
 

 

                                          Pisa. Der er også noget andet at se på end det Skæve Tårn 

 

I skyggen af det Skæve Tårn   

Fra campingpladsen Il Torre Pendente er der kun 10 minutter på cykel til det Skæve Tårn. Campingpladsen har små 
parceller men er dejligt grøn. Vi står et godt sted op ad et gennemsigtigt trådhegn med udsigt til åben mark og 4 
græssende geder med kobjælde på. Bakkelandskab ude i horisonten.  
Her er pænt belagt pga. et eller andet campertræf, og i øvrigt er vi de eneste med campingvogn. Ellers kun et par 
småtelte, resten er autocampere. Tankevækkende. 

Vi kan være tilfredse med vores plads. Parcellerne er små, men vi ligger ud til siden, hvor der er lidt mere albuerum. Der er 
tilpas med skygge - det er varmt - og ingen naboer til den ene side. Der er intern vej til den anden. Og så er vi den eneste 
campingvogn på pladsen! 

Forårstur 2015 fra 22. april til 31. maj 

Del 3: Fra Pisa til Bourgogne 

 

 



Gert fraterniserer med de 4 geder. Han hiver ned i 
grenene, så de kan nå bladene nedefra. 

 
 
Det skæve tårn er virkelig skæv, det er næsten ikke 
til at forstå, hvorfor det ikke dratter om hvert 
øjeblik det kan være. Hærskarer af turister flokkes 
omkring det på Campo dei Miracoli, tæt forfulgt af 
et hav af mørklødede gadesælgere af solbriller, 
armbåndsure, selfiestænger (det store hit), endda 
paraplyer med Pisa på. Og så er der souvenirboder i 
stribevis. Menneskemyldret forstærkes idag 
yderligere af et internationalt veteranbiloptog med 
gamle sportsvogne, der lige gasser op en ekstra 
gang, når de promadekører forbi det Skæve Tårn og 
et hujende publikum. Optoget ender på byens 
historiske torv, hvor der højttalerforstærket 
annonceres hvad bil det er og hvor det kommer fra.  
 
Også mængden af turister er en sammensat skare, 
japanere og indere er talstærkt repræsenteret. 
Selfiestangen er i massiv, kreativ indsats. Mest 
morsomt og komisk er det at være vidne til de 
akavede, fastfrosne positioner man indtager for at 
få taget et billede der ser ud, som om man læner sig 
op ad det Skæve Tårn eller støtter det med 
hænderne. Der er noget udtalt surrealistisk over det 
hele. 

Pisa by day and night 

Varmt! Formiddagen går med sightseeing: Duomo, Battisterio, Torre Pendente (man får tildelt et adgangstidspunkt, 
antallet af besøgende samtidigt er begrænset). Det føles sært at stige de 7 etager op; i den ene side af vindeltrappe-
forløbet går det ekstra opad, i den modsatte side nærmest stigningsløst. Tårnet er også skævt indvendigt. 

Læg mærke til de forskellige attituder: der fotograferes, så det ser ud som om man støtter tårnet, der virkelig er skævt. Det 
virker altså temmelig komisk med alle de folk og deres mærkelige fagter. Her er i øvrigt mange japanere. 



Tai-chi? Eller hvad med denne her↓: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg synes nu, det er ret komisk og 
næsten lige så opsigtsvækkende, 
som det, der fotograferes, nemlig 
dette her: 



Oppe på det Skæve Tårn er der selvfølgelig storslået udsigt - 

 

- og nede igen: mange mennesker på vej til og fra 
Campo dei Miracoli med Tårnet, domkirken og 
det runde døbekapel, baptisteriet. Billedet ↓ 
peger mod indgangsporten til området. 

 



Derefter cykler vi hjem igen til frokost og hyggevegeterer i lang tid, helt til efter aftensmaden. Da dæmringen falder 
på tager vi en gang til ind til byen. Vi vil gerne se hele herligheden oplyst.  

 

 

Øverst: Domkirkeområdet i natbelysning. Græsset er befolket af unge mennesker. I øvrigt retter mit fotoapparat hele tiden 
det Skæve Tårns hældning op, så det synes relativt lige. Teknikken bedrager. Nederst: lave huse ved siden af kirken. 



Hjemvejen forgår via skjulte gyder og smøger, hvor vi oplever Pisa "bagom", hvilket er et sympatisk og spændende 
bekendtskab. Mange unge mennesker, mange små udendørs-beværtninger, meget autentisk gadeliv, men også øde 
små gadestrøg, sparsomt oplyste og med dyster middelalder-stemning. Pisa har mere at byde på end turisthelvedet 
omkring sit skæve tårn. 

