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Intro
På rejse med Hr. P og Gekke er fortællingen om en solorejse langs en del af Europa’s kyster. Den
startede i Danmark i oktober 2014 og var planlagt til at vare et år. Den handler om de smukke
steder den lange kystlinje byder på, om mødet med de kulturer og de mange mennesker jeg traf
undervejs. Om at forlade det trygge liv med job, bolig, familie og venner for at tage på eventyr i en
relativ sen alder. Den handler også om kærlighed og tro, om at følge sin intuition og lytte til den
indre stemme, som man kan komme til at fortrænge i en travl hverdag. Hvordan små og
tilsyneladende ubetydelige hændelser, kan vise sig at føre til store begivenheder, når man mindst
venter det.
Jeg har skrevet den til dig som har tid og lyst til at læse den. Ikke fordi jeg vil forsøge at påvirke dig
til at gøre det samme, eller på anden måde fortælle dig, hvordan du bør leve dit liv. Men fordi jeg
gerne vil dele mine oplevelser og de tanker de har afstedkommet. Med dig og resten af den
verden, som har givet så meget til mig. Jeg har skrevet den fordi jeg håber den vil glæde læseren
og eventuelt også inspirere andre med rejselyst. For at fortælle og vise at det ikke er så farligt at
slippe de trygge rammer og bevæge sig ud i det ukendte.
Hændelser, navne og steder i bogen er autentiske. De personer jeg har mødt har valgt at jeg må
bruge deres rigtige navne, med undtagelse af en. Det er jeg meget taknemmelig for, da jeg syntes
det giver fortællingen større autencitet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for de mange
fantastiske oplevelser og det samvær jeg har haft med dem undervejs. Uden det ville min rejse slet
ikke have været den samme. En særlig tak til de workaway steder jeg har boet og arbejdet på
undervejs. Og til workaway.info for at formidle dem.
Jeg har ikke haft mulighed for professionel korrektur og jeg har valgt ikke at søge nogen forlag om
udgivelse. Derfor vil du sikkert finde lidt stavefejl og grammatiske ukorrektheder undervejs, selv om
jeg har brugt meget tid på at gennemlæse og rette til. Til gengæld har jeg udgivet den til gratis
download for alle som måtte have lyst til at læse den. Med muligheden for at donere et beskedent
beløb hvis du syntes om den. Jeg vil gerne takke dig på forhånd, hvis du vælger at gøre det.
Men først og fremmest tak for at du tager dig tid til at hente og læse min fortælling!

Du behøver ikke kende formlen for vand for at blive våd, du skal blot springe i…
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Fra Danmark til A Coruna
Bilen var pakket og klar til afgang lidt hen af eftermiddagen, den 14. oktober 2014. Med start fra
Lystrup da jeg boede hos min daværende kæreste Mette, efter jeg forlod min lejlighed i
Langelandsgade i Aarhus måneden før. Lidt sommerfugle i maven havde jeg vel, men jeg følte mig
også velforberedt og klar. Jeg havde haft god tid til at købe og tjekke grej, organisere det i bilen og
få sagt de nødvendige farvel’er til familie, venner og kollegaer. Jeg tror det er vigtigt at give sig god
tid før sådan en rejse, ikke at forjage noget igennem, eller stå med følelsen af kun at have sagt
halvt farvel. At hjerne og sind er mere eller mindre tømt for uafsluttet hvad-det-end-måtte-være og
klar til nye udfordringer og oplevelser.
Jeg skulle ikke sige farvel til Mette endnu, da hun rejste med mig de første to uger. Til og med A
Coruna i Spanien, hvor hun skulle videre til den kanariske ø Gomera med et fly. Mette har været
der nogle gange før og tilbragt vintrene dernede. Vi havde en halv aftale om at jeg ville besøge
hende i januar eller februar, så vi kunne få en måneds tid sammen. En lille ferie fra rejsen og
mulighed for at se hendes elskede vinterhi.
Det var en kølig eftermiddag med let regn, hvilket egentlig bare gjorde humøret endnu bedre. Jeg
nulstillede bilens trip-tæller, monterede Gekke på instrumentbrættet og vi kørte ud af Lystrup fulde
af forventninger. Gekke er en lille gekko figur som Mette har haft med fra Gomera. Han blev min
trofaste følgesvend og maskot på hele rejsen. Denne første dag blev stille og rolig, da vi kun skulle
køre til en ven i Tinglev nær grænsen og overnatte første nat der. De første 180 km. Bilen var fyldt
godt op da vi også skulle have Mettes bagage med, samt en kasse med computerudstyr jeg havde
solgt til min ven i Tinglev.

Holland

Efter en hyggelig aften og en god nats søvn, stod vi tidligt op for at køre et længere stræk til
Groningen, i det nordlige Holland. Vi havde på forhånd bestilt to nætter ombord på en husbåd, som
ligger fast i en af kanalerne. En tur på små 450 kilometer. Den kunne gøres på fire til fem timer
men tog os noget længere tid, da vi kørte af mindre veje og fulgte lidt af kysten i det vestlige
Tyskland. Desuden måtte vi tage et par små færger, eller pramme var det vel, som sejler med faste
intervaller over floderne og gav lidt ventetid. Hvad der dog forsinkede mest på de små veje var
landbrugstrafik, som vi ikke lige havde forudset. Klokken endte derfor med at blive 19 om aftenen
før vi var i Groningen. Skipperen var heldigvis stadig ved båden og vi fik anvist en meget lille kahyt
med to køjesenge. Man skal ikke lide af klaustrofobi hvis man vil overnatte på sådan en husbåd.
Vi fik set lidt af Groningen om aftenen og fandt en ganske fin restaurant, hvor vi kunne få noget
aftensmad og et par glas vin, gik tidligt tilbage til husbåden og havde en hyggelig aften i kabyssen.
Skipperen var en venlig fyr som gerne fortalte om bådens historie og de sejladser den havde været
på i fordums tid - før den blev omdannet til husbåd. Ellers ikke så meget at sige om selve
Groningen, vi så kun området omkring husbåden og havnen og gik til banegården dagen efter, da
vi skulle besøge Janine i Assen. Der var, som alle andre steder i Holland, rigtig mange cykler og vi
var meget imponerede over cykel parkeringskælderen ved banegården, der rummer op mod
10..000 cykler. Det fortalte opsynsmanden dernede.
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Den første inspiration
Janine mødte jeg tidligere i 2014. Hun var en af de væsentligste inspirationskilder til min rejse og til
at sige farvel til det liv jeg havde i Danmark. Vi mødtes på et lift jeg havde oprettet mellem Aarhus
og Aalborg på delebils portalen gomore.dk, et innovativt og gennemført koncept jeg har brugt en
del gange, når jeg skulle på længere ture i bil. Janine fortalte at hun rejste rundt i Norden og boede
og arbejdede forskellige steder, som hun fandt gennem et andet koncept, workaway.info. Det
formidler kontakt mellem steder i hele verden, som kan bruge en ekstra hånd i det daglige arbejde,
mod at tilbyde rejsende kost og logi. Man kan vel sige at en lille gnist bliver tændt i mig på den
korte tur til Aalborg.
Vi fik kontakt igen nogle måneder senere på et nyt lift, hvor Janine skulle være en uges tid i Aarhus
i forbindelse med Spot festivallen. Jeg tilbød hende, at hun kunne bruge det ekstra værelse jeg
havde, mens hun var i byen og jeg hørte mere om hendes rejse, om workaway konceptet og
hendes oplevelser med det. Jeg besøgte hjemmesiden, så de mange muligheder og blev
yderligere inspireret til at rejse igen på denne måde. En måned senere havde jeg en nogenlunde
færdig plan klar. Jeg ville rejse rundt i Europa og skaffe penge til det, ved at sælge en stor del af
min vinylsamling. Mere om den planlægning og tankerne omkring det senere.

Belgien & Frankrig
Vi havde en hyggelig eftermiddag sammen med Janine i Assen, hvorefter vi tog toget tilbage til
husbåden og forlod den tidligt dagen efter. Vi kørte på motorvej gennem resten af Holland og var
derfor hurtigt i Belgien, hvor vi havde udset os den gamle by Brugge at overnatte i. Vi efterlod bilen
på en parkeringsplads uden for den gamle bymur og fortsatte til fods, for at finde en god pension.
På rigtig turistmaner udså vi os slottet og et par andre seværdigheder, farede lidt vild i parken på
vej tilbage, spiste på en gammel restaurant og var tidligt tilbage på pensionen. Ikke det store at
berette, disse første lande var egentlig bare transitlande på vej ned til noget varme.
Næste dag fortsatte vi ud til kysten igen og ned mod grænsen til Frankrig. Vi havde udset os et
stop i Donkerque for at spise en brunch og se lidt af de gamle rester, fra de store slag under 2.
verdenskrig. Det var allerede den femte dag på rejsen, vejret og humøret var godt og vi fulgte igen
kysten som planlagt. På en café i Donkerque fik vi dog rejsehumøret spoleret lidt, da borde og
stole omkring os, væltede i et større og pludseligt opstået slagsmål. Det virkede meget voldsomt,
især da det var midt om formiddagen. Der var hurtigt en del politi på stedet og de fleste involverede
stak af. Det gjorde dog at vi valgte at køre videre og lod seværdighederne ligge til en anden god
gang.
Vi fortsatte så tæt på kysten som muligt til Calais og videre ned gennem Boulogne distriktet. Vi var
opsatte på at køre et længere stræk den dag, så vi valgte hurtigt nogle større veje og kom på en
del strækninger et stykke ind i landet. Vi ville nøjes med en enkelt overnatning i Frankrig så vi
kunne nå ned mod den spanske nordkyst hurtigere, ned i Baskerlandet.
Vi overvejede på et tidspunkt at køre ind mod Paris og overnatte på en gammel mølle som Mette’s
bror ejer, men droppede det igen. Det var for stor en omvej. Efter nogle timer nåede vi ned til Le
Havre og kørte over Seinen på den smukke bro. Fantastisk udsigt. Og så gik det stik syd på et
længere stræk inde landet, hvor vi skippede kystlinien ved det nedre Normandiet og Bretagne. Det
ville have taget lang tid at køre rundt om de to halvøer. Jeg har senere fået at vide at det var en
skidt beslutning, da det skulle være de flotteste områder i Frankrig, men det ved jeg så af gode
grunde ikke om passer.
Vi kørte ned til den mindre by Royan hvor der sejler en færge over floden La Gironde. På den
måde slap vi for at skulle køre ind omkring Bordeaux. Jeg er vel lidt af en provins trafikant og
bryder mig helt ærligt ikke om at køre i storbyer. Det skulle jeg så få lært senere på rejsen, men for
nu undgik jeg dem såvidt muligt. Vi var heldige og færgen sejlede få minutter efter vi nåede
færgelejet, en tur på 15-20 minutter så vidt jeg husker.
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Jeg er i tvivl om hvor vi præcist stoppede for at overnatte længere nede, men det var i det vin
distrikt der hedder Medoc i det sydlige Frankrig, i nærheden af byen Ares. Der er muligvis liv og
glade dage i højsæsonen, men nu lå det øde hen og lignede et forladt golfressort med privathavn
og vagtværn. Vi fandt et lille hotel at overnatte på, gik ind til byen af en lang og kedelig vej, tilbage
igen efter en ringe middag. Ejeren virkede sur og tvær. Ja, nogle dage på en rejse er vel bare
mørkere og det var så en af dem, det sidste af den i hvert fald. Eller også var vores humør præget
af noget diskussion og bavl, ja om ingenting faktisk. Den aften kom der en lille sky ind over rejsen,
men morgendagens sol skinnede den heldigvis væk igen. Slut oktober og 20 morgengrader kan
vel fordampe en del tåge relativt hurtigt….

Baskerlandet - Nordspanien

Vi fortsatte i skønt sommervejr og hen af eftermiddagen nåede vi ned i bjergområdet mellem
Frankrig og Spanien. En strækning der mest af alt bare skulle køres. Ikke at vi havde noget imod
Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig, der er helt sikkert mange smukke steder, som vi gik glip af
på denne tur. Men vi havde kun de 14 dage sammen til at nå A Coruna og det nordlige Spanien fik
førsteprioritet. Desuden var disse 14 dage sammen med Mette mere som en almindelig bilferie,
min egentlige rejse startede jo først da jeg og Gekke var alene i bilen senere. Turen gennem
bjergpasset var smuk i den storslåede natur og vi kørte snart mod San Sebastian, for at følge den
spanske nordkyst på vejen mod A Coruna. Det havde vi nu en uge til og vi skulle selvfølgelig være
der til tiden, da Mette allerede havde bestilt flyet til Tenerife.
Første stop blev i en lille by langs kysten som jeg har glemt navnet på, men det var ikke langt fra
San Sebastian. Vi fandt en campingplads hvor man kunne leje et opslået villatelt ganske billigt, så
det gjorde vi. Vi fik klatvasket lidt tøj som også nåede at tørre hen af aftenen, gik en tur i den lille
by og hyggede om aftenen med spansk vin, omkring det lille sammenklappelige havebord som
fulgte med. Ganske fint og afslappet, nu var vi sådan rigtigt kommet sydpå og vi nød den lune
aften og cikadernes sang i baggrunden.
Turen langs den spanske nordkyst er en af de smukkeste strækninger jeg har set. Vi kørte af små
landeveje og forsøgte at følge havet så meget det kunne lade sig gøre. Men selv når man bliver
tvunget ind i land af vige og bugter er der udsigt til det, da landskabet ligger højt og frit. Vi så
mange små skilte med information om Camino de Norde og jeg huskede, at en ven har gået den
og fortalt om den storslåede natur. Det kunne sagtens blive et mål for en ny rejse i fremtiden.
Vi gjorde stop i en lille by Zumaia for at spise og overvejede kort at blive der resten af dagen og
overnatte. Men besluttede os for at køre videre, da vi nu kun havde 6 dage tilbage før vi skulle
være i A Coruna. Af samme årsag valgte vi at køre et stykke motorvej for at komme forbi bugterne
ved Bilbao. Vi kunne måske have fundet små veje langs kysten og over en bro omkring Bilbao’s
havn, men det så lidt for indviklet og langvarigt ud på kortet. Vi fulgte motorvejen til vi passerede
afkørselerne til Satander og kørte så igen mod nord for at følge kysten.
Vi var nu ude af Baskerlandet og reflekterede lidt over de få samtaler, vi havde haft med lokale
mennesker undervejs. Man skulle jo tro at Mette’s udmærkede spanske var kommunikationen her,
men det viste sig at flere kunne tale engelsk (eller kun ville tale engelsk) end spansk. Så da det
baskiske sprog er så forskelligt fra spansk, som græsk er fra finsk, blev det på engelsk. Resten af
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turen mod A Coruna kommunikerede vi overvejende på spansk. Det skal jo så siges at vi kørte i de
små landsbyer, det ville formodentlig have gjort en forskel hvis det havde været større byer.

Et lille tilbageblik
Jeg havde været i dette område to gange før. Først alene i 1992 på vej mod Portugal og senere
sammen med en kammerat i 2000, på vej mod Danmark. Begge gange rejsende på tommelen. I
1992 havde jeg en usædvanlig oplevelse som jeg vil indskyde her. Jeg tror den har haft betydning
for min åbenhed og frimodige tilgang til at rejse og møde nye mennesker. Jeg havde blaffet
nonstop fra Danmark til det nordlige Spanien på kun to døgn, ved at finde lifts fra tidlig morgen til
sen aften og sove langs motorvejene i en lille bivuak. Sent om aftenen nåede jeg til San Sebastian,
hvor havde hørt man ikke skulle overnatte udendørs. Der var en optrapning af konflikten mellem
separatisterne og militær og politi. Så jeg gik ud af byen uden at få held med et lift og endte med at
gå langs motorvejen. Jeg besluttede mig egentlig for at slå bivuakken op på en skråning langs
motorvejen, men ændrede mening, da jeg så et skilt et stykke fremme i bilernes lys.
Det viste sig at være en lille rasteplads med en meget lille tankstation. Jeg ankom lige som en
mand var ved at tanke benzin, klokken var nu omkring to om natten. Jeg tog mod til mig og
forsøgte at spørge om et lift, i det mindste til nærmeste afkørsel til en by. Men han rystede på
hovedet og ville ikke snakke med mig. Jeg opdagede først nu at det var en taxa. Jeg opgav og gik
hen til udkørslen, i håbet om at der ville komme andre billister for at tanke. Da han kørte forbi mig
viftede jeg alligevel med tommelen og sandelig om han ikke stoppede og spurgte: “Bilbao”? Jeg
nikkede, da jeg huskede det var på min vej, han åbnede døren og jeg steg lettet ind. Jeg talte ikke
spansk og han ikke engelsk, men jeg fik forklaret at jeg var fra Danmark. Han nævnte med det
samme Laudrup og “samtalen” var i fuld gang. Det var kort tid efter Danmark vandt EM i fodbold og
stemte nej til optagelse i EU. Begge dele var meget populært i Baskerlandet - og også i Portugal
for den sags skyld. Det var dengang man stadig blev mødt åbent og hjerteligt på rejse, ene og
alene fordi man var dansker. Det syntes jeg ikke gælder i samme grad længere, efter min mening
på grund af et bestemt politisk parti og den negative retorik det spreder. Men nok om det, dette er
ikke en fortælling med nogen politisk agenda…
Et stykke inden Bilbao spurgte han om noget med “casa” og ud fra hans fagter med hænderne
forstod jeg, at han spurgte om jeg ville have et sted at sove. Jeg var lidt betænkelig, det var jo en
af mine første rejser og stadig med nogen mistro og forsigtighed, hvilket ganske givet også er
fornuftigt nok. Men jeg valgte at takke ja, trætheden var nu overvældende efter den lange rejse,
uden bad eller seng. Vi ankom til hans lille hus en time senere og min lille mistro blev gjort til
skamme. Indenfor ventede hans kone med mad og vin, hun var temmelig overrasket over den
gæst manden havde bragt med hjem. På trods af klokkeslettet blev deres to døtre også vækket da
de talte engelsk og jeg måtte fortælle alt om hvem jeg var, hvor jeg kom fra og var på vej hen,
mens vi spiste og drak den lokale rødvin. Jeg har sjældent mødt så varme mennesker med så
skøn en atmosfære omkring sig. Jeg fik den ene datters værelse og seng at sove i og de tilbød
mig, at jeg kunne blive så længe jeg havde lyst. Det endte med to overnatninger og en fest på
stranden med den ældste datter og venner, en drømmestart på en rejse som varede fire måneder,
primært i Portugal.
Denne lille historie om den baskiske gæstfrihed topper den dag da jeg forlod dem, efter de to
overnatninger. Vi sagde farvel, udvekslede knus og faderen bad mig sætte mig ind i taxaen. Jeg
troede han ville køre mig til en motorvejstilkørsel, så jeg lettere kunne komme ud af byen, men han
stoppede først ved en lille butik og kørte videre til bus stationen. Her trak han en busbillet op af
lommen, fra Bilbo til min destination, Coimbra i Portugal. En strækning på omkring 700 km. Jeg
blev paf og forsøgte først at afvise billetten, men indså hurtigt at det sårede ham og jeg endte med
at tage imod den ekstraordinære gave. En helt fantastisk gestus, ovenpå en i forvejen storslået
gæstfrihed, fra ham og hans familie. Jeg ankom til Coimbra den efterfølgende aften, meget rigere
og fuld af eventyrslyst. Det er en rejse jeg kommer til at vende tilbage til, da den har flere
forbindelser til denne rejse 23 år senere.
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Ribadeo - Playa de Las Catedrales

Vi var kommet til en strækning hvor vejen følger havet og jeg kan igen kun sige, det er storslået
natur og det er fotogent. Hvis du har overvejet at følge den spanske kyst på en kommende ferie, så
gør det!! Vi bevægede os langsomt på de små veje og gjorde mange stop for at nyde udsigterne,
glade for at vi tog et hurtigt stræk tidligere. Vi stoppede i de små byer, spiste på en restaurant i en
af dem og endte på en mørk og øde strækning, da vi skulle til at finde overnatningsmulighed. Vi
var lige nået forbi den større by Gijon og de første steder vi fandt langs landevejen, var enten for
dyre eller lukkede. Vi kom til en lille restaurant ved siden af endnu en lukket campingplads. Det var
nu sent og mørkt, ejeren af restauranten fortalte at den lille campingplads faktisk var åben, men at
folkene i receptionen var gået hjem. Han foreslog at vi satte teltet op og betalte dagen efter, så det
gjorde vi i tusmørket og vendte tilbage til restauranten for at spise lidt og drikke en pæn mængde
rødvin. Ganske hyggeligt og lokalt og lettere berusede sov vi for første gang i det medbragte
tunneltelt.
Dagen efter vågnede vi tidligt og pakkede hurtigt sammen. Da der stadig ikke var nogen hjemme i
receptionen valgte vi at køre uden at betale. Måske ikke helt fint i kanten, men de overlever nok de
få manglende euro det kostede. Efter kun 20 km. kom vi til byen Ribadeo og ville egentlig bare
spise noget morgenmad der, men endte med at spørge om pris på et værelse, på det hotel som
cafeen tilhørte. Jeg kan ikke huske prisen, men billigt var det i hvert fald, der uden for sæsonen.
Da vi nu kun havde 150 km og stadig tre dage tilbage til at nå lufthavnen, bookede vi værelset for
to dage. Vi ville slappe lidt af i noget byliv, inden Mette skulle flyve videre og jeg skulle køre ned
mod mit første workaway sted. Det viste sig at være et rigtigt godt valg. Vi spurgte os lidt for mht.
seværdigheder og så nogle billeder i en folder, af et sted små 20 km. væk. Playa de Las
Catedrales. Da vi havde set de billeder var der ingen tvivl om at det skulle opleves, så vi kørte
derud allerede samme dag.
Og hvilket storslået værk fra naturens hånd! Jeg vil opfordre dig til at holde en lille pause og slå
Playa de Las Catedrales op, eller finde billederne på min hjemmeside. Tager du på biltur langs den
spanske nordkyst, eller går du på den nordlige camino, så må du ikke gå glip af et stop her. Vi kom
mens der var absolut lavvande. Når man går rundt blandt de enorme klippeformationer forstår man
godt de valgte at døbe stedet sådan. De er vitterligt så store som katedraler og man føler sig
meget lille og ubetydelig i størrelse, når man går rundt under dem. Jeg var på en rejse til Rom i
slutningen af sidste århundrede og så ved den lejlighed Peterskirken. Det er lidt den samme
fornemmelse man får, som når man står under dens enorme kuppel. Vi talte med nogle andre
besøgende som sagde, at vi også skulle opleve det ved højvande, da kysten, med den 4-5 meters
forskel mellem lav - og højvande, forandres totalt. Så det besluttede vi os naturligvis for at gøre
dagen efter.
Tilbage i Ribadeo besøgte vi hotellets restaurant og mødte en norsk pilgrim, som netop havde
valgt at opholde sig nogle dage i området, på sin vej mod Santiago de Compostela. Vi spiste
sammen senere og vi fik historien om hans fem uger lange vandring fra Frankrig. Nogenlunde
samme afstand, vi selv havde tilbagelagt de sidste fire dage i bil. Vi fortalte lidt om vores tur, men
begge dele ganske kort. Samtalen kom hurtigt ind på andre og mere personlige ting og vi var alle
tre enige om, at rejsehistorier er gode emner som indledning til konversation. Men at den virkelige
samtale når rejsende mødes, er af mere personlig og filosofisk karakter. Der hvor man lærer andre
kulturer og mennesker at kende i dybden. Det var en meget inspirerende snak med et livsklogt
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menneske og Kjell og jeg aftalte at mødes senere i Santiago, når hans camino sluttede. Jeg skulle
først være ved mit workaway sted den 7. november, så jeg havde næsten to uger til at opleve
Galicien inden.
Det var godt at sove i en seng igen og vi kørte dagen efter ud til Playa de Las Catedrales for at
opleve højvandet. Og de havde ret, et helt andet scenarie med bølgerne der brydes i de lavere
klippeformationers “kupler”. Klipperne rakte naturligvis stadig højt op over bølgerne med deres 30
meters højde. Smukt og voldsomt på samme tid. Vi ruttede lidt og spiste hummer på restauranten
som ligger oppe på klippesiden, formodentlig det dyreste måltid på hele min rejse. Men pyt, det var
også en slags afskedsmiddag og med en duft af luksus, at sidde der og nyde den spektakulære
udsigt imens.

A Coruna - den rigtige rejse begynder

Vi ankom til A Coruna hen af eftermiddagen og kørte lidt rundt for at finde et hotel nær lufthavnen.
Mette skulle flyve kl. 7 næste morgen, så vi ville helst ikke skulle køre for langt. Det lykkedes også
at finde et billigt og rimeligt værelse med en ret kedelig placering, men sådan er det vel ofte med
lufthavnshoteller. Vi gik en små tre kilometer langs floden ind til byen, for at spise det sidste måltid
sammen og tog senere en taxa tilbage til hotellet. Ikke så meget at skrive om, vi så et par kirker og
torvet og oplevede lidt af A Coruna´s aftenliv. Ganske pæn by blev vi enige om og et muligt
rejsemål til en anden god gang. Jeg var vel lidt vemodig, fordi det var vores sidste aften sammen,
blandet med en følelse af spænding og nysgerrighed overfor det som ventede. Jeg vil tro Mette
havde det på samme måde, hun ville dagen efter ankomme til sit paradis på Gomera, efter 7-8
måneder i Danmark.
Det blev ikke til så meget søvn da vi skulle tidligt op og tjekke Mette’s kuffert ind, to timer før
afgang. Jeg kan ganske enkelt ikke huske de par timer i lufthavnen, men vi fandt selvfølgelig gaten
og sagde farvel. Men jeg husker tydeligt den mærkelige følelse jeg havde, da jeg sad i min bil igen
og kørte ud af byen. Jeg var nødt til at stoppe og holde ind til siden. Jeg følte mig helt og aldeles
alene i verden og kæmpede lidt med nogle tårer som pressede sig på. Det var underligt, for jeg
havde jo glædet mig så meget til dette øjeblik. Jeg fik øje på Gekke dér på instrumentpanelet, på
triptælleren som lige havde rundet 3200 og tænkte, at der så var omkring 20.000 km. tilbage af min
rejse, derude i Europa. Og langsomt forvandlede følelsen sig fra vemod til glæde og jeg brød ud i
sangen Leaving on a Jetplane. Lettere sindsyg måske, for jeg kan egentlig slet ikke lide den sang.
En slags forløsning var det vel. Jeg var pludselig lysvågen og klar til at erobre Europas kyster. Jeg
fandt min GPS og europakortet frem og udså mig en destination. Det var den 27. oktober 2014 og
jeg havde syv dage til jeg skulle møde Kjell i Santiago de Compostela. Jeg fandt byen på kortet og
kiggede efter et sted som så spændende ud i nærheden, langs kysten. Valget faldt på en lille by
Fisterra, som jeg på det tidspunkt aldrig havde hørt om. Det skulle vise sig at blive et rigtigt klogt
valg!
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Inspiration, tanker og planer
Før rejsen fortsætter mod Fisterra, vil jeg forsøge at sætte nogle ord på et spørgsmål, som mange
jeg har mødt undervejs, har stillet; “Hvorfor”? Mit svar til de fleste har kort og godt været; “Fordi jeg
kunne”. Jeg havde muligheden for at rejse igen og lysten til det havde vel altid været der. Men jeg
kan godt selv høre at det ikke er svar nok, en ting er at tage ud på en rejse, noget andet er at
opsige lejlighed og job, skille sig af med hovedparten af sine ejendele og tage ud uden nogen plan
for at vende tilbage. Jeg gjorde lidt det samme i 1992, men det var som 26-årig, ikke i en alder af
48 med veletableret bolig og job. Jeg var ikke træt af mit liv i Aarhus og jeg havde det bedste job
jeg kunne forestille mig, frit og selvstændigt med masser af udfordringer. Jeg var faktisk i den
luksuriøse situation at have et job, som var baseret på mine interesser og som jeg skrev i en
Facebook opdatering, var jeg glad for at tage på arbejde hver eneste dag, året rundt.
Da Janine havde boet den uge i min lejlighed og fortalt om workaway.info og hendes egen rejse i
Norden, var noget i mig forandret. Jeg fik en begyndende lyst til noget andet, til at opleve og
forandre. Jeg havde det lidt som engang i 2003, da jeg faldt over et forum på Internettet, med
nogle folk som kaldte sig Spywarefri. De søgte efter en frivillig til at opbygge deres nye forum og
være med i projektet, der gik ud på at informere danskerne om computersikkerhed og hjælpe med
at rense deres inficerede computere. Jeg var i en årrække opslugt at det frivillige arbejde og brugte
aftener og nætter på det. Eller da min chef en dag foreslog, at vi skulle lave en infoboks i hver af
de klubber jeg arbejdede for, en skærm som informerede om dagen, maden, aktiviteterne o.s.v.
med vores eget software. Eller da deres spillecomputere skulle i et netværk med andre klubber.
Jeg elsker projekter og at fordybe mig i dem, så meget at de påvirker min søvn og jeg kan vågne
om natten med nye ideer og løsninger. Og må lave kaffe og skrive dem ned med det samme.
Det samme skete nogle dage efter Janine var taget afsted. Jeg vågnede om natten og det hele
stod klart for mig, denne gang var projektet bare en total forandring af mit liv. Jeg havde en sær
følelse af, at noget ventede på mig derude, noget jeg ikke måtte gå glip af. Og af at alle de
materielle ting der omgav mig var en forhindring. I løbet af den nat faldt planen på plads. Jeg ville
sælge min vinylsamling for at få økonomi til at rejse længe, den var på omkring 3000 LP’er. Opsige
min lejlighed og tilhørende vicevært job. Opsige mit IT job i kommunen, deponere nogle personlige
ejendele i et box rum og give resten væk. Meget enkelt og absolut muligt. Efter lidt overvejelser
blev jeg allerede denne første nat klar over, at det skulle være i min bil, selv om jeg ikke kan sove i
den og at det skulle begrænses til Europa, den del der ligger syd for Danmark. Jeg begyndte at
tænke i lande og fandt frem til at følge kysten rundt, først vestsiden, ned om sydsiden og sidst
østsiden så langt som muligt. Min første plan var at køre over til Sortehavet og følge det op mod
Polen, men det ændrede sig heldigvis undervejs.
Det var i juni måned 2014. Jeg begyndte kort tid efter at sætte de første LP’er til salg, fra en
hjemmeside jeg havde oprettet til formålet. Det tog mig en måneds tid at lægge alle emnerne på
siden med pris og kort beskrivelse, og salget gik endnu bedre end forventet Jeg havde talt med et
par venner om mine planer, men først den 12. august opdaterede jeg min Facebook med denne
statement, kort efter at jeg havde sagt mit job og lejlighed op:
“”Måske på tide at dele fremtidsplanerne på FB i korte træk:
Har opsagt lejlighed, viceværteri og job (måske orlov)
Flytter i Boxitrum i løbet af måneden.
Pakker bilen omkring 14. oktober og kører Europa rundt i løbet af et år's tid med en 6-7 længere
ophold i diverse, lande””
Jeg brugte den næste tid på at opsige alle abonnementer, Internet, TV, fagforening o.s.v. På at
købe rejseforsikring og få bilen tjekket igennem. Jeg fandt en brugt tagboks der med lidt
modificering kom til at passe og fik købt lidt udstyr. Mine tidligere rejser har været med rygsæk, så
det var på en måde luksus, at kunne fylde en bil op med potentielt brugbart udstyr. Det var vigtigt
for mig at holde alle muligheder åbne, uanset om jeg var på et workawaysted eller skulle overnatte
i naturen. Jeg ville have plads til to personer ud over mig selv og deres bagage, sådan at jeg
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havde plads til passagerer undervejs. Derfor var kun dobbeltsædet i bag lagt ned og bilen var ret
tæt pakket under hele rejsen. Det hele organiseret i nogle kasser der passede i min Yaris, telte og
andet udstyr i tagboksen.
Jeg kan godt se at jeg kryber udenom spørgsmålet, hvorfor, og kun får forholdt mig til det praktiske
hvordan. En del af svaret hænger vel sammen med min natur som menneske. Nysgerrighed og
lysten til at udforske. Jeg har boet i Aarhus i sammenlagt 21 år, men mange forskellige steder især mens jeg studerede flyttede jeg meget rundt. Inden da havde jeg boet mange steder i
Danmark; Valby, Silkeborg, Ry, Vejle, Viborg, Slagelse og en del småbyer omkring Gedsted, hvor
jeg levede min barn og -ungdom. Jeg har været på rejsende højskole to gange. Og rejst en del
gange på tommelen rundt i Europa, på korte eller længere ture. Jeg tror vi mennesker er mere eller
mindre tilbøjelige til at rodfæste os, knytte os til et bestemt sted og at jeg er en af dem, som har
haft ekstra svært ved at slå rødder. På den anden side er jeg meget omstillingsparat og vænner
mig hurtigt til nye omgivelser. Jeg siger ikke at det er nødvendigt for at bevæge sig ud på en rejse
som denne, men det er nok en af parametrene og en del af svaret på spørgsmålet hvorfor.
Selv om jeg var rigtig glad for mit arbejde, for min familie, venner og interesser, havde jeg også
perioder hvor jeg følte mig lidt fastlåst. Jeg havde tænkt at det hang sammen med min
viceværttjans de sidste 7 år, da det kunne være svært at tage nogen steder, udover nogle få dage
af gangen. Om vinteren ikke engang en weekend, hvis der var risiko for sne og de 120 meter fortov
skulle ryddes. Men set i bakspejlet var der nok også en eller anden drift i mig, som stadig søgte
mod det ukendte, mod udfordringer og eventyr. Mange har sagt at de aldrig ville kunne forlade de
trygge rammer og omgivelser de har, mht. familie, job og bolig. Det var da også noget jeg tænkte
over den nat, men det tog mig ikke lang tid at komme til konklusionen, at det kun er en skal
omkring et menneske, et behageligt og trygt ståsted, naturligvis, men stadig kun en skal.
Trygheden er i sig selv ikke materiel, men en psykologisk faktor, en iboende kraft hvis man kan
sige det sådan.
Så en del af svaret fordi jeg kunne på spørgsmålet hvorfor hentyder til trygheden i, at jeg ikke
mister min identitet og selvfølelse fordi de ydre rammer forsvinder. Jeg blev ikke rig af at sælge min
pladesamling, men jeg fik midler nok til at jeg kunne klare mig en rum tid, især hvis jeg levede lidt
spartant. Uden det ville jeg heller ikke gøre det. Jeg vidste at jeg kunne køre til Danmark på nogle
få dage hvis noget glippede og rejseforsikringen dækkede hvis alt gik galt. I virkeligheden handler
den del om at være ordentlig forberedt, med hensyn til forsikringer, transportmulighed, ordentligt
udstyr.
Mange mennesker har langt større mulighed, men gør det ikke selv om de brænder for det. Andre
forlader ikke et job selv om de er voldsomt trætte af det. Nogle par vælger at blive sammen selv
om de ikke elsker hinanden længere. Jeg tror der er tale om samme mekanisme eller samme
arketype måske. Det er ingen kritik af nogen, slet ikke nogen fordømmelse, absolut ikke. Vi er bare
forskellige og lever livet forskelligt, nogle i den samme lille flække derude på landet, andre i en
lejlighed midt i byens larm og andre igen flytter rundt og kan ikke falde til ro. Jeg vil ønske for alle
at de lever det liv de gør, fordi de ønsker det sådan - eller i det mindste finder ro og accept i, at det
ikke kan være anderledes. Ellers er der altså risiko for at man bliver syg af det, eller en dag indser
at man har forpasset en masse af livets muligheder.
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Galicien
GPS’en fortalte at der var 111 km. til Fisterra på den korteste rute og det var stadig tidligt på
dagen. Jeg fulgte den kun et lille stykke og drejede mod højre, ud mod havet. Her startede en
taktik med brug af GPS jeg kom til at anvende på hele rejsen. Jeg indtastede en destination et
antal kilometer henne af kysten, en by eller en seværdighed, men trodsede dens anvisninger om
den hurtigste rute og blev ved med at holde til højre, ud mod kysten. På den måde fandt jeg de
små veje som følger kysten, så vidt det var muligt. En gang i mellem kom jeg helt ud til vandet og
måtte køre tilbage af samme vej, da der ikke var andre muligheder. Det var dog kun en fordel de
fleste steder, jeg fik set mange smukke områder som jeg ellers ville være sprunget over. Små
mennesketomme vige eller strande med klipper og flotte udsigter. De ekstra kilometer det medførte
var rigtig godt givet ud. Det kan dog også gå galt hvis man ikke gør det med forsigtighed, men det
erfarede jeg først senere…
Galicien er et meget bjergrigt og frodigt område. Jeg kørte gennem nogle af de smukkeste
landskaber jeg havde set endnu. Op og ned af små bjergveje på nogle strækninger, hvor kysten
skiftevis dukkede frem på den ene side, skiftevis på den anden, i de mange sving. Jeg følte mig fri
og taknemmelig nu hvor jeg var alene i bilen, bortset fra Gekke som sad der på sin plads i
forruden. Og det forstærkedes af naturen omkring mig. Vegetationens grønne nuancer og det
mørkeblå hav med hvide tænder af brus, som periodisk dukkede frem mellem træerne. Jeg
startede en af de fem cd’er med mp3 musik jeg havde lavet hjemmefra og nød min ensomhed,
mens jeg langsomt nærmede mig Fisterra.
Ca. 10 km. fra byen fandt jeg en lille rasteplads med smuk udsigt, lavede en kop kaffe på min gas
primus og hev alt ud af bilen. Jeg sorterede rent tøj fra vasketøj og fik ryddet op i grej og mad og
alle de løse ting, der næsten automatisk kom til at ligge rundt omkring. Jeg havde stadig spise - og
overnatningsgrej til to personer, men det var jo planlagt, så jeg kunne have en eller to gæster i
bilen. Desuden var det ved at nærme sig vinter, så en ekstra sovepose kunne blive gavnlig. Ikke
noget jeg tænkte over i det øjeblik dog, der må have været omkring 25 grader midt på dagen. Jeg
lavede en sandwich og kørte det sidste stykke ud mod Fisterra.

Fisterra

Allerede da jeg kørte ud på den lille halvø, Cape Finisterre, som Fisterra ligger yderst på, kunne
jeg se at det her var noget særligt. Det er Spaniens vestligste punkt og landskabet er fantastisk
smukt når man kommer oppe fra bjergsiden og kører ned mod kysten. Herfra kan man se hele
halvøen derude, med dens forrevne klippekyst og mange bugter. Først gennem den lille havneby
San Martino og yderst ligger så Fisterra. Eller Finisterra som den også kaldes, hvilket på dansk
ville være “Verdens ende”. På den korte kyststrækning mellem de to byer, blev jeg noget
overrasket over at se så mange mennesker langs vejen, alle med rygsæk og vandrestøvler, mange
med vandrestav. Jeg var godt klar over at det måtte være pilgrimme, men jeg havde den opfattelse
at de alle drog til Santiago de Compostella, ikke herud til en lille landsby på vestkysten. Da jeg kom
ind i den lille by var de allevegne. Jeg så nu også en masse skilte med navne på vandrehjem og
pensionater, så det var nok ikke den stille vestkystby jeg forestillede mig, da jeg valgte den på
GPS’en.
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Inde i byen kørte jeg forbi et lille hotel og standsede for at høre om prisen. Jeg havde set at
overnatning på vandrehjemmene lå omkring 10 - 15€ og ville sammenligne før jeg valgte noget.
Receptionisten sagde, at prisen afhang af hvor lang tid jeg blev og jeg forsøgte først med en enkelt
dag. 25€. Hvad så med tre dage? Han sagde 70€ og jeg foreslog 50, hvilket han ikke ville gå med
til. Vi endte istedet på to dage for 40€. Jeg spurgte efter et vaskeri og han tilbød at vaske mit tøj
for de 10€ han mente at have givet i rabat, pr. maskine. Det afslog jeg, den pris var lige i
overkanten for at vaske tøj, selv i danske forhold. Og jeg havde brug for to maskiner. Jeg bar de
nødvendige ting ind på det ganske udmærkede værelse og begav mig ud i byen.
På vej ned mod havneområdet kom jeg forbi en lille information for pilgrimme og turister og gik
derind. Der var en del kø foran den enlige skranke, så jeg tog nogle foldere og læste om stedet. Et
stykke længere ude mod spidsen af halvøen ligger der et fyrtårn over klipperne. På det sted som
man tidligere mente var verdens ende. Der befinder sig også en kilometersten med inskriptionen
0,0 km, der indikerer afslutningen på Caminoen. Jeg forstod på det, at det ikke er nogen officiel
afslutning. Men at mange af de 250.000 pilgrimme, som årligt går turen fra de forskellige
startsteder til katedralen i Santiago de Compostella, vælger at gå de sidste 90 km. derud. Desuden
er det for mange en tradition at brænde tøj og sko, ved en bålplads neden for fyrtårnet. En tradition
Mette og jeg havde hørt andre tale om i Ribadeo og begge fandt yderst kritisabel, men jeg havde
dengang ikke hørt eller forstået bynavnet. Det ville jeg naturligvis tage ud for at se senere.
Der var stadig folk ved skranken og i mellemtiden var en ny pilgrim kommet ind i lokalet og havde
sat sig ved siden af mig. Jeg spurgte om hun vidste hvor vaskeriet i byen lå. Hun var ret sikker på
at der ikke var noget, andet end selvsamme information, hvor de tilbyder at vaske for pilgrimmene.
Vi faldt i snak og der viste sig hurtigt at være en god kemi mellem os. Hun fortalte om sin
pilgrimsrejse fra Frankrig til Santiago og om de strabadser hun havde været igennem, jeg om min
nystartede rejse, Europa rundt. Mary er fra Australien og en af de gæveste kvinder jeg har mødt,
ikke så stor af statur men absolut sej og stærk af natur. Hun havde gået caminoen alene, men
havde mødt en masse folk undervejs og ventede nu på at en kvinde, hun havde fulgtes et stykke
vej med, skulle dukke op i Fisterra. Hun ville blive i byen nogle dage og derefter rejse videre til
Italien for at forsøge at finde nogle slægtninge, før hun vendte tilbage til Australien. Hun spurgte
om vi ikke skulle mødes senere, på en lille restaurant overfor. Så kunne vi spise middag og tale
mere sammen. Selvfølgelig skulle vi det. Der var blevet plads ved skranken og jeg spurgte manden
derinde om vaskeriet. Jo, for 5€ ville han vaske hvad jeg havde og tørre det efterfølgende, jeg
skulle bare komme med det.
Jeg hentede tøjet i bilen, afleverede det i informationen og kørte derefter ud til fyrtårnet for at se
det. Smukt smukt sted helt ude på spidsen af den lille halvø. Der var ikke mange pilgrimme derude
på det tidspunkt, heller ikke nogen som var i færd med at brænde sko eller tøj. Jeg gik en runde
omkring tårnet, så stenen med 0.0 kilometer inskriptionen og kørte tilbage til hotellet. Senere spiste
jeg sammen med Mary og et par andre pilgrimme på den lille og ganske specielle restaurant. Den
er ejet af en tysk kvinde, som selv er strandet i Fisterra efter en camino og en del af bygningen
bliver brugt til at sælge tøj fra Indien. Det er en fyr fra Portugal som importerer det og forsøger at
leve af det, Mario. Dejlig afslappet atmosfære. På vej ud fra restauranten mødte vi den kvinde som
Mary ventede på og gensynsglæden var utvivlsomt stor. Jeg var blevet fortalt at mange pilgrimme
kommer tæt på hinanden på caminoen. Hun hedder Victoria, kommer fra USA og var lige
ankommet til sit hotel lidt oppe af gaden. De ville gerne op og se solnedgangen ved fyret, så jeg
tilbød at køre dem de ca. tre kilometer derud - de ville så gå tilbage. Mary og jeg aftalte at se noget
af området omkring Fisterra dagen efter, der skulle blandt andet være et større vandfald i
nærheden.
Tilbage på hotellet med rent tøj og en fantastisk dag i bagagen faldt jeg hurtigt i søvn. Jeg havde
det rigtig rigtig godt, det var den bedste start på rejsen jeg kunne forestille mig. Jeg glædede mig til
næste dag sammen med Mary og var allerede nu overbevist om, at jeg havde mødt en ny ven for
livet. Og havde en fornemmelse af at noget godt var ved at ske, uden rigtig at kunne definere hvad.
Ikke noget kæresteagtigt eller sexuelt for den sags skyld, men noget mellemmenneskeligt og
venskabeligt.
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Vi mødtes igen næste formiddag og kørte først ud til fyrtårnet for at se stedet sammen. Der var nu
en hel del pilgrimme og turister derude og godt gang i boderne som sælger souvenirs.
Muslingeskaller, som er logoet for caminoen, vandrestave og meget mere. Vi tog en del billeder på
stedet og kørte mod det vandfald vi havde hørt om, nær en lille landsby som hedder Ezaro.
Afstanden lignede noget med 5-6 km. på et kort, men i virkeligheden 25 km. i bil på grund af de
mange vige og bugter. Vi parkerede bilen så tæt på vi kunne komme og gik resten af vejen. Af en
eller anden grund er vandfald ikke noget jeg før har set på mine rejser, selv om der er en del af
dem i Europa, så det her virkede stort på mig, med sine 30-40 meters fald. Vandet nedenfor var for
koldt til at bade i, men jeg tabte min kasket og måtte ud i det for at samle den op. Det var koldt. Vi
havde set billeder i folderne af badende mennesker, men det var jo trods alt snart november og
billederne taget om sommeren. Turen tilbage foregik i højt humør, vi hørte The Doors så højt
bilradioen tillod og sang med på numre som L.A. Woman og Riders on the Storm.
Emnet faldt senere på begrebet intuition og evnen til at bruge den på rejser, hvilket jeg ikke havde
tænkt så meget over før. Jeg kender naturligvis godt til intuition og fornemmer også at jeg er et
relativt intuitivt menneske, men jeg havde ikke tænkt over vigtigheden af det, når man rejser. Især
når man rejser alene. Mary havde nogle rigtig fine eksempler og teorier omkring det og jeg er
sikker på, at den samtale og mødet med hende i det hele taget, fik stor betydning for resten af min
rejse. Jeg blev ekstra opmærksom på mine sanser, på impulser og indskydelser. Jeg vil ikke
begynde at kloge i hvor de kommer fra og hvorfor - blot konstatere at tankerne nogen gange bliver
afledt og planen for dagen eller ruten forandres, hvis man giver det lov.
Tilbage i Fisterra spiste vi sammen igen og snakkede om hvad vi hver især skulle videre til. Mary
ville se noget mere af Galicien inden hun rejste videre til Italien. Det var jo egentlig også min plan,
der var stadig nogle dage til jeg skulle mødes med Kjell i Santiago, så jeg overvejede at tage dertil
og se noget af den inden. Mary havde været der da hun afsluttede sin camino, men vi aftalte
alligevel at tage dertil næste dag og se hvad der skete videre. Det var jeg meget glad for, jeg ville
gerne have selskab af hende nogen tid endnu. Vi gik hver for sig og mødtes dagen efter ved
middagstid, for at sige farvel til Victoria og køre de ca. 90 km. til Santiago de Compostela. Victoria,
eller Vicki som hun faktisk foretrækker, fortalte at hun næste år skulle til Genova i Italien for at
studere. Da jeg på et tidspunkt ville køre lige forbi på min rute, lavede vi en halv aftale om at ses
igen, hvis det kom til at passe sammen - evt. sammen med Mary, hvis hun ikke var taget tilbage til
Australien.

Ourense

Det tog kun en times tid at køre turen til Santiago, det meste af vejen er motorvej. Vi fandt et sted
at parkere bilen og besluttede os for at finde turistinformationen og kigge på muligheder. Mary så
en annonce for nogle varme kilder og fortalte at hun stadig var ret medtaget efter caminoen. Det
kunne være lækkert at besøge dem. De lå godt nok i en by lidt over 100 km. derfra, men i løbet af
det næste minut havde vi besluttet at besøge Ourense og de varme kilder. Jeg havde aldrig badet i
en før og ville alligevel se noget mere af Galicien, inden opholdet på workawaystedet. Jeg ville jo
få lejlighed til at opleve Santiago senere, sammen med Kjell, så timingen var perfekt og 100 km
frem og tilbage en kort afstand i forhold til min rejse.
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Ourense viste sig at være en større by. Allerede på vej ind i byen opdagede Mary et skilt til de
varme kilder, så vi tog derned for at bese dem. Nogle af dem var udendørs og gratis, andre under
noget tag og kostede lidt at besøge. Vi valgte at købe billet til de indendørs med det samme. Det er
absolut ikke sidste gang jeg prøver det! Man kunne vælge mellem forskellige kilder med mineraler
og forskellige temperaturer. En lille guide viste at man burde dykke ned i den koldeste først med
sine ca. 40 grader, efter det en hurtig afkøling i iskoldt vand, en tur i den lidt varmere kilde, et koldt
dyk igen og fortsætte på den måde. Ganske enkelt lækkert, forfriskende og sikkert også helende.
Mary købte desuden en omgang massage til sine caminohærgede ben.
Vi blev enige om at blive nogle dage i byen og fandt et godt og billigt hotel som desværre var
booket. Så vi bestilte to dage fra dagen efter og brugte en del tid på at finde en lille pension, hvor vi
kunne sove den første nat. Det var blevet lidt hen af aftenen og under jagten på den første
overnatning så vi også tegnene på hvorfor Ourense - og Galicien i det hele taget, betegnes som et
af de fattigste steder i Spanien. Rigtig mange lejligheder i byen så forladte og tomme ud og vi
antog at folk har måttet flytte fra dem, fordi de er blevet arbejdsløse og ikke kan betale.
Dagen efter gik vi lange ture, vi er begge tilhængere af at se en by til fods. At bemærke er floden
og nogle smukke broer, men ellers er der ikke så meget at skrive om. Mary viste igen sin
spontanitet ved at besøge en engelsk skole vi passerede og spørge om det var muligt at få job
senere, hvis det blev aktuelt. Kort tid efter havde hun en kontakt som fortalte hende, at det ikke er
nødvendigt at kunne tale spansk. Hun var velkommen, hvis hun en dag kom tilbage til området.
Imponerende syntes jeg, da området netop er præget af stor arbejdsløshed, men formodentlig
også har brug for engelskundervisere, for at opøve de arbejdsløses kompetencer.
Hotellet vi havde booket var ganske udmærket og et fint værelse med to store senge. Da vi kom
tilbage til det og Mary tjekkede sin mail, havde hun fået kontakt med en person via Facebook, som
kender nogle af hendes slægtninge i Italien. Da hotellet ligger lige overfor banegården, gik vi over
for at se, hvad der var af muligheder for transport. Der var tog nok, men ikke ret mange med ledige
pladser. Så da damen i billetlugen sagde, at der faktisk var en ledig plads på et tog samme aften,
købte Mary fluks en billet. Lidt til min ærgrelse, jeg kunne godt have tænkt mig en dag eller to mere
sammen med det skønne menneske, men sådan var det.
Skal jeg være helt ærlig var jeg vel blevet lidt lun på hende alligevel, men selvfølgeligt ikke noget
jeg handlede på, da jeg stadig havde kæreste jeg skulle besøge senere på rejsen. Jeg er et trofast
menneske på det område, nogle vil måske sige decideret konservativ. Det er vist ikke det rigtige
ord men du forstår sikkert hvor jeg vil hen. Vi tog afsked på stationen senere om aftenen efter en
dejlig dag i byen. Kyssede hinanden farvel med et stort knus og aftalte at fortsætte vores
kommunikation via Messenger og hvad der ellers er af muligheder. Jeg havde så værelset for mig
selv den sidste nat og kørte mod Santiago de Compostela dagen efter, en dag før jeg skulle møde
Kjell. Mange tak for selskabet og dine mange gode betragtninger om rejser og livet i det hele taget,
Mary!
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Santiago de Compostela

Jeg stod tidligt op og kørte de 100 km. tilbage til Santiago, fuld af rejselyst og spændt på at bo
nogle dage i den by, jeg nu havde hørt så meget godt om. Og på at møde Kjell igen og høre om
resten af hans camino. Det var blevet den 2. november og vejret var stadig strålende, men nogle
store mørke skyer trængte sig på. Jeg skulle uden tvivl snart stifte bekendtskab med den
vedholdende regn, som jeg havde hørt plager Galicien i efteråret. Mest i bjergene dog, men
selvfølgelig også i hele området med mellemrum. Og ganske rigtigt, da jeg kørte ind i byen stod
det ned i stænger, første regnvejr på min rejse.
Jeg fik en besked fra Kjell, han var allerede i byen og spurgte om jeg kunne møde ham samme
aften. God timing igen, så det kunne jeg naturligvis godt. Jeg kørte lidt rundt i byen for at finde en
parkeringsplads, men endte med at sætte bilen ved et supermarked, lidt uden for centrum. Det
viste sig at være et generelt problem med de spanske byer - ja, i byerne i sydeuropa i det hele
taget. Stor mangel på parkeringspladser. Så allerede nu startede en ny trend for mig, at skille mig
af med bilen lidt uden for centrum, pakke tøj og andre nødvendigheder i en lille taske og gå rundt.
Det er en kæmpe frihed at have bilen når man rejser på denne måde, mht. transport til øde steder
og det udstyr man kan have med. Men altså også en lille begrænsning i byerne fordi den skal
parkeres.
Jeg havde regntøj med, både jakke og bukser, men måtte snart sande at det ikke var nok til at
holde mig tør, så jeg købte en paraply med det samme. Jeg fandt hurtigt den gamle bydel omkring
katedralen og på trods af regnen, så det lige så hyggeligt ud som jeg havde hørt det skulle være.
Gade efter gade med brosten, smalle og med gamle huse. Mange små butikker, men mest med
souvenir og tingeltangel til de mange pilgrimme, som jeg vil anslå udgjorde ca. halvdelen af folk på
gaden. Jeg fik en ny besked fra Kjell, han skulle ind og se katedralen om en times tid for at
overvære ceremonien for pilgrimmene og spurgte om jeg ville med. Det ville jeg selvfølgelig gerne,
så jeg begyndte at lede efter en pension eller vandrehjem så det var gjort inden. Jeg spurgte nogle
steder som var alt for dyre, men fandt til sidst en lille pension med få værelser, ejet af en ældre
kvinde. Meget privat, hyggeligt og billigt, så jeg bookede for to dage. Hun gav kaffe i sin dagligstue,
vi snakkede kort om min rejse og hun fortalte at hun havde familie i Ålborg. Jeg tømte min taske på
værelset så jeg kun havde kamera og vand med og gik ud for at finde katedralen.
Kjell ventede udenfor og vi mødes med et stort kram. Det var en god fornemmelse at møde et
menneske som jeg havde mødt før på rejsen. Vi gik ind og hold da op, den er jo kollosal enorm.
Bernardo el Viejo påbegyndte byggeriet i 1075, men den stod først færdig i 1168, næsten 100 år
senere. Den har været besøgt af millioner af pilgrimme og selv her i november måned var den
stuvende fuld, da vi nåede derind. Så fuld at vi ikke kunne få plads ved siden af hinanden. Jeg vil
tro at seancen varede en halv time, med noget messen og en gigantisk krukke der blev svunget
hen over hovederne på folk, med røg stigende op fra åbningen. Jeg havde en oplevelse undervejs
som jeg stadig ikke helt forstår.
På et tidspunkt opdagede jeg, at der stod en gammel dame ud for den bænk jeg sad yderst på.
Hun så noget forhutlet ud så jeg tilbød hende min plads, hvilket hun tog imod. Da jeg stod der ved
siden af kom en meget vred kirkebetjent, eller hvad han nu var, halvløbende derhen, trak den
gamle dame op i tøjet og skældte hende voldsomt ud, mens han skubbede hende væk. Særdeles
uhøfligt. Umiddelbart efter havde han så fat i min skulder og skubbede mig hen mod bænken. Jeg
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strittede imod og nægtede at sætte mig, han opgav og forsvandt med et meget vredt udtryk i
ansigtet. Jeg kiggede mig om efter den gamle dame, hun var tilsyneladende forsvundet ud af
katedralen, så jeg valgte alligevel at sætte mig ned igen.
Selv om jeg meldte mig ud af Folkekirken da jeg var i starten af tyverne, er jeg stadig opdraget i
den kristne tro og i almindelighed til at være et høfligt menneske, især overfor gamle damer. Så for
mig er det helt naturligt at rejse mig op og tilbyde pladsen, da især i en kirke. Jeg fik det sådan at
det skulle han absolut ikke bestemme og blev derfor trodsig. Jeg forstår ikke helt hvad det var der
skete, jeg talte med Kjell om det senere og han mente at det måske var fordi han troede jeg var en
pilgrim, der havde gået de mange kilomenter og havde førsteret til et sæde. Men uantastet hvad
der var årsag syntes jeg ikke han skulle bestemme over det, det var jo mit eget valg. Og i mine
øjne en kristen handling. Jeg talte senere med pensionsejeren om det. Hun havde den teori at det
kunne være en en af tiggerne, som de ikke ville have ind i kirken. Men heller ikke den forklaring
tilfredsstiller mig - hun tiggede jo ikke derinde og kirken og den gode gerning er vel lige så meget
for fattige og tiggere, hvis ikke mere?
Nuvel, jeg kommer det ikke nærmere. Kjell og jeg gik efterfølgende på restaurant og spiste en
fantastisk middag, bestående af grillet lam, salat, brød og god rødvin. Kjell insisterede på at betale
for maden, så jeg insisterede på at betale for drikkevarerne. Rigtig hyggelig aften hvor vi talte om
camino, rejseoplevelser generelt, men mest af alt om forhold, kærester, filosofi og livet i det hele
taget. Som jeg nævnte før da vi var i Ribadeo, er Kjell et dybt og tænksomt gemyt der helst taler
om personlige ting frem for rejseoplevelser - og det passede mig rigtig fint. Brav gut. Vi gik lettere
berusede videre og jeg fulgte ham til hans pension, ikke så langt derfra.
Alene igen gik det op for mig, at jeg ikke havde fået noteret mig adressen på den lille pension, ej
heller taget et af de små kort, jeg godt havde set lå i entreen. Stor fejl. Det styrtede stadig ned og
det var blevet mørkt. Efter to timers leden i de små gader og uden mulighed for at spørge om vej,
var jeg ved at være rigtig godt og grundigt træt af det. Jeg vidste hvor min bil stod, men havde
efterladt nøglerne på værelset. Det tog mig godt og vel en time mere i de små gader, før jeg
endelig fik øje på et skilt jeg huskede fra et af de dyre steder jeg besøgte først og kunne huske
vejen derfra. Puha, sikke en lettelse, træt og glad igen gik jeg op på værelset og faldt hurtigt i søvn.
Næste dag mødtes jeg igen med Kjell og en del andre pilgrimme på en en cafe. Vi drak et par øl
sammen og tog afsted nogle timer senere - han på sin vej tilbage til Norge. Alene igen gik jeg en
tur i parken, et dejligt åbent område i byen, og mødte to tyske turister ud for en statue, som sidder
på en bænk. De spurgte om jeg ville tage et foto af dem og statuen med deres kamera. Naturligvis,
de tog også et af mig sammen med den siddende statue. Det skulle senere vise sig at blive til en
lidt spøjs historie, jeg postede i første omgang billedet på min Facebook væg med teksten:
“”Meet my new friend. He won,t tell me his name, but he is a wise guy who agree with everything I
tell him.””
Jeg travede op og ned af de små brostensgader, besøgte nogle af de mindre kirker og et lille
museum. Spiste paella i en lille hyggelig restaurant overfor katedralen og nyd ellers byens liv på
trods af regnen, som stadig silede ned. Jeg havde jo valgt at følge kysten rundt i Europa på grund
af roen og den smukke natur, men når jeg var i byerne, som her i Santiago, var det faktisk en rigtig
skøn kontrast. Jeg nød at gå rundt og sanse byens liv, dufte og lyde og kunne trave mange
kilometer på en dag. Jeg talte med et par pilgrimme mens jeg spiste paellaen, de var svenske og
havde som Kjell haft en fantastisk camino. Jeg blev mere og mere overbevist om, at jeg selv måtte
ud og gå turen engang, når jeg var færdig med min rejse.
Jeg overvejede hvad jeg skulle bruge de fire sidste dage på, inden jeg skulle starte på
workawaystedet. Det lå et stykke sydpå, nær en lille by A Lama, oppe i bjergene. Jeg ville som
udgangspunkt følge kysten mod syd og dreje ind i landet igen, når jeg var omkring den
breddegrad. Jeg gik hen til turistinformationen for at finde yderligere inspiration og en af
medarbejderne foreslog mig en lille ø som hedder Illa de Arousa, hvis jeg ville opleve den lokale
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galiciske kultur for alvor. Der var kun ca. 50 km. dertil og man kan køre derover via en bro. Jeg
valgte at følge hendes råd og køre dertil den følgende dag. Og håbede på at det ville blive tørvejr,
så jeg kunne bo i telt et par dage.

Illa de Arousa

Næste dag kunne jeg gå tilbage til min bil i tørvejr og fandt byen Arousa på min GPS. Kørte dog en
omvej, stik vest, så jeg kunne følge kysten derned - på samme måde som tidligere, ved at holde
mod højre så vidt muligt. Kystlinien var dog så kuperet, at jeg det meste af tiden måtte køre en
kilometer eller mere inde i land, men smukt og bakket var det. Jeg nåede ned til broen og kørte ud
på øen et par timer senere. Der så ganske rigtigt meget lokalt ud. Jeg fandt en campingplads på
vestsiden af øen, men den så helt forladt ud, så jeg valgte at køre ind i den lille by. Det meste af
den er egentlig havneområde og fiskeri må være hovederhvervet derude. Måske det eneste. Jeg
parkerede bilen på havneområdet og gik rundt et par timer for at se havnen og resten af byen og
for at finde en pension eller lignende. Der viste sig kun at være et lille hotel som var fyldt op, så jeg
besluttede mig for at forlade øen og køre videre ind i land igen. På vej tilbage mod bilen så jeg dog
et skilt, der pegede mod et historisk monument og en gammel kirke, to kilometer derfra. Så jeg
skiftede retning og ville gå en tur og se det, før jeg kørte videre.
Vejen var smal og ret medtaget af vejr og trafik. En mand kommer imod mig og et eller andet ved
ham gør, at jeg inden mødet bliver usikker og min krop i lettere alarmberedskab. Det skulle jeg
have taget mere alvorligt. Idet jeg passerede ham, nåede jeg at ane, at han havde noget i hånden
og i øjeblikket efter mærkede jeg en kraftig smerte på min isse. Det er utroligt så meget der kan nå
at ske på nogle få sekunder, af tanker og overvejelser og handling. Jeg har oplevet det før hvor jeg
har været vidne til, eller selv været indblandet i, en ulykke. Verden går på en måde over i
slowmotion når adrenalinen pumper i kroppen og man bliver ekstra opmærksom på alt omkring en.
Jeg var ikke i tvivl om at det her var særdeles alvorligt, slaget var hårdt og jeg gik i knæ, et mørke
kom ind bagfra og var det ikke for adrenalinen ville jeg formodentlig være besvimet. Jeg vidste at
jeg måtte handle og jeg nåede at overveje om jeg skulle forsøge at flygte, eller forsøge at kæmpe
mod ham. Jeg så i øjenkrogen, at den genstand han havde i hånden, var på vej mod mit hoved
igen og nåede at parere med oversiden af min underarm. Ny voldsom smerte, jeg var nu ikke i tvivl
om, at det han slog med var tungt og farligt og at han havde i sinde at fuldføre hvad han havde
gang i.
Vi taler vel om max. to sekunder, måske tre. Mere pr. instinkt end egentlig overvejelse fik jeg rettet
mig helt op og holdt mig så tæt på hans krop som jeg kunne, for at han ikke skulle få et slag mere
mod mit hovede. Mit ansigt var kun nogle få centimeter fra hans og jeg nåede at se hans vanvittige
udtryk i øjnene. Min næste reaktion var absolut ikke overvejet men det viste sig at være den
rigtige. Jeg råbte ham ind i hovedet så højt jeg kunne og på dansk. “HVAD SATAN HAR DU GANG
I DIT DUMME SVIN”. Jeg var selv overrasket over den styrke min stemme havde, det var han
åbenbart også for han valgte at stikke af, først over på den anden side af vejen og derefter i
retningen mod den attraktion, jeg aldrig skulle have valgt at gå efter.
Mine øjne fulgte ham og jeg så at en kvinde havde overværet optrinnet fra den anden side af
vejen, men hun var også begyndt at løbe væk derfra i modsat retning, hun skulle åbenbart ikke
have noget klinket. Jeg blev vred fordi hun ikke kom mig til hjælp, men segnede om og måtte ligge
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på asfalten et minuts tid og sunde mig. Jeg opdagede først nu at mit tøj var blevet temmelig rødt,
tog mig til hovedet og blev overrasket over, hvor meget blod der løb ud i mine hænder. Jeg tænkte
tilbage på en anden gang hvor jeg havde slået hovedet og huskede hvor meget blod der kan
komme fra selv mindre flænger. Det gjorde formodentlig at jeg bevarede roen i min ellers
chokerede tilstand.
Jeg indså at jeg var nødt til at finde hjælp og ønskede mig et spejl, så jeg kunne finde ud af hvor
alvorligt det var. Jeg havde en tynd sweater på, som jeg tog af og holdt mod hovedet og gik tilbage
mod det lille hotel, hvor jeg havde spurgt efter værelse. Området var mennesketomt, udover den
kvinde som så overfaldet og som nu også var væk. Jeg gik de 2-300 meter tilbage til hotellet, hvor
der stod to mennesker i døren og snakkede. Den ene skyndte sig ind efter vand og et viskestykke.
De kiggede på det og konstaterede at jeg måtte på hospitalet med det samme og fik stoppet en
passerende bil. Chaufføren var heldigvis klar på at køre mig til øens lille hospital. Han talte ikke
engelsk, men en smule tysk og fortalte, at han ville blive hos mig, indtil alt var ok og hjælpe mig
med at snakke med lægerne derinde.
Jeg er yderst taknemmelig for den hjælp, han var fantastisk. Desværre husker jeg ikke hvad han
hedder, måske vi aldrig snakkede om det. En sygeplejerske vaskede min isse og på grund af min
begrænsede hårpragt, var det ikke nødvendigt at klippe hår af. En læge kom og limede flængen
sammen og pakkede halvdelen af mit hoved ind i bandage. Jeg husker at jeg var overrasket over
at det ikke gjorde mere ondt, hvis han bedøvede mig inden opdagede jeg det ikke. Jeg fik noget
jod og en forbinding på såret på armen. Det tog kun en halv times tid i alt før vi sad på lægens
kontor. Han spurgte efter det blå sygesikringsbevis og jeg måtte fortælle ham, at det desværre lå i
min bil, som stod på havnen. Manden som kørte mig oversatte for os og da mit tyske var næsten
lige så begrænset som hans, var jeg ikke sikker på at jeg forstod alt korrekt. I hvert fald tilbød jeg
at komme tilbage med det blå bevis, men det afviste de. Flinke folk. De ville kontakte politiet, men
det afviste jeg så, ville egentlig bare væk fra den ø i en fart og ønskede ikke at skulle bruge timer
på forklaring og afhøring. Desuden var det vel for sent og jeg mente ikke jeg kunne give en
ordentlig beskrivelse af manden.
Det accepterede de og sagde at jeg skulle tage den med ro den næste tid, da jeg måske havde
fået en hjernerystelse. Vi sagde farvel og jeg er stadig helt ydmyg over den fantastiske hjælp de
gav mig på det lille hospital. Bilisten kørte mig tilbage til min bil på havnen. Jeg tilbød ham penge
for hans indsats, men det afviste pure, han havde ikke gjort det fordi han forventede noget til
gengæld. Han havde siesta og var på vej hjem for at spise, så han ville bare gerne afsted, så hans
kone ikke blev nervøs. Vi tog afsked og jeg sad alene tilbage i min bil. Først da pressede tårerne
sig på og jeg måtte erkende at jeg var rystet og chokeret og fuldstændig modløs. I det øjeblik var al
rejselyst og gåpåmod og glæde forsvundet og jeg følte mig meget meget alene i verden.

