Forårstur 2015 fra 22. april til 31. maj
C

Del 3: Toscana

Blik ud over Sarteano mod Monte Cetona, bjertoppen yderst til venstre. Campingpladsen ligger inde under det grønne område
til højre med træer på rad og række. Man kan skimte nogle små, hvide prikker. Det er campingvogne (eller autocampere).

Gensyn med Sarteano
Lørdag den 9. maj går det mod nye horisonter igen, hvor vi skal krydse Italien fra øst til vest og derved Apenninerbjergkæden. Det bliver en utroligt smuk landevejstur med stigninger og fald og vide horisonter og meget lidt trafik.
Ankommer til campingpladsen Parco delle Piscine i Sarteano i god tid; her har vi været for MANGE år siden, men vi
kan ikke rigtig huske noget derfra - ud over, at der fandtes et supermarkedet tæt på pladsen (som vi også genfinder
lidt senere).
Campingpladsen er virkelig flot, den rene luksus. Fine sanitære forhold, swimmingpools (den ene kommunal men
integreret i campingpladsen), restaurant/pizzeria, dekorativt springvand ved indgangen, der er oplyst, når det er
mørkt, lutter venlighed i receptionen, byen og bageren i gåafstand. Her kræses for campinggæsterne.

Det er noget af en drømmeparcel, vi har fået: naboer langt væk, masser af plads, sol og skygge, flot udsigt, blomstrende og
duftende træer. Det gør os ikke noget, at sanitærbygningen ikke ligger lige omkring hjørnet.

Vi føler os straks hjemme, ikke mindst fordi vi får en mega-parcel i en lund af blomstrende robinietræer med udsigt
til det gamle Sarteano, der grupperer sig omkring en mindre bakketop med en borg øverst oppe. Vi er så godt som
alene i vores afdeling af campingpladsen, det føles, som om vi har det hele for os selv.
Her vil vi blive lidt, der er noget at (gen)se rundt omkring.

Tiden står stille og flyver afsted
Søndagen byder på sol, sol, sol. Morgenkaffe udenfor under et blomstrende robinietræ, hvor også en due havde
slået sig ned. Da jeg kommer tilbage fra sanitæren er Gert i mellemtiden blevet overdænget af duens tynde mave - fy
fan! Det kræver en vask og en grundig rengøring af både bord, bøger, dækkeserviet! Formiddagen flyver således
afsted - men tiden synes at stå stille, mens vasketøjet tørrer stille i sommervinden på tørresnorene.
Hen ad eftermiddagen marcherer
vi ind til den søndagssøvnige by,
der er lukket ned og stille, på nær
de små restauranter, der mylder
af udendørsliv.

Søndagsstilhed i Sarteano

↑→
Smalle gadestrøg, uegnet til bilkørsel, men jeg er da ikke sikker på, at der
ikke er motoriseret trafik til hverdag...

Vi stiger op til Castello'en,
entré 2 Euro pr. pensionistnæse. Der er 4 "levels", og
fra øverst oppe er der den
mest storslåede udsigt hen
over
landskabet
med
Monte Cetona som karakteristisk, næsten kegleformet silhuet. Vi har besteget bjergets 1.148 m for
25 år siden. Dér skal vi op
igen.

På borgområdet

Det giver altid et godt indtryk af området, når man ser det oppefra. Man får en bedre fornemmelse af, hvordan stedet er
skruet sammen, sådan rent geografisk.

Sidst på eftermiddagen er vi hjemme igen. Overfor os på området med de små, nyplantede træer er der gang i
græsslåning. Manden nærmest kører væddeløb med sig selv på sin traktor. Han bliver da heldigvis færdig til sidst og
søndagsstilheden sænker sig igen. Så kan vi igen høre den toscanske nattergal, der bor i træerne her omkring, og når
natten falder på, kvækker der et par frøer. Robinierne dufter sød og honningtung.

