en
del vegeteren tager vi os sammen og kører til Kalterer See/Lago di Caldaro. Det er en kendt turistisk lokalitet, så den
vil vi se - men den er altså ikke sådan til at komme i nærheden af, der er meget siv og megen bebyggelse. Derfor
videre til den lille by Tramin (Gewürztraminers vugge, siger de om sig selv) gennem meget smukke vindyrkningslandskaber ("La strada del vino"). Går en tur op ad vinskråningerne og tilbage igen til en beskeden, enkel
men smuk kirke fra 1200-tallet med imponerende kalkmalerier - en lille perle.
Nedenfor: Omkring Kalterer See/Lago di Caldaro og vandring gennem vinmarker, der her har overtaget æbleplantagerne.

Lørdag, den 2. maj, cykler vi ind til byen en sidste gang. Vejret er dejligt, og hold da op, sikket leben alle vegne! Der
er kræmmermarked langs floden Talvera, det vrimler med mennesker, også inde i centrum, hvor der samtidigt
agiteres for kommunalvalget den 11. maj. En hel byrådsgruppe (gætter vi på) optræder som rock/pop-orkester, og
det er frisk gjort og lyder faktisk ikke helt ved siden af.

Kræmmermarked langs floden Talvera, der løber ud i Etsch/Adige i udkanten af byen og som vi står med ryggen
til. Det er søndag, der er mange mennesker, folk har fri og går rundt og oser og hygger sig.
Nu er klokken 20.45, det er blevet mørkt, og det blæser lidt. Stadig 20 grader.
Også i dag er der fuldt belagt og alt optaget. Utroligt, men jeg kan næsten regne ud, at mange tager afsted igen
imorgen. Inklusive os selv.

Turen fortsætter mod Ferrara med Italien del 2 her
Se også: verden-udenfor.dk

Bozen, Castel Mareccio/Maretsch

Vores rejserute
På vores forårsrute med hovedvægt på Toscana benyttede vi følgende campingpladser:

Del 1:

1. Camping am See, Alt-Schwerin / Tyskland (ACSI)
2. Camping Schloss Issigau, Issigau / Tyskland
3. Camping Seeblick Toni, Kramsach/Østrig (ACSI)
4. Camping Moosbauer, Bolzano / Sydtirol, Italien

Del 2:

5. Camping Estense, Ferrara
6. Camping La Pineta, Urbino / Umbrien, Italien

Del 3:

7. Camping delle Piscine, Sarteano / Toscana
8. Camping Il Torre Pendente, Pisa / Toscana
9. Camping Avigliana Lacs International Camping Park, Avigliana

Del 4:

10. Camping La Grappe Fleurie, Fleurie / Bourgogne, Frankrig (ACSI)
11. Camping Brunautal, Bispingen-Behringen / Tyskland (ACSI)

Som det fremgår, har vi næsten ikke været på ACSI-pladser men har holdt os til den tyske ADAC-campingguide. Flere
steder har vi oplevet at få rabat på vores CKE-kort. Campingpladserne i Italien er generelt dyre (nr. 2 i Europa!), når
man ikke benytter sig af ACSI. Men til gengæld slap vi også for alle de hærskarer af (til tider larmende) hollændere. Vi
synes, det var det værd, og efterfølgende kan vi glæde os over, at vi - bortset fra Urbino og Aviglina - har været på
supergode pladser, der forligede os nogenlunde med de højere priser. Næsten alle steder var der WiFi.