Vila Nova de Arousa

Da jeg havde sundet mig en tid, kørte jeg fra havnen og fortsatte hen over øen mod broen til
fastlandet. Jeg ville bare væk fra det område i en fart. På det sidste stykke af broen er der en lille
holdeplads som jeg kørte ind på. Et eller andet skete i mig mens jeg sad der, det er svært at
forklare hvad, men mismodet og chokket forvandlede sig i stedet til en fornyet styrke. Jeg tænkte
at det dumme svin på ingen måde skulle få lov til at jage mig væk derfra, eller ødelægge resten af
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min rejse. Jeg havde brug for at vende det med nogen, men valgte ikke at ringe eller skrive til
familie eller venner om hændelsen, jeg var bange for at bekymre mine nærmeste. I stedet for skrev
jeg med Mary om det på Messenger, hun svarede heldigvis med det samme og det var rart at dele
oplevelsen med en anden. På trods af den viljestyrke som jeg oplevede, vidste jeg godt at jeg var
nødt til at følge lægens anvisninger og tage den med ro. Så i stedet for at stikke af og køre ind i
landet, hentede jeg app’en til booking.com til min Iphone og ledte efter hoteller med ledige
værelser i nærheden. Jeg fandt hurtigt et og på en måde kan man vel sige, at den ubehagelige
oplevelse førte mig frem til nye gode oplevelser.
Hotel Pazo O Rial lå kun 8 km. derfra og jeg kørte ind på dets parkeringsplads 10 minutter senere.
Hvilken fantastisk flot bygning, et ombygget gammelt slot med tårne og spir og det hele. Jeg gik ind
og fornemmede straks stedets varme og afslappede atmosfære. Indretningen var holdt i den
samme gamle stil som hotellets ydre. Det så meget meget dyrt ud, men jeg havde set at prisen kun
var 40€ på booking.com appen, et stykke over mit budget men billigt i forhold til det luksuriøse
hotel. Det var naturligvis uden for sæson, men det er jo ikke meget mere end prisen på et godt
vandrehjem i Danmark. Det viste sig at jeg var eneste gæst på hotellet, så alt var til min rådighed,
bibliotek, pejsestue, restaurant og personale. De opdagede med det samme min forbinding og fik
historien. De var helt fantastiske, imødekommende og venlige, lige hvad jeg havde brug for efter
den oplevelse.
Jeg slappede af et par timer på værelset og fik tænkt hændelsen igennem. Kunne jeg have set det
komme? Nej, det var højlys dag på en almindelig gade og ude på landet. Havde det være i et
skummelt kvarter, en mørk aften i en storby, kunne jeg måske bebrejde mig selv, at jeg ikke havde
været mere opmærksom. Men ingen ville have kunnet forudse dette. Jeg var ganske enkelt på et
forkert sted på det forkerte tidspunkt og der var ingen forudgående ting, jeg kunne have gjort
anderledes. Hvorfor i alverden han valgte at slå mig ned er stadig en gåde, men det virkede ikke
som et røverisk overfald. Jeg har slået mig til tåls med, at han nok havde været i slagsmål eller i
diskussion med nogle andre inden og skulle have afløb - eller havde været i klammeri med nogle
turister og søgte hævn. Jeg var trods alt sluppet relativt billigt og det vigtigste var, at jeg igen havde
min rejselyst i god behold og ikke følte mig bange for at fortsætte.
Jeg gik ind på hotellets restaurant og mødte tjeneren, Mila. Hun læste engelsk i sin fritid og var
allerede godt talende, så det var rart igen at kunne føre en dybere samtale. Det viste sig at vi delte
mange interesser og meninger og var snart på et venskabeligt niveau, frem for det formelle - du er
gæst og jeg er en serviceperson. Kokken lavede noget mad og Mila tændte efterfølgende op i
pejsen i pejsestuen. Det føltes virkelig godt og jeg havde en rigtig hyggelig aften. På et tidspunkt
tilføjede vi hinanden som venner på Facebook og Mila så opslaget jeg havde lavet med statuen,
fra bænken i parken i Santiago de Compostela. Det viste sig at det er en afdød galicisk forfatter
som hedder Valle Inclàn og at han er fra samme by, som hotellet ligger lige uden for, hvor Mila
også bor. Så tre dage efter de amerikanske turister tog billedet, var jeg havnet præcist der hvor
statuen kom fra. Pudsigt.
Jeg havde fået nogle stærke piller af lægen mod hovedpine, så jeg tog et par stykker mere inden
jeg gik i seng og sov rigtig godt i den enorme seng. Hovedet dunkede dog rimeligt meget dagen
efter og jeg havde nu en større bule, så jeg valgte at booke værelset to dage mere, indtil jeg skulle
være på workawaystedet i A Lama. Så jeg havde lidt tid til at komme mig helt. Jeg gik til fods de tre
kilometer ind til Vila Nova de Arousa for at købe nogle flere hovedpinepiller og handle lidt. Besøgte
museet for Valle Inclàn, men forstod ikke så meget af den tekst der fulgte de udstillede genstande,
den var kun på spansk. Fandt torvet i byen hvor der stod flere skulpturer af ham og jeg besluttede
mig for, at forsøge at finde en af hans bøger på engelsk. Jeg spiste inde i byen og brugte igen
aftenen på at tale med Mila i restauranten. På et tidspunkt ankom nattevagten og de blev begge i
pejsestuen et stykke tid, hvor vi hørte musik og talte om alt mellem himmel og jord. Rigtig hyggeligt
og uformelt, næsten familiært. Dejligt.
Den efterfølgende dag gik med lidt af det samme og Mila og jeg blev vist ret gode venner, jeg følte
i hvert fald at jeg havde fået endnu en ven på rejsen. På et tidspunkt kørte jeg en tur og så noget af
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området uden for byen, et surferområde og nogle ruiner. Det blæste voldsomt og naturen viste en
kraft uden lige, derude på klipperne. Dejligt forfriskende og jeg var igen ved rigtig godt mod inden
jeg skulle besøge det første workawaysted. Jeg var dog lidt nervøs for det, tænkte på hvilke
forventninger der er til en workawayer og hvordan det var meningen jeg skulle bo. Jeg vidste på
forhånd at det var en kvinde som boede der, sammen med sin søn og at det mest var forefaldende
arbejde jeg skulle lave. Jeg havde ikke oplevet noget svimmelhed og hovedpinen var også fortaget
så meget, at jeg ikke behøvede tage flere piller. Den limede revne og såret trak lidt fordi bulen var
vokset yderligere, men ikke mere end det var til at holde ud. Jeg sagde farvel til min nye familie
den 7. november omkring middagstid og skulle kun køre ca. 60 kilometer ind i landet. Op i
bjergene, til den lille landsby A Lama. Det var skønt vejr, så jeg valgte igen at holde ind et smukt
sted på vejen og få ryddet op i bilen og sorteret tøj og grej, inden jeg ankom til workawaystedet.

A Lama - første workaway ophold

A Lama ligger højt oppe i de galiciske bjerge og på vej derop begyndte det at regne igen. Der
havde været solskin det meste af den tid jeg havde været på hotellet, pånær den sidste dag. Jeg
begyndte at ane en forskel i vejrtyperne, selv om afstanden ikke var så stor. Som om at skyerne og
regnen tiltrækkes af bjergene inde i land. GPS’en guidede mig op af de små landeveje, jeg havde
fået af vide at stedet lå nede af en bjergskråning med meget små veje. Så jeg fulgte den også da
den viste ned af en meget lille og hullet vej, som blev smallere og smallere. Det er muligt at der
tidligere havde været en forbindelse af den vej til min destination, men på et tidspunkt kom jeg til et
sted hvor det ikke var muligt at køre længere. Regnen havde ødelagt vejen for meget. Da jeg ikke
havde mulighed for at vende bilen, måtte jeg køre en 2-300 meter opad igen i bakgear. Det var
ikke spor sjovt med de skrænter, men jeg tog den med ro og kom langsomt op til et sted, hvor jeg
kunne vende bilen og køre op på asfaltvej igen.
Jeg fortsatte af asfaltvejen et par kilometer mere og GPS’en fandt en ny rute, ned til det sted hvor
adressen skulle være. Vejen her var absolut heller ikke i nogen superstand og så smal, at der de
fleste steder kun var plads til én bil. Med de typiske vigepladser der ligger med et par hunderede
meters mellemrum. På et tidspunkt blev den meget smal igen og meget stejl. Jeg måtte ud og
kigge og jeg kunne se et hus længere nede, men var i tvivl om min Yaris kunne komme op igen af
den stejle vej i regnvejr. Jeg tog chancen og det viste sig at være det rigtige sted. Jeg havnede på
en lille gårdsplads hvor vejen ender og Petra kom ud og tog imod.
Hun startede med at vise mig rundt på hendes grund, hvor der ligger to huse af sten, et mindre hus
af træ og en gammel bus hvor der også er bygget et lille hus ud fra. Plus et par små hytter hvor
den ene er et primitivt toilet og bad. Grunden er bygget ind i bjergsiden på naturlige terrasser med
små stentrapper imellem og jeg kunne høre en flod fosse et sted længere nede. Der var frodigt og
grønt og også meget vådt, det var tydeligt at de sidste uger havde budt på megen regn. Jeg var
imponeret over hvor let og ubesværet Petra bevægede sig rundt i området, på de våde stentrapper
og smalle stier. De næste dage lærte jeg dog hurtigt den gangart som folk der bor i bjergene
tilegner sig. Vi gik ned til bussen nederst på grunden, lige over floden som jeg nu kunne skimte
mellem træerne. Hun fortalte at det var min bolig de næste uger. Selve bussen fungerer som
soverum og dagligstue, ud fra den er der bygget vægge og tag sådan at arealet udenfor bussen
bliver brugt som et køkken/alrum. Der er køleskab og komfur og en lille vaskemaskine til brug af de
workawayere som bor her. Jeg var dog den eneste på det tidspunkt, så jeg havde bussen for mig
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selv. Jeg havde set et par billeder da jeg sad og valgte de workaway hosts jeg ville kontakte, men
slet ikke forestillet mig hvor fantastisk Petra’s lille perle, langt ude i de galiciske bjerge, ville være.

Workawaing
Inden jeg skriver om de næste uger i A Lama, vil jeg benytte lejligheden til at fortælle dig lidt om
workaway konceptet. Det var jo Janine som tidligere på året introducerede mig for det og jeg
oprettede efterfølgende en profil på sitet. I skrivende stund er der 19167 tilmeldte hosts og 94994
workawayers fordelt over hele verden. Hosts er de steder som har brug for lidt ekstra arbejdskraft,
enten i perioder eller hele året rundt og workawayere er de rejsende, som arbejder for kost og logi.
Typisk ca. fem timer om dagen, fem dage om ugen. Men behov og aftaler er meget individuelle og
jeg arbejdede betydeligt mere nogle af stederne, det var dog helt frivilligt. Jeg har kun oplevet
imødekommende mennesker de steder jeg har været og der har været rig mulighed for at se og
opleve natur og kultur i områderne. Hvilket naturligvis også er en stor del af at rejse på denne
måde.
Jeg brugte en del tid på at finde egnede steder på min rute hjemmefra, så jeg havde aftale om de
første ophold inden afgang. Jeg valgte to steder ud, dette første sted i Galicien og næste sted i
Portugal i december. Jeg havde talt med Janine om det inden og hun anbefalede kun at aftale et
par måneder ud i fremtiden. Der er næsten alt mellem himmel og jord, men en overvejende del af
dem er små landbrug eller gartnerier. Der er også mange turiststeder og vandrehjem, samt en
større andel af folk som har brug for barnepige og rengøring. De sidste mener jeg har taget for
meget overhånd og minder lidt om billig au-pair, ikke at jeg har noget imod det, men det er absolut
ikke det jeg ville gå efter.
Workaway stederne har en profil hvor man på forhånd kan læse hvad de forventer, hvad der er af
opgaver, se billeder og læse andre workawayeres feedback og oplevelser med stedet. Det samme
har hver workawayer, så stederne kan læse mere om personerne og deres livserfaring og
kvalifikationer. Sitet byder på en del funktioner, blandt andet kan man se hvor andre workawayere
befinder sig, hvis de har slået lokalitets funktionen til, på deres computer eller telefon. Og
selvfølgelig vigtigst, et beskedsystem så man kan skrive med stedet og afklare forventninger inden
den endelige aftale laves.
Det er et fortrinligt koncept for alle, der vil rejse rundt i verden og opleve andet end hoteller og
turistattraktioner og en fantastisk mulighed, for at møde lokal kultur og mennesker på sin vej. Til
forskel fra andre lignende koncepter, spænder arbejdsområderne over næsten alt og
aldersmæssigt er der større spredning. Med mine 48 år er jeg nok en af de ældre, et anslået
gennemsnit er vel omkring 30. Men jeg læste for nyligt om en kvinde på 76 år som rejste rund på
samme måde. Nogle besøger stederne på en længere rejse som jeg, andre jeg har mødt har blot
lavet en enkelt aftale i et par uger, for på den måde at få en billigere ferie. Mulighederne er mange.
Internetadressen er www.workaway.info og det koster p.t. 23€ at være medlem i to år. Tjek det ud
hvis det skulle have fanget din interesse, du vil ikke fortryde det hvis du rejser på denne måde!
——————
Petra viste mig rundt på resten af grunden, den lille hytte med tør-toilet og bad var til mit brug
mens jeg var der. Meget primitivt i forhold til de hoteller og pensioner jeg havde boet på til videre,
men det passede mig rigtig godt. Det runde hus af træ var under opbygning og et nyt tiltag, hvor
kommende workawayere skulle bo. Vi endte oppe i hovedbygningen, huset bygget af kampesten
og træ, som Petra har brugt sin første tid på at restaurere. Vi lavede kaffe og jeg beundrede husets
indretning og design. Hun er absolut en kunstner med sine hænder, udover at hun også lever af at
spille og undervise i musik. Alt er lavet og designet til netop det hus, fra simple dør og skabs
håndtag lavet af træ fra skoven, til indbygningsskabe og borde designet af genbrugsmaterialer. Alt
holdt i en stil som passer perfekt til det lille hus i skoven. Idyllisk.

22

Petra fortalte om livet på bjergsiden sammen med hendes søn, hund og høns. Om naturen
omkring, hvor der er vildsvin, ulve og vilde heste. Ingen af dem farlige som sådan, men har
vildsvinene unger bør man gå langt udenom, da de vil forsvare dem. Vi snakkede om det arbejde
der var aktuelt, men noget af det afhang af tørvejr. Hun restaurerede på det andet stenhus mens
hun byggede træhuset længere nede. Vi aftalte at tage det en dag af gangen og se vejret an, men
noget jeg altid kunne gøre var at kløve brænde under et halvtag. Det viste sig, at det skulle blive
min primære beskæftigelse de næste to uger..
Da vi havde spist gik jeg ned i min bus og måtte snart tænde op i den lille kakkelovn, da kulden
begyndte at trænge sig på, sammen med mørkets frembrud. Det var rigtig hyggeligt, jeg havde fået
de nødvendige ting med derned fra min bil, som var parkeret øverst på grunden. Da jeg skulle i
seng frøs jeg for første gang på rejsen, men fandt en ekstra dyne i et skab i bussen, så pakket ind i
sovepose med to dyner over gik det fint. De eneste lyde jeg kunne høre inden jeg faldt i søvn var
den stille knitren fra kakkelovnen, den vedvarende brusen fra floden og regnen der silede ned
udenfor. Min første dag som workawayer var startet rigtig godt og jeg følte en stor tilfredshed med
mit liv og beslutning om den rejse, som først lige var startet.
De næste uger hos Petra flød lidt sammen, men en ting er sikkert. Jeg fik den galiciske regn at
føle. Det regnede næsten uafbrudt de næste to uger, kun afbrudt af nogle få timer med tørvejr. Tror
pokker området er så frodigt på den årstid. Det lagde måske en lille dæmper på mit ophold, men
jeg var og er stadig taknemmelig for tiden i A Lama. Jeg var ret betaget af deres liv på bjergsiden,
den kultur og de mennesker Petra introducerede mig for under mit ophold og hendes kreative
evner. Imponerende at hun, med hjælp fra venner og workawayere, har opbygget en gammel ruin i
løbet af de sidste år, fra den dag hun endte her med hendes bandbus. Hun var tidligere
perkussionist og har spillet med en række større bands før i tiden. Multikunstner vil jeg kalde
hende.
En af de første dage inviterede hun mig med til en koncert i en nærliggende landsby. Med et britisk
band, Duncan Disorderly & The Scallywags, som jeg aldrig havde hørt om før. Vi kørte i hendes
gamle Renault 4 de ca. 20 km. til stedet, langt ude på landet, hvor man ikke lige forventede et
band fra England ville komme og spille. Det var et ganske særpræget sted, såvidt jeg forstod var
det to gamle stenhuse der var bygget sammen, med små trange rum. Der var en bar, et lille
spisested og en meget lille koncertsal med en scene. Petra fortalte mig på vejen, at koncerterne
derude var meget intime og ikke slået op nogen steder, alle gæster var inviterede efter mund til øre
metoden. Hun fortalte også at den kvindelige sanger (udover Duncan selv) er galicisk og fra en
nærliggende landsby. Da vi ankom var stedet stuvende fuldt, både indenfor og udenfor. Der var på
ingen måde plads til alle de mennesker i det lille rum, hvor scenen var opstillet. Men det viste sig
ikke at være noget problem lydmæssigt, musikken spredte sig fint overalt på stedet, måske på
grund af kampestensmurene. Der var en overraskende god lyd.
Denne aften var en fantastisk oplevelse, jeg vil her gentage min Facebook opdatering fra 10.
november 2014. Den er skrevet dagen efter koncerten og på sin måde en dugfrisk gengivelse af
min oplevelse:
“”Havde en fantastisk koncertoplevelse i aftes kun overgået af Roger Waters' Dark side of the
Moon og Deep Purple i Frauenfelt i 99. I en gammel kampestensbygning i en lille landsby spillede
et britisk band med et galisisk medlem; Duncan Disorderly & The Scallywags. Stedet var stuvende
fuldt og en atmosfære jeg aldrig har oplevet før. Band, musik og publikum smeltede sammen i et
og alt bevægede sig, selv en stivbenet ellers ikkedansende dansker.
Musikken var sjov, dyb og meget professionel, et mærkeligt mix af Reggae, galisisk/irsk folk og et
tvist af New Wave. Efterfølgende jammede de lokale hippier med bandet til kl 3 om natten. Prøv
evt. at Google dem, jeg ved ikke hvordan de lyder indspillet, men live er de virkelig en oplevelse
værd .””
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Og det mener jeg stadig! Jeg har oplevet rigtig mange koncerter og festivaller, den her vil altid
fremstå som noget helt særligt på grund af stemning og atmosfære og en helt fantastisk energi
mellem band og publikum. Aftenen som helhed var intens og præget af kærlighed og spontanitet
mellem de fremmødte mennesker. Jeg havde en fornemmelse af at alle kendte hinanden, men
Petra fortalte senere, at folk kun kendte hinanden i små grupper. Ellers var alle inviterede af nogen
der kendte nogen, som i sidste led kendte ejeren. Stort set alle var klædt i den traditionelle
galiciske vinterbeklædning af farvestrålende strikkede huer og sweatere, eller plaider. Festen
fortsatte som skrevet til ud på natten, med jam fra bandet og de lokale. Der blev røget rigtig mange
joints og festet igennem med dans og sang. Fabelagtig oplevelse! Petra kender to af bandets
medlemmer. så de kom bag i bilen på vej hjem og overnattede i den anden stenbygning på
grunden.
På grund af vejret var det begrænset hvad vi kunne lave udenfor, men i nogle af de små pauser fra
regnen, fik vi lagt et nyt tag over hønsehuset. Det meste af tiden gik med at køre store stykker træ
op ad en af stierne i trillebør, fra et lille halvtag hvor det lå til tørre og op til et større halvtag hvor
jeg kunne flække dem. Først i større stykker med kiler, derefter med flækøkse til en størrelse der
passede til brændeovnen. Det blev til en hel del rummeter og det var en god fornemmelse at få
brugt nogle muskler igen. Om dagen var Petra inde i byen for at undervise og jeg arbejdede alene
imens. Hun lavede oftest maden som vi spiste sammen i hovedhuset, men et par enkelte dage
lavede jeg dansk mad til os. Aftenerne gik med hygge deroppe, ture langs floden i de gamle og
delvist uberørte skovområder, med besøg hos forskellige venner, hvor jeg en aften også var
inviteret med til fødselsdag.
Et par gange i forløbet kørte jeg ind til den nærliggende by for at drikke kaffe på en cafe eller
handle nogle småting. Jeg fik mine første udfordringer med bjergkørsel når jeg skulle have bilen op
af bjergsiden. Jeg ved ikke hvor mange procent stigningen op fra Petras ejendom er på, men det
er rigtig stejlt og i det våde vejr tog det mig en del forsøg. Vejen ender nederst ved en skrænt, men
har et kort lige stykke før det stejle, så jeg vil tro der var ca 20 meter at få startet på. Metoden er så
at bakke så tæt på skrænten som man tør, liste bilen op i fart og give gas på det rigtige tidspunkt,
lige før den stejle stigning. Og så holde farten stabilt indtil man er kommet over det stejleste. Det
lyder måske let, men man skal holde tungen lige i munden da der ikke er autoværn og det stejleste
stykke ender i et skarpt sving. Tager man farten af inden svinget kommer man ganske enkelt ikke
videre og må bakke tilbage og forsøge igen. En træning jeg fik gavn af senere på rejsen, især i
Grækenlands bjergområder.
Vi havde aftalt at jeg skulle være der en måned men det blev noget afkortet. Efter næsten to uger
tog jeg på en tur for at se området omkring A Lama. Jeg kørte rundt i bjergene og nød den
storslåede natur og endte i en større by Ponteareas, hvor jeg bookede et værelse for natten. Efter
en lettere våd og hyggelig aften på et værtshus, sov jeg længe dagen efter. Jeg havde på forhånd
fået lov til at tjekke ud kl. 14 i stedet for kl. 12. På vejen tilbage til A Lama, besluttede jeg mig for at
sige til Petra, at jeg gerne ville afbryde opholdet før tid. Selv om jeg er vant til regn og perioder
med vedvarende dårligt vejr, var det blevet lidt for meget og jeg kunne mærke at jeg begyndte at
miste lidt af rejselysten. Jeg forklarede det med mangel på solskin, det havde været konstant
overskyet siden jeg ankom. Vi talte om det da jeg kom tilbage og Petra var heldigvis helt
forstående overfor det. Netop vejret var jo en væsentlig grund til, at hun normalt ikke havde
workawayere på det tidspunkt af året. Desuden passede det fint da en ven havde spurgt, om han
måtte bruge bussen nogle uger. Nu kunne han så få lov til det.
I løbet af min tid hos Petra og hendes søn havde jeg kun set et vildsvin, ingen vilde heste og ingen
ulve. En af aftenerne er jeg dog ret sikker på at der var en eller flere ulve lige uden for bussen. Jeg
hørte nogle voldsomme skrig og kunne høre et eller flere større dyr tumle rundt lige udenfor. Jeg
forsøgte at se dem ud af vinduerne, men kunne intet se i mørket og da jeg lidt efter gik derud, var
de væk. Dagen efter fandt jeg nogle stykker af pels og ben som jeg ikke kunne identificere, men
formodentlig resterne af en hare eller et andet pelsdyr. Gætter på at en ulv havde jaget og fanget
den og var stukket af, da jeg senere gik derud med en lommelygte.
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Vi tog afsked den 18. november og jeg fik bilen op derfra igen, på trods af en meget våd vej. Efter
lidt kørsel holdt jeg ind til siden for at overveje hvad jeg gjorde nu. Jeg skulle først være på næste
aftalte workawaysted midt i december, så jeg havde en lille måned til at nå til det sydlige Portugal.
Jeg endte med følgende plan; Jeg ville bruge to dage igen i Santiago de Compostela og tre dage i
Fisterra. Jeg syntes ikke jeg var helt færdig med Galicien endnu. På vej mod Portugal ville jeg give
mig selv en enkelt overnatning mere på Hotel Pazo O Rial i fødselsdagsgave, på selve dagen, den
23. november. Derefter ville jeg køre til Coimbra i Portugal og gense den by jeg boede næsten tre
måneder i, i 1992. Jeg kontakte Mila for at sikre mig at der var plads på O Rial. Vi aftalte at hun og
nattevagten fejrede fødselsdagen sammen med mig, evt. sammen med kokken og receptionisten
hvis de kunne. Dejligt.

18. - 24. november.

Tilbage i Santiago valgte jeg at besøge den pension som Kjell havde boet på, han havde talt
meget godt om den. Lige ved siden af ligger en parkeringsplads, så jeg tog chancen og var heldig,
da en anden bilist forlod den i samme øjeblik. Det kostede en euro for to timer, ikke så galt da det
kun var til kl. 16, derefter gratis. Man kunne dog kun betale for to timer af gangen. Der var et ledigt
værelse og det var ganske rigtigt et både godt og billigt sted med flinke ejere. Da jeg efter to timer
ville gå ud og købe ny parkeringsbillet blev jeg antastet af en fyr og jeg må indrømme, at jeg i det
øjeblik blev nervøs og episoden fra Arousa trængte sig på. Han viste sig dog at være ganske
fredelig og en slags selvbestaltet parkeringsvagt, der tjente til dagen af vejen, ved at hjælpe folk
som skulle parkere udover de to timer. Det kostede mig et par euro om dagen og fungerede fint.
Resten af dagen vandrede jeg rundt i de små gader i centrum uden egentlig plan og om aftenen
havde jeg endnu en god koncertoplevelse. Jeg mødte en ung pilgrim fra Tyskland og vi fik et par øl
sammen på en restaurant. Da vi senere på aftenen gik videre, blev vi afledt af noget musik, som
lød til at være live. Vi fulgte lyden til vi nåede et meget lille spillested, gemt af vejen i en sidegade.
På vej ind fortrød han dog, det viste sig at være meget hård musik, punk vil jeg mene. Jeg var selv
punker i mine unge dage og hang meget ud sammen med et punk band i Gedsted i Himmerland,
hvor jeg er opvokset. Freshly Riots hed de. Desuden var en større del af min vinylsamling punk, da
jeg samlede på genren og stadig hører en del af de gamle numre. Vi skiltes ved indgangen og jeg
gik ind, bestilte en øl i baren og hørte resten af deres koncert. Jeg kan ikke huske bandets navn,
men det var udelukkende instrumentalt og med meget hurtig rytme. De kunne dog deres kram og
det lød ret godt, hvis jeg skulle sammenligne ville det blive med Bad Brains, dog uden deres
reggae passager. Efterfølgende spillede baren overvejende punket musik, bl.a. Ramones, Dead
Kennedys, Sex Pistols, Pixies, The Clash og Exploitet - de sidste lige hardcore nok for mig. De
spillede også enkelte rocknumre mellem punken, med bands som Black Sabbath og Deep Purple.
Rigtig god oplevelse. Jeg havde stået og talt med nogle unge mennesker ved baren, som efter
koncerten inviterede mig ned til et bord. De ville gerne høre mere om hvad jeg lavede der. Det var
interessant, vi kom omkring politiske emner, forskelle på studie forhold og ungdomskultur i de
forskellige lande. Jeg ved ikke hvad klokken blev, men jeg blev da lettere beruset og brugte lidt tid
på at finde tilbage gennem de små gader. Utroligt som de ligner hinanden når det er blevet mørkt.
Også i Fisterra valgte jeg nyt overnatningssted efter anbefaling. Mary havde fortalt om den pension
hun boede på, de dage hun var i byen. Hun var især imponeret over den smukke solopgang.
Pensionen ligger helt ned til havnen med udsigt over havet og en del af bugten. Der var et ledigt

25

værelse som jeg bookede de tre dage. Så vidt jeg husker for 45€ i alt. Hyggeligt lille sted og vejret
var heldigvis meget bedre derude ved havet, så jeg fik også den smukke solopgang at se. Det
lyder måske underligt der på vestkysten, men bugten er så buet, at en del af halvøen har havet
mod øst. Jeg opholdt mig en del på den lille restaurant, som Mary havde inviteret mig med på
tidligere og havde nogle lange og gode snakke med ejeren og Mario, ham der solgte det indiske
tøj. Den første aften kørte jeg igen ud til fyret for at se solnedgangen og denne gang stod der
faktisk en flok pilgrimme og brændte deres tøj. Duggen var faldet og de måtte bruge noget sprit for
at få ild i støvlerne. Det så helt forkert ud. Det er jo ikke noget rigt område og her står turister og
brænder tøj og sko af som intet fejler og kunne bruges af folk som mangler. Absurd i mine øjne.
Jeg talte med Mario om det og foreslog, at nogen lokale indbyggere kunne sætte en container op,
så pilgrimmene kunne vælge at donere deres tøj, i stedet for at brænde det og forurene naturen.
Han fortalte at klippestranden neden for fyret ofte er fyldt med halvbrændte ejendele, fordi folk
smider det ud over skrænten, hvis det ikke vil brænde. Jeg spurgte dem jeg så deroppe hvorfor og
de mente det var det man gjorde, ifølge en af de guider de havde læst om caminoen. De burde
virkelig skrives om hvis det er tilfældet. Jeg kan ikke forestille mig at folk der elsker natur og
vandring bevidst skriver noget, som på den måde ender med at forurene naturen og bliver
disrespektfuldt overfor fattige mennesker. Traditionen er jo blot fulgt med fra gamle dage, hvor der
var en god grund til at brænde tøjet. De brændte det når de nåede katedralen i Santiago, fordi det
forhindrede spredning af sygdomme. Men tiden er en anden, dengang var det naturmaterialer, i
dag er tøjet lavet af polyester eller plastic og vandrestøvlerne af goratex, eller andet
svedabsorberende og vandafvisende materiale. Desuden burde der i dag være en større social
bevidsthed og det forekommer komplet unødvendigt. Man kunne evt. forære de pilgrimme, som
vælger at donere tøjet, en symbolsk genstand af træ, de kan brænde for at fejre afslutningen på
deres camino.
En af dagene gik med en lang tur op af det lille bjerg nord for byen, ned til stranden og rundt om
bugten. Sammen med en tysk journalist jeg faldt i snak med på en bar. Han skrev artikler om
området til et tysk rejsemagasin og levede af det. Han foreslog mig en “walk and talk” hvor jeg
kunne fortælle om min rejse og planer, han om livet i Fisterra. Det var meget inspirerende og jeg
startede en lille liste med navne over steder, jeg ville besøge igen senere. For eventuelt at bo der
nogen tid. Listen nåede under rejsen op på 14 steder, hvor Fisterra vedblev at stå øverst. På trods
af afbrændingerne giver det byen et særligt liv, at der kommer de mange pilgrimme. Der er
udsædvanligt smukt og en vidunderlig stemning i byen. Senere den aften mødte jeg endnu en
norsk pilgrim, som fortalte at han ville til Portugal efter et par dage i Fisterra. Jeg tilbød ham et lift
hvis han ville rejse et par dage sammen med mig. Det ville han gerne, så vi aftalte at mødes i en
mindre by udenfor Vila Nova de Arousa den 24. november, når jeg skulle videre efter min
fødselsdag med Mila og de andre på hotellet.
Den sidste dag fortalte Mario at han skulle til Porto en af de følgende dage, fordi hans far var
blevet meget syg. Da jeg jo kan lave to pladser i bilen tilbød jeg ham at han også kunne køre med,
i så fald ville jeg hente ham i Fisterra den 24. Det ville han meget gerne, han havde meget få
midler at gøre med og havde faktisk ikke til togbilletten. Dagen efter var jeg forbi den lille restaurant
for at drikke kaffe og spise morgenmad, før jeg skulle videre til Vila Nova. Ejeren fortalte at Mario
desværre måtte aflyse, noget var kommet i vejen og han måtte vente til ugen efter. Jeg valgte at
skrive et par ord på et postkort som afsked til ham og pakke det ind i en kuvert, sammen med 50€
som tilskud til togbilletten og bad ejeren om at give det til ham. Jeg er sikker på at han nok skulle
klare det uden og det var vel egentlig også med risiko for, at han ikke ville tage imod det. Men jeg
skrev i hilsenen til ham, at han, hvis han syntes det var forkert, kunne give pengene til en anden
som havde behov. Jeg ved egentlig ikke hvorfor jeg gjorde det, det er ikke fordi jeg selv var rig eller
ville føle mig som nogen frelser eller noget - det virkede bare rigtigt at gøre.
Jeg kørte fra Fisterra i regnvejr, men da jeg nåede til hotellet skinnede solen igen fra en skyfri
himmel. Det var min fødselsdag nr. 49 i rækken og jeg tænkte at jeg måtte have gjort et eller andet
rigtigt i det forløbne år. Ej, noget af en floskel, undskyld - men det gjorde at humøret var i top og jeg
glædede mig til gensynet med Mila og de andre på hotellet. Mit værelse stod klart til mig igen og
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på en eller anden måde føltes det lidt som at komme hjem. Især fordi personalet havde sluppet
den såkaldte professionelle distance og var blevet familiære, mere end servicepersoner. Jeg
mener dog at de på den måde viser sig ekstra professionelle, sådan at kunne slippe de lidt stive
normer og regelsæt der måtte være på et fint hotel.
Da der nu var andre gæster ud over mig, kunne vi ikke fejre fødselsdagen før sent på aftenen, men
det var såmænd fint nok. Da der endelig var ro og de andre gæster enten var ude eller gået i seng,
sad vi tre, Mila, nattevagten og jeg, i pejsestuen og hørte musik, som vi skiftedes til at finde på
Youtube. Vi hyggede med lidt mad og vin og de to endte med at danse for mig, fordi de ville vise
mig den traditionelle galiciske folkedans. Vi talte om det med den afslappede kontakt mellem
personale og gæst og de var overbeviste om, at det gik begge veje. Jeg var lidt overrasket over at
høre, at de ikke havde oplevet det før. Deres gæster var altid meget formelle og inviterede aldrig til
snak og den uformelle omgangstone, som de havde følt at jeg gjorde. Jeg troede at det lå til deres
natur, selv om det var usædvanligt på så fint et hotel. Jeg var glad for at de også havde en særlig
oplevelse med mig som gæst og jeg er sikker på at dette møde og samvær med personalet, kom til
at betyde noget for resten af min rejse og i mødet med andre.
Det var en forrygende aften og fødselsdag og jeg havde ingen savn eller hjemve over at være så
langt hjemmefra. Jeg stod op dagen efter, fuld af energi og rejselyst og følte mig mæt og glad af
indtryk og selskab. Jeg var også opsat på at komme videre, på at sige farvel til Galicien efter en
måneds ophold og til at gense Portugal, som jeg ikke havde besøgt siden 2000. Jeg spiste en
overdådig morgenmad på hotellet, som iøvrigt er med i prisen, pakkede mine ting og sagde farvel
til receptionisten. Mila var ikke mødt endnu, men vi sagde farvel om aftenen med et stort knus. Der
var ikke særlig langt til den lille by, hvor jeg havde aftalt at mødes med den norske pilgrim. Jeg
husker ikke hans navn, beklager, men han ventede på mig det aftalte sted, som vi havde fundet på
min GPS tidligere. Så sydpå gik det, forhåbentlig ned i noget sol og varme efter de mange dage
med regnvejr.
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Portugal
Vi kørte af de større veje indtil grænsen til Portugal, med rock på mp3 afspilleren og en masse
snak om bæredygtighed, rejser og livet i almindelighed. Jeg kan huske at han var midt i tyverne. Vi
aftalte at han kørte med til Coimbra, med et stop undervejs i Porto, så kunne vi dele udgifter til
værelsesleje og han gav lidt mad og kaffe undervejs, som bidrag til diesel. Der var ca. 300 km. til
Porto. Efter at have passeret grænsen, kørte vi ud til havet nogle gange og gik små ture ved
strandene, som var ganske mennesketomme på det tidspunkt af året. Det er en smuk vej, selv
inde i land - bjergrigt og med mange broer og viadukter. Vi nåede Porto hen af eftermiddagen og
fandt en overvåget parkeringsplads, så vi kunne skille os af med bilen. Faktisk blev vi stoppet af
politiet kort efter vi kom ind i centrum. Ikke fordi der var noget galt, men fordi betjentene rådede os,
nej faktisk beordrede os, til at finde officiel parkering i stedet for en sidegade. Forklaret med mange
biltyverier i byen. Det valgte vi så at følge og jeg endte med at betale 25€ for det dagen efter, selv
om manden i det lille parkeringshus havde sagt max. 15€ for et døgn.
Vi fandt et værelse lidt senere til 20€, så det endte altså med at blive billigere end parkeringen.
Storby. Den unge nordmand røg jævnligt joints undervejs og selv om jeg af og til også ryger lidt,
afslog jeg hver gang. Jeg havde ganske enkelt ikke lyst og havde det faktisk ikke på hele rejsen.
Det var ligesom andre ting der var vigtige for mig og jeg havde en forestilling om at mine sanser
skulle være upåvirkede. Havde det været 20 år tidligere havde jeg røget med på dem alle og
gjorde det også, da jeg var i Portugal 22 år før denne rejse. Vi gik tilbage til bilen for at hente hvad
vi skulle bruge til aftenen og natten og smed vores tasker op på værelset. Gik ud og spiste og
endte på en bar. De spillede god gammel rock og det virkede faktisk som et ganske fint sted. Men
da vi fik regningen til sidst, viste det sig, at de snød os så det driver og vi betale omkring det
dobbelte af, hvad vi selv regnede det ud til, med de oplyste priser. Det blev forklaret med, at vi
havde valgt at blive ud over almindelig lukketid, hvilket de ikke havde oplyst noget om. Lidt mere
brok fra os forstemte, da det blev tydeligt, at vi enten betalte eller fik problemer, så vi valgte det
første. Øv og temmelig irriterende, men jeg tog det som en lærestreg - kultur og moral er altså bare
anderledes i en storby og vi var jo turister. Porto blev et kort men dyrt bekendtskab.

Coimbra

Der er kun 120 kilometer fra Porto til Coimbra, så vi ankom til byen ret tidligt på dagen. Jeg var
meget spændt på at se den igen og på om jeg kunne finde de gamle steder. Jeg boede der i tre
måneder i 1992, dels på et værelse jeg havde lejet af en ældre dame, i det gamle kvarter op mod
universitetet, dels på campingpladsen og dels udenfor byen, i en mindre by i bjergene. Jeg har
været der siden, i 2000, da jeg og en ven blaffede rundt i Europa. På de 14 år der er gået siden jeg
var der sidst, er der helt klart sket store forandringer. Tiggerne var væk nu, infrastrukturen forbedret
betydelig og der er kommet nye bydele til. Der går ca. 20.000 studerende på universitetet som har
en del videnskablige områder, der tiltrækker mange. Derfor vokser byen også stødt, men det
gælder formodentlig for alle universitetsbyer, nogle vælger jo altid at blive boende.
Vi startede med at finde et værelse og bookede det kun for en enkelt nat. Nordmanden ville videre
til Lissabon dagen efter, jeg ville blive i Coimbra nogle dage, men ville prøve at finde noget
billigere. Jeg fik ham overtalt til at gå med på jagt efter mine gamle græsgange oppe i de smalle
brostensgader, på den store bakke, hvor universitetet ligger på toppen og udgør en del af den
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gamle by. Det lykkedes dog hverken at finde det hus jeg boede i og heller ikke studenterbaren,
hvor jeg tilbragte meget af tiden i 1992. Til gengæld fandt vi en ny og mindre studenterbar og fandt
sammen med en større gruppe studerende. Et klippekort til fem øl kostede 3€, så det var i hvert
fald ikke her vi blev rippet. Jeg fik en lang snak med en fyr som studerede nanoteknologi, så vidt
jeg forstod den del der udforsker, hvad der holder sammen på atomernes neutroner. Ganske
spændende og vildt at forestille sig, at et helt team af forskere bruger år på at studere noget der er
så småt, for at forsøge at forklare mere af naturens mindste byggesten. Det er interessant og jeg
er altid lydhør overfor mennesker, som kan forøge min forståelse af, hvordan verden hænger
sammen. Ligesom jeg var meget imponeret den dag da forskerne i Cern fandt Hicks bosson,
endnu et “missing link” i rækken af mange.
Der blev røget en pæn mængde joints omkring baren og drukket tæt og man kunne frygte mange
uheld deroppe. Gaderne er meget smalle i hele området og vejen udenfor baren har netop kun
plads til en enkelt bil, ensrettet opad. Da den også er stejl og af brosten og de fleste studerende
står udenfor og drikker, skal alle flytte sig når der kommer en bil, enten ind i baren eller i
døråbninger, hvor man skal trække maven lidt ind. Sådan føltes det i hvert fald, så det gjorde jeg
selv hver gang. Men det fungerede fint, ved at den som stod nærmest ved svinget længere nede
råbte “vindo de carro” eller bare “carro”, hver gang der kom en bil på vej op mod universitetet.
Normanden løb åbenbart tør for røg senere på aftenen, han forsvandt sammen med en portugiser
som kendte et sted, hvor han kunne købe nye forsyninger. Jeg fik nøglen og vi aftale at jeg lod
døren være ulåst, så han kunne komme ind uden at vække mig. Jeg var ved at være godt træt og
lettere beruset, så det var på tide at få lidt søvn og sige godnat til flokken af studerende, som
havde været rigtig godt selskab.
I løbet af aftenen diskuterede jeg med en ung portugiser, som var blevet lidt forarget da jeg fortalte
om workaway konceptet. Han lever selv af at plukke frugter, mest æbler, i højsæsonen og tager
bl.a. til Danmark for at arbejde. Han mente at workaway konceptet stjæler arbejde fra ham og
andre sæsonarbejdere og det kan der evt. være noget om. Men på den anden side, det gælder vel
alt støtte -og hjælpe arbejde så. Der ville oftest kunne skabes et reelt job hvor nogle vælger at
arbejde for kost og logi, eller bare i form af velgørenhed. Vi kom frem til at tempoet måtte gøre den
afgørende forskel og at frugtplantagerne ikke kunne nøjes med frivillige arbejdere i højsæsonen.
Jeg er ikke helt sikker på tallet, men jeg mener han sagde at han kunne plukke op til tre tons æbler
på en 14 timers arbejdsdag. Det lyder godt nok voldsomt. Han arbejder kun intensivt tre måneder
om året og har så tjent nok penge til, at han kan rejse rundt resten af tiden. Jeg overvejede kort om
det kunne være en fremtidig måde for mig, til at skaffe økonomi til yderligere rejse. Men jeg må vel
sande, at jeg er blevet for gammel til at arbejde så længe hver dag, i det tempo.
Min værelseskammerat vækkede mig hen mod morgenen da han kom bumlende hjem, godt fuld
og skæv og så vidt jeg forstod, var han blevet snydt med den hash han havde købt, et eller andet
sted i en forstad. Men han var dog frisk nok da vi stod op næste morgen og jeg fulgte ham til
banegården, så han kunne tage toget til Lissabon. Jeg hørte aldrig fra ham siden, selv om han fik
min mail og mit telefonnummer, men jeg håber han fik sig en god fortsat rejse derned og senere
hjem til Norge.
Alene igen gik jeg tilbage og hentede mine ting på værelset, for at ledte efter et nyt og billigere
sted. Det viste sig at være ret let, på trods af de mange studerende, der også skal bo i byen. De
fleste af dem bor i de gamle huse i bydelen op mod universitetet og sikkert langt billigere. Jeg kan
ikke huske hvad jeg gav for en måneds leje deroppe i 1992, et højt beløb i Escudos men ikke
meget omregnet til danske kroner. Jeg fandt et værelse på en mindre pension, som var både
billigere og bedre og betalte for tre dage, så jeg havde tid til at opleve noget mere af Coimbra,
anno 2014. Jeg ville også forsøge at finde den lille landsby i bjergene, hvor jeg opholdt mig nogle
dage i 1992. Den var dengang forladt af portugiserne og så vidt jeg ved uden navn, men jeg burde
kunne finde den lidt større landsby, som ligger længere nede af bjergsiden og måske genfinde
stedet.
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Resten af dagen gik med at gense midtbyen, jeg fandt bl.a. torvet hvor jeg i 1992 mødte Claudia
som jeg tilbragte nogen tid sammen med. Hun studerede engelsk og fortalte mig en masse om
portugisisk kultur og livsstil. Fantastisk sød pige, som jeg desværre mistede kontakten med. Jeg
drak noget kaffe på en café og gik på jagt efter en restaurant, hvor jeg kunne indtage min
aftensmad. På det store torv ved posthuset lå sandelig også musikforretningen, hvor jeg i 1992
købte en spansk guitar. Nu med ny facade, men jeg kunne tydeligt kende den. I en af de små
sidegader reklamerede en restaurant for forskellige grillede og lokale retter. Der så hyggeligt ud, så
jeg gik ind og bestilte. Mens jeg ventede på maden, kunne jeg skelne nogle danske ord fra lokalets
summen af stemmer og ganske rigtigt, sad der en større gruppe som var på studietur. De var
pædagoger og jeg fik en kort snak med dem. Det var helt rart at kunne tale lidt dansk igen, men jeg
havde egentlig ikke lyst til at gøre dem yderligere selskab, så jeg spiste min mad og forlod stedet
bagefter. Jeg ville op i den gamle bydel og forsøge at finde huset jeg boede i og den gamle
studenterbar, hvor jeg tilbragte megen tid i 1992, da jeg boede en 50 - 60 meter derfra.
Det lykkedes heldigvis også! Det viste sig, at jeg og nordmanden havde været på den forkerte side
af bakken og var gået i de forkerte gader, selv om det var tæt på. Jeg gik rundt på det store
universitetsområde og spurgte en lille gruppe studerende om vej. Der ligger flere kirker i området,
men da jeg beskrev det lille torv med kirken øverst, nogle få huse foran og baren, som lå lige
neden for på en afsats, kunne en af dem genkende billedet og forklare mig vejen. Da jeg først stod
der var det let at genkende. Lejligheden som den gamle dame boede i nederst og vinduet på 2. sal
som var mit værelse de måneder, med udsigt til kirken. Ærgerligt jeg ikke tog billeder i 1992 så jeg
kunne sammenligne, men det lignede helt sikkert sig selv fra 22 år før. Jeg gik lidt ned af trapperne
(hele bakken med den gamle bydel er forbundet af de små ensrettede brostensveje for biler og
genveje i form af trapper for de gående) og på afsatsen under torvet lå baren sandelig stadigvæk.
Den havde fået et stort makeover siden og lignede nu en moderne café, dog holdt i en stil der
matcher atmosfæren omkring den. Den halve folkevogn, der i gamle dage fungerede som skulptur
på væggen, var væk og anden salen taget i brug, kunne jeg se udefra.
Jeg gik naturligvis ind. Der var meget få gæster, så jeg satte mig ved baren og faldt i snak med
bartenderen. Efter nogen tid kom snakken ind på 1992 og han fortalte at han studerede på det
tidspunkt og arbejdede i baren. Først da gik det op for mig, at vi kendte hinanden fra dengang.
Fantastisk. Jeg huskede tydeligt ham, men de var også kun to medarbejdere udover ejeren, han
huskede først mig efter jeg fortalte ham om en uheldig hændelse fra dengang,. Han er selvfølgelig
tilgivet, der er gået mange mennesker gennem den bar siden. Han fortsatte med at arbejde i baren
efter sin studietid og har på et tidspunkt overtaget den fra den tidligere ejer. For nogle år siden
ombyggede og moderniserede han den og satte kvalitet og priser op. Han indrømmede gerne at
det var for at mindske antallet af studerende gæster, han ville skabe en ramme og kultur som tiltrak
alle typer af mennesker fra byen.
Du skal lige have hændelsen med. Da jeg boede der i 1992, mødte jeg en dag en flok unge
danskere på en café i den nedre bydel. Jeg vil gætte på de var mellem 18 og 20 år gamle. De har
vel været en 8 - 10 stykker, mest drenge. Jeg syntes jeg ville gøre studenterbaren en tjeneste og
inviterede dem med derop, så de kunne få en bedre omsætning den aften. Jeg kunne ikke selv
blive, så jeg gik kort tid efter, men de var indtil videre glade for de mange mennesker. Da jeg dagen
efter kom på besøg igen, kunne jeg godt se, at der var sket noget derinde. Det viste sig at flokken
ikke kunne tåle den billige øl og sprut, havde drukket sig i hegnet og lavet en masse ballade, indtil
politiet var kommet og havde smidt dem ud. De havde ødelagt stole og andet inventar, så jeg var
nok ikke så populær lige den dag, selv om de unge fjolser selvfølgelig selv må stå på mål for deres
handlinger.
Jeg spurgte Frederico, som han hedder, om han kunne huske snak fra dengang om en lille forladt
landsby i bjergene, beboet af flygtede østtyskere. Det gjorde han ikke, men han kendte en som
sikkert ville vide det. Og ganske rigtigt, efter en længere telefonsamtale havde han tegnet et lille
kort på en lap papir og skrevet navnet på den landsby i nærheden, jeg ikke kunne huske navnet
på, Lousan. Nu kunne aftenen næsten ikke blive bedre. Vennen vidste ikke om østtyskerne stadig
boede i landsbyen, men han vidste at området omkring Lousan er kendt for at have en del tyskere
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boende. Så det kunne jo være, at nogle af dem havde bosat sig permanent. Vi snakkede og hørte
en del musik derefter og Frederico foreslog mig nogle steder, jeg burde besøge langs den
portugisiske vestkyst, når jeg senere kørte mod syd. Det ville jeg naturligvis gøre, en ven som
surfer fra Danmark havde faktisk nævnt et par af de samme små kystbyer, som han mente var
gode mål for mig. Jeg var begyndt at få temmelig ondt i maven og følte mig sløj, så jeg sagde
farvel til Frederico tidligt på aftenen og gik tilbage til min pension.
Jeg nåede at falde i søvn inden det blev for slemt, men tidligt på morgenen vågnede jeg og havde
det rigtig skidt. Diarre og opkastninger og tydeligvis høj feber. Det var kommet meget pludselig og
jeg kendte udmærket symptomerne fra tidligere rejser, jeg havde fået mig en maveforgiftning,
formodentlig på restauranten jeg spiste på tidligere. Jeg var sikker på at det ikke var vandet, nu og
som altid på mine rejser, drak jeg det lokale drikkevand. Vandet vænner man sig til, især når man
rejser langsomt. Det kan godt give lidt ubehag på grund af nogle andre bakterier, men kun
kortvarigt til kroppen vænner sig til dem. Det her var anderledes og bekymrende voldsomt. Jeg
brugte dagen på toilettet og sørgede for at drikke rigeligt med vand. Jeg havde haft et flåt bid der
skulle behandles med penicillin inden jeg tog afsted og havde taget de fire resterende piller med
mig af samme grund. Så jeg tog den første om aftenen da opkastningerne var taget af, der var vel
ikke mere at kaste op. Jeg undlod at spise noget. Dagen efter var det stadig voldsomt, så jeg
fortsatte med at tage penicillinen og gik ned på et apotek for at købe nogle smertestillende, som
også var febernedsættende. Jeg ved ikke hvor høj min temperatur var, men jeg svedte voldsomt.
Jeg købte også noget Echinamin og kamille, samt et hvidløg på vej tilbage. Jeg måtte prøve at
styrke mit immunforsvar. Det gik de tre næste dage så med, resten af min tid i Coimbra. Jeg
overvejede på et tidspunkt at tage ud på hospitalet, men orkede det ikke. Jeg måtte booke
værelset en dag ekstra før jeg var nogenlunde frisk igen, så ikke flere oplevelser fra den gamle by,
det var vel også tid til at komme videre.
Inden jeg kørte sydpå fandt jeg Lousan på GPS’en, der var ikke så langt, så jeg ville køre omkring
og kigge. Jeg fandt hurtigt den lille primitive campingplads jeg havde boet på nogle dage, eller
rettere, muren omkring den var der stadig. Nu lignede det bare et brakt og tilgroet græsområde. I
1992 gik jeg herfra og af stierne op på bjerget til den forladte by, som var genbeboet af østtyskere
der var flygtet før murens fald. Jeg fandt den tilfældigt dengang og var forundret over de gamle
lerklinede huse og de små gader, med vinplanter hele vejen rundt. Som smalle og lukkede alleer.
Der var ingen biler i landsbyen og man kunne ikke køre dertil. Men da jeg spurgte efter den på en
cafe i Lousan, fik jeg af vide af tjeneren, at man nu kunne køre derop og fik en vejforklaring. Det
ville være hyggeligt at gå derop af stierne som dengang, men det ville tage hele dagen og måske
uden at finde det. Så jeg kørte de 7-8 kilometer derop af landevej, smal og snoet, men absolut
farbar. Øverst oppe på toppen af bjerget er der en vigeplads hvor man kan stille bilen. Sikke en
udsigt og hvor er det dog blevet en smuk og romantisk lille by. Man kan stadig ikke køre bil i
gaderne i den, det er afstanden mellem husene simpelthen for lille til. Men portugiserne var ved at
flytte tilbage og de fleste af husene ved at blive restaureret og holdt i den gamle stil.
Jeg gik en tur gennem gaderne og genså den betagende udsigt man får, når man står nederst i
den stejle landsby og kigger ud over landskabet. Bjergrigt og frodigt og virkeligt smukt på sin egen
unikke måde. Samme sted er et af de gamle huse ombygget til en lille og hyggelig restaurant, så
jeg gik derind. Den var ikke åben men ejeren var der og fortalte mig på tysk, at landsbyen så småt
begyndte at blive beboet igen, 5-6 år tidligere. De små huse bliver nu brugt som fritidshuse. Hun
kendte ikke til østtyskerne som havde boet der mange år tidligere, men hun vidste at der boede
mange tyskere i området, så også hun gættede på, at nogle af dem fra dengang var blevet. I 1992
var de en 40 - 50 personer som boede i de gamle huse og faktisk også en enkelt dansker, som jeg
mødte deroppe. Jeg mener han bare var rejsende som jeg selv og var blevet hængende. Jeg
husker at han hed Søren, var opvokset på Christiania og tilfældet ville, at jeg dengang, i 1992,
mødte hans mor som var blaffet til Portugal for at besøge sin søn. Jeg traf hende på en lille bar i
Lousan og kunne følge hende op til sønnen i bjergene. Men det er en helt anden historie. Jeg var
glad for at jeg genså stedet før jeg kørte videre, men nu var det på tide at komme ud til kysten
igen.

31

Den Portugisiske vestkyst

Klokken var kun omkring 12 da jeg nåede kysten ved Figueira da Foz, hvor jeg også har været en
gang før, med den kristne rejsende højskole jeg gik på i starten af 1992. Den tur var faktisk
inspirationen til at jeg tog derned igen senere samme år. Højskoleholdet hjalp til på et gartneri, som
skaffede penge til at støtte fattige forældre, i at få deres børn ordentlig passet, mens de var på
arbejde. Jeg så det ikke på rejsen nu, det lukkede også delvist ned efter 1992, men jeg gjorde nu
heller ikke det store ud af at finde det. Strandene i Figueira da Foz er rigtig fine for solbadere, men
har man set en lang hvid sandstrand har man ligesom set dem alle. Mere eller mindre. Så jeg kørte
hurtigt sydpå mod mit første mål, som både min ven i Danmark og bartenderen havde fortalt om,
Nazare, nærmere bestemt Praia do Norte. Jeg havde sat min GPS til selve byen, da jeg først ville
køre ind og bese den, inden jeg kørte ud til stranden. Jeg konstaterede hurtigt at den var meget
turistet og med mange klassiske hoteller, som jeg ikke følte for at besøge flere af lige nu. Så jeg
besluttede mig for at se Praia do Norte og køre videre mod Peniche samme dag.
Selv om bølgerne ved den almindelige strand neden for hotellerne så vilde ud, så var det intet mod
det syn der mødte mig, da min Yaris langsomt stred sig gennem den hullede og tilsandede vej ud
mod Praia do Norte. Da vejen går lidt opad, ud mod klippeskråningen, ser man ikke kysten før man
er næsten ude ved kanten. Jeg mente derfor først, at det blålige jeg kunne ane over græstotter og
buske, måtte være horisonten og at dens bevægelser skyldtes bilens hoppen på den hullede vej.
Men nej, da hav og strand kom rigtigt til syne gik det op for mig, at det ikke var horisont eller bjerge
på den anden side af pynten, men bølgerne der lignede en stor massiv mur indtil de knækkede
langt derude, på vej ind over revlerne. Et storslået og voldsomt syn! Man forstår godt, at det kun er
de absolut bedste surfere som bevæger sig derud. Selv om der denne dag kun blæste en mild
brise, var de højere end jeg har set før i stormvejr ved den jyske vestkyst. Når vejret er til det når
de op omkring 25 meter, ud for Praia do Norte. Nogle af de største bedrifter begået af surfere er
registreret der, søg eventuelt efter det på Google og se de fantastiske billeder og videoer derfra.
Eller endnu bedre, slå et smut forbi hvis du en dag er i Portugal. Et “must see” sted for alle surfere.
Jeg fulgte kysten så godt jeg kunne mod syd, de ca. 60 km. ned mod The Shell Island som
Peniche også kaldes, på grund af halvøens form. Som måske ville være en 9/10 ø hvis man havde
gradbøjning for den slags. Det er et sted man på ingen måde kan springe over når man følger
kystlinien, bare dens form og forrevne kystlinie får den til at se interessant ud på et kort. Det blev
dog en noget længere tur fordi de små veje kanter sig langs den hærgede vestkyst, rundt om
bugter og vige og op og ned af stejle smalle veje. Man kunne fristes til at tage den store vej mellem
de to byer, men jeg lover dig at det er turen og tiden værd. Kysterne her er helt unikke, medtagne
af det hårde vejr og fyldte med klippeformationer, rester af tidligere tiders kyster stikker op derude
og bliver bombarderet af bølgerne.
Jeg kørte ud på Peniche lige efter mørkets frembrud og spurgte mig for, efter et sted at overnatte.
Jeg ønskede at være et af stederne hvor surferne bor i sæsonen og fandt også frem til en åben
campingplads, lige uden for selve byen Peniche. Helt oppe på dens nordkyst og ud mod havet, kun
adskilt af den lille landevej som går rundt om halvøen. Da jeg steg ud af bilen, kunne jeg godt
mærke, at det ville blive en hårdfør oplevelse at overnatte i telt derude. Jeg følte mig ikke helt frisk
efter maveforgiftningen, så jeg valgte at leje en af de primitive bungalows, som var særdeles
billige. Jeg fandt hurtigt ud af hvorfor der stadig var åbent, selv om surferne havde forladt stedet for
sæsonen. Der boede adskillige folk fra det nordlige europa, som tilbragte efterår og vinter hernede.
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Man kunne leje en bungalow til fire personer for ca. 200€ om måneden, inklusiv forbrug. Jeg talte
senere på aftenen med to skotter som boede der hver vinter. Den lille restaurant var også åben,
men kun for diverse fastfood. Jeg valgte en pizza, desværre før jeg talte med skotterne, som var
meget tilfredse med stedet som overnatning, men hadede maden. Jeg forstår hvorfor, det var nok
det værste måltid jeg endnu har spist, bortset fra det som gav mig maveforgiftningen i Coimbra og
jeg måtte endnu engang tilbringe en aften på toilettet.
Næste dag var jeg dog nogenlunde frisk igen og gik som det første ind til byen, for at købe frugt,
brød, ost og en masse yoghurt. Skotterne havde fortalt mig at man kunne gå en udsædvanlig smuk
tur halvøen rundt på en 3-4 timer, men uden mulighed for optankning undervejs. Så jeg ville have
rigeligt med mad og drikke med ud på de små stier. Og det havde de afgjort ret i. Mange steder
kan man bevæge sig helt ud på de yderste klipper og det var endnu en særegen kystlinie, som jeg
ikke har set lignende andre stedet på rejsen. Havet er dybblåt derude og farven bliver en stærk
kontrast til det hvide skum, som dannes når bølgerne raserer klipperne. Nogle steder vil jeg anslå
at skummet har en bredde på 40-50 meter, man kan tydeligt se det på Google Earth. Skrænterne
er så ødelagte, at man nogle steder kan kravle ud på en afsats og have vandet brusende bag sig,
ind mod land. Hvor jeg så også fandt ud af at bølger ikke er til at stole på. Jeg havde ellers
iagttaget dem nogle minutter inden jeg gik ud på en naturskabt mole, men præcist i det øjeblik
valgte en lidt højere bølge at slå mod klippen og jeg måtte gå gennemblødt videre. Heldigvis
skinnede solen nu igen fra en skyfri himmel og jeg kunne tørre det meste i den stærke vind, mens
jeg spiste min madpakke.
Cirka halvvejs rundt, på halvøens vestligste punkt Cape Carvoeiro, ligger der en lille restaurant i
forbindelse med fyret, som advarer skibe mod den farlige kyst der stikker ud i Atlanterhavet. Så de
to skotter må enten have ment det var lukket, eller ikke opdaget at der hører en restaurant til. Nu
da jeg have proviant med gik jeg dog videre, min hjerne tiggede om kaffe men jeg overbeviste mig
selv om at det ville være dumt, da min mave stadig rumlede faretruende med mellemrum. Jeg gad
ikke rigtig noget bøvl derude ved at følge en af mine laster. En halv times tid senere holdt jeg igen
pause på et øde sted og følte mig virkelig alene i verden. Eneste lyde var havets brusen, vindens
susen og nogle få fugleskrig, når de kunne trænge igennem. Jeg tænkte her for første gang på at
skrive noget om den rejse jeg nu var halvanden måned henne i - det ville være det perfekte sted at
opholde sig en vinter, hvis man en dag skulle skrive en bog. Peniche blev det andet sted jeg skrev i
min lille liste over steder, som var værd at besøge en anden gang, i længere tid.
Tilbage i bungalowen tog jeg et forfriskende bad, lavede en frugtsalat af resten af frugterne og
nøjedes med det resten af aftenen, for at skåne maven for flere unødige bakterier. Jeg havde en
flaske vin og nogle øl i bilen, så jeg gik over til skotterne og tilbragte nogle timer sammen med
dem. Rigtig hyggelige fyre som heldigvis ikke havde sækkepiber med, men de måtte dog udbryde i
sang et par gange. Fin og rekreativ aften i godt selskab. Da jeg gik tilbage til min egen bungalow
stod det ned i stænger igen, vinden var omkring storm og jeg valgte i det øjeblik at køre direkte ned
til sydkysten næste dag, ned til Lagos og Algarvekysten. Jeg trængte til mere stabilt vejr med sol
og lidt varmere temperaturer og til at komme ud og mærke noget vand på kroppen, ikke kun kigge
på det fra kysten. Jeg ville godt nok køre forbi det workaway sted jeg skulle være på en uges tid
senere, men det passede mig fint, da jeg så kunne følge noget af vestkysten opad igen til den tid.
Et par hundrede kilometer ekstra, men hvad betyder det på en rejse på anslået 25.000 km.. Der er
omkring 350 kilometer af den hurtigste rute til Lagos, så jeg ville se lidt af kysten syd for Peniche,
tage motorvejen og efterfølgende hovedvej, de sidste 300 kilometer syd for Lissabon. Det burde
give mig tid til at finde et sted at overnatte i Lagos, inden det blev for sent på aftenen.
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Lagos og de fem strande