Toscana set oppefra
Dette er bjergbestigningens dag: Monte Cetona, 1148 m højt, en langsvejs synlig, kegleformet bjergtop med et
tydeligt kors øverst oppe. Det var ellers ikke let at finde frem til den rette adgangsvej mod vetta'en, toppen, men så
er skiltet der pludselig alligevel med udgangspunkt fra en lille-bitte bjergflække med ca. 5 huse. Vi sætter bilen ved
siden af et stort vaskebassin af granit med rindende vand og en anden parkeret bil og vandrer løs.
Det bliver et langt og varmt sejtræk, mest gennem egeskov og lange udblik ind imellem. Vi passerer et sted, hvor en
kæmpe lastbil læsser brænde, passerer en telegrafstation og rammer til sidst en via dolorosa, der med sikkerhed
leder op til korset.

Vi trasker løs, men korset på toppen forbliver hele
tiden lige langt væk! Gert pruster og stønner, det gør
jeg også. Varmen og den seje opstigning er lige ved
at gøre det af med os.

Undervejs er vi dog lige ved at give op: toppen med korset bliver ved med at være lige langt væk deroppe, og vejen
er nærmest endeløst ensformig, hele tiden med en nogenlunde stignings-grad. Men vi fortsætter og fortsætter, og
efter to udmarvende timer med næsten faretruende høj puls ER VI OPPE. Korset, en Eiffeltårnsagtig-konstruktion, er
gigantisk, blikket når langt, Trasimeno-søen ses tydeligt.

Den sidste hurdle skal lige
overvindes, men så er vi også
fremme ved korset på toppen,
der drillede os med i lang tid ikke
at ville rykke nærmere.

Belønningen er udsigten. Her Trasimeno-søen mod øst.

Toscana-landskab mod syd-vest. På en bakketop knejser Radicofani, der altid minder mig om et scenarie fra Ringenes Herre.
Det høje bjerg til højre er Monte Amiata, Toscanas Mount Everest på 1732 m. Også det kan man komme op på, endda et stort
stykke af vejen kørende i egen bil. Bjerget er et populært udflugtssted om sommeren, fordi der altid er lidt mere sval oppe i
højderne. Det har vi prøvet for 25 år siden.

Nu spiser vi sultne vores medbragte klemmer, drikker grådigt vores vand (med klorsmag) og går ned igen. Det går
noget mere kvikt. Facit: godt 3 intensive konditimer ialt, der umiskendeligt kan mærkes i bentøjet.
Hjemme og i bad, derefter lige en kort cykeltur
til Coop og senere aftenkokkeri. Stjerneklar
himmel, belysningen af borgen og kirketårnet er
blevet tændt, nattergalen og frøerne begynder
deres aftenkoncert. Alt er, som det skal være.

Lidt magi skal der til som belønning for en fysisk
krævende dag, da aftenen sænker sig fløjlsblødt.

Pienza du skjønne
Varmen og solen fortsætter - lige til en tur til Pienza, der som så mange af Toscanas små byer ligger på en bakketop
(billede↓). En aldeles malerisk og lille-bitte renæssance-by og UNESCO verdenskulturarv. Hvor er den dog pyntet op
med blomster alle vegne, der lyser op foran det gamle og nydeligt vedligeholdt murværk; en fryd for alle sanser. Ud
over at være kunsthistorisk perle har Pienza også noget kulinarisk at byde på: her er den kuglerunde pecorino-osts
højborg. Det kan ses på de mange små oste- og suvenirbutikker gade op og gade ned.

Pienza. Toscansk småbystemning og UNESCO verdenskulturarv. Rådhuset
t.h. med den overdækkede loggia (øverst t.v.) hører med til den lille bys
arkitektur-historiske klenodier.

En af de utallige butikker, der sælger egnens
specialiteter, herunder den kuglerunde
pecorino-ost, der er fremstillet af fåremælk.
Den er DYR. Vi nøjes med at købe en smagsprøve i supermarkedet, hvor priserne er
mindre turistet.