I morgen tager vi videre. Nu går det nordpå. 

 

18/5-2015 Mandag 

Sveden hagler af mig, allerede fra morgenstunden er det 20 grader og lummer-varmt, solen stikker fra en skyfri 

himmel. Klokken 10.45 er vi på vej igen. Planen er at tage en overliggerdag i Pavìa og derefter fortsætte nordpå mod 

Schweiz og gennem Gotthard-tunnelen videre til Tyskland. Mens vi kører støt og roligt derudad efter GPS'en 

anvisninger slår det mig pludseligt: mon ikke man (eventuelt!!) skal vise pas på grænsen til Schweiz? De er jo ikke 

tilsluttet Schengen-aftalen. Og Gerts ligger som bekendt i rygsækken, sammen med computerne, hos politiet i 

Nykøbing...! 

Kort efter vi er kommet forbi Carrara og marmorbjergene er der en rasteplads, hvor vi drejer ind og beregner ny 

rute. Det mest logiske er at tage gennem Fréjus-tunnellen mellem Italien og Frankrig og derfra køre gennem Frankrig 

mod nord. Så kan vi tage et par overliggerdage foregå i fx Bourgogne. Det kan vores tidsplan godt bære. 

 

Marmorbjergene omkring Carrara set gennem en snavset bilrude. 

Bruddene ligner sne! Der kan tydeligt ses vejene til arbejdskørsel op 

ad skråningerne. 

 

 

 

→ 

En af de lastbiler, der fragter marmorstykkerne fra bruddene og 

videre. Lastbilen er så tungt lastet, at dens lave hastighed tvinger os 

til at overhale. En sjældenhed med campingvogn på slæb. 

 



Så det gør vi. Det bliver så godt som ren motorvejskørsel idag og op til 29 grader, melder termometret. Vi vil 

overnatte øst for Torino i Piemonte-området, hvor bjergene begynder at tage tilløb til de franske Alper. Jo nærmere 

og højere bakketoppene viser sig i horisonten, des flere skyer brygger himlen på, og vi har knapt nok stillet op efter 

ankomsten på campingpladsen i  Avigliano, før et veritabelt skybrud pladsker løs. 

 Lige vejret til et besøg af byens store Coop-supermarked, og sådan noget har jo sine konsekvenser, især når man er 

sulten og har lyst til det hele. 115 euro bliver det til! Hjemme står den på italiensk grøntsagssuppe med italienske 

gulerødder, friskbagt italiensk flûte, efterfulgt af et fad med diverse lækre italienske oste. Det forbliver dog ren 

skueret, øjnene var større end maven. Men en lille isvaffel er der nu alligevel plads til. 

Selve campingpladsen er ikke noget at skrive hjem om, dog nydelig udsigt og gratis internet. 

 

De franske Alper dukker op - med stadig megen sne på toppene. Vi nærmer os Fréjus-tunnellen. 

 

Fréjus-tunnellen, der går mellem Italien og Frankrig. Vi betaler 56 Euro for at komme igennem. Det er dyrt, og måske er det 

derfor, vi ikke møder mange andre biler. 

Passagen tager  11 minutter, og da vi kommer ud på den anden side, ja så er vi pludselig i Frankrig.  

 



19/5-2015 Tirsdag 

Under en svag morgensol tager vi afsted fra campingpladsen i Avigliano og bevæger os vestpå mod Fréjus-tunnellen, 

alt imens det bliver mere og mere gråvejr. Foran os rejser sig høje, sneklædte alpetinder - Les Écrins og Vanoise-

massiverne - og det er bare mega-flot. Meget lidt trafik. 

Turen gennem den næsten 13 km lange - og dyre! - tunnel tager hele 11 minutter. Motorvejen fortsætter og 

fortsætter. Den fører os forbi kendte navne som Annecy, Genève, Albertville, vores rute forløber øst om Lyon mod 

Mâcon i Beaujolais. Her har vi fundet os en ACSI-plads  i Fleurie til - endelig igen - ræsonnabel pris. Og kors, hvor er 

dieselen pludselig billig igen i forhold til de pebrede italienske brændstofpriser! 