Lagos var det sidste sted jeg besøgte i 1992, før jeg drog tilbage mod Danmark via Tjekkiet. Jeg
var der i tre uger og delte en ferielejlighed med en canadier, jeg havde mødt i toget på vej derned.
Jeg husker det som en rigtig skøn tid. Lagos var dengang et af de steder i Europa hvor
rygsækrejsende mødtes, festede og udvekslede erfaringer. Jeg husker torvet med masser af unge
rejsende, smykkesælgere og liv og glade dage på strandene. Det blev også det sidste sted jeg
genså på denne rejse, resten af ruten har jeg ikke været på før, andet end på korte ferier i nogle af
byerne, som eksempelvis Rom og Lissabon, som jeg valgte at køre igennem nu, på vej sydpå.
Inden da vil jeg igen springe tilbage til en lærerig oplevelse fra 1992. Som oplevelsen jeg beskrev
tidligere i Baskerlandet hos den fantastiske familie. Da jeg i 1992 boede i Coimbra rejste jeg på en
såkaldt E303. Det er en blanket man udfylder hvis man søger job i et andet EU land og selv om
Danmark først stemte nej, var vi alligevel med i ordningen. Jeg stod derfor til rådighed for arbejde
mens jeg boede i Portugal og arbejdsløshedspengene blev sendt derned via A-kassen og videre til
en lokal bank. Første gang jeg skulle modtage dem gik noget galt, de var havnet i en bank i Madrid
i stedet for i Coimbra, en simpel fejl med et ciffer. Jeg var løbet tør for penge og havde allerede
levet tre dage uden mad, da jeg en fredag stod og diskuterede med en bankmedarbejder som
nægtede at udbetale mig noget, selv om han kunne se at pengene var på vej fra Madrid til den
følgende mandag. Jeg blev arrig fordi jeg kunne se frem til endnu tre dage uden mad og allerede
var voldsomt sulten.
To piger som også var i banken, rygsækrejsende som jeg selv og fra Australien, overhørte vores
diskussion og forstod hvad det gik ud på. Fem minutter efter de havde fået deres penge kom de
tilbage med en aflang pakke, pakket ind i gavepapir, lagde den på disken foran mig og sagde;
“Here you are, it’s for you, have a nice travel”. Da jeg senere kom ud og åbnede den, indeholdt den
en enorm sandwich. En fantastisk uselvisk gestus der dengang gjorde stort indtryk på mig, de
ventede hverken på tak eller nogen form for gengældelse. Jeg fik mine penge mandagen efter og
da jeg senere på rejsen sad i toget på vej mod Largos, stod jeg ved en fejl af på en lille station ude
på landet, der blot virkede som skiftestation. Da det var sidste tog måtte jeg vente til om morgenen
og tilbragte natten på en bænk i min sovepose. På den station mødte jeg to irere som var blevet
smidt af toget fordi de ikke havde nogen billet. De havde fået stjålet alle deres værdier dagen før
og havde ingen penge. Der var en lille bar og en lille kiosk på den station, så jeg valgte at fylde de
to uheldige rejsende op med mad, væske, togbilletter og smøger inden vi skiltes om morgenen, de
skulle den modsatte vej.
Hvad de oplevelser har lært mig er lidt svært at forklare, men min filosofi er vel senere blevet til
noget i retning af, at hvis du giver noget uselvisk til verden, til andre mennesker, så ender verden
med at give noget tilbage til dig. Hvis du ønsker det godt for andre, ender nogle af dine ønsker
med at komme tilbage til dig. Jeg tænker ikke på noget i retning af at investere penge eller tid eller
ydelser via lønarbejde, det er netop det essentielle, at det er uden forventning om at få noget igen.
Jeg tror det fungerer sådan. Forventer du gengæld kommer den ikke, forventer du intet så kommer
der noget en eller anden dag hvor du har brug for det. Det handler blot om at se det og forstå det.
Noget i retning af karma tankegangen.
Nå - først skulle jeg igennem Lissabon og det var jeg ikke helt vild med, som før nævnt bryder jeg
mig absolut ikke om at køre i storbyer. Men takket være min GPS gik det faktisk meget godt og da
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den har en funktion hvor den i rimelig god tid viser hvilken vejbane man bør holde sig til, så kom
jeg også igennem byen, over den smukke bro der fører bilisterne over floden, om på sydsiden og
ud af byen igen.
Fra Lissabon fulgte jeg så GPS’ens rute resten af vejen til Lagos, ca. tre en halv timers kørsel og
et stykke inde i landet. Jeg ankom til byen på starten af aftenen og kunne absolut intet genkende
på vej ind i den. Hvad jeg huskede som en større provinsby lignede nu en ren turistby og hoteller
var skudt op overalt. Jeg huskede den lange promenade langs havnen og fandt den efter noget tid.
Broen over floden i centrum var blevet afspærret, så jeg måtte en tur udenom, til den næste bro.
Selve promenaden var ombygget betydeligt siden 1992, men dog stadig genkendelig for mig, med
dens mange palmer langs havnen. Smukt lavet og på en måde også i respekt for omgivelserne.
Jeg blev senere fortalt, at der engang i slutningen af 90’erne var givet tilladelser til at bygge
hoteller på den ca. to kilometer lange strækning, men kort efter byggerierne var gået i gang, blev
tilladelserne trukket tilbage. Derfor er området blevet fornyet, men uden at store nye hoteller
skæmmer det.
Jeg huskede at der var en campingplads i Lagos nær centrum og vejret så ud til at være godt og
stabilt, så jeg brugte noget tid på at finde den, da min GPS ikke havde den som overnatningssted.
Det lykkedes efter en halv times søgen, den var også åben men ejeren frarådede på det kraftigste
at overnatte der i telt, da forholdene her udenfor sæsonen var for dårlige, medmindre man havde
en autocamper. Ærlig mand. Han anbefalede i stedet et hotel, hvor han mente jeg kunne få en
rigtig god pris for den uge jeg ville være i Lagos, inden mit næste workawaysted. Det lå godt nok et
lille stykke uden for centrum, men ikke langt fra de små strande vest for byen hvor jeg gerne ville
bruge nogle dage. Frem for den store strand med hotellerne på den anden side. Så jeg kørte derop
og fik en god aftale med receptionisten for en uge. Vi havnede på 110€, inklusiv morgenmad og
parkering. Især det sidste regnede jeg med var en god del af handlen for mig, belært af den ublu
pris i Porto nogle uger tidligere.
Hotellet var af ældre model fra tiden før jeg var her sidst, værelserne lettere skamferede, men rene
og ganske udmærkede efter min standart. Havde egentlig glædet mig til at sove i telt igen, men på
den anden side var det her en rigtig god base for en uges afslapning, inden næste workawaysted.
Jeg spiste en sen aftensmad på en kinesisk restaurant tæt på hotellet og så en film på tv om
aftenen. For første gang siden rejsens start. Modsat spaniolerne, så har portugiserne valgt at
tekste deres film så Clint Eastwood rent faktisk taler med sin egen stemme. Det der med dubbing
til et andet sprog er efter min mening noget fis og jeg har en fornemmelse af, at det også er derfor
portugiserne, generelt set, taler bedre engelsk end spaniolerne. Det er i hvert fald hvad jeg har
oplevet, især når man kommer lidt udenfor storbyerne.
Da jeg stod op og gik ud på balkonen for at ryge en morgensmøg, mødte jeg lejeren af mit
naboværelse, som stod og røg på sin balkon. Wolfgang er ca. et årti ældre end mig og fra
Tyskland. Han havde booket sit værelse i samme tidsrum, en uge frem. En rigtig hyggelig herre
som talte noget bedre portugisisk end jeg, det var begrænset hvad jeg kunne huske fra tidligere
rejser derned. Wolfgang havde boet i en lille landsby et stykke oppe af vestkysten, såvidt jeg
husker for 20 år siden. Der var med det samme en god kemi mellem os og vi spiste en del
middage sammen den følgende uge. Jeg gik ned for at få noget morgenmad inden de lukkede ned
for det, absolut ikke noget at skrive hjem om. Tørt brød og plastic indpakket syltetøj, lidt ost og en
næsten udrikkelig kaffe. Men pyt med det, resten af hotellet virkede godt til prisen. Det var allerede
højt solskin og varmt, i betragtning af at det nu var blevet den 3. december. Så jeg besluttede mig
for at gå en lang tur langs strandene vest for byen. I 1992 havde jeg kun besøgt den første af dem,
så jeg glædede mig til at se noget mere kystlinie til fods. Efter en kort snak mere med Wolfgang på
balkonen, pakkede jeg en lille taske med vand, frugt og brød og en varm trøje. Man skal ikke lade
sig narre af solens varme, så snart der er skygge falder temperaturen drastisk.
Strandene starter en lille kilometers gang fra hotellet og der er adgang til den første af dem fra
asfaltvejen, som går rundt langs havnen og bliver til den føromtalte promenade længere nede. Når
jeg skriver strandene i flertal, er det fordi strækningen består af fem mindre strande, adskilt af
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klipper og områder som ikke er fremkommelige langs vandet. Man må derfor gå ned af trapper
eller skråninger for at besøge hver strand, op igen og følge kysten oppe fra klipperne, indtil den
næste strand. Det er en helt særlig, flot og farverig kyststrækning med klippeformationer i havet og
gigantiske kaktus på klippeskrænterne. Kysten er godt hærget af vand og vind og man bliver
tydeligt gjort opmærksom på, at al færden mellem strandene er på eget ansvar. Stierne man kan
følge deroppe ender brat fordi de er skredet ned i havet, men bliver til nye stier nogle få meter
længere inde i land. Visse steder må man dog gå et godt stykke udenom da det tydeligvis er for
farligt at gå langs kanten.
Da jeg senere kom tilbage skrev jeg denne statusopdatering på Facebook, sammen med et lille
galleri af billeder fra ruten:
““Tror egentlig bare jeg vil holde min kaje og lade billederne tale for sig selv. Må være de 5 flottest
sammenhængende kilometer jeg har gået i mit liv.””
Jeg gik godt nok mange flotte kilometer senere på rejsen, men tror alligevel det stadig holder stik.
Besøg evt. min hjemmeside for at se billederne, eller søg efter “Lagos + beach” på nettet.
Den midterste af strandene er lidt større end de andre og den eneste jeg så lidt mennesker på.
Nogle få solbadere og et par fiskere. Jeg holdt en længere pause der og hoppede en tur i vandet
som ikke just kunne betegnes som varmt, noget i retning af temperaturen ved Vesterhavet i Juni
måned. Så en længere svømmetur blev det ikke til, men det var dejligt at komme op og lade solen
varme kroppen igennem efterfølgende. Mens jeg lå og nød de fantastiske farver som spiller
mellem det dybblå hav, den skyfri himmel, de mange gule klipper i vandet og langs stranden og de
grønne nuancer af vegetation.
Oppe på en af klipperne ligger der en lille restaurant med en fantastisk udsigt. Jeg gik derind og
købte en kop kaffe, som jeg sad ude på terrassen og drak og faldt i snak med en engelsk
turistguide, som var derinde med nogle kunder. Hun fortalte at hendes kollega sidste år var
dernede med nogle turister, hvoraf en af dem døde da vedkommende ville tage et fotografi ved
kanten og faldt ned. Jeg var selv derude på samme sted og forstår godt, at man kan fristes til at
bevæge sig den ekstra meter ud, for at få det rigtige billede i kassen. Men der er ingen tvivl om, at
man skal tage de mange skilte om nedstyrtningsfare alvorligt. Det er lumske forhold fordi kanterne
skråner lidt inden det stejle fald ned og der ligger mange småsten og sand, som man risikerer at
skride i. Så selv om kanterne er solide er de altså dødsensfarlige alligevel.
Turen tilbage gik jeg inde i land, langs landevejene og bag om de hoteller der ligger langs denne
smukke kyststrækning. De fleste ligger et stykke inde i land, fornuftigt nok med den store grad af
erosion som løbende foregår derude. Ca. halvvejs gik jeg forbi en irsk pub og fik mig et par øl
mens jeg talte med ejeren og en enkelt gæst. Han fortalte at han holdt åbent som en af de få her
udenfor højsæsonen, da han alligevel bor ovenpå baren og skal få tiden til at gå med noget. Jeg
spurgte ham til råds om en plan jeg havde, om at finde en båd at få et lift med til Gomera, når jeg
skulle besøge Mette dernede senere. Tanken var at finde en garage et sted hvor min bil kunne stå
en måneds tid og forsøge at finde en skipper på en lille båd, som ville have mig med for lidt
arbejde undervejs. Han foreslog mig at spørge hotellet mht. bilen, da de ofte har god plads her
udenfor sæsonen og at sætte nogle sedler op forskellige steder på marinaen. Han vidste at det var
en udbredt praksis, da en del sejlere faktisk søgte efter hjælp, til at sejle deres skibe til de
Kanariske Øer på den måde. Han tvivlede dog på at det ville være muligt på denne årstid, men
absolut et forsøg værd.
Tilbage på hotellet skrev jeg med det samme et opslag hvor jeg efterlyste et lift på en båd fra
Lagos til enten Gomera eller Tenerife og tilbød min arbejdskraft på turen. På et tidspunkt i januar
eller februar måned. Skulle det lykkedes at få kontakt med en sejler ville jeg planlægge efter det.
Hotellet skrev opslagene ud for mig og jeg spurgte ved samme lejlighed om muligheden for at
parkere min bil hos dem, hvis det lykkedes at finde et lift. Det måtte jeg gerne, den kunne stå i
deres kælder for et beskedent beløb, den måneds tid jeg forventede at være på Gomera. Min plan
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var så at køre op til workawaystedet og håbe på at blive kontaktet mens jeg var der og køre tilbage
til Lagos når båden sejlede. Wolfgang gik med ned til marinaen, hjalp med at tale med personalet
dernede og vi fik lov til at hænge mine opslag op.
Dagen efter fandt vi sammen med en anden gæst, en kvinde fra Canada som rejste rundt i Europa
på ubestemt tid. Jeg husker ikke hendes navn, men vi tre tilbragte nogle dage med at trave lidt
rundt i Lagos, gå på den nærmeste af de små strande for at bade og vi var en aften i biografen for
at se The Hunger Games: Mockingjay. Jeg havde set de to første og ville gerne se efterfølgeren,
men blev noget skuffet over at det kun var første del. Jeg havde ikke forstået at den var delt i to
fra teksten på plakaten. Den canadiske kvinde forlod hurtigt biografen, det var vist ikke lige hendes
stil, men Wolfgang og jeg blev enige om at det var en rigtig god fortsættelse af historien, selv om
den sluttede meget brat. Vi hang ud på det store torv i byen og talte med en del mennesker,
turister som lokale. Den gamle del af centrum lignede nogenlunde sig selv som jeg huskede den
fra 1992, selv om en del bygninger naturligvis var væk og nye kommet til med tiden. Det er en
ganske køn by med en særpræget belægning på gaderne og mange store vægmalerier på gavle
og facader. Der kommer stadig mange rygsækrejsende, men vi fik også af vide at byen er blevet et
sted for mange unge turister, som tumler fulde rundt i gaderne i højsæsonen.
Der var ikke så mange turister på dette tidspunkt af året, men dog nok til at der var en del liv i
byen, på barer og restauranter og langs promenaden. Der sad nogle gademusikanter og spillede
på gaden og vi så en del tiggere. Vi talte med nogen af dem og de viste sig at være
forhenværende turister, rygsækrejsende fra gamle dage, som var blevet hængende og løbet tør for
penge. Wolfgang var lidt forarget over at de ikke brugte tiden på at plukke frugter eller på anden
måde forsøgte at finde arbejde, men som en af dem sagde, så kunne det ikke betale sig. Tiggeriet
gav faktisk så godt, at han selv havde værelse i byen og blot trak i det beskidte “arbejdstøj” nogle
timer hver dag og kunne tigge sig til penge nok. Jeg kan selvfølgelig godt se fidusen hvis man kan
leve på den måde, men personlig har jeg da også større respekt for dem som spiller musik i
gaden, eller på anden måde laver lidt for pengene. Andre fortalte at de levede under åben himmel
hele året rundt, der var masser af steder at slå sig ned og lave en permanent lejr, selv om det
faktisk var ulovligt. Jeg blev glad for at jeg selv var taget videre i 1992 og ikke faldet for fristelsen
for at leve dette liv, selv om solen og varmen kunne trække. Lagos blev dog alligevel den tredie by
jeg skrev på min liste over steder jeg gerne ville tilbringe nogen tid senere - den har noget over sig
og der er mange muligheder for at få job.
Dagene gik med et par ture mere i vandet og ellers nyde det søde liv sammen med Wolfgang og
dem vi ellers mødte. Da tiden kom til at jeg skulle starte på mit andet workawaysted, besluttede
Wolfgang sig for at besøge stedet hvor han boede for 20 år siden, inden han skulle hjem til
Tyskland. Tæt på en by som hedder Aljezur. Da det var på vejen op langs vestkysten som jeg
alligevel ville følge og nogenlunde på min rute op til workawaystedet, aftalte vi, at han kørte med
og jeg brugte en dag ekstra på at køre derop. Så ruten den efterfølgende dag blev et stykke vest
på til Sagres, det sydvestligste punkt og derefter følge kysten nordpå til Vale Da Telha og lidt ind i
landet til Aljezur. Der var ikke så langt, så jeg ville køre Wolfgang helt ud til de mennesker han
stadig havde kontakt med og som stadig bor der.
Og som sagt så gjort. Vi pakkede bilen dagen efter og kørte til Sagres. Selv om der også her er en
del hoteller, virkede det faktisk lidt øde derude på spidsen, hvor det sydlige og det vestlige
Atlanterhav mødes. Mange tror det er Middelhavet der møder Atlanterhavet, men det er ikke rigtigt,
Middelhavet starter først længere østpå, efter Gibraltar. Vi så fortet som ligger derude og kørte ud
til havet nogle gange på ruten fra Sagres mod nord, hvor der var en del surfere i vandet. Vi forlod
kysten og kørte ind til Aljezur hvor Wolfgang ville købe ind og straks mødte nogle gamle bekendte
fra Tyskland. Nogle levede af at producere gede og fåreost i de nærliggende bjerge og andre af at
dyrke økologiske grøntsager. Vi drak kaffe sammen med dem og de fortalte at området omkring
Aljezur er beboet af mange tyskere, som har valgt at trække sig tilbage dernede. De små
landmænd er hårdt pressede af de store plantageejere, som dyrker eucalyptus til papirindustrien,
fordi træerne er så hurtigtvoksende og piner al jorden omkring for mineraler.
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Kort tid efter var vi på stedet og Wolfgang kunne gense sine gamle venner. Det virkede meget
primitivt men også som et sted i konstant udvikling, de byggede blandt andet på en lille klynge af
små huse med ler og træ. Der var bjerge hele vejen rundt og meget stille og idyllisk, de eneste lyde
jeg kunne høre var bjælder fra køer eller geder, fuglefløjt og vinden som en gang imellem fik
træerne til at bevæge sig. Vi spiste en frokost sammen og jeg fik en pose med forskelligt
hjemmebagt brød og ost med til mit workawaysted. Inden vi tog afsked fik jeg Wolfgang’s adresse i
Tyskland og besked på at komme forbi hvis jeg en dag skulle komme på de kanter. Var han ikke
hjemme skulle jeg blot gå til naboen og forklare hvem jeg er, så ville jeg få en nøgle så jeg kunne
være der til han kom hjem, eller bare bruge det til en overnatning hvis han var på en rejse igen.
Det kan man da kalde for gæstfrihed!

Landliv og hårdt arbejde, det andet workaway ophold.

Jeg skulle først være i Sao Toscada dagen efter, landsbyen som hestefarmen og mit hjem de
næste tre uger, ligger ved. Jeg kunne ankomme en dag tidligere hvis jeg ønskede det, men det
ville blive sent om aftenen, så jeg valgte en overnatning i en by på vejen derop, Alcacar Do Sal.
Jeg fandt en billig pension og en restaurant med lokalt og lækkert mad. Faktisk noget af det bedste
jeg smagte på rejsen og en fantastisk betjening. På vejen tilbage til hotellet gik jeg omkring en bar
og faldt i snak med en gruppe lokale mænd, det endte med at vi kørte ud til en af deres venner i bil
og drak nogle flere øl. Hyggeligt og lokalt, jeg har altid godt kunne lide den portugisiske kultur og
deres venlige selskab. Det er min oplevelse at portugisere generelt set er meget gæstfrie og gerne
inviterer fremmede hjem til mad eller fest. Jeg endte med at tage en taxa tilbage til pensionen, efter
en rigtig fin aften og halve nat.
Jeg havde heldigvis ikke travlt dagen efter, så jeg sov så længe som muligt og forlod pensionen
lige før kl. 12. De små 100 km. til Sao Toscada kunne jeg køre på halvanden times tid, så der var
rigeligt med tid til at besøge en borg jeg kunne se på kortet undervejs. Det viste sig at være et
hotel også, således at man for den formedes pris af 450€ kunne overnatte på et af de gamle
værelser. Jeg kan ikke huske hvad det hed, men det var et ganske fint sted og gratis at komme
ind, sålænge man ikke skulle spise eller overnatte. Jeg forstod det sådan at hotellet havde fået
tilladelse til at have deres forretning der, mod at vedligeholde de gamle bygninger og åbne for
adgang til gæster og turister.
Landskabet deropad forandrede sig markant, fra sydens ørkenlignende områder med kaktus,
Eucalyptus og sand, til en mere frodig vegetation med oliven og korktræer. Især kork var der meget
store plantager med og jeg lærte snart hvad tallene på træerne betød. Ganske enkelt det år som
barken sidst var høstet, en cyklus på omkring 10 år. Selv om mange propper i vinflaskerne nu er
plastic eller skruelåg er der stadig en stor produktion af korkpropper i området. Vejret var
fantastisk, især taget i betragtning at det nu var blevet den 8. december. Jeg var spændt på hvad
det var for et sted jeg skulle tilbringe de næste uger. Jeg holdt ind på en rasteplads med
korkplantager på begge sider og organiserede tingene i min bil igen.
Jeg fandt Tao Toscada med hjælp fra GPS’en og efterfølgenden kirken, som ligger ca. midt i byen.
Det er 15 km. syd for en større by som hedder Coruche og ca. 100 km fra Lissabon. Fra kirken
fulgte jeg den beskrivelse jeg havde fået på mail fra Gemma, den hollandske kvinde som ejer
stedet. Efter ca. to kilometer af en lettere ramponeret vej gennem skov og enge, holdt jeg foran en
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stor jernlåge til farmen, som jeg havde læst om på forhånd. Den hedder Quinta Centro Lusitano
Portugal. Med avlsheste, et par ponyer, høns, katte og tre hjemløse hunde som Gemma har taget
til sig. Jeg blev mødt af de to andre workawayere som var på stedet, David fra Israel og Jonathan
fra England. David skulle rejse dagen efter og Jonathan blev der de næste fire dage, sammen med
mig. Gemma var i Coruche for at handle, så de to unge workawayere viste mig rundt i farmens
bygninger og på de 15 tønder land omkring dem, primært med græsarealer til de i alt 12 heste. De
fortalte mig lidt om dagens forskellige opgaver, fodring af dyrene, udmugning, indsamling af æg og
en del praktiske ting som nye hegn og rydning for træ. Gemma havde overtaget farmen for nylig og
var stadig i processen med at flytte ting fra den gamle farm, ca. 20 km. derfra.
Efter et par timer kom Gemma tilbage og hun viste mig hvor jeg skulle bo de næste tre uger, et lille
hus med tre værelser hvoraf det ene skulle lejes ud til familier der vil på bondegårdsferie. Jonathan
og David boede sammen på et andet værelse og det tredie kunne jeg bruge. Farmen består
desuden af en større stald til avlshingstene, hopperne går ude på græs hele tiden. De var i gang
med at dele marken i to med hegn, så også hingstene kunne komme ud. Desuden et hus hvor
Gemma og hendes bror bor når han er der og hvor vi tilbragte aftenerne og spiste måltiderne. Et
hønsehus og en større lade hvor broderen har et lager til nogle bageriovne, han reparerer og
sælger. Alt i alt en større farm bygget i områdets klassiske stil, med hvide vægge og blå vinduer og
skodder samt en klassisk patio med mur omkring, uden for hovedbygningen. Jeg følte mig godt
modtaget og tilpas med at skulle tilbringe de næste tre uger der.
Sidst på eftermiddagen slog vi nogle af de nye hegnspæle i jorden og hen mod aftenstid gik vi ud
for at fodre hestene, hente ponyerne ind og lukke ned for natten. De andre fortalte mig om
mængden af foder hestene skulle have morgen og aften og andre praktiske ting, jeg skulle vide for
at kunne gøre arbejdet selv. Der kom ikke flere workawayere i tiden op mod jul, så der ville kun
være mig tilbage, når Jonathan tog afsted. Vi spiste i det store køkken i hovedhuset og tilbragte
aftenen foran kaminen i stuen, som blev tændt op hver dag. Selv om temperaturen nåede op
omkring de 20 grader om dagen, blev det temmelig koldt når solen gik ned og endnu koldere om
natten. Radiatorer fandtes ikke på stedet, så en tyk sweater om aftenen og ekstra tæpper om
natten. Gården er ikke tilsluttet til elværket, så i løbet af dagen er der ingen strøm. Gemma havde
dog anskaffet en dieselgenerator som blev tændt hen af aftenen og kørte nogle timer, så alt kunne
lades op og hun kunne se lidt tv. Standart udstyr ved fodring morgen og aften var derfor
pandelamper og lommelygter.
Jeg fik de nødvendige ting ud af bilen og indrettet mig på mit nye værelse. Dagen startede kl. 7 om
morgenen med fodring af høns og indsamling af æg, hvorefter Gemma lavede morgenmad og
kaffe, som blev indtaget i fuld påklædning, der var endnu temmeligt koldt i køkkenet. Kl. 8 gik vi i
stalden og fodrede heste med hø og kraftfoder, derefter hundene. De tre hunde stod lænkede til
hver deres træ hele dagen, desværre er det mere eller mindre almindeligt Portugal og noget jeg
havde meget svært ved at forene mig med. Jeg diskuterede det en dag med Gemma og hun
forklarede mig at det var planen, at der skulle bygges hundehuse til dem, men her og nu var det
nødvendigt med vagthunde. De havde for nyligt havde haft indbrud i laden, formodentlig af nogle af
de mange zigøjnere som hun mente huserede i området. Lokale beboere havde set dem slå lejr
ikke så langt derfra. Jeg ved ikke helt om jeg køber den, jeg ville i hvert fald ønske mig nogle bedre
beviser før jeg beskyldte nogen bestemt for det. Men jeg indså at jeg ikke kunne gøre noget ved de
lænkede hunde og havde valget mellem at forlade stedet, eller prøve at gøre så meget for
hundene som jeg kunne, mens jeg var der. Jeg valgte det sidste og gjorde det til en vane at gå en
tur med dem på skift, morgen og aften.
Efter hundene var fodret af skulle der muges ud i hestenes båse og strøs nyt hø. Jeg iagttog mens
Jonathan og David trak en hest til en tom bås, mens den bås den stod i, blev gjort ren, derefter den
næste og så videre. Jeg var imponeret af deres størrelse, de er jo enorme de dyr. Det gik let med
de tre ældste hingste, men de to yngste var noget mere temperamentsfulde og de flyttede kun den
ene af dem, med lidt tumult til følge. Den sidste blev der først muget ud ved når Gemma kunne
hjælpe, den var ganske enkelt for svær at tumle for den uerfarne. Jeg arbejde tidligere i mit liv på
et økologisk landbrug, et af de såkaldte miljøer der også havde unge boende, som på den ene
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eller anden måde var havnet i kriminalitet. Nørremarksgården, som det hed, havde produktion af
økologisk mælk, en ca. 50 malkekøer og diverse andre dyr som får og geder, men ingen heste. Så
arbejdet med dem var nyt for mig, men jeg fandt hurtigt ud af at man var nødt til at vise dem, hvem
der bestemmer farten og være rimelig hård, hvis de forsøgte at overtage. Gemma viste mig
hvordan man skulle give dem et rap over snuden med rebet man trak dem med, men jeg syntes nu
ikke det var nødvendigt, lidt hård tale og et hårdt træk i grimen blev min foretrukne løsning. Jeg er
selvfølgelig godt klar over at jeg kunne tillade mig en mindre hård opdragelse af dem, da jeg kun
skulle være der kort tid, Gemma’s situation var anderledes, fordi hun skulle indgyde den
nødvendige respekt hos dem fremover også. Alligevel mener jeg godt metodens hårdhed kan
diskuteres, lidt ligesom med børneopdragelse, uden at sammenligne iøvrigt.
Således foregik formiddagen i stalden og med dyrene og eftermiddagen var fri til andre gøremål.
Primært skulle der bankes en masse pæle i jorden til det nye hegn og pælene hentes på den
gamle farm, hvor de først skulle op af jorden. Et større arbejde som vi fik lavet inden Jonathan tog
afsted. Vi havde allerede sagt farvel til David om eftermiddagen, så vidt jeg husker skulle han
videre til Spanien og arbejde et nyt sted. Inden aftensmaden skulle der igen fodres og ponyerne
lukkes ind, de havde en lille fold for dem selv ved siden af hønsehuset. Igen blev generatoren
startet og brændeovnen tændt, så vi kunne hygge i hovedbygningen efter opvasken, som
workawayerne tog sig af, Gemma lavede alt maden. En rutine som kom til at være min hverdag
efter Jonathan forlod farmen et par dage senere. Disse første dage var Gemma’s bror der også,
men han tog til Holland et par dage senere og blev der til jeg senere tog afsted igen.
Dagene gik og den ene tog den anden, vi fik det nye hegn gjort færdigt, jeg fik alt det gamle hegn
omkring de 15 tønder land efterset og repareret. Vi byggede låger og reparerede hønsehus,
hentede hø på en nærliggende gård hver uge og kraftfoder på en landbrugscentral. Jeg havde et
par fridage i perioden, men generelt arbejdede jeg vel langt mere end nogen kunne forvente for
kost og logi, noget der nærmede sig en 8-10 timer om dagen. Jeg gjorde det frivilligt, Gemma
døjede med en skulderskade og jeg må faktisk indrømme at jeg nød at bruge min krop til noget
fysisk hårdt arbejde. Og desuden der var jo ikke så meget andet at lave derude. Gemma lavede
fortrinlig mad og var desuden et både hyggeligt og interessant selskab om aftenen, selv om vi
havde en del meningsudvekslinger, hvor vi aldrig ville blive enige. Men det var jo også en af
hovedformålene med rejsen, at møde andre kulturer, meninger og holdninger. Det ville blive svært
kedeligt at sidde i en rundkreds og være 100% enige om alting.
På en af mine fridage kørte jeg ind til Coruche og købte julegaver til min familie som jeg samlede i
en pakke og sendte til Danmark. Jeg var chokeret over prisen, men skulle selvfølgelig have forhørt
mig før de satte frimærkerne på. Det kostede mig den nette som af 80€, mere end indholdet. Men
pyt, pakken nåede frem til jul og jeg syntes jeg ville give min familie en lille erstatning for mit
fravær. Samme dag fandt jeg også en mekaniker der kunne udskifte to dæk som var slidt ned, en
udgift jeg havde regnet med hjemmefra, da jeg godt var klar over de sang på sidste vers. Prisen for
dem var en del mindre end i Danmark, så godt jeg ventede med det. Det har så vist sig senere at
dækkene var så forskellige fra de andre dæk, at de ikke har været lovlige at køre med flere i lande,
men det opdagede ingen færdselsbetjente undervejs. Dog var det muligvis skyld i, at jeg på et
senere tidspunkt kom ud for en noget skrækindjagende oplevelse, men mere om det senere.
Overordnet havde min lille Yaris klaret rejsens første 6000 km. fantastisk godt, det var første
værkstedsbesøg og planlagt. Den kørte fint i bjergene, startede altid som den skulle og den har
ikke haft nogen problemer med varme eller olieforbrug. Jeg havde kørt på elendige
vejbelægninger, men indtil videre ikke haft nogen problemer af den grund. Jeg kunne måske ønske
mig en bil jeg kunne overnatte i næste gang, det ville give lidt større frihed, men den skulle så også
være større og ville være mere besværlig at parkere. Jeg vil senere give dig en beskrivelse af
hvordan jeg havde indrettet mig i bilen og hvad jeg havde medbragt. Mine ture til Coruche var gode
og nødvendige afbræk fra landlivet og det hårde arbejde.
Jeg var generelt glad for mit ophold på Gemma’s farm og især for en del nye færdigheder, som jeg
nødvendigvis tilegnede mig. Arbejdet med hestene som det bedste, jeg endte faktisk med at
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komme til at holde meget af de store dyr. December gik og Gemma og jeg holdt en hyggelig
juleaften, der egentlig ikke var så forskellig fra de andre aftener, udover at vi gjorde lidt mere ud af
maden. Men da ingen af os er særligt juleinteresserede passede det os meget godt. Hestene
skulle jo alligevel have mad og muges ud ved. Jeg havde planlagt at blive der nogle dage mere, til
efter nytår, men en fantastisk besked fra min gode ven og gamle højskolekammerat, Jette, fik mig
til at droppe det. Hun var faktisk med på turen i 1992, sammen med højskolen, så på en sjov måde
binder det mine rejser yderligere sammen. Jette ville gerne tilbringe nogle ugers ferie sydpå og
forseslog at vi kunne bruge dem sammen i det sydlige Portugal, hvis jeg havde lyst til det. Og det
havde jeg selvfølgelig, jeg var ovenud glad for udsigten til at få selskab af en ven hjemmefra og
køre noget af min rejse, sammen med hende. Fantastisk!
Vi aftalte at jeg hentede hende i Faro lufthavn et par dage før nytårsaften, så vi kunne fejre den
sammen i Lagos. Vi talte om at blive alle tre uger i Lagos, men det blev heldigvis ændret hen af
vejen. Gemma var ikke helt tilfreds med min beslutning, hun havde håbet på at jeg kunne blive til
efter nytår og til nogle nye workawayere ankom. Hun var stadig lidt belastet af sin skulder, men jeg
insisterede på at det måtte blive sådan. Vi havde aftalt, at den ekstra tid jeg havde sagt jeg kunne
blive der, var med det forbehold, at jeg kunne lave det om. Det viste sig så at blive nødvendigt. Jeg
må indrømme at jeg også var ved at føle mig en smule brugt og så frem til at kunne disponere fuldt
ud over mine dage og tid igen, så Jette’s mail kom på det helt rigtige tidspunkt. Ikke at der af den
grund blev nogen dårlig stemning mellem Gemma og jeg, vi tog afsked på bedste maner og vi har
siden hold kontakt via Facebook. En stor tak til Gemma for tiden på farmen og en stor anbefaling til
andre workawayere som får lyst til landlivet. Hun er en gæv kvinde som de fleste kan lære meget
af!

Algarvekysten

Der er ca. 250 km fra farmen til Faro lufthavn, så jeg havde god tid til at køre derned da Jette’s fly
først ankom tidligt på aftenen. Jeg havde haft kontakt til bestyreren af vandrehjemmet i Lagos
dagen før og sikret mig, at de havde et ledigt to-mands værelse til os. Det var med en vis risiko da
jeg ikke havde set værelserne, kun hjulpet den canadiske kvinde med at slæbe hendes ejendele
derned, sammen med Wolfgang. Jeg var i rigtig godt humør da jeg kørte ud af Sao Toscada, først
og fremmest fordi jeg glædede mig til at møde Jette, som har været en rigtig god ven gennem
mange år. Men også fordi jeg havde arbejdet hårdt og længe, næsten hver dag i tre uger og
trængte til noget andet, til at komme videre på min rejse.

Hr. P, indretning og grej.
Inden jeg fortsætter rejsen sammen med Jette vil jeg kort fortælle lidt om, hvordan jeg havde
indrettet mig i min lille Yaris. Den fik navnet Hr. P. da jeg overtog den efter min morbror Allan. Som
før nævnt ville jeg have plads til to passagerer og da bagsædet er delt, havde jeg kun lagt
dobbeltsædet ned så der var et sæde fri, udover passagersædet foran. Jeg medbragte en del grej
som fyldte meget. Noget af det kunne være i den tagboks jeg havde monteret, et tunneltelt, en
bivuak, to luftmadrasser, soveposer i forskellige tykkelser, sengetøj, noget ekstra varmt tøj, regntøj
og støvler. Desuden købte jeg en hængekøje undervejs.
I selve bilen havde jeg organiseret tøj og udstyr i fem kasser og tre tasker. En kasse til
køkkenudstyr inklusiv små gasflasker og brændere. En kasse til andet grej som lygter, tov,
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foldespade, økse, sav og en del værktøj. Ting som var praktiske til overnatning i naturen. En kasse
til madvarer og en kasse til de små beklædningsdele som ofte skiftes ud, underbukser og T-shirts.
Den sidste kasse med toilet og badeting. Eksempelvis bruger jeg kontaktlinser og skulle have med
til et helt år. En del naturmedicin og ellers et års forbrug af diverse personlig forplejning. Den ene
taske var en rygsæk som jeg normalt fyldte vasketøj i, men også brugte hvis jeg skulle væk fra
bilen i længere tid. En større taske med det resterende tøj og en mindre taske som jeg tog med ud
i byen, hvis jeg efterlod bilen på en parkering. Derudover en taske til en bærbar computer og
forskelligt digitalt grej, som ekstern harddisk til billeder, opladere, kamera, ledninger og ekstra
telefon.
Jeg havde lavet fem dvd’er med mp3 musik og under sædet havde jeg forskellige kort over
Europa. Og så var der jo Gekke, den lille figur som fulgte mig på hele rejsen og var min maskot.
Han var placeret på instrument panelet og holdt øje med alt. Det eneste stykke udstyr jeg aldrig fik
brug for var foldespaden, ellers kom alt andet i brug. Hvis jeg skulle nævne noget absolut “must
have” på sådan en rejse, vil jeg nævne gaffatape, tov, lygter og en skarp kniv der kan holde til at
blive brugt. Udover alt det åbenlyse naturligvis, noget at sove i og lave mad på. Og øverst på listen
min GPS, den ville jeg meget nødig have undværet. Selv om den tog fejl nogle gange var den en
stor hjælp, især i byerne.
—————
Jeg ankom til Faro nogle timer før jeg skulle hente Jette og kørte ud til kysten for at se den i
ventetiden. Det er muligt jeg valgte den forkerte strækning, men mit indtryk af Faro blev, at jeg ikke
havde lyst til at bruge mere tid der. Noget med måden hoteller og feriehuse var placeret og
manglen på indkøbsmuligheder og restauranter. Jeg ved godt det var uden for sæson og det kun
beror på en mavefornemmelse, men jeg tror jeg ville være kørt videre, selv om det havde været
højsæson med liv på gader og strande. Jeg kørte til lufthavnen og ventede en times tid før Jette
dukkede frem i mængden af passagerer. Hvor var det godt at se et kendt menneske igen. Ikke
fordi jeg savnede at være sammen med mennekser jeg kendte hjemmefra, jeg havde jo indrettet
mig på at møde nye mennesker i lang tid frem. Men det gjorde alligevel et eller andet, da der
dukkede en god ven frem i mængden, som jeg skulle tilbringe de næste uger sammen med. Det
var fedt!
Vi er begge begejstrede for David Bowie som stadig levede på det tidspunkt, så vi kørte de 90
kilometer til Lagos til numre fra Hunky Dory, mens vi snakkede lidt om hvad vi skulle. En mulighed
var at blive i Lagos som en base de 16 dage, før Jette skulle flyve retur. Afstandene på Algarve
kysten er ikke større, end man kan se det meste på dagsture. Først og fremmest skulle vi jo fejre
nytåret, så vi bestemte os for at se tiden an til efter det. Det ændrede sig dog hurtigt da vi så vores
værelse og især køkkenet på vandrehjemmet. Alt var decideret beskidt, ingen ryddede op efter sig
selv i køkkenet og stedet var under ombygning, med en masse larm og støv til følge. Hvis jeg
havde været der alene var det måske en anden sag, jeg havde ikke hørt noget fra nogen skippere
vedrørende mine opslag om et lift med en båd, så jeg ville nok have valgt at give det et par uger i
Lagos. Men det korte af det lange, vi besluttede os for at blive på vandrehjemmet til den 4. januar,
derefter køre hen langs kysten mod øst og finde andre overnatningsmuligheder som vi kom frem.
Det blev nytårsaften og jeg mener ikke jeg før har fejret nytår andre steder end i Danmark. Det er
jo ikke et emne som ret mange mennesker taler om, medmindre det er lige omkring årsskiftet, så
det er heller ikke et emne jeg før har debateret med andre rejsende eller lokale. Jeg havde derfor
en forventning om, at det nok blev fejret på nogenlunde samme måde, som det jeg var vant til
hjemmefra. Med masser af fyrværkeri, fester og mennesker på gaden til langt ud på natten. Hvor
var det egentlig befriende at opleve, at sådan forholder det sig slet ikke, ikke i Portugal i hvert fald.
Det skødesløse og unødvendige overforbrug af nytårsskyts i Danmark eksisterede ikke dernede,
meget få mennesker køber det til privat brug. Jeg så faktisk ikke nogen steder hvor det kunne
købes. I en by af Lagos’ størrelse ville der i Danmark være konstant affyring af raketter, romerlys,
sole og kanonslag fra eftermiddag til langt ud på natten, naturligvis toppende omkring midnat. I
Lagos var det begrænset til ca. 10 minutter fra kl. 0.00 til 0.10 på en plads midt i byen, arrangeret

42

af bystyret. Folk kom så fra nær og fjern for at kigge på, kun nogle få havde et par små romerlys
eller andet medbragt.
Nu er det ikke fordi jeg er modstander af fyrværkeri ved festlige lejligheder, men jeg fandt det så
behageligt at deltage i denne nytårsaften og jeg mener det har taget overhånd i Danmark. Jeg
fatter ikke, hvorfor nogle mennesker føler behov for at fyre deres egne dyrt indkøbte raketter af,
nogen ligefrem i konkurrence med naboen om, hvis der er størst og mest farvestrålende. Det er da
komplet ligegyldigt hvilken hånd der holdt den lighter, som antændte lunten. Jeg har ikke købt
fyrværkeri siden jeg var barn og det er altså ikke fordi jeg er udpræget nærig. Men jeg mener
virkelig at naboens fyrværkeri kan være lige så godt og pænt som det jeg selv kunne have indkøbt.
Hvorfor ikke lægge noget i en fælles kasse, brænde det af sammen og glædes over synet i
fællesskab? Langt mere socialt og mellemmenneskeligt. Jeg gad egentlig vide hvordan det
forholder sig i andre europæiske lande…
Vi brugte den lille uge i Lagos på at gå turen langs de fem strande, så Jette også kunne se den
smukke strækning. På en tur over til den lange og turistede strand og ellers på at se den lille
bymidte, med dens vægmalerier og farvede huse. Det er altså en ganske smuk by og jeg mener
stadig Lagos en by man bør se hvis man besøger Algarvekysten. Især hvis man sammenligner
med vores næste overnatningssted, som vi fandt via booking.com i Portimao. Vi kørte langsomt
langs kysten dertil og så nogle smukke strande undervejs, hvor især en var bemærkelsesværdig.
Vi kørte ned af en stejl vej og havnede på en lille strand, hvor der kun var en lille lukket restaurant
og en slidske til fiskerbåde. Vi sad en times tid på den lille strand og spiste en madpakke, til jeg
opdagede hvad der lignede et hul i klippevæggen. Ved nærmere udforskning viste det sig at være
en ca. 50 meter lang tunnel man lige akkurat kunne gå igennem. På den anden side åbnede sig en
langt større strand og man havde virkelig fornemmelsen af, at man havde opdaget en hel ny
verden, da den dukkede op efter tusmørket inde i tunellen. Benegail Beach hedder den.
En opdagelse jeg havde gjort mig, med de mange strande jeg havde været på, var deres
forskellige lyde og melodier. Jeg kalder det melodier fordi hver strand har sin helt egen rytme i
bølgernes skvulp hen over bunden, op over land og igen en lyd, når de trækker sig tilbage. Jeg
fandt på et tidspunkt på, at jeg ville optage de mange forskellige sekvenser og prøve at lave noget
melodisk ud af det, men glemte det igen. Men denne her strand havde sin helt egen smukke lyd på
grund af millioner af store muslingeskaller, som prægede hele stranden i en 3-4 meter bred stribe,
hvor vand og sand mødtes. Strandkanten var meget stejl så bølgerne var store og samtidigt
presses havet ind med ekstra fart mellem klipperne, på hver side af stranden. Det resulterede i
meget høje brus når bølgerne var på vej ind og en meget høj klaprende lyd når når de trak sig
tilbage, fordi de mange muslingeskaller bevægede sig mod hinanden. Meget melodisk og højt og
næsten konstant i sin rytme. Det ærger mig virkeligt at jeg ikke fik det optaget på min telefon.
Men Portimao. Den har en lang lang strandpromenade og en fin strand med masser af klipper på
den ene side og en ca. 100 meter bred sandstrand på den anden. Jeg kan lige forestille mig det
menneskehav der må være om sommeren, noget jeg normalt helst undgår. Nu var der kun få
mennesker. Men det som skæmmede området var kolosserne af hoteller langs hele promenaden
og omkring en halv kilometer ind i land, det ene bygget i et forsøg på at overgå det andet i højde
og drøjde. Det er og bliver aldrig min form for ferie, at være i myriaden af tusindvis af turister og
tilbringe hele dagen i mængden på stranden. Undskyld, men det skræmmer mig næsten at blive
spærret inde der. Vi havde som sagt fundet et hotel via booking.com, heldigvis et stykke længere
inde i land og i noget der lignede en hel ferieby med masser af små huse og lejligheder. Værelset
var som sådan ok og da vi kørte nogle fine ture mens vi var der og så strandene på begge sider af
Portimao, var det til at leve med at vi havde booket studiolejligheden i tre dage. Men nok om
Portimao.
Vi kørte videre ad de små veje langs kysten så godt vi kunne. Yderst smukke strækninger og uden
de mange hoteller. Det er tydeligvis velhavere som har deres sommerresidenser her. Oppe på
skrænterne langs kysten, var der klynger af arkitektdesignede huse med fantastiske udsigter og
med swimmingpool i haverne, der selvfølgelig var omkransede af hegn. Man kan se dem tydeligt
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på Google Earth. Men man forstår dem virkeligt godt, det er smukke omgivelser, med små havne,
bugte og vige og med klipperester stikkende op derude i havet. Et meget dybblåt hav med mange
grønne nuancer. På et tidspunkt så vi et idyllisk lille hus til leje i en af landsbyerne, næsten ned til
havet. Vi forsøgte at ringe til det nummer som stod på væggen, men uden at komme i kontakt med
ejerne. Så vi forsøgte os igen med booking.com for at finde vores næste overnatningsmulighed. Vi
valgte kun at finde adresser denne gang og så se stederne an inden vi bookede.
Der er kun 40 km. mellem Portimao og Albufeira, men da vi fulgte kysten og stod ud og betragtede
landskab og strand mange gang undervejs. tog det os en 4-5 timer, før vi forsøgte os med det
første hotel i Albufeira. Det var på byens østlige side og her var der igen masser af store hoteller
og brede strande. Vi kiggede på et par studiolejligheder med køkkener, men valgte heldigvis at
droppe dem. Det tredie sted vi havde fundet på GPS’en var i byens vestlige ende, som også var
den gamle bydel og med en helt anden atmosfære. Det viste sig at være et lille hus med få
lejligheder, vi ringede på det nummer som var oplyst på døren og en yngre kvinde dukkede op kort
tid efter. Vi blev vist op til en treværelses lejlighed med rigtigt køkken og en stor terrasse, med
udsigt over havet. Prisen var nogenlunde den samme som studiolejlighederne og efter lidt
forhandling fik vi den pruttet ned i noget der forekom decideret billigt, forudsat vi lejede det de 8
dage Jette havde tilbage. Jeg husker ikke den nøjagtige pris, men mener vi landede på 20€ pr.
nat. Vi slog til og havde nu en rigtig god base for resten af tiden vi skulle være sammen. Jette fik
stuen da hun mediterer og dyrker yoga om morgenen, jeg fik soveværelset, begge dele med
udgang til terrassen. Det tredie værelse var låst, men fred være med det, vi havde jo ikke rigtig
brug for mere plads.
Den næste uge gik med at udforske strandene på begge sider af Albufeira, i byens gamle bydel og
en del ture ind i land, for at besøge nogle af byerne i de nærliggende bjerge. Nabogaden til den
gade vores lejlighed lå på hed ikke mindre end Rua Sir Cliff Richard. Forklaringen på det var ifølge
en lokal mand vi talte med, at Cliff Richard har gjort en masse for byen og tilbringer en del af året i
sin residens udenfor den, på en bjergskråning. Vi besøgte byens havneområde lidt vest for
lejligheden og jeg fik lov til at hænge mit opslag op der. Et forsøg værd, selv om jeg på det
tidspunkt var ved at opgive tanken om at sejle til de Kanariske øer, det var jo trods alt vinter og
meget få både ville krydse strækningen.
Af de byer vi besøgte, vil jeg nævne tre af dem som er særligt seværdige, Loulé, Alte og Silves.
Loulé er en mellemstor by og vi tog dertil for at besøge et indendørs marked, vi havde hørt om
tidligere. Stort var det og en blandet landhandel af lokale varer, som kød og fisk, grønt og frugt, en
masse friske krydderier og teer, honning og en masse håndlavede ting og sager. Skøn blanding af
dufte og farver som tilsyneladende tiltrak masser af mennesker. Det mindede mig lidt om medinaen
i Marakesh fra rejsen til Marokko med højskolen. Mens Jette købte yderligere ind, min tålmodighed
på markeder er ikke særlig stor, sad jeg og drak et par kopper kaffe ved et lille bord, hvor jeg fik
selskab af en mand fra Holland, som havde slået sig ned i området. Han fortalte at husene og
jorden var meget billige og at man med få midler kunne starte op på en frisk. Han levede selv af en
pension og salget af sit hus i Holland og havde tænkt sig at bo der resten af livet. Det er mit indtryk
at rigtig mange, oftest lidt ældre nordeuropæere, bosætter sig nær sydkysterne og lever et liv med
lidt flere solskinstimer og varme. Og kan leve billigt med de lokale produkter og priser. Det kan man
jo godt forstå, da en dansk pension eksempelvis rækker noget længere hernede. Jeg kender ikke
reglerne i andre lande, men i Danmark skal man have boet i landet i 45 år før man kan tage
folkepensionen med sig.
Silves ligger en små 20 km nord for kysten vest for Albufeira. Byen som sådan er ikke så
spændende, men området omkring den er virkelig storslået. Det er kendt for to store dæmninger,
den ene kan man køre op på hvor udsigten er helt fantastisk til søerne nedenfor og bjergene
omkring dem. Kører man rundt om det nærmeste bjerg snor en flod sig gennem de frodige
skovarealer. Nærmest malerisk og dejligt at se noget andet natur. På vejen dertil var vi kørt
gennem citron og appelsinplantager, igen en helt anden fauna end få kilometer sydpå langs
strandene.
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Alte er en meget gammel by med smalle brostensgader, damme og små floder. De gamle huse er
velholdte og man får indtryk af at hoppe ind i en tidsmaskine og blive ført tilbage til fordums tid. Der
var meget stille og det virkede som om alt var gået i stå. Lige indtil en turistbus stoppede ved torvet
og det myldrede ud med japanere med store kameraer. I en by som denne, med meget få og små
butikker for turister og kun enkelte restauranter og cafeer, forstår jeg virkelig godt hvis de lokale er
trætte af turisterne. De kommer alle for at opleve idylen og freden i et lille uspoleret samfund og
forårsager netop, at det de kommer for at opleve, krakelerer. Og vi var selv med til det og en del af
det, selv om det nok ikke virkede så voldsomt at en lille Yaris tøffede ind med to personer. Modsat
promenaderne og hotelbyerne, hvor de fleste lokale lever af turismen, så er de fleste mennesker i
Alte ældre borgere, som formodentlig har boet der hele deres liv.
Dagene gik og vi nød hinandens selskab og Jette især varmen, mens hun nu havde den. Det blev
lettere køligt om aftenen, men jeg vil tro temperaturen i solen lå på mellem 20 og 25 grader i
Januar måned, højere end normalt på de kanter. Men det gælder vel mere eller mindre hele
Europa i disse tider med drivhuseffekt, eller hvad nu årsagen er. Ingen af os kom i vandet i de par
uger, kun fødderne blev våde. Men det var helt sikkert muligt at solbade hvis man var til det og
området kan sagtens anbefales til en lille ferie på den tid af året. Personligt ville jeg blive væk fra
de fleste steder langs Algarvekysten i højsæsonen, men jeg er sikker på at man også her kan finde
små perler, som den store mængde af turister ikke kommer på.
Det blev tid til at køre Jette til lufthavnen igen, noget vemodigt efter 16 skønne dage. Da hun gik
gennem security og forsvandt i mængden, kunne jeg godt mærke, at der skulle lidt omstilling til for
at holde på rejselysten. Men når jeg nu reflekterer over det har det været en god og sund vekslen i
rejseform. Det er bare meget anderledes når man er to eller flere som rejser sammen og det var
helt tydelig, at jeg i den tid hvor Jette og jeg var sammen, kun sjældent talte med andre mennesker
- og kun i kortere tid. Til forskel fra når jeg rejste alene og næsten dagligt havde længere samtaler
med, eller enddog rejste videre sammen med, andre. Det vælger man naturligvis selv, hvorvidt
man kontakter andre når man rejser som par eller gruppe, men den kontakt man får fra andre,
henvendelserne, er langt færre. Jeg syntes ikke noget er bedre end andet, det er afgjort også
dejligt at have en anden person at dele rejseoplevelser med. Det er blot forskelligt. Det havde i
hvert fald været nogle fantastiske uger sammen med Jette og jeg var meget taknemmelig for
besøget og rejseselskabet!
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Spanien
Det var blevet den 14. januar og jeg sad i bilen, efter jeg havde kørt Jette til lufthavnen. Alene igen
var det på tide at planlægge den næste tid. Jeg havde efterhånden helt opgivet at finde en båd,
der ville have mig med til de Kanariske øer. En af aftenerne i lejligheden i Albufeira havde jeg
undersøgt priser på en færge. Den billigste rute var fra Cadiz, noget i retningen af 3-400€, så det
var udelukket, alt for dyrt Jeg var stadig fast besluttet på at overholde aftalen med Mette og
besøge hende på Gomera, senest til februar. Så beslutningen blev at køre til Spanien nu, finde et
rart sted at være langs kysten og undersøge mulighederne med fly til Tenerife, i den kommende
tid. Jeg vidste at der er en lufthavn i Malaga, så det blev mit første mål. Godt nok en længere
strækning på 400 km., men jeg valgte at springe over kystlinen rundt om Gibraltar og køre
motorvej i et stræk, iflg. min GPS ca. fire timers kørsel. Eneste lille aberdabei var så, at den billige
parkering til bilen lå i den stik modsatte retning, nemlig hotelkælderen i Lagos, men det måtte være
muligt at finde en anden løsning tættere på.
Jeg har aldrig været ved Spaniens sydkyst før, jeg har som før nævnt ikke den store hang til
charterrejser med all-inclusive hoteller og menneskefyldte sandstrande. Det betød ikke så meget at
jeg kom til at springe over en del kystlinie, jeg havde allerede havde set promenader og hoteller
nok, som jeg antog ville ligge på en lige linie langs kysten, hele Gibraltar rundt. Det passede mig
fint at spare lidt tid på motorvej og køre direkte til Malaga, hvor jeg formodentlig alligevel ville ende
på et af hotellerne langs promenaden. Men den tid den sorg, jeg skruede op for musikken og sang
med på hvad jeg kunne. Humøret højt og jeg var egentlig glad for at være alene igen. På trods af,
eller måske nærmere på grund af, min uafklarede situation, følte jeg mig helt fri og jeg havde alle
tænkelige muligheder foran mig. Havde jeg haft kaleche på bilen, havde jeg rullet den ned og følt
mig som medvirkende i en amerikansk film, kørende på Route 66 og ud for at dyrke friheden.

Costa del Sol

♪♫♪♪ Når solen den forsvinder fra de hjemlige himmelstrøg, ja så forsvinder jeg også
sydpå til Spanien & mit luksus-eksil, for at te mig som en tosse
på Costa’ del Sol hvor solen den danser ♪♫♪♪
C.V. Jørgensen, Costa del Sol
Ingen tvivl om at Costa del Sol er et paradis for rigtig mange mennesker, Jeg forstår egentlig godt
dem som hiver teltpælene op og flytter derned for at nyde deres otium. I min egen familie arvede et
par en mindre formue og flyttede til Torremolinos, sammen med deres børn og rigtig mange andre
danskere. Vi er vel her ude over diskussionen om turister eller rejsende. Mange af de mennesker
der med C.V.’s ord, flytter i eksil i de varme lande, flytter i kolonier som er decideret danske, finder
danske skoler og danske venner og dansk kultur. Og der er rigtig mange af dem dernede, så
mange at man uundgåeligt støder på dem. Jeg har egentlig ikke en holdning til om det er godt eller
skidt, jeg er jo selv stor nyder af frihed og bevægeligsfrihed. Men det er bekymrende at der
generelt set, er stor modstand mod at mennesker fra syden, eller østen for den sags skyld, flytter
nordpå. De må endelig ikke blive for mange. Jeg ved ikke hvordan spaniolerne forholder sig til
kolonierne af danskere, tyskere eller englændere på solkysten, men jeg gætter på, at man på
regeringsniveau er godt tilfredse med den kapital de tager med sig og forbruger. Også selv om de
er flyttet i skattely.
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Jeg ankom til Malaga sidst på eftermiddagen og besluttede mig for at finde overnatning for et par
nætter til at begynde med, så jeg holdt ind til siden og gav booking.com appen lov til at bruge
mobildata igen. Jeg havde valgt at lade min Iphone bruge en lille smule mobildata på Mail,
Messenger og Whatsapp, men slå alt andet fra. På den måde var jeg i løbende kontakt med familie
og venner uden det blev for dyrt. På et tidspunkt var Facebook app’en tændt og så lærer man på
den hårde måde, hvad det kan koste at tappe data fra roaming tjenesterne. Uanstændigt dyrt. Så
alt andet var slået fra, medmindre jeg som nu skulle bruge en app i kort tid. Jeg fandt ikke noget
jeg ville booke til en ordentlig pris i Malaga by, så jeg udvidede søgningen og fandt et lille billigt
pensionat i Almunecar, 75 km. længere mod øst. Det så OK ud og havde wifi på værelset, så jeg
bookede det med det samme for to dage. Jeg ville bruge aftenen på at planlægge min “ferie i
rejsen” til Gomera så det var på plads. Desuden følte jeg intet behov for at besøge Malaga, jeg har
ingen som helst rationel forklaring, men på en eller anden måde får jeg en form for aversion imod
navnet. Måske fra gamle “Spies rejs og vær glad reklamer”, eller noget i den stil. Almunecar lød
mere lovende.
En times tid senere var jeg i Almunecar og måtte cirkle rundt i gaderne omkring pensionen noget
tid, før jeg fandt et sted at parkere bilen. Der var gratis parkering, men jeg forstod på skiltene at
området blev brugt til markedsplads om onsdagen, så jeg måtte ud og finde et andet sted dagen
efter. Jeg gik op til pensionen og havde for første gang på rejsen en dårlig oplevelse med
personale. Den ældre dame i skranken talte intet engelsk så jeg måtte forsøge med mit næsten
ikke-eksisterende spanske. Hun kunne ikke se min booking nogen steder, så jeg viste hende
kvitteringen fra app’en, hvilket hun ikke accepterede og fastholdt, at den skulle komme frem på
hendes computer, før den var gået igennem. Hun ville så have mig til at lægge pengene nu og
komme tilbage to timer senere, for at se om den på det tidspunkt var gået igennem. Det nægtede
jeg pure, hvis jeg ikke kunne få mit værelse ville jeg ikke til at skulle diskutere med hende, for at få
mine penge tilbage. Jeg ringede til booking.com og fik en ganske venlig kunderådgiver i telefonen,
der forsøgte at forklare hende, at min booking var registreret. Heller ikke det hjalp, den var stadig
ikke på hendes skærm og derfor intet værelse, basta.
Heldigvis ankom hendes søn lige som jeg havde opgivet og besluttet mig for at gå ud og finde et
andet sted. Han kunne lidt engelsk, men dog ikke mere end at jeg var forundret over, at de kunne
drive en pension i et af de mest turistede området i Europa, med de sprogkundskaber. Efter lidt
roderi fandt han ud af at deres router var slukket og computeren derfor ikke på Internettet…
Episoden havde åbenbart gjort den ældre dame mopset på mig, for der var ikke så meget som
antydningen af et smil at hente fra hende når jeg senere mødte hende. Der var en lille stue
beregnet til gæsterne på pensionen, men hun og hvad jeg antog var børnebørn optog den dagen
lang, så gæsterne brugte den ikke. Heldigvis blev dette rejsens eneste overnatningssted jeg vil
betegne som decideret ringe, udover et hotel i Athen.
Jeg fandt mit værelse med udsigt til gaden, det var mørkt og støvet og jeg fandt nu også ud af at
wifi ikke virkede. Men fred være med det, jeg gad ikke diskutere mere med ejeren, så jeg
besluttede mig for at bryde mit halve princip om kun at spise lokalt og gå ned til en MacDonald, jeg
havde set da jeg parkerede bilen. De har jo gratis wifi over hele Europa og jeg var også blevet
temmelig sulten. Rejsens eneste deciderede fastfood, i form af en burger med bacon, dobbelt bøf
og resten af en menu, som egentlig smagte OK. Efter noget søgning efter fly kunne jeg konstatere
at Malaga måtte være en særdeles dyr lufthavn, medmindre det er charterfly til og fra Norden. Det
er på en måde grotesk men sådan er flybranchen vel i dag. Jeg fandt et fly fra Madrid til Tenerife til
det kvarte af hvad det kostede fra Malaga, selv om Madrid ligger 5-600 km. længere væk fra øen.
Da det jo var en retur var der temmelig mange penge at spare ved at køre til Madrid. Før jeg
bestilte billetten, søgte jeg først efter parkeringsmulighed og fandt et privat sted et stykke fra
lufthavnen, hvor Hr.P. kunne stå i en måned for 70€, incl. transfer til og fra lufthavnen. Så alt i alt
en pris med parkering og diesel til Madrid, der stadig holdt sig under det halve af, hvad det ville
koste fra Malaga. Uden parkering vel og mærke. Jeg bookede det hele med det samme, afgang fra
Madrid den 21. januar og retur igen fra Aerporto Sud på Tenerife, den 18. februar. Jeg bestilte også
færge fra Tenerife til San Sebastian på Gomera og retur med det samme. Så var alt klart og jeg
havde nu en lille uge til at opleve Costa del Sol, inden jeg skulle være i Madrid.
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Dagen efter ringede jeg til Mette og meldte min ankomst. Hun var naturligvis glad for beskeden og
jeg glædede mig også til at se hende og hendes elskede vinterhi i San Sebastian, pensionen hun
passer, som de kalder et Backpacker Slowhome og resten af øen Gomera. Jeg gik tidligt på
formiddagen gennem Almunecar og ned til området langs stranden. Jeg må sige at jeg blev meget
positivt overrasket. Godt nok var der mange hoteller i begge retninger, men hele den del af
midtbyen som grænser ned til havet og de nærliggende strande, virkede meget idyllisk og
decideret smukt. Med masser af palmer og en fin kyststrækning med promenader, kun afbrudte af
nogle klipper ved det gamle havneindløb, Penon del Santo. Som en lille halvø. Ind mod land ser
man mindre bjergrygge og oppe over byens tage, kunne jeg ane fortet Castillo de San Miguel, som
jeg naturligvis skulle besøge senere.
Jeg gik en lang tur langs vandkanten, videre hen af promenaden mod vest og tilbage igen langs
restauranterne og barerne. I en lille gyde så jeg en restaurant med svenske flag udenfor og valgte
at gå ind og se, hvad de kunne byde på. Den hed Sabina efter ejeren, det fandt jeg ud af da hun
tog sig tid til at sætte sig ned og snakke med mig. Jeg fortalte lidt om hvad jeg var ude i, hun lidt
om byen og hvordan hendes familie havde været på ferie for mange år siden og senere valgt at slå
sig ned i Almunecar. Jeg var blevet lun på byen og området og kunne sagtens bruge de næste 6
dage her, så jeg spurgte Sabina om hun kunne anbefale et sted at bo. Jo, hun var ven med ejeren
af et af de mindre hoteller Arrayanes Playa og hun ville straks ringe og høre. Lidt efter kom hun
tilbage med en pris for en lille uge, som jeg på ingen måde kunne afslå. Det ville koste mig
halvdelen af, hvad jeg havde givet for den beskidte pension, oven i købet med parkering og
morgenmad. Endnu engang måtte jeg konstatere, at alfa og omega som rejsende, er at gribe
chancerne, tale med folk, følge de indre fornemmelser. Åbenhed, venlighed og nysgerrighed baner
vejen frem for oplevelser og gode tilbud. Selvfølgelig kan man lave bedre handler her i lavsæsonen
end om sommeren, men jeg er ikke i tvivl om at Sabina lagde et godt ord ind for mig, eller fik
respons på en vennetjeneste. Jeg fandt senere ud af at en anden gæst gav betydeligt mere for sit
ophold end jeg gjorde. Muligvis for et bedre værelse, men alligevel.
Jeg spiste en god middag hos Sabina og gik igen en lang tur langs stranden, denne gang den
anden vej, mod øst. Solen var på vej ned mod horisonten og jeg satte mig på en bænk for at vente
på solnedgangen, inden jeg skulle op gennem byen til pensionen. Sebastian synger om den
dansende sol på Costa del Sol og nu fik jeg en fornemmelse af, hvad han snakker om. Almunecar
ligger jo på sydkysten, men på grund af bugten med klipperne på den vestlige side, får man en
fantastisk smuk solnedgang når den går ned bag klipperne. Da det samtidig var skyfrit var det en
betagende oplevelse, som jeg brugte en times tid på. Jeg sad på bænken og små-filosoferede over
livet og tog en masse billeder. Med palmerne som forgrund, klipperne bagved og det rødlige lyshav
som solen skabte bag dem, ude i horisonten. Min føromtalte skepsis mod riverakyster og
charterturisme fik sig vist en lille moderering denne aften.
Jeg gik tilbage for at overnatte en sidste nat på pensionen og gik tidligt i seng. På et tidspunkt blev
jeg vækket af nogle høje råb udenfor, “Kom nu for helvede, du kan sgu da ikke pisse på gaden”.
“Hold nu kæft din store idiot, skal man pisse skal man pisse”. Et godt vidnesbyrd om at jeg ikke var
den eneste dansker i området, selv om det var uden for sæson. Og det blev da helt tydeligt
bekræftet dagen efter. Min telefon vækkede mig kl. 5.30, jeg skulle ud og flytte min bil før
markedsfolkene ankom. Jeg havde glemt det aftenen før og orkede ikke at gå derned, da jeg kom i
tanke om det. Jeg havde set en lille parkeringsplads ved promenaden dagen før og der var
heldigvis ledig plads så tidligt på morgenen. Jeg fandt en lille café på promenaden og tilbragte
formiddagen ved stranden igen. På et tidspunkt gik jeg ind i en lille butik for at købe lidt ind og
hørte en stemme sige; “Sig mig, det er da Thomas, er det ikke?” Der stod Jette’s mor og kæreste,
til min meget store overraskelse. Jette havde godt fortalt at de var på ferie et sted ved den spanske
rivera, men ikke hvor og sandsynligheden for, at jeg skulle vælge samme by og at vi ovenikøbet
skulle støde på hinanden, var lig med nul. Men sådan var det, verden er lille som man vist siger i
den situation, Europa især. Vi talte kort sammen inden de forlod butikken og jeg kunne fortælle
dem, at Jette var taget med flyet hjem et par dage forinden. Spøjs oplevelse.
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Om eftermiddagen tastede jeg den adresse jeg havde fået til hotellet ind på GPS’en og var
overrasket over afstanden. Det viste sig at jeg måtte op af byens bakker, et stykke mod vest og
ned igen, for at komme udenom strækningen med promenader, som kun er til fodgængere. Til min
glædelige overraskelse viste Arrayanes Playa sig at ligge klods op af strandkanten, kun adskilt af
en lille vej. På balkonen havde jeg udsigt over havet mod syd og til bjerge og klipper mod vest,
fantastisk gestus at give mig så godt et værelse, til den lave pris. Jeg havde hilst på ejeren
Mercedes i receptionen, et varmt og venligt menneske der strålede af overskud og energi. En
hjertelig velkomst og stor kontrast til pensionen jeg lige havde forladt. Hotellets wifi kunne ikke
række derop, det havde hun fortalt mig inden. Men fra balkonen kunne jeg høre at der lå en bar
nedenunder, så jeg gik ned for at drikke en øl og fik deres password. Ganske rigtigt rakte
forbindelsen fint op på mit værelse, et trick jeg havde benyttet mig af nogle gange.
Resten af dagen brugte jeg på at se noget mere af Almunecar by og jeg endte ved foden af den
bakke, som Castillo de San Miguel ligger på. Nedenfor er der en park, såvidt jeg forstod en
botanisk have, med træer og planter fra det meste af verden. Jeg brugte noget tid dernede før jeg
startede turen op ad brostensvejen, op mod fortet. En fantastisk udsigt over bugten og byen, men
jeg havde brugt lidt for meget tid nede i haven, så der var kun kort tid til lukketid. Jeg så det derfor
kun udefra og gik en lang tur i de små gader omkring fortet og fandt en anden vej ned igen. Tilbage
på hotellet sad jeg og nød varmen og udsigten fra balkonen, til musikken fra en lokal guitarspiller,
som underholdt gæsterne i baren nedenfor. Hyggeligt og meget afslappende efter den lange gåtur.
Hen af aftenen gik jeg en tur langs promenaden ind mod centrum, men vendte om igen. Jeg havde
egentlig besluttet mig for at se Almunecar by night, men var ganske enkelt for træt og udmattet af
sol og varme og af de mange kilometers traven. Jeg valgte en lille restaurant på vejen tilbage og
bestilte mig en pizza. Der var kun ganske få gæster ud over mig, heriblandt to danske mænd som
jeg kunne høre samtale et par borde væk. Efter lidt tid var vi de eneste tilbageværende, de kom
over til mit bord og vi delte en flaske vin. Flemming og Sam var primært i Almunecar for at holde
ferie, men også for at udføre noget street art i forbindelse med Sam’s kunstneriske virke. Han har
et galleri på Sjælland, udover at han også har kunstvirksomheden artstamp.dk. Flemming er
fotograf og udstiller også sine billeder. Artstamp er, som ordet antyder frimærker, hvis motiver er
lavet af forskellige kunstnere. Deres streetart gik dels ud på at lave forskellige happenings, mere
eller mindre provokerende og dels på at forbinde artstamp’s med forskellige lokale motiver, sådan
at de indgik i en ny kontekst og mening. Sådan forstod jeg det i hvert fald på deres beskrivelse. Vi
talte om en del andre emner og jeg fortalte naturligvis om min rejse og hvorfor jeg var havnet i
Almunecar. Jeg var allerede nu klar over, at de to herrer var et interessant bekendskab og ikke blot
almindelige turister, men afslog alligevel da de spurgte om jeg ville med dem videre ud i byen. Jeg
var ganske enkelt for træt. Det viste sig at de næste dag skulle flytte til samme hotel som jeg
boede på, så vi aftalte at mødes igen og tilbringe noget tid sammen.
Næste dag mødtes vi ved receptionen, da de tjekkede ind hos Mercedes og Sam spurgte, om jeg
ville med på en tur op i klipperne vest for byen, over lystbådehavnen. Han ville tage nogle fotos
deroppe fra og det er desuden et smukt landskab. Sam er ofte på ferie i Almunecar og det passede
mig fint, at se noget af det sammen med en som kender byen. Flemming var vist lidt træt efter
gårsdagens nattetur, så han blev på hotellet. Vi gik langs stranden vest for byen og fandt en lille sti
op i klipperne. Sam havde lavet nogle papirfly med Artstamp’s logo og tekst på og planen var, at
tage billeder af dem, mens de fløj ud over klipperne. Jeg skulle så forsøge at fange dem med hans
kamera. Vi forsøgte nogle gange før det lykkedes. Det var svært at få et papirfly til at svæve roligt
nok til at tage billeder af det, selv i den smule vind der var den dag. Men jeg tror vi fik et par
tilfredsstillende billeder ud af det efter en del forsøg. På vejen op af stien kom vi forbi en lille lejr
med telt og en bålplads. Sam fortalte at der boede folk derude i naturen og jeg gættede på at det
nok var lidt som i Lagos og Fisterra. At nogle rejsende var blevet hængende og mere eller mindre
var løbet tør for penge. Almunecar er et af de varmeste steder i Europa om vinteren, så det er
muligt at bo i telt året rundt, hvis man ellers er lidt hårdfør.
Det var en fin tur som tog et par timer. Nede igen gik vi hvert til sit for at slappe lidt af. Sam og
Flemming havde en aftale med nogle andre danskere på en bar senere. En bar som blev kaldt
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Danskerbaren, da den var ejet af en dansk kvinde og gæsterne overvejende danskere. Jeg gik
med og den viste sig at ligge meget tæt på Sabina, den svenske restaurant, og var ganske rigtig
fyldt af danskere. Jeg gætter på at de fleste var tilbagevendende turister, som kommer hver vinter
for at nyde lidt ferie og varme. Jeg talte med en fyr som også var på en længere rejse, på
motorcykel med sidevogn og en anhænger med en sovekabine, som kunne foldes ud. Ganske
smart indretning. Vi tilbragte resten af dagen og lidt af aftenen med at drikke øl og snakke og der
var en fin stemning. Vi blev efterhånden en større gruppe, sammen med en anden kunstner som
hed Moe og nogle af dem, han var på ferie sammen med. På et tidspunkt gik vi alle videre for at
finde en restaurant og noget mad. Ejerens datter fulgte med og foreslog en restaurant hvor vi
spiste. Senere på aftenen havnede vi på et diskotek og jeg kom tilbage til hotellet ud på natten,
lettere beruset og i et fantastisk godt humør, efter godt selskab og interessante samtaler.
De næste dage var vi en del sammen. Sam viste rundt på de lokale steder og Moe og jeg brugte
en aften med at spille billard på en bar. Vi fandt løbende sammen med små grupper af andre
turister, primært danskere. Jeg fulgte Sam og Flemming rundt i byen og satte artstamps op og tog
billeder af dem. Det var interessant at se hvordan de arbejdede samtidig med at de holdt ferie, et
liv jeg godt kunne se mig selv i. Vi tog afsked dagen før jeg skulle med flyet fra Madrid og Sam gav
mig nogle ark af hans frimærker og nogle klistermærker, som jeg lovede ham at sætte op hvis jeg
fandt nogle passende steder. Det var ikke meget jeg fik gjort ved det må jeg indrømme, men jeg fik
da brugt ca. halvdelen af dem på resten af rejsen og også taget nogle fotos. Blandt andet på
Gomera, i byerne langs den Italienske vestkyst og i Athen. Vi aftalte at holde lidt kontakt via
Facebook og at jeg ville besøge dem på et tidspunkt, når jeg var tilbage i Danmark.
Jeg havde heldigvis god tid til at køre de 500 km. til Madrid, så jeg behøvede ikke at stå alt for
tidligt op dagen efter. Flyafgang var først sent på aftenen og jeg ville lande på Tenerife hen af
natten. Så jeg bookede på forhånd et hotelværelse på Tenerife, da færgen til Gomera først sejlede
dagen efter. Jeg havde hørt folk i Danskerbaren tale om et smukt fænomen som ville indtræffe min
sidste aften i byen. Solen ville gå ned præcist mellem to klipper ude i havet, den ene aften om året.
Det var skyfrit om aftenen, så jeg fik taget en masse gode billeder af den solnedgang. En skøn uge
i januar på solkysten var slut og selv om selskabet havde været forrygende, glædede jeg mig også
til at komme videre. Min apati mod hotelfyldte Costa del Sol var formindsket betydeligt og det kan
jeg kun takke de mange gode mennesker jeg mødte dernede for.
Sidst og ikke mindst vil jeg gerne gøre en undtagelse og anbefale Mercedes’ hotel til alle som skal
tilbringe nogen tid i Almunecar. Fantastisk service og beliggenhed til særdeles rimelige priser.
Hotellet hedder som før nævnt Arrayanes Playa. Turen til Madrid gik jo stik nord og jeg forlod
derfor kyststrækningerne og kørte op i bjergene gennem den vestlige del af Sierra Nevada. Jeg
havde set sneklædte toppe før på rejsen, men slet ikke i dette omfang. Jeg var lidt bekymret for at
skulle køre bjergkørsel i sne på mine sommerdæk, men temperaturen deroppe lå lige over
frysepunktet, så det blev kun til noget regnvejr. Hvor er det en storslået natur med kæmpe vidder
og bjergtoppe så langt øjet rækker. Det højeste punkt er lige omkring 3,5 km og dermed også den
Iberiske halvø’s højeste. Sierra Nevada betyder da også “Snedækket bjerg” og så vidt jeg ved har
området omkring det, været brugt i mange westerns. Som kulisse til jagter og flotte landskaber.
Jeg ankom til parkeringspladsen i god tid og afleverede bilen og nøglerne til opsynsmanden. Han
kørte mig og et par andre rejsende til lufthavnen i en minibus, en tur på ca. 10 minutter. Inden jeg
forlod Almunecar havde jeg pakket om, sådan at jeg havde en taske og en lille rygsæk med det jeg
skulle bruge til den næste måneds tid. Jeg frygtede en kæmpestor lufthavn og bøvl med at finde
check-in og gate, men den var nu meget beskeden i størrelse og alt gik let og elegant. Et par timer
senere landede jeg på Tenerife i øens sydlige lufthavn. Da det var blevet nat måtte jeg tage en taxi
til det hotel jeg havde fundet værelse på, men det blev ganske billigt da jeg mødte tre andre
gæster som skulle samme vej, så vi splejsede til turen. Den flinke receptionist havde gemt en
sandwich til de gæster som ankom sent, så den gjorde godt sammen med en fadøl, inden jeg gik i
seng.
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Gomera

