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Vild og 
skøn på 
samme tid
Korsika er Frankrigs fattigste region og vild, smuk 
og dejligt duftende. Med så megen storslået natur 
er det i højere grad et spørgsmål om fravalg end 
tilvalg at planlægge en ferie på egen hånd på øen. 
Vi begrænsede os og valgte den berømte jernbane.

tekst og foto: Hanne Gabel Christensen          8

3
Udsigten 1602 meter oppe på toppen af La Mado-
nuccia er forrygende, selv når skyerne hænger lavt.
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Nykredit Rentemax®
– lav rente med ekstra stor sikkerhed

Nykredit introducerer Nykredit RenteMax® til fi nansiering af din 

bolig i Frankrig. 

Nykredit RenteMax® er en ny type lån med variabel rente, hvor du får 

glæde af den lave rente og samtidig er beskyttet mod store rente-

stigninger. Med Nykredit RenteMax® kommer du med garanti ikke til 

at betale mere end 6 % i rente. Hos Nykredit får du også automatisk 

gevinsten, når renten falder igen. Samtidig giver lånet dig en beskyttelse 

mod tab af friværdi i boligen ved rentestigninger – nøjagtig som du 

kender det fra lån med fast rente. Nykredit RenteMax® giver dig altså 

både lav ydelse og stor tryghed. 

Læs mere på nykredit.dk/frankrig eller ring til Nykredit i Cannes på 

tlf. 04 93 39 10 10 for personlig rådgivning og konkrete beregninger.

13, Rue des Etats-Unis, 1er etage, F-06400 Cannes, cannes@nykredit.dk
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Vinden, der har blæst kraftigt i dagevis, 
har omsider lagt sig. Det er soldiset og 

hedt fra den tidlige morgen. Grønthandle-
ren overfor er i højt humør. Fejer og synger 
foran kasserne med sortrøde kirsebær. 
Også kunderne er opstemte og hilser Bon-
jour Monsiour-Dame til højre og venstre.

Selv med sparsomt skolefransk kan 
man komme et stykke vej, for folk er 
imødekommende og venlige her i Calvi. 
Engelsk kan man til gengæld godt glem-
me alt om i den godt besøgte by, som har 
alt hvad hjertet kan begære af historisk 
vingesus, betagende natur samt et livligt 
butiks- og strandliv. Og som i turistsæso-
nen føjer omkring 25.000 mennesker til 
sine 5.000 faste indbyggere – mange af 
dem franskmænd. Måske er det derfor, de 
ikke taler det mindste engelsk. 

Eller måske skyldes det den stolthed 
og trang til selvstændighed, som altid har 
kendetegnet befolkningen - og som ser ud 
til at redde øen fra at ende i den nedslå-
ende turistprægede tilstand, som har 
skæmmet så mange billedskønne steder 
ved Middelhavet. 

Blodige fejder 
Det er svært at forestille sig, at den 
smukke, tyndt befolkede ø med bare 
260.000 indbyggere har så blodig en fortid, 
som tilfældet er. Foruden indbyggernes 

egne blodfejder, som har udslettet hele 
slægter og som hårdnakket fortsatte langt 
ind i 1900-tallet, selv om de for længst var 
blevet forbudt, er øens historie præget af 
angreb, fremmed herredømme og mod-
standsbevægelser. Så godt som alle om-
kringliggende nabolande har gennem tiden 
haft fingrene i øen -  karthagerne, etru-
skerne, romerne, vandalerne, byzantinerne 
og maurerne har på skift hersket over øen, 
som fra midten af 1300-tallet til midten af 
1700-tallet hørte under bystaten Genova, 
hvis byggestil stadig afspejler sig i mange 
af øens vagttårne, citadeller og broer. 

I 1764 afhændede Genova den op-
rørsprægede ø til Frankrig, som allerede 
tidligere havde været inde i billedet. Ikke 
at der kom ro på af den grund. Separatist-
bevægelser har siden rumlet mere eller 
mindre højlydt om selvstændighed, og 
efter en opblussen med bombe- og sku-
depisoder sidst i 1970’erne holdt mange 
turister sig de efterfølgende år væk fra 
den temperamentsfulde ø.

