Forårstur 2018: Tyskland, Frankrig, Spanien - Del 1

Tiden er inde: Foråret venter derude, Europas veje kalder. I år skal vi igen
langt. Spanien står på rejseplanen - den del af landet, der ligger lidt afsides
alfarvejen. Vi har tænkt os at følge Pyrenæernes bjergkæde fra øst til vest,
men på den spanske side. Og så må vi jo se, hvor langt vi kommer, alt
afhængigt af vejret.
Onsdag, 24.4.18 lyder startskuddet. Forventningens glæde kriller i maven, da
Franz er pakket og klar, og motoren tænder med sit velkendte, rå diesel-brøl. Syv
ugers opdagelsesrejse ligger foran os.
Denne gang tager vi broen over Storebælt mod Tyskland. Efter mellemstation
hos Fleggaard i Harrislee og med to nye gasflasker triller vi ind på stellpladsen i
Friedrichstadt, lige vis-à-vis byens centrum. Byen er beskrevet som historisk ”hollænderby”, og ja, man forstår godt sammenligningen. Alligevel er der nu nok langt til de
originale hollandske forbilleder, synes vi.
Selv om solen skinner er det småkoldt, træerne står stadigvæk nøjne og minder ikke meget om
det gryende forår. Måske er det grunden til, at vi ikke fascineres nok af det, vi ser.
Efter at have spist et sted på torvet er det derfor skyndsomst hjem i den lune camper. Vi har fravalgt landstrøm; der er nemlig kommet et solarpanel på taget. Om aften er der kun 2 grønne
brikker tilbage på displayet, næste morgen er alle 4 brikker fyldt op igen. Yes, den virker!

Stellpladsen i Friedrichstadt og bybillede ↑→

Torsdag, 25.4.18: Fra Friedrichstadt mod Osnabrück, Camping Alfsee
GPSen er sat til Münster via færgeoverfarten Glückstadt-Wischhafen. Een times ventetid. På
vejen skal vi krydse Kielerkanalen med en gratis lille færge. Derefter går det nærmest i zig-zag
smukt over land, landskabet fremstår mere og mere forårsgrønt, solen skinner for det meste. Det
er hyggeligt at pensionist-tøffe afsted uden hastværk. Indtil vi kort før Bremen havner i en lang kø
med stockender Verkehr, der koster os yderlige en times tid. Det kunne vi godt have undværet.
Det korte af det lange bliver, at Münster når vi ikke i denne omgang men drejer ind på camping
Alfsee nord for Osnabrück. Det er en ACSI-plads med store parceller, lidt parkagtigt, fin sanitær.

Aftensmaden foregår på restauranten, der indgår i et større ferieanlæg, som også campingpladsen er en del af.
Fredag, 27.4.2018: Fra Alfsee til Limburg/Lahn
En dag med visse trafikale udfordringer. Fra Osnabrück ramler vi ind i stau på stau på stau. Den
planlagte ankomst i Karlsruhe udskydes kontinuerligt, så vi må tage en ekstra overnatning undervejs. Det bliver campingpladsen Limburg/Lahn. Den ligger nu også ret godt: lige ned til Lahnfloden og i ganske kort afstand til byen med domkirken på bakketoppen, synligt langvejs fra. Vi
overraskes af en uventet hyggelig og malerisk gammel bykerne, hvor stræderne går op og ned og
ud og ind. I øvrigt er vi nu nået så langt sydpå, at alle træerne er sprunget fuldt ud her.

Limburg ved Lahn Foråret er kommet. Fra campingpladsen går det hen over en bro på vej ind til centrum.

Charmerende bindingsværksidyl i Limburg. Det er ikke det eneste gadestrøg, der ser sådan ud. Limburg
ligger ved Lahn-floden, der snor sig idyllisk gennem landskab med vinmarker. Vi må hertil igen en dag.

Mandag, 30.4.2018: Fra Karlsruhe til Beaune
Idag skifter vejret mellem regn og sol; det blæser kraftigt. I Beaune drejer vi ind på Camping
Municipal, her er parcellerne kæmpestore↓. Solen kommer og går. Desværre mest det sidste.

Tirsdag, 1. maj 2018: Beaune
Vi tager en overliggerdag. Dejlig lang formiddag med solen ind ad vinduet. Det bliver til lidt klatvask, frokost og omkring kl. 14 ind til centrum på gåben. Idag er det helligdag, gaderne er tomme
og forretningerne lukkede.