Jeg tog tidligt afsted fra hotellet, så jeg kunne nå at se lidt af byen hvor jeg skulle sejle fra, Los
Christianos. Der var et busstop ca. 200 meter derfra, så det var let at komme videre uden at skulle
bruge flere penge på taxi. Bus stationen i Los Christianos ligger et stykke fra havnen, så jeg så
først lidt af byen på vejen derned. Jeg valgte at gå direkte til færgelejet og få min billet, jeg havde
ikke kunnet skrive den ud, men regnede med, at den email de havde sendt mig som bekræftigelse
var nok. Det var det også og jeg fandt en bagageopbevaring, så jeg ikke skulle slæbe rundt på min
taske. Der var to timer til færgen sejlede, så jeg gik tilbage til byen langs promenaden, der var
spækket med solbadende mennesker i badebukser. Den ene mere kridhvid end den anden og helt
ærligt ikke noget kønt syn.
Den positive oplevelse med Almunecar’s promenader, blev her afløst af min værste fordom om
overfyldte strande med blegfede nordboere. Som forsøger at blive sommerbrune på en uge, inden
de skal tilbage til vinteren derhjemme. Ja, undskyld udtrykket, jeg ville selv være en af dem hvis
jeg lagde mig derud på en af liggestolene. Jeg fandt en lille café og fik mig en kop kaffe, lidt væk
fra den overfyldte promenade. Tjeneren fortalte, at scenariet derude intet var i forhold til
højsæsonen. Da han hørte at jeg var på vej til Gomera blev han glad og fortalte at han selv boede
på øen. Han arbejdede på Tenerife, da der ikke var så mange arbejdspladser tilbage på Gomera.
Jeg kunne glæde mig til at opleve en smuk, spændende og langt mindre turistet ø og han
anbefalede mig nogle steder at se. Jeg fandt senere en lille restaurant i gågaden, fik lidt at spise
og adgang til deres wifi, så jeg kunne opdatere min blog som jeg havde forsømt nogen tid.
Færgeturen til Gomera tager lidt over en time, men den føltes meget kortere fordi jeg mødte en
ung tysk kvinde på dækket. Hun havde været på øen mange gange før og fortalte løs om dens
smukke natur, med dale og bugter og bjerge og frodighed. Hun fortalte med så stor iver i stemmen,
at hun på en måde bekræftede hvad Mette og mange andre havde fortalt om det lille paradis. Som
de andre kanariske øer er den en vulkanø, som har rejst sig i havet for millioner af år siden. Men
modsat de andre øer har den ikke haft vulkanisk aktivitet den sidste million år. Ude fra havet ser
man tydeligt dens forrevne landskab med klipper, vige og bugter. Bjergene på midten af øen
strækker sig op til 1.5 km. over vandoverfladen, hvor vulkanerne på Tenerife, La Palma og Gran
Canaria er betydeligt højere. Fra Gomera kan man mange steder kigge over på Tenerife og se El
Tiede rage op med sine 3718 meter og sne på toppen. Gomera er ca. 20 km. i diameter og stort
set rund. Den har en speciel fauna fordi den har regnskov på midten i de højere områder, men
subtropisk klima over det meste af øen. Langs kysterne er der næsten ørkenagtigt med sand og
kaktus, som en stor kontrast til regnskoven, kun 8 kilometer fra strandene. Jeg blev fortalt at det
specielle klima gør, at de kan høste mange plantearter tre gange om året.
Færgelejet ligger i San Sebastian, som også er øens største by med ca. 10.000 indbyggere. Mette
tog imod mig da færgen langt om længe lagde til, det tager sin tid da den først skal vende en halv
omgang rundt og bakke ind. På vej til det Backpacker Slowhome hun arbejder på, ca. en kilometer
fra havnen, kom vi forbi torvet hvor hun ofte havde siddet og skypet med mig. Cafeerne på torvet
er blandt de de få steder hvor man kan få en ordentlig wifi forbindelse. Vi fik en velkomstdrink på
Cuba Libre, en lille bar som Mette ofte havde talt om og gik derefter til pensionen, så jeg kunne få
pakket ud. Den har kun fem værelser, et køkken så gæsterne selv kan lave mad og en delvist
overdækket patio. På nuværende tidspunkt var der kun en gæst, en nordmand som skulle blive i
længere tid, men der var nye på vej som ville ankomme dagen efter. Et rigtig hyggeligt, privat og
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godt indrettet sted. Ejet af det er et ungt par, som også var blevet Mettes venner og nye familie,
som hun selv omtaler dem.
De næste fire uger vil jeg ikke skrive så meget og detaljeret om. De flyder lidt sammen og det er
ikke altsammen lige positivt. Det korte af det lange er vel, at Mette og jeg i løbet af ugerne, gled
længere væk fra hinanden. Jeg tror vi begge begyndte at opleve vores forskelligheder og mange
små konflikter, som belastende for vores forhold. Der var absolut også gensynsglæde og mange
positive oplevelser, især i starten. Men de aftog og selv om det stadig var usagt, tror jeg vi begge
forberedte os på, at det lakkede mod enden, efter de fem år vi havde været sammen. Vi havde
aldrig boet sammen i de år, men valgt at leve i et forhold, hvor vi begge havde hus/lejlighed, bil og
hvad man nu behøver.
Når nu det er sagt, så vil jeg skrive kort og ukronologisk om ugerne på den smukke ø og håber det
vil inspirere dig til at besøge den en dag. Det tager kun en times tid at sejle til den fra Tenerife og
det er ovenud pengene og tiden værd. San Sebastian er i sig selv et besøg værd fordi det er øens
storby, man kan vel kalde det for en lille hovedstad. Men på trods af størrelsen er det lidt som at
falde i en tidslomme. Man taler faktisk om “gomeratid” på øen, fordi det ikke kommer sig så nøje på
hvilket klokkeslet tingene sker. Bussen kører når den kører, man stiller sig op og venter i god tid og
så skal den nok komme. Atmosfæren på gaden er så afslappet at man på ingen måde opfatter den
som turistet, ingen lader til at have travlt. Der kommer en del mennesker gennem byen på vej mod
Valle Gran Rey, som vel nærmest er kendt som et hippie paradis. Hvor der kommer mange
mennesker for at feste og overnatte på stranden, eller bor i de mange huler i klipperne.
Mette er med i en organisation som indfanger katte og får dem til dyrelægen for at blive steriliseret,
så det gik der en del tid med under opholdet. Jeg hjalp lidt til på Backpacker Slowhom´et, blandt
andet med noget strøm og nogle brandalarmer. Lidt på workawaymaner. Mette bor selv gratis på
stedet for at passe det, men betaler sin egen mad. Derfor tilbragte vi også de fleste dage hjemme
med at tale med andre gæster og gå ture i San Sebastian. Mette skulle være til at få fat på, hvis
nye gæster dukkede op. Nogle af dagene besøgte vi ejerne i deres hjem i Hermigua og en dag og
aften holdt de fest for os og nogle venner i deres Finka. Finka’er er haver udenfor byerne, ejet af
private. De ligger i bunden af dalene og er meget frodige, fordi de bliver vandet af kanaler, som
dannes af vandet fra regnskovsområdet. Samtidig med at de er solbadet de fleste af årets dage.
Valle Gran Rey ligger på øens østside, i fugleflugt nogle få kilometer fra San Sebastian. Men da
næsten alle veje på øen går mod dens midte hvor de mødes, bliver det en længere tur med bus,
da man først skal op af bjergsiderne til regnskoven og derefter ned af dem igen. Det gør ikke så
meget, man har jo god tid på øen og desuden er det nogle fantastiske smukke landskaber man
kører igennem. Store frodige dale med havet i baggrunden og oftest kan man se El Tiede
deroppefra. Valle Gran Rey by er lille og med smalle gader i bymidten, samt en lang promenade
der går til en naboby, den mere eller mindre er smeltet sammen med. Som navnet antyder er det
en dal med bjergsider hele vejen rundt. Absolut et sted der bør besøges hvis man er på øen. Jeg
overnattede ikke på stranden, men jeg kan sagtens forestille mig den frie kultur dernede. Jeg hørte
noget om at Regnbuefolket samledes der og et andet sted på nordøen.
Regnskoven midt i og på toppen af øen har status som UNESCO verdensnaturarv, en af Spaniens
naturparker. Der er næsten altid skyet og naturligvis fugtigt på toppen. I parken besøgte vi et
museum som fortæller om øens kultur, geografi og historie. Vi så blandt andet en film om et helt
specielt sprog der anvendtes i gamle dage og som der stadig undervises i. Det er en høj fløjten af
ord som gør, at en samtale kan foregå over en lang distance, henover dalene. Udstillingen har
også en del materiale om Columbus, da Gomera var sidste landområde før skibene sejlede over
Atlanten. Det er også et paradis for folk der kan lide at vandre, der er mange mærkede ruter og
selvsagt en fantastisk natur at bevæge sig rundt i. Vi lejede en bil en dag sammen med en mand
fra Spanien og en pige fra Tyskland og kørte lange ture, dels i regnskoven og dels på den nordlige
side af øen hvor det ville tage lang tid at komme til med bus. Igen med små og smukke strande og
landsbyer med fine og traditionelle huse og brostensgader.
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Den sidste uge jeg var på øen startede det årlige karneval med optog, dans og fest i San
Sebastians gader. Jeg havde aldrig oplevet et karneval før, så for mig var det en ny og flot
oplevelse. Folk på Gomera elsker at feste og hele midtbyen var shinet op til lejligheden, hvor alle
deltager. Det var en rigtig fin afslutning på på min lille ferie i rejsen. Det var dog også med lidt
vemod jeg tog afsted igen, kemien mellem os var ikke på toppen og jeg tror vi begge havde en
fornemmelse af, at var mere end en almindelig afsked, selv om det var usagt. På trods af det var
jeg stadig ved rigtig godt rejsemod, jeg glædede mig til at komme op og få fat i min bil og til at køre
videre fra Madrid. Mens jeg igen stod på dækket på færgen til Tenerife, besluttede jeg mig for at
skære det sydøstlige Spanien fra og køre mod nordøst, op imod Barcelona og det hjørne der
grænser mod Frankrig. Samtidig besluttede jeg, at jeg havde fået nok af store sandstrande og
megahoteller, så jeg ville hurtigst muligt køre gennem den franske rivera og ind i Italien. Her var
det på forhånd min plan at følge den Italienske vestkyst, jeg så frem til at se Veseu og Pompeii og
havde forberedt mig lidt på det inden rejsen. Bl.a. ved at læse bogen Pompeii, om livet omkring
vulkanen før det store udbrud i 79, som destruerede byen.
Tilbage på Tenerife tog jeg med det samme bussen til lufthavnen, det passede perfekt så jeg netop
kunne nå frem til check-in to timer før afgang. Jeg ville være i Madrid sent på aftenen og
overvejede at køre hele natten, så jeg ville være i det nordøstlige Spanien om morgenen. Igen en
helt uproblematisk tur i lufthavnen, Aerporto Sud og en meget smuk flyvetur nordpå. Det lykkedes
mig at få nogle gode billeder af El Tiede mens flyet krængede rundt om vulkanen, for at sætte
kursen mod Madrid.
Da vi landede nogle timer senere var det blevet mørkt. Jeg ringede på det nummer jeg havde fået
af parkeringsselskabet, som i øvrigt er drevet af en privat familie og ikke har noget med lufthavnen
at gøre, og blev hentet et kvarter senere. Hr. P. så ud til at have det fint og jeg var glad for at gense
den og Gekke, som ventede trofast på instrumentbrættet. Jeg satte GPS’en efter Barcelona og
kørte ud af Madrid omkring kl. 22. Den tredie etape af min rejse var begyndt og jeg var lykkelig for
igen at skulle bevæge mig frem langs Europas kyster. Opholdet på Gomera havde været et fint
afbræk og jeg havde på sin vis nydt at være det samme sted i fire uger. Men jeg havde også en
følelse af at rejsen havde stået stille lidt for længe, så det var en god fornemmelse at bevæge mig
igen.
Efter et par timers kørsel måtte jeg dog kapitulere og opgive planen om at køre til om morgenen.
Jeg blev for træt og det ville være uansvarligt for mig og andre billister. Jeg husker ikke præcist
hvor, men jeg valgte et motorvejshotel et sted i Zaragoza området og tog en overnatning..

Girona

Næste dag, den 19. februar 2015, kørte jeg videre mod Barcelona, men da jeg nærmede mig
mistede jeg lysten til at besøge en storby igen. Jeg havde været i Barcelona før, i 2000, da jeg
blaffede rundt i Europa med min ven Steen, den rejse hvor vi også var omkring Coimbra. Jeg
husker den som en smuk og spændende by, men den måtte vente med mit gensyn til en anden
gang. Jeg valgte i stedet for byen Girona som destination for den næste overnatning, helt oppe i
det nordøstlige hjørne af Spanien, lige inden grænsen til Frankrig. Det var et rigtig godt valg,
allerede da jeg kørte ind i byen og ledte efter et sted at parkere, kunne jeg konstatere at der var
smukt og mange ting at se. Jeg fandt en større offentlig og gratis parkeringsplads lige uden for
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centrum og pakkede en lille taske, så jeg ikke behøvede at gå tilbage til bilen. I første omgang ville
jeg kun bruge en enkelt overnatning, men da jeg gik rundt i de små gader i centrum og ledte efter
en billig pension, følte atmosfæren fra de gamle huse og gader, hvor selv gadelamperne var som i
forrige århundrede, besluttede jeg mig for at booke to dage, så jeg havde en hel dag til at se den.
Mens jeg gik rundt i de gamle gader kom jeg til at tænke på filmen Perfume: The Story of a
Murderer. Om Jean-Baptiste Grenouille, som forsøgte at skabe den perfekte parfume, ved at
udtrække aromaen fra kvinder som han dræbte. Da jeg senere opdaterede med et par billeder fra
byen, kunne en ven fortælle mig, at nogle af optagelserne til filmen rent faktisk er skudt i Girona.
Jeg brugte aftenen på at trave rundt i de gamle gader i den nedre bydel og fandt undervejs en
biodynamisk restaurant som jeg spiste på. Jeg havde en længere samtale med ejeren om byen og
dens historie. Han foreslog mig et par ruter at gå den næste dag. Bl.a. til en gammel borg og en tur
på den gamle bymur som stadig er så intakt, at man kan gå hele muren rundt. Da jeg kom tilbage
til min pension, brugte jeg resten af aftenen på at udvælge nogle workawaysteder i Italien og skrive
til dem. Eller rettere nogle nye steder, for jeg havde allerede kontaktet tre steder mens jeg var på
Gomera. Ingen af dem havde svaret på trods af at de havde tilføjet “Last minute listing” til deres
profiler. Workaway.info er et fremragende koncept og min rejse ville ikke have været den samme
uden de 14 uger af den, jeg opholdt mig hos de hosts jeg fandt. Det er perfekt til langtidsrejsende,
men også til folk som blot vil opleve en anden kultur i nogle få uger. Der er dog et lille problem med
netop denne “Last minute listing” funktion og i det hele taget med hosts som ikke svarer. Mit skøn
er at det gælder ca. halvdelen som ikke svarer på henvendelser, det skal man så regne med i sin
planlægning. Men når folk har tilkendegivet at de behøver hjælp omgående og så ikke svarer på
de henvendelser der kommer, så mener jeg det er lidt misbrug af de rejsendes tid. Nuvel, jeg
håbede på at få svar de næste dage, så jeg kunne tilbringe et par uger et sted i Italien.
Pensionen jeg fandt i Girona var god og billig og igen med rigtig venlig betjening. Jeg havde regnet
med at skulle sove meget mere i telt eller under åben himmel, men jeg må jo erkende at jeg var
ved at falde for livet på pensioner og små hoteller. Jeg havde ikke regnet med det kunne lade sig
gøre med mit budget for rejsen, men indtil videre havde jeg rejst uden for højsæson og betydeligt
billigere end jeg ville havde forventet i eurolandene. Da mange ophold har været med parkering og
morgenmad, har det kun været en smule dyrere end det ville have været på vandrehjem eller
campingplads. De fleste steder giver yderligere rabat på et værelse når man kun er en person,
hvorimod prisen på en campingplads er næsten den samme som for to eller flere personer. Der er
prisen pr. person meget lav, men pladsen til telt og især til bil koster. Nogle steder tager de samme
pris for en personbil som for en autocamper.
Dagen efter blev en hel dag på sightseeing, hvor jeg fulgte de ruter jeg var blevet foreslået dagen
før. Jeg startede med at gå op gennem bakkerne i den gamle bydel inden for murene. Op til det
gamle fort der, sammen med muren, blev bygget af Romerne, før vores tidsregning. Ruinerne er
godt bevaret og man kan stort set færdes overalt. Den gamle bymur starter i umiddelbar
forlængelse af fortet og man kan gå på selve muren hele vejen rundt om universitetet og ned til de
gamle bydele. Der er en fantastisk udsigt over byen og ud over landskabet omkring den. Indtil år
1600 omkransede muren hele Girona og først da den senere blev restaureret og byen udvidede
sig, blev muren indlemmet som en historisk del af byen. Med mellemrum står de gamle tårne som
man kan gå op i og få yderligere overblik over muren og byen.
I det hele taget er Girona en smuk og velbevaret by som jeg vil anbefale alle at se. Jeg håber en
dag at kunne tilbringe mere end nogle dage i den og den kom da også på min liste over byer som
er værd at gense, med tre stjerner ud af fem. Efter den lange tur var jeg godt udmattet, men
besøgte igen den biodynamiske restaurant og snakkede lidt mere med ejeren og en lille gruppe af
studerende. Jeg havde godt set, at der var mange opslag om demonstrationer rundt om i byen og
mange af byens huse, havde det catalonske flag hængende nedenfor vinduerne. Der var igen godt
gang i separatistbevægelserne og de fleste mennesker i området ønsker sig, iflg. de studerende,
en seperation fra Spanien.
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Dagene i Girona blev også mine sidste på den Iberiske halvø. Området min rejse indtil videre
havde begrænset sig til, sammen med turen til Gomera. Det var på tide at forlade de lande jeg før
har besøgt så mange gange og opleve ny kultur og sprog, nemlig det Italienske. Jeg har kunnet
begå mig nogenlunde i Spanien og Portugal med mit begrænsede portugiske og engelsk. Italien
har jeg kun stiftet bekendskab med på en tidligere rejse til Rom og da vi med højskolen, kørte
igennem på vej mod Albanien, i 1994. Men først skulle jeg igennem Frankrig, hvilket jeg mente at
kunne gøre med en enkelt overnatning og samtidig få tid til at se hele kystlinien. Jeg kunne se på
kortet, at jeg burde kunne følge den franske sydkyst meget tæt på. Men det krævede dog, at jeg
kørte igennem storbyerne Montpellier, Marseille og Nice, inden jeg ville passere Monaco og køre
ind i Italien. Strækket kunne sikkert gøres på en dag hvis jeg kørte motorvej udenom, men jeg
havde hørt at det er en meget smuk strækning, så jeg valgte den langsomme vej gennem
havnebyerne og en dag ekstra.
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Italien
Jeg forlod Girona tidligt om morgenen og en times tid senere kørte jeg igennem bjergpasset ved
den østlige ende af Pyrenæerne, ud for lilleputstaten Andorra. Jeg holdt ind på en rasteplads lige
før grænsen og brugte en times tid på at få organiseret bil og bagage igen. Jeg havde ikke fået
pakket om siden jeg var på Gomera og bilen var mildest talt temmelig rodet. Jeg fortsatte til
Perpignan og snart efter fulgte jeg kysten lidt oppe i klipperne, kun adskilt af en lille mur mellem
vejen og Middelhavet. Efter ca. 20 kilometer, lige før Narbonne, måtte jeg opgive kyststrækningen
og køre et stykke inde i land. Jeg forsøgte med min tidligere strategi om at trodse GPS’en og holde
mod højre, men endte med at skulle køre en del kilometer tilbage af samme vej, pga. flodindløb og
fjorde. På strækningen mellem Narbonne og Montpellier lykkedes det dog at komme ned og køre
på et langt og smukt stykke, med Middelhavet på den ene side og søen Étang de Thau ind mod
land. Jeg fandt en rute syd om Montpellier og valgte kort tid efter at droppe lidt af kystlinien og tage
en overnatning nær en lille by, Arles.
Jeg fandt et tilfældigt hotel med meget billige værelser via booking.com, skulle bare sove og
komme videre. Værelset var mikroskopisk, nærmest som en lille container, men ganske funktionelt.
Jeg tror det er en hotelkæde som har specialiseret sig i værelser til folk som behøver en enkelt
overnatning på vejen, absolut ikke egnet til ferie eller længere ophold. Der var ikke meget at se i
området, jeg fandt en western agtig Buffalo restaurant og købte steaks og pommesfrittes og
kiggede i kort for at planlægge lidt til Italien. Stadig intet nyt fra de workaway steder jeg havde
kontaktet. Jeg ville komme igennem kystbyen Genova som en af de første i Italien og kom i tanke
om min halve aftale med Vicky, som jeg mødte tidligere i Fisterra. Jeg skrev en mail til hende og
håbede på at hun var ankommet til Genova, hvor hun skulle studere efter nogle måneder hjemme i
USA.
Da jeg tjekkede min mail om morgenen inden afgang, var der allerede kommet svar fra Vicky. Hun
boede nu I Genova og håbede jeg ville få tid til at møde hende en af de kommende dage.
Selvfølgelig, hvis der var noget jeg havde rigeligt af, var det tid og plads til spontane beslutninger.
Jeg regnede med at blive et par dage i Genova så der var tid til at se byen. Ifølge Vicky havde den
en interessant gammel bydel og et smukt havneområde. Der er ca. 450 km. mellem Arles og
Genova, så jeg skrev tilbage, at jeg ville være der sent samme aften eller dagen efter. Og foreslog
at vi kunne mødes to dage senere, så vi var sikre på at jeg var kommet frem. Det var godt med
fleksibiliteten, for der var absolut ingen mulighed for at køre ruten hurtigt. For det første følger hele
strækningen fra Marseille og rundt om bugten ved Toulon havet, helt op til Cannes. Så jeg måtte
ud og nyde udsigten og tage billeder hele tiden. For det andet skulle jeg igennem Nice hvor der
skete en eller anden større begivenhed. Det tog mig et par timer at komme på den anden side af
byen. De større veje var afspærrede og al trafik blev dirigeret gennem mindre veje ved havnen.
Jeg fandt ikke ud af hvad der skete i byen, men jeg antog det var et cykelløb.
Efter Nice gik det lidt hurtigere og igen fulgte vejen kysten op gennem Monaco. Man forstår godt at
også dette område betegnes som et paradis, det er i hvert fald hvad jeg havde hørt. Jeg havde set
billeder af palmerne og øerne ud for kysten før, men at køre den strækning i virkeligheden gjorde
faktisk et stort indtryk. Jeg nåede lige at køre gennem Monaco mens det var lyst og fik periodisk
solnedgangen med bag mig, når kysten på grund af bugterne, vendte delvist mod vest. Et helt
fantastisk farvespil mellem de mørkegrønne palme - og skovområder, det dybblå hav og solens
rødlige skær, i nogle enlige skyer i horisonten. Endnu engang rejste de små hår sig på armen af
den storslåede natur. Billeder der ikke lader sig fotografere, men sætter sig på nethinden og bliver
integreret med følelsen af frihed og livsglæde. Lykke smilede til mig igen, mens jeg fulgte kysten
ind i Italien og besluttede mig for at finde et sted at overnatte, så jeg kunne nyde aftenen med mad
og lidt vin, på en restaurant langs kysten.
Jeg udvalgte mig byen Imperia en små 50 km. efter grænsen. Fra grænsen havde jeg kørt gennem
mange mindre byer og langs mange promenader. De ligger så tæt at det virker som én stor by at
køre i, men til forskel fra kysten i Portugal, Spanien og til dels også Frankrig, så er hoteller og
residenser her små og gamle og inkluderet i byerne. Hvor sydkysten mange steder i de andre
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lande er præget af høje hoteller og store områder, kun beregnet på turisme. Imperia virkede som
en smuk historisk by med gamle velbevarede bydele, men jeg nøjedes med at gå en tur ned af de
stejle gader til havneområdet. Dernede fandt jeg en restaurant med lokal mad og valgte en
pastaret og en halv flaske rødvin. Der var dejligt stille og vejret var lunt, på trods af det var aften og
vinter. Jeg passerede en irsk pub og gik derind for at høre lidt om byen, der ville jo nok være nogle
engelsktalende ejere eller gæster. Pubben var dog proppet med højtråbende engelske hooligans,
det gik jeg ud fra pga. deres påklædning, så jeg forlod hurtigt stedet igen og gik tilbage for at sove.
Vicky havde bekræftet at vi kunne mødes to dage efter, så jeg glædede mig til at se et kendt ansigt
igen.

Genova

Fra Imperia havde jeg kun 120 km. til Genova og god tid til at følge kysten langs Middelhavet mod
nord. Det kan man på stort set hele strækningen, så jeg fik set endnu en smuk og promenadefyldt
kystrute, med mange muligheder for stop og for at nyde udsigterne. Jeg havde nu bevæget mig en
8-900 kilometer mod nord siden Spaniens sydkyst og det kunne godt mærkes på vejret. Nok var
det en lun aften i Imperia, men det var ikke så stabilt og jeg kørte nu ind i noget der kunne ligne et
længerevarende regnvejr. Ikke at det gjorde så meget, jeg havde været heldig med vejret og havde
haft dagligt solskin, siden jeg forlod Galicien tre måneder tidligere. Jeg ankom til Genova midt på
eftermiddagen og var glad for at jeg var frisk og udhvilet. Jeg havde hørt mange skræmmetaler om
den italienske trafikkultur, så jeg burde vel have været forberedt til mødet med den første større
italienske by. Men for pokker da - hvis bilisterne kører som en brækket arm er det intet imod
scooterne. De er overalt i Genova og de har ingen respekt for færdselsregler. De kører ganske
enkelt hvor det passer dem og de krydser ud og ind mellem bilerne, i slalom på de trafikerede veje.
Jeg havde udset mig et hotel som jeg forsøgte at finde via min GPS, efter en del cirklen rundt om
destinationen opgav jeg og fandt langt om længe et sted at parkere i nærheden. Til 2,5€ i timen.
Jeg bryder mig bare ikke om at være bilist i storbyer og Genova var absolut ikke med til at forbedre
det. Det hjalp heller ikke at det var blevet mørkt på grund af de tunge skyer og regnen silede ned.
Jeg fandt paraplyen frem og begav mig ud til fods, for at finde det hotel jeg havde udset mig. Jeg
fandt så ud af, at husene på den store allé med ensrettet trafik havde to husnumre, hvilket havde
forvirret både mig og GPS’en. Hotellet lå i den modsatte ende, heldigvis den ende som ligger
nærmest centrum. Jeg fandt derop og fik en ret god pris på et værelse hvis jeg blev tre dage, den
sidste dag for kun 5€. Ejeren tilbød mig parkering til endnu 5€ om dagen i en kælder under
hotellet, så jeg slog til med det samme - med 2,5€ pr. time ude i byen var det vel et slags scoop.
Han kunne måske se at jeg var blevet lidt stresset af kørslen i byen, han tilbød mig i hvert fald at
køre min bil i garagen, så vi gik sammen tilbage til den. Han kørte den op foran hotellet så jeg
kunne tage min taske med ind og forsvandt med den. Det var jeg taknemmelig for, det viste sig at
han på grund af ensretningen skulle køre hele karreen rundt, omkring nogle små gader og gennem
en baggård, for at komme til parkeringskælderen. Det fandt jeg ud af da jeg tre dage senere selv
kørte den derfra igen.
Der er ingen tvivl om at Genova har været en smuk og gammel by. Det er den sikkert stadig, men
jeg fik bare ikke det indtryk og det er nok ikke helt retfærdigt. Jeg oplevede den som stor, larmende
og beskidt, grå og på sin vis kedelig i udseende. Det hjalp ikke at det regnede konstant i de tre
dage jeg var der. Men retfærdigvis skal det siges at dens gamle bydele er spækket med smukke
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bygninger og blandt de ældste i Europa. Store facader med kreative udsmykninger. På bykortet jeg
fik af ejeren, kunne jeg se at hus efter hus er på UNESCO’s liste over bevaringsværdige bygninger,
sammen med dele af den gamle bydel. På trods af regnen brugte jeg de næste dage på at trave
det meste af byen igennem og ville nok have fået et anderledes indtryk, hvis jeg havde oplevet den
om sommeren. Men det er et sammensurium af gammelt og bevaringsværdigt arkitektur, mixet
med en tung og grå industri, især omkring havnen der er en af Italiens største og ældste. På grund
af byens beliggenhed har den været et hovedsæde for handel og transport fra længe før kristi.
Resten af dagen gik med at se den gamle bydel og dagen efter skulle jeg møde Vicki midt på
eftermiddagen, hvilket gav mig tid til at se havnen og et af byens mange museer inden. Her fik jeg
en forsmag på de mange velbevarede arkæologiske fund Italien også byder på, i form af rester af
skulpturer og bygningsværker i glasmontre. Mit hotel lå lige ved en stor og central plads med et
gigantisk springvand og Vicky og jeg mødes lige overfor det. Vi spiste en middag sammen og talte
om vores oplevelser de sidste måneder og planer for fremtiden. Hyggeligt og rart. Vi fik tjeneren til
at tage et par billeder så vi kunne sende dem til Mary, hun havde selvfølgelig hørt om vores møde.
Hun havde forladt Italien nogle uger før og var taget tilbage til Australien. På en måde var der en
rød tråd i at jeg sad der sammen med hendes veninde, da det var Mary som tilbage i Fisterra,
havde været inspirerende for mig, med vores samtaler om spontanitet og intuitive indspark. Vicky
ville bruge det næste halve år i Genova, inden hun skulle tilbage til USA.
Jeg var faktisk lidt vemodig igen, da jeg senere kom tilbage til mit hotel, på den gode måde. Det er
jo en uundgåelig del af den slags rejser, at man mødes med en masse skønne mennesker,
udveksler livssyn og kultur og kommer til at holde af, for kort tid efter at skilles igen. Nu var det
fjerde gang på denne rejse at jeg mødtes med et menneske jeg kendte i forvejen, hvilket var lidt
mere end jeg var vant til på rejser. Eller, vemodet var nok først og fremmest fremskyndet af mit lidt
dystre indtryk af denne storby, kombineret med mødet med dette dejlige og livsglade menneske,
for kort tid efter at forlade hende igen og stå tilbage i regnen. Tak Vicky!
Sidste dag i Genova gik med lidt af det samme. Jeg koncentrerede mig om den gamle by og
kiggede ind i en del af de UNESCO bevarede bygninger, for at opleve deres arkitektur og smukke
gårdhaver, små oaser i en fortravlet og larmende by. Jeg har stort set ingen kendskab til arkitektur,
men ligesom jeg formår at nyde naturen, selv om jeg kun kender få plantearter, så var det endnu et
lyspunkt at se disse menneskeskabte konstruktioner. I Groningen i Holland var Mette og jeg
betaget af de store haller til cykelparkering. I Girona var der parkeringspladser til tusindvis af
scootere, klemt inde mellem bygningerne. På sin måde seværdigt, selv om mixet af moderne trafik
og medfølgende larm og os skæmmer byens arkitektur.
Genova kom ikke på listen over byer som jeg ønskede at vende tilbage til.

Pisa

Det gjorde den næste by til gengæld. Jeg var godt klar over at der ventede mig nogle seværdige
bygninger og steder i Pisa, også at disse ville være fyldte med turister. Men jeg var alligevel
overrasket over resten af byens charme og varme atmosfære. Jeg havde fundet adressen til en
lille privat pension lige uden for centrum og aftalt med ejeren, at jeg ringede når jeg ankom. Han
var desværre lige kørt til nærmeste lufthavn for at hente nogle andre gæster, så der ville gå noget
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tid før han kom tilbage og jeg kunne få nogle nøgler. Vi aftalte at mødes der tre timer senere så jeg
fik tid til at se noget af byen. Jeg gik gennem de gamle gader og ca. 20 minutter senere stod jeg på
Piazza dei Miracoli, (miraklernes plads) eller Piazza del Duomo (Katedralernes plads) som er det
formelle navn. Selv om det var uden for højsæsonen var der mange turister og en mindre skov af
“selfiesticks” som blev solgt overalt ved pladsen.
Og man forstår udmærket at pladsen er blevet så stor en attraktion, det er imponerende pænt og
storslået med de tre bygningsværker som pryder den. Katedralen er den største bygning, bygget i
marmor og hvide sten, og den første bygning som blev påbegyndt i 1064 af arkitekten Buscheto. I
1153 kom dåbskirken til, den store runde bygning som er bygget i samme romanske stil. Vest for
katedralen startede byggeriet af det velkendte skæve klokketårn i 1173. Allerede under byggeriet
begyndte det at hælde, så man stoppede det efter nogle få år og fortsatte først 99 år senere i
1272, da fundamentet havde sat sig. I 1319 blev den syvende og sidste del tilføjet og tårnet stod
færdigt, dengang med en hældning på 1%. Den forøgedes betydeligt gennem årene, så man i
2010 måtte gennemføre en større renovering, hvor det lykkedes at reducere hældningen til de 4%
tårnet hælder i dag. Og det ses meget tydeligt når man står ved siden af det og sammenligner med
katedralens lodrette væg.
Jeg fik taget det obligatoriske billede foran tårnet, ikke ved hjælp af en selfiestick dog, men af to
japanske kvinder, som jeg til gengæld tog en del billeder af sammen. Pladsen må være et af
stederne som er repræsenteret i europaguiden for asiater, sammen med Den lille havfrue og
Cesky Krumlov, for ca. halvdelen af turisterne på pladsen var fra Asien. Jeg skulle tilbage og møde
værten ved pensionen, så jeg besluttede mig for at forlade pladsen og besøge den igen dagen
efter. Jeg skulle naturligvis se bygningerne indefra også. Ejeren var ganske rigtigt kommet tilbage
og jeg fik nøgler og en lille rundvisning. Igen måtte jeg forundres over den billige pris, taget i
betragtning hvilken standart stedet var i. Værelserne var helt nye, det fælles køkken veludstyret og
servicen helt i top. Jeg fik udleveret kort, tips og forskellige historier om pladsen og resten af byen.
Der var hurtig wifi og jeg brugte aftenen til at få opdateret blog og sendt nogle billeder på
Facebook, så familie og venner derhjemme kunne følge med i mine sidste oplevelser. Jeg fik
skrevet til en ny host nær Brindisi og allerede samme aften var der svar. Jeg kunne starte hos Bob
og Debbie og deres mange katte 10 dage senere. Perfekt timing, jeg kunne nu køre ned langs den
italienske vestkyst og se Ostia Antica, Pompei og Veseu vulkanen, før jeg kørte over på østkysten.
Det førte mig også frem til en større beslutning om at sejle til Grækenland efter næste workaway
ophold. Der sejler en færge fra Brindisi til Patras. Jeg ville godt nok springe over den italienske
østkyst ud mod Adriaterhavet, men jeg ville få hele vestkysten med og det måtte være nok Italien
for nu. Jeg begyndte også at overveje at følge den adriatiske vestkyst nordpå senere, gennem
Albanien, Montenegro og Kroatien, i stedet for at køre over mod Sortehavet som først planlagt.
Men den beslutning kunne vente til senere.
Jeg havde hele torsdagen til at se resten af Pisa, så jeg startede tidligt og travede en 14-15
kilometer den dag. Først en tur langs floden rundt om den gamle bydel, dernæst i en større park
med gamle bygningsværker for igen at skrå gennem byen i de gamle brostensgader, tilbage til
floden. Jeg fulgte den anden side af floden tilbage til centrum og krydsede den flere gange over de
gamle broer, for til sidst at ende på Piazza dei Miracoli igen midt på dagen. Jeg købte billet til at se
katedralen og museet i bygningerne overfor. Dåbskirken var lukket for adgang og jeg droppede at
købe billet til tårnet, det var dyrt og køen var temmelig lang. Katedralen er et imponerende
bygningsværk set udefra og absolut også værd at se indenfor de gigantiske døre. Den er tilegnet
Santa Maria Assunta, som det er tilfældet med mange andre katolske kirker. Jeg får det altid lidt
dobbelt når jeg står i en af de store kirker. På den ene side er jeg betaget af deres arkitektur og
deres rummelighed og udsmykning. På den anden side minder de mig om et ødselt overforbrug af
ressourcer og en, gennem tiden, nærmest krigerisk tilgang til religion og nedgøring af mennesker
på grund af tro, overtro og magt.
Men uden tvivl et storslået bygningsværk med gigantiske vægmalerier og statuer, der sammen
med pladsens andre bygninger gør det til et unikt sted. Jeg kunne lige nå at besøge museet som
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billetten også gav adgang til. Det blev til en hurtig gennemgang, hvor jeg var den eneste
besøgende. Igen en masse skulpturer, malerier og bygningsrester. Da jeg kom ud var mørket så
småt begyndt at falde på, jeg gik igen gennem den gamle bydel og fandt en restaurant langs floden
på vej tilbage til pensionen. Jeg fik en af de bedste pizzaer rejsen har budt på og sandelig om ikke
stedet havde en øl fra Ceres, bryggeriet fra min hjemby Århus. Så på trods af den lidt overskruede
pris for en Ceres Export, så måtte jeg selvfølgelige nyde en enkelt af dem til pizzaen. Jeg bestemte
mig for at følge et råd fra værten på pensionen om at besøge den lille by Vinci dagen efter, inden
jeg fulgte kysten ned mod Ostia Antica.

Vinci og Tarquinia

Som du nok har gættet er Vinci landsbyen som Leonardo Da Vinci kom fra. Hvor man nu kan
opleve hans barndomshjem og et museum for de mange opfindelser, han har gjort gennem tiden.
Jeg kørte fra Pisa tidligt om formiddagen og samlede en ung kvinde op som blaffede på vejen. Hun
forstod ikke mange engelske ord, men vi kunne da samtale lidt, med en blanding af den smule
portugisiske jeg har lært mig og lidt engelsk og tysk. Hun skulle også til Vinci og hun gav en kop
kaffe på en café i byen, inden vi skiltes og jeg kørte op mod museet. Byen er ikke særlig stor så
det var nemt at finde. En mindre plads, selve museet og et par bygninger omkring det er dedikeret
til mindet om Leonardo. Desværre er det forbudt at fotografere indenfor, men en søgning på nettet
giver et godt indblik i den kolossale mængde af opfindelser til ingenører, militær og transport han
har designet. På museet er det meste modeller og tegninger, men det er en ganske imponerende
samling alligevel. Der er cykler, forsøg på flyvemaskiner, maskingeværer og kanoner, men mest af
alt de store konstruktioner han skabte til byggerier. Han har været indblandet i et hav af kirker og
andre store bygningsværker.
Fra museet er der fire kilometer til huset hvor han boede. Selve huset er såmænd ikke så
nævneværdigt, udover en smuk natur omkring det, men selvfølgelig skulle det ses når nu billetten
dækkede besøget og jeg var så tæt på. Fra Pisa havde jeg booket et værelse lidt længere sydpå,
på en gård med såkaldt agriturismo. Jeg kørte skråt ned gennem landet, ud mod havet igen til
Piombino, så jeg kunne følge kysten ned til den nærliggende by Orbitello. Ruten er afmærket som
seværdig på mit Michelin europakort, med to nationalparker og det var da også en smuk
kyststrækning, hvor jeg gjorde en del stop. Jeg havde noget besvær med at finde gården da
adressen ikke eksisterede på min GPS. Jeg endte derfor med at ringe til dem og blev guidet det
sidste stykke via telefon. Det virkede som et rigtig fint koncept med gården og muligheden for at
fodre dyr for børn og voksne, men jeg kom lidt sent og ville kun bruge en enkelt nat der. En nat
med afbrudt søvn, da gæsterne på naboværelset dyrkede højlydt og heftigt sex af flere omgange.
Jeg blev vækket adskillige gange af høje støn og sengen der dunkede mod gulvet. Jeg blev faktisk
overrasket over at de kun var to mennesker da jeg mødte dem morgenen efter. De var nu flinke og
undskyldte deres eskapader, de havde ikke opdaget at der var en overnattende i naboværelset, så
ville de have dæmpet sig, påstod de. Fred være med det, jeg skulle bare videre.
Jeg havde valgt et lille værelse nær Ostia Antica for en enkelt nat, så jeg havde hele den
efterfølgende dag til at se det. Jeg havde derfor rigelig med god tid til at køre de ca. 100 km. langs
kysten og gøre mange stop undervejs. Det blev jeg glad for da jeg på et tidspunkt så en
spændende by på en bakketop, lidt inde i land. Jeg kunne se adskillige tårne som stak op over en
mur, der så ud til at omkranse hele byen. Det hele lignede én stor borg. Jeg skiftede retning og
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fandt derop af nogle små veje. Byen var noget større end jeg umiddelbart havde troet, jeg kørte op
mod centrum og fandt en parkeringsplads lige uden for den høje mur. Endnu engang skulle en
hurtig impulsiv beslutning vise sig at blive en af rejsens overraskende højdepunkter, byen hedder
Tarquinia og er absolut et besøg værd!
Som forudset var hele bymidten omkranset af den høje mur og jeg startede med at gå ind mod
dens center og et større torv, for at finde noget at spise. Jeg så ikke andre som lignede turister
mens jeg var i byen, så jeg antog at den ikke er særlig besøgt på trods af dens attraktive
beliggenhed, med udsigt over havet. Bygningerne så meget gamle ud, men også særdeles
velbevarede og det gik op for mig, at husene var beboede og på den måde stadig i drift. Jeg gik
gennem smalle gader og mange hvælvinger som førte ind til små pladser, der igen forgrenede sig
til nye små gader. Den lille turistinformation havde et meget fint bykort over byens interessante
bygninger og de mange tårne jeg havde set fra landevejen.
Tarquinia’s historie daterer sig langt tilbage, så langt at der ikke er nedskrevne dateringer for dens
oprindelse. Men man ved at den var en velfungerende handelsby 800 år for kristi og var center for
de etruskiske byer i den romerske jernalder. Gennem tiden har den mange gange været mål for
romerne på grund af dens sydlige placering og haft brug for beskyttelse. Derfor de mange tårne og
den store fæstningsmur. Jeg fulgte en anbefalet rute på kortet og var meget imponeret af de
mange historiske bygningsværker og deres velbevarede tilstand. I den nordlige ende gik jeg ind i
en stor kirke som dog så noget hærget ud. Jeg var den eneste besøgende og en kustode
henvendte sig til mig og gav mig en folder på italiensk. Da jeg ikke forstod noget af det, gav han sig
tid til at oversætte det meste til tysk og jeg fik på den måde historien, om dette særprægede
bygningsværks forfald. Kirken havde en lang historie og var også blevet brugt aktivt i kampene, da
den har en tunnel som kunne føre soldater ud under muren i baghold. Den var dog blevet så
skadet langt senere i historien da den, iflg. kustoden, var blevet brugt af hensynsløse tyske
soldater under første verdenskrig, til at opbevare våben og heste. Byens vandforsyning var lukket,
men lige nedenfor kirken ligger nogle større naturlige kilder som tyskerne havde sat sig på, for at få
drikkevand til personel og heste. Dem gik jeg ned for at se og forstod hvorfor byen havde været så
svær at indtage for angribere gennem tiden. Murene på denne østside af byen var bygget på 50 100 meter høje klippesider som først skulle forceres, før fjenden kom til selve muren, en umulig
opgave med datidens redskaber.
Jeg brugte fire timer i byen og gik til sidst en tur hele vejen rundt om muren på indersiden. Det tog
ca. en time og jeg endte ved hovedindgangen, tæt på parkeringspladsen hvor jeg havde stillet
bilen. Gratis for en gangs skyld. Jeg vil anbefale alle som besøger denne del af Italien et besøg i
denne gamle by. Den ligger nogle få kilometer inde i land, langs kyststrækningen mellem Orbetello
og Rom.

Ostia Antica

Fra Tarquinia var der kun kort tid til kystbyen Fiumicino, hvor jeg havde booket det lille værelse på
pensionen, lige udenfor Rom’s lufthavn. Det var det billigste jeg kunne finde og ganske udmærket.
Et privat sted hvor familien selv boede i underetagen, 1. salen var lavet til tre udlejningsværelser.
Stedet ligger kun nogle få kilometer fra Ostia Antica så jeg kunne stå tidligt op, se den antikke
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havneby og fortsætte videre mod Napoli, for at finde et egnet sted at være nogle dage, når jeg
skulle besøge to af rejsens højdepunkter, vulkanen og Pompeii. Sådan skulle det nu ikke helt gå.
Jeg fandt hurtigt Ostia Antica dagen efter og blev overrasket over det kaos af biler der var i
området. Det viste sig, at der netop denne dag var gratis indgang og det havde rigtig mange
mennesker benyttet sig af. Der var mindst 100 meters kø for at komme hen til parkeringspladsen,
så jeg vendte om og kørte knap en halv kilometer tilbage, til en lille sportsplads jeg havde set på
vejen. Der var et par pladser tilbage på deres parkering og så vidt jeg kunne se ingen skilte om at
jeg ikke måtte benytte den, så det gjorde jeg og gik tilbage til indgangen, betydeligt hurtigere end
de som sad i bilerne.
Ostia var det antikke Rom’s havneområde, ca. 30 kilometer vest for Rom’s centrum. Dengang lå
Ostia naturligvis ved kysten og ved mundingen til floden Tiber, hvor varer og mennesker kunne
transporteres videre ind til Rom. I dag ligger det antikke område tre kilometer fra kysten på grund
af erodering. I antikken var Rom et af verdens hovedsæder, i det tætbefolkede område omkring
Middelhavet. Det anslås at den samlede befolkning i området var omkring 50 - 60 millioner,
dengang ca. 20% af jordens befolkning. Ostia blev derfor en særdeles vigtig havn for trafik til og fra
Rom og er da også beskrevet i utallige bøger. De ældste fund daterer sig til omkring 700 år før
kristi, men de bedre bevarede ruiner er fra bygninger bygget omkring 300 år senere. Området er
enormt stort og velbevaret, på trods af tidens tand og de mange krige.
Jeg brugte omkring fire timer på at se de mange ruiner. Fra små gader hvor folk boede, til det store
militærområde hvor soldater og hærfører havde deres daglige gang. Store bygninger hvor der har
været bade og selvfølgelig den store arena, hvor gladiatorer har kæmpet i fordums tid. Capitolium,
templerne for Jupiter, Juno og Minerva har stadig mange bevarede søjler og skulpturer, som vidner
om en attraktiv og spændende by. Besøger man området skal man helt sikkert sørge for at have
god tid, jeg tror jeg nåede det meste rundt på de fire timer, men kunne sagtens have brugt flere.
De fire timer viste sig så at være for meget. Da jeg kom tilbage til det lille stadions parkeringsplads
var dagens fodboldkampe slut, alle andre biler væk og en stor jernlåge adskilte mig nu fra min lille
Yaris. Rundt om var der et tre meter højt hegn som jeg muligvis kunne forcere, men uden chance
for at få min bil ud. Lettere frustreret ringede jeg først på hos et nærliggende hus og besøgte en
restaurant ved siden af, for at høre om nogen kendte til pladsens bestyrer, eller andre som kunne
hjælpe mig med at få porten låst op. Desværre uden held. Jeg gik hele vejen rundt om boldbaner
og plads og kunne kun konstatere at pladsen var godt og grundigt aflåst, uden huller i hegn eller
porte. Til sidst fandt jeg et lille skilt ved en postkasse hvorpå der var et telefonnummer. Jeg
forsøgte at ringe men fik kun en telefonsvarer. Der var gået nogle timer mere og det var først på
aftenen, søndag, så jeg erkendte at jeg nok ikke kom videre den dag. Jeg fandt et hotel som jeg
kunne sove på et par kilometer fra pladsen og håbede på at de kunne hjælpe med at finde frem til
nogen, som kunne åbne porten dagen efter.
Det viste sig heldigvis at holde stik. Receptionisten var ganske hjælpsom og fandt frem til
sportsforeningens bestyrer, som fortalte at der ville komme en rengøringsmand dagen efter ved 12
tiden, med en nøgle til porten. Jeg spiste på hotellets restaurant og forsøgte at slå mig til tåls med
at det kun var en enkelt dag jeg gik glip af, men må indrømme at jeg stadig var noget frustreret
over min dumhed. Det hjalp dog med noget mad og en flaske rødvin, jeg kunne jo kun grine lidt af
det og tage ved lære. Resten af rejsen var jeg mere opmærksom på hvor jeg parkerede, så det
ikke skulle ske igen. Dagen efter ventede jeg ved porten fra klokken 11.30, men først klokken 14
kom en ung mand grinende hen til mig og låste porten op. Jeg var kun glad for at få min bil tilbage
så jeg kunne komme videre.
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Vesuv og Pompeii

Fra mit ufrivillige ophold i Ostia havde jeg kigget på pensioner og hoteller i området nær Vesuv og
Pompeii. Jeg fandt et hotel som så billigt og godt ud, i en bydel, der på kortet så ud til at ligge tæt
på vulkanen, Ottaviano. Jeg bookede for to dage, så jeg havde hele den efterfølgende dag til at se
vulkanen og resterne af Pompeii. Jeg valgte igen at tage den langsomme rute langs kysten, jeg
havde jo god tid da jeg kun skulle finde hotellet den dag. Ruten førte mig gennem byer med navne
som minder om ord vi har importeret fra latin, men jeg har ikke sprogkendskab til at vide om det er
rigtigt. Aprilla, Latina, Terracina, Gaeta, Formia og Aversa. For til sidst at lede mig rundt om Napoli.
Jeg havde hørt skrækindjagende historier om trafikken i Napoli så jeg var godt tilfreds med at jeg
blev ledt udenom. Men jeg måtte snart sande, at hele området omkring Napoli, rundt om Vesuv og
ned til Pompeii er et stort byområde, hvor der skønnes at bo mellem tre og fire millioner
mennesker. Jeg fik en forsmag på det allerede nu og var godt stresset da jeg nåede frem.
Hotellet var ganske udmærket, lidt dyrere end jeg før havde brugt men jeg betalte gerne lidt ekstra
for at være tæt på de to attraktioner, så jeg ikke skulle køre for langt dagen efter. Personalet var
ganske flinke og receptionisten printede kort ud til mig, så jeg kunne finde vej op til Vesuv’s krater
og derfra den letteste vej ned til Pompeii. Jeg gik ud om aftenen og må indrømme at oplevelsen i
Galicien, hvor jeg blev slået ned, dukkede frem igen. Jeg følte mig utryg og sikkert uden grund,
men der var en atmosfære og stemning på gaden, der sammen med den vedvarende larm af
bilhorn, gjorde mig utilpas. Historier om mafia og mord i gaderne blandede sig vel også, det var jo
trods alt Napoli området og ikke Venedig jeg gik rundt i.
Receptionisten havde anbefalet mig en lokal restaurant i nærheden. Efter noget søgen fandt jeg
frem til døren med et lille skilt på, som kun svagt indikerede at der var en restaurant bag den.
Ingen menukort eller reklameskilte, ikke engang et vindue. Den var låst, så jeg brugte den tunge
jerndørhammer og bankede på. En ældre herre med snoet overskæg åbnede og bød mig
velkommen. Indenfor var der stejle trapper som førte ned i en lille grotte og nedenfor den, trådte
jeg ind i en af de mest gennemførte og smukt dekorerede restauranter jeg har set. Der var kun et
par gæster ud over mig. Jeg bestilte vin, en forret med alt godt fra havet og en pastaret som jeg
ikke kunne udtale og har glemt navnet på, men hold da op hvor det smagte. En af mit livs bedste
kulinariske oplevelser og en atmosfære, som var i skærende kontrast til den jeg lige havde oplevet
oppe på gaden. Jeg har venner som er faldet for den italienske madkultur og vender tilbage år
efter år, nu forstod jeg lidt mere hvorfor. Jeg fik så også lov til at betale for det, det var formodentlig
rejsens dyreste måltid, bortset fra hummergildet sammen med Mette ved Playa de Las Catedrales,
fem måneder tidligere. Men absolut alle pengene værd.
Vesuv har gennem historien været i mindre udbrud mange gange og frem til 1944 kunne man se
røg fra den permanent. I år 79 eksploderede den efter en lang pause med udbrud, det var så
voldsomt at Pompeii blev begravet og alle de indbyggere, som ikke nåede at flygte, blev dræbt.
Desuden blev flere mindre kystbyer vest for vulkanen destrueret. I 1944 var den i udbrud sidst, ikke
noget voldsomt, men der skete det særlige at udbruddet forseglede dens åbning med sten og lava,
derfor har der ikke være udbrud siden og røgsøjlen fra den er stoppet. Det samme skete forud for
det store udbrud i 79 og man mener at den har en cyklus på ca. 2000 år med store udbrud. Alt
tyder derfor på at der i en kommende årrække vil ske et stort udbrud, netop fordi åbningen er
forseglet igen og virker lidt som en rørbombe. Jeg spurgte den kvindelige receptionist som havde
afløst om morgenen, om det var noget folk her snakkede om og var bange for. Den er trods alt
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betegnet som en af verdens farligste vulkaner. Hun fortalte at de i Ottaviano følte sig ganske trygge
fordi nogle mindre bjerge adskilte dem fra vulkanen og desuden er der så meget udstyr deroppe,
som måler rystelser og temperaturer. Hvad man ikke vidste i 79 var, at nogle mindre jordskælv
forud for udbruddet varslede at det ville komme. Det ved man så i dag og har tid til at evakuere.
Men apropos trafikken vil jeg nødigt være i området den dag det sker. På kortet ligner afstanden
fra Ottaviano til vulkanens center omkring 5-6 kilometer, men jeg endte med at køre 20 kilometer
bykørsel, før jeg endelig kunne starte opstigningen af de snoede veje og slappe af igen. De 20
kilometer var et rent helvede på de snævre og tæt trafikerede brostensveje, der var så hullede at
jeg flere gange frygtede for bilens ve og vel. Men det værste var de mange rundkørsler og den
totale mangel på rationel trafikkultur, i hvert fald i forhold til hvad jeg er vant til. Italien har før haft
højrevigepligt i rundkørsler, sådan at de som er i rundkørslen holder tilbage for dem som skal ind i
den. Det er så ved at blive lavet om, men hajtænder og stopskilte er ikke kommet op i alle. I Napoli
så det ud til at bevirke, at bilisterne ganske enkelt selv bestemmer hvad der gælder og den eneste
regel jeg kunne gennemskue var, at mindre bil holder tilbage for større bil. Det så faktisk også ud til
at gælde når de kom fra sideveje med tydeligt stopskilt. Jeg valgte at køre forsigtigt og ikke lade
mig presse til at mose frem, hvilket betød mange horn og fingre og truende knytnæver fra andre
billister på de 20 kilometer. Hvor var jeg lettet da jeg kunne dreje fra de trafikerede veje og op i
området mod vulkanen, hvor trafikken stilnede af. Turen derop var til gengæld smuk og betagende.
Man får udsigt til Napolis havneområde og havet på den ene side og vulkanens top med
omkransende bjerge på den anden. Og oppe mod toppen får man det fulde overblik over hvilket
gigantisk byområde der omkranser den. På en måde vanvittigt at forestille sig, at alt tyder på det
hele skal evakueres en dag i fremtiden.
Der er lavet et parkeringsområde neden for toppen hvor man må betale 10€ for at forlade bilen. 50
meter længere oppe skal man slippe endnu 10€ for at få lov til at gå den sidste kilometer op til
toppen. Jeg var lidt forarget over den ublu pris for parkeringen, der var ingen tegn på at der
brugtes penge på vedligehold, men jeg betalte naturligvis. Og hvilken fantastisk gåtur! Man kan gå
det meste af vejen rundt om det enorme krater. I fordums tid må krateret på det der dengang var
toppen have været meget mindre, vulkanen mistede ca. halvdelen af sin højde efter udbruddet i
79. Et enkelt sted stiger der en smule damp op, men ikke noget der umiddelbart gør at man
forbinder det med en vulkan. Man forstår virkeligt hvor lumsk og farlig den må være, da der under
laget af sten og størknet lava befinder sig noget, der kan sammenlignes med billedet af helvede. Et
boblende og sydende hav af flydende lava, indespærret og med et voksende tryk på loftet over.
Udsigten deroppe fra er også en oplevelse værd i sig selv, ud over Italiens vestkyst på den ene
side og ind mod land og bjerge på den anden. Enestående ganske enkelt.
Jeg brugte et par timer deroppe og udvekslede med mellemrum selfie hjælp med andre, så vi
kunne få de obligatoriske billeder med vulkankrateret i baggrunden. Men jeg skulle jo videre hvis
jeg skulle nå at se Pompeii inden det blev mørkt. Så jeg kørte samme vej tilbage af den snoede
landevej, ned i trafikhelvedet og nye 10 kilometer gennem det, til indgangen til Pompeii. Kun for at
erfare at indgangen var lukket, på trods af at der var en time tilbage af besøgstiden. Jeg havde
netop brugt så meget tid for meget på vulkanen at jeg kom få minutter for sent. Slukøret besluttede
jeg mig først for at droppe at se resterne af byen, jeg kunne ikke overskue at skulle køre gennem
den tætte trafik til hotellet og igen tilbage til Pompeii dagen efter. Men jeg skiftede heldigvis mening
efter en god nats søvn og valgte at køre tilbage næste morgen, på vej ud af byområdet. Det ville
ikke gøre den store forskel om jeg kørte omkring Pompeii, jeg skulle alligevel igennem det meste
af trafikken for at komme videre, hvis jeg ville følge kysten sydpå mod “støvlen”. På en måde var
det faktisk meget godt at jeg kom for sent, for den time jeg ville have haft til at se Pompeii’s ruiner
havde været alt for kort tid.
Som tidligere nævnt havde jeg på forhånd læst romanen Pompaii af Robert Harris. Bogen handler
om Marcus Attilius Primus der bliver udpeget som den nye aquarius, en ingeniør der har ansvaret
for at vedligeholde akvædukten Aqua Augusta, som forsyner byerne omkring Napoli bugten med
vand. Den tidligere aquarius er forsvundet under mystiske omstændigheder og der er problemer
med vandforsyningen. Marcus opdager nogle foruroligende ting i og omkring viadukten. Årsagen til
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den manglende vandforsyning skyldes nemlig, at akvædukten stoppes af eroderende sten. Men de
betydningsfulde mennesker i Pompeii og de omliggende byer overhører hans advarsler og en
evakuering kommer aldrig i gang, før det er for sent. Den magtfulde mand, Numerius, kunne have
gjort en forskel, men da han har gang i en større handel om vandforsyningen, bruger han sin magt
til at holde folk tilbage og lukke munden på alle som forsøger at advare befolkningen. Incitamentet
er som altid magt og penge. Man havde ikke indgående kendskab til vulkanens særdeles farlige
karakter, den var jo, som det er tilfældet i dag, blevet forseglet af tidligere udbrud og nogle mindre
jordskælv burde have forvarslet et større udbrud. Det ender derfor meget tragisk, tusinder af
mennesker valgte at blive i byen og søge ly i huse og kældre og blev begravet under 4-6 meter
lava og aske.
Selve udbruddet er dog kun en lille afsluttende del af bogen, langt det meste af den handler om
livet, mennesker og kulturen i datidens Pompeii og området omkring. Dens levende beskrivelser af
gader og bygninger, badeanstalter og atmosfære i byen gør, at besøget i det enorme område af
ruiner bliver mere nærværende. Lidt som om man har været der før, dengang Pompeii var en
pulserende handelsby. Jeg brugte den første times tid på at gå en runde omkring byen, med
resterne af bymuren og de 8 porte som var indgange til den. I den nordlige ende kan man se
Vesuv i baggrunden og man kan forestille sig den enorme kraft som udbruddet har haft, siden den
mistede halvdelen af sin højde og kunne begrave byen så langt derfra. Derefter startede jeg fra
byens vestside og så templerne Tempio di Apollo, Santuario dei Lari Pubblici og Tempio di Giove.
Derefter det store område, Macellum, hvor man kan se nogle af de velbevarede mumier man har
fundet. Eller rettere, de er ikke mumier i ordets oprigtige forstand, da mumificeringen er sket
“naturligt”, fordi ligene er blevet begravet så hurtigt i asken.
Der går to større og parallelle gader ned gennem Pompeii og jeg krydsede imellem dem for at se
så meget som muligt. Der er mange delvist bevarede huse som har navne efter rige eller berømte
mennesker som har boet i dem. Der er de offentlige badeanstalter som er beskrevet meget
detaljeret i bogen. I mange af bygninger er der fundet velbevaret interiør af stenskulpturer og
vægmalerier. Den ene af gaderne ender nede ved det store amfiteater hvor Pink Floyd indspillede
den ikoniske plade, Live at Pompeii, i 1971. Publikum bestod kun af lyd og filmfolk samt nogle få
lokale børn, de kunne ikke få tilladelse til at afholde en reel koncert på grund af de porøse
omgivelser.
Jeg brugte mellem tre og fire timer i alt, men kunne sagtens have brugt mere tid da jeg ikke nåede
ind i alle gader og huse. Jeg tror dog jeg fik de væsentligste bygninger at se, mange af de mindre
huse ligner trods alt hinanden. Men et godt råd er stadig at have rigtig god tid og at læse bogen
inden et besøg. Personligt vil jeg vælge at tage en bus næste gang. Der var stadig folk i gang med
at restaurere nogle områder, så selv om man har set stedet for en del år siden er der formodentlig
kommet nye seværdigheder til. Jeg skulle videre og selv om det var et af min rejses hovedmål,
glædede jeg mig til at komme væk derfra igen. Til et forhåbentlig mere roligt område af Italien. Der
var to dage til min aftale med Debbie og Bob ovre på østsiden, så jeg havde god tid og besluttede
mig for at følge vestkysten lidt endnu og dreje mod nord, når jeg nåede ned på “foden af støvlen”.
Derved kunne jeg skyde en lille genvej over land og igen følge den lille kyststrækning mellem tå og
hæl som går mod nord, op mod Bari.
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Sapri