I dag fungerer Korsika fint som frede-
ligt turistmål og Calvi har med godt greb 
formået at integrere turismen uden at give 
køb på egen integritet. Indbyggernes dag-
ligdag er en del af billedet og det samme 
er fortiden – f.eks. afspejler korsikanernes 
tradition for at bære våben sig i, at stort set 
alle turistprægede butikker har et udvalg 
af knive på hylderne, en del udsmykket 8 

5
Landskaberne kommer tæt på i toget og de fleste turister må op og stå og tage billeder af 
de skiftende landskaber. Læne sig ud må man ikke, står der på ruden, med god grund, 
for toget stryger gennem tunnel efter tunnel – 38 er der af dem på hele strækningen. 
Men med lidt fornuft kan man godt få vind i håret og næsen fuld af dufte alligevel.   

5
Jernbanen skærer sig gennem landskabet og fører én over floder og 

broer, her med udsigt til ruinerne af en gammel genovesisk bro.
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med det korsikanske nationalsymbol, et 
maurerhoved, på bladet. 

Det sorte maurerhoved, som ses overalt 
og som også pryder det korsikanske flag, 
stammer i følge legenden fra et slag mod 
sørøvere, som korsikanerne vandt, hvor-
efter lederen af de korsikanske tropper 
drog rundt på øen med sørøverlederens 
hoved på en stang for at indgyde resten af 
befolkningen mod og vilje til modstand.    

Korsikas jernbane 
Offentlig transport på den sydlige del af 
øen er stort set ikke eksisterende. Derfor 
vælger vi at benytte øens berømte jern-
bane, som kører fra hovedbyen Ajaccio 
gennem bjergene til den nordligt belig-
gende Ponte Leccia, hvorfra den forgrener 
sig til Calvi på øens nordvestlige side og 
Bastia på den nordøstlige.

Vi står på toget i Calvi for at køre ind 
i bjergene til Vizzavona. Europas smuk-
keste jernbanerute kaldes turen, og det 
lever den mere end 100 år gamle, nyligt 
renoverede bane fint op til, mens den i ro-
ligt tempo fører én tæt på den betagende 
korsikanske natur. 

På den første strækning langs kysten 

til Ill Rousse bimler det lille tog larmende 
og raslende af sted med et utal af stop 
undervejs. Bugt efter bugt passerer vi, 
mens en krydret duft fra makien står ind 
gennem de åbne vinduer.

I Ponte Leccia, deler banen sig og vi 
skifter til et mere moderne, mere lydløst og 
mindre bumlende tog, som baner sig adsta-
digt vej fra lavlandet op i bjergene, gennem 
tunnel efter tunnel, over viadukter og broer 
med dybe kløfter og flodlejer under. Stræk-
ningen bliver mere og mere fascinerende 
efterhånden, som vi stiger opad og nærmer 
os Vizzavona, der ligger pakket ind mellem 
nogle af øens højeste bjerge.

En lille by bestående af en håndfuld 
huse omkring stationsbygningen, 50 
indbyggere, et par restauranter og en lille, 
nødtørftigt forsynet butik, som betjener 
de strømme af vandrere, som om som-
meren passerer gennem byen med solid 
oppakning på ryggen. For den fantastiske 
natur omkring Vizzavona er spækket med 
vandrestier bl.a. går Kongeruten, GR20 
(Grand randonnée 20), øens længste van-
drerute på 168 km. 

Om eftermiddagen følger vi GR20 i en 
ganske kort etape på en times tid ud til 
en række vandfald, Cascades des Anglais, 

som ikke er særlig vandrige, sandsynlig-
vis på grund af forårets tørke. Men vandet 
der samler sig i klippebassiner, er til 
gengæld pragtfuldt at bade i – iskoldt og 
så blødt, at huden er som genfødt bagefter.   
Vandreturen er let og godt afmærket og 
flittigt benyttet af vandrere i rask trav 
med store rygsække og sammenklap-
pelige vandrestave i letmetal. Selv finder 
vi velegnede nedfaldne grene at bruge til 
stave – og de viser sig at være helt und-
værlige på vandreturen dagen efter.

Øde vandrestier
Vejret er skiftet herinde i bjergene og 
dagen starter med regn. Vi vælger en 
forholdsvis let vandretur, som hotelværten 
anslår tager 5-6 timer, da vi rådfører os 
med ham om ruten. Vi kunne også vælge 
at bestige det 2.389 meter høje Monte 
d’Oro, som tårner sig op overfor hotellet 
og som skulle være en af øens smukkeste, 
men også sværeste, ruter. En tur for den 
øvede på cirka 8 timer - og en tur, hvorfra 
vandrere fanget i uvejr af og til må evaku-
eres i helikopter. Skyerne hænger tungt, og 
vi er ikke øvede, så vi vælger ruten til La 
Madonuccia, hvis højeste punkt er 1.602 

meter – og det rækker fint, viser det sig. 
Denne sti er smallere og knap så godt 

afmærket som GR20 og flere gange under-
vejs, har vi svært ved at finde både den 
gule afmærkning og stien overhovedet. 
Uden kort havde det været umuligt, og 
stavene er helt nødvendige som stabilise-
rende faktor på de stejle, smalle og af og 
til stendækkede strækninger. Ikke et ene-
ste menneske møder vi hele dagen. Bare 
en flok køer på toppen, hvor de ligger 
og gumler uanfægtet af den fabelagtige 
udsigt, der omgiver dem.

Lidt længere nede på den anden side af 
bjerget ligger et ensomt bondehus, og mere 
liv er der ikke, før vi når landevejen og 
sætter kursen mod Hotel Monte d’Ore for 
foden af bjerget, for at få noget at drikke 
på det gamle hæderkronede hotel fra 1880. 
Bevaret som det stod i sin oprindelige 
storhedstid, med små klunkestuer og en 
dagligstue med pejs og flygel - om end det 
hele fremstår i en noget mølædt forfatning. 

Ved spisetid står vi så, sammen med 
en del andre sultne sjæle, og tripper foran 
spisesalen på vores hotel, I Laricci, hvis 
værelser udlejes for absolut rimelige 
priser med halvpension - om aftenen ser-
veret kl.20 for alle gæster på én gang. 8 

5
Cascades des Anglais hvor 
små vandfald løber ned i 
klippeplateauer og danner 
bassiner med krystalklart, 
iskoldt vand. En meget 
forfriskende oplevelse efter 
en times varm vandring.

4
Gul rute gennem tætte 
skove med mosgroede 

sten fra Vizzavona til La 
Madonuccia. Så øde at 

man efter nogle timer får 
fornemmelse af at vandre 
i Ringenes Herre med sin 

stav i hånden.

3
På toppen af La 
Madonuccia er der en 
forrygende udsigt over 
bjerge og dale. På Kor-
sika er der tradition 
for at lade køer og 
grise gå frit omkring 
om sommeren.
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Tre retter solid husmandskost i rigelige 
mængder bragt til bordene, som denne 
aften alle er besat. Bagefter sænker roen 
sig hurtigt over hotellet, folk skal videre 
næste dag. Det samme skal vi, med toget 
til Bastia og derfra til St. Florent. 

Atter den fantastiske togtur gennem 
bjergene fra Vizzavona til Ponte Leccia, 
før toget sætter kursen mod Bastia og lav-
landet begynder at åbne sig med knastør 
jord og spredte flokke af kvæg. Bortset 
fra et par vinmarker er der ikke mange 
afgrøder at øjne på denne strækning.

I nærheden af Bastia begynder pro-
duktionspræget forstadsliv med kedelige 
værkstedsbygninger at tage form, før 
toget når ud bugten og byens citadel duk-
ker op i det fjerne. 

Fra Bastia fortsætter rejsen i taxa 
gennem bjergene til St. Florent. En halv 
time med hårnålesving med en pragtfuld 
udsigt fra toppen ned over det pandeka-
geflade indsølandskab, der strækker sig 
sydpå fra Bastia.   

Uspoleret strand
Så går det nedad igen gennem sving efter 
sving til det gamle fiskerleje St. Florent, 
en lille by med 1500 indbyggere. Den er 
mere turistpræget end de andre byer, 
og der er en del halvdårlige spisesteder, 
dyre tøjbutikker og store luksuslystbåde 
i havnen - men byen har også sin charme. 
Boulebanen på torvet er et lokalt sam-
lingssted, og man kan sidde på et par 
caféer eller bænke og følge spillet. Huse-
nes fine sandbrune og lysende blå farver. 
Aftenstemningen - og så naturligvis 
strandene i nærheden. De svært tilgænge-
lige tropelignende strande med hvidt sand 
og akvamarinblåt hav: Saleccia og Lotu, 
som kan nås med båd fra St. Florent. Eller 
med firhjulstrækker ad en smal bumlet 
jordvej. Og som indimellem slet ikke kan 
nås, fordi bådene bliver aflyst på grund 
af kraftig blæst, som får store bølger til at 
rulle ind mod kysten. 

Fra morgenstunden er der kø ved de 
små billethuse på havnen, som sælger 

Agriates ørkenen til Saleccia. For en ør-
ken er der naturligvis også på denne ø. 

Byens fattigdom
Efter St. Florent går turen tilbage til 
Bastia, en pulserende, stærkt trafikeret 
by med 39.000 indbyggere og hovedgader, 
der minder om kvarterer i de mere yd-
myge arrondissementer i Paris. Bastia var 
Korsikas hovedstad indtil 1811, hvor Na-
poleon, efter at have nedkæmpet et oprør i 
byen, overgav denne status til Ajaccio.  

I dag er Bastia øens økonomiske 
knudepunkt, men trods den økonomiske 
fremgang rummer den fattige kvarterer. 
Mellem den gamle havn og citadellet lig-
ger elendige husrækker, som for længst 
har passeret pittoresk forfald. Det sidste 
stykke af gaden op til citadellet er afspær-
ret på grund af fare for sammenstyrtnin-
ger. Her er Korsikas økonomiske vækst 
fra turismen tydeligvis ikke nået ind. g

billetter til de to både, der sejler til Lotu – 
den lidt fjernere og mere åbentliggende ki-
lometerlange sandstrand Saleccia, blæser 
det stadig for meget til at lægge til ved.  

Sejlturen til Lotu tager et kvarter og 
går forbi et af de 85 vagttårne, som blev 
bygget langs den korsikanske kyst under 
Genovas herredømme. Fra tårnene kunne 
befolkningen advares om sørøverangreb 
i en tid, hvor øen hyppigt var udsat for 
angreb, plyndringer og tilfangetagelser. 
Vagttårnene var placeret, så hvert af dem 
var synligt for det næste, og ved at tænde 
bål som varsel kunne et signal om angreb 
nå øen rundt på en time.  

Lotu viser sig at være præcist så smuk, 
som den er berømmet til. Og trods de 
mange turister, der kommer der, er den 
aldeles uspoleret - der er ingen faciliteter 
eller salg af noget som helst. Bare strand 
og hav. Og en masse gule parasoller, som 
kan lejes på båden, før man går i land. 
Nogle har soveposer og oppakning med, 
for de vil trave videre ad stierne gennem 

5
Fra St. Florent afgår der både til den øde liggende, svært tilgængelige strand Lotu, der 
ligner en tropestrand med sit lyse sand og turkisblå hav. Eneste facilitet på den uspole-
rede strand er en landgangsbro, hvorfra man det sidste stykke selv vader i land.

5
Stationsbygningen i Algajola, en hyggelig 
lille by med en fin sandstrand og ofte mæg-
tige bølger, som trækker windsurfere til.
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