
På Korsika med fremmedlegionen over hoved. 

Vi er sejlet ud af Gedser havn med færgen til Rostock, 

klokken er lidt over syv og vi er på vej på sommerferie, 

vores mål i år er Korsika, men først skal vi havde nogle 

dage ved Sirmione i bunden af Gardasøen. 

Vi er kørt ind på camping San Francesco, en dejlig plads 

helt ned til Gardasøens bred, vi får plads i første række 

med en skøn udsigt over søen, fra campingpladsen kan man 

gå ind til Sirmione. 

 

Sirmione er en lang tange ud i søen, det første man møder 

er Scaligero slottet med det 29 meter høje tårn, det er 

bygget som en fæstning med skydeskår og vindebro så alle 

der ikke var ønsket kunne holdes ude, inde i slottet er 

der en særlig havn, bygget med fæstningsmure omkring, så 

man ikke fik røvet og ødelagt de fiskebåde der lå i 

havnen, det var disse både der forsynede slottet med 

frisk fisk. 

Forsætter man længer ud på tangen kommer man til Catullus 

grotte, det er ikke nogle grotte men ruinerne af en stor 

romersk villa, der er en meget flot udsigt fra ruinerne 

over søen. 



 

Efter nogle skønne dage på camping San Francesco er vi 

kørt ind på motorvejen mod Milano, dagens mål er camping 

Le Tamerici uden for Livono, vi skal med færgen til 

Korsika i morgen meget tidligt, denne campingplads har et 

område uden for selve campingpladsen så man kan køre 

tidligt, vi er mange som bruger campingpladsen med dette 

formål, selve campingpladsen er god nok, men vejen fra 

motorvejen og til pladsen er det værste vi har prøvet, 

der er flere huller og store bump end der er vej. 

Vi køre fra pladsen klokken 5 så der er god tid til den 

dårlige vej ud, på havnen er der hektisk aktivitet 

ligesom på alle andre havne, vi følger skiltene til vi 

når til molen med båse til Corsica Ferries, her er kommet 

nogle autocamper og lastbiler men ingen færge. 



 

Billetterne til turen købte vi på Corsica Ferries hjemme 

side, man skal være hurtig hvis man skal havde 

campingvogn med herfra, de har kun denne ene overfart om 

dagen. 

Lidt i 7 kommer færgen, den har sejlet nattur fra Bastia 

og skal ankomme hertil klokken 7. Det er dygtige folk som 

pakker færgen, lastbiler, autocamper og vores lille Hymer 

campingvogn bliver pakket sammen til en stor jernklump, 

alle er kommet med i denne gotiske knude, sejlturen tager 

4 timer. Øverst er der et lille svømme bad og soldæk, på 

dækket under er der restaurant, og gå man et dæk ned er 

der selvservice med fint fransk morgenbord, der er mange 

kahytter, hvis man skulle få lyst til et lille hvil. 



 

Vi nærmer os indsejlingen til Bastia, den lille lodsbåd 

kommer ud fra havnen og svinger op langs skibet så vores 

lods kan kommer ombord, efter skibet har langt til kaj 

kommer vi hurtigt fra borde og ud i den hektiske trafik i 

byen, vi skal til Calvi på vestkysten, vi har valgt at 

køre den lange tur mod syd inden vi køre ind mod midten 

af øen, der er en vej direkte fra Bastia mod vest men den 

er over bjergene, derfor har vi valgt at køre den lidt 

længer men også nemmer vej, vores mål er camping La 

Pinede en flot stor plads med stort svømmebassin, lille 

forretning og WiFi på hele pladsen. 



 

Den berømte deling af fremmedlegionen 2 eme REP har base 

her i Calvi, det er et faldskærmsregiment som består af 

1300 mand der alle er elitelegionærer, de ses i byen med 

deres høje hvide kasketer (KEPIEN), selv om alt er meget 

hemmeligt omkring fremmedlegionen, holder de kasernen 

åben to gange om året for offentligheden. 

 



Det første man høre om morgen når man vågner, er en stor 

Herkules flyvemaskine der i lav højde flyver ind over 

campingpladsen mod bjergene for at kaste faldskærms 

legionærer ud på bjergsiderne, den store Herkules 

flyvemaskine drejer rundt og flyver ud over vandet og 

kommer derefter retur for at kaste de næste faldskærme 

ud, dette sker flere gange om dagen, der har været et 

museum i Calvi der viste lidt om legionærerne, med det er 

desværre lukket. 