Jeg fandt mig en lille privat pension på booking.com i en lille kystby, Sapri, og bestilte for en enkelt
nat. Det var ved at være sidst på eftermiddagen og jeg skulle køre gennem nationalparken med
det mundrette navn, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano. Jeg forventede en del kørsel af
små veje, så det var fint kun at bevæge mig en små 100 kilometer resten af dagen.
Det viste sig at være en god ide. Lige som mørket var ved at falde på og jeg kørte på en lille vej i
parken, hørte jeg det man som bilist ikke gider høre, lyden pffffijch og hurtigt derefter et hjuls
bump. Ikke noget dramatisk med den hastighed, men rigtig rigtig irriterende. Frem med lommelygte
og ud med halvdelen af bagagen for at komme ned til rummet med reservehjulet, som jeg aldrig
havde haft oppe før nu. Jeg havde købt en lille donkraft inden rejsens start, men måtte nu sande at
jeg ikke havde fået tjekket og gennemtænkt alt grej. Jeg havde ingen skiftenøgle. Problemet var
heldigvist ikke ikke så stort. Jeg vidste at jeg havde den udvidede vejhjælp i udlandet, det er en
service Toyota automatisk fornyer, hvis man overholder de årlige eftersyn på bilen. Jeg har faktisk
gjort brug af det engang før, i en lille flække i Tjekkiet hvor jeg camperede sammen med Mette for
nogle år siden. Dengang havde jeg været så dum at efterlade nøglen bag i bilen og smække
bagklappen. På trods af at en Toyota Yaris er på listen over biler man ikke kan bryde ind i uden at
smadre ruden, så tog det mekanikeren, som først kunne komme dagen efter, 10 minutter at liste
ruden så meget op, at han kunne fiske låsen med ståltråd. Og det var lige netop min bekymring,
jeg var meget langt fra en større by, ja fra noget som helst bebyggelse i det hele taget, og jeg
frygtede at jeg først kunne få hjælp dagen efter.
Men sikke en service, det må man give Toyota! Fra jeg kontaktede dem til der stod en mekaniker
for at hjælpe gik der maximalt to timer. Jeg fik først afdelingen i Danmark, de sendte mig videre til
en italiensk kundeservice der kendte de lokale forhold. Supporteren her talte sandelig også dansk,
så det var let at forklare hvor jeg nøjagtig var, vha. min GPS’s koordinater. Han fandt derefter det
nærmeste værksted de samarbejder med, ca. 30 km. derfra og efter lidt tid havde han også fået
kontakt med en medarbejder, som var villig til at tage afsted selv om han havde fri. Han og hans
kone eller kæreste var lige så venlige og snaksalige, så godt vi kunne på tysk og jeg fandt ud af, at
det var et større søm eller andet jern der havde penetreret dækket. Så voldsomt at det ikke kunne
reddes. Han satte reservehjulet på og jeg måtte skaffe et nyt dagen efter. Desværre gik det ud over
et af de nye dæk, jeg havde købt nogle måneder før i Portugal. Jeg gik ud fra at skaden måtte
være sket i Napoli og jeg havde kørt rundt med genstanden i dækket nogen tid, før det endelig var
blevet skubbet ud igen og hjulet tabt luften. I mellemtiden havde jeg ringet til pensionen og fortalt at
jeg først ville komme senere på aftenen og hvorfor. De ville så afvente min ankomst. Igen skulle en
uheldig hændelse vise sig at føre til nye og gode oplevelser. Jeg gav mekanikeren 10€ i
drikkepenge, selve servicen betalte Toyota…
Da jeg lidt senere kørte ind i Sapri fik jeg den der fornemmelse som varsler noget godt. Det er jo
ikke helt let at forklare, men mon ikke du kender den? Fornemmelsen af at et nyt sted har en
atmosfære og nogle omgivelser, som på en eller anden måde føles godt eller varmt. Måske var det
bare fordi der var smukt langs byens bugt med bjerge i baggrunden og lunt i vejret. I hvert fald
føltes det godt og trygt i modsætning til Napoli og omegn som jeg kom fra. Ejeren stod nedenfor
pensionen og ventede på mig. Smilende slog han armene ud og lignede mit indre billede af en
arketypisk italiener, rund og glad og imødekommende. Han havde talt med en ven som har et
autoværksted og på trods det sene tidspunkt, kørte vi derud med min bil med det samme, så jeg
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kunne få et nyt dæk. Han kørte med i sin egen bil så vi kunne køre tilbage i den, hvis de ikke
kunne lave det med det samme. Som sagt så gjort, de havde ikke den rigtig dækstørrelse nu men
ville forsøge at skaffe et dagen efter, så tidligt som muligt. Vi kørte tilbage i ejerens bil og han viste
mig værelset og forslog et par steder jeg kunne spise, de havde desværre allerede spist, han og
hans sønner.
Jeg gik en kort tur langs havet og hvilket smukt sted jeg var havnet. Byens lys strakte sig i en stor
bue langs bugten, bagved den anede man et bjerg i mørket, med lys fra landsbyerne på dets sider.
Ellers stod havet kulsort, kun afbrudt af genskin fra lysene i land. Lyden af bølgerne var
langsomme og rytmiske og jeg følte mig nærmest lidt i trance, da jeg satte mig på en bænk og nød
nu’et. Jeg tror det er kontrasterne der igen spiller på følelserne, denne idyl og ro kort tid efter
Napolis larm og kaos. Efter en god nats søvn vågnede jeg klokken 8, kiggede ud af vinduet og der
stod min bil parkeret. Jeg skulle lige kigge efter en ekstra gang, men jo - de havde allerede lavet
den og kørt den tilbage til pensionen. De havde ikke kunnet skaffe et nyt dæk så hurtigt, men en
kollega havde et brugt som de så havde skiftet det ud med. Med masser af mønster tilbage så det
faktisk nyt ud. Desuden havde de flyttet om på hjulene så de bedste dæk kom forrest.
Pensionsejeren (jeg har desværre glemt hans navn) viste mig en regning og grinede igen højlydt
da han så mit forbavsede ansigt. Jeg havde forventet noget i retning af 80 - 100€ med arbejdsløn,
men pris for dæk og montering; 10€, samme beløb jeg havde givet i drikkepenge aftenen før. Jeg
gav ham en 20€ seddel og bad ham beholde resten, men det kunne der absolut ikke være tale
om. Jeg husker tydeligt hans sætning “Men in trouble help each other”. I stedet for ville han gerne
fortælle mig en historie hvis jeg havde tid til at lytte. Selvfølgelig havde jeg det.
Så jeg fik historien om, hvordan han for en del år siden var blevet skilt og gennemlevede en stor og
sorgfyldt krise i sit liv. Hvordan han havde kæmpet for at holde humøret og livsgejsten oppe for
hans sønners skyld og med hjælp fra familie og venner, havde klaret dagen af vejen. På trods af at
hans tidligere kone forsøgte at rippe ham for alt. Hvordan han som ung havde rejst rundt og følt at
verden havde givet en masse til ham. Hvordan lykken havde tilsmilet ham med kone og børn og et
dejligt liv, for at få det hele revet i stykker. Her kom jeg så, rejsende alene og uden at have noget
at vende tilbage til og han syntes min historie mindede ham om fordums tider og oplevelser.
Fantastisk mand og et smukt sted som jeg nødigt ville have været foruden. Vi sagde farvel,
udvekslede et knus og et håndtryk. Ingen snak om at holde kontakt senere, men hvis jeg en dag
kommer fobi Sapri igen, ved jeg naturligvis hvor jeg vil overnatte. Det lå ligesom i luften at det var
det, et møde mellem to mænd som begge var en oplevelse rigere, ikke mere end det. Det var også
rigeligt. “Men in trouble help each other”.
Jeg kørte fra Sapri og op gennem bjergområdet jeg havde set bag bugten. Gennem nogle små
landsbyer og ned i dalen på den anden side, for at følge kysten nordpå. Jeg kunne sagtens køre
direkte til mit nye workaway sted samme dag, men nød at have god tid til at opleve endnu en af
Europas smukke kyststrækninger. Jeg mødte havet ved en lille by Rossano, fulgte den store bugt
rundt gennem Policoro og op til den større by Taranto. Med et par stop undervejs for at gå nogle
små ture langs havet. Jeg fulgte nogle meget små og snørklede kystveje ned til en lille flække
kaldet Porto Cesareo som jeg havde udset mig til overnatningssted, ca. midt på “hælen”. Herfra
ville jeg krydse ind over land til den større by Lecce og igen følg kysten op til Debbie og Bob’s hus
ved havet, nær Brindisi. Der var ikke meget at se i Porto Cesareo, men jeg gik endnu en tur ved
havet og spiste en pizza på en restaurant, til lyden af noget italiensk countrymusik. Eller noget
lignende, det lød som taget ud fra en spagetti western. Det viste sig at være en lokal musiker som
øvede sig til en kommende festivitas i byen. Noget han havde optaget og afspillede fra en
båndoptager mens han spillede orgel til. Rædselsfuldt, men det gav også pizzaen et lokalt strejf
mens jeg sad og iagttog familiens uopdragne unger, kaste spagetti efter hinanden. Jeg lod som
ingenting, det skaber oftest kun ballade at forsøge at opdrage på fremmedes børn.
Jeg nåede hurtigt til Lecce dagen efter og kørte det sidste stykke ud til havet. Der var kun 25 km.
fra Lecce til Casa Mare som deres hus hedder, lige udenfor en mindre by Casalabate. Jeg fulgte
Adriaterhavet op mod Brindisi og holdt igen ind et smukt sted og organiserede bil og bagage, så
jeg nemt kunne pakke ud når jeg nåede frem. Vi havde skrevet sammen forinden via
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workaway.info’s beskedsystem, så jeg vidste at jeg ville få et værelse i deres hus og at vi skulle bo
lidt tættere sammen, end jeg havde prøvet de andre workaway steder. Jeg fandt et kønt sted langs
havet og hev alt ud af bilen. En større gruppe vilde hunde blev interesserede i hvad jeg lavede,
hvilket gjorde mig lettere nervøs. De var store og mange, men de kom dog aldrig tættere på end
5-10 meter og forsvandt igen, da de fandt ud af at der ikke var noget mad at komme efter.
Kort før jeg iflg. min GPS skulle være fremme kunne jeg se i bakspejlet, at en bil bag mig blinkede
voldsomt med det lange lys. Jeg standsede og tænkte at der måtte være noget galt med
tagboksen eller bilen. Men det var Bob som havde været ovre i deres udlejningshus lidt længere
nede af kysten og havde set DK skiltet bag på min bil. Der vrimlede ikke ligefrem med danskere i
området og slet ikke på denne tid af året, så han var ret sikker på at det måtte være deres
kommende workawayer.

Casalabate, workawaying igen

Bob kørte forrest resten af vejen til deres hus. Det ligger smukt og landligt lige ud til Adriaterhavet
og stranden. Det var nu blevet fredag den 6. marts og jeg så frem til at opholde mig nogen tid på
samme lokation igen. Og til at møde nogle lokale mennesker, hvilket det havde været lidt sløjt med
på min rejse ned gennem Italien. Godt nok er Debbie og Bob emigrerede briter, men jeg havde
forstået på deres beskrivelse på workaway.info, at de ofte sås med lokale venner. Vi gik gennem
haven op til husets veranda, hvor de fleste af deres 18 katte af forskellige racer befandt sig. Alle
hjemløse katte som folk gennem tiden har afleveret hos dem. Jeg hilste på Debbie i køkkenet og
fik anvist mit værelse, pænt og rummeligt. Bob fortalte mig om de opgaver som ventede, primært i
deres andet udlejningshus, som ligger en 7-8 kilometer nede af kysten. De var ved at renovere
patio og swimmingpool, så der skulle lægges fliser på hele området omkring den. Hver eftermiddag
skulle vi kløve det nødvendige brænde til ovnen i huset, det var stadig køligt om aftenen der ved
havet.
Så det sidste startede vi med mens Debbie lavede mad og resten af aftenen hyggede vi i
dagligstuen, sammen med halvdelen af de mange katte. De fik lov at komme ind efter
aftensmaden. Det var rart at kunne samtale på engelsk med folk som har det som modersmål og
komme omkring flere emner, end jeg havde oplevet hidtil i Italien. Jeg lærte en del nye udtryk og fik
finjusteret engelsk grammatik i de to uger jeg var hos dem. Jeg følte mig meget hurtigt hjemme og
overbevist om, at det var to jævnaldrende og ligesindede mennesker jeg var kommet til. Vi havde
mange fælles interesser og god kemi mellem os, så det tegnede rigtig godt for min sidste tid i
Italien. Det viste sig at workaway konceptet var helt nyt for dem, jeg var den første de havde
boende.
Den næste tids arbejde var meget ensformigt, men da vi gik sammen hele dagen og kunne
diskutere alskens emner imens, gjorde det ikke så meget. Bob lagde fliser og jeg “groutede”,
fugede, imellem dem. Jeg havde ikke nogen særlig erfaring med at fuge fliser, men det fik jeg og
syntes selv jeg blev både hurtig og god til det. Blande fugemasse, lægge det mellem fliserne, tørre
af med våd svamp, blande mere fugemasse o.s.v. Jeg tror også Bob var tilfreds med mit arbejde
for efter nogle dage spurgte han, om jeg havde mod på at reparere fugerne i selve poolen. Det
havde jeg, så vi tømte den, vaskede alt af og kradsede de gamle fuger op, de steder hvor de
stadig var våde efter nogle dage. Og det var mange. Det lyder måske kedeligt og ville også være
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det, hvis det havde været almindeligt lønarbejde. Den slags ensformighed ligger slet ikke til mig.
Men fordi Bob er den han er, diskussionslysten og altid i godt humør, vejret godt, frihedsfølelsen
stor og jeg følte jeg lærte noget nyt, så var jeg rigtig glad for det.
Når vi var hjemme i det private hus var der kun få opgaver at lave, den føromtalte brænde der
skulle saves og kløves, nogle få renoveringsopgaver inde i huset og noget oprydning og klargøring
i haven. Det var jo så småt ved at blive forår og når det senere blev højsæson, ville de selv flytte i
kælderen, hvor der er indrettet en lejlighed. På den måde kunne de leje begge huse ud. Aftenerne
gik med hygge i stuen og gode debatter, udover de aftener hvor vi ganske rigtigt var inviteret ud til
venner. Jeg hilste på flere par som boede i området, hvor et af dem også benyttede sig af
workawayere. Hvor Debbie og Bob havde kattene at tage sig af, havde de huset fuld af herreløse
hunde, som jeg fandt ud af er et stort problem i Italien. Manden er kok og bød flere gange på et
overflødighedshorn af lokale retter.
Da Debbie og Bob havde en workaayer boende for første gang, var de også nysgerrige omkring
mine oplevelser andre steder, hvordan jeg havde boet, spist og arbejdet. Hvordan man gjorde som
host. Jeg havde jo kun erfaring fra de to første steder plus opholdet på Gomera, så det var
selvfølgelig begrænset hvad jeg kunne bidrage med. Jeg var selv nybegynder og stederne havde
været meget forskellige vedrørende boform og arbejdets karakter, hvilket jeg var meget glad for.
Mine incitamenter for denne rejse var jo netop forskelligheden, at prøve og lære nogle nye
færdigheder, at opleve andre måder at bo og leve på og mødet med nye mennesker og kulturer.
Der er selvfølgelig en vis tryghed i at have forudgående kendskab til noget man skal ud i, at føle
sig tryg ved at man kan udføre en given opgave. Men jeg tror det vigtigste her er motivation,
ærlighed og nysgerrighed.
Jeg tror de fleste mennesker tilegner sig nye færdigheder langt hurtigere, hvis de opfatter opgaven
som spændende og sjov og har følelsen af, at tiden ikke er en afgørende faktor. Når jeg kigger
rundt på workaway.info’s sider, på anmeldelser og karakterer, så er det iøjnefaldende så høj grad
af positiv respons der gives. Lidt det samme på Gomore samkørsels portalen. Der er en stor grad
af anderkendelse og gensidighed som jeg tror er afgørende for koncepternes overlevelse. De
fleste hosts er hosts fordi de er en karakter af mennesker, som nyder selskab fra andre mennesker
med en anden kultur og livsstil. Som er motiveret for at skulle lære en ny person de nødvendige
færdigheder og leve sammen med vedkommende, mere eller mindre. Ud over at de også har brug
for den praktiske hjælp. Det samme med dem de møder. Vi workawayere er som oftest motiverede
for at indgå i det fællesskab og den kultur som stedet byder på og i at tilegne os de færdigheder
som er nødvendige. Ligesom billister og passagerer på Gomore har det tilfælles, at de ønsker at
møde nye mennesker og samtale undervejs - udover det økonomiske incitament ved samkørsel.
Jeg kunne ikke anbefale nogen form for måde eller metode Debbie og Bob burde følge, jeg kunne
kun oplyse at jeg var godt tilfreds med livet hos dem og det arbejde jeg udførte sammen med dem.
Det var interessant at leve sammen med dem, at diskutere utallige emner og det var nyttigt og
nødvendigt arbejde. Og jeg kunne love dem, at hvis jeg på noget tidspunkt blev utilfreds med
noget, så skulle jeg nok sige frem med det promte. Og det er vel det som det drejer sig om. Man
har via profiler og beskrivelser og en forudgående kommunikation, mulighed for at
forventningsafstemme og vælge til og fra ud fra det. Viser det sig at noget så alligevel ikke
matcher, så har man muligheden for at sige det. De få gange hvor den slags samvær og
kommunikation går galt, er som regel når det der skal siges ikke bliver sagt. Når man går med
noget for længe og det bliver til problemer som er svære at løse, fordi de er blevet ophobede og
følelsesladede. Det gælder vel alle steder i samfund og familier og i høj grad når mennesker med
forskellig kultur og normer mødes. Under alle omstændigheder er arbejdet man udfører som
workawayer nok nødvendigt for stedet, men det er i lige så høj grad også det man i pædagogikken
kalder “det fælles tredie”. En slags katalysator for samvær og udveksling af livserfaringer.
Selvfølgelig er det godt at kunne være sammen og bare lave ingenting, men for det meste er det
mere afslappende at være sammen om noget.
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Dagene gik og patioen udvidede sig dag efter dag. Poolen var pumpet tør for vand efter to dage og
efter yderligere to dage i sol og varme var den så tør, at vi kunne begynde at kradse den porøse
fugemasse ud. Det tog yderligere et par dage, hvorefter vi kunne gøre det hele rent og begynde at
reparere fugerne. Nogle dage før jeg skulle videre ankom to nye workawayere, et yngre par fra
USA, som fik lejligheden under huset at bo i. De fortsatte med at fuge patio’en og grave op til en ny
vandledning, mens jeg fugede resten af poolen. Om aftenen hyggede vi alle foran pejsen og TV’et,
sammen med kattene. En enkelt gang var vi ude og spise hele banden, sammen med vennerne
med hundene og deres workawayer. En rigtig god og inspirerende tid, jeg følte mig virkelig godt
tilpas og kunne sagtens være blevet længere tid hos Debbie og Bob.
Jeg havde fulgt op på min beslutning om at sejle fra Italien til Grækenland, fra Brindisi til Patras.
Mine alternative muligheder var at køre længere sydpå i Italien og sejle til en havneby sydligere i
Grækenland, men afstanden blev betydeligt større og turen meget dyrere. Jeg kunne også sejle en
kortere rute og lande i Albanien og køre derfra ned i Grækenland, men prisen var stort set det
samme som den meget længere tur til Patras. Det tredie alternativ var at køre den lange vej mod
nord, rundt om Kroatien og følge Adriaterhavet sydpå. Valget faldt på ruten Brindisi-Patras fordi
den ville spare mig for 500 km. diesel plus en overnatning, da den lange færgetur fortrinsvis var om
natten. Jeg ville godt nok miste kystruten langs Adriaterhavet i det nordlige Grækenland og vågne
op om morgenen i den sydlige periferia som hedder Peloponnese, men det var fint for mig da jeg
ville få rigeligt med kystlinie, når jeg skulle køre rundt om resten af landet.
Jeg bestilte færgebilletten og skulle med fra Brindisi den følgende søndag sidst på eftermiddagen.
Det var lidt vemodigt igen at skulle sige farvel til nogle skønne mennekser, men sådan er det jo. Vi
ville fortsætte kontakten på Facebook og jeg vil naturligvis besøge dem, hvis jeg en dag kommer til
det syditalienske igen. Der var kun 25 km. til færgelejet i Brindisi, men jeg kørte tidligt for at være
sikker på at få min billet i god tid. Det viste sig at være en god ide, der var en lang kø af mænd ved
skranken fra de lastbiler som skulle med samme overgang. Jeg blev gennet i en mindre kø som
jeg ikke helt forstod meningen med, vi holdt nogle få biler og ventede og ventede og da vi endelig
fik lov at køre ombord, var det af en snørklet vej ind på færgen og ind i et mindre rum på den.
Jeg ville ikke betale den næsten dobbelte pris det kostede at få en kahyt, så jeg sov på en bænk i
et stort rum, sammen med en masse chauffører og enkelte familier. Tidligt på natten blev jeg
vækket af larm og mennesker som pakkede deres ting sammen og jeg kunne høre at færgen var
ved at lægge til land. Det kunne jo ikke passe da sejltiden skulle være på 16 timer. Det viste sig, at
jeg havde misforstået sejlruten. Færgen til Vlore i Albanien og til Patras i Grækenland var en og
samme færge. Den krydsede først Adriaterhavet for at lægge til i Vlore og derefter sejle ned langs
den albanske og nordgræske kyst. For til sidst at sejle ind mellem øerne ud for bugten mellem
Nordgrækenland og Peloponnese halvøen, ind til Patras. Langt de fleste lastbiler skulle køre af i
Albanien, hvilket forklarede manøvren for os som skulle med hele vejen til Patras. De måtte
forhindre at vores biler stod i vejen for den tunge trafik der skulle af tidligere.
Jeg gik ud på dækket for at ryge en smøg men der var ikke meget at se inde på land.
Havneområdet så ud til at være det eneste oplyste derinde, udover færgen selv. Der var intet lys at
se inde langs kysten på begge sider af havnen. Enten var gadelysene i de omkringliggende byer
slukket eller også var der helt øde langs havet. Jeg krøb i soveposen igen og sov nogenlunde til
tidlig morgen. Solen var ved at stå op og sejlturen ind gennem bugten, blandt de mange mindre
øer, var smuk og oplivende i den friske vind. Jeg glædede mig til Grækenland som jeg ikke havde
besøgt før, udover en enkelt tur til Kreta for mange år siden. Der gik endnu nogle flotte sejlturstimer
før færgen lagde til ved Patras, hvor jeg kom hurtigt af da vi kun var nogle få biler tilbage. Jeg var
nu igen på linie med det sydligste punkt jeg havde været i Spanien tidligere på rejsen, lige bortset
fra Gomera naturligvis. Solen skinnede fra en skyfri himmel og det var på tide at finde shorts og
sandaler frem igen.
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Grækenland
Jeg forlod færgelejet omkring middagstid og kørte rundt om havnen i Patras, for at holde mig ved
kysten. Jeg satte GPS’en efter en tilfældig by sydpå langs havet, så jeg ikke forvildede mig ind i
midtbyen. Allerede på vej ud af byen var det tydeligt at trafikkulturen havde ændret sig. Grækerne
trækker for eksempel automatisk mod højre på en landevej, hvis en bagfrakommende bil kører
hurtigere, så den kan passere selv om der ikke er overhalingsbane. Om det så er lovligt at
overhale ved jeg ikke, men jeg går ud fra at det er accepteret da alle gør det. Ligeså er de
venligere til at slippe speederen så andre kan komme ud fra en sidevej, en anden mentalitet end
jeg havde oplevet før, især i Italien.
Efter et kort stykke holder jeg ind til siden for at kigge kort og opdager at jeg vil køre lige forbi den
gamle olympiske by, Ancient Olympia, eller på græsk Αρχαία Ολυμπία. Nogle mennesker
forveksler stedet med bjerget som hedder Olympus, men det ligger altså i en helt anden del af
Grækenland. Selv om jeg den sidste måned havde set masser af historiske ruiner, besluttede jeg
mig for at besøge dette område også, det ville være skørt at køre forbi når jeg nu var her. Så jeg
benyttede igen booking.com til at finde et egnet sted i nærheden at overnatte og belært af de
tidligere steder, at være der to dage så jeg havde en hel dag til at besøge Olympia. Jeg faldt for et
lille hotel Zorbas på grund af navnet, der lød så græsk som det næsten kan blive..
Der var ca. 80 km. til hotellet, så igen fulgte jeg havet så meget jeg kunne, inden jeg skulle dreje
ind mod land. Jeg endte i en lille fiskerby hvor jeg tilbragte en times tid ved havet. Jeg husker at
jeg sad og filosoferede over hvor mange fravalg man egentlig tager, hver gang man tager et valg.
Her så rigtig hyggeligt og lokalt ud og hvis jeg havde valgt at overnatte i denne lille by, ville jeg
sikkert have fået en masse oplevelser ud af det. Talt med spændende mennesker, mødt en smuk
pige, eller jeg kunne være skvattet på molen, slået hovedet og druknet. Man ved aldrig hvad der
ville være sket, hvis man ikke gjorde det man gjorde, traf andre valg - og vil aldrig finde ud af det.
Hver eneste dag er det disse små valg der skaber fremtiden, som leder til den næste oplevelse,
det næste valg og så videre. Egentlig både fascinerende og lidt skræmmende at tænke på.

Zorbas og Olympia

Jeg valgte ikke denne lille idylliske by, men kørte videre mod Myrtéa, en anden lille flække langs
kysten hvor Zorba’s lille hotel ligger. Nær den lidt større by Pyrgos. Det var stadig tidligt på
eftermiddagen og jeg ankom i strålende solskin med varmegrader pænt over de 20. Der så ikke ud
til at være andre gæster og receptionisten, som viste sig også at være ejeren, havde god tid til at
snakke. Han forklarede mig vejen ned til havet fra hotellet som jeg kunne gå på kort tid, men
anbefalede at jeg kørte en 10 - 20 km. sydpå og fulgte havet tilbage til hotellet. Han mente det
måtte være en af de smukkeste kyststrækninger i Grækenland, som jeg ikke skulle gå glip af. Så
efter at have installeret mig på det udmærkede værelse, kørte jeg en tur mod syd et par kilometer
inde i land, forbi skiltene mod Olympia, til jeg fandt vejen ned til havet som han havde foreslået.
Derfra skulle jeg så kunne følge havet tilbage til hotellet, hovedsageligt af små grusveje. Tæt ved
havet delte vejen sig i to og jeg drejede mod højre for at komme nordpå igen. Det var stadig asfalt
vej og den så umiddelbart farbar ud. Men efter en lille kilometer var jeg særdeles glad for at jeg
ikke kørte særligt hurtigt, var årvågen og i det lille øjeblik ikke rodede med radio eller handskerum.
Jeg nåede lige akkurat at bremse så hårdt at Yaris’en ikke begyndte at skride og den stod stille en
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meter foran et hul i vejen, på mindst en halv meter i dybden og 1,5 meter i bredden. Havde jeg kørt
de tilladte 80 km/t havde både bil og jeg lidt betydelig skade. Havde jeg bremset en anelse for
langsomt tvivler jeg på at styrtøjet havde holdt til en tur i det hul, jeg var i hvert fald ikke kommet op
igen ved egen hjælp. Jeg følte mig meget heldig!
Lidt længere fremme endte vejen ganske enkelt i havet, så jeg brugte igen min GPS til at foreslå
en ny rute. Jeg kørte lidt tilbage, drejede ind af en lille grusvej og ganske rigtigt kom jeg nu til at
følge havet. Med meget langsom kørsel, for der var huller alle vegne. Jeg kunne godt se at naturen
og kystlinen var smuk her, med små øer og mange klipper i horisonten. Også at det engang må
have været et attraktivt område, for lokale med råd til sommerhus og for turister. Men det smukke
skæmmedes voldsomt af at husene på den prominente side af vejen, den ned mod havet, alle stod
som ruiner. Af at dynger af gammelt asfalt og store sten, fra hvad jeg antog havde været en
promenade, hobede sig op overalt. Hele kystlinien lignede noget fra et krigsområde og jeg så
hvordan vind og hav i løbet af få år, kan hærge og erodere et stort område, hvis det ikke bliver
vedligeholdt og der bygges modforanstaltninger. Først efter nogle kilometer langs dette scenarie,
blev kysten igen mere naturlig og uden ruiner, fordi der ganske enkelt ikke var bebygget. Egentlig
tankevækkende at se, at naturens hærg kun ligner hærg når den ødelægger menneskeskabt
område. Får den lov at ligge uden bebyggelse og vej er det igen smuk naturskabt natur.
Kort før vejen som førte op til Zorbas ligger der en lille naturhavn og de sidste kilometer
retfærdiggjorde sammen med den, receptionistens ord. Her var virkelig smukt, stille og idyllisk. Jeg
standsede for at tage nogle billeder og gik en tur ned på havnen som var smukt arrangeret i den
naturlige vig. Der holdt en række biler med græske nummerplader og mennesker siddende i, jeg
antog at de sad og ventede på solnedgangen som allerede så småt var begyndt at farve
horisonten rød. Jeg havde set på kortet på GPS’en, at jeg kunne krydse en bro over floden, som
udmundede lidt længere nede langs kysten, så jeg valgte at køre over den og ned til havet igen.
Nu kunne jeg se bugten længere nede og nogle hoteller omkring den og selv om den del var pænt
og vedligeholdt, kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan vi mennesker spolerer mange
smukke naturområder, fordi kapitalister vil tjene på at tilfredstille andre menneskers behov. Jeg så
lidt af solnedgangen derfra og kørte ind mod land for at komme rundt om vigen, tilbage til hotellet.
Jeg havde godt langt mærke til at der langs vejene lå mindre bunker af sorte affaldssække og løst
affald, men da jeg kom igennem udkanten af dette byområde blev det ekstremt. Der lå med
mellemrum bjerge af affald, nogle af dem vil jeg skønne til at være 4-5 meter høje og med en
diameter på 10. De stank og der var mange af dem. På vej mod hotellet kunne jeg også se at de lå
tæt på det og jeg frygtede at der så sådan ud i et større område af Grækenland. Det bekræftede
ejeren da jeg kom tilbage. Hele Peloponnese distriktet havde nu på tredie måned været ramt af en
total nedlæggelse af renovationen, intet affald var blevet afhentet og folk kunne kun lægge mere i
de store bunker, eller brænde det af i deres haver. En kæmpe korruptionsskandale var blevet
afsløret, da et stort EU støttet affaldsanlæg med tilhørende biler og mandskab skulle starte. Der
var ganske enkelt ikke blevet brugt penge på det i de år det blev bygget op, alt var røget i
spekulanters lommer. Jeg spurgte ham hvordan i alverden det kunne lade sig gøre, der måtte jo
være kontrol med sådan et projekt mens det blev bygget. Han svarede at selv de som skulle
kontrollere det, politikkere og embedsmænd, var blevet betalt for at kigge den anden vej. Så tror da
pokker at Grækenland har problemer med økonomien.
Zorbas viste sig at være et lille familieforetagende og jeg valgte at spise i deres restaurant. Den var
præcist som jeg forestillede mig et arketypisk lokalt spisested. Holdt i blå og hvide farver, med
store vaser og skulpturer og synlige tagbjælker under taget. Der var en lille forsamling i den ene
ende af restauranten af børn og voksne og det viste sig at være hans familie og svigerfamilie.
Børnene legede rundt om bordene og de voksne talte højt og gestikulerende. Rigtig hyggeligt og
lokalt. Måske det ville have generet andre gæster, men for mig var det kun med til at forbedre
atmosfæren og stemningen. Jeg fik den traditionelle ouso og nogle oliven med brød til at starte på
og en skøn middag med lam, græske kartofler og salat. Græsk rødvin og mere ouso. Det var
dagens ret og meget billigt og jeg kunne se at familien spiste det samme. Flere gange blev der
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skålet fra den anden ende af restauranten og jeg endte med at blive lettere beruset inden jeg gik
op for at opdater lidt på nettet og sove.
Hele næste dag brugte jeg så i og omkring Olympia og så hele det antikke område. Det er ikke så
stort og omfangsrigt som Ostia og Pompeii, så jeg kunne gå langsomt igennem på kryds og tværs
og få det hele med. Her blev datidens olympiade afholdt hvert fjerde år, fra de blev startet omkring
800 år før kristi fødsel, til de sluttede ca. 400 år efter kristi. En imponerende periode på 1200 år,
hvilket giver i omegnen af 300 olympiader. Man har fundet rester af ofringer tilbage til det 10.
århundrede før kristi, så stedet var i forvejen brugt til ceremonier. Det startede til ære for guden
Zeus, så det religiøse islæt var stærkt og fortsætte op gennem olympiaderne med ofringer og
andre religiøse handlinger. Frem til den romerske periode var legene kun afholdt for indbudte
prominente gæster, men efter år 150 efter kristi blev de åbnet for offentligheden.
Udover selve stadium er der en række af templer for forskellige guder, bade, bygninger som skulle
huse prominente gæster, ofringssteder og en hel del bevarede søjler. Det er et overskueligt
område og meget interessant arkitektur og historie. I umiddelbar nærhed er der bygget et museum
som udstiller en masse statuer, vaser og andre fund som man har gjort gennem tiden. Området har
været hærget af mindre jordskælv og oversvømmelser og på et tidspunkt været begravet under 8
meter mudder. Men det hele er efterhånden gravet frem igen og muligt at se for eftertiden. For at
nævne lidt af bygningerne som kan ses: Prytaneion, en bygning hvor officielle mennesker mødtes
og ærede vinderne af legene. Philippeion, dedikeret til hærføreren Phillip som det eneste der er
tilegnet et menneske, Pelopion, til ære for Phelops i den græske mytologi, en plads brugt til
dyreofringer. Og naturligvis Zeus templet som et af de vigtigste.
Tilbage hos Zorba spiste jeg igen dagens middag med familien som selskab, denne gang med
bord ved siden af hinanden og lidt forsøg på at føre en samtale på det engelske de kunne. Ejeren
selv var ikke tilstede, men det gik fint nok og ikke mindst ungerne var ret interesserede i den
omflakkende person, som dukkede op her udenfor turistsæsonen. Hovedparten af hotellets gæster
var normalt grækere, når de enten besøgte Olympia, ville et par dage til stranden eller besøgte
familie i nærheden. Maden var igen sublim og jeg fik en del gratis ouso’er som afslutning på
aftenen. Dejligt sted..
Morgenen efter var det begyndt at blive overskyet og så snart jeg kom udenfor byområdet og
kunne se horisonten, begyndte det at ligne et stormvejr derude. Himmelen var kulsort i det fjerne
og det begyndte at støvregne lidt. Men på vej ned langs kysten vekslede det meget og det virkede
som om uvejret holdt sig inde over land, over havet var det næsten skyfrit. Fin kontrast og igen
smukke strækninger langs den græske vestkyst.

Rundt om Peloponnese og de fire fingre.

Jeg havde oceaner af god tid og ingen aftaler med nyt workawaysted endnu. Jeg ville vente til jeg
endelig havde besluttet, hvilken vej jeg skulle køre nordpå senere. Alt efter rute ville jeg søge et
sted ved Adriaterhavet eller over mod østsiden. Så jeg bestemte mig for at følge kysten rundt om
Peloponnese halvøen, så tæt på havet som muligt og rundt om alle “fingrene” på den sydlige side.
På vej mod syd og første finger kørte jeg gennem Kalo Nero, Kyparissa, Pylos og Methoni, rundt
om sydspidsen af fingeren og nordpå igen med havet mod øst gennem Koroni, Petalidi og op i
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bugten til den større by, Kalamata. Jeg har set smukke kyststrækninger på rejsen før, men de har
som regel været afbrudt af områder med hoteller eller lange sandstrande på et eller andet
tidspunkt. Det her var anderledes, skal man på bilferie og ud i smukke og særegne landskaber er
det sydligste Grækenland absolut et godt valg. Det er storslået og rå natur med utrolige
afvekslinger når man følger kystvejene. Man kører en strækning på en promenade med hav,
bugter og øer på den ene side, bjergene inde mod land på den anden. Og her er det rigtige bjerge,
ikke bare bakker. For kort efter at bevæge sig op i de bjerge fordi vejen bugter sig rundt om små
vige og bugter. Heroppe følger man bjergsiden mod havet med fantastiske udsigter, for at krydse
ind i de enorme dale, køre ned i dem for at runde bugten og køre langs endnu en promenade i en
af de små havnebyer. Som jeg skrev på min Facebook væg, så er fotografiet et amputeret redskab
til at gengive så smukke omgivelser, det skrevne ord helt umuligt.
I Kalamata holdt jeg en længere pause og satte mig på en promenade café med kaffe og
sandwich. Servitricen, en ung lokal pige, talte fremragende engelsk og fortalte mig lidt om livet i
bugten. Hun ville aldrig nogen sinde bo andre steder og det forstod jeg jo godt. Udsigten fra den
bugt er igen ubeskrivelig, når man kigger ud over havet er der kyst på begge sider så langt som
øjet rækker, inde mod land bjergene og utallige grønne nuancer i deres vegetation. Det holdt
stadig tørvejr, men der var ingen tvivl om at noget uvejr var på vej inde over land. Jeg kørte igen
mod syd og igen langs vestkyst og da det var ved at blive sidst på eftermiddagen, udså jeg mig en
lille kystby til overnatning. Kardamyli. De sidste kilometer kørte jeg inde i land for at komme rundt
om en større bugt, højt oppe langs bjergsiden og vejen ned til Kardamyli var snoet og stejl.
Heroppe fra lignede det lidt af et paradis jeg var på vej ned i og det blev kun bekræftet da jeg kørte
ind i den lille by 10 minutter senere. Sjældent har jeg set et så idyllisk sted, med blomsterrænker
på husene, små kringlede gader og en smuk park ud mod havsiden.
Jeg så et skilt som reklamerede for en pension, Stella Rooms, mainstreet. Ikke noget nummer. Jeg
kørte lidt rundt for at finde det, GPS’en var ikke til megen hjælp uden et husnummer. Jeg spurgte
på en lille restaurant og jo da, alle kendte Stella - det var lige rundt om hjørnet af en sidegade som
så også måtte være en del af main street. Stella var en ældre rund dame med et fantastisk humør.
Hun talte nogle få engelske sætninger og inviterede som det første ind i privaten, til en kop kaffe
og kage. Vi blev enige om en pris for en enkelt overnatning, selv om hun gjorde sit bedste for at
overtale mig til at blive i længere tid. Hendes søn kom og han fortalte at Kardamyli var meget
besøgt af skandinaver, fortrinsvis svenskere, men også en del danskere og nordmænd. Det fik jeg
bekræftet da jeg var på vej ud til bilen efter lidt bagage. “Hei do” lød det fra terrassen fra en ældre
svensk herre, som fortalte at han boede her hver vinter i samme lille lejlighed. Han fik den billigere
for at hjælpe Stella’s familie med deres olivenproduktion. Mit værelse med et lille køkken, var
placeret som en overbygning ovenpå tagterrassen, med en fantastisk udsigt over den lille by og
havet. Jeg havde hele terrassen for mig selv.
Da jeg senere gik ud for at spise på en lille restaurant, talte jeg med et dansk par og på vejen
tilbage, kunne jeg høre flere nordiske mennesker tale ved bordene udenfor cafeerne. Hvis jeg
havde haft lidt mere energi, ville jeg være gået en længere tur og drukket et par øl på en af
barerne, men jeg var for træt og gik tilbage for at sove. Jeg havde valgt værelset uden
morgenmad, men da jeg var på vej ned med mine ting næste morgen, kaldte Stella på mig igen.
Jeg kunne ikke køre videre på tom mave. mente hun, så der stod kaffe, brød og mere kage parat til
mig på husets regning. Stella fortalte om deres familie, som bor oppe på bjergsiden jeg kørte
nedad dagen før. Deres aner strakte sig langt tilbage og var nogle af de første som slog sig ned i
området. Derfor var de involveret i stort set alt som foregik i byen af pensionater, restauranter, lidt
fiskeri og olivenplantagerne. Stella var et udsædvanligt strålende og snaksaligt menneske. Hun
havde tillært sig disse nødvendige sætninger for at drive pensionen, men det var mit indtryk, at hun
ikke forstod meget af, hvad jeg sagde til hende. Et skønt menneske som jeg ikke vil glemme.
Kardamyli kom på min liste over byer som helt sikkert er værd at besøge igen.
Jeg fulgte kysten længere mod syd. Vejret havde egentlig set ud til at lette lidt, men kun for en kort
periode. I løbet af den næste time trak det op igen og himmelen blev kulsort inde over bjergene. På
strækningerne langs kysten var det stadig tørvejr, men når vejen drejede lidt ind i land og op i
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højderne regnede det mere og mere voldsomt. Jeg nåede til byen Areopoli og holdt en times
pause. Den ligger et stykke oppe på en af bjergsiderne, omgivet af bjerge så langt øjet rækker og
med havet synligt mellem dem. Smukt, men også ganske vådt. Min paraply havde svært ved at
holde til vandtrykket, men jeg fik en god tur i dens små gader og provianteret lidt med vand, brød,
pålæg og kaffe. Kort tid efter var jeg så sydligt man kunne komme på denne anden finger og jeg
havde igen havet mod øst på vej mod nord igen. Vejret var nu blevet virkeligt voldsomt, regnen
piskede ned og vinden lignede noget i stormstyrke. Men vej forholdene var gode og en lille times
tid senere var jeg oppe ved bugten til den tredie af Peloponese’s fingre. Her tog jeg en beslutning
som skulle vise sig at føre til rejsens værste oplevelse. Jeg ville droppe kystlinien langs den næste
halvø og vig og finde en vej ind over land, med hjælp fra min GPS. Jeg var bekymret for om vejen
langs kysten ville blive spærret af vand, da uvejret så ud til at fortsætte en rum tid endnu.
GPS’en fandt også en rute som så fornuftig ud. Jeg var forberedt på at jeg skulle ud i noget
bjergkørsel, da vejen på dens kort snoede sig en hel del. Men min teori var at det var bedre at køre
længere oppe, da vandet jo bevægede sig ned af og burde samle sig der. Så jeg skiftede retning
og bevægede mig snart op i højderne. Igen i fantastiske omgivelser, små broer og viadukter, dale
og bjerge så langt øjet rakte. Og meget frodigt, ingen tvivl om at regnvejr ikke var et sjældent
fænomen heroppe, på trods af den sydlige beliggenhed. På et tidspunkt ville GPS’en have mig til
at dreje ind af en mindre og stejl vej, så jeg holdt ind og søgte efter en alternativ rute. Det var
muligt at fortsætte af den større vej og nå min planlagte destination på østkysten, men den var
omkring 50 km. længere og jeg ville egentlig gerne snart frem og holde pause resten af dagen. Det
var lidt belastende at køre i det vejr. Så jeg valgte den mindre, men også kortere og hurtigere vej.
Den gik opad, meget opad. Efter en 8-10 kilometer blev den meget smal og vandet fossede ned af
bjergsiderne i smalle naturskabte kanaler. Det begyndte at blive bekymrende, med mellemrum
måtte jeg snige mig rundt om nedfaldne sten og jeg kørte nu kun 20 km/t og håbede på at den
meget snart ville udvide sig igen. Den gjorde det modsatte og asfalten stoppede. Jeg havde kørt
på lignende bjergveje tidligere på rejsen, i Portugal og særligt i de galisiske bjergområder, men
aldrig i vejr som dette. Det gik op for mig at jeg ikke havde set en eneste bil, siden jeg drejede fra
den større vej. På en måde godt det samme, for vejen var nu så smal, at to biler kun kunne
passere hinanden på de små vigepladser der kom med mellemrum og jeg ville ikke turde bakke i
det vejr. På den anden side, kom jeg i problemer var jeg mutters alene heroppe.
Min største bekymring var at vejen ville blive blokeret af mudder eller sten længere fremme. Jeg
gik ud og kiggede ved den næste vigeplads, men jeg turde ikke forsøge at vende bilen. Der var
ingen autoværn og der var meget langt ned. Selv om klippesiden virkede stabil nok turde jeg ikke
bakke til kanten i skræk for at den ville give efter. Det var ved at blive rigtig træls og jeg begyndte
faktisk at blive lidt bange. Kunne hele bjergsiden skvatte sammen i et mudderskred? Der lå flere og
flere klynger af sten som jeg måtte liste udenom, så noget skred i hvert fald ned sammen med
vandet og jeg var ofte ude, for at se om jeg kunne passere sikkert. Det gik meget meget langsomt,
jeg kørte nu kun i 1. gear og mellem 0 og 20 km/t og jeg var ved at være rigtig træt af, at jeg havde
dummet mig og valgt den rute. Men jeg kunne kun forsøge at snegle mig frem og håbe på at vejen
snart blev bredere igen, jeg havde på fornemmelsen at jeg var nær toppen.
Det holdt stik og vejen gik kort tid efter nedad igen, stadig smal og regnen piskede stadig ned. Jeg
kunne kun se nogle få meter frem og slet ikke noget ud over kanten, det var bare et dunkelt mørke
derude. Så det gik stadig i sneglefart den næste halve time og endelig blev der asfalt igen og vejen
lidt bredere, nok til at to biler kunne passere hinanden. Den var dog stadig hullet og med flere
nedskredne sten og mudderbunker, men jeg var lettet over at jeg var ovre det værste. Der var
stadig ikke noget autoværn ud til de stejle skrænter, så jeg kørte meget langsomt, jeg turde ikke
risikere noget. Et par kilometer senere blev den bredere og den rettede sig mere ud så det ikke var
hårnåle sving hele tiden, jeg satte farten lidt op og vil skønne at jeg kørte omkring 50 km/t da det
skete. Jeg blev komplet overrumplet og havde ikke en chance for at reagere inden det var for sent.
Efter et længere lige stykke drejede vejen i et sving mod venstre som jeg ikke havde anset for
farligt, men da jeg kom ind i det var vejen helt oversvømmet og jeg mistede totalt herredømmet
over bilen. Det gik så hurtigt at jeg opdagede det samtidig med at advarselslamperne begyndte at
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blinke og jeg kunne mærke at ESC antiudskridningssystemet, som en Yaris heldigvis er udstyret
med, reagerede med nogle stødlignende bevægelser. Bilen snurrede rundt om sig selv mens den
skred hen langs vejen og jeg gik i panik de næste få sekunder det varede. Jeg troede ganske
enkelt at det sluttede her. Jeg ved godt det lyder dramatisk, men jeg nåede at tænke at jeg ville
ryge over kanten og dø. Bilen var nået halvanden gang rundt om sig selv og jeg holdt omvendt
køreretningen da den endelig hold stille, en 30-40 meter efter svinget. Jeg var i chok og jeg fik et
lettere panikanfald da kiggede ud af vinduet. Jeg kunne kun se ud over skrænten, ud i mørket,
ingen asfalt nedenfor vinduet. Jeg turde ikke åbne døren ved førersædet, så jeg fik
sikkerhedsselen af og kravlede over på passagersædet, åbnede den dør og kravlede ud. Bilen var
standset lige på kanten, begge hjul i venstre side så ud til netop at have holdt sig inde på asfalten.
Jeg tudede. Af lettelse, af angst, af vrede mod mig selv, af frustration og håbløshed. Jeg har lavet
dumme ting før i mit liv som er endt i delvist farlige situationer, men intet som dette. Jeg nåede at
tænke at jeg ville dø og jeg nåede at tage afsked med livet. Jeg ved godt det lyder voldsomt, men
jeg tror folk der har oplevet lignende ved hvad jeg taler om, når følelserne skyller ind over en
bagefter. Jeg var bange for at køre videre og jeg ved ikke hvor længe jeg stod og kiggede på bilen,
men jeg var plaskvåd da jeg endelig tog mod til mig, gik hen til kanten og kikkede ned. Jeg kunne
ikke se bunden af kløften, men det var også dunkelt og regnfuldt. Jeg var dog ikke i tvivl om at der
var meget langt ned. Hjulene var ganske rigtigt helt inde på asfalten men den smalle stribe med
græs og jord som adskilte asfalt og dybet ned skrånede også. Det tog mig endnu nogen tid at
overbevise mig selv om, at jeg kunne køre sikkert derfra, uden at skride ned. Jeg kravlede ind igen
via passagersædet og startede bilen. Med hamrende hjerte kørte jeg så stille frem jeg kunne og
drejede gradvist bilen ind mod midten af vejen i så blid en kurve som muligt. Henne ved svinget var
vejen rigelig bred til at jeg turde vende bilen. De første kilometer kørte jeg maximalt 30 km/t. så det
gik langsomt nedad, men senere blev der længere mellem svingene og jeg turde køre lidt
hurtigere. Dog med helt nedsat fart hver gang der kom en kurve, nu skulle jeg bare langsomt og
sikkert frem til et sted at overnatte.
Da jeg endelig nåede østkysten var det aften, omkring klokken 19. Jeg valgte en pension i byen
Sampatiki, som viste sig at være et lille havneområde uden egentlig by med butikker. Heldigvis
havde jeg proviant med, så jeg kunne lave mig et par sandwich og noget kaffe inden jeg ringede til
en kammerat i Danmark. Jeg var stadig rystet og havde brug for at vende den oplevelse med
nogen. Igen havde jeg ikke lyst til at forurolige min familie så jeg talte det igennem med en af mine
meget gode venner og vi blev enige om at nogen, eller noget, måtte holde hånden over mig. Efter
en halv times snak med ham var jeg mere rolig og kunne godt se mig selv køre videre, uden at
skulle være bange for det. Det var jo trods alt en hændelse jeg kunne have undgået med lidt mere
fornuft, så det havde jeg tænkt mig at anvende på resten af rejsen. Sampatiki er der ikke så meget
at skrive om, der er smukt og var man sejler ville det være et rigtig godt sted at lægge til havn.
Området ligger meget øde og helt ned til havet i en lille vig, med de store bjerge i baggrunden.
Ejeren fortalte mig at der ligger en restaurant oppe på bjergsiden, som man kan komme op til via
en lille sti, men jeg valgte at blive “hjemme” og fordøje oplevelsen. Jeg fortalte hende om min tur i
bjergene og hun blev faktisk lidt vred på mig fordi jeg var kørt den vej. Ingen kører den vej i det
vejr, ikke engang de lokale som bor i bjergområdet. Der er kun én vej i farligt vejr, den større vej
som går uden om bjerget. Jeg måtte love hende at bruge hovedet fremover hvis det regner, så det
lovede jeg og forstod nu også hvorfor jeg var eneste bilist deroppe….
Set i bakspejlet burde jeg naturligvis slet ikke være kørt derop, det burde jeg lære af og huske. Jeg
holder meget at køre i bjerge og syntes selv jeg er blevet ret god til det mht. køreteknik. Desuden
er det altid smukt og anderledes for en som kommer fra et fladt land. Men det er en god ide at
tjekke forholdene omkring et givent bjerg så godt man kan, især hvis vejret er dårligt. Eller rettere,
medmindre man kan se at det er en større vej, så bliv nede i uvejr, tag den længere vej udenom
eller vent… En anden ting der slog mig bagefter: Jeg skiftede to dæk i Portugal og igen et af de to
nye som punkterede i Italien, til et brugt dæk. Derfor kørte jeg faktisk med tre forskellige dæk
mærker, hvilket måske kan have været medvirkende til, at bilen skred så meget rundt som den
gjorde. Jeg ved det ikke, men det kunne være en grund til, at det i nogle lande er forbudt at køre
med forskellige mærker.
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Senere om aftenen fik jeg en besked via Facebook. Fra Sofia som spurgte om jeg ikke kom
omkring Athen, når jeg nu var i Grækenland og mødes med hende og Andreas. Jeg kender de to
fra et projekt jeg deltog i, Engage, i forbindelse med mit nu tidligere arbejde. Jeg havde egentlig
ikke tænkt mig at besøge endnu en storby, men ombestemte mig nu. Athen var jo lige på vejen
opad og det ville være lidt skørt ikke at besøge dem, når jeg var her. Så det skrev jeg tilbage at jeg
ville en af de kommende dage.

Nafplio

Dagen efter var oplevelsen kommet på afstand og jeg var igen fuld af rejselyst og gåpåmod. Jeg
glædede mig til endnu engang at se nogle kendte ansigter, så jeg ringede til Sofia og sagde at jeg
ville komme til Athen tre dage senere, det ville give mig god tid til at se resten af Peloponnese
halvøen og forberede mig lidt på noget storbyliv igen. Uvejret var stilnet af men det regnede stadig
i perioder. Jeg fortsatte nordpå helt ude langs kysten og kunne snart se over mod den sidste af de
fire fingre mod øst, med adskillige mindre øer imellem. Smukt og betagende landskab og lidt
underligt at tænke på, at jeg om et par timer ville køre derovre og kigge på den kyststrækning jeg
nu befandt mig på. Eller rettere, det skulle så ikke komme til at holde stik, men det viste jeg jo ikke
endnu.
Efter yderligere en times kørsel nåede jeg op i den sidste bugt og fulgte den rundt, for at køre
langs et havneområde og senere en længere promenade. Der var parkeringspladser langs
promenaden så jeg standsede og ville egentlig bare finde en kiosk og købe nogle cigaretter. Men
da jeg krydsede en række palmer som stod ranke langs promenaden og fandt ind i en mindre
brostensgade, fik jeg igen den der fornemmelse. Fornemmelsen af at her var noget at komme
efter, dufte, lyde og selvfølgelig de visuelle sanseindtryk varslede noget godt. Der emmede af
atmosfære og idyl og jeg tog en hurtig beslutning. Kunne jeg finde et godt og billigt pensionat ville
jeg blive der et par dage, køre direkte til Athen derefter og skippe den sidste af Peloponnese
halvøens fingre. Jeg havde nu set så meget af det sydlige Grækenland at jeg godt kunne forsvare
at køre videre, uden at opleve den sidste kyststrækning. Hvis der er noget Grækenland har rigeligt
af, er det jo kystlinier, så der ville blive rigeligt af dem når jeg kom nord for Athen senere.
Så en standsning for at købe smøger førte til at jeg blev i Nafplio de næste dage, en by jeg aldrig
havde hørt om før, men som jeg nu er rigtig glad for at jeg fik med. Sammen med Fisterra topper
den listen over steder jeg vil besøge igen og jeg måtte endnu engang være taknemmelig for, at jeg
valgte at rejse på denne måde. Alene og med tid og frihed til at vælge spontane ændringer
undervejs. Jeg satte mig ved et bord udenfor en fortovscafe, med udsigt til promenaden og nød
den stille brise der kom ude fra havet. Det var stadig gråvejr, men på trods af det, var mit humør
igen fantastisk. Jeg følge mig fri, stærk, sund og lykkelig. Servitricen kom ud til bordet der havde
en teltdug over sig og tog imod min bestilling. Hun spurgte hvor jeg kom fra og jeg fortalte kort om
min rejse, at jeg var havnet i Nafplio ved et tilfælde og havde tænkt mig at blive et par dage. Hun
talte flydende engelsk med en accent jeg mente jeg havde hørt før og Susie viste sig at være
canadier af oprindelse. Hun fortalte lidt om Nafplio og om Palamidi slottet som jeg absolut måtte se
senere. Hun var smuk, smilende og meget venlig. Hvor er det dog rart når mødet med tilfældige
mennesker, udvikler sig til mere end blot en bestilling af varer eller spørgen om vej.
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Jeg drak min kaffe og spurgte Susie om råd vedr. overnatning og et sted at spise senere. Hun
fortalte at der var mange pensioner og små hoteller i den gamle bydel. Byen er meget besøgt om
sommeren, fortrinsvis af grækere som holder ferie ved havet. Ejererne af cafeen havde også
restauranten ved siden af som hun naturligvis anbefalede, så jeg ville komme tilbage senere når
jeg havde fundet et sted at bo. Det regnede kraftigt med mellemrum, i en pause uden regn gik jeg
ind mod den gamle bydel for at finde en pension. Jeg spurgte et par steder og fandt til sidst ét i den
billige ende, med et skønt værelse med balkon og bookede det de næste to dage. Nafplio er ikke
så stor, jeg gik en tur og så det meste af byen i løbet af et par timer, smuk og velholdt med mange
brostensgader, palmer og gamle huse. Jeg endte på en plads ved en større park, hvorfra jeg
kunne se op på slottet, der nu var belys da mørket var ved at falde på. Det så spændende ud og
jeg ville helt sikkert besøge det dagen efter. Jeg gik tilbage til restauranten og spiste mig et
fantastisk måltid med alt godt fra havet. På vej tilbage til pensionen stoppede jeg ved en bar som
spillede gedigen rockmusik. Jeg fik en del øl sammen med nogle lokale fyre, der fortalte mig lidt
mere om byen og livet i den. Rigtig god dag og aften og jeg gik meget tilfreds i seng og sov længe
dagen efter.
Palamidi slottet ligger på toppen af en 216 meter høj bakke og er bygget af venetanierne fra 1711
til 1714, men allerede overtaget af tyrkerne, eller rettere ottomanerne, året efter, da Nafplio blev
belejret. Først i 1821 kommer den under græsk kontrol under den græske revolution, hvor den
officielt var Grækenlands hovedstad frem til 1834. Jeg gik gennem parken for at finde starten på
stentrappen, som fører op til slottet. Der er lidt uenighed om antallet af trin og jeg talte dem ikke,
men der skulle være omkring 1000. En drøj tur og jeg var temmelig øm i benene da jeg endelig
kunne betale for entreen ved indgangen. Man kan køre derop, men udsigten er virkelig gåturen
værd, et storslået værk fra naturens hånd. Med bugten og Bourtzi fæstningsværket, som ligger på
en lille ø i Nafplios havn, og bjergene og dalene i baggrunden. Smukt smukt smukt. Palamidi er
velbevaret og fylder et pænt stort område, med hovedparten omkring den store slotsgård og nogle
omgivende bygninger og fæstningsværker. Man kan gå rundt på den brede mur der skulle beskytte
mod indtrængende, sammen med Bourtzi ude i havet. De fleste kældre og bygninger er åbne, så
man kan se ned i fangekældrene og beboelseskvartererne for de soldater, som skulle beskytte slot
og by.
Jeg tilbragte nogle timer deroppe og overvejede at gå tilbage langs den asfaltvej som også fører
derop, men snuppede trapperne igen. Da jeg stod ved foden af bakken havde jeg virkelig ondt i
benene, godt nok gik jeg mange kilometer i de byer jeg besøgte og på de ture jeg gik langs kyster
og i naturen, men jeg kunne godt mærke, at jeg var blevet lidt slap i muskulaturen. Så tilbage til
pensionen hvor et par timers hvile med benene opad gjorde godt. Bagefter så jeg lidt mere af byen
og gik ned til havnen for at se om jeg kunne komme ud til Bourtzi fæstningen, men den sidste båd
var desværre lige sejlet. Pyt, den var alligevel under restaurering med store presseninger over
hovedbygningen, så det måtte vente til en anden gang jeg besøger byen i fremtiden. Jeg gik over
til cafeen fra tidligere, hvor Susie igen var på arbejde. Det styrtede ned i perioder og mens jeg
spiste den sandwich jeg købte sammen med noget kaffe, beundrede jeg hvordan hun galant fik
åbnet døren og balancerede ud med en bakke med mad og service, mens hun holdt en paraply i
den anden hånd. Der var en 15-20 meter fra cafeen og ud til teltdugen og tørvejret under den.
Hun og cafeens ejer kom med mellemrum over for at snakke, når de havde en lille pause. De
foreslog mig at gå en tur langs promenaden, som fortsatte rundt om en bugt, hvor den lange række
af cafeer, restauranter og andet byggeri stoppede. Jeg havde heldigvis taget min paraply med, så
på trods af regnen var det en rigtig fin og smuk tur, som mange andre havde valgt at tage i
regnvejret. Promenaden snor sig ind under klipperne, langs en lille lystbådehavn og rundt om
bakken med slottet. Jeg nåede tilbage til pensionen som mørket faldt på og gik tidligt i seng. Jeg
ville være frisk til dagen efter, hvor jeg skulle køre bilen ind til Athen, hvilket jeg ikke så frem til efter
kørslen i og omkring Napoli. Jeg håbede at grækernes storbykørsel var lidt mere stilfærdigt. Jeg
brugte lidt af aftenen på nettet, for at få et overblik over seværdigheder jeg ville besøge i Athen og
kiggede efter mulige workaway ophold. Jeg udvalgte fire som jeg ville skrive til senere. Derefter
kiggede jeg efter overnatningsmuligheder i Athen og måtte sande at priserne var skyhøje i forhold
til mit budget, for steder som lå centralt. Jeg ville helst ikke skulle til at køre ind til centrum og
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seværdighederne hver dag. Efter lidt søgen lykkedes det dog at finde et billigt hotel, som godt nok
havde meget beskeden, ja decideret dårlig feedback, fra booking.com’s brugere. Men jeg valgte
det alligevel og overbeviste mig selv om, at jeg bare skulle sove der og tilbringe dag og aften ude i
byen. Så jeg bookede det i fire dage for 90€, hvilket må siges at være meget billigt i en storby.
Måske for billigt..
Da jeg næste dag startede bilen så jeg at triptælleren lige havde rundet 12000 kilometer, her hvor
jeg var så langt “hjemmefra” som jeg ville komme på rejsen og ca. halvdelen af den var tilbagelagt.
Nu gik det mod nord igen og jeg ville bl.a. bruge dagene i Athen, til at beslutte mig for en
overordnet rute op gennem Europa. GPS’en viste at der var 140 km. til Athen og da ca. halvdelen
af ruten gik langs det første kyststræk udenfor Peloponnese, valgte jeg at følge den hele vejen.
Jeg glædede mig til at gense Sofia og Andreas og forhåbentlig også den tredie græker som deltog
i det projekt, hvor vi havde lært hinanden at kende, Thanos. Projektet var finansieret af EU og
foregik over nogle år, dels i England, i Danmark og i Tyskland. Der var repræsentanter fra de tre
lande og desuden fra Grækenland og Skotland. Det handlede om digitale medier for børn og unge,
hvordan voksne, som er i kontakt med de børn gennem skoler og institutioner, bør og kan forholde
sig til udviklingen og børn og unges brug af de digitale platforme. Et samarbejde med udveksling
og læring gennem workshops og teori og besøg hos en del steder, som anvender det i praksis.
Meget spændende og lærerigt.
Jeg kørte fra Nafplio med projektet og minder fra det i tankerne, musik på mp3 afspilleren, i solskin
og godt humør. Jeg havde god tid og da jeg havde passeret den smalle stribe mellem periferien
Peloponnese og den periferi, Attica, som Athen ligger på, gjorde jeg en del stop langs kystlinien
over mod Athen. Et af stoppene for igen at hive alt ud af bilen og sortere rodet. Jeg havde
overgivet mig i forsøget på at holde en vis orden i længere tid, jeg er og bliver et rodehovede og
det var den bedste taktik for mig. At rode løs til dagligt for at give det en større oprydning en gang
imellem. Det ville nok ikke gå hvis vi var to eller flere rejsende, men da der kun var mig og nogle få
medpassagerer med mellemrum, kunne jeg jo tillade mig alt.