Arbejdskørsel er mange ting, også de
lidt mere poetiske.

Frokost i en finere udendørsrestaurant med den smukkeste
udsigt ud over Toscanas bakkelandskab man kan tænke sig, der
lyser friskt og forårsgrønt og står i
diametralt modsætning til de solbrændte, afhøstede marker, som
vi kan huske fra tidligere tiders
juli-sommerferie. Nu er stemningen nærmest mellemeuropæisk,
hvis ikke det var for olivenlundenes grå-grønne glitter og cypressernes mørkegrønne synåle,
der på rad og række flankerer
alléerne op til de spredt liggende
gårde.

↑Frokost på en restaurant med billedbogsudsigt ud over det toskanske forårs-landskab↕. Monte Amiata i horisonten↑.

Tilbage her på pladsen igen, dase i solen og for mit vedkommende en kort tur i swimmingpoolen, senere en gåtur ind
til byen og forbi posthuset for at ekspedere et par postkort til den ældre del af familien, der ikke har internet.

Vi krydser gamle spor
Barometret falder langt om længe, men stadig sol og varme. Med madpakke i rygsækken tager vi igen på udflugt for
at krydse gamle spor: Celle sul Rigo (hvor vi engang lejede et lille hus), Pitigliano, Sorana, Savona, etruskergravene,
der nu koster entré og er med begrænset adgang. Finder også stedet, hvor vi i sin tid havde frokost-picnic med gode
venner og blev overfaldet af myrer. Det er San Rocco-området, vis-à-vis Sorana, den by, der er (var?) delvis ved at
forsvinde ned i afgrunden. Udsigten er ved at gro til i egekrat, men området er stadig dejligt til et frokost-hvil, nu
med bord og bænke.

Pitigliano. Igen en by på en bakketop, men denne gang langstrakt. Det ligner nærmest en kulisse og ikke virkelighed!

Bakketoppen er langstrakt, og det er byen også. Her hovedstrøget. Gert
studerer vinudbuddet - hvad ellers?

Adgangsvejen til byen. Området består af blød tufsten, og beboerne har i
århundredernes løb gravet huler ind i skrænten for opbevaring af fx. vin.
Som det ses er hulerne blevet mere befæstede, men man bruger dem
skam stadig som magasiner til alskenes ting og sager. Byen er bygget
ovenpå klipperne og husene synes at hænge faretruende ud over
afgrunden.

Turen fører gennem de mest bedårende syd-toscanske landksaber med allesteds nærværende Monte Amiata og
Radiocofanis vagttårn på bakketoppen. Overalt blomstrer robinierne på livet løs og mætter luften med nærmest
narkotisk duft.

Sovana. Der ligger en slags
"high noon"-stemning over byen: en søvning åben plads, lave
huse, næsten ingen mennesker.
I nærheden findes fine etruskergrave. Lidt forenklet kan
man sige, at etruskerne var
Italiens ur-indbyggere. Der skal
vi hen.

En at de mest velbevarede grave, skåret ud i tufsten. Da vi var
her for 25 år siden måtte man
godt kravle rundt mellem de
udskårne klipper, og det var
gratis at komme ind i området.
Det har ændret sig. Nu koster
det (det er ok), og man holdes
på afstand af indhegninger: se
men ikke røre (det er også ok).

↓Relief af en etruskisk havfrue med vinger.

↑ En hulvej fører gennem området. Det lufter dejligt og føles
behageligt oven på den lumre varme ude i solskinnet.

Her spiser vi vores madpakke - samme sted som for 25 år siden.
Vi kigger over mod byen Sorana, der i sin tid var delvis forladt,
fordi halvdelen af den var forsvundet ned i afgrunden. Det er
svært at se på afstand, om det stadig er tilfældet.

Sorana. Et helt igennem utroligt syn!

Landskabet omkring Sorana. Læg mærke til kørevejen, der slynger sig gennem alt det frodigt grønne. Dér kørte vi.