Calvi har også et fint citadel, med en flot udsigt over 

hele bugten og byen, det var her i bugten at Lord Nelson 

mistede sit ene øje i år 1794, her er også ruinerne af 

Christoffer Columbus barndoms hjem, man mener han blev 

født her i år 1451, det er ikke bevist, men heller ikke 

modbevist. Fremmedlegionen har en lille enhed på 

citadellet som hedder Sampiero, der er meget aktivitet 

omkring den lille kasserne af store muskuløse legionærer. 

 

Efter nogle dejlige dage her på La Pinede pakker vi 

solsejlet ned og køre mod Corte, det er en lille køretur 

på 85 kilometer til midten af øen, vores mål er camping 

Restonica, en skøn lille plads midt i byen, den har en 

meget smal og stejl indkørsel. 



 

Efter frokost gå vi en lille tur ind i corte by, man se 

hurtigt en statue af Pascal Paoli som regnes for 

fædrelandets fader (u babu di a patria) han grundlagde 

øens eneste universitet som i dag underviser i ting der 

har med øen at gøre. Selv om det er 250 år siden Pascal 

Paoli døde, er det stadigvæk ham der betyder noget for 

Korsikanerne.   



     

Vi køre turen med vores Hymer Feeling 425 og til at 

trække har vi en Hyandai I30 det er et vogntog som passer 

fint sammen, bilens drejningsmoment på 240 NM klare nemt 

campingvognens 1400 kilo på alle stigninger, man kan 

tydeligt se på brændstof økonomien at campingvognenes 

højde kun er 2,24 meter under kørselen, og bredden kun er 

2,10 meter. 



 

Der er jernbane her på Korsika fra Bastia til Calvi og 

Ajaccio, der har også været jernbane til Porto-Vecchio på 

østkysten, men den blev bombet under krigen og er aldrig 

blevet bygget igen. Banen blev bygget i 1894 og er 

smalsporet, der er mange tunneller og broer, den mest 

berømte bro er ved byen Venaco, broen er 140 meter lang 

og består af et spinkel jernkonstruktion over en 80 meter 

dyb slugt, det var Gustave Eiffel der tegnet den, han er 

nok mest kendt for Eiffel tårnet, der er også en 4 

kilometer lang tunnel, hele banen har 38 tunneller, 34 

viadukter og 12 broer.  



 

Det lyder som en spændene tur, så vi har købt billetter 

til Europas smukkeste togtur, fra Corte til Ajaccio, 

turen tager godt 2 timer og er 80 kilometer lang. Toget 

køre op langs bjergsiden lige uden for Corte, der er en 

meget flot udsigt til de dale og bjergtoppene vi er på 

vej mod, det er små hylder vi køre på og farten bliver 

sat langt ned når vi passer hen over de høje broer, man 

kan høre at toget skal arbejde meget for at køre op mod 

Vizzavona hvor vi køre i 906 meters højde og en stigning 

på næsten 20 procent, toget bliver kaldt TGV ligesom det 

hurtige tog på fastlandet (Train au grand vitesse, toget 

med stor hastighed) men på den lille skinnebus betyder 

TGV (Train au grand vibrations, toget med store 

vibrationer)det er en utrolig flot tur, vi prøvede at 

tage fotos ud af vinduerne men enten kørte vi meget tæt 

på klippen eller også rystede toget så meget at man ikke 

kunne holde fotoapparatet stille.   

Fra toget ankommer til Ajaccio, har vi fire timer til vi 

skal tilbage, man kan ikke nå det hele på den tid, så vi 

valgte Napoleons barndomshjem og det store Place 

Austerlitz, et monument over Napoleon i udkanten af byen.  

 



Napoleon er ikke populær her på Korsika, mens han var ved 

magten gjorde han ikke meget for korsikanerne, men han 

bestemte at øens hovedstad skulle flyttes fra Corte til 

hans fødeby Ajaccio, men det er der ikke mange på Korsika 

der mener, derfor er Corte stadig Korsikas hovedby. Der 

har været en del uro på øen, og det er først inden for de 

sidste tyve år at der er blevet ro, deres forhold til 

Frankrig ses tydeligt på vejskiltene, hvor bynavnet står 

på frank og på korsikansk, men navnet på fransk er malet 

over med sort maling. 



Vi er tilbage på campingpladsen hvor grillen findes frem, 

her på øen er det ligesom i Sydfrankrig, det er kun 

gasgrill man må bruge af hensyn til brandfaren, vi har 

været hos slagteren og fundet lammekoteletter, og en 

flaske af den lokale vin, så kan dagen ikke blive meget 

bedre. 