Athen

Vi havde aftalt at mødes den anden hele dag jeg havde i Athen, dvs. den 30. marts. Jeg fandt
hurtigt hotellet efter en problemfri kørsel ind i Athen centrum og havde tid til at se noget af byen og
dens seværdigheder, samme eftermiddag og aften. Receptionisten var temmelig neutral og ikke
interesseret i at snakke, så jeg gik hurtigt op på mit værelse med en taske og de vigtigste ting, som
jeg ikke ville efterlade i bilen. Jeg overvejede at tømme den helt, men der var for meget grej, så jeg
efterlod kasserne med udstyr og det meste af tøjet. Værelset var noget af det ringeste jeg har set
af et hotelværelse endnu, nedslidt og beskidt, men jeg kunne vel ikke forvente bedre i en
hovedstad til den pris. Badeværelset var et toilet med en håndbruser, men uden brusekabine og
vandet sprøjtede ud af slangen, når man brugte bruseren. Jeg smed tingene ind og forlod værelset
med det samme, så jeg kunne nå at se lidt af byen inden det blev mørkt.
Jeg skaffede et bykort med de forskellige attraktioner, hvoraf de fleste lå inden for en gåafstand fra
hotellet. I hvert fald de attraktioner som jeg ville besøge. Så jeg inddelte byen i tre områder, et til
hver af de tre dage jeg havde til rådighed. Jeg brugte denne første eftermiddag og aften på at gå
en længere tur i centrum og orientere mig, så jeg kunne gå direkte til Akropolis den næste dag. Der
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var ca. en halv times rask gang fra hotellet til centrum og jeg kunne nu tydeligt se, at det ikke var
det pæneste område jeg var havnet i. Stort set alle bygninger var overmalede med grafitti og både
gader og huse var ramponerede. Jeg vil ikke sige at jeg var nervøs for at gå gennem kvarteret,
men jeg overvejede at sørge for at være tilbage inden mørkets frembrud - eller tage bus eller taxi.
Jeg var alle dage i beredskab når jeg gik i området omkring hotellet og holdt øje med om nogen
fulgte efter mig. Det var dog kun de første 15 minutter jeg gik i dette mere skumle område, når jeg
først var uden for det, var det som at gå i enhver anden storby jeg kendte.
Jeg gik en længere tur i centrum og fulgte en anden allé mod vest end den jeg var kommet ad, for
ligsom at gå en runde. Herinde var det en smuk storby med mange arkitektoniske værker af
bygninger, kirker og skulpturer. Jeg tog naturligvis en masse fotografier og endte efter lidt tid midt i
en større demonstration. Jeg havde godt hørt, at der var en del ballade omkring endnu en runde
økonomisk rod i Grækenland, men jeg havde ikke set så meget til utilfredsheden mens jeg var på
Peloponnese halvøen. Her var der masser af studenter på gaden, en hel del politi og militær og
folk der råbte bannertaler i megafoner. Det virkede ganske fredeligt, jeg så ikke noget til de
voldelige optøjer, jeg have læst om på mediernes internetsider. Jeg endte senere på en plads hvor
European Space Expo havde en større udstilling. Jeg kiggede indenfor men fandt faktisk aldrig
rigtig ud af hvad det gik ud på, udover at det var en slags reklamesøjle for Europa’s
rumfartsprogram. Der var en masse stande og apparater man kunne kigge i, men også lange køer
for at komme til. Så jeg endte med at fiske nogle af Sam’s klistermærker frem, satte dem som jeg
syntes passede op rundt omkring og tog nogle billeder af det.
Resten af aftenen gik med at finde noget mad på en kinesisk restaurant og gå tilbage til hotellet,
inden det blev for mørkt. Deres wifi virkede heldigvis upåklageligt, så jeg skrev til de
workawaysteder jeg havde fundet frem til og som lød spændende. Opdaterede lidt på min blog og
Facebook og gik tidligt i seng, for at være frisk til dagen efter. Jeg havde hørt meget om Akropolis
og glædede mig til at se stedet. Sengen var der heldigvis ikke noget galt med og sengetøjet
virkede også rent, så værre var værelset trods alt heller ikke. Jeg nøjedes dog med kun at stå halvt
ude af terrassedøren når jeg skulle ryge, afsatsen under lignede noget som kunne styrte sammen
hvert øjeblik. Fra vinduet havde jeg udsigt til min bil som var parkeret lige foran hotellet, den så fin
og tryg ud.
Jeg stod tidligt op og pakkede en lille taske til hele dagen. Jeg gik direkte til den trappe jeg havde
fundet dagen tidligere, som fører op til Akropolis af nogle mindre gader. Så ville jeg gå ad den store
vej ned igen senere. Jeg kan ikke huske hvad det kostede at komme ind, men det var ikke så
meget. Der var desværre lidt restaurering igang på et par af bygningerne, men absolut et
spændende sted at besøge. Der er gjort fund på klippen som Akropolis ligger på fra helt tilbage til
Stenalderen, men de ældste af de nuværende bygninger daterer sig ca. til det 6. århundrede før
kristi. I løbet af de næste århundreder fik Akropolis sin nuværende udformning. Fra toppen har man
en fantastisk udsigt ud over Athen, til nogle af de nærliggende seværdigheder og byens andre høje
stritter op over byens tage. Lidt nede af siden ligger også Herodes Atticus' Odeon, det store
friluftteater som blev bygget i det andet århundrede. Hele stedet må have været imponerende i
datidens kultur og man kan forestille sig det mylder af mennesker, som har besøgt templer og
teatre. Nogle af bygningerne deroppe; Dionysos-teateret, Parthenon, Athena Nike-templet og
Erechteion. Hvert fjerde år blev der holdt en festival med store processioner der var lige så
populær som olympiaderne, de gik gennem Athen by og op til Akropolis, hvor festlighederne
toppede.
Efter et par timer deroppe bevægede jeg mig ned af den lange allé, som fører gennem parken op
til Akropolis, den som turisterne normalt benytter. Hele vejen ned er der boder med alskens
smykker, malerier og andre turistobjekter. Jeg havde en sjov oplevelse, tror jeg at jeg vil kalde den,
i og med jeg ikke er overtroisk. Jeg bærer normalt ikke smykker ud over en ørering, men fra rimelig
lang afstand fik jeg øje på en lille sten i en læderkæde i en af boderne. Jeg kunne ikke få øjnene
fra den, selv om der var mange andre pæne ting i den og de omkringliggende boder. Faktisk ret
godt lavet mange af dem og forskellige fra det meste andet skrammel, man kan købe disse steder.
Jeg har selv solgt håndlavede smykker sammen med en kæreste for mange år siden, øreringe
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som hun lavede og halskæder og armbånd som jeg flettede. Så jeg ved godt hvordan det laves og
hvilket nørklearbejde det kan være, hvis det skal laves ordentlig. Manden i boden påstod at den
brunlige sten i kæden var en lykkesten, en amulet som tiltrækker det gode og holder de dårlige
oplevelser væk. Efter de uheld jeg havde haft på vejen var jeg måske nem at overtale, jeg købte
den i hvert fald og begyndte at gå med den. Ikke så meget på grund af hans salgstale, men fordi
det på en eller anden måde virkede som om, at stenen havde valgt mig, ikke omvendt. Ja, det er
lidt skørt og ikke noget du skal tage alt for seriøst, det gør jeg ikke selv…
Lidt længere nede fandt jeg et sted at spise og valgte noget gyrus agtigt på grill spyd, billigt og
ganske udmærket. Jeg fandt over til Zeustemplet, eller Templet for den Olympiske Zeus, som det
retteligt hedder. Det ligger ca. en halv kilometer fra Akropolis og på en eller anden måde skabte det
sammenhæng mellem mit besøg i Olympia og min plan om at se det nyere tids Olympiske stadion
dagen efter, inden jeg skulle mødes med Sofia og Andreas. Sofia havde i øvrigt skrevet aftenen
før, at Thanos desværre ikke havde tid, så vidt jeg husker var han ude af byen på grund af sit
arbejde. Jeg gik gennem endnu en park og over i det område som hedder Roman Agora og så
Odeon of Agrippa, Horologion Andronikos Kyrrhestes, tower of winds og Archegetis. Rester af
romanske bygninger fra århundrederne før kristi fødsel. Ikke så velbevarede men alligevel værd at
se hvis man har god tid - og det havde jeg jo. Jeg gik gennem endnu en park på vej til hotellet,
med en mindre zoologisk have og med nogle smukke lange stier, helt tildækkede af efeu. I en lille
sø så jeg de første skilpadder i mit liv. De var dog nok næppe selv ankommet til denne park midt i
Athen.
Mørket var ved at falde på da jeg gik ud af parkens anden ende og jeg besluttede mig for at gå den
direkte vej tilbage til hotellet, ca. en times gåtur. Da jeg kom tilbage kunne jeg se at en af Hr. P.´s
døre stod på klem. Da jeg på ingen måde ville glemme at låse min bil af, kunne det kun betyde en
ting. Og ganske rigtigt var en af de små ruder bag i bilen smadret. Af en eller anden grund var jeg
ikke særlig overrasket, vred eller ked af det, jeg konstaterede bare nøgternt, at sådan var det og
tænkte som det første, at den lykke amulet ikke rigtigt viste sit værd. Men på den anden side, det
kunne jo være at indbruddet var sket før jeg købte den. Så jeg valgte at give den en chance, der
var jo alligevel ikke så meget jeg kunne gøre ved det. Jeg gennemgik tingene og kunne se at
tyvene formodentlig var blevet forstyrret i deres erinde. På grund af kasserne bagi var de ikke nået
at komme om foran, dørene var stadig låst og handskerummet lukket.
De havde stjålet min rygsæk men så vidt jeg huskede var den helt tom. Kasserne med tøj og
udstyr så de ikke ud til at have rodet i. Men tasken med mine computerdele var også væk,
heldigvis uden computer og kamera, dem havde jeg taget med op på værelset. Det værste jeg
manglede var min eksterne harddisk med backup af billeder. Desuden var der en reservetelefon,
en billig Nokia og en del ledninger. Ikke noget jeg ikke kunne undvære på resten af rejsen. Det
mest irriterende var ruden som jeg her og nu pakkede til med gaffatape, men jeg måtte finde et
værksted og få det lavet ordentlig så hurtigt som muligt. Både for ikke at invitere yderlige tyve, men
også fordi det gjorde den blinde vinkel i højre side meget større. Øv.
Jeg fortalte det til receptionisten som bare trak på skulderen og sagde at det var hverdag her. Han
påstod at han ikke havde set eller hørt noget, på trods af at den var parkeret lige udenfor. Jeg fik
en mistanke om at han selv kunne have inviteret tyvene i den tro, at jeg havde efterladt noget
værdifuldt eller kontanter i bilen, men skød det fra mig igen. Det kunne jo ikke rigtig bruges til
noget. Oppe på værelset tjekkede jeg mails og blev glad da jeg havde fået positivt svar fra et af
workaway stederne, det som så mest interessant ud. Ejeren Atma var p.t. i England, men ville
være tilbage senest 14 dage senere og havde brug for hjælp til at gøre haven klar til foråret, samt
forefaldende arbejde, bl.a. elektricitet. Stedet ligger ved en landsby, Milies, nær den større by
Volos, havnebyen oven for den store bugt Pagasitikos Kolpos. Rent geografisk ser området
spændende ud med høje bjerge, masser af kyst langs bugten og den aflange halvø som stritter
ned mod Evia. Desuden ligger øerne Skiathos og Skopelos lige ud for halvøen. Jeg studerede mit
Europa kort og satte en hurtig plan sammen. Jeg ville bruge tiden til jeg kunne starte hos Atma
med at se hele Evia og følge dens kyster rundt. Og under opholdet beslutte om jeg vil køre nordpå
via Adriaterhavet og følge det op gennem Albanien, Montenegro og Kroatien. Hvor jeg så igen

81

kunne lede efter et nyt workawaysted. Glad og tilfreds gik jeg tidligt i seng på trods af tyveriet i min
bil, jeg havde dog ikke lyst til at bevæge mig ud i aftenlivet i mit kvarter.
Jeg skulle først møde de to grækere om eftermiddagen, så jeg havde god tid til at se det olympiske
Panathinaiko stadion, hvor det første moderne OL blev afholdt i 1896. Det er en rekonstruktion af
det oldgræske stadion, hvor resterne af det daterer sig til ca. 500 år før kristi. Det blev senere
ombygget i marmor i år 329 før kristi, hvor man genoptog de tidlige lege og igen restaureret til det
første nyere OL i 1896. Under OL i Athen i 2004 blev det brugt til nogle af aktiviteterne, ellers bliver
det i dag brugt til at hylde hjemkomne græske sportsstjerner, enkelte koncerter er blevet afholdt
der og det er naturligvis en større turistattraktion. Det virker stort og man kan kun imponeres når
man står i den ene ende og betragter den enorme ovale marmor konstruktion. Det er helt hvidt,
kun afbrudt af den sorte løbebane og mellemrummene mellem siddepladserne. Jeg gik en tur hele
vejen rundt, først på selve banen og dernæst oppe på de øverste tilskuerpladser. Gennem en
tunnel i siden kommer man op til et udstillingslokale hvor faklerne fra de forskellige OL er udstillet.
Jeg udvekslede en del selfie billeder med andre turister, vel nærmest obligatorisk på sejrsskamlen.
Alle ville naturligvis have billedet fra den midterste førsteplads. Jeg brugte noget tid sammen med
to piger fra Japan som ville fotograferes i alle mulige situationer, det var faktisk sjovt at lege
portrætfotograf for en stund. På sejrsskamlen, som løbere på banen, som fakkelholdere med en
usynlig fakkel.
Efter en times tid var det dog ligesom set, så jeg gik en længere tur i parken overfor, købte en
sandwich og sad og nød solen og livet. Jeg fandt en butik hvor jeg kunne købe en usb disk, så jeg
kunne få taget en ny backup af mine billeder. Godt nok havde jeg mange af dem på Facebook og
på min blog, men langt fra alle og ikke i den originale kvalitet. Så jeg gik ind mod centrum og satte
mig på en bænk for at overføre billederne til den. Jeg havde taget min lille bærbare med i tasken
så jeg også kunne vise Sofia og Andreas nogle af mine billeder. Det tog en halv times tid som jeg
brugte på at høre om en græsk teenagers liv på en lille ø ude i bugten, ud for Athen. Hun tog
færgen herind en gang om ugen for at gå til saxofonundervisning på skolen, som lå lige overfor.
Frisk pige som passerede mig, sagde “Hey you” og begyndte at snakke til mig på engelsk uden de
sædvanlige indledende fraser. Hendes ven kom og deltog i samtalen, han boede inde i Athen og
de var begge tilfredse unge mennesker som ikke kunne se sig selv bo andre steder, på trods af
siuationen i Grækenland. De gik ind til deres undervisning og jeg fortsatte mod den metro station vi
havde aftalt at mødes ved.
Kort tid efter ankom de to skønne mennesker og det gav mig igen en dejlig fornemmelse, at møde
nogle kendte ansigter. Vi gik en tur gennem byen og på deres forslag gik vi ind på et større sted,
meget moderne indrettet og i flere etager. Vi tog en elevator op på øverste etage, hvor der var
adgang til en stor terrasse, med udsigt til Akropolis. Vi var heldige at et par forlod et bord lige som
vi kom, ellers var den stuvende fuld her midt på eftermiddagen. Vi nøjedes med kaffe på det
relativt dyre sted og talte om gamle dage i Engage projektet, hvor vi sidst mødtes fire år tidligere i
Hannover. Vi har alle arbejdet med IT på den ene eller anden måde siden, så snakken faldt
naturligvis også på arbejdsrelaterede ting, på mulighederne i Grækenland, som de så ud nu under
krisen og selvfølgelig om min rejse indtil nu. Vi forlod stedet efter et par timer og gik ind i et smukt
kvarter med gamle velbevarede huse og brostensgader. Der så ud til at være mange små
alternative steder og butikker og en del restauranter og barer. Vi valgte et lille sted som var kendt
for deres tapas lignende retter. Man udvælger et antal små retter som man så deler, sammen med
noget ouso, rødvin, brød og naturligivis tzatziki og oliven.
Mens vi nød maden og snakkede om alt mellem himmel og jord, kom flere mennesker over og
snakkede med os - eller rettere dem. Jeg var nu i et land hvor jeg intet forstod når andre havde en
samtale. På den iberiske halvø kunne jeg trods alt kende nogle ord, så jeg havde en fornemmelse
af hvad folk snakkede om. Men ligemeget med det, det er jo en rejsendes lod når han ikke kender
sproget. Stedet var meget lille med nogle få borde og mange mennesker og det virkede lokalt og
med en rigtig god atmosfære. Sofia foreslog mig at besøge en af byens højeste punkter dagen
efter, hvor der skulle være en helt fantastisk udsigt udover Athen. Jeg fortalte om indbruddet i bilen
og de kunne kun bekræfte, at hotellet jeg havde valgt lå i et af byens slumkvarterer. Jeg skulle
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naturligvis have spurgt dem til råds inden. Men pyt, der var jo kun en enkelt dag tilbage og de
måtte trods alt give mig, at det ville blive svært at finde et andet sted, bare tilnærmelsesvist så
billigt.
Vi fik lidt flere små genstande og afsluttede aftenen med en kortere gåtur i samme dejlige kvarter.
Jeg ville forsøge at huske vejen derind til dagen efter, når jeg skulle på min sidste byvandring. Vi
tog afsked og jeg gik tilbage til hotellet, denne gang senere om aftenen, men dog uden
ubehagelige episoder. Kun de nærmest sædvanlige forespørgsler fra tiggere på gaden. Da det
alligevel var blevet mørkt, satte jeg mig ved en bar som havde stole udenfor og bladrede lidt rundt
på nettet, mens jeg afsluttede aftenen med et par lokale øl.
Den sidste dag i Athen var uden de store seværdighedsbesøg, udover det tårn som Sofia havde
foreslået aftenen før. Jeg fandt det relativt hurtigt, eller rettere foden af bakken. Gåturen derop var
en længere tur og matchede lidt opstigningen til slottet i Nafplio. Så godt øm i fødderne nåede jeg
toppen hvor der ligger en restaurant, et lille tårn og en lille kirke. Og hun havde absolut ret,
udsigten deroppefra var ikke mindre end fantastisk. På den ene side udover den del af Athen som
vender ud mod havet og med bakkerne i byen og bjergene i baggrunden. Den anden side er der
kun by så langt som øjet rækker og man får en god fornemmelse af dens enorme størrelse. Godt
nok er indbyggertallet i selve Athen centrum kun angivet til ca. 800.000, men tæller man det
urbane område omkring byen med, er det nærmere fire millioner. Og de bygger ikke så højt så
mange steder som i andre storbyer, så området er rigtig rigtig stort. Men godt at se alle de grønne
pletter mellem de fortrinsvis hvide huse der udgør byen, der er mange parker og andre grønne
områder.
Jeg betalte for en elevatortur ned derfra igen og brugte resten af dagen på at nyde arkitektur og
statuer rundt om i centrum. Jeg fandt en anden rute tilbage til det område, vi havde besøgt dagen
før og fandt et andet godt sted at spise. Jeg faldt i snak med en ung mand med langt skæg og en
jakke med masser af badge’s. Han var på ingen måde tilfreds med livet i Athen og en meget stor
kritiker af system og regering. Og af den måde EU har forsøgt at holde hånden under Grækenland,
med lånte penge. Han mente at det resterende EU kun var bange for at skade sig selv, hvis
Grækenland gik bankerot og at Italien, Spanien og Portugal uværgeligt ville følge med. For ham
var der kun en løsning: Grækenland skulle ud af EU, samtlige korrupte politikere skulle fængsles
og et nyt politisk system bygges op, med folk som ham selv i spidsen. Humanistiske mennesker
som filosofer og andre tænkere, der forstod hvad en befolkning havde brug for, med hjælp fra
økonomiske og systemtænkende embedsmænd. Han var ikke imponeret af politik og systemer i
resten af EU, heller ikke det danske velfærdssamfund. Han mente at det er bygget på falske løfter
og løgne, at det går hånd i hånd med kapitalister og spekulanter og før eller siden må bryde
sammen. Når det sker, vil politikerne finde andre syndebukke, end de kapitalister som reelt stjæler
fra velfærden via skattespekulation og så vil vi få grobunden for facisme og racisme igen. Jeg
kunne sagtens følge hans argumentation og kunne også godt se tegn på det scenarie han stillede
op, men at det skulle føre til en ny bølge af facisme er måske lige at sigte lidt for højt, eller måske
skulle man sige for lavt.
Nå, men en anderledes snak med et engageret menneske. Der var ingen tvivl om at den mand
ville kæmpe med næb og kløer for retfærdighed og socialisme, i et land hvor pengene bliver
begravet i kapitalisternes lommer, i stedet for at gøre gavn. Jeg glemte at spørge ham om han var
aktiv med at arrangere demonstrationerne, men mon ikke det var tilfældet. Klokken var
efterhånden ved at nærme sig aften og jeg tog tilbage til min sidste nat på det mindre fashionable
hotel. Jeg tjekkede naturligvis min bil før jeg gik op på værelset, dørene var alle låste og gaffa’en
sad hvor den skulle. Jeg glædede mig til at komme ud af storbyen og væk fra dette skumle kvarter,
ud til kyst, frisk luft og fredlige omgivelser.
Jeg stod tidligt op dagen efter og forlod Athen med det samme. Jeg overvejede kort at finde et
værksted i byen, hvor jeg kunne få en ny rude til bilen, men droppede det hurtigt igen. Der måtte
findes et derude på Evia. Jeg tog motorvejen nordpå ud af byen, for at komme et stykke opad og
drejede mod højre, lige inden den blev til en betalingsvej. Jeg fortsatte ud mod en kystby som jeg
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havde set på kortet, Apostoloi. Det så ud som om der gik en vej langs kysten, hele vejen op til
Chalkida, som ligger på Evia, lige på den anden side af broen. Og ganske rigtigt fik jeg endnu en
smuk smuk kyststrækning, hvor man kan se over til Evia på den anden side og det store bjerg,
Dirfys. Med sine 1750 meter rager det op inde midt på øen, med sne på toppen. Jeg fortsatte
gennem Nea Palatia og op gennem et længere fladt og bebygget område, som jeg antog
hovedsageligt var feriehuse. Dernæst gennem Vathy og ad den større vej op på broen som førte
mig over på øen.

Evia - Euboea

Ja, Evia, eller Eubeoa som den også kaldes, er faktisk en ø, selv om den betragtes som en del af
fastlandet, forbundet med de to broer i Chalkida. Det er Grækenlands anden største ø, kun
overgået af Kreta. Den ligger mellem fastlandet og det Ægæiske hav, med Tyrkiet mod øst og
området Magnesia mod nord, hvor også Milies ligger. Den er aflang og ca. 150 km. fra syd til
nordspids. Chalkida er hovedbyen, som jeg kom til først på eftermiddagen, efter at have krydset
fjorden over den smukke bro. Hele tiden med udsigt til øer og den forrevne, men også frodige kyst
hele vejen rundt om bugterne, både mod syd og mod nord. Og naturligvis til bjerget Dirfys. Helt
udsædvanligt smukt, jeg måtte ud og nyde den og tage billeder en del gange på vej derover.
I Chalkida fandt jeg parkering tæt på promenaden og gik rundt i byen for at finde et sted at
overnatte nogle dage, men de var alle for dyre. Jeg sad en times tid på en café ved promenaden
og søgte på Internettet efter et sted i området. Og fandt et billigt hotel, tæt på stranden syd for
Chalkida, ved en mindre by, Lefkandi. Det så meget lovende ud og igen til en pris omkring hvad en
køje på et vandrehjem koster i Danmark. Med morgenmad og inklusiv parkering. Jeg bookede for
to dage og gik en længere tur i Chalkida, langs promenade og palmer og op gennem midtbyen.
Jeg fik øje på en flok mennesker som var ved at bygge en scene op, de slæbte anlæg ud af en bil
og jeg forsøgte at spørge hvad der skulle ske. Det gik ikke helt så godt på hverken engelsk eller
tysk, men jeg fandt dog ud af, at det var nogle rock bands der skulle spille og at det var i
weekenden. Det var onsdag den 1. april, så det var altså først om et par dage, men jeg ville
overveje at køre derind igen til den tid.
Efter lidt GPS forvirring pga. vejarbejde lykkedes det mig at finde hotel Philoxenia. Og hvilken
overraskelse, selv om jeg havde set at de har en super god karakter og nogle gode anmeldelser
på booking.com. Jeg må altså anbefale dette sted også, som noget helt udsædvanligt. Først og
fremmest er der personalet, som er noget af det venligste og mest servicemindede jeg har mødt
endnu. Igen blev der hurtigt en familiær stemning mellem mig og især receptionisten Nandia, som
også tog imod da jeg ankom. Jeg ved godt at andre der rejser som par, familie eller i
forretningsøjemed, kan opfatte det anderledes, men Nandias umiddelbare åbenhed bør få de fleste
til at føle sig velkomne og som særlige gæster. For det andet er værelserne faktisk lejligheder og
virkeligt fremragende til den lave pris. Udstyret med særskilt køkken og stue og et stort
soveværelse, indrettet sådan at de alle ligger på et hjørne. Det betyder at man har terrasse på to
sider med udgang fra stue/køkken og fra soveværelset. Mit med havudsigt på den ene side og til
Dirfys på den anden. Sikke en kontrast til hotellet i Athen. Der er ca. 100 meter til stranden og til
restauranter og cafeer langs den.
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Jeg brugte denne første dag på at gå en tur langs promenaden og derefter køre til nærmeste
supermarked for at handle, så jeg kunne lave mad i køkkenet de næste dage. Og med at snakke
med Nandia i receptionen. Hun fortalte livligt om Evia og de steder jeg burde besøge, gav tips til
smukke strande, landsbyer omkring Dirfys og steder jeg kunne besøge inde i Chalkida. Jeg
spurgte om hun vidste hvor der var et Toyotaværksted i nærheden og hun vendte tilbage med en
anbefaling fra en ven, om et glasværksted inde i Chalkida. Det burde jeg selv have tænkt på var
både bedre og billigere end hos en Toyota forhandler. I forhold til et lille vindue kunne det jo være
temmelig ligegyldig, om det var et originalt stykke glas. Vores samtale blev mere personlig senere,
om hendes liv i Chalkida, om musik og filosofi, om forhold og kærlighed. Jeg nød hendes selskab,
sød og intelligent - og at tale om andre emner end rejser og politik. Jeg lavede senere en
aftensmad og sad på den store terrasse i solnedgangen og nød aftenen med en god flaske rødvin.
Den følgende dag blev én lang sightseeing, hvor jeg ville se så meget af midt - og syd Evia som
muligt. Nandia havde foreslået mig at besøge en landsby op mod Dirfys, så jeg startede med at
køre op langs øens vestkyst og dreje ind mod land et stykke nordpå, ud for Dirfys. Min plan var at
køre så langt op mod toppen jeg kunne, komme om på den anden side og følge kysten ved det
Ægæiske hav mod syd. Jeg gjorde holdt i den landsby som Nandia havde talt om og gik en tur i de
små gader. Der var en del turistbusser deroppe, men jeg fandt aldrig ud af hvad de egentlig kom
for at se på. Jeg fandt ingen attraktioner som sådan, så jeg antog at busserne standsede her i den
sidste by, inden bjerget for alvor blev stejlt og at folk kom for at vandre. Lidt uden for landsbyen var
der godt nok et smukt sted, med fossende vand fra bjerget og træhuse med restaurant og
grillpladser, men der var ikke åbent endnu.
På den anden side af landsbyen blev vejen smallere, der kom små vandløb af smeltevand langs
den, så jeg lovede mig selv at vende om, hvis der blot blev antydningen af risikofyldt kørsel.
Oplevelsen fra bjergkørslen tidligere havde ikke helt forladt mig endnu. Der lå små dynger af sne
langs vejen, men den var stadig farbar så jeg fortsatte mod toppen. På et tidspunkt blev vejen
spærret af en flok geder, som jeg stod ud for at fotografere mens de passerede. Der var ingen
hyrde i nærheden og de tog sig ikke af at der kom en bil. Jeg nærmede mig toppen og der kom
mere og mere sne omkring vejen, men ikke på den. Jeg havde til nu kun kunnet se bjerge og
skovområder i landskabet, men efter et hårnålesving åbnede horisonten sig og det Ægæiske hav
og øen Skyros kom til syne derude. Udsigten var så smuk og betagende at hårene på min arm
rejste sig igen, bogstaveligt talt.
Der var stadig et godt stykke til toppen, men da vejen delte sig kort tid efter, valgte jeg at følge den
større vej som gik nedad. Den smallere vej som fortsatte mod toppen var af grus og det kunne kun
være et spørgsmål om tid, før den ville være snedækket. Som jeg antog var det en perfekt rute, nu
gik det nedad mod østkysten og jeg havde skiftevis udsigt til havet, til bugten oppe mod Magnesia i
nord og ind mod Dirfys snedækkede top mod vest. Nu siger jeg det lige igen, her er ubeskriveligt
smukt!! Du kan se mine billeder herfra på min hjemmeside, de kan vise lidt mere end jeg kan
beskrive, selv om de også kommer til kort i forhold til virkeligheden.
Og det blev faktisk endnu flottere som vejen fladede ud længere nede og fortsatte mod syd. Stadig
et stykke oppe over kysten, nu med Dirfys og dens hvide snedækkede top i baggrunden mod nord
og havet derude mod øst, med klippeskrænter og små vige. Mens jeg kørte kunne jeg kun se dette
scenarie når jeg drejede rundt i svingene, men jeg standsede ca. hvert 10. minut for at stå ud og
nyde udsigten. Der begyndte at komme landsbyer igen og snart var jeg helt nede ved kysten og
fulgte nu østkysten mod syd. Det meste af dagen var gået så jeg droppede at køre til den sydlige
spids samme dag. I stedet kørte jeg ind over land, syd om Dirfys til vestkysten og ramte den
nordgående vej tilbage til hotellet nogle kilometer før det. Jeg tog en hurtig beslutning og spurgte
Nandia om jeg kunne beholde værelset et par dage mere.Det kunne jeg naturligvis godt, i og med
det ikke var lejet ud.
Om fredagen kørte jeg ind til Chalkida og fandt glasværkstedet. Det ville tage dem ca. to timer at
skære og montere ruden, så jeg gik en lang tur i byen og spiste en lille frokost på en restaurant.
Med borde helt ned til promenaden og udsigt til broen og bydelen på den anden side, inde på
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fastlandet. Jeg have taget min computer med og tjekkede mail, desværre med en dårlig nyhed.
Atma måtte aflyse mit ophold, da hun havde glemt, at hun havde sagt ja til andre workawayere før
hun tog til England og ikke havde plads til flere. Hun mente det rigtige at gøre var at holde fast i
den først lavede aftale og beklagede meget. Det var jeg helt enig i, selv om jeg havde glædet mig
til at bo og arbejde på bjergsiden, Og som jeg skrev tilbage til hende, så havde jeg frihed og
mulighed for at ændre planer kontinuerligt. Det var ikke noget stort problem for mig og jeg
besluttede mig for at se tiden an. Jeg ville gerne se noget mere af Grækenland og evt. forsøge at
finde en åben campingplads et sted langs kysten på fastlandet. Nandia havde fortalt mig, at
nordspidsen af Evia skulle være udsædvanlig smuk, så jeg ville bruge et par dage deroppe før jeg
forlod den.
Jeg gik op til pladsen hvor de tidligere var i færd med at stille scene op. Der var nu musik fra et
amatørband, det lød helt ærligt ikke særlig godt så jeg begyndte at gå tilbage mod værkstedet og
så lidt mere af den bydel, hvor det lå. Området omkring promenaden og torvene i centrum var
pæne og vedligeholdte, men herude i byens udkant kunne man godt se, at Grækenlands
økonomiske situation ikke var helt på toppen. Gader og huse så miserable ud og som mange
andre steder i landet var vejene hullede og affaldet hobede sig op. Som et symbol eller bevis på
det, så jeg to børn på max. 10 år komme løbende ud fra en butik med ejeren i hælende, vred og
råbende. Den ene tabte en rulle kiks netop som de passerede mig. Jeg samlede den op og gav
den til den forpustede ejer, som havde opgivet forfølgelsen. Han tog den og stirrede vredt på mig
og råbte noget jeg selvfølgelig ikke forstod. Jeg trak bare på skulderen. Måske han mente at jeg
skulle have stoppet dem. Det burde jeg måske også, men jeg syntes ikke rigtig det var mit bord at
skulle slås med et par unger, som sikkert bare var sultne. Han overlevede nok at miste de få andre
varer de kunne have på sig og jeg havde selv allerede tilgivet dem, som havde stjålet i min bil.
Jeg kan ikke huske om det var Nandia eller en anden jeg havde fortalt om episoden og som kaldte
tyvene for gentlemen tyve, fordi de kun havde smadret den lille rude, i stedet for den store
siderude. Jeg havde ikke tænkt over det, men kunne godt se at det var noget mere besværligt at få
døren op, når armen skulle gennem den lille rude. At det ville have været langt lettere for dem hvis
de havde smadret den store rude lige over låsen. Kan det virkelig passe at der er tyve som tænker
på bilens ejer, når de vælger at stjæle dens indhold? I hvert fald var mekanikeren ved at sætte
tætningslisten på da jeg kom tilbage og var færdig efter nogle få minutter. Jeg husker ikke det
præcise beløb jeg skulle af med, kun at det var betydeligt mindre end jeg havde forventet. Jeg
kørte fuldt tilfreds derfra og var glad for at jeg nu havde normal udsyn til den side, det var lidt
risikabelt med den blinde vinkel som gaffatapen udgjorde, især i bykørsel.
Tilbage på hotel Philoxenia havde Nandia god til at snakke, så jeg sad i foyeren og viste hende
billeder fra min rejse og fortalte om workaway konceptet. Jeg havde købt noget kød og grønt på vej
ud af Chalkida, så jeg hold fri fra sightseeing resten af dagen, kun med en enkelt gåtur langs
havet, efter jeg havde spist en stor bøf senere om aftenen. Der var ikke mange turister endnu, så
jeg havde stranden for mig selv og jeg nød lyden af bølgernes skvulp mod kanten, mens mørket
faldt på og lysene tændtes rundt langs bugten. Som ofte før på rejsen fik jeg den der følelse af
ensomhed der blandede sig med indtryk og oplevelser. Det kan måske tolkes som noget negativt,
noget med at følelsen af ensomhed er noget vi mennesker apriori frygter og anser som fravær af
social kontakt og venner. Men det skal absolut forstås positivt, man kunne også kalde det “at nyde
sit eget selskab”, noget man lærer når man rejser alene, hvis man da ikke har lært det i forvejen.
Eller rettere, enten holder man af sit eget selskab i forvejen eller lærer det undervejs - eller også
stopper man med at rejse alene. Sådan tror jeg det er, kan man ikke nyde at være alene bliver det
ubehageligt og netop ensomt og de fleste vil søge selskab, for at undgå den følelse.
Det er nok lidt ligesom begrebet kedsomhed. Det er ikke rart at kede sig, at komme derhen hvor
det bare handler om at få tiden til at gå, indtil der sker noget. At kede sig i længere tid er ikke godt,
især ikke hvis det bliver noget dagligt. Jeg har på intet tidspunkt følt at jeg kedede mig på min
rejse. Alle de timer jeg har været alene har jeg nydt at fordøje indtryk og oplevelser og møderne
med de mange mennesker. At have ro og tid til at konsumere. Da jeg boede i Århus kan jeg heller
ikke huske at jeg kedede mig, jeg havde altid noget at lave, enten med IT projekter eller mine LP’er
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eller sammen med kæreste og venner. Jeg tror de fleste mennesker automatisk giver sig til at lave
et eller andet, når følelsen af kedsomhed trænger sig på, sådan at den bliver en katalysator til ny
aktivitet. Jeg har faktisk ondt af de mennesker som rigtig keder sig, som vil have tiden til at gå så
det kan blive weekend, eller den næste dag, eller nat så de kan sove, eller hvad end nu tiden skal
gå indtil. Tiden i sig selv er jo noget abstrakt noget vi menesker har fundet på for at organisere os
og planlægge arbejde og fritid og gøremål og busser og aftaler og alt det.
Men i virkeligheden er der jo kun nu’et at være i, at leve i, altid. Og lige efter det, det næste nu og
så videre. Jeg tror det er alfa og omega i det her rejseliv, at leve i nu’et og være tilstede i det. Ingen
stress, ingen jag, ingen planer som ikke kan ændres, ingen forpligtigelser som ikke kan annulleres.
Det var et af de øjeblikke hvor jeg ikke kunne se mig selv i et hverdagsliv igen, hvor jeg kun havde
lyst til at fortsætte med at rejse. Et nyt sted hver dag, eller hveranden. At kunne slå mig ned hvor
jeg havde lyst til. Jeg begyndte at tænke på hvad jeg skulle lave når jeg engang var tilbage i
Danmark, men slog det væk igen. Det var ikke nu de tanker skulle have plads. De kunne vente til
der dukkede noget op af sig selv - eller i inspiration fra noget andet. Frihed.
Da jeg havde bestemt mig for at bruge nogle dage i det nordlige Evia senere, kørte jeg dagen efter
sydpå nogle kilometer, til jeg passerede den vej jeg kom ad to dage før. For derefter at følge kysten
mod øst rundt om den store bugt. Jeg kørte nu langs den kyststrækning jeg kunne se over på, da
jeg tidligere kørte op mod broen og Chalkida, nede fra Athen. Jeg gentager mig selv, jeg ved det
godt, men for pokker hvor var der pænt. På nogle strækninger kan man se over på land og på
bakkerne på den anden side, for igen, bagved det, at kunne se vand og igen bakker bagved det.
Der er så mange bugter og vige langs kysten, at man skiftevis kører mod syd, øst og vest - og
endda lidt mod nord i de snævreste af dem. Ofte dukker Dirfys op derude i horisonten og man kan
hele tiden se bjergene inde på fastlandet, hvoraf nogle også har sne på toppen. Jeg tror det er det
man kalder malerisk, var jeg landskabsmaler ville jeg afgjort slå mig ned her nogle år. Det ville
være umuligt at udgå for motiver. Det minder mig om noget min morbror, som var en fortrinlig
fotograf, engang sagde. At det er sært at mange siger at et fotografi er så godt at det nærmest
ligner et maleri, når det er rigtigt godt. Samtidig siger mange om et maleri, at det er som at se et
fotografi, når det er rigtigt godt.
Jeg kørte mod syd til hen af eftermiddagen og krydsede lidt ud og ind mellem landsbyer og
promenader. Jeg overvejede at køre op og følge det stykke østkyst jeg ikke havde set om
torsdagen, men droppede det og kørte samme vej tilbage langs bugterne. Holdt ind ved en
promenaderestaurant i en af landsbyerne og spiste igen et måltid med alt godt fra havet,
blæksprutte, rejer, østers og hummer. Omgivet af håbefulde katte. Jeg sad der og nød udsigten
helt ude ved kanten til havet og blev der et par timer. Senere med kaffe og noget forskelligt kage
som ejeren kom ud med. Det var rester fra et selskab inde i cafeen og ganske gratis. Selv om
vejret i min forstand var ganske sommerligt, mellem 20 og 25 grader, så var jeg alene derude,
cafeens andre gæster hold sig indendøre. Jeg lånte deres wifi og opdaterede lidt på nettet og
læste for en sjælden gangs skyld nogle nyheder og debatter. Det var et par måneder før det
kommende Folketingsvalg derhjemme i Danmark og jeg blev lettere oprørt over den rå og hadske
tone, som både politikere og debatører lagde for dagen. Sådan havde det også været op til valget i
2011, men slet slet ikke på dette niveau. Jeg var glad for at jeg ikke var hjemme i Danmark, jeg
havde svært ved ikke at forholde mig til det her på afstand, da jeg altid har været interesseret i
politik. Men ikke desto mindre lukkede jeg ned og prøvede at være ligeglad. I forhold til denne bog
er det ligegyldigt hvor jeg står politisk, men jeg vil dog sige så meget at jeg betragter mig som
humanist med et socialt engagement. Det var absolut ikke denne form for politisk debat og angreb
det danske demokrati havde brug for. Pinligt faktisk, at se på udefra. Nok om det.
Jeg kørte tilbage til hotellet og blev egentlig lidt skuffet over at Nandia ikke var på job længere, hun
var lige gået og holdt fri resten af weekenden. Vi havde udvekslet telefonnumre så jeg kunne sige
farvel på whatsapp, men jeg ville gerne have snakket noget mere med hende om aftenen. Nå, men
det smukke nord Evia ventede og jeg gik tidligt i seng, så jeg kunne køre op langs vestkysten med
tid til mange stop dagen efter. Jeg havde udset mig byen Loutra Edipsou til den første overnatning
fra søndag til mandag og så finde et sted på den østlige side af nordenden af øen, til en
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overnatning eller to efter det. På den måde ville jeg være i nærheden af en lille havn hvor der sejler
en færge til fastlandet, så jeg var fri for at køre helt ned til Chalkida og broen igen. Jeg endte dog
med at blive tre dage i Loutra Edipsou før jeg kørte videre. Ikke så meget pga. byen som sådan,
jeg brød mig faktisk ikke om den uden lige at kunne sige hvorfor. Noget med stemning og
atmosfære på gaden, folk virkede generelt vrede og utilfredse, men måske det bare var
påskestress. Men den lille private pension jeg fandt var fantastisk, med en smuk smuk udsigt fra
terrassen over hele nordspidsen ude i havet og en rigtig sød ældre dame og hendes søn som
værter.
Turen derop var også smuk, lidt som de andre steder jeg havde været på Evia. Men det sted
Nandia havde anbefalet var helt og aldeles unikt og absolut en oplevelse værd i sig selv. Det er et
stykke land på ca. 4 x 8 kilometer som udgør det nordvestligste Evia, Det ville have være en ø i sig
selv, hvis det ikke var for en smal stribe på 1-200 meters bredde, som får det til at hænge sammen
med resten af Evia. Samtidig er området omgivet af fastland mod nord, vest og syd kun med to til
tre kilometer hav imellem. Yderst på området rækker en smal tange ud mod en lille ø som ligger
mellem Evia og fastlandet mod vest. Kigger man på et kort er det næsten åbenlyst, at det må være
helt specielle omgivelser. Jeg blev af pensionens ejere frarådet at køre derud medmindre jeg
havde en jeep, men jeg trodsede de advarsler og Hr. P. klarede det fint på de hullede grusveje, de
sidste par kilometer derud. Lige bortset fra nogle skrammer han fik på den ene skærm, da jeg
skred ind mod en skrænt. Jeg lover dig, det var skrammerne værd. Det er det mest usædvanlige
område jeg har set på rejsen. Det er lidt som at stå på spidsen af grenen ved Skagen i Danmark,
men her var der landskab hele vejen rundt om sandspidsen, med den smalle stribe hav imellem.
Selve sandspidsen, eller tangen, var kun nogle få meter bred og man kan forestille sig hvordan
den blev kortere eller længere, alt efter om det er højvande eller lavvande.
Jeg brugte flere timer derude med at fotografere, forsøge mig med panoramabilleder og til sidst
filme med min telefon for at forsøge at få det hele med. Det lykkedes bedst med filmen fordi jeg
kunne filme alle 360 grader rundt, men det vigtigste var selvfølgelig igen nu’et. Fornemmelsen af at
stå der og hvad scenariet efterlader på nethinde og et eller andet sted i nogle hjerneceller. Tilbage i
Loutra Edipsou spiste jeg på en lille familierestaurent og som nogle uger tidigere hos Zorbas, var
der kun én ret som til gengæld var yderst delikat, med lammekød, salater, brød og selvfølgeligt
ouso. Også her spiste familien selv med ved nabobordet, udover et par andre gæster. De fortalte
at byen er meget besøgt af græske familier om sommeren, men nu var der mange tomme borde
og hele udearealet under presenningen var slet ikke taget i brug..
Dagen efter kørte jeg rundt i området midt på nordøen, for at finde et vandfald Nandia også havde
anbefalet. Det er bjergområde og jeg endte med at køre omkring 60 kilometer før jeg endelig fandt
det. Det fandtes ikke på min GPS, men jeg fandt en mindre by som skulle ligge i nærheden.
GPS’en viste sig dog at være komplet ubrugelig her, vejene var slet ikke vedligeholdte og flere
steder var de ganske enkelt spærret af nedstyrtninger. Så det foregik i langsom hastighed og man
finder ud af at skiltene med advarsel om at køre ind i et område, skal tages alvorligt. Flere steder
var bulldozere i gang med at fjerne hele skrænter som var styrtet ned, men der havde været tørvejr
i et par dage, så jeg satsede på, at det der ville styrte efter sidste skybrud, var kommet ned. Efter
at være kørt til toppen af et bjerg og hele vejen ned igen, to gange uden held, lykkedes det tredie
gang. Godt nok på samme bjerg, men jeg var startet på den forkerte vej. Jeg endte i et smukt og
meget frodigt område hvor jeg endelig så et skilt med navnet på vandfaldet. Jeg stillede bilen og
vandrede en 5-6 kilometer i området med flere vandfald og stejle skråninger. Der var afmærkede
ruter, som også havde et mere eller mindre medtaget trægelænder ved de stejleste steder. En fin
dag med en anderledes natur, til afveksling fra de mange kilometer langs kysterne.
På vejen tilbage købt jeg en laks som jeg tilberedte i køkkenet på pensionen og sad og nød den til
den fabelagtige udsigt fra terrassen. Over mod det område jeg havde kørt i dagen før. Jeg ved ikke
hvorfor, men jeg endte med at tage et billede af min aftensmad anrettet på tallerknen og stillet på
gelænderet, så bjerge og hav var i baggrunden. Og poste det på Facebook. Jeg som ellers har
beklaget mig over alle andres billeder af mad og drikkevarer efter det blev populært. Det
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forekommer så bedøvende ligegyldigt hvad folk har fortæret til aftensmad, men jeg må jo indse at
enhver kan falde i, på et tidspunkt.
Næste dag kørte jeg til nordøens større by, Oreon, fandt et sted at overnatte lidt uden for byen og
med kort afstand til havneområdet, så jeg kunne sejle over til fastlandet dagen efter. Stedet var der
ikke meget at skrive hjem om, uden for byen og i et ret kedeligt område med landbrugsjord. Jeg gik
den lange tur langs markerne ud til stranden og tilbage igen. Ejeren kom over med fire malede æg
til mig og det gik op for mig at det var påskedag i den ortodokse kirke. Pænt af ham og hans kone
som havde malet æggene. Jeg kørte tidligt derfra og ned til færgen som sejler hver time, så kort tid
efter var jeg på den anden side. Under sejlturen var der et mindre opløb ved rælingen og det viste
sig at en flok delfiner legede i slipstrømmen fra færgen. En kort men smuk sejltur og jeg var på
fastlandet ved et lille havneområde kaldet Glyfso. Der var bjerge hele vejen rundt og
tilsyneladende kun en vej væk derfra, så kort tid efter holdt jeg højt oppe på siden og havde udsigt
over det meste af Evia og havet foran og bagved. Jeg steg ud og blev antastet af en temmelig
beruset mand som, så vidt jeg forstod, ville have mig med til den nærmeste bar for at drikke ouso.
Jeg afslog og det tog lidt tid at få ham til at forstå at det ville være dumt, da jeg jo skulle køre bil
derfra. Han kørte videre på sin scooter og jeg krydsede fingre for at han kunne styre den, der var
ikke autoværn i alle hårnålesvingene på vej ned mod byen. Jeg brugte en halv times tid på at nyde
udsigten og sige farvel til smukke Evia og søge efter campingpladser med min telefon.
Det viste sig at der var en åben plads et stykke fra fra Volos, i samme område som det aflyste
workawayophold. Den skulle ligge ind mod den store bugt syd for Volos, ind mod fjorden og jeg
antog at det var et godt sted, med lidt varmere vand end direkte ud mod havet. Beslutningen blev
taget, jeg satte GPS’en til Volos så jeg kunne se byen an først, inden jeg kørte ned mod spidsen
mellem fjorden og havet mod øst.

Sikia Camping - Pelion

Igen fik jeg en tur med smukke omgivelser på vej op mod Volos, langs fjorden og rundt langs
bugten som udgør havneområdet i byen. Jeg kørte gennem byen langs havnen og kort efter sydpå
igen, ned mellem fjorden og havet i det område som hedder Pelion, efter bjerget midt på halvøen.
Jeg fulgte igen kysten gennem byen Agria og ca. 20 km. udenfor Volos nåede jeg til Sikia
Camping, mellem to små byer, Kata Gatzea og Kala Nera. Campingpladsen har både lejligheder
og værelser i nogle tilstødende bygninger, men det var strålende solskin, så jeg så frem til at slå
teltet op igen og sove udendørs. Jeg fik en rundtur på pladsen af ejerens søn og var ikke et sekund
i tvivl om, hvor jeg ville stille mit telt op.
Campingpladsen er bygget i en gammel olivenplantage, på terrasser med små stenmure imellem,
som holder på terrassen ovenover. De har bevaret mange af oliventræerne, så man får
fornemmelsen af at campere i en lille skov. En af terrasserne ligger helt ud til havet på et plateau
og jeg udså mig et lille hjørne, hvor der var plads til både telt og bil og en lille plads foran. Eneste
minus var et rustent hegn, som skulle forhindre gæster i at falde ud over stenmuren, men det
kunne jeg sagtens leve med. Stedet var perfekt til at slå lejr for en uge eller to, mens jeg fandt ud
af, hvad jeg skulle i nærmeste fremtid.
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Jeg kan ikke huske prisen, men det var i hvert fald noget billigere end hvad jeg kunne forvente at
prutte en pension ned på. Jeg sagde at jeg gerne ville blive på ubestemt tid og betale når jeg tog
derfra. Det var ok. Jeg kørte bilen til min nye plads, nød udsigten en times tid og lavede en kop
kaffe på min gas primus. Stranden så fin ud, efter ca. 200 meter ender den i en sti som fører ind til
Kata Gatzea, højst en halv kilometer derfra. Perfekt. Jeg fik hevet telt, grej og soveudstyr ud af
tagboksen og udluftede det, mens jeg slog teltet op. Jeg forventede at det ville blive køligt om
natten, så jeg fandt både dyne og de to soveposer frem og blæste luft i begge luftmadrasser. Selv
om det er primitivt, kan man jo lige så godt gøre det så mageligt som muligt. Det var ved havet og
kalenderen sagde trods alt kun den 10. april. Der var dog endnu ingen tegn på kølighed, der var
vel omkring 20 grader i solen, når man bevægede sig uden for oliventræernes skygge.
Efter en runde på pladsen for at tjekke dens faciliteter mht. bad og vask, gik jeg ned på stranden
og videre af stien til Kata Gatzea. Byen er meget lille, der er nogle få restauranter og en bar/café
langs havet, en kirke og en flok private huse. På cafeen fortalte servitricen at der langs landevejen
ovenfor byen, den jeg var kommet ad fra Volos, lå en bager og et lille supermarked. Jeg gik derop
og købte ind så jeg havde brød og kunne lave aftensmad på primussen. Ris og grøntsager. Jeg
fandt en lille sti som førte ned til byen igen, meget idyllisk og lokalt sted. Jeg udråbte den næste
dag til storevaskedag, de havde en række vaskemaskiner på campingpladsen og vasketøjet havde
hobet sig op, selv om jeg havde gjort det til en vane at klatvaske lidt hver dag, når jeg alligevel tog
bad.
Da jeg kom tilbage til pladsen var der ankommet en stor autocamper, placeret tæt på på mit telt.
Jeg havde set frem til at kunne campere lidt i fred, men jeg talte med dem senere og de viste sig at
være ganske flinke. Et ældre tysk ægtepar som kørte rundt i Europa og havde tænkt sig at blive i
dette smukke område nogle uger. Jeg lavede mig noget mad på primussen og spiste mens solen
gik ned over havet og bjergene på den anden side af bugten. Roen havde sænket sig over
campingpladsen og det var en smuk aften. Jeg blev glad for det ekstra sovegrej, temperaturen
faldt hurtigt og jeg krøb i soveposen med dyne og tæppe ovenpå. Det er jo fristende at beholde
tøjet på, men som de fleste der har overnattet en kølig nat ved, så er det lidt som at tisse i
bukserne for at holde varmen, det luner kun kort tid. Af med alt tøjet og smid det evt. ned i bunden
af soveposen, så er det lunt dagen efter. Det behøvede jeg dog ikke, der var al grund til at tro at
vejret ville blive fremragende dagen efter.
Og ganske rigtigt. Jeg sov godt og længe og vågnede svedende, da solen forlængst var stået op
og bagte på teltet, gennem et stort åbent område mellem oliventræerne. Jeg lavede kaffe, kogte
æg og følte mig så fri og nærmest lykkelig, at jeg tog mig selv i at nynne sangen med TV2. Der var
allerede folk i vandet nedenfor skrænten, hvilket inspirerede mig til at tage en morgendukkert før
jeg pakkede det meste af mit tøj sammen. Der var til to maskiner, så jeg fandt alt hvad jeg havde af
reb og spændte det ud mellem oliventræerne, så jeg havde tørreplads nok. Mens maskinerne
gjorde arbejdet tog jeg ned på pladsens store patio og drak et par øl. Jeg faldt i snak med en ældre
herre fra Holland, Freddy. Han vender tilbage til denne plads hvert forår og bliver sommeren over.
Han fortalte, at han havde kendt familien som ejer den, gennem det meste af den tid den havde
eksisteret og han havde sin egen lejr samme sted hvert år. Hans ting opmagasinerede de vinteren
over, så han havde alt hvad han skulle bruge dernede. Indtil videre boede han dog i en af
lejlighederne, men han ville sætte sin lejr op en af de kommende dage og jeg tilbød at hjælpe ham.
Vaskene var i mellemtiden blevet færdige og jeg hang alt op. Der var nu skygge på min plads, men
solen ville komme frem igen efter et par timer, så det skulle nok nå at tørre i løbet af dagen. Jeg gik
op til receptionen hvor de forklarede mig vejen til den anden nærliggende by, Kala Nera, som
skulle være lidt større end Kata Gatzea. På grund af klipperne der gik helt ned til vandet syd for
campingpladsen, kunne man ikke følge havet det første stykke. Jeg måtte op på landevejen og
følge en sti ned mod havet igen et stykke henne. Jeg blev anbefalet at finde en gren eller andet at
tage med, da der levede vilde hunde i nærheden. Især en større schæfer skulle være særligt
nærgående og truende, men havde så vidt de viste aldrig bidt nogen. Jeg har altid haft et godt
forhold til hunde så jeg ignorerede det i første omgang, men valgte alligevel at samle en gren op
da jeg nærmede mig det gamle havneområde, hvor de skulle være og hørte hundeglam. Ganske
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rigtigt dukkede der en stor schæfer op og kredsede lidt omkring mig, mens den gøede faretruende
og viste tænder. Men den kom aldrig helt tæt på og jeg ignorerede den uden at føle mig bange.
Den ville jo blot fortælle mig at den herskede her og jeg skulle holde mig fra dens harem.
Kala Nera er ganske rigtigt noget større med et par købmænd, en lang række af restauranter og
nogle specialbutikker, de fleste med typiske souvenirs som kopper, smykker, drager, flag og
alskens badeudstyr. De ligger alle langs den lange promenade, som slutter i den anden ende med
en badestrand. Der var en del flere mennesker her og da jeg endte nede ved stranden kunne jeg
se, at der lå en ferieby med mange små huse. Det virkede dog roligt og slet ikke turistet på samme
måde, som tilsvarende steder langs rivieraen. Stranden er fin og børnevenlig, stille og roligt vand
på grund af bugten. Jeg købte lidt proviant og smøger når jeg nu var der, fik en kop kaffe og en
sandwich og sad en times tid og nød havets rytmiske lyde, inden jeg travede tilbage. Samme
scenarie med hundene, ud over at et par af “damerne” gik med ned og hilste på og schæferen var
mindre faretruende. Han nøjedes med nogle små bjæf og gik ikke så tæt på, som om han ved
første møde havde godkendt mig som værende ikke-farlig.
Resten af dagen gik med at lave mad, pakke tøj sammen og igen nyde den fantastiske solnedgang
med en flaske vin. Det tyske par kom over for at snakke en kort stund og fik et glas med. Vi blev
hurtigt enige om at dette måtte være en af Europa’s smukkeste campingpladser og at udsigten her
i aftenskumringen, var det bedste tv man kunne forestille sig. Det gik først op for mig nu, at der
manglede noget på deres camper for at den skulle have det helt klassiske look, nemlig parabolen.
Respekt for det!
Næste morgen fik jeg en glædelig nyhed på mail, som med ét forandrede mine planer igen. Der
var wifi på hele pladsen inkluderet i prisen, så jeg kunne opdatere og kommunikere fra mit telt og
min plads udenfor. Jeg havde medbragt to “festivalstole” og sad i den ene med fødderne oppe på
den anden, mageligt. Atma skrev at det canadiske par havde aflyst deres rejse til Grækenland, så
hvis jeg stadig var i nærheden og havde lyst til at bo nogle uger hos hende, så var jeg meget
velkommen. Det svarede jeg naturligvis hurtigt ja til og nu viste det sig så, at jeg fra
campingpladsen havde udsigt op til bjergsiden hun bor på, kun fem kilometer derfra. Jeg var
selvfølgelig klar over at det var et sted i nærheden, men ikke så tæt på. Vi aftalte at jeg kørte derop
den følgende onsdag, fandt den gamle banegård i Milies og ringede til hende når jeg var der. Det
var om tre dage, så mine uger på campingpladsen blev nu reduceret til kun fem dage i alt. Men jeg
glædede mig til at se stedet og til at bruge min krop til noget fysiskt arbejde igen, så det var ganske
fint.
Jeg kørte en tur ind mod Volos, da telefonen ringede ca. halvvejs derinde. Det var Mette og jeg
holdt ind til siden så vi kunne snakke. Efter lidt opdatering på hvad vi hver i sær havde oplevet
siden sidst, blev samtalen mere alvorlig. Om den måned vi var sammen på Gomera, hvor
stemningen ikke altid havde været så god mellem os, om vores forhold i det hele taget. Det korte
af det lange, vi endte med begge at konkludere, at vi nok var gledet fra hinanden, at kærligheden
ikke var den samme som tidligere og at det bedste for os begge, ville være at afslutte forholdet og
leve hvert vores liv. Selv om jeg, vi begge vel, nok fornemmede, at det ville komme før eller siden,
var det alligevel en meget underlig fornemmelse jeg kørte videre med efter samtalen. Efter fem års
forhold var det pludselig slut efter en telefonsamtale. Det føltes tomt og jeg holdt ind til siden igen.
Jeg var nødt til at forenes med tanken og komme den prikkende sorg i forkøbet. Tage tyren ved
hornene som man siger. Efter nogen tid faldt det bedre på plads og jeg overbeviste mig selv om, at
det var det bedste. Vi havde fulgtes af i fem gode år og det var dumt at ødelægge mere ved at
blive sammen og fortsætte indtil det endte dramatisk, på den ene eller den anden måde. Det var
den rigtige løsning og jeg tænkte tilbage på de mange gode stunder vi havde haft sammen, ved
Vesterhavet, på ferier, I hendes hyggelige rækkehus i Lystrup. Det måtte være sådan og bedst at
det sluttede i en fælles enighed om det, så vi fortsat kunne være venner i fremtiden.
Jeg fortsatte til Volos og købte ind i et supermarked og derefter ned på havnen, hvor jeg gik en
lang tur langs promenaden, før jeg kørte tilbage mod campingpladsen. På vejen tilbage kørte jeg
ind omkring Kata Gatzea og sad på cafeens patio, helt ud til kanten til havet, og nød en kop
iskaffe. Jeg fik øje på noget som bevægede sig ude i bugten og sandelig om ikke en delfin legede
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derude, dykkede, sprang op af vandet i sin fulde længde, forsvandt igen for at springe op et stykke
derfra. Af en eller anden grund gjorde det mig glad at se det store dyr plaske rundt derude, jeg tog
nogle billeder og sendte dem på Facebook med følgende tekst:
“”2. Påskedag, sommeren er over Pelio ½-øen. Iskaffe, frisk havluft og en delfin der leger i bugten,
tror jeg overlever denne dag også””
Jeg tror delfinens uforstyrrede leg derude i bugten, mindede mig om den uvurderlige følelse af
frihed jeg havde fået, efter så lang tid på farten. Som et symbol på den forandring jeg følte jeg
gennemgik. Jeg ved godt, at jeg i det øjeblik også var sårbar, eller måske særlig sensitiv på en
måde, efter bruddet med Mette. Men jeg havde det virkeligt sådan at det boblede indeni, rent
fysiskt. Den følelse af frihed jeg før havde oplevet blev i den grad forstærket. Det lyder underligt
når jeg nu skriver det, men det var ren og skær følelse af lykke. Igen og forstærket. Ikke fordi Mette
og jeg havde brudt, slet ikke, men fordi jeg oplevede nu’et så kraftigt og fremtiden var så fjern og
alligevel tryg. Jeg havde ingen plan for hvad jeg skulle lave efter denne rejse, alle muligheder var
åbne for mig og i stedet for at føle det som en utryg situation, ikke at kende min fremtid, blev det til
denne fantastiske følelse af ultimativ frihed.
Når jeg har tænkt over det senere, har den lange rejse og oplevelser som denne med delfinen i
bugten, helt sikkert været forandrende for mig på en positive måde. Fra mødet med Mary og vores
snak om at følge intuition og fornemmelser, over de smukke naturscenarier og møder med andre
fantastiske mennesker, til oplevelser som denne. Jeg har aldrig været et lukket og fastlåst
menneske og jeg har altid været klar til at forlade et job uden angst for fremtiden, hvis det blev
trivielt eller ubehageligt. Den parathed tror jeg har gjort mig til en vellidt kollega, fordi jeg arbejde
der hvor jeg gjorde, fordi jeg var glad for det. Praktisk set, så var jeg absolut ikke rig, jo på
oplevelser og livslyst, men ikke på det økonomiske område. Jeg havde rigeligt med penge fra
pladesalget til at jeg kunne rejse en rum tid og også have lidt at starte på når jeg kom til Danmark,
eller et andet sted for den sags skyld. Men det vigtigste var, at jeg ikke skyldte nogen noget, jeg
havde ingen gæld til hus eller bil og alt hvad jeg havde lånt gennem studie og forbrugslån var
betalt tilbage. “Der er ingen bånd der binder mig” lyder en tekst i en gammel sang. Ja, sådan var
det.
Delfinen og min situation gjorde mig lykkelig og jeg ved godt det er en diffus og individuel følelse at
tale om, men jeg vil alligevel dvæle lidt ved den. Jeg tror ikke på lykke som en permanent tilstand,
heller ikke ulykke for den sags skyld. Det er efter min overbevisning noget monumentalt, en tilstand
som dukker op under særlige omstændigheder og forsvinder igen. At spørge mennesker om de er
lykkelige, generelt set, er noget vrøvl. Jeg kan huske at der blev lavet en stor undersøgelse for
nogle år siden, som skulle rangliste landene i EU efter hvilket folk der var mest lykkeligt. Danmark
kom på førstepladsen og det blev debatteret livligt, hvad der gjorde danskerne så lykkelige.
Begrebet hygge fik æren, det måtte være fordi danskerne forstod at hygge sig. Vrøvl. Det kan lige
så godt være spørgsmålenes karakter som er det afgørende. Eller at danskerne generelt er mindre
ærlige når de besvarer spørgsmål om, hvad der gør dem glade eller tilfredse. Fordi det er et
samfundsdogme at være ulykkelig eller depressiv. Hvordan kan EU’s lykkeligste folk samtidig være
de største forbrugere af antidepressivt medicin og have en af de største rater af selvmord? Det er
noget pjat at dele det op sådan, lykken er naturligvis individuel, en følelse som kommer og går.
Spørgsmålet må lyde, hvor ofte oplever du følelsen af at være lykkelig? Sådan tror jeg det er. Vi
mennesker bliver euforiske af lykke indimellem og det kan der naturligvis være forskellige årsager
til. Nogle bliver lykkelige hvis de vinder nogle millioner i lotto, andre når de bliver forelskede, eller
ser noget smukt, eller hører noget bestemt musik, mediterer, drømmer, står på ski eller flyver med
en luftballon. Intet firma eller statslig organisation skal have held med at tage patent på lykke og
hvad der forårsager følelsen.
Jeg oplevede oftere og oftere den dejlige følelse skylle ind over mig, som nu da jeg sad og
betragtede delfinen. Ja, jeg er romantiker, sikkert, og måske nogle læsere syntes det er lidt for
meget og følelsespornografisk, men så må det være sådan. Jeg under alle det, hvad enten det
bliver opnået gennem velstand, venskaber eller rejser. Jeg følte mig klar til at erobre verden, eller
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rettere Europa, og jeg glædede mig både til at skulle bo deroppe på Pelion bjerget og til at komme
videre op gennem resten af Europa.
Den sidste dag på Sikia Camping hjalp jeg Freddy med at tranportere alt hans grej ned på det
plateau han optog hver sommer. Fantastisk sted som jeg havde overset da jeg blev vist rundt på
pladsen. Det lå helt isoleret neden for klippen, med udsigt over hele bugten. En lille sti med en
trappe førte derned og der var ingen mulighed for at naboer med autocampere kunne komme i
nærheden af det. Han havde alt hvad der skulle til for at leve praktisk gennem hele sommeren, så
der var en hel del at slæbe. Stort villatalt med pressinger så han kunne lave en udestue, køleskab
og gaskomfur, nogle skabe til køkkengrej, stereoanlæg, vandbeholder og en del træplader så han
kunne lave et gulv i udestuen. Det gik det meste af den sidste dag med og da vi havde rejst teltet
var det tid til fyraftensbajer og en lang snak om, hvad vi hver i sær havde lavet i vores liv. Rigtig
hyggelig fyr, jeg kunne nemt finde på det samme - at aftale en god pris med et sted hernede i
varmen hvor man kan overvintre. Vi var enige om at sne var noget gud havde skabt for at irritere
menneskeheden og ingen af os havde den store passion for skiture. Bevares, jeg kan da godt
sætte mig ind i hvor dejligt det må være, at suse ned af en sneklædt bjergside med 70 km. i timen,
men det ville hurtigt ende i to brækkede ben. Skøjter og ski er bare ikke forenelige med min
balancesans eller mangel på samme.

