
Rejsenotater fra 

PROVENCE - 1985. 

Af Jens Rostgaard Gjerløv. 

 

Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" 
og skal kun læses og opfattes som notater. 
 
De er skrevet før det blev moderne at have computer og andre hjælpemidler med på ferie og er 
derfor - meget naturligt - ikke så omfangsrige og ikke lige så "spændende" som rejsebrevene. 
 
Alligevel håber jeg, at de kan give et lille indblik i vores oplevelser og dermed være til 
inspiration, hvis man skulle få lyst til at besøge Frankrig.  
 
Skulle du få lyst til at se lidt billeder herfra - dog ikke i digital kvalitet - er der mulighed for det 
på følgende adresse: http://www.gjerlov.org/rejsebreve 
 
Jens Rostgaard Gjerløv. 
December 2009. 
 

 
 

Tirsdag den 18/6. 

 
Vi kører fra Aalborg klokken 11.00 med kurs sydpå. Første stop er uden for Viborg, hvor vi spiser 
frokost. Så på den igen til vi kommer til motorvejen ved Kolding, hvor eftermiddagskaffen bliver 
indtaget.  
 
Her finder vi en firkløver – lad os håbe heldet vil følge os på denne ferie. 
 
Vi havde håbet at finde en grænsebutik, hvor vi kunne tanke op (øl og vand), men eftersom vi er kørt 
ad motorvejen, finder vi ingen forretninger! 
Hamburg var fantastisk at køre igennem. Vi kørte under Elben og så en bro, der lignede den nye Farø 
bro.  
 
Aftensmaden bliver spist syd for Hamburg og vi fortsætter nu videre sydpå, kun afbrudt med pause for 
hver time, indtil vi når til Kassel. Det gør vi klokken 23.30 og der er blevet helt mørkt.  
Alligevel fornemmer vi tydeligt, at landskabet ændrer sig og der er tavler der viser op til 8% stigninger. 
 
Elisabeth sover for længst og jeg er begyndt at bekymre mig over motoren i bilen, som drillede inden 
vi kørte hjemme fra. Den ville ikke altid reagere på speederen, så den var på værksted nogle få dage 
inden vi tog af sted og burde være i orden – men! 

 

 

 

 



Onsdag den 19/6. 
 
Klokken 09.00 kører vi fra Kassel og omgivelserne er blevet lidt mere spændende. Pludselig holder vi 
stille på grund af et færdselsuheld 4- 5 kilometer længere fremme – og selvfølgelig er det på vej op ad 
bakke det her sker.    
 
Bilen opfører sig forfærdeligt! 
   
Bortset fra uheldet som forsinker os ca. ½ time (nådigt sluppet!), nyder vi turen til Würtsburg, hvor vi 
spiser frokost dér hvor floden Main krydser vejen. 
Derefter går det videre mod Ingolstadt og München. Fra München kører vi videre mod Kufstein og nu 
begynder de rigtige bjerge og fra Kufstein er vi helt omgivet af bjerge. Det er en flot tur, selv om vejret 
er overskyet og diset og Elisabeth er hunderæd!  
   
Vi kommer godt til Italien, efter at have kørt gennem Brenner passet ad den gamle landevej og sætter 
kursen mod Bolzano og vi kører stadig på landeveje som byder på bjergkørsel der "vil noget". 
Samtidig har vi udsigt til motorvejen som er bygget ind i siden af bjergene. Over broer og igennem 
tunneller, op og ned går det – hvor er det flot.  
   
Vi er enige om at fortsætte ad den gamle vej til Gardasøen, selv om det er ved at blive mørkt. 
Desværre er vejen så dårlig, at vi bruger mere tid end beregnet og vi bliver nødt til at finde et sted, 
hvor vi kan holde ind og sove. 
Da vi når Trento er klokken 23.30 og vi er trætte af bjergkørsel og af ikke at kunne finde et sikkert sted 
at sove. Planen bliver ændret og vi sætter kurs efter motorvejen, hvor vi kan sove på en rasteplads.  
 