Vi er kørt til Bonifacio på sydspidsen af øen, og ligger 

på camping Pertamina en fin plads med et stort badeområde 

samt tennisbaner, der er en lille forretning med frisk 

brød om morgen. 

 

Næste morgen køre vi de 4 kilometer ind til Bonifacio, vi 

skal på sejltur rundt om klippen som byen ligger på, alle 

bådene til turist turene ligger lige når havnen starter. 

Det er en meget flot tur ud af den lange naturhavn på 

indersiden af byen, byen ligger oven på de stejle 

kridtklinter og yderst ligger det store fort Bastion de 

l’Estenard, når man er kommet ud af havnen sejler man mod 

nord til La Grotte du Sdragonato (dragegrotten) der er et 

hul i loftet inde i grotten som ligner Korsika, der efter 

sejler man mod syd så man kan se bagsiden af husene i 

Bonifacio, der er bygget helt ud til kanten af klinten 

højt oppe.  



 

Tilbage i byen er det tid at få lidt at spise, der er 

mange steder at vælge imellem, vi vælger et af de små 

fiskesteder og bestiller muslinger. 

Efter en dejlig frokost er vi friske til alle trapperne 

op til citadellet, målet er L’escalier du Roi Aragon det 

er en trappe fra citadellet ned til havet 187 trin, 

legenden fortæller at trappen blev bygget på en nat af 

kong Aragon så han kunne overfalde byen, men det lykkes 

ikke, det er en sjov tur med meget høje trin husk væske. 



 

Resten af dagen bliver de små forretninger besøgt, der er 

mange flotte ting lavet af kork fra øen, et fad af kork 

kunne vi ikke leve uden, nu håber vi bare det kommer helt 

hjem. 

Efter et godt morgenbord pakker vi bilen med bord og 

stole samt forskellige ting til lidt frokost, vi vil på 

tur ind i det område som kaldes makien. Korsikas historie 

er et langt kapitel om overfald og forskellige hersker 

der ikke skånede øens oprigtige befolkning, Korsikanerne 



har været udsat for alt, lige fra slaveri til at få 

frarøvet alle deres værdier, for at undgå nogle af disse 

trængsler flygtede de ind på midten af syd øen og op i 

bjergene, dette område blev kaldt makien, her lærde de at 

klare sig i bjerghuler og uden at nogle kunne finde dem, 

i nyere tid var det banditter og røver der gemte sig inde 

i makien. Vendettaen eller blodhævn har været et stort 

problem på Korsika, disse familiefejder sluttet først når 

alle mænd, drenge i den ene familie var udryddet, eller 

hvis præsten kunne skabe fred, hvilket normalt betød at 

den som havde startet fejden blev sendt ud i makien og 

skulle aldrig vise sig igen, der skulle han så leve af 

krybskytteri og hvad der ellers var at finde, de blev 

ikke regnet for kriminelle men for banditter med ærer. 

Det er en meget flot og bakket tur gennem makien, der er 

meget tæt bevoksning på bjergsiderne, så det har været 

let at gemme sig, man skal ikke vandre væk fra vejen og 

ind i området uden gode kort, vi forsætter gennem byen 

Sartene og køre mod Filitosa, et meget øde område hvor 

der ligger et frilandsmuseum, her er en stor samling 

menhirer eller bautasten formet som mennesker, det var 

først i 1946 man fandt disse sten og begyndte en stor 

udgravning som viser lidt om Korsikas tidligste 

civilisation, det er rigtig spændene at gå rundt mellem 

disse sten der er mellem 2 og 4 meter høje, man har ikke 

fundet betydningen af disse menhirer, men man har fundet 

ligheder med dem der står på Påske øen. 



 

Det en næstsidste dag her på Korsika, så vi pakker 

solsejlet ned og kører til Bastia, hvor vi vil overnatte 

på camping San Damiano, pladsen ligger kun 8 kilometer 

fra færgehavnen, så det er nemt at tilpasse tiden til 

vores færgeafgang, man skal ikke komme for tidligt til 

havnen, der er ikke plads til parkering med campingvognen 

så alle bliver sendt ud i byen igen, hvis ikke båsene til 

ens færgen er åbne, først når forrige færge er sejlet 

bliver der åbnet til båsene til færgen. 



 

Vi er kommet til fastlandet igen og ligger på en 

campingplads uden for Lucca, vi slapper lidt af inden 

vores GPS bliver sat til at køre hjem, det bliver en 

hjemtur hvor vi vil tænke tilbage på Korsika og glæde os 

til næste gang vi skal besøge øen, for tilbage det kommer 

vi. 

Camping hilsner Karsten & Dorthe.  

       