Milies - workawaying på Mount Pelion

Onsdag den 15. april kørte jeg først et stykke mod syd, mod spidsen af Pelion halvøen. Kort tid
efter at have passeret vejen ned til Kala Nera drejede jeg mod venstre, op ad den snoede vej som
fører op på Mount Pelion. 7 km. senere deler vejen sig, mod venstre fører den ind til den gamle
banegård neden for byen, fortsætter man opad bliver den til hovedgaden i landsbyen Milies. Jeg
fulgte den til venstre, en meget smal vej med adgang til husene som ligger på skråningen,
nedenfor byen. En kilometer senere passerede jeg en gammel vandmølle som nu er en restaurant
og umiddelbart efter holdt jeg på en lille plads, foran den gamle banegård. Den havde kun en
enkelt række skinner og en meget lille og gul ventesal. Jeg ringede til det nummer Atma havde
skrevet og hun forklarede mig vejen til hendes hus. Jeg skulle køre en små 200 meter tilbage af
samme vej og finde et sted at parkere langs vejen. Jeg kunne kende det ved at hendes egen bil
med britiske nummerplader holdt der. Her førte en lille smal stenvej nedad skråningen, hvor jeg
efter 100 meters gang ville finde havelågen til hendes grund.
Jeg fandt en lille afsats hvor min bil kunne stå parkeret, gik ned af den gamle stenvej og fandt den
beskrevne havelåge. Herfra førte en stejl stentrappe ned til et plateau af sten, mellem de to huse
som var bygget på grunden. Plateauet var samtidig en stor terrasse med en helt fantastisk udsigt
over bjergsiden, en stor frodig dal og hele vejen ud til havet, nede ved bugten i Kala Nera. Atma
ventede udenfor og jeg fornemmede med det samme, at vi ville få en god tid sammen. Der var god
kemi fra første minut og hun havde en varm og rolig udstråling. Hun bød mig velkommen og viste
mig rundt på grunden og op i gæstehuset, som jeg kunne bruge. Et hus hun normalt lejede ud,
men lige nu stod tomt. Grunden var stejl med flere plateauer og hun var ved at anlægge
køkkenhave på et af dem. Det skulle jeg primært hjælpe med at gøre færdigt, i løbet af de to uger
jeg ville være der. Desuden havde hun bygget en lille træhytte på et andet plateau, som manglede
de sidste finesser for at være færdig, bland andet el. Hytten skulle i fremtiden være bolig for
kommende workawayere og det lille stenhus ovenfor hytten skulle være bad og toilet til dem.
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Jeg hentede min taske oppe i bilen, som jeg allerede havde pakket på campingpladsen og bar den
og nogle andre ting ned af den gamle stenvej. Huset jeg skulle bo i de 14 dage var også af sten og
rigtig hyggeligt indrettet. Stue og køkken var adskilt af en halvmur og der var et lille soveværelse
og et badeværelse. Alt holdt i gammel stil. Mellem huset og det store stenplateau havde jeg en lille
terrasse med bord og stole, hvor jeg kunne nyde aftensmad og morgenkaffe, med den fantastiske
udsigt over bjergsiden og bugten, langt derude i horisonten. Bedre kunne det faktisk ikke blive, jeg
var overvældet af dette lille steds skønhed og Atma’s umiddelbare gæstfrihed. Hendes mand
boede og arbejde i England, fortalte hun. De var sammen nogle gange om året og hun var lige
kommet hjem efter fire måneder i England. Derfor trængte have og omgivelser til nogle praktiske
hænder. Hendes hjælper hed Frans, jeg har glemt hvilken nationalitet han var, men han havde
købt eller arvet et hus i nærheden og kom for at hjælpe Atma med forskellige opgaver efter behov.
Ham hilste jeg på senere på dagen.
Hovedopgaven de næste 14 dage var at få gravet haven, vendt og gødet jorden og lavet bede, så
den var klar til at så og plante. Den absolut tungeste opgave var at hente naturlig gødning 500
meter fra huset. Oppe ad bjergsiden hvor geder havde efterladt et lille bjerg af lort, som med tiden
var blevet til muld. Fra Milies gik der en oldgammel stenvej ned af bjergsiden som passerede
Atma’s grund og fortsatte helt ned til kysten. De første 400 meter op til stedet med gødningen gik
af den, herefter af en lille sti længere op af bjerget. Vi fyldte tønder med gødning og bar dem ned til
den gamle vej, for at køre dem resten af vejen på en trillebør. Det var tungt og hårdt for ryggen, så
vi nøjedes med to ture om dagen. I løbet af en uges tid var bedene klar og Atma kunne plante
grøntsager og urter i dem. Hårdt og nyttigt arbejde som blev en fornøjelse at udføre i de smukke
omgivelser og med interessante snakke. Om livet her på bjergsiden, filosofi, religion og kultur.
Den anden store opgave var at etablere elektricitet i den nye hytte, oplagt for mig at udføre da jeg
jo er tidligere elektriker. Der skulle trækkes kabel fra hovedhuset ned langs en af terrasserne og
laves lys og kontakter, dels i den lille toiletbygning og dels i den nye hytte hvor kommende
workawayere skulle bo. Vi købte materialerne inde i Volos og fik en dag ud af det, hvor jeg fik set
lidt af byen sammen med Atma og Frans. Andre opgaver gik ud på at montere de sidste ting i
hytten, sætte hylder og gardiner op samt andre småting, så den blev klar til beboelse. Jeg gravede
et plateau på skråningen til en vandtank, til opsamling af vand til haven. Vandet strømmede
kontinuerligt ned langs bjerget, i små kanaler bygget af sten. Ved at sætte en tragt ned i kanalen
monteret med en vandslange, kunne tanken hurtigt fyldes med vand til nogle dages vanding. En
vigtig ressource, da der blev meget hedt på bjergsiden i løbet af dagen, når solen stod direkte på.
Dagene fik en naturlig rutine pga. varmen midt på dagen. Jeg stod tidligt op og lavede det hårdeste
arbejde som at grave og hente gødning, de første to til tre timer. Dernæst en siesta midt på dagen
og det lettere arbejde om eftermiddagen. Atma lavede al maden, dejlig sund vegetarisk kost som
smagte fantastisk. De fleste dage arbejdede jeg lidt ekstra for så at holde fri nogle eftermiddage,
med tid til længere vandreture i det smukke område. Både Atma og Frans var et fantastisk selskab
og det var en fornøjelse at se og opleve livet på den lille bjergside. Jeg gik tit af den gamle vej op i
landsbyen for at handle lidt ind og nyde udsigten over bugten, deroppe fra. Milies er placeret
sådan, at man kan se bugten fra landsbyen, men ikke se landsbyen fra bugten, for at beskytte den
mod angribere i fordums tid. Vejen menes at være 2000 år gammel og snor sig ned af bjerget, fra
Milies og ned til Kala Nera ved kysten.
En eftermiddag gik jeg ad den gamle vej ned til havet, en udsædvanlig smuk vandretur gennem
gamle olivenlunde, dale og frodige grønne områder. Et par steder krydser vejen den fossende flod,
over gamle broer bygget i sten og med gelændere af træ. Flere steder ligger store blokke af
marmor. Vejen er også bygget i sten og mange steder er den intakt, så man kan se de små kanaler
der er bygget ind i den, med et par meters mellemrum. Sten som er sat på højkant for at lede
vandet væk fra vejen, når sneen smelter på toppen af Mont Pelion og vandet fosser ned af siderne.
Jeg mødte kun et par andre vandrere, folk fra campingpladsen som følger vejen den modsatte vej
for at se landsbyen. Og to hold geder og deres ejere og vagthunde, som havde ledt dem op på
bjerget for at græsse. Efter et par timer stod jeg nede i Kala Nera og fik en dukkert, besøgte
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Freddy på campingpladsen og gik turen tilbage igen, efter at have købt hjemmelavede
sæbeprodukter for Atma hos den lille købmand. Turen opad er noget hårdere på den stejle vej, så
jeg var godt øm i skankerne, da jeg hen på aftenen kunne smide benene op på gelænderet og
nyde den smukke udsigt, med en kop kaffe.
Senere fortalte Atma historien om Pelion bjerget og dets betydning for græsk mytologi. Bjerget har
navn efter Achilles' far, Peleus, en konge fra den tidlige græske mytologi. Ud over Achilles kommer
også mytologiske figurer som Theseus og Heracles fra bjerget og centauere som Chiron, hvis hule
man påstår ligger lige neden for Milies. En anden eftermiddag kørte jeg en tur op på toppen, hvor
man har en spektakulær udsigt over Pelion halvøen, med hav på begge sider og smukke dale og
bakker ned mod det. Pelion halvøen er smal og aflang, kun 10 km i bredden og ca. 35 km. lang.
Ud for den ligger en håndfuld mindre øer, blandt andet Skiathos.
Efter en uges tid holdt jeg en hel fridag og kørte det meste af halvøen rundt. En tur som blev noget
længere end den ser ud til på kortet, fordi vejen følger bugter og vige og går rundt i hårnålesving,
op over klipper og små bjerge. Næsten nede ved spidsen af halvøen havde jeg en fantastisk
oplevelse som jeg vil gengive her, ved at kopiere det ind jeg skrev på Facebook et par dage efter.
På den måde er det min oplevelse som jeg erindrede den umiddelbart efter:
“”En lille sød men også tankevækkende historie jeg gerne vil dele med jer. Det skete i mandags,
men det er først nu det går op for mig at jeg vil huske denne lille episode i lang tid fremover.
Jeg havde taget en fridag fra mit workaway sted for at køre rundt om Pelio halvøen. På et tidspunkt
i en lille landsby kommer jeg til et T-kryds uden vejskilte, så holder stille og forsøger at regne ud
hvilken vej jeg skal. Det banker på bilruden ved passagersædet. Det er en meget lille ældre dame,
vil gætte på mellem 80 og 90. Jeg ruller vinduet ned og hun siger en masse på græsk. Da jeg kun
har lært 3 ord forstår jeg naturligvis intet, men jeg antager at hun spørger om jeg er faret vild eller
noget i den retning. Så jeg siger "Agori Kyiaki", navnet på den by jeg er på vej til, peger i de tre
mulige retninger og trækker spørgende på skuldrene.
Det lader ikke til at hun forstår hvad jeg mener, hun siger nogle lange sætninger mere og ser selv
spørgende ud. Det går op for mig at et af de mange ord hun sagde, Mylos, er navnet på den by
som kommer før Kyiaki så jeg skynder mig at nikke og siger Mylos. Nu ser hun igen meget
spørgende ud og gentager mere eller mindre det hun lige har sagt og endelig går det op for mig at
hun spørger om hun kan få et lift til Mylos. Selvfølgelig kan hun det, så jeg åbner døren for hende
og hun kravler op på sædet. Ja, så lille er hun...
Der er en 6-7 km. til Mylos og vi taler skiftevis på græsk og dansk hele vejen uden at forstå en
disse af hvad den anden taler om, men jeg fortæller hende i hvert fald hvor fantastisk jeg syntes
hendes egn er og hvad jeg laver der og hvor jeg kommer fra og at jeg er sikker på at hun er
verdens ældste blaffer.
I Mylos stiger hun ud, tager min hånd i sine og siger efheristo, et af de 3 ord jeg kender (tak). Da
jeg ikke ved hvordan man siger velbekomme siger jeg blot kali mera, som enten er godmorgen
eller god dag, har ikke fundet ud af hvor præcist det skiller.
Når jeg syntes det er tankevækkende er det ikke så meget fordi en 85 årig spørger om et lift,
måske er folk i landsbyen vant til at tage hende med, men fordi hun vælger at fortsætte det efter
hun finder ud af at det er en fremmed mand som ikke engang taler hendes sprog. Hvilken tillid til
verden at have at køre ud på en øde landevej med et vildt fremmed menneske. Hjemme i DK kan
man finde store grandvoksne mænd der er så bange for fremmede at de ikke tør tage en blaffer op
eller svare hvis en med en anden hudfarve spørger om vej.””
——————
Jeg husker hende stadig som var det i går, hendes furede ansigt og hendes krogede skikkelse.
Hærget efter mange års hårdt arbejde og utallige ture op og ned af bjergsiderne, med tunge ting på
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ryggen. Jeg endte helt nede på spidsen af halvøen, ved en lille havn hvor det skulle være muligt at
finde en båd til Skiathos, som jeg var blevet anbefalet at se. Der lå også en båd i havnen og et par
mænd var ved at læsse den, men da jeg henvendte mig på engelsk så de lidt fornærmede ud. Jeg
opgav mit ærinde og kørte videre, ærgelig over at jeg ikke kunne lidt mere af sproget, så jeg i det
mindste kunne indlede en samtale på græsk. Jeg fortsatte rundt om spidsen og kørte nordpå for at
følge den anden kyst, hvis det var muligt. På et tidspunkt fandt jeg ned til havet af en smal vej og
havnede ved en særpræget naturskabt havn, med en masse klipper som ragede op i vandet.
Meget smukt, hvis det ikke lige var for alt det affald der også hobede sig op langs vandet.
Så vidt jeg kunne se på GPS’en og i min bog med europakort, skulle det være muligt at følge
kysten, selv om vejene så meget små ud. Det første stykke gik også fint, jeg fulgte den forrevne
kyst med udsigt til øerne mod øst. Men snart efter begyndte vejen at stige kraftigt og bevægede sig
ind mod midten af øen igen. Efter nogle kilometer var der igen en vej mod højre, som gik ned af
bjergsiden mod havet, en smal grusvej. Den var med på GPS’en og så ud til at gå ned til havet,
følge det og have forbindelse til en større vej et stykke nordpå. Så jeg drejede ned af den og
fortsatte en kilometer hvor den var nogenlunde farbar. Derefter blev den mere og mere hullet og
bevægede sig ind i et skovområde, men GPS’en kendte den tilsyneladende, godt nok benævnt
som “uden navn”. Der skulle være 2.5 km. til den større vej, så jeg fortsatte langsomt. Den blev
stejlere og gruset forsvandt så den nu kun var en jordvej med højt græs i midten, kun akkurat med
plads til en bil. Hullerne var store nu og jeg måtte snegle mig over dem ved at køre på deres
kanter. Jeg var lige på nippet til at vende om næste gang der var plads til det, men på den anden
side, det ville blive jo være fedt hvis jeg kunne følge havet nordpå igen, så jeg gav det en chance
mere.
Der kom et kraftigt fald og jeg steg ud for at se på det. Godt nok var det stejlt, men efter et sving så
vejen nogenlunde ud igen, så jeg lod bilen trille ned af det stejle stykke. Lige før vejen fladede ud
igen gav bilen et bump og der lød et højt brag. Jeg havde overset et klippestykke som stak op i
græsset i midten og den havde nu revet den lille spoiler over, som sidder nederst og forrest på en
Yaris, mellem forhjulene. Eller, jeg ved ikke om det hedder en spoiler når den sidder under bilen.
Jeg bandede noget over det og forsøgte at rive de to dele af, men de sad for godt fast. Jeg måtte
bruge den sav jeg havde med til brænde og fik dem savet af. Jeg har egentlig aldrig forstået hvad
den skulle gøre godt for, men et eller andet beskyttelse, eller noget med friktion måske.
Klippestykket ragede ca. 20 cm op og jeg tænkte mere over om jeg kunne komme op igen, hvis det
blev nødvendigt. Jeg listede videre og vejen blev ringere og ringere, med flere stejle stykker og
store huller. Til sidst var der kun en markering af en vej. Jeg kunne se ned til havet lige under og
ganske rigtigt var der en asfaltvej længere ude, den som GPS’en nu sagde skulle komme om 300
meter. Jeg forsøgte at fortsætte i håbet om at jeg kunne forcere det humpede område og få
antydningen af vej igen, men måtte erkende at jeg holdt i skoven i en lysning og der ikke var nogen
forbindelse til den asfaltvej, som GPS’en ellers påstod. I det øjeblik forbandede jeg Garmin og
GPS systemet - og mig selv for at have været så snotdum at overhøre advarslerne, endnu engang.
Jeg skulle selvfølgelig være vendt om allerede da vejen gik fra grus til jord.
Jeg røg et par cigaretter mens jeg overvejede mine muligheder. Som begrænsede sig til at ringe til
Toyota Eurocare igen, ringe til Atma og høre om hun kendte nogen der kunne hjælpe, eller at
forsøge at køre bilen op. Det sidste virkede ikke muligt, selv om jeg skulle være så heldig at få
bilen helskindet over det stykke klippe som rev spoileren af, ville jeg sandsynligvis køre fast i
mudderet når det gik stejlt opad. Men jeg måtte erkende at det var min eneste mulighed. Ingen
lastbil eller autotransporter kunne køre derned af den smalle og stejle vej og hvis Atma skulle
kende en med en traktor, ville det for det første være alt for langt at køre hertil i den, dernæst skulle
den alligevel slæbe bilen over sten og huller. Hvilken idiotisk situation at bringe sig i. Jeg lovede
mig selv at dette var absolut sidste gang jeg tog chancer, hvis jeg fik Hr. P. op igen skulle den
fremover kun køre på asfaltveje.
Jeg fik bilen vendt i den lille lysning og kørte stille opad i første gear. Det gik fint med den første
stigning, hjulene snurrede lidt rundt i mudderet, men bilens udskridnings system hjalp til og med
blinkende advarselslamper og træk på alle fire hjul, kom den op over det første stykke. Jeg
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forsøgte med samme taktik på den næste stigning, det gik mindre godt. Jeg kørte fast og måtte
liste den fri i bakgear og bakke ned igen. Med tilløb og højere hastighed kom jeg lige netop op over
den stejle stigning, før hjulene spinnede for meget i det våde græs. Samme taktik virkede ved de
næste stigninger, det var absolut ikke køn kørsel, men med god fart inden kunne jeg forcere
stigningerne indtil jeg kom til den store med klippestykket. Jeg holdt stille en tid og tænkte over
hvordan jeg skulle forcere det, sad jeg fast med klippestykket under bilen kom jeg ikke fri igen. Der
var kun en ting at gøre, samme taktik igen, så høj hastighed jeg kunne komme op på inden
stigningen, så måtte det briste eller bære. Med 40 km/t bankede jeg op over klippestykket og det
gav et voldsomt brag og stød i bilen da det ramte bunden af bilen, fik den til at skride ud med
bagenden og snitte et træ. Men den holdt sig lige netop kørende og humpede op gennem de
næste huller, til jeg var ovenfor bakken og vejen fladede ud. Jeg standsede og steg ud for at bese
skaderne. Jeg kunne ikke se nogen plasticstykker, udstødning eller andet på vejen og på grund af
græsset midt på vejen kunne jeg ikke kigge op under bilen. Den havde fået nogle lange grimme
ridser på bagskærmen da den ramte træet, men det så ud til at det var lykkedes at få den hel og
kørefærdig op. Jeg var ovenud lettet og kørte de sidste to kilometer på grusvejen, forsigtigt og
nænsomt. Glad for at jeg tilsyneladende stadig var kørende på resten af rejsen.
På asfaltvej igen kørte jeg mod Milies og efter kort tid kunne jeg høre en mislyd, noget skrabede
mod bunden. Jeg kørte ind på den første vigeplads, en holdeplads til busser med et lille fortov. Jeg
kørte de to højre hjul op på kanten af fortovet for på den måde at hæve bilen lidt, så jeg kunne få
overkroppen ind under. Det store stykke plastic under bunden var slået løs og holderne knækket,
så det skramlede nu mod asfalten i den ene side. Men det så ud til at udstødning og andet udstyr
sad som det skulle. Jeg fandt først gaffatapen frem, men kom i tanke om at jeg havde taget en
meter 1.5 kvadrat stift el ledning med i posen med værktøj til bilen, netop til småreparationer. Jeg
skrællede isoleringen af kopperledningen, tvandt den om tapperne til bundkarret og fik det sat det
fast. Kopperledning, det kunne også være kraftigt ståltråd, er et fremragende reparationsmiddel
fordi man kan tvinde det meget stramt med en fladtang, så det kan få to dele til at hænge næsten
ligeså godt sammen, som hvis det var med en skrue. Alle låger vi satte op langs hegnet ved
hestefarmen i Portugal var lavet på samme måde.
Glad og lettet kørte jeg tilbage til Atma og Frans, som stadig arbejdede i haven her hen mod aften.
Uden yderligere forsøg på at følge kysten. Jeg fortalte dem ikke om min katastrofale anden halvdel
af turen, jeg var for pinlig berørt over min idiotiske kørsel. Den sidste uge stod Hr. P. på sin lille
afsats, jeg havde ganske enkelt ikke lyst til at køre nogen steder. Til gengæld gik jeg nogle lange
ture, hvor af de smukkeste var langs den gamle jernbane. Stationen og toget er stadig i drift som et
veterantog, det kører til Volos hver weekend og tilbage igen. Velsagtens områdets eneste
turistattraktion, udover den særprægede natur og vandreruterne. En af dem er turen langs
banelegemet, som snor sig rundt om bjerget med fantastiske udsigter. Hvor smalle nicher er
hugget ind i klipperne, lige akkurat med plads til skinnerne og toget. Banen er fra 1903 og
skinnerne er lavet med kun 60 cm. mellemrum, så toget må være meget lille. Jeg kørte ikke turen
til Volos med det og jeg så det ikke, da jeg gik turen i en af hverdagene. Jeg gik en 5-6 km. af
banen til jeg kunne se en sti som gik direkte ned til den gamle vej, som jeg fulgte tilbage.
Dagene gik og jeg besluttede mig endegyldigt for at følge ruten op gennem Albanien og
Montenegro, til Kroatien. Og dermed droppe Sortehavet og Bulgarien/Rumænien. Jeg var lidt
vægelsindet mht. Albanien, på den ene side ville jeg gerne gense landet og se hvordan det havde
udviklet sig, siden jeg besøgte det med højskolen i 1994. På den anden side havde jeg hørt nogle
grumme historier om unge bevæbnede mænd på gaden og en stigende kriminalitet i landet. Jeg
kiggede efter workawaysteder men fandt ikke noget interessant i hverken Albanien eller
Montenegro. Så jeg søgte videre efter steder i Kroatien og besluttede mig for at køre relativt hurtigt
gennem de to lande. Det ville også føre mig hurtigere ud til kysten igen så jeg kunne følge
Adriaterhavet mod nord. Allerede inden jeg forlod workawaystedet hos Atma, havde jeg aftalt det
næste sted, en bed & breakfast midt på Istria halvøen i det nordlige Kroatien.
Jeg forlod Atma, Frans og Milies den 1. maj efter fem uger i Grækenland. Det havde været to
fantastiske uger og det bedste workaway ophold man kan forestille sig. Jeg vil helst ikke måle
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stederne mod hinanden, de er så forskellige med deres egne kvaliteter. Jeg har været virkelig
heldig med de mennesker jeg har mødt og det arbejde jeg har udført. Men Atma’s lille oase på
bjergsiden med den unikke udsigt og hendes pragtfulde væsen og levevis, fortjener altså en særlig
anbefaling til kommende workawayere. Og en anbefaling til dig som ønsker at leje et lille hus til en
idyllisk ferie, med ro og smukke omgivelser. Jeg lovede Atma at vende tilbage en dag, som
workawayer eller som betalende gæst, og det har jeg tænkt mig at holde en dag i fremtiden. Det
var med stort vemod at jeg endnu engang forlod nogle skønne mennesker, men disse barske
farveller er jo den rejsendes lod. Nye oplevelser og udfordringer lå foran mig og jeg skulle videre
da jeg havde lavet den næste aftale. 1500 km. væk og med kun 8 dage til at køre strækningen.
Rigeligt med tid hvis jeg blot skulle nå frem til tiden, men en smule presset til at se de tre lande på
vejen derop.
Jeg tog en enkelt overnatning mere i Grækenland i byen Kozani, en små 50 kilometer fra grænsen
til Albanien. Jeg havde en del euro tilbage, som jeg ville bruge inden jeg kørte ud af eurozonen og
håbede det var muligt at køre gennem Albanien den følgende dag, så jeg kunne nøjes med en
overnatning i Montenegro. Jeg fandt et tilfældig billigt hotel i Kozani og byen så faktisk spændende
ud, jeg faldt med det samme for dens atmosfære. Jeg gik ud om aftenen og spiste et sidste græsk
måltid med det hele, faldt ind på en bar og havde en hyggelig aften i selskab med nogle engelske
turister, som i forvejen festede med en flok unge lokale punkere. Eller måske jeg skulle sige
“punkerlignende”, for så vidt jeg forstod var det mest hiphop og en slags avantgarde streetmusic
de hørte, mens de dansede på gaden eller lavede tricks på deres skateboards. Men de klædte sig
som klassiske punkere som jeg husker os fra 80’erne..
Næste morgen holdt jeg ved grænsen efter en times kørsel og ventede. Længe. Da jeg langt om
længe kom frem til tolden tog det kun et par minutter, men de albanske biler og busser foran mig
blev nærmest skilt ad og alle måtte ud med pas og ind i toldkontoret for at bliv tjekket. Jeg havde
på det tidspunkt ikke hørt eller læst så meget om den såkaldte flygtningekrise i Europa, men det
var formodentlig allerede årsagen, dengang i maj 2015. Nabolandene forsøgte at undgå at
flygtningene kom videre fra Grækenland og nordpå. Havde jeg valgt at køre op gennem
Makedonien, havde det formodentlig været langt værre. Men efter et par timer kørte jeg ind i
Albanien gennem det bjergrige område ved den lille grænse.
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Albanien og Montenegro
Som nævnt var jeg i Albanien i 1994 med Farsø kristen rejsende højskole, samme højskole som
jeg rejste med til Marokko og Portugal i 1992. Turen i 1994 gik til Bari i Italien, hvor vi sejlede over
Adriaterhavet til Durres og havde et længere ophold i hovedstaden Tirana. Vi camperede på
universitets grund og sov i den ombyggede lastbil og i telte. Det var en studietur kombineret med
forskelligt hjælpearbejde og den fortsatte fra Albanien til Sortehavet, gennem Bulgarien og
Rumænien. I Rumænien besøgte vi et børnehjem som højskolen havde et samarbejde med, hvor
vi lavede lejre i Danmark for børnehjemsbørn, tre sommerferier i træk. Fra Rumænien kørte vi
gennem Tjekkiet på hjem til Danmark, efter 6 ugers rejse i alt.
Opholdet i Albanien var særligt spændende, da landet det år fejrede sit første jubilæum, efter
frigørelsen fra det kommunistiske regime. Det varede frem til 1993, nogle år efter de andre
østlande blev demokratiserede efter murens fald i 1989. Landet var derfor et meget ungt demokrati
og det bar tydelige præg af, at det var en svær proces efter så stramt et styre. Dengang i 1994
fungerede stort set intet statsligt, infrastrukturen var brudt sammen, renovationen ikke kommet i
gang igen og landet var meget fattigt. Et lille eksempel på det var affaldet som flød overalt. Det
blev ikke afhentet, så folk hældte det bare ud på gaden, hvor der er gang imellem blev taget intiativ
til at samle det og brænde det af på stedet. Universitetet havde ikke glas i vinduerne og de
studerende fortalte at de hundefrøs om vinteren.
Men de havde alt håb for fremtiden, landet var frit og de behøvede ikke længere være bange for at
blive fængslet eller dræbt, hvis de ytrede sig mod regimet. Kirken var fri igen og det var vel også
en af grundene til, at en kristen højskole arrangerede en tur derned. De forskellige kirker kæmpede
for at få fodfæste i dette ateistiske land, hvor religion indtil befrielsen var forbudt. Korruptionen var
enorm, hvilket vi fik at se da vi skulle veksle penge. I banken sagde de at de ikke måtte veksle for
os, det foregik på gaden af private som blev overvåget af politiet. Og selvfølgelig blev vi snydt.
Ligesom vi blev det på færgen mellem Bari og Durres. Vi havde sørget for visa på forhånd, så alt
mht. vores pas var i orden. Men da færgen lagde til ved Durres skulle vi igennem en told på selve
færgen for at komme fra borde. Selv om vi argumenterede imod længe, måtte vi hver i sær slippe
fem dollar for at komme af færgen. For visa som vi havde betalt for en gang. Toldere og politifolk
levede godt i den tid.

Gensyn med Albanien

Det var 21 år siden og jeg forventede en del forandring. Jeg kørte de første mange kilometer langs
den store bjergkæde i syd, med fantastiske landskaber. Jeg var forberedt på, at vejen nok ikke var
af samme standart som i resten af Europa og ganske rigtigt var der rigtig mange huller, selv på de
større landeveje. En anden ting der umiddelbart slår en, er de mange gående mennesker langs
vejene, ligesom mange vogne blev trukket af heste eller æsler. Ude på landet så det ikke ud til at
have forandret sig meget siden 1994. Også på markerne var der mange mennesker som
arbejdede med håndkraft eller bag primitive maskiner med okser foran. Jeg så kun meget få
maskiner som vi kender dem fra moderne landbrug. Der er mennesker overalt, hvilket siger noget
om landets befolkningstæthed. Og det på trods af, at man skønner antallet af udrejste albanere til
ca. halvdelen af befolkningen.
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På et tidspunkt holdt jeg ind til siden for at tisse. Før jeg nåede at blive færdig var der allerede folk
henne ved min bil, jeg var gået en 30-40 meter væk for at finde et egnet træ. De antastede mig og
ville have noget så vidt jeg forstod, men jeg svarede dem på dansk og nægtede at åbne bilen, så
de opgav efter lidt palaver. Jeg huskede på den dag i 1994, hvor vi havde parkeret den
ombyggede lastbil ved en vigeplads for at sove. Om morgenen kunne vi konstatere at de løsdele
der kunne skrues af den udefra var væk, spejle, lygter, blinklys. Landet var tydeligvist stadig meget
fattigt og det inciterer naturligvis til brugstyverier, især af “rige” rejsende. Jeg var ikke i tvivl om at
jeg måtte være forsigtig hver gang jeg parkerede bilen, eller bare steg ud.
Jeg fortsatte mod Tirana og håbede at jeg kunne køre udenom på en omfartsvej, men den større
vej som eksisterede var lukket. Så jeg endte med at følge GPS’en gennem Tirana så godt som den
kunne, men endte flere gange på blinde veje. Jeg brød mig absolut ikke om at køre i denne storby,
ikke så meget pga. af trafikken, men fordi jeg blev antastet af folk hver gang jeg hold stille for rødt.
Som enten ville vaske ruder, veksle penge eller sælge smykker og andet nips. Det er ganske
enkelt for meget når det bliver i det omfang og også utrygt, så jeg valgte at låse dørene og åbnede
ikke for nogen. Lige der føltes det ikke som nogen fordel at rejse alene og jeg ville ikke tage nogen
chancer for at miste mit grej, eller bilen for den sags skyld.
Jeg slap gennem Tirana uden uheld og fortsatte tværs gennem landet mod nordvest, ud mod
Adriaterhavet og op mod Montenegro. Jeg måtte snart erfare at vejarbejde her i landet eksisterede,
men ikke på samme organiserede måde som i resten af Europa. De næste 20-30 kilometer foregik
med en gennemsnitsfart på 20 km. i timen på en midlertidig jordvej, mens asfaltvejen blev
repareret. Mange steder måtte jeg holde og vente 5-10 minutter fordi der kun var plads til en bil og
trafikken i modsat retning kom i en lind strøm. Alle andre steder ville man have opsat et
interimistisk lyskryds som kunne diregere trafikken på en retfærdig måde, men her havde man
åbenbart forkørselsret så længe man kørte i en kortege og de var lange ind mod Tirana, modsat
den spredte trafik der gik ud af byen. Jeg kunne ikke nå ud af Albanien den dag, så jeg holdt øje
med hoteller som så anstændige ud på vejen opad. Som heldigvis også blev bedre igen, meget
bedre, da den på det nordlige stykke var blevet repareret og nu nærmest lignede en europæisk
motorvej.
Udenfor byen Lezhe passerede jeg et hotel langs vejen og da det var blevet hen ad aftenen, kørte
jeg derind. Det var et fem stjernet hotel, men prisen for en overnatning kun 20€, så jeg tog det
uden at forsøge at prutte den ned. Jeg skulle bare sove. Jeg havde ikke vekslet nogle penge da
jeg kun var på gennemrejse, så jeg betalte nødtvunget for hotellet med mit kreditkort og måtte
stole på at et fint hotel som dette, ikke ville misbruge kortoplysningerne. Det har de så heller ikke
gjort. Stedet var yderst extravagant, rent luksus i forhold til hvad jeg er vant til. Jeg gik ned i
restauranten som stadig havde en enkelt ret tilbage at byde på. Tjeneren kom over til mit bord og
satte sig ned for at høre hvad jeg lavede der, han havde lagt mærke til nummerpladerne på min bil.
En ung fyr som talte flydende engelsk. Vi snakkede lidt om hvordan det så ud i Albanien i dag og
han fortalte at halvdelen af hans årgang var kriminelle og dyrkede banderelationer mere end
familien. Han var som en af de få ved at tage kørekort, alle andre han kendte kørte bil uden og han
påstod at politiet var ligeglade. Mange kørte rundt i dyre biler som var stjålet i landene omkring og
importeret til Albanien hvor de blev solgt billigt. Om han overdrev ved jeg ikke, jeg håber det for
landets ve og vel. Men medlemmer af EU bliver de formodentlig ikke i nærmeste fremtid.
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Montenegro

Jeg sov godt i den store elevationsseng og stod tidligt op, for at komme ind i Montenegro så hurtigt
som muligt. Det første land på rejsen som jeg aldrig har været i før, nu med 14.000 km på bagen.
Jeg vidste jo at landet endnu ikke var med i EU, så jeg blev noget overrasket over at de anvendte
euro. Igen tog det lidt tid ved grænsen, de var meget opmærksomme på at tjekke min bil. Jeg har
ikke før oplevet at bilen bliver registreret i passet med et stempel, men det er formodentlig fordi de
vil forhindre, at stjålne biler bliver videreimporteret fra Albanien. Jeg kørte mod Adriaterhavet så
snart det var muligt og kom gennem bjerglandskaber med utrolige vidder og sne på toppene. Jeg
satte min GPS til Dubrovnik i Kroaten, velvidende at jeg ikke ville nå derop samme dag. Men jeg
ville anvende min tidligere strategi med at bruge GPS’en til at holde retningen og trodse den, ved
hele tiden at dreje ud mod havet, nu mod venstre for første gang på rejsen. Også Montenegro har
virkelig flot kystlinie og da den er relativ kort, nåede jeg hurtigt den nordlige ende af landet.
På et tidspunkt så jeg en lille stejl vej ned mod havet, hvor mange biler kørte både fra og til. Jeg
blev nysgerrig på hvad der skete dernede. Så spontant kørte jeg ned af den stejle vej og måtte
holde en del i kø, før jeg nåede en lille betalingsbom. Jeg fik en billet og fortsatte ned på en
parkeringsplads i et meget stilrent område. Jeg gik en tur dernede og fik øje på en lille ø i bugten.
Øen var én stor bakke, fyldt med små huse og forbundet til fastlandet med en lille bro. Det så
spændende ud så jeg gik over mod broen, men blev stoppet af en brovagt som sagde, at jeg vist
ikke hørte til derude. Hvad han mente med det? Han henviste til min påklædning og jeg spurgte
ham hvad der da er derude, siden jeg ikke var fint nok klædt på. Det er et hotel svarede han og jeg
skulle betale for at få et adgangskort. Af nysgerrighed spurgte jeg ham om, hvad det så skulle
koste at overnatte derude. Billigste hus, 800€. For en uge? Han grinte af mig, nej for en nat
selvfølgeligt. Ah ok, snobbede nar tænkte jeg og gik videre.
Det var en sær sammenblanding. Resten af stranden og faciliteterne på denne side af broen var
mere eller mindre offentlige, badning på stranden gratis, så længe man ikke anvender bruser eller
baderum. Man kunne købe sig til boblebad eller massage og der var adskillige restauranter med
ublu priser. Jeg nøjedes med at gå en tur langs den lille bugt og fik øje på en af de største luksus
motorbåde jeg nogensinde har set. Jeg gav mig til at lege paparazzi fotograf og forsøgte at få
nærbilleder af de tre mennesker på båden, to kvinder og en mand. Indtil jeg tænkte at det var da
for åndsvagt. Jeg gik videre og nåede ned til endnu en badestrand, hvor jeg kort tid efter blev træt
af området og de mennesker jeg så undervejs. Bevares, rige mennesker skal også have deres
glæder. Helt ærligt følte jeg mig vel mindre godt tilpas, fordi jeg med mine slidte shorts og
vandrestøvler så lidt akavet ud, i selskab med hvide skjorter, laksko og habitter.
Oppe på landevejen igen kom jeg kort tid efter til byen Budva og måtte køre ind over land for at
undgå mundingen til fjorden. Jeg kørte op til Tivat som jeg valgte som overnatningssted, et rigtig
godt valg! Fjorden er speciel fordi den er delt i to fjorde, først en større fjord ud mod havet med en
relativ bred munding, bag ved den og ind mod land en mindre fjord, med en kun 200 meter bred
munding ud til den først. Den lille private pension jeg havde valgt udenfor Tivat, lå langs den indre
munding, med en fantastisk udsigt op langs fjorden og til bjergene som grænser helt ned til den.
Efter at have tjekket ind og fundet ud af at der ingen restauranter eller indkøbsmuligheder lå i
nærheden, kørte jeg tilbage til Tivat for at finde noget at spise og fortrød, at jeg ikke have fundet et
pensionat i byen. Den er virkelig smuk med dens lange promenade og havneområde, men jeg
kørte tilbage til pensionen efter at have indtaget en pizza.
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Allerede om aftenen gik jeg en tur langs den mindre fjord, selv om det var begyndt at blive mørkt.
Der går en lille vej hele vejen rund om fjorden, som forbinder de små landsbyer der ligger ned til
den. En tur som ejeren af pensionen anbefalede mig at gå, inden jeg skulle videre dagen efter.
Smukt og betagende landskab med bjerge hele vejen rundt. Deres skrænter når helt ned til den
smalle vej, som nærmest er bygget på en terrasse. Ude midt i fjorden ligger der to små øer, med
en kirke på den ene og hvad jeg mente måtte være en muslimsk minaret på den anden. Eneste
måde for gæsterne at komme derover på er med en båd, så jeg tvivler på om de blev brugt. Efter
2-3 kilometers gang rundt om bugten, kom jeg til den første lille landsby, som bestod af nogle få
huse og en enkelt restaurant. Enten ville ejeren af min pension ikke oplyse mig om den tidligere,
eller også vidste hun ikke at de serverede mad den dag.
Jeg satte mig ned på et lille plateau ved vandkanten og drak nogle øl. På et tidspunkt kom et yngre
par cykelende med fuld oppakning og de henvendte sig til mig, for at spørge om vej til Tivat. Jeg
kunne fortælle at de blot skulle fortsætte rundt langs fjorden. De satte sig ned og vi drak en øl
sammen og snakkede om rejser, da endnu en person henvendte sig. En ung mand som kom
gående med rygsæk. Også han var på vej til Tivat langs fjorden og ville høre om vi kendte et
pensionat med ledigt værelse. Jeg vidste at begge værelser på mit var optaget, så han gik ind på
restauranten for at spørge og kom ud med øl til alle, efter at have fået et værelse hos dem. Jeg
spurgte om han ville have et lift nordpå dagen efter, men han ville blive nogle dage inden han
fortsatte op i Kroatien. Cyklisterne var hollændere og den vandrende unge mand var tysker. Vi
snakkede et par timer om løst og fast og fik del øl, før de to hollændere fortsatte mod Tivat og jeg
gik hjem til min pension af den mørke landevej. Heldigvis havde jeg en lommelygte med som jeg
tændte når der kom en bil, så de kunne se mig. Ellers nød jeg fuldmånens lys på den mørke aften.
En smuk smuk tur med de lange skygger, som bjergene sendte ud i det måneoplyste vand i
fjorden.
Jeg havde spurgt om de serverede morgenmad på restauranten, hvilket de gjorde. Så jeg hilste på
tyskeren dagen efter, da jeg gik samme tur i dagslys, for at spise inden jeg kørte videre. Vi
snakkede en times tid mens vi begge fik et solidt morgenmåltid. Jeg ærgrede mig over at vi ikke fik
udvekslet kontaktoplysninger, for han virkede som en interessant ung mand. der havde viet sit liv til
at rejse og arbejde undervejs. Jeg har mødt en del af det folkefærd på denne og andre rejser, folk
der rejser permanent som en livsstil og laver forskellige småjobs undervejs, som frugtplukkere, på
vandrehjem eller har en eller anden hobby som de kan leve af. Jeg var vel egentlig selv ved at
blive en af dem…
Der sejler en lille færge over fjorden hver halve time. Jeg havde planlagt at tage den kl. 12, så jeg
havde god tid til at nå et godt stykke op i Kroatien om eftermiddagen. Den sejler mellem to små
havne, på den ene side Lepetani og efter kun 15 minutters sejlads er den ovre ved den anden
havn, Kamenari. En smuk sejltur, hvor man kan se op i begge ender af fjordene, omkranset af
bjerge. Herefter fulgte jeg den anden side af fjorden ud mod havet og kørte efter 20-25 km. over
grænsen ind i Kroatien og EU igen. Lidt underligt at komme fra et ikke-EU land og betale i euro for
at køre ind i et EU land og veksle til den kroatiske valuta, kuna. Det er et meget ungt EU land, som
først blev ratificeret som det 28. medlem den 1. juli 2013. Jeg havde ikke været i Kroatien før, eller
noget andet land i det tidligere Jugoslavien. Da vi i 1994 kørte gennem østlandene med højskolen,
var det meningen vi skulle have været gennem Jugoslavien, men borgerkrigen nåede at bryde ud
inden og vi måtte køre udenom.
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Kroatien
Jeg havde nu fire dage til jeg skulle være i Zminj på Istria halvøen i det nordlige Kroatien, så jeg
måtte udvælge nogle få steder at besøge. Jeg var blevet anbefalet at se Dubrovnik og dens gamle
fæstningsanlæg, men jeg valgte at at fortsætte udenom og komme lidt længere nordpå denne
første dag. Jeg kunne også have valgt motorvejen lidt inde i land og spare tid, men der går en
landevej som følger kysten hele vejen op gennem Kroatien og det ville virkelig være skammeligt
ikke at se denne kyststrækning. Kroatien er et af de lande i verden som består af flest øer og de
ligger på en linie langs hele kyststrækningen. Jeg passerede Dubrovnik efter kort tids kørsel og jeg
besluttede mig for at jeg måtte besøge Kroatien igen på et senere tidspunkt, på en ferie eller ny
rejse, allerede nu var kystlinien usædvanlig smuk. Efter et par timers kørsel med mange små stop
undervejs for at nyde udsigten fra vejen og fotografere, blev jeg noget overrasket over at holde ved
en ny grænse til Kroatien. Jeg spurgte forbavset tolderen som grinende forklarede mig, at jeg lige
havde været i Bosnien Hercegovina, som kun har 5-6 kilometers kystlinie. Jeg havde ikke opdaget
at jeg havde forladt Kroatien nogle kilometer tidligere, da der ikke havde været nogen toldere og
jeg ikke havde lagt mærke til nogen toldstation. Hun ville ikke se mit pas da hun selvfølgelig godt
var klar over at jeg kun havde været i Bosnien i 10 minutter på gennemrejse.

Makarska

Jeg udvalgte byen Makarska til mit første stop og overnatning og fandt en pension med
booking.com appen til rimelige penge. Priserne var generelt noget dyrere her og jeg var da heller
ikke i tvivl om, at jeg var kommet op i et turistområde igen. Jeg holdt ind på en parkeringsplads i et
skovområde langs havet for at rydde op i bilen og gå en tur langs havet. Jeg gik ned af en lille sti
hvor der så ud til at bo flere mennesker, som havde haft lejr i længere tid. En ung fyr stod og
baksede med døren til min bil da jeg kom tilbage, men han forsvandt i løb da han så mig. Jeg
måtte være forsigtig med hvor jeg parkerede den fremover, jeg havde ikke lyst til at få stjålet flere
ting eller smadret vindue igen.
Jeg ankom til Makarska tidligt på eftermiddagen og kørte forgæves rundt efter den pension jeg
havde booket. Den lå kke der hvor min GPS påstod den skulle befinde sig, så jeg parkerede og gik
rundt. Fik øje på et skilt med navnet på og et telefonnummer, men ingen svarede. Jeg gik en tur på
en times tid og ringede igen, stadig intet svar. Så jeg besluttede mig for at køre lidt rundt i byen for
at finde et andet sted. Der var masser af pensioner, men de steder jeg spurgte have ublu priser på
50€ og derover for en enkelt overnatning. Jeg havde nu set nok af byen til at jeg var blevet lidt lun
på den, smuk strækning langs promenaden og et interessant havneområde med et lille
naturområde, på en halvø rundt om vigen. Jeg bestemte mig for at køre lidt udenfor byen og kigge
efter en campingplads da en mand på en scooter bankede på ruden. Om jeg manglede et sted at
overnatte. Joe. 30€ pr. nat. Jeg foreslog 40€ for to nætter. 55€ sagde han. 45€ foreslog jeg. 50€.
Ok. Han kørte i forvejen og det blev en lidt længere tur på grund af ensrettede gader, men da vi
ankom viste det sig at være helt centralt og kun 2-300 meter fra havnen. Perfekt. Det var et lille
hus hvor han selv boede på den ene etage og havde lavet tre udlejningsværelser og et fælles
køkken på den anden.
Makarska er en gammel og smuk by, jeg startede med at se havneområdet hvor der lå flere store
og gamle sejlskibe som man kunne besøge om dagen. Skonnerter så vidt jeg kunne se med min
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begrænsede viden om skibe. Jeg ved ikke om det var et slags træf eller om de lå der permanent,
men flotte så de ud og de prydede promenadestrækningen med deres massive fremtoning i den
lille bugt. Jeg brugte eftermiddagen og lidt af aftenen omkring promenaden og havnen, spiste på
en lille restaurant og gik en tur langs stranden og et større område, med park og en masse boder
for turister. På vej tilbage mod pensionen kom jeg forbi en bar, hvor en mand tiltalte mig på engelsk
og kommenterede den t-shirt jeg havde på, med billede af Bob Marley. Vi faldt i snak, han var turist
og sammen med en lille flok på bustur fra Polen. Vi talte musik og rejser og andre lette emner, ikke
at det var så interessant, men jeg nød selskabet og det blev lidt ud på natten inden jeg kom i seng.
Dagen efter gik jeg en lang tur i bjergområdet bag byen. Hvor der langs Kroatiens kystline er øer
hele vejen op, er der også en bjergkæde inde mod land, som strækker sig langs det meste af
landet. Det blev en længere tur, først gennem et skovområde hvor jeg af en lang sti endte ved et
smukt område, med en udendørs kirke. Lidt oppe af bjergsiden var der figurer hugget ind i
klippevægen, et religiøst område kaldet Svetiste Vepric. Der var fantastik flot vejr, så jeg krydsede
hovedvejen og gik ned til havet for at følge det tilbage til Makarska. Jeg kan forestille mig det
mylder af mennesker der må være der om sommeren, allerede inden byen var stien langs havet og
stranden bebygget af en lang række af boder, barer og restauranter. De fleste lukkede, men ved at
blive gjort i stand til sæsonen.
Jeg fulgte stranden rundt om bugten og havnen og kom ud på den lille halvø ud for promenaden.
Det er også et lille skovområde med mange stier og på denne tid af året meget fredeligt. Jeg
mødte kun få turister som havde fået samme ide. Jeg endte oppe på toppen af halvøen, hvor en
kæmpe statue står og betragter byen. Jeg havde godt set den fra havnen hvorfra den så noget
mindre ud. Statuen er et monument for Sveti Petar, Sct. Peter, som holder nøglen til himmelen i sin
hånd. I det hele taget er der mange statuer i byen, langs promenaden og på byens torve. Jeg
fulgte havnen tilbage, fik mig en frokost og fortsatte min gåtur i byen for at se nogle flere
monumenter og kirker. Blandt andet St. Mark's Cathedral på det store torv og den mindre St.
Philip's Church. Aftenen brugte jeg igen langs promenaden hvor jeg nød solnedgangen fra en af
bænkene med et par øl. På vejen tilbage til pensionen hørte jeg The Verve fra et telt på et lille torv
og måtte selvfølgelig ind og se hvad der skete. Det var dog bare en cd og et mindre anlæg, der var
kun nogle få mennesker tilbage da det var lige før lukketid. Jeg drak en sidste øl, talte lidt med
bartenderen som var ved at lukke ned og gik hjem og sov, for at være udhvilet til et længere stræk
dagen efter.

Zadar og Plitvice.

Jeg fortsatte nordpå og kørte forbi endnu et område, jeg var blevet anbefalet at stoppe op ved,
nemlig byen Split og øerne ud for bugten den ligger ved. Jeg kørte dog ned omkring byen og
igennem den, ligsom jeg gjorde mange stop undervejs og kørte ned til små strande og landsbyer.
Jeg var nødt til at prioritere de få dage jeg havde og valgte at gøre næste større stop med
overnatning i Zadar, ca halvvejs oppe ved Istria halvøen. På trods af de mange turistede områder
langs Kroatiens kyst er strækningen udsædvanlig køn, men jeg slog mig til tåls med beslutningen
om at vende tilbage til Kroatien på en senere ferie eller rejse og se nogle af de steder, jeg nu kørte
forbi.
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Jeg gjorde et længere stop for at gå en tur ved havet i Seget Donji og fortsatte gennem et
landområde bag om bjergene op til Primosten. Jeg kunne sikkert godt have fulgt kysten her også,
men vejene så meget små og stejle ud og jeg antog at jeg ville komme til at køre ned til havet en
del gange, for at køre op af samme vej igen. Lidt længere oppe snor vejen sig langs større bugter,
for at gå over en bro med en smuk udsigt til begge sider, hvor Adriaterhavet går ind i en fjord, ca.
tre kilometer ind i landet. Ved Sibenik må man igen ind over land pga. endnu en fjord og det tog
noget længere tid end jeg havde regnet med. Vejen snor sig så man skiftevis kører mod øst, nord
og vest og jeg var nødt til at gøre mange stop, for at kunne nyde udsigterne fra vejen på
klippesiden og tage nogle flere fotos. Jeg passerede det smalle stykke med havet og en masse
mindre øer på den ene side og Vransko Jezero søen på den anden. Efter endnu en times tid kørte
jeg ind i Zadar og fandt mig et forholdsvist billigt værelse som viste sig at være en hel lejlighed, et
lille stykke uden for centrum og tæt på havnen i den nordlige ende af byen.
Jeg gik straks de cirka to kilometer langs strand og havn til gangbroen, som forbinder byen med
den gamle og historiske bydel. Den ligger i bugten på en aflang halvø. Zadar er Kroatiens femte
største by og har gennem tiden været overtaget af mange forskellige stater i det uroplagede
område. Man har fundet spor af bebyggelse som er 3000 år gamle. Den gamle by er utrolig
velbevaret og seværdig med mange kirker, et kloster og en større katedral. Jeg brugte et par timer
på at gå gennem bydelen på kryds og tværs for til sidst at gå rundt om halvøen, forbi universitetet,
en mindre lystbådehavn og tilbage til den gamle by igen, gennem den gamle byport. Jeg fandt
noget at spise og nød atmosfæren, mens byens aftenliv vågnede. Ingen tvivl om at der var mange
turister i den gamle bydel, men der var også mange lokale unge som studerede på byens
universitet. Der var en del livemusik rundt om på byens torve, men jeg blev mere tiltrukket af en
smal gade hvor mange unge sad ved lange borde i midten af gaden. Der blev spillet Doors, Led
Zeppelin, Pink Floyd og andet af det bedre rock musik, fra værtshusene som bordene tilhørte og
der var en god stemning. Jeg satte mig ved en ledig plads mellem en gruppe unge langskæggede
fyre og blev med det samme udfordret til et spil skak.
Jeg anser mig selv som en rimelig habil skakspiller, jeg lærte spillets regler og strategier som barn
af en ældre mand i Gedsted, hvis bedste bedrift havde været at spille remis mod Bent Larsen, en
del år tidligere. Den match fortalte han ofte om, mens han lærte mig åbningsspil og vi analyserede
nogle af de store partier, som er spillet gennem tiden. De sidste mange år har jeg dog kun spillet
nogle få gange i ny og næ med et par venner. Så det var lidt rustent og jeg fik bank i det ene spil
efter det andet af disse unge studenter. Jeg kunne dog kæmpe tilstrækkeligt til, at det blev nogle
reelle partier, men jeg endte hver gang med at tabe en kvalitet og de var så gode spillere, at de
blot holdt føringen til slutspillet og vandt. Vi spillede egentlig ikke om noget, men jeg valgte at give
de omgange vi fik imens. Vejret var lunt og pludselig var klokken blevet midnat og lukketid. De
inviterede mig med på et diskotek på bakken af den gamle by, men jeg gik kun med for at se
stedet. Meget moderne og med udendørs dansegulv, hippe projektere og en meget energisk
discjockey, der selv dansede rundt blandt gæsterne. Jeg valgte at sige pænt farvel til dem,
kontrasten fra den fede rockmusik, det rolige skakspil og snakke om Kroatisk kultur og historie, var
for stor for mig. Jeg kan godt deltage i festen på et diskotek på trods af min alder, men jeg skal
være lidt mere opsat på det. Så jeg fandt gangbroen igen og gik turen langs havet tilbage til
lejligheden for at sove en mindre brandert ud.
Jeg vågnede tidligt og mødte ejeren af den ejendom lejligheden var en del af. Hun insisterede på
at jeg skulle starte dagen med en slipowiz, noget stærkt stads som jeg fik ned af et par omgange.
Hun spurgte mig om jeg havde været oppe og se Plitvice nationalparken og det måtte jeg jo sige
nej til, jeg anede faktisk ikke hvad det var. Hun så noget overrasket ud og skyndte sig at hente
nogle billeder fra sin sidste tur derop. Jeg var solgt med det samme, det sted så helt eventyrligt ud
på de fotos hun havde taget. Der var 150 km. derop, ind mod land mod nordøst, næsten oppe ved
den Bosniske grænse. Jeg kørte en halv time senere, op i bjergene og et godt stykke af vejen på
motorvej. Jeg ønskede at komme i så god tid som muligt, så jeg kunne nå at gå hele parken rundt.
Turen derop var en smuk tur gennem bjerglandskaber og langs søer og masser af skove. Med ca.
50 kilometer tilbage, stod der to unge mennesker og blaffede og jeg holdt naturligvis ind til siden.
Vi fik akkurat plads til dem og deres rygsække og det viste sig at de var på vej til samme
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nationalpark. De blev selvsagt glade for liftet, det ville nok blive vanskeligt at finde et lift når først
vejen ind til parken blev mindre og bilerne fyldt med familier. Michael og Eleonora kom fra Italien
og var på ferie i Kroatien. De var meget åbne, vi snakkede og hørte høj musik hele vejen og da vi
kom frem til parken aftalte vi at se den sammen. Så kunne de efterlade deres rygsække i min bil og
beslutte om de ville med tilbage til Zadar bagefter. Vi fik billetter og startede den lange gåtur ud for
det største vandfald, så vidt jeg husker indgang 2 af de tre steder man kan komme ind i parken.
For mig var det fantastisk at opleve en seværdighed sammen med andre og da især med den
positive og sprudlende energi, de to unge mennesker havde. Især Eleonora hoppede og klappede
hver gang et nyt smukt naturscenarie dukkede frem, efter en lille bakke eller et sving. Og det var i
sandhed noget helt særligt, jeg ved ikke hvor mange vandfald der er i parken ialt, mit gæt vil være
mellem 200 og 300. Der er klippehuler, store søer som ligger i flere plateauer med vandfald
imellem og en frodighed uden lige. Vandet er så rent at folk fylder deres vandflasker og drikker det
i stedet for at købe kildevand og overalt kan man se til bunden, uanset hvor dybt der er. Der er
grønt og blåt i alle farvernes nuancer og en frodighed som jeg sjældent har set før. Man kan gå
langs skrænterne, ned af dem og ind under nogle af vandfaldene. Vi tog den næstlængste rute, det
var jo blevet tidlig eftermiddag og vi var usikre på om vi kunne nå at gå den længste, rundt om den
største sø. Der er nogle både som sejler i rutefart over søen, så vi fik en sejltur på et kvarters tid,
en dejlig afveksling og rart at sidde ned et øjeblik. Der går et lille tog mellem de tre indgange og
parkeringspladser og vi nåede lige akkurat det sidste som kørte tilbage til parkeringspladsen med
Hr.P.
De havde i mellemtiden besluttet sig for at blive omkring parken og gå den længere tur dagen efter,
så i stedet for at køre med tilbage til Zadar, kiggede vi på pensioner på min booking.com app. Og
fandt en til dem, et lille stykke neden for parken og til billige penge. Jeg kørte dem derned og
ejeren var heldigvis hjemme. Så vi tog afsked der og ønskede hinanden fortsat god rejse. Skønne
unge mennesker! Det havde været en fantastisk dag, en af de bedste på min rejse. Dels på grund
af Plitvice’s skønhed, men mest af alt fordi mit møde med de to unge italienere og deres frimodige
selskab, have fået mit humørbarometer helt i top. Det var så forfriskende og opløftende at opleve
deres energi og positive unge sind. På en eller anden måde gav det mig en fornyet tro på
menneskeheden og fremtiden, i en tid hvor Facebook og andre sociale medier svømmede over af
hadefuld retorik, som respons på alt fra flygtningestrøm til global klimakrise og islamisme.
Tilbage i Zadar trodsede jeg trætheden i benene og gik ind til den gamle bydel igen. Jeg syntes
ikke jeg var helt færdig med den og jeg manglede stadig at se to særlige installationer på halvøen,
når det var blevet mørkt. Jeg havde set dem i dagslys dagen før. De er lavet af arkitekten Nikola
Bašić og ligger ved siden af hinanden, på en plads ved kysten i den gamle bydel. Den ene kaldes
The Sea Organs og er bygget ind i kanten ved havet som stentrapper, hvori der er monteret en
lang række af orgelpiber. De spiller mere eller mindre melodisk, i takt med bølgernes skvulp mod
stentrapperne og videre gennem nogle huller, som lader vandet fosse ind til piberne. Den anden
installation består af én stor og nogle mindre runde områder på pladsen, som er bygget op af
solceller og støbt ned i stenene. I dagslys oplades solcellerne og om aftenen afgiver de deres
strøm til utallige små firkanter med lysdioder, der kontinuerligt skifter farve. Et fantastisk
sammenspil af musik og lys, som fik rigtig mange mennesker til at bevæge sig derned om aftenen.
Flot og gennemtænkt kunst der er til for at blive set og hørt, uden at publikum skal betale en
formue for at se det.
Efter et par øl i samme smalle gade som dagen før og igen med god musik, afsluttede jeg mit
besøg i Zadar’s gamle bydel og gik en længere tur gennem en park tilbage til lejligheden. Jeg fald
meget hurtigt i søvn med ømme muskler og en skøn fornemmelse af udmattethed, blandet med
oplevelser og indre billeder af naturens skønhed. Om morgenen følte jeg mig udhvilet og opladt og
klar til at tage hul på endnu et par ugers arbejde, denne gang på en Bed and Breakfast. Jeg var
spændt på hvad arbejdet mere præcist bestod af, indtil nu havde jeg kun været steder hvor det var
sammen med de folk som boede der. Denne gang inkluderede det en service for andre
mennesker, jeg skulle ikke kun være gæst, men også agere vært for andre gæster. GPS’en sagde
360 km af motorvej og 270 km. af kystvejen, men da den sidste inkluderede en færgeoverfart og
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langsommere kørsel, ville den tage 1,5 timer længere. Det afholdt mig ikke fra at køre den
smukkeste vej, naturligvis skulle jeg følge kysten det sidste stykke også. Jeg havde igen rigelig tid
og jeg ved godt at jeg gentager mig selv nu, for 117’ende gang. Men for pokker hvor er det en
smuk tur og jeg vil anbefale alle der skal på bilferie i det sydlige Kroatien, at droppe motorvejen og
følge kysten. I vil helt sikkert ikke fortryde det!
Mens jeg kørte nordpå tænkte jeg lidt over hvad jeg skulle efter de to uger på Istria. Jeg ville løbe
tør for kystlinie at følge, så medmindre jeg vendte om og kørte sydpå igen, var jeg nu ved at
afslutte den del af min rejse og projekt, som vedrørte Europa’s kyster. Efter mit ophold hos Atma,
var en ide langsomt ved at forme sig om min fremtid. Jeg havde set en side på Facebook som
beskæftigede sig med “Housesitting”. Som på en professionel måde, tilbød at passe folks hus eller
lejlighed, mens de selv var ude at rejse eller på ferie. Jeg arbejde med en ide om at gøre det et par
måneder af gangen og gratis, mod at anvende hus og have, el, vand, Internet o.s.v. Jeg kunne
starte med at gøre det i Danmark et års tid og opleve nogle nye egne af mit eget land. Ved at bo
forskellige steder og kombinere det med det arbejde, jeg kunne finde i de pågældende
lokalområder. Uafhængig af fast job eller ydelser fra det offentlige. Hvis det lykkedes at finde
steder nok i Danmark, ville jeg forsøge at gøre det samme i Europa senere og på den måde rejse
videre, med ophold af nogle måneder hvert sted. Eventuelt kombineret med workaway konceptet, i
de måneder det ikke var muligt at finde steder.
Indtil videre skulle jeg dog vælge, hvor jeg ville søge det næste workawayophold efter Istria og
dermed også en nogenlunde fastlagt rute opad. Jeg var på det tidspunkt slet ikke parat til at stoppe
og manglede jo også næsten fire måneder af det planlagte års rejse. Jeg kom frem til en plan,
sådan indtil videre. Jeg havde været på ferie i Sloveniens hovedstad Ljubliana et par år tidligere og
ville meget gerne gense den, så en uges tid der til at starte med. Derefter ville jeg køre nordøst, op
mod Ungarn og Balatonsøen og på den måde køre uden om Østrig og videre op i Slovakiet. Der
ville jeg skrive til de workawaysteder som så interessante ud og evt. udvide det med Tjekkiet. Eller
tage et ophold i begge lande, hvis der kom positiv respons fra flere. Tjekkiet er et af mine
favoritlande af flere årsager, som jeg vil vende tilbage til lidt senere. Selv om jeg har været der en
del gange før, var jeg allerede fristet af tanken om at blive der i længere tid, evt. et par måneder.
For at se nogle af de egne af landet, jeg ikke havde været i før. Sådan så planen ud indtil videre,
lidt af en omvej op gennem Europa, men også en spændende rute.