Trasimeno-søen og bjergbestigning i Cortona
Nu er det blevet gråvejr men heldigvis stadig lunt. Vores planer for idag er et gensyn med Arezzo, men undervejs
ombestemmer vi os til fordel for Castiglione ved Lago di Trasimeno. Her findes der en knejsende castello ud mod
søen med "panorama view", og det vil vi se - i øvrigt er jeg sikker på, at vi har været her før, idet den lange
overdækkede gang på murkronen fra museet ud til borgen giver mig déjà-vu fornemmelser.
Slotsbesøget er alle 2 x 4 Euro pensionistprisen værd. Bagefter spiser vi pizza på en finere restaurant med hyggelig
sydlandsk stemning.

For at komme ud
til borgen skal
man gennem en
lang, overdækket
gang på murkronen. Det KAN føles
lidt klaustrofibisk,
fordi gangen er
virkelig smal. Men
heldigvis er der
vinduer med pasende mellemrum,
så man kan forsikre sig om, at
man ikke er spærret inde.

Så er vi kommet ud på den anden side af gangen og befinder os nu i borgområdet med blik ud over Lago di Trasimeno↓. Der
må være endnu smukkere, når solen skinner.

← Indenfor er Gert kommet i historisk selskab.

Vi forlader Castiglione gennem byporten. En imponerende klassicistisk bygning til højre.
→
Derfra tager vi videre til Tuoro. Her udkæmpedes i 217 f.kr. et stort og skelsættende slag mellem Hannibal og
romerne, der er plancher på udsigtspladsen (billede↓) foran det middagslukkede turistkontor. Men mere systematisk information kan vi ikke finde, det er lidt ærgerligt. Det kunne man da godt gøre lidt mere ud af.
Så går turen videre til Cortona, som selvfølgelig også ligger på en bakketop. Bilen må pænt holde nedenfor. Hold da
op, hvor er gaderne stejle! Mindst 20 % hælder
de, så det er den rene bjergbestigning op til
kirken Santa Maria Nuova. Det giver kraftig
sved på panden og udgør således dagens
motion. Kirken er gammel og seværdig, der
ligger - noget makabert - en død helgen (!) i et
oplyst glassarkofag bag alteret. Udenfor kirken
er der selvfølgelig den mest storslåede udsigt
ud over det toscanske bakkeland, der breder
sig for foden af byen, med cypresser og
olivenlunde, blomstrende robinier og egetræer.
Selv en flig af Trasimeno-søen kan man få øje
på.
Cortona↓

.
↕ Det centrale torv i Cortona.

← Stejle gader, uegnet til bilkørsel. Og en, der har givet op. ↓

På vej op til kirken. Vi kommer forbi en passionsblomst - meget apropos. Man ser dem tit her
sydpå.

I kirken Santa Maria Nuova. Bag ved alteret et sarkofag med
glas-forside. Her ligger da vist et lig?! Sikkert af en helgen. Vi har
ikke undersøgt nærmere. Meget makabert, må man sige. Men
jeg går og siger til mig selv, at det måske bare er en dukke...

Meget farverigt loft i en
ellers lidt dyster kirke.

Der er langt og stejlt ned heroppe fra. Det forklarer den høje stigningsprocent.

Helt over til Trasimeno-søen rækker blikket.

Da vi endelig er hjemme igen ser himlen mørk og truende ud, så vi før alt andet skynder os at tage solsejlet ned og
pakker alle udendørsting væk, før det bryder løs. Det gør det bare ikke, men det er blevet køligt, og vi trækker snart
indenfor.
I morgen tager vi nordpå igen men vil lige stoppe op i Pisa.

Turen fortsætter med del 4 her
Se også: verden-udenfor.dk

Sorana

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

Del 4:

8. Camping Il Torre Pendente, Pisa / Toscana
9. Camping Avigliana Lacs International Camping Park, Avigliana
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. 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.