Vi slentrer rundt på må og få, efterhånden dukker der flere mennesker op og skaber liv, udendørsserveringerne fyldes. Byen vinder absolut ved andet blik, faktisk er den ganske spændende.
Billedet kræver en
forklaring, fordi hverken er det en brudebuket eller noget selvpluk. Nej - på 1. maj,
der er fridag, sælges
der over hele Frankrig
og ved hvert gadehjørne små buketter
af liljekonvaller som
"lykkebringere".
Og
sådan en skulle vi da
også have. 1 € stykket.
←
Hymer-frokost
med
Chèvre chaud, varm
gedeost med pærer,
valnødder og blandet
salat. Ægte fransk.→

Onsdag, 2. maj 2018: Fra Beaune til Le Puy
Afsted går det igen i blandet vejr. Der er tæt trafik
omkring Lyon, men så snart vi forlader byens opland i
retning mod sydvest tynder trafikken ud. Franz fører

os gennem kuperede landskaber, hvor vejene bugter sig op og ned. På Auvergnes højslette falder
temperaturen ned til 11,5 grader. Brrrrr. Hvor bliver foråret af?
Indkørslen til campingpladsen - nu fornemmer man
tydeligt, at vi er ved at være langt væk hjemmefra.
Stemningen er allerede lidt (spartansk) sydlandsk.

I Le Puy bliver det igen campigpladsen. Her
er meget skyggefuldt og noget øde. Så snart
vi har etableret os går det ind mod byen og op
på den nåleformede klippe med den gamle
kirke på toppen↓. Der er mange stejle trapper,
og pulsen stiger, men pludselig er vi oppe.

Kirken er smuk og stemningsfuld, vi bliver heroppe et stykke
tid.

Lige uden for campingpladsen og i
spektakulær aften-illumination ↑
← Og så er vi oppe og inde↓.

Derefter går det alle trapperne ned igen - op på ny, fordi vil nemlig også vil op til Haute Ville. Der
findes en enorm stor domkirke, gaderne er snævre, mørke og virker helt middelalderlige.
Hjemme på campingpladsen er der kommet en hel del flere autocampere, så der er blevet mere
befolket og vi føler os mindre alene.

Det var meningen at være her i to dage, men vi tager videre i morgen. Det frister ikke til mere,
mest fordi det er for køligt, og her er for megen skygge.
Torsdag, 3. Mai 2018: Fra Le Puy til Narbonne, camping La Nautique
Dagens destinationen er Narbonne og campingpladsen La Nautique. Vi har aftalt med Rita og
Kurt, som vi kender siden vores norske drømmetur, om at mødes her i morgen.
Turen hertil er meget smuk ad slyngede veje op over udløberne af Cevennerne. Et sted passerer
vi marker med nærmest selvlysende vilde påskeliljer. Senere går et igen over Auvergnes højslette
og Millau-broen, strækningen har mange stigninger men mest fald i vores retning. Alt imens vinden
tiltager mærkbart i styrke.

Landskaber undervejs, der gør indtryk. Og en mark, dækket af et tæppe af påskeliljer. Det ligner solstrejf uden
at være det. Vi er langt ude på landet.

Narbonne og campingpladsen ankommer vi til i
herligt solskin, og det er jo dejligt, selv om det
altså stormer mindst to hele pelikaner. Parcellerne er store, og til hver parcel hører der et
lille sanitær-hus med eget badeværelse. Wow.
På kortet over området er der indtegnet talrige
cykel- og vandrestier. Her er mange indsøer og
laguner. Middelhavet er lige ved. Måske bliver vi
her lidt mere end kun to nætter.
Vores parcel med vores eget lille sanitærhus i baggrunden.→

Fredag/lørdag 4./5. maj 2018: Narbonne La Nautique
Rita og Kurt møder vi ved campingpladsens bom. De ankommer lige på det tidspunkt, hvor vi skal
afsted på cykel for at finde et sted at handle. Vi aftaler at mødes til kaffe-slabberads.
Vores cykeltur bliver det rene off-road ad indviklede stisystemer, langs kanaler og helt savanneagtigt gennem højt græs. Et sted må vi vende om for at finde gangbroen over den ene af kanalerne. Supermarkedet skuffer; faktisk er det butikken, der er tilknyttet nabo-campingpladsen. Sortimentet er ret beskedent. Så der lægges ikke mange Euro.
Tilbage igen til Hymer-frokost. Eftermiddagen tilbringer vi hos Rita og Kurt med kaffe og siden
rødvin; det bliver skam til to hele flasker. Men snakken går jo også, og vi hygger os gevaldigt.