Istria og Casa Matiki

Sonja’s B&B hedder Casa de Matiki og ligger ved en lille by Zminj, midt på Istria halvøen og ca. 40
km nord for Pula, halvøens største by ved sydkysten. Efter den smukke tur op langs resten af
Kroatiens vestbred, kørte jeg gennem den lange tunnel nord for Adriaterhavet og fortsatte ned
langs Istria’s østbred. Den fulgte jeg til ca. midt på halvøen for at skrå ind over land til Pazin og
videre ned til Zminj. Fantastiske landskaber at køre gennem, man forstår godt hvorfor Istria er
blevet et populært feriemål. Store klynger af feriebyer og hoteller ligger da også på stribe op langs
havet. Allerede der i maj måned var det åbenbart ved at være sæson og det myldrede med
udenlandske biler med feriegæster.
Længere inde på Istria var der dog helt anderledes fredeligt og jeg var en af de eneste, som kørte
på de små veje ind mod Pazin. Indtil jeg ramte den større vej som forbinder Pazin med Pula og
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kørte de sidste fem kilometer til Casa Matiki. Som aftalt ringede jeg til Sonja da jeg ankom, så hun
kunne åbne porten og jeg køre ind på parkeringspladsen, nederst på grunden. Hun kom ud og tog
imod og vi startede med at gå en runde, så jeg kunne se stedet der skulle være mit hjem de næste
to uger. Casa Matiki består af en større hovedbygning med små studiolejligheder, Sonjas private
lejlighed, et køkken og en spisesal. Udenfor en større patio og på den anden side af den, en række
større lejligheder. Desuden to mindre huse som også er til udlejning, det ene ved at blive sat i
stand. Lidt oppe af grunden en hønsegård, som producerer æg til morgenmaden og en stor plæne
med nogle oliventræer og en køkkenhave. I den anden ende af haven er der bygget en
swimmingpool og lavet et rekreativt område, med udendørs siddepladser og liggestole. Husene er
bygget i de traditionelle hvide istriasten som findes overalt på halvøen og bruges til huse og mure
til skel.
Efter en kort rundvisning gik vi ned til en stald som også hører til Casa Matiki, ca. 500 meter nede
af en landevej mod skoven. Her er der endnu en udlejningslejlighed kaldet “Sleep in the hay”,
bygget i den ene ende af stalden. Lavet i gammel stil med halmseng og gamle møbler, uden
elektricitet og med et udendørs køkken, i form af et stenkomfur til brænde. Gæsterne som
overnatter her kunne så gå op til hovedbygningen og spise morgenmad. I stalden bor der fem
æsler som gæster kan være med til at fodre og trække ned på græs. Desuden bliver de besøgt af
skoleklasser som led i undervisningen på en skole i nærheden. En af mine opgaver var at passe
æslerne, de skulle ud på græs hver morgen og hentes ind igen hver aften, en tur på et par
hundrede meter. De er ikke helt så dovne som rygtet vil vide, men de kunne dog være ret så
stædige hvis de fik øje på en lækker gren med blade på vejen. Jeg husker navnet på et af dem,
Emma, som jeg trak i et reb, de andre fulgte som regel med. Absolut en af favoritopgaverne, det er
skønne dyr og meget behagelige at arbejde med.
Af øvrige dyr som også skulle passe lidt, var der hønsene, tre hunde og en kat. Jeg husker
navnene på to største af hundene, Packo og Obama. De fulgte hver dag med ned til æslerne så de
kom lidt uden for det indhegnede område, naturligvis et naturhegn bygget af de samme hvide
Istriasten. De daglige opgaver bestod af at vande den store have og køkkenhaven så tidligt som
muligt, hele ugen var der bagende sol og op mod 30 grader. Derefter fodre hønsene og den
daglige tur ned til æslerne. En anden fast tjans var at rense swimmingpoolen for blade og andet
som var faldet ned i løbet af dagen, slå et stykke græs i den store have hver dag og alm. fejning og
rengøring af den store terrasse og fællesområder. Sonja havde et par faste hjælpere ansat til at
lave morgenmad og gøre rent i selve udlejningslejlighederne. Normalt havde hun to workawayere
på samme tid, en udendørs og en til at hjælpe med opgaverne i køkken og lejligheder. I den
periode var der dog kun mig, så jeg var delvist begge steder, mest ude.
Sonja’s søn hedder Rolando og han bor og hjælper også til på stedet. Vi fik en del snakke i de to
uger, mest om musik og historie fra Istria. En dag viste han mig rundt i Pula, vi skulle ind til byen og
handle og Sonja havde nogle ærinder derinde. Vi fik derfor tid til at se nogle af de historiske
bygninger i byen, blandt andet et større fort, de gamle byporte og resterne af den store arena midt i
byen. Det er en smuk by med et stort havneområde, så jeg besluttede mig for at jeg ville køre
derind igen på en kommende fridag. De næste uger gik sådan slag i slag, som de andre steder er
det svært at skille dagene ad og huske hvad der skete hvornår. Men endnu engang var det skønt
at være det samme sted i længere tid, at bruge kroppen til andet end at køre bil og vandre. Der var
altid folk at snakke med under arbejdet og selv om der til tider var meget travlt, var der også tid til
pjat og hygge og samtaler om livet på Istria, kulturen og historien. Største travlhed var om
morgenen hvor gæsterne var samlede om den hjemmelavede morgenmad. Sonja bagte selv
brødet og æg og grønt kom fra egen produktion. Midt på dagen var der for varmt til at arbejde, så
vi holdt altid en længere siesta og arbejdede lidt om aftenen i stedet for.
Jeg boede i en af lejlighederne overfor hovedbygningen, men brugte den stort set kun til at sove i.
Som på de andre workawaysteder jeg har været, var der rigtig gode overnatningsforhold og maden
også sublim. Enten har jeg været meget heldig med mine steder, eller også er standarten blandt de
hosts som workaway.info formidler bare høj. Jeg lavede mad nogle få aftener hvor Sonja var ude,
alene eller sammen med Rolando, ellers var det Sonja som havde lavet maden når jeg var færdig
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med dagens arbejde. Udover de daglige opgaver klippede jeg en del hæk, plantede små træer,
lavede nogle administrative ting som indtjekning og skanning af pas når gæsterne ankom, kørte en
del byggematerialer til det lille hus som var under ombygning og lavede lidt elarbejde.
Jeg havde et par fridage under forløbet, den første af dem kørte jeg det meste af Istria rundt
gennem de smukke bjerglandskaber. Ud til havet og ned af de stejle veje til de landsbyer og
feriesteder, som ligger rundt langs halvøen. Først langs Istria’s vestkyst og ned til den smukke by
Rovinj, hvor jeg brugte et par timer i dens smalle gader og på at se slottet og kirken på en bakke
over byen. Dernæst rundt om sydspidsen, men uden om Pula, fordi jeg ville sætte en hel dag af til
at besøge den senere. Op langs østkysten og ned til en lille havn og et hotelområde, hvor jeg fandt
en fiskerestaurant og nød en aftensmad, mens solen gik ned i bugten. Fin og idyllisk dag og en
god energiopladning til den sidste uge i Zminj.
En uge der fortsatte lidt som den første, der var masser af arbejde at tage fat på, hedebølgen
fortsatte med 30 grader midt på dagen og gæsterne kom og gik, uden at jeg havde så meget
kontakt med dem. De fleste som besøger Casa Matiki bruger stedet som base til dagsture. Den
ligger præcist midt på halvøen, med korte afstande til alle strande og seværdigheder i byerne langs
kysten. Den sidste weekend kørte jeg til Pula og havde en hel dag i byen. Jeg havde set arenaen
og slottet sammen med Rolando tidligere, så jeg brugte dagen på en tur langs havnen, ud til
stranden og bade og tilbage til midtbyen. Jeg sad på et torv og faldt i snak med en yngre kvinde,
som også rejste rundt i længere tid. Hun var fra Slovenien og på slutningen af sin rejse. Hun skulle
være et par dage i Rijeka i det nordlige Istria, derfra videre hjem mod Ljubliana, så tilfældighederne
spillede sammen igen. Jeg tilbød hende naturligvis et lift hjem, da jeg ville køre lige forbi Rijeka et
par dage senere. Jeg var glad for udsigten til selskab på turen nordpå og hun var glad for at hun
ikke skulle ud og blaffe i ferietrafikken. Hun havde ikke været så heldig med det i denne del af
Kroatien og endt med at tage bussen til Pula.
I løbet af opholdet havde jeg skrevet til en del workaway steder i både Slovakiet og Tjekkiet, men
ikke hørt tilbage fra et eneste af dem. Jeg ledte efter et billigt sted at bo i Ljubliana, men som de
fleste hovedstæder er det ikke så let. Jeg overvejede en campingplads udenfor byen, men var lidt
træt af at skulle finde offentlig transport eller parkere bilen i centrum hver dag. Så jeg endte med at
booke en seng i et fire personers værelse på et vandrehjem, det kostede det samme som
campingpladsen når jeg havde bil med. 80€ for fem dage, jeg havde boet i lejligheder billigere end
det, men priserne i Ljubliana er steget gevaldigt efter Slovenien kom med i eurozonen.
Fredag den 22. maj tog jeg afsked med Sonja, Rolando og Casa Matiki efter to dejlige uger. Stedet
kan absolut varmt anbefales, både til workawayere og til rejsende som mangler et sted at bo, især
det billigere og primitive “Sleep in the hay” værelse ved æslerne er idyl for pengene. Jeg kørte de
80 km op til et supermarked i Rijeka, hvor Jana og jeg havde aftalt at mødes kl. 12. En kort del af
strækningen var langs havet og det sidste stykke kyst på min rejse, så det var også med en del
vemod at denne relative store del af min rejse var forbi. Nu var der kun søer og floder tilbage op
gennem Europas fastland, uanset hvilken rute jeg valgte. Jeg havde dog en lille plan om at afslutte
rejsen ved at køre til den tyske del af Østersøen, følge den til den danske grænse og igen følge
østkysten op gennem Danmark. Den tid den beslutning…
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Katka
Inden jeg fortsætter med turen til Ljubliana vil jeg vende tilbage til min rejse i 1992. Som jeg har
nævnt før afsluttede jeg denne rejse i Tjekkiet, hvor der skete nogle begivenheder som fik stor
indflydelse på mit liv og som trækker spor til denne fortælling. Det fortæller også lidt om hvorfor jeg
er blevet så lun på det land.
I 1992 gik jeg som nævnt på højskolen som lå ved Limfjorden en små 10 kilometer fra byen Farsø.
Lå, fordi den i dag fungerer som efterskole. Det var en fantastisk tid, men selve det ophold hører
en helt anden historie til. Rejsen gik til Marokko i en ombygget bus, sammen med 16 andre og
senere et ophold i Portugal, i Figuera da Fos. Det var min første længere rejse i Europa. Tilbage på
højskolen besluttede jeg mig for at tage til Portugal igen og det blev til rejsen som jeg har nævnt
nogle gange tidligere.
Jeg drog afsted lige efter sommerferien i 1992, med rygsæk, et lille telt og på tommelen. Det gik
forrygende godt, efter to dages tomlen plus opholdet hos den fantastiske familie i Bilbao, stod jeg i
Coimbra. Jeg faldt virkelig for dette område og blev der en rum tid, med fantastiske oplevelser og
møder med spændende mennesker. Men det jeg vil fortælle om sker først da jeg tager videre og
vælger at besøge Tjekkiet på vejen nordpå. En lille omvej, som skulle vise sig at føre til en af de
bedste oplevelser mit liv har budt på.
I Tjekkiet tog jeg til en by som hedder Ceske Budejovice. Det er her den originale Budweiser
kommer fra, før amerikanerne overtog brandet. Fabrikken producerer stadig øl - den smager
fremragende. Jeg ville blive i Ceske Budejovice et par dage og lejede derfor et værelse. Jeg skulle
til Danmark kort tid efter for at stå til rådighed på arbejdsmarkedet, hvis jeg ville bevare min
dagpengeret. Jeg fandt turistkontoret og de få seværdigheder der er i byen, Det sorte tårn og de
store kirker, pladsen på torvet med springvandet og en tur langs floden som går gennem byen.
Dagen efter blev en af de bedste dage i mit liv. På grund af en oplevelse som varer nogle få
sekunder, samt det efterfølgende døgn. Hen af aftenen går jeg ind på en bar og falder i snak med
bartenderen. Han taler rigtig godt engelsk og jeg nyder at kunne føre en dybere samtale, om andet
end hvor jeg kommer fra og hvad jeg laver der. Jeg hører en person sætte sig på bar stolen ved
siden af mig, kigger over og får øjenkontakt med den smukkeste pige jeg nogensinde har set. I den
øjenkontakt smelter jeg. Det er så intenst at jeg ikke har ord for det. Det skal opleves tror jeg.
Sætningen “Kærlighed ved første blik” giver pludselig fuldkommen mening, rent bogstaveligt. Jeg
bliver forelsket i de sekunder, i en grad jeg aldrig har oplevet før eller siden. Forstærket af en helt
klar fornemmelse af at det er gensidigt. De sekunders intensitet er så kropslige at de er umulige at
glemme og de har været en dejlig og lærerig del af mit efterfølgende liv. Jeg mødte Katka.
Katka talte kun få tyske ord og enkelte engelske. Mit tjekkiske begrænsede sig til at bestille en øl,
men vi fører en samtale ved hjælp af bartenderen, som viser sig at være Katka´s bror. Efter lidt tid
ankommer også Katka´s veninde, Martha. De to piger skal på diskotek og jeg bliver selvfølgelig
meget glad da de inviterer mig med. Vi går derhen og hygger ved et bord og på dansegulvet. Jeg
er ikke meget af en danser, men tager alligevel mod til mig da de har en af de der “disco-kugler”
som var meget populære engang. De får alt i lokalet til at se ud som om det går i slowmotion, så
man ikke ser den uerfarne dansers fejltrin så tydeligt. Vi fører ikke meget samtale, Martha´s
engelske og tyske ordforråd er ikke større end Katka´s.
På et tidspunkt lidt hen på natten hvisker de to piger sammen, kigger på armbåndsur og hvisker
igen. Jeg har på fornemmelsen at de er ved at aftale et eller andet som skal ske. Kort efter peger
en af dem på uret og de får mig forklaret at deres bus er kørt, de bor lidt uden for byen i en forstad.
Jeg bilder mig selv ind at de havde planlagt det sådan. I hvert fald ender det med at jeg inviterer
dem med hjem til det værelse jeg har lejet. Selvfølgelig gør jeg det.
Det er nu næsten 24 år siden og jeg husker det som var det i går. Det bliver lidt af en gåtur fordi jeg
har noget svært ved at finde hen til værelset fra diskoteket. Lettere beruset af øl og forelskelse.
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Hun er ganske enkelt det dejligste menneske jeg nogensinde har mødt og jeg dirrer af spænding
over hvad der venter. Da det er jo er min teori at pigerne har planlagt forløbet, er det også min
fornemmelse at der er en vis portion af gensidighed. Efter lidt vaden rundt, det er trods alt en by
med omkring 100.000 indbyggere, finder vi pensionen og op på værelset. Der er kun en
dobbeltseng på værelset, Martha skal på arbejde dagen efter og får den ene side med det samme.
Katka sidder på den anden side med dynen omkring sig. Jeg kan huske at jeg tænkte at Martha
egentlig godt kunne have nået den bus alene.
Jeg sætter mig på gulvet for at spille lidt for Katka, på den guitar jeg købte i Portugal. Skal jeg
være helt ærlig var det vel et forsøg på at imponere hende, med meget få kundskaber til rådighed.
Jeg var først lige begyndt at spille på den og mit repetoire begrænsede sig til lidt fingerspil og få
akkorder. Mens jeg klimprer tager Katka tøj af og kravler under dynen. Martha sover allerede.
Mens jeg spiller videre tænker jeg som en gal over hvad jeg skal nu. Trætheden er også ved at
melde sig. Jeg tror faktisk at Katka nyder mit guitarspil, hun smiler i hvert fald til mig og ser
fuldstændig vanvittig sød og dejlig ud. Jeg er i den syvende himmel og samtidig meget meget
nervøs. Jeg har aldrig opfattet mig selv som en særlig flot fyr, slet ikke en Don Juan. Men de få
billeder jeg har haft af mig selv fra dengang, har jeg alligevel godt kunne acceptere. Jeg havde
skulderlangt lyst hår og var godt brun af solen i Portugal. Men selvtilliden var ikke på det højeste
når det kom til piger.
Jeg måtte jo stoppe spilleriet på et tidspunkt og jeg fornemmer også at Katka er ved at falde i søvn.
Hun ligger nu under dynen. Så gentleman som jeg også var, ja det var jeg faktisk, begynder jeg at
finde liggeunderlag og sovepose frem. Jeg var også temmelig genert. Jeg kunne jo have valgt at
lægge mig i den anden ende af værelset, men jeg placerer liggeunderlaget lige ud for fodenden af
sengen, for at være så tæt på Katka som muligt. På vej ned i soveposen sker det så. Det må være
noget af det ypperste en ung mand, især en genert ung mand der ikke kan tage sig sammen til det
første skridt, gentleman eller ej, kan opleve når det gælder piger. Katka’s hånd kommer frem under
dynen og tager min - og hun trækker mig blidt op til sig i sengen. For anden gang den aften oplever
jeg en følelse af lykke som jeg aldrig vil glemme. Den pige som jeg var faldet pladask for forførte
mig, blidt og meget sensitivt. Jeg skal nok spare jer for detaljerne. Vi elskede og det var uden tvivl
den mest intense elskov jeg i mine, på det tidspunkt, 26 år havde oplevet. Martha sov stadig, eller
det tror jeg i hvert fald hun gjorde.
Vi falder i søvn og efter nogle få timer vækker Martha mig fordi hun skal gå. Jeg er udmattet af
træthed og orker ikke at tage tøj på da jeg går ned og lukker hende ud. Yderdøren til pensionen
skal låses op indefra med nøglen. Hvis Martha er forarget over min nøgenhed viser hun det i hvert
fald ikke, men det var jo også i en tid med en stor grad af frihed og lidt “flowerpower” agtigt i
Tjekkiet. Som om den tid kom til landet med 20 års forsinkelse efter revolutionen, det var jo kun et
par år efter den. Forargelsen var til gengæld til at få øje på hos pensionens værtinde, da hun stod
øverst på trappen og jeg skulle tilbage til værelset. Hun var godt nok sur og skældte ud på tjekkisk
- om det var min nøgenhed, guitarspillet om natten eller de ekstra gæster på værelset ved jeg
egentlig ikke. Jeg forholdt mig tavs og gik op mod hende på trappen, så hun skyndte sig at
forsvinde igen. Hun har formodentlig aldrig set en dansk penis før.
På værelset ligger Katka og sover. Jeg kryber under dynen til hende og for tredie gang på ganske
få timer bliver jeg overvældet af lykke, da jeg lægger mig ind til hende. Hun vågner kort, vi kysser
lidt og falder i søvn igen i hinandens arme. Jeg vågner først og står op. Der er karbad på
badeværelset, jeg åbner hanerne og fylder det i håbet om at Katka vil være med i det når hun
vågner. Jeg må tanke op med varmt vand et par gange og endelig vågner hun og siger straks ja til
at stå op til et varmt bad. Det var så fint og dejligt. Vi elsker ikke i badet, men holder om og af og
pjatter. Jeg er endnu engang fyldt op af følelser. Lykke smiler til mig som aldrig før.

Efter badet går vi en tur ud i byen. Jeg husker ikke de præcise detaljer og rute, men på et tidspunkt
køber vi nogle sandwich og sætter os i en park. Hun er så gennemgribende sød og dejlig og smuk.
Jeg husker at Katka fortæller om byen Cesky Krumlov og at jeg bør besøge den senere. Hun er
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nødt til at tage hjem på et tidspunkt, senere på eftermiddagen. Jeg skal jo desværre til Danmark
dagen efter med toget. Men vi udveksler adresser så vi kan holde kontakten via breve og vi skal
helt sikkert mødes igen. Dengang var der jo ikke rigtig andre muligheder end posten. Jeg havde
adresse hos min søster i Gedsted mens jeg var ude og rejse, så det var den co-adresse jeg skrev.
Da vi skiltes den dag var det sidste gang jeg så Katka. Vi aftale at mødes i baren dagen efter for at
sige farvel, inden jeg skulle med toget. Jeg kan huske at jeg købte tre LP plader til hende som
afskedsgave, men kun titlerne på de to af dem, som var absolutte yndlingsplader på det tidspunkt.
Stranglers; Feline og Echo & the Bunnymen; Crocodiles. Den sidste kunne have været med Velvet
Underground, men jeg er ikke sikker. Jeg kom til baren om formiddagen dagen efter, men Katka
var der ikke. Det var hendes far til gengæld og heldigvis også broderen, så han kunne oversætte.
Jeg var selvsagt ikke helt tryg ved situationen, datteren var jo ikke kommet hjem om natten og jeg
var ret usikker på hvordan en tjekkisk far ville reagere på det. Jeg husker at jeg tog mod til mig og
stak faderen hånden og pladerne, jeg tror han var temmelig overrasket. Samtidig var jeg naturligvis
ret skuffet over at Katka ikke var der, men fandt aldrig ud af om hun havde fået decideret
udgangsforbud eller hvordan det forholdt sig.
I hvert fald får jeg afleveret min gave og måtte gå den træge vej til stationen, uden at have fået
sagt ordentlig farvel til min nye store kærlighed. Det var absolut ikke sjovt, men jeg skulle jo videre
og hjem.
Tilbage i Danmark skriver jeg et brev til Katka med det samme, mens jeg stadig bor hos min
søster. Jeg skriver det på tjekkisk, ganske enkelt ved at købe en ordbog og skrive et ord af
gangen. En gang vrøvl går jeg ud fra. Katka skriver tilbage at jeg kan skrive på engelsk næste
gang. Hun er begyndt at lære sproget så vi kan tale sammen næste gang vi ses, så det vil være en
hjælp at vi skriver på engelsk. Endnu er alt fint, vi har kontakt og vi er allerede ved at aftale mit
næste besøg sommeren efter, i de første breve.
Jeg vil gøre det følgende ganske kort, det er en ren tragedie. Jeg får bolig i Lisbjerg ved Århus. På
et tidspunkt på en tur mellem Gedsted og Lisbjerg, bliver min rygsæk stjålet på banegården i
Århus. I den ligger min adressebog. Jeg har Katka’s to breve som hun indtil videre har skrevet til
mig, men til min store fortvivlelse går det op for mig, at hun ikke skriver sin adresse bag på
kuverterne. Jeg har mistet hendes adresse og kan ikke engang huske hendes efternavn. Katka har
nået at få min nye adresse i mit sidste brev og hun skriver yderligere tre breve til mig, stadig uden
at skrive adressen bagpå. Det er et rent helvede. I det sidste brev konstaterer hun at jeg åbenbart
ikke ønsker kontakt med hende længere og at hun nu vil stoppe med at skrive. Finito, slut, ende.
Jeg er meget meget ulykkelig over situationen.
For at gøre det kort som lovet. Jeg kunne ikke glemme Katka. Jeg tog til Ceske Budejovice fem
gange i perioden fra 1993 til 2005 for at lede efter hende. Første gang sommeren efter, hvor vi
havde aftalt at mødes, men jeg kunne ikke finde baren igen. Jeg travede byen rundt og den var
ganske enkelt forsvundet fra jordens overflade. Anden gang var på den østeuropæiske tur med
højskolen, hvor turen med lidt hjælp fra mig kom til at gå gennem byen. Jeg havde kun et par timer
mens resten af holdet var ude og se et nærliggende atomkraftværk, men jeg kunne stadig ikke
finde baren. Året efter valgte jeg at holde min sommerferie i Ceske Budejovice. Jeg havde meget
bedre tid denne gang, men uanset hvor meget jeg vandrede gennem byens gader kunne jeg ikke
finde den bar. Jeg sad på gågaden, i parker og på banegården. I det spinkle håb om at møde
Katka. Jeg blev faktisk lidt besat af det, jeg var virkelig ramt og kunne på ingen måde få den pige
ud af mit system. Lettere sindsygt måske, eller bare naivt at tro at jeg ville støde på hende i en by
med 100.000 indbyggere.
Men jeg var virkelig fortvivlet i årevis efter. Over at hun troede at jeg med forsæt stoppede med at
skrive. Af forelskelse. Set tilbage er det utroligt hvor meget hun fyldte i en ung mands hjerte. Jeg
forsøger sidste gang på en ferie i 2005 og beslutter mig endeligt for at opgive. Næsten. For jeg må
jo indrømme at efter Facebook kom, har jeg forsøgt at finde hende der. Og før det via de såkaldte
White pages, online telefonbøger. Men Katka er et alt for almindeligt navn i Tjekkiet - og det
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lykkedes aldrig. Men tro mig kære læser, har man været så heldig at opleve “kærlighed /
forelskelse ved første blik” - så glemmer man aldrig den pige. Katka har altid haft en plads i mit
hjerte og vil altid have det. En del af mine venner kender historien fordi jeg har fortalt om hende,
igen og igen. Mine kærester gennem tiden har også hørt om hende. Som årene gik fandt jeg ro
ved at tænke, at mit møde med den smukke tjekke var en fin historie, som har påvirket mit syn på
kærlighed, på at elske og på hvordan virkelig dyb og nærmest vanvittig forelskelse føles. Noget
som jeg tror kun få mennesker er så heldige at opleve. Jeg siger det uden på nogen måde at ville
belære andre, eller nedgøre kærlighed og forelskelse i almindelighed. Det er vel nærmest udtryk
for at jeg stadig har svært ved at finde ord for det, her 24 år efter.
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Slovenien, Ungarn og Slovakiet
Jana ventede som aftalt ved det lille supermarked i Rijeka. Jeg var overrasket over hvor lille en
taske hun havde med sig, ikke større end den de fleste vandrede med på Caminoen. Hun fortalte
at hun havde været afsted i 6 måneder og rejst rundt til forskellige arrangementer, hvor Regnbue
folket mødes. Jeg havde hørt gæster tale om dem på pensionen på Gomera, de holdt møder i
Valle Gran Rey og et sted på den nordlige side af øen. Det viste sig at Jana også havde været på
Gomera fire måneder tidligere. Samtidig med at jeg havde været i San Sebastian havde hun levet
og danset, som hun sagde, på stranden i Valle Gran Rey, sammmen med en flok andre
regnbuefolk. De boede i hulerne eller sov på stranden derude. Jeg havde set nogle billeder på
Facebook, som en dansker vi mødte i San Sebastian havde taget. Det så meget festligt og
farverigt ud.
Der er omkring 130 km. fra Rijeka til Ljubliana, så det tog os kun et par timer at køre derop. Vi
hørte musik og snakkede uafbrudt, om rejser, musik, kultur og lidt politik. Jana mente ikke der var
nogen fremtid for Slovenien i EU, de store lande kørte alle de små i sænk og de skulle slet ikke
have valgt at gå med i euro’en. Hun var mere til new age musik frem for rock, men sang dog med
på flere af de numre min mp3 var kommet til, især en række med Doors fra filmen. Jeg tænkte at
hun indimellem slugte nogle af de små stykker pap som kan gøre aftenen mere farvestrålende,
men spurgte ikke. Jeg ville ikke ødelægge den gode samtale med snak om rusmidler. Hun fortalte
om en new age koncert med et band jeg ikke husker navnet på og inviterede mig med, hvis jeg
havde lyst. Jeg skrev stedets navn på en lap papir og hun ville vente ved indgangen kl. 22 og blive
der en 10 minutters tid, hvis jeg skulle komme. Rart med en løs aftale når man ankommer til en ny
storby. Hun fortalte også at byens årlige øl-fest lige burde være startet.

Ljubliana, Skocjanske og Bled

Jeg satte Jana af ved floden, lige inden vejen drejede ned mod det vandrehjem jeg havde booket
en plads på. Jeg fik et stort knus og et kys på kinden og tænkte at der er et eller andet frigjort ved
de regnbuemennesker. Jeg lovede mig selv at slå det op senere, hvilket jeg glemte alt om igen og
stadig ikke har fået gjort. Vandrehjemmet hedder Hostel Vrba eller Willow tree hostel og ligger
heldigvis tæt på centrum, næsten op langs floden. Jeg fik anvist mit værelse med fire køjepladser,
hvor de to af dem var optaget. Stedet virkede rart og med en god atmosfære i det fælles køkken og
opholdsrum. Den slags stemning der opstår når mange rejsende mødes. Jeg så frem til at være i
et selskab med andre som rejser langt og længe, men først skulle jeg have min bil kørt et stykke
væk, da den holdt ulovligt parkeret udenfor. Vandrehjemmet deler parkeringsplads med en
restaurant 3-400 meter derfra. Indtil nu havde jeg undgået bøder af nogen art på hele rejsen, det
ville være dumt at få en fordi jeg snakkede for længe med folk, jeg alligevel ville møde lidt senere.
Jeg fandt restauranten som Hostel Vrba samarbejder med og gik tilbage med en taske og tøj til de
næste dage. Jeg møde Tom, en englænder som arbejder på vandrehjemmet og vi snakkede lidt
om hvad der er at se i Ljubliana og området omkring byen. Han foreslog bl.a. de to store
turistattraktioner med huler, Postojna og Skocjan som ligger henholdsvis 60 og 80 km. syd for
Ljubliana og det smukke område ved Bled søen, omkring 60 km. mod nord. Desuden slottet på
toppen af bakken i byen og et område som skulle minde lidt om Christiania i Danmark. En slags
“freetown” som har fået lov at overleve, som et alternativt område i Ljubliana. Jeg ville bruge resten
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af den første dag og aften til at gå en længere tur og gense Ljubliana. Og til at finde stedet med
new age musikken senere om aftenen. Der var god tid til at være turist de næste dage.
Jeg tog min GPS med, så jeg kunne bruge den til at finde musikstedet og tilbage til vandrehjemmet
senere på aftenen. Jeg fulgte floden ind til centrum og følte mig ret hurtigt hjemme i området
omkring det store torv Prešeren og den tredobbelte bro Tromostovje. Det var jo kun et par år siden
jeg havde været i byen sidst, så selv om min retningssans i en storby ikke er den bedste, kunne
jeg trods alt godt orientere mig. Jeg gik omkring turistinformationen og snuppede lidt foldere om de
seværdigheder Tom havde nævnt og tog en lille stak med til vandrehjemmets fællesområde.
Ljubliana er en af Europas mindste hovedsteder og med sine ca. 250.000 indbyggere ikke større
end Århus. Jeg brugte eftermiddagen på at cirkle lidt rundt om centrum, gå langs floden og spise et
godt måltid på en restaurant.
Jeg huskede især Ljubliana for dens aften og natteliv, byen er utrolig smuk når mørket falder på og
dens lys tændes og spejler sig i flodens vand. Jeg sad længe på Prešeren torvet og lyttede til
gademusikerne, mens andre artister performede deres shows ved den store statue, som forestiller
poeten France Prešeren. Der var mange mennesker på og omkring torvet og byen sydede af liv.
Jeg nød at være i en større by igen og atmosfæren her i Ljubliana er altså noget særligt. Jeg gik
derfra i god tid så jeg kunne være ved spillestedet kl. 22, men jeg ventede udenfor til kl. 22.30 og
gik igen. Jana og jeg havde ikke udvekslet kontaktinformation, så jeg opgav og gik tilbage mod
midtbyen. På vejen så jeg en plakat som annoncerede et punkband som skulle starte kort tid efter,
så jeg gik ind i baggården hvor det skulle være. Der stod et par hundrede mennesker og ventede
på at dørene åbnedes og ud fra deres påklædning og udseende, var jeg ikke i tvivl om at bandet
spillede alt andet end Cliff Richard og Abba.
Der var god stemning og jeg faldt i snak med en gruppe unge punkere ved et bord. De var vist lidt
overrasket over at en ældre herre i mere eller mindre borgerligt tøj, kendte til de bands de
snakkede om, Sex Pistols, Dead Kennedys o.s.v. Jeg fandt så også ud af at de ikke snakkede om
aftenens band som punk, men som hardcore trash. Jeg besluttede mig for at købe en billet
alligevel og give det en chance. Jeg ved snart ikke hvad jeg selv vil kalde det, i hvert ikke den
slags punk jeg selv hørte i 80’erne og slet ikke det jeg stadig hører. Men de var dog på den “rigtige”
side af det politiske spektre som jeg forstod det. Jeg fik oversat lidt af en bartender og det var ikke
racistiske tekster som jeg havde oplevet tidligere, hvor noget livemusik var annonceret som
værende punk. Men en meget vred og nærmest råbende sanger med nogle Rammstein lignende
rytmer og en masse snak mellem numrene. Det var vel egentlig et godt billede på protesterne og
utilfredsheden med det politiske system, som Jana havde talt om.
Det blev en ganske fin aften og jeg fortsatte med tre ældre fyre jeg mødte ved udgangen, til en bar
inde i centrum. Vi snakkede mere musik og fik nogle øl til baren lukkede og vi gik hver til sit. Jeg
var i det øjeblik glad for at jeg havde taget GPS’en med så jeg blot skulle kigge i historikken for at
finde tilbage til vandrehjemmet. Jeg havde selvfølgelig glemt alt om, hvad gaden det ligger på
hedder og hvilken af de mange veje langs floden, jeg skulle dreje ned af. Jeg skulle dog nok have
fundet det før eller siden, man finder jo altid hjem igen. Men det var rart at kunne gå direkte til
køjen og sove den lille brandet ud.
Jeg vågnede tidligt og der var fyldt med mennesker i vandrehjemmets køkken. Jeg fik lavet noget
kaffe og blev bud på morgenmad af nogle af de andre, som var stået op. Herligt. Vi snakkede lidt
om hvad der skete i byen samme dag og jeg huskede at Jana havde fortalt om øl-festen. Den
vidste Tom naturligvis hvor var og vi tog en lille flok derind lidt senere. Det var begyndt at regne,
men det hele foregik under nogle store teltduge. Vi smagte på en del af de lokale specialøl som var
repræsenteret, der er åbenbart også mange mikrobryggerier i Slovenien. Hen af eftermiddagen tog
vi tilbage til vandrehjemmet og blev inviteret med på en barcrawl, som vandrehjemmet arrangerede
i samarbejde med nogle af barerne i byen. De andre deltagere var dog betydeligt yngre og vi
droppede hurtigt ud af selskabet igen. Det der med at drikke så meget som muligt, på så kort tid
som muligt, var vi nok blevet for gamle, for kedelige eller for fornuftige til, alt efter øjnene der ser. I
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stedet for gik vi ud for os selv nogle timer og planlagde at tage på sightseeing dagen efter, i et af
hule områderne syd for Ljubliana. Rigtig hyggelig dag og aften i godt selskab.
De to andre mænd vi var i selskab med, ændrede dog planer den følgende dag og ville nordpå til
bjergområdet mellem Slovenien og Østrig, for at vandre. Så det endte med at Kate fra Canada og
jeg selv kørte sydpå i min bil, for at se Postojna hulerne og Predjama slottet, som er bygget i en
stor niche i klipperne. Da vi ankom droppede vi dog hulerne og nøjedes med at se slottet udefra, vi
blev enige om at der var for mange mennesker og en absurd lang kø for at komme ind. I stedet for
kørte vi de 20 km. længere ned i landet og besøgte Skocjan hulerne. Og hvilket fantastisk sted!
Man går i de enorme drypstenshuler som er forbundet via 6 km. gange under jorden. Den største
af hulerne er imponerende 300 meter lang, 120 meter bred og 146 meter høj. Man går skiftevis
nede langs floden i bunden, for at bevæge sig op af nicher hugget ind i klipperne, højt oppe under
loftet med floden fossende under sig. Overalt hænger de enorme drypsten ned fra klipperne over
en, eller vokser op fra bunden af hulerne. Meget smukt og absolut seværdigt sted. Postojna
hulerne er større og man kan blive transporteret rundt med et lille tog dernede, men jeg tror vi
valgte det rigtige sted for os. Som jeg egentlig også fik anbefalet tidligere, af en ven som har været
der.
På vejen tilbage aftalte vi at køre en tur til Bled søen to dage efter og se den sammen. Om aftenen
fandt jeg Metelkova, den alternative bydel som Tom havde talt om dagen jeg ankom. Den minder
ganske rigtig lidt om Christiania i København, dog meget mindre og anderledes organiseret. Hvor
Christiania og pusherstreet er en af Københavns største turistattraktioner, er Metelkova mere
dedikeret til kunst og musik og virker mere afslappet. Der bor heller ikke mennesker fast, som det
er tilfældet med Christiania. Det startede i 1993 hvor de 7 større bygninger det består af, blev
besatte og lavet til kunstneriske workshops, gallerier og spillesteder. Man fornemmer hurtigt det
alternative miljø når man træder ind i området, grafittien, farverne, gademusikken, menneskene.
Jeg fandt en lille bar og faldt i snak med nogle af stedets stamgæster. De fortalte mig om
Metelkova og den alternative musikscene og kultur de var tiltrukket af. Der kom mange unge
mennesker fra forskellige subkulturer, skatere, punkere og neo-hippier, som de kaldte dem. De
levede fint i samspil med “de gamle” som var med til at forme stedet i 90’erne. De var dog
bekymrede for de unges massive druk og indtag af forskellige stoffer, mange af dem var droppet
ud af uddannelse og job og kom for at øve i deres bands. De fortalte at der var så mange
håbefulde unge talenter i området, men at det kun lykkedes for de færreste at holde sammen og
endnu færre at kunne leve af deres kunst.
Jeg blev hængende i Metelkova resten af aftenen og gik til endnu en koncert, sammen med nogle
af dem jeg havde mødt på baren. Det var imponerende godt, han var en genial musiker som havde
skabt sin egen unikke performance og stil. På et tidspunkt endte jeg alligevel med at ryge med på
et par joints, for første og sidste gang på rejsen. Måske de gjorde deres indvirkning, men den DJ
kunne virkelig noget og jeg burde faktisk kalde ham for en musiker i stedet for en DJ. Det var
nyskabende, levende og rytmisk i sådan en grad at hele lokalet svingede og jeg gamle stive mand
måtte ud på dansegulvet, under det meste af hans koncert. Jeg tror han havde lavet nogle dubs
mellem sang og musik på forhånd og brugte det, sammen med en synthesizer og to pladespillere.
Impulsive rytmer og meget spontant. Flere gange fulgte han tilråb fra publikum og ændrede
musikken efter deres ønsker. Super oplevelse og endnu en fin aften.
Den følgende dag brugte jeg på at se slottet Ljubljanski grad. Det ligger højt oppe på bakken i den
ældste del af byen, der har været beboet siden 1200 for kristi. Selve slottet er bygget i det 12.
århundrede. De fleste af bygningerne indenfor muren indeholder små udstillinger og museer og
turen rundt på muren, byder på en fantastisk udsigt over Ljubliana. Efter nogle timer deroppe gik
jeg igen rundt langs floden for at se alle broerne i centrum, med hver deres smukke design. Udover
den tredelte bro ved pladsen, Tromostovje, er der Trnovo, Dragebroen Zmajski most og
Hradeckega most, en af verdens ældste hængebroer, bygget i støbejern. Jeg gik tidligt tilbage til
vandrehjemmet og sad om aftenen og delte et par flasker vin med nogle af de andre rejsende.
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Den sidste dag kørte jeg så til Bled sammen med Kate. En dejlig afslappet tur hvor vi så slottet og
gik rundt om søen, et af de smukkeste steder jeg har været på min rejse. Det tager et par timer at
gå søen rundt og man har hele tiden udsigt til de høje bjerge med sne på toppen, til slottet som
ligger højt oppe på en klippe og til øen som ligger midt i den store sø. Det var en rigtig fin
afslutning på besøget i den lille hovedstad, som jeg med sikkerhed vil besøge igen på et tidspunkt.
Da jeg besøgte den sidste gang, kørte vi gennem Tjekkiet derned og var på et tidspunkt inde
omkring en lille campingplads, uden for Cesky Krumlov. Det er i det sydligste Tjekkiet, ikke så langt
fra Ceske Budejovice. Jeg huskede at de havde en trailer man kunne leje og jeg besluttede mig for
at kontakte dem og høre om den var ledig. Jeg fik svar med det samme, den var ledig fra mandag
ugen efter og to uger frem. Jeg tog en hurtig beslutning og bookede traileren i begge uger. Jeg ville
bruge den som base til at gense noget af Tjekkiet, slappe af ved floden og bruge tiden på at gøre
mig yderligere tanker om, hvad jeg skulle senere, når jeg en dag var tilbage i Danmark. Eventuelt
allerede starte på at lave en hjemmeside, hvor jeg kunne formidle mit housesitting koncept.
Først ville jeg dog følge min tidligere plan og se Balaton søen i Ungarn, inden jeg kørte gennem
Slovakiet videre til Tjekkiet. Det passede fint med de fem dage jeg havde tilbage, indtil jeg havde
booket traileren. Så da jeg havde tjekket ud fra vandrehjemmet og sagt farvel til Tom og de andre
unge som passede det, satte jeg min GPS til byen Keszthely i den sydlige ende af Balaton, en tur
på omkring 300 kilometer. Jeg havde aftenen før sat en seddel op hvis nogen havde brug for et lift
østpå, men ingen havde reageret. Jeg ville ellers gerne have haft selskab undervejs. Jeg gjorde et
enkelt længere stop i Maribor og så lidt af den til fods, spiste en lille frokost og fandt et
supermarked for at købte noget proviant.

Keszthely, Balatonsøen

Jeg ankom til Keszthely hen af eftermiddagen og havde nogle forventninger om en by og en sø
med mange turister. Men blev noget overrasket over hvor tomt der var. Godt nok var der store
områder med boder, restauranter og barer, men der var stort set ingen mennesker og de fleste af
stederne var lukket. Sæsonen startede åbenbart sent og jeg fik da også et værelse i en
delelejlighed med fælles køkken til halv pris, eller en dags rabat om man vil. Jeg havde hele
overetagen for mig selv, med udsigt til søen som der stod i beskrivelsen, men på grund af træerne
var det nu beget sparsomt med den. Ikke at det gjorde så meget, jeg skulle jo alligevel ikke se den
fra værelset, så jeg smed hurtigt nogle ting derop og gik gennem en større park ned til søen.
Her brugte jeg resten af dagen på at gå langs den, ud på molen til et færgeleje og på den
parklignende strand, med bænke og en del små statuer. Der var meget stille og jeg mødte kun
enkelte par som gik tur i aftensolen. På den lange gågade ned til søen var boder og restauranter
åbne, så jeg købte nogle småting og noget hurtigt kinesisk mad. Jeg overvejede at køre en tur
rundt om søen dagen efter, men droppede det igen. Jeg havde på fornemmelsen, at det ville være
det samme som her og desuden ville jeg komme til at se masser af søer senere, i Tjekkiet.
Den følgende dag gik også i Keszthely med at se byens store slot, dog kun udefra da jeg ikke ville
betale den dyre entrebillet. Jeg følte mig vist lidt rastløs uden helt at vide hvorfor. Måske manglen
på kystlinie at følge, på en måde signalerede slutningen af en rejse, som jeg havde planlagt til at
vare flere måneder mere. Sammen med at jeg ikke havde noget workawaysted at se frem til. Tiden
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i Ljubliana var gået hurtigt da der altid var noget at lave og nogen at tale med, men jeg glædede
mig også til roen og naturen ved campingpladsen i Tjekkiet. Efter en tur i slotsparken gik jeg ned til
centrum og drak et par øl på en bar. Bartenderen sad ved et bord og talte med nogle engelske
turister, så jeg satte mig hos dem og fik historien om, hvorfor baren var levet døbt “No Name”.
Well, det siger næsten sig selv, de havde brugt noget tid på at brainstorme et navn og ikke fundet
frem til et, så da den skulle åbne blev det så til NoName. Det var tydeligt at fokus var på musik, der
var mange pladecovers på væggene og musikken de spillede var fra en pladespiller, magen til min
egen. En af de få ting jeg havde opmagasineret, sammen med stereoanlæg og de bedste LP’er.
Resten af dagen gik med at slentre gennem byens gader og en tur mere gennem parken til søen.
Jeg kan sådan set ikke pege på noget negativt ved Keszthely eller ved mit første møde med
Balatonsøen, men jeg tror ikke det er et sted jeg vil vende tilbage til igen.

Nitra

Slovakiet blev så lidt af et transitland, kun med en enkelt overnatning i Nitra. Det er en udmærket
by at besøge, meget gammel og med mange velbevarede bygninger. Det var dog begrænset hvor
meget jeg kunne nå at se, på den ene dag jeg havde til rådighed. Jeg havde en noget speciel
oplevelse som jeg vil bruge afsnittet til at fortælle om. Den pension jeg havde booket lå i udkanten
af byen, så jeg valgte at smide mine ting op på værelset og gå ind til centrum med det samme, for
at bruge dagen og noget af aftenen derinde.
Da jeg havde fundet og spist noget mad og set lidt af den gamle bydel, blev jeg antastet af en
gruppe unge kvinder på gaden. De stod med nogle foldere de delte ud til forbipasserende. Alle var
klædt i hvidt og havde pandebånd på. Jeg tænkte, at de nok var en aktivist gruppe af en art og
forsøgte egentlig først at afvise dem med “only speak english”. En af dem fulgte dog efter mig og
begyndte at tale til mig på engelsk, så jeg standsede alligevel op for at høre hvad hun havde at
sige. Det er meget få gange jeg har afvist mennesker, når de først indleder en samtale på engelsk,
også selv om det er på gaden. Hun fortalte at de var en menighed, hovedsageligt kvinder, som
havde deres egen kirke. Hun ville gerne invitere mig indenfor, så jeg kunne tænde et lys og få en
fredelig stund, som jeg kunne lade vare så længe jeg havde lyst. Jeg afviste det i første omgang
og forklarede, at jeg ikke er et religiøst menneske og ikke er medlem af nogen kirke.
Hun gav dog ikke op så let og fortalte mig, at det ikke havde nogen betydning hvad jeg troede på.
Jeg skulle ikke bede nogen bønner eller andet, blot tænde mit lys foran deres alter, nyde musikken
imens og lade tankerne få frit løb. Og nøjes med iagttage hvad der skete. Mens hun talte fik jeg
den der fornemmelse af, at det nok alligevel var værd at følge med og se hvad der skete, så jeg
afbrød hende og takkede ja. Hun så oprigtigt glad ud over den beslutning, tog min hånd og viste
vej. Vi gik en små 100 meter til en bygning som udefra ikke lignede en kirke. Men indenfor var jeg
ikke i tvivl om at den indeholdt et religiøst islæt. Rigtig mange stearinlys, et alter i den anden ende,
et stort kors og en række bænke. Rummet var fyldt af en behagelig musik fra et flygel, en sax, og
en violin. Jeg havde forventet nogle salmer som jeg kender det fra den danske kirke, men det var
mere i retning af avantgarde musik.
Jeg fik udveleret et lys som hun tændte for mig og viste vej til alteret, hvor jeg satte mig foran en
figur på et kors. Jeg vil tro det var Jesus som var afbildet, men figuren var en kvinde. Der var en
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meget fin stemning og en dejlig ro sammen med musikken. Jeg sagde til hende tidligere at jeg ikke
er et religiøst menneske, men det er nok ikke helt rigtigt. Jeg ikke er medlem af Folkekirken og jeg
tror ikke på nogen bestemt religion frem for en anden. Men ateist er jeg vel heller ikke, jeg tror
trods alt på noget og nogle vil måske mene, at jeg også beder en sjælden gang imellem, uden at
bønnen er rettet mod nogen bestemt Gud eller figur. For eksempel har jeg et lille ritual jeg altid
udfører, når en af mine nærmeste eller en ven dør. Jeg bruger altid en stund på at finde helt ro i
mig selv og tale til den person. Med ønsker om en god rejse og med tanker på de oplevelser vi har
haft sammen. Og med ønsker om gensidig tilgivelse af alt, hvad der måtte have været af
uoverensstemmelser i vores samvær i livet. Jeg har ikke nogen rationel begrundelse for min
handling, kun at det føles rigtigt at gøre. Det samme giver jeg mig også tid til, hvis jeg kender en
person, som jeg ved er i sorg eller er meget syg.
Jeg skriver dette fordi jeg tror det er en forklaring på, hvorfor de 10 - 15 minutter jeg sad der foran
den kvindelige figur på korset, blev så intense. Snart forsvandt min fornemmelse af de andre
mennesker omkring mig og tankerækken om min rejse og hvad jeg nu skulle. Og en masse
mennesker begyndte at passere i mit indre. Helt automatisk og uden aktiv indblanding fra mine
tanker. Det var meget fint og meget intenst. Døde og levende mennesker, familie og venner,
mennekser jeg havde mødt på rejsen. En person dominerede dog, Katka. På en måde var det vel
meget logisk at netop hun dukkede op i min lille “seance”, taget i betragtning at jeg ville være i
Tjekkiet dagen efter. Jeg genlevede vores fantastiske aften og nat 23 år tidligere og mærkede, at
jeg stadig savnede hende så langt tid efter.
Jeg er meget glad for at jeg fulgte med den unge religiøse kvinde ind i den kirke. Det var en
oplevelse jeg aldrig vil glemme. Jeg ved ikke hvad jeg skal kalde den, hvad ramme den skal
forstås i - meditation måske - en religiøs hændelse - noget karmatisk måske. Jeg tror det har
betydet noget. Haft en indflydelse på mit liv fra den dag. Små ting, men dog vigtige ting. Jeg må
nok opgive at rationalisere over det, kan blot konstatere at jeg havde det rigtig godt da jeg forlod
kirken, afklaret og tanket op med fornyet energi og glæde. Jeg vil meget gerne sende en tak til den
menighed som jeg ikke husker hvad hedder, til de smukke mennesker som “bor” i den.
Efterfølgende gik jeg en længere tur gennem byen, til parken som ligger neden for det gamle slot
Nitriansky Hrad. I parken og i området inden for slotsporten, brugte jeg et par timer på at
konsumere min oplevelse og begynde at tænke på, hvordan jeg ville bruge de to uger i det sydlige
Tjekkiet. Mest af alt havde jeg dog lyst til at fortsætte med at rejse, jeg ville få meget svært ved at
undvære det frie liv. En ting var jeg dog allerede sikker på. Jeg ville ikke komme til at genoptage
mit liv som det var før. På dette tidspunkt var housesitting det nærmeste jeg kunne komme på et liv
jeg følte jeg kunne se mig selv i - hvad bolig og placering angår. Det at flytte rundt i landet, leve
minimalistisk og få tid til at udforske mit eget land noget mere, på en måde der også kunne hænge
sammen økonomisk.
Jeg forlod slottet hen mod aften og fandt en lille hyggelig restaurant. Jeg var glad og opstemt.
Hjemme på pensionen, som i sig selv ikke er værd at skrive om, tjekkede jeg blot beskeder og
svarede på nogle opdateringer på Facebook. Jeg glædede mig til at gense Tjekkiet og til de
følgende to uger i ro og idyl, på den lille campingplads ved floden.
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Tjekkiet
Ja, mit forhold til Tjekkiet var og er særligt, især det sydlige område. Jeg har været i Prag nogle
gange og det er helt sikkert en smuk storby med utallige seværdigheder og kulturelle oplevelser at
byde på. Men jeg holder nu mest af området omkring Ceske Budejovice og Cesky Krumlov. Det
gjorde vel et eller andet at jeg blev forelsket på den måde, som jeg blev i Katka. Når jeg har været i
Ceske Budejovice for at lede efter hende har jeg naturligvis også nydt byen, parken, gåturene
langs floden og livet på campingpladsen i udkanten af byen, som jeg har boet på.

Brno

Da der stadig var et par dage til jeg skulle være i Paradiso Camping, ville jeg bruge dem til at se
Brno, som jeg aldrig havde besøgt før. Jeg bookede derfor et bedre hotel nær centrum af byen, lidt
dyrere end normalt, men det var alle pengene værd. Hotellet hedder Efi hotel og jeg fik et lækkert
og meget moderne værelse, et helt nyt koncept fortalte receptionisten mig. En opgave for mig i
Brno, var at anskaffe en ny bærbar computer. Min lille Acer klon af bærbar og tablet var holdt op
med at lade, så for at kunne føre billeder over fra mit kamera, var det nødvendigt at anskaffe en ny
relativt hurtigt. Selvfølgelig havde jeg gjort hvad jeg kunne for at reparere Acer’en, men uden held.
Valget faldt på en MacBook Air. Mit første personlige bekendtskab med Mac verdenen, men ikke
med Apple som sådan, da jeg allerede anvendte en Iphone. Den var jo lidt dyr, men har efter min
mening også vist sig at være pengene værd. Nok om det.
Jeg var absolut ikke skuffet over Brno, tværtimod. Rigtig dejlig by at være i, flot og velholdt med
masser af bygninger og kulturelle ting at se på. Gode restauranter med rimelige priser og en god
og varm atmosfære i de dele, jeg nåede at besøge af byen. Som jeg har nævnt før parkerede jeg
altid bilen når jeg var i byerne og travede dem rundt. De eneste gange jeg har benyttet offentlig
trafik eller taxi på rejsen, var toget for at besøge Janine i Holland, taxien i A Coruna og bussen på
Tenerife. Jeg kunne sagtens gå 20 km. i løbet af en dag og det gjorde jeg også i Brno.
Og jeg nød at fare vild og se steder, som jeg ellers ikke ville have set. At følge sanserne og
intuitionen, de små indfald som kommer når man går rundt i en storby. Fare vild er måske så
meget sagt. Efter episoden hvor jeg ikke kunne finde min pension i Santiago, medbragte jeg
næsten altid GPS’en som guidede mig til min bil eller hotel, hvis jeg mistede orienteringen. Det var
befriende ikke at skulle holde øje med vej og retning hele tiden. Jeg havde købt den nye computer
på vej ind i byen, så jeg brugte det meste af den første eftermiddag og aften med at få den sat op,
ført billeder over og i det hele taget med at komme i gang med en Mac.
Dagen efter havde jeg så til at se byen og jeg tror jeg fik det meste med. Den har bl.a. en af de
smukkeste kirker jeg så på min rejse, med spir i en udformning og stil jeg ikke havde set magen til
før. Den ligger på toppen af en bakke og med en fantastisk udsigt over byen. Og så er den meget
vanskelig at fotografere, da den befinder sig på en meget lille plads, uden mulighed for at få det
hele med. Efter den lange tur rundt i byens gader endte jeg på en plads hvor der var gadefest, eller
noget der lignede. Så jeg deltog lidt, spiste grillmad og drak fadøl til noget lokalt folkemusik i
ølteltet.
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Ved det store museum tæt ved byens største torv var der mange rygsækrejsende samlet i det
gode vejr. Her sad jeg længe og iagttog en installation på pladsen, som jeg ikke har set magen til
før. En ca. 15 meter lang og tre meter høj væg som var installeret i et vandbassin. Toppen af
væggen sprøjtede vand ud via en masse små dyser. Selve væggen var gennemsigtig og kunne
kun ses når vand og lys mødtes. På denne måde blev der skrevet tekst på væggen, afløst af et
inferno af lys og strukturer. Meget pænt og særpræget.
Jeg gik tidligt hjem til hotellet, godt øm i fødderne efter de mange kilometer på fortov og asfalt og
tilbragte aftenen sammen med personalet, i restauranten i hotelets kælder. Et meget hyggeligt
indrettet lokale med store buer og træ, en stil som er meget velkendt i Tjekkiet. Vi drak nogle øl
sammen og et eller andet lokalt brændevin de insisterede på jeg skulle smage. Kan ikke anbefales,
noget i retningen af raki med en sur eftersmag.

Camping Paradijs / Cesky Krumlov

Jeg forlod Brno og kørte mod vest til de velkendte områder af Tjekkiet. Jeg glædede mig faktisk til
at være et sted i to uger uden at skulle arbejde for opholdet, selv om det ville have været godt med
et workawaysted. Jeg havde nu oprettet siden på Facebook til housesitter formålet. Så min tanke
var at bruge noget af opholdet på at lave den færdig, så jeg kunne starte mit nye liv som
housesitter omkring 1. september. Med god tid til at opleve mere af Tjekkiet og evt Slovakiet igen,
afhængig af hvor jeg kunne finde workawaysted.
Turen fra Brno til campingpladsen blev noget længere end beregnet. Jeg ved ikke lige hvad der
skete, men i hvert fald var der en længere omkørsel, så vidt jeg kunne forstå på skiltene var en bro
styrtet sammen. Jeg forsøgte at følge omkørslerne, nogle orange skilte, men endte flere gange
samme sted. Min GPS kan foreslå alternative ruter, men det viste sig at også de var for korte til at
komme uden om den bro, som jeg åbenbart skulle over for at komme videre. Så jeg endte med at
køre en små 50 km. tilbage, så jeg kunne komme på motorvej og udenom. Jeg ankom til Camping
Paradijs omkring kl. 16 og stedet var præcist som jeg huskede det fra forrige år, hvor jeg besøgte
den sammen med Mette. Meget idyllisk og fredsfyldt, grønt og frodigt mellem de små bjerge og
floden som løber langs pladsen. Det var fint vejr til at sove i telt, men nu havde jeg jo booket
traileren så jeg havde en sikker og tør base de to uger, til en meget beskeden pris. Kun lidt over
hvad det ville have kostet for teltet.
Da jeg bookede den havde jeg skrevet med pige der også hedder Jana, som jeg havde hilst på før,
da vi besøgte pladsen to år tidligere. Så jeg håbede lidt på at se hende da jeg ankom. Men der var
kun en sød ældre dame tilstede, som viste sig at være Jana’s mor. Hun forklarede kort om pladsen
og traileren på tysk, jeg fik vist fat i det meste. Traileren er en ældre grønmalet sag, enkelt og
primitivt indrettet, men ganske praktisk. Jeg gik med det samme i gang med at tømme bilen for
indhold og få det sorteret, det var efterhånden en del tid siden sidst og noget af en rodebunke.
Vasketøj, rent tøj, køkkengrej, værktøj o.s.v. Vejret var perfekt, en 27-28 grader og en let brise.
Efter en times arbejde kørte jeg til Cesky Krumlov, dels for at gense den smukke by og for at
handle lidt ind til de næste par dage.

121

Cesky Krumlov var også som jeg huskede den fra sidst, smuk og velbevaret - og fyldt med turister.
I særdeleshed japanere med selfiesticks og tyskere, i hvert fald at dømme efter sprogene der blev
talt på gaden. Jeg fandt frem til byens smukke torv og sad længe med kaffe og sandwich på en af
fortovscafeerne. Vandrede en tur gennem de små gader og forlod midtbyen igen, for at køre til et
supermarked og handle ind til nogle dage. Tilbage på campingpladsen lavede jeg noget hurtigt
mad og slappede af resten af aftenen.
Dagen efter startede jeg med at ligge i solen og bare slappe af. På et tidspunkt ankommer en ny
autocamper som bosætter sig lige ved siden af min trailer. Æv, tænkte jeg i første omgang, nu røg
den fredelige idyl. Men det viste sig at være et jævnaldrende par fra Holland og de var rigtig søde.
Da jeg ville tilbage til Cesky Krumlov og bruge hele eftermiddagen dér, tilbød jeg at de kunne køre
med ind og se den, så de ikke skulle finde parkering til den store autocamper. Det ville de gerne,
så dagen gik med flere turistede oplevelser i den smukke by. Ikke så meget at skrive om, slå den
evt. op på nettet og se de mange skønne billeder derfra - og besøg den hvis du skulle komme i
nærheden!
Om aftenen opdaterer jeg min Facebook med denne tekst:
“”Efter 8 måneders rejse og 17002 km på vejen er jeg havnet i Paradis, som er navnet på en mikro
camping plads midt i skoven og nær byen Cesky Krumlov i det sydlige Tjekkiet. Jeg har booket
den såkaldte Retro Trailer i 2 uger, en slags ferie i rejsen, så jeg har lidt tid til at tænke lidt over
hvad jeg skal i den nærmeste fremtid, i de smukke omgivelser. Nu vil jeg sætte min hængekøje op
ved floden som går gennem pladsen og slappe af en dag før jeg skal ud og udforske Tjekkiet
herfra..””

Ceske Budejovice

Onsdag og tredie dag på campingpladsen ville jeg begynde at skrive nogle ord ned omkring mine
fremtidsplaner og noget mere tekst til Facebooksiden og den nye hjemmeside. Jeg vågner tidligt
og er rastløs og kan ikke rigtig komme i gang. Jeg beslutter mig for at vente med projektet og køre
ind til Ceske Budejovice, for at gense den og for at handle lidt mere. Jeg indser hurtigt at jeg ikke
vil få skrevet det store alligevel. På trods af at jeg har besøgt byen mange gange genkender jeg
ikke rigtig noget på vej derind, så jeg sætter min GPS til at finde en parkeringsplads nær centrum
og det store torv. Jeg parkerer i en sidegade til torvet og køber parkering for to timer. Jeg har lidt
kriller i maven, det er jo trods alt her jeg har mødt en stor kærlighed som har fyldt meget i mit liv, på
trods af det korte møde. Men jeg får Katka ud af tankerne igen og går til torvet for at finde en kop
is-kaffe.
Tjeneren på fortovs cafeen er ung og taler rimeligt godt engelsk. Vi snakker kort om byen og hvad
den kan byde på anno 2015, men hun nævner kun Det sorte tårn og den store kirke. Der er vel
ikke rigtigt andre turistattraktioner trods dens størrelse, de ligger i området omkring. Jeg beslutter
mig for at gå en tur langs floden som følger bymidten et stykke rundt og lade det være ved det. Jeg
finder hurtigt porten som fører fra pladsen til floden og starter min gåtur rundt langs den. Jeg
mener at det vil tage ca. en times tid, så det passer fint med den tid jeg har betalt for parkering.
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Vejret er skønt, det er en fin dag og jeg er i rigtig godt humør. Jeg følger floden til den deler sig og
fortsætter over en lille bro mod venstre, i retning ud af byen. Jeg kan huske fra de tidligere besøg
at jeg derved kommer ud mod parken, hvor campingpladsen jeg tidligere har boet på, ligger i den
anden ende. Der er for langt at gå derud, men jeg kan følge floden rundt om bymidten, så jeg
fortsætter mod en større bro som fører trafikken ud af byen mod vest. Jeg kan ikke forklare hvorfor,
men jeg vælger i hvert fald at ændre min plan meget pludseligt og følger vejen ind mod byen igen, i
stedet for at fortsætte langs floden. Som jeg før har nævnt har jeg lært at følge pludselige
indskydelser uden at tænke ret meget over det.
Efter ca. 100 meter går jeg forbi en Kaverna og jeg får igen en fornemmelse i kroppen, denne gang
meget stærkere. Jeg er nået ca. 20 meter forbi, så jeg er tæt på at ignorere det og gå videre, men
vender alligevel om og går ind på cafeen. Det jeg vil fortælle nu er så specielt at det er svært at
skrive om, men jeg vil selvfølgelig prøve og jeg vil gøre det så neutralt som muligt, uden at
rationalisere for meget over det.
Da jeg træder ind gennem den åbne dør til baren ophører al samtale og alle kigger på mig. Der er
et sted mellem 10 og 15 mennesker derinde. Jeg er i forvejen noget beklemt, nervøs måske,
mærkeligt til mode. Tavsheden og interessen på eller for mig som kommer ind af døren, påvirker
mig mere end jeg egentlig bryder mig om. Lokalet er lille og der er kun fem borde og selve baren.
På min vej mod den ser jeg en kvinde rejse sig ved et af bordene og jeg får det endnu mere
mærkeligt, både mentalt og fysiskt med hjertebank og hurtigt åndedræt. Jeg tænker med det
samme “Katka” og i næste sekund - kan det virkelig være, er det muligt - nej, selvfølgelig ikke,
men dog - hvor hun dog ligner… Kropsbygning, bevægelse, ansigt, hår. Jeg er nu ved baren og
bliver antastet af en ret beruset fyr, som først taler tjekkisk til mig. Han forstår hurtigt at jeg ikke
aner hvad han snakker om og fyrer nogle tyske ord af, som heller ikke rigtig giver mening. Men jeg
forstår han hedder Stanley og får ham vurderet som ufarlig, på trods af at han er ret udfarende i sit
kropssprog og stemme. Samtidig med at jeg får tænkt tanken om Katka færdig - selvfølgelig er det
ikke hende, min ønsketænkning har taget overhånd. Alt dette sker i løbet af nogle sekunder og i
forløbet er kvinden kommet op bag baren mens jeg finder ud af at Stanley beder om en cigaret
som han får. Vi forsøger at udveksle nogle ord, stadig på tysk og kvinden bag baren er nu optaget
af noget på disken, kigger ned i hvert fald.
Da jeg får en pause fra Stanley´s sætninger af blandet tysk og tjekkisk, får jeg også lejlighed til at
få bestilt den lille øl fadøl jeg havde besluttet mig for at drikke. Hun kigger op da jeg rømmer mig og nu ser jeg for første gang hendes øjne. Kære læser - jeg vil ønske at du på et tidspunkt enten
har eller kommer til at opleve et splitsekund, som da jeg møder de øjne, igen. Det er virkelig
ubeskriveligt, intenst, gåsehud, præcist som første gang jeg så ind i de øjne, den dag i november
1992. Jeg er nu helt og holdent sikker på at jeg har mødt Katka igen. Jeg er lammet og får meget
langsomt bestilt min øl mens alt i mig forsøger at fatte hvad der sker lige nu. Er der et glimt af
genkendelse i hendes øjne også? Jeg tror det. Jeg er for overrasket til at handle rationelt, jeg
burde vel have stormet over bag baren og krammet hende - eller måske ikke, er jo trods alt i en
anden kultur. Mens hun hælder fadøllen op får jeg pludselig brug for at få det bekræftet. Selv om
jeg er sikker på at det er hende må jeg på en eller anden måde have det bekræftet. Jeg forsøger at
få styr på mine tanker og på min krop, det er svært og lykkedes vist kun delvist.
I løbet af det minut der er gået, er snakken gået i gang igen og der er kommet to andre gæster fra
et bord op til baren. Jeg kigger på hende mens hun tapper øllen færdig og sætter den op på disken
og for pokker hvor er hun smuk. Ingen tvivl tilbage om at det er Katka, men jeg er for usikker på
mig selv til at spørge direkte. Det er nu gået op for mig at det er baren, hvor jeg mødte hende i
1992, godt nok forandret men størrelsen passer. Jeg får en ide og spørger på engelsk om hendes
bror også arbejder der som bartender. Jeg vidste jo at han arbejdede der i 1992. Jeg forstår først
nu at hun stadig ikke taler engelsk, men en af de andre gæster ved baren forstår mit spørgsmål og
oversætter.
Nej, men han har gjort. I 1992? Ja. Er du Katka? Ja. Husker du mig? Ja, nu gør jeg.
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Outtro
Min rejse endte der på Café/Bar K, onsdag den 3. juni 2015 omkring kl. 15. Et par måneder før
planlagt, men det vidste jeg naturligvis ikke endnu. Jeg blev en halv times tid mere hvor vi ved
hjælp af Google Translate og de andre gæster ved baren, fik udvekslet kontaktinformationer og
aftalt at mødes et par dage efter, for at snakke mere om alle årene der var gået. Jeg kan ikke
beskrive min sindstilstand, jeg tror ganske enkelt ikke min hjerne helt fattede hvad der foregik og
på en eller anden måde var jeg sat på autopilot af en slags. Man kan vel sige at mit rejsebæger
allerede var fyldt op af oplevelser og nu flød det over. Det er underligt, men jeg fik brug for at
komme ud derfra, væk så jeg kunne være alene og fordøje følelser og indtryk. Få styr på mig selv.
Lige nu var det mere end nok at jeg havde mødt Katka igen, at vi havde udvekslet email, telefon og
Messenger. Og at vi allerede havde aftalt at mødes igen senere. Men vigtigst af alt, jeg havde en
klar fornemmelse af at gensynsglæden var gensidig.
Da jeg kom ud igen gik jeg så hurtigt jeg kunne tilbage til min bil. Men først efter at jeg havde hevet
GPS’en op af lommen og brugt “Hvor er jeg” funktionen for at gemme destinationen på baren.
Ganske irrationelt da jeg jo nu kunne kontakte hende. Da jeg satte nøglen i tændingen fortsatte
mp3 afspilleren hvor den var kommet til og startede på Female Voice med Big Fat Snake. Det var
ganske enkelt for meget, jeg brød sammen og tudede det meste af nummeret igennem, af glæde
og lykke og af en form for lettelse. Jeg sundede mig og kørte tilbage til Camping Paradijs, hvor jeg
med det samme fandt den nye Macbook frem og accepterede den venneanmodning på Facebook,
som Katka allerede havde sendt. Jeg må jo indrømme, at jeg følte en vis skuffelse, da jeg så at
hun på Facebook havde status til at være i et forhold. Men accepterede det også hurtigt og kom
frem til, at det var mere end rigeligt at have truffet hende, at vide at hun levede og havde det godt.
Og især at få lejlighed til at fortælle hende, at jeg dengang ikke stoppede med at skrive breve fordi
jeg ønskede det sådan, men fordi jeg havde mistet hendes adresse.
De følgende dage skrev vi sammen via Messenger, delvist på engelsk og tjekkisk ved at bruge
Google Translate. Og det skal man være lidt forsigtig med, det er muligt at den formår at oversætte
nogenlunde mellem de store sprog som spansk, engelsk og fransk - men tjekkisk er den godt nok
ikke god til. Så man skal være meget opmærksom på misforståelser. Men vi kunne kommunikere
og aftalte at mødes den følgende lørdag ved en sø i nærheden og derefter køre til Camping
Paradijs. Og jeg får forklaringen på, hvorfor jeg ikke kunne finde baren i årene der gik. Den var ejet
af forældrene som lukkede den umiddelbart efter jeg tog derfra i 1992. Katka har så genåbnet den
en del år senere. I dagene inden vi mødtes igen skrev jeg et brev til hende, som forklarede hvorfor
jeg stoppede med at skrive tilbage, hvordan jeg var taget til Ceske Budejovice for at lede efter
hende o.s.v. Og fik Jana på campingpladsen til at oversætte det til tjekkisk, så Katka kunne læse
det uden misforståelser.
Det gjorde hun og vi havde en fantastisk dag sammen den lørdag. Hvor det også meget hurtigt
blev tydeligt at følelserne var intakte fra begges side, selv om der var gået 23 år siden vi sidst
havde været sammen. Vi badede i en nærliggende sø, holdt i hånd, kyssede. Jeg tror ganske
enkelt ikke det ville have været muligt for nogen af os at lade være, selv om forholdende havde
været så vi burde det. Men det viste sig at Katka var på vej ud af et forhold, som ikke havde
fungeret længe og da jeg havde sagt farvel til min kæreste to måneder før, kunne vores gensyn
vist ikke have været timet bedre. Som du måske husker sad jeg tidligere på rejsen i en lille landsby
i Grækenland og filosoferede over, hvordan små valg og fravalg former ens fremtid. Jeg har talt
med flere venner om det her, de fleste ender med at mene at skæbnen eller en skytsengel eller
noget åndeligt har ført os sammen igen. Det er svært at forestille sig, at det er en lang række af
tilfældigheder som alle har passet sammen, men jeg tror jeg vil nøjes med at konkludere det jeg
kan, nemlig at min rejse hertil har været betinget af en lang række af små valg og fravalg. Var jeg
for eksempel kørt en halv time senere fra campingpladsen den onsdag, var jeg måske stadig gået
omkring caféen, men Katka ville være gået hjem.
Vi havde en skøn sommer sammen hvor vi blandt andet tog på sommerferie i Danmark og jeg fik
hilst på min familie og nogle få venner. Senere på sommeren kørte vi til Kroatien og genså Plitvice
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parken sammen og boede nogle dage på Casa Matiki, hvor jeg havde mit workawayophold hos
Sonja. Og kørte omkring Bled søen på vej nordpå igen. Jeg boede først de to uger på Camping
Paradijs hvorefter jeg bookede et værelse på en pension i Ceske Budejovice, indtil vi tog på de to
ferier sammen. Efter dem var der ingen tvivl om vores fælles fremtid sammen. Jeg flyttede ind
sammen med Katka og hendes søn Jakub, i deres lejlighed i yderkanten af Ceske Budejovice,
hvor vi bor i dag. Jeg har fået tjekkisk ID kort, omregistreret bilen og tømt det lille boksrum i
Aarhus, hvor jeg valgte at tage nogle få ting med herned og give resten væk til velgørende formål.
Vi har det fantastisk sammen og Katka´s familie har taget virkelig godt imod mig. Mit liv tog en
yderst uventet drejning og jeg er taknemmelig og meget meget ydmyg over, at min rejse blev til det
eventyr den udviklede sig til.
Tak fordi du ville læse den!
Jeg vil slutte med den statusopdatering jeg postede den 13. juni 2015, 10 dage efter jeg genså
Katka, sammen med et billede jeg tog tidligere i Italien.
“”En lille opdatering. Min rejse er gået i stå her i Tjekkiet. Af de mest glædelige grunde man kan
forestille sig. Ganske kort. I 1992 forelskede jeg mig i en pige her, vi havde kun nogle få dage
sammen, men de var fantastiske. Vi mistede kontakten. Jeg var hernede 5 gange efterfølgende for
at lede efter hende. I 2005 opgav jeg, måske også naivt i en by med 100.000 indb.
Jeg er på en camping 20 km derfra og besøgte byen i sidste uge. Gik tur langs floden, skiftede
retning og gik ind på en cafebar som de kaldes hernede. Bestiller en øl og møder de smukke øjne
der smeltede mig dengang. Under 1 time efter jeg parkerede bilen. Ren lykke.
Det er 23 år siden og gensynsglæden er gensidig. Som om de ikke er gået. Min rejse er blevet til et
eventyr. Der går nok en rum tid før jeg kommer nordpå. Af de bedste grunde.
Jeg har postet det før, men dette billede er vist det bedste til at beskrive min tilstand lige nu.
Go sommer deroppe!””
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