Det lykkes i Rovereto. 
Her vækker vi en stakkels mand for at få at vide om vi skal trykke på en knap for at få en bon – og det 
skal vi – for ellers kan vi ikke afregne når vi forlader motorvejen. 
 
Da klokken er 02.40 finder vi en rasteplads og så er det ellers om at komme til køjs. 

 

 

 

Torsdag den 20/6. 
 
Næste morgen fortsætter vi på motorvejen mod Verona efter som vi ikke rigtigt kan regne med de 
Italienske landeveje her i Alperne. Da vi kommer lige syd for Gardasøen, holder bjergene op, lige så 
pludseligt som de begyndte nordpå. 
 
Nu virker landskabet fladt og kedeligt, efter at have kørt i bjergene. 
 
Kursen er sat mod Genova, gennem Po-sletten som virker lidt kedelig. Til gengæld får 
motorvejstaksterne os til at køre fra ved Tortona og tage landevejen til Genova i stedet. (Strækningen 
fra Rovereto til Tortona – en strækning på ca. 260 km . -  kommer til at koste ca. 230,- kr.!) 
Efter vi er kørt fra motorvejen, får vi en fantastisk oplevelse ned gennem Appenninerne og vi stopper 
op ved en lille by, Sartella, for at beundre landskabet. 
   
Bedst som vi kører, ser vi pludselig et skilt der viser 18 km . til Genova centrum – og vi har ikke nogen 
mulighed for at dreje fra! Altså må vi gennem Genova med campingvognen. Det tager 2 timer og er 
lidt af et mareridt. Byen virker stor, beskidt og rodet, med smalle veje og nærmest improviserede broer 
over floden. 
Dertil kommer dårlig skiltning og når man så lægger varmen og osen oveni, så var de 2 timer noget af 
en "oplevelse". 



Nå, vi kommer helskindet igennem byen og glæder os så meget mere, da vi endelig ser Middelhavet. 
Omkring Arenzano holder vi et hvil og Elisabeth prøver at bade i Middelhavet for første gang. Dette 
afstår vi andre fra, vi "nøjes" med at få os et glas velfortjent italiensk hvidvin.  
 
Klokken er efterhånden blevet 19.00. Udsigten fra kystvejen er simpelthen bare flot, men til gengæld 
skuffer den italienske mentalitet os og vi beslutter os derfor til at køre videre til Frankrig. Denne 
beslutning holder dog i første omgang kun til vi når til den lille, charmerende by Noli. Her finder vi en 
lille rasteplads i udkanten af byen med en skøn udsigt ud over Middelhavet.  
Der er kun os og en italiensk camper på rastepladsen og vi beslutter os for at overnatte her og så 
fortsætte mod Frankrig i morgen, når vi er friske og veludhvilede. Efter at have spist går vi en tur langs 
kysten og bagefter en tur ind til byen for at få os en drink. 
 
Da vi går tilbage fra byen bliver vi  overmandet af duften af blomster. Det viser sig, at duften kommer 
fra en masse træer, som står ved rastepladsen. Derhjemme kender vi dem som duftranker, men her 
nede er det altså "hele" træer. 
 
Vi er også så heldige, at bevoksningen lige op til campingvognen huser en masse ildfluer og det 
lykkes at indfange én af dem og få den med ind i campingvognen, hvor vi alle forundres over det lille 
insekt og dets magiske lysglimt. Da vi har set os mætte på det, bliver det sat ud igen til sin familie i 
bevoksningen. Det er fascinerende. 

 

 

 

Fredag den 21/6.  
 
At tænke sig: at man vågner med udsigt ud over Middelhavet..... 
 
Vi starter fra Noli med kurs mod Frankrig og det er en fantastisk oplevelse - vandet på vores venstre 
side og bjerge på vores højre side.Det er vores mening, at vi vil til St. Tropez, det køres der 
målbevidst efter.  
Turen forløber dog ikke uden genvordigheder. Bilen begynder igen at drille og på et tidspunkt går den 
ganske enkelt i stå. Efter et stykke tid lykkes det at få den i gang igen og vi formoder der har været 
luftlommer i benzin rørene på grund af varmen! 
 
Efter en meget, meget flot tur langs kysten,  kommer vi endelig frