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Azorerne
 

 

Azorerne er en øgruppe bestående af 7 øer, som ligger midt i Atlanterhavet på brudzonen, som
danner den atlantiske højderyg. Øerne er af vulkansk oprindelse, i lighed med de andre øer, som
ligger på samme brudlinie, strækkende sig fra Island i nord til Cap Verde i syd.

Fra hovedøen San Miguel er der omkring 3 timers flyvning til Europa, her repræsenteret af Lissabon,
som ligger på nogenlunde samme breddegrad. Der er 5 timers flyvning til Amerika.

Øerne er under Portugisisk herredømme, men med det udviklet selvstyre. Mellem de enkelte øer er
der afstande på op il 600 km, så det er ikke muligt, som et er tilfældet på de canariske øer, at
overskue alle øer fra udvalgte bjergtoppe.

Ret beset har de 7 øer ikke meget tilfælles ud over deres tilknytning til Portugal, til gengæld giver de
med deres geografiske udbredelse et meget stort fisketerritorium, og det gør sit til, at Portugal er
verdens største fiskenation.

Velkommen til Azorerne
Det er en velkendt sætning fra den hjemlige vejrudsigt, at der er et højtryk over Azorerne, og det
burde betyde et rimeligt stabilt vejr præget af sol.

Dette var dog ikke det umiddelbare indtryk, som man fik, da flyveren landede på San Miguel, hvor
det væltede ned med regn.

Den korte vej fra terminal til ventende bus var nok til at alle blev nærmest gennemblødte. Og sådan
fortsatte det den næste uge.

Udsyn fra lejlighed om morgenen

Et almindeligt syn fra lejlighedens balkon om morgenen viste tætte skyer over hele øen. 

Der var solskin ind imellem, men inden for en halv time kunne vejret skifte fra sol, tåge og øsende
regn. 

Vi spurgte i receptionen, om dette ikke var ret usædvanligt, men her svarede man, at det var ganske
almindeligt. Ville man være sikker på godt vejr, skulle man komme i perioden fra juli til august.

 

 

 

 

Den botaniske Have.

Billeder bør næsten tale for sig selv Men det er kun et fattigt udsnit i forhold til det samlede
udbud af væksten. Og så mangler der en væsentlig del af oplevelsen: duften og stilheden.
(Kun forstyrret af regnes trommen mod hætte og paraply)

Palmebregne

Jordudløbere man næsten kan lege skjul mellem

Brotea ( aktuel salgspris på Grønttorvet; mellem 7 og 9 kr. pr. blomst)



Morgenudsigt til ”godt vejr

Helt sort var det dog ikke. Nogle morgener kunne man efter nattens tætte nedbør, vågne op til en
næsten skyfri himmel.

Bemærk de små jordlodder, som ligger forskudt i forhold til hinanden. Et ganske almindeligt
fænomen i byen, hvor der under de ”hængende haver” ligger både forretninger og parkeringsanlæg i
stort antal. Det var dog ikke mange mennesker, man kunne se på de forskudte planer.

Smalle fortove

Byens gader.
Hovedstaden Porta Delgate er grundlagt længe inden bilismen tog overhånd, og derfor er gaderne slet
ikke dimensioneret til nutidens trafik.

Fortovene er smukke med sten i flere farver og mønstre, men samtidigt er de så smalle, at
fodgængere bevæger sig rundt i evig fare, for at få bægerposer eller ligefrem arme og baller kørt af,
når motorfolket kommer ræsende. Og hastighed – det må man sige de har – når de forcerer de smalle
gader.

 

Trafikken i hovedparten af døgnets timer

Som torvehandler må man nødvendigvis besøge det lokale marked, som man finder på en let
overdækket plads, hvor det er muligt at låse af for natten.

På et areal omkring 50 x 50 meter, finder man grønthandlere og blomsterhandlere i en stor blandet
forsamling. Hovedparten af produkterne er importvarer, men de selvdyrkede produkter, ikke mindst
ananas, kartofler og gulerødder er delikate indsæt

”abeblomst”. 

Et mindre område havde separate bede, hvor de forskellige verdensdeles karakteristiske
dyrearter var gengivet i materialer, som tillod efeuplanter, at vokse, og helt dække figurerne.



 

ananas, kartofler og gulerødder er delikate indsæt

Markedspladsen

Tidligere har man dyrket en del appelsiner, men sygdom blandt planterne, og spansk dominans af
markedet har gjort denne frugt til en importvare.

Omkring markedet ligger butikker, som handler med kød, fisk og ost og andre mælkevarer.

Bygninger.
Byggeriet er fortrinsvis holdt lavt, men enkelte nye hoteller begynder at gnave sig ind over
havnefronten. Husene er mærkeligt døde at betragte, men spredte kig gennem ulukkede døre, viser en
meget stor dybde, og når man ser på afstanden mellem de enkelte gader, må man formode, at der
findes en del indre gårde, hvor den hjemlige aktivitet er mere intens.

Mange huse ligger hen som ruiner, hvor facadens åbninger er lukket nødtørftigt med ucharmerende
brædder eller lecasten.

Men som noget meget almindeligt bevarer, man ofte en facade, uden større værdi eller skønhed, og
bygger så et nyt hus bag denne facade.

Hus under renovering

På billedet ses således en meget dyb bygning, hvor man totalrenoverer ved at grave det meste af
undergrunden op, så der også bliver plads til kælder. Den ikke specielt kønne facade bevares.

Ud af byen.
De største oplevelser fås uden for byen.

San Miguel er omkring 80 km lang og omkring 20 km bred. Det svarer omtrent til Bornholm. 

Mekaniker på Nordkysten. De spejllignende veje giver godt indtryk af nedbøren

                                                          

En forudsætning af overhovedet at kunne komme omkring er en bil, og det er en god ide at checke

kamelia

Og så var der hele alleer med kamelia i alle tilgængelige farver.

Kun et spinkelt sortiment er gengivet. Mange af træerne var af sådanne dimensioner, at de
slet ikke lod sig fotografere. Tog man et billede tæt på, var det blot en mindre del af den
nedre stamme, som kom med, og hvis man forsøgte på en vis afstand, forsvandt træet ind i
den store sammenhæng, så det spændende slet ikke kom tydeligt frem.

Lagoa Azul & Verde
I den nordvestlige del af Sao Miguel ligger byen Sete Cidades, smukt placeret mellem de to
opfyldte vulkankratere, som danner søerne Lagoa Azul og Lagoa Verde. Navnene Azul 
verde, som betyder henholdsvis blå og grøn, hentyder til vandets farve i de 2 søer.

 

Lagoa verde & lagoa azul

Det fortælles, at en konge, der engang herskede over området, havde en datter, som var
lyshåret og havde blå øjne. Hun var en meget smuk pige, men til ugunst for hoffets etikette
forelskede hun sig i en lokal gedehyrde. Hun var jo tiltænkt noget mere fornemt, en herre af
ædel byrd, men kongen var en liberal mand, som accepterede, at hun tog grundigt af sted
med sin hyrdeven.

De mødte derfor på randen hvor de to vulkaner mødtes, der hvor en vej nu adskiller de to
søer, og de græd deres salte tårer over skæbnens ugunst. Faktisk græd de så vedholdende, at
hendes tårer flød ud og skabte den blå sø, mens hans dannende basis for den grønne.
Angiveligt fordi hans øjne var grønne.

I volumen er Lagoa Azul omtrent 3 gange størrelsen af Lagoa Verde, så hvis historien er
sand må man konstatere, at hendes sorg angiveligt var mere dybfølt end hans.

Men han havde jo også sine geder, som en kvindelig del af selskabet bemærkede. Hvad hun
mente med det, har jeg tænkt over lige siden.

Søerne har ingen tilløb af floder, men tilførslen af vand fra himlens sluser, kan jeg rigeligt
forestille mig er tilstrækkeligt, til at holde vandstanden intakt. Og mere til endda.

I den østlige del af Lagoa Azul har man sprængt en tunnel gennem det tilliggende bjerg, så
overskydende vandmasser herigennem kan løbe direkte ud i havet.

Tunnelen har en sådan dimension, at det er muligt, at vandre igennem den og komme ud til
en mindre fiskerby, men vandstanden i den var på det tidspunkt, hvor vi besøgte, så høj, at
det ikke virkede fristende.

Temperatur zone.

Azorerne ligger i den klimazone, som betegnes tempereret regnskov. Det er et rimeligt sjældent
fænomen ses i globalt sammenhæng, og findes ud over på Azorerne kun på New Zealand.

For en gammel skovarbejder, som i en årrække har ernæret sig ved skæring af pyntegrønt, er det
en helt speciel fornemmelse, at se kryptomeria træer, som karakterplante over det meste af den
nordlige de af øen.



viskerblade inden bilen leveres.

På billedet ses en kreativ mekaniker fra en tank på nordkysten. Standardudstyret er regntøj – men for
bedre at kunne se de slidte viskerblade, og siden skære armene til, som en nødløsning på manglende
reservedele, måtte han afføre sig sydvesten for bedre at kunne se de små dele.

Billedet viser tydeligt den almindeligste vejrsituation med sejlende veje og grå himmel.

Men vil man omkring på øen er afstande, som i fugleflugt svarer til omkring 50 km – op til 80 km på
grund af de meget snoede veje, som specielt i den nordøstlige del af øen, går gennem et terræn af
bløde bjerge.

 

Men udsigten er smuk fra de mange pladser, som giver et vue over udvalgte lokaliteter.

Landbrugsland.
Azorerne er et udpræget landbrugsland. 

Overalt ses græssende køer, som med stor selvfølgelighed bevæger sig rundt selv på de stejleste
skråninger, som var det bjerggeder eller gazeller i en mere kraftig udgave.

Det er køer af en noget anden bygning end de danske, skønt af samme race. Mens danske køer ofte
ses med et yver af dimensioner, som gør det vanskelligt overhovedet at komme omkring, er de
azoriske køer udstyret med et noget mindre mælke aggregat. Det gør at de sandsynligvis yder mindre
med hensyn til mejeriprodukter, Til gengæld er de bøffer, som serveres rundt omkring på restauranter
af en meget fin kvalitet. 

Efter sigende har øerne, specielt San Miguel, som har en vis størrelse, været leverandør af
landbrugsprodukter til både Portugal og Maidera.

Vulkaner
Med sin placering på brudlinien, hvor vulkansk aktivitet er almindelig, er det ikke overraskende at
finde eksempler på tætte sammenhænge til det varme jordindre.

Tæt på søen Lagoa das Furmas, der oversat betyder noget i nærheden af Søen med røgen, er der
direkte forbindelse mellem den varme kerne og overfladen,

Fra mange mindre huller bobler kogende vand – og området er indhyllet i en tåge, hvor lugten af
svovl trænger tydeligt igennem.

Det er ikke en lugt, som virker direkte frastødende, som man ellers kunne forvente i forbindelse med
svovlforbindelser, og rundt omkring i området har man indrettet mindre spisepladser, og gravet
bekvemme gryder, som besøgende kan varme den medbragte mad, og indtage den med udsigt til
Lagoa das Furmas, som er et opfyldt vulkan krater med vand, som er så rigt på jern, at det flyder
omkring som var det ”andemad”. 

Kryptomeriatræer

Andre steder, findes bevoksninger med eukalyptus, som er en plante, som er indført for mindre
end 50 år siden.

Men det er de mindre vækster, som azalea, hortensia og kalla, som umiddelbart gør størst indtryk
på den rejsende.

Naturreservater
Overalt på øen finder man velorganiserede restepladser, og mærkede naturstier, som i organisation
ikke står tilbage for end ikke Sverige.

Under trygge forhold ledes turisterne gennem meget spektakulære områder, gennemskåret af
vandløb, vandfald og ikke mindst en fascinerende vegetation.



Forsøgsvis slås paraplyen ned, mens varmen vælter op af jorden

Den varme jord er gold – men tæt ved står væksterne frodigt.

Varme bade
Tæt ved de dampende jorde ligger byen Ribeira, hvor der findes en spektakulær botanisk have. Det er
en have anlagt af en privatmand, som selv har boet midt i herlighederne. 

Neden for den statelige bolig, som bu synes indrettet til en slags hotel – eller rekreationshjem for
velbjærgede ligger en sø, som er blevet kunstigt indrammet af granitsten. Som Lagoa das Fumas er
vandet rigt på jernforbindelser, så rigt at en hånd ikke længere en synlig, når den er dækket. Søen er
oprindelig, og tilførslen af vand fra kilder i undergrunden kommer successivt, dels gennem rør, som
ligger nær bunden af det ca. 1,2 m dybe bassin, dels via rør, der som overdimensionerende vandhaner
– leverer et vedvarende flow. 

Oversigtsbilledet har desværre ikke boligen med, da den ligger bag fotografens ryg

Oversigt over ”badesøen”

En del af oplevelsen er den konstante lyd af rislende vand --

-og ikke mindst lyden af fuglenes sang.

Selv i silende regn, forudsat at man altså sidder i en vandtæt bil, kan man blive overvældet
af den landskabelige skønhed, som folder sig ud overalt, som et velkomponeret patch work,

meget lig de midt italienske landskaber i Toscana..

- Og det er ikke svært, at forstille sig skønheden, når hortensiaen, som står langs vejene er i
blomst.

Men desværre synes der, at være stor sammenhæng mellem megen nedbør og landskabelig
skønhed. Det siges at juli august er rimelig regnfri måneder, og damerne taler om
muligheden for et gensyn.

Men det bliver nok en ren dametur – i så tilfælde.

 



Det er en rar fornemmelse, at opholde sig i det varme vand. Specielt hvis man stiller sig under den
tilførende forsyningshane, og lader vandet vælter ned over sig, Det er næsten som en seriøs omgang
massage.

Opholdet i vandet begrænses naturligt, efterhånden som man kan konstatere, at tøjet, som ligger på
bænkene ved søen, er i fare for at blive gennemblødt, af den milde regn, som er en uafviselige
følgesvend på alle ture,

Efterfølgende er det rimeligt vanskelligt at skylde de opløste jernforbindelser af kroppen. Men
dejligt var det.

 

    

    

 

 