Hyggeligt træf med Rita og Kurt, der er på vej hjem fra en lang, tidlig forårstur Spanien rundt.

Aftensmaden indtager vi fælles på campingpladsens restaurant. Derefter siger vi farvel til
hinanden, vel vidende, at når vi er stået op, så er Rita og Kurt allerede op over alle bjerge. De er
på vej hjem og skal nå så langt nordpå som muligt.
Som forudset sover vi (undtagelsesvis) længe. Det har regnet i nat men klarer op ved 10-tiden,
vinden er tilsyneladende løjet en smule af. Efter frokost cykler vi ind til Narbonne centrum. Det
tager ikke mere end ca. et kvarter ad den svagt befærdede landevej.
Byen har et ærkebiskop-palais, bygget sammen men en domkirke, der mangler hele tårnpartiet,
men er til trods for det kæmpestor. En kanal krydser byen. Der er mange mennesker ude, og ved
siden af jugendstil-markedshallen er der bogmesse i et stort, hvidt telt. Efter en times tids
sightseeing cykler vi tilbage igen og provianterer undervejs i supermarked Leader price. Himlen er
blevet helt skyfrit nu.
Her er interessant, og området har bestemt noget at byde på, men det blæser for meget til flere
cykelture, selv om der er mange muligheder. Næste gang, måske?

Den meget lange markedshal i ægte jugendstil. For enden af gaden ses den gotiske domkirke, der dominerer
bybilledet.

Der går en kanal gennem Narbonne centrum. I historiske tider har der ligget en flodhavn på stedet, hvor der
nu befinder sig et lille rekreativt anlæg.

Et par af Narbonnes gadestrøg og bispepalais.

.
I morgen går det videre, har vi besluttet. Spanien kalder. Det er jo tæt på, og vi er spændte.

Romerske udgravninger.↑ Tilbage til campingpladsen, hvor Franz venter.↓

Søndag, 6. maj 2018: Fra Narbonne til La Seu d’Urgell
Køredag med blæst blæst blæst, indtil vi ved Perpignan drejer fra mod vest. Pyrenæerne knejser,
Mont Canigou med sne på toppen. I Villefranche-en-Conflet holder vi stop-over af nostalgiske

grunde. For mange år siden har vi haft nogle gode oplevelser her. Dernæst går det op i bjergene
mod Four Solaire, som er et gigantisk solar-kraftværk. Det hele ligger dog noget øde hen. Vi er
kommet op i højderne, og det kan mærkes. Foråret er tilsyneladende kraftigt forsinket.

Landskab med by undervejs. Pyrenæerne er ikke vågnet op af vintersøvnen endnu.↑
Genbesøg af Villefranche-en-Conflet - en Vauban-fæstningsby fra middelalderen, omgivet af tykke mure.↓

Villefranche. Vejret er ikke just indbydende, man går stadig i varmt overtøj og skutter sig.
Oppe i højderne, på grænsen mellem Frankrig og Spanien, ligger der et stort solar-kraftværk. Imponerende,
gigantiske reflektorer ligner nærmest science fiction - men alt ser temmelig lukket og slukket ud.

Vi kører op over Pyrenæerne. Landskabet virker goldt og afvisende. Foråret halter langt bagefter.

Gennem den spanske enklave Llìvia oppe i højderne går det i strakt galop, og kort efter er vi for alvor i
Spanien.
Midt på eftermiddagen når vi frem til La Seu
d'Urgell. Der findes en stellplads i byen, men vi
foretrækker campingpladsen. Den ligger et stykke
udenfor, her er grønt, og solen er endda fremme.
På en bakketop får vi øje på en klat næsten
toscansk bebyggelse↓. Den marcherer vi op til, efter
vi har installeret os på pladsens grønsvær.

Vi er lige ankommet og er i gang med at installere os. Campingpladsen er enkel men med udmærkede sanitære forhold. Det kommer vi til at opleve mange gange på vores overnatninger i denne del af Spanien.

Vi er marcheret op til den lille landsby på bakketoppen. Den virker noget dyster og mennesketom. Udsigten er
til gengæld flot heroppe fra. En blomstrende syren lyser venligt op. Efterhånden går eftermiddagen på hæld,
og himlen mod vest skifter kulør. Selv på Pyrenæernes noget lavere forbjerge ligger der stadig sne.
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