Campingpladsen er lille og grøn, hyggelig 

oase, den ligger imellem blide bakker med 

vinmarker på, folk hilser venligt. Parcellerne 

er afgrænset af lave hække, der står (godt 

nok forårsamputeret, men alligevel gavnligt) 

et platantræ i det sydlige hjørne, og vi kan se 

solen gå ned bag et par tage og nærmeste 

vinbakke, der øverst oppe er indtaget af et 

kapel. Generelt virker pladsen pæn og med 

orden i tingene og kan varmt anbefales. 

 

Vores plads på La Grappe Fleurie. Vi bliver 3 

nætter, her er hyggeligt. 

 

I aften var der gratis  vinsmagning (billede↓) af en lokal vinbondes produkter på campingpladsen, her dyrkes 

Fleurie- og Morgonvine. Der kommer efterhånden ca. 10 mennesker, og jeg får købt mig en efter min smag lækker 

hvidvin. Senere en lille tur ind til beskedne, lidt pauvre Fleurie. Ud af byen og op ad bakken er en bonde ved at 

sprøjte sine vinmarker, det støver helt ud på vejen, så vi vender om. 



20/5-2015 Onsdag 

Meget blandet vejr med byger og vind. I en fase med sol når vi op til bakketoppen med det lille kapel - herfra er der 

flot udsigt ud over det kønne bølgende landskab med vinmarker og skov. 

Husfacade i Fleurie. Butikken til højre er IKKE ægte, det er Gert til gengæld. 

Vi vandrer op til kapellet på bakketoppen, som vi kan se fra vores stole foran campingvognen. Det er blevet mere køligt i 

vejret og især blæsende. Fleurie ligger i Bourgogne. Vinmarker dominerer. 



Vi nærmer os. Og til sidst er vi oppe. Kapellets klokketårn viser sig at bære  en hvid Mariastatue i legemstørrelse, som igen 

overrages af en høj antenne, der er gjort fast på Marias ryg. Blik ud over store vidder og de bølgende vinmarker↓. 

Belysningsforholdene er lidt vanskelige for mit simple lommekamera.  

 



Nu er vi på vej ned igen, byen ligger lige omkring vejsvinget. Her er ikke særligt prangende. 



21/5-2015 Torsdag 

Vejret lige som igår, dog lidt varmere og mere og mere sol. Vinden er der stadigvæk. 

Efter frokosten tager vi på udflugt til Cluny. Vi vil  se resterne af det tidlige  middelalders største og mest betyd-

ningsfulde klosteranlæg. Bagefter finder vi et sted, hvor vi sidder ude og får os en gang ret lækker salat hver. På 

vejen hjem drejer vi ind til en stor Intermarché og bruger lige 100 Euro. Til gengæld er dieselen billig. 

Cluny. Park med landskab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluny. Resterne af et 

gigantisk klosteranlæg 

fra middelalderen. En 

gruppe amerikanske 

præster er på rund-

visning. 



I solen er det lige til at holde ud. Vi finder en lille café og får os en lille frokost med en lille øl til. Parasollerne forbliver lukket. 

22/5-2015 - 30/5-2015 

Efter en lille uge "hjemme" i det Sydtyske påbegynder vi hjemrejsen for alvor. Vi laver mellemstop på 

campingpladsen Brunautal ; her er stille, grønt og hyggeligt og kunne ved lejlighed godt lægge op til et par 

overliggerdage. De centrale dele af Lüneburger Heide er lige omkring hjørnet; det kunne blive til nogle fine cykelture. 

Inden vi kan sætte GPS-kursen mod "Hjem" skal vi dog lige til et bryllup i Jylland. Vi ligger på Silkeborg Sø Camping, 

og derfra går det lige lukt hjem til et forår, der herhjemme har været køligt og fugtigt. 

Hvor har vi dog haft en dejlig tur.  

 

 

 

 

Se også: 

verden-udenfor.dk 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1: 1. Camping am See, Alt-Schwerin / Tyskland (ACSI) 

 2. Camping Schloss Issigau, Issigau / Tyskland 

 3. Camping Seeblick Toni, Kramsach/Østrig (ACSI) 

 4. Camping Moosbauer, Bolzano / Sydtirol, Italien 

Del 2: 5. Camping Estense, Ferrara  

 6. Camping La Pineta, Urbino / Umbrien, Italien 

Del 3: 7. Camping delle Piscine, Sarteano / Toscana 

Del 4 8. Camping Il Torre Pendente, Pisa / Toscana 

 9. Camping Avigliana Lacs International Camping Park, Avigliana 

 10. Camping La Grappe Fleurie, Fleurie / Bourgogne, Frankrig (ACSI) 

 11. Camping Brunautal, Bispingen-Behringen / Tyskland (ACSI) 

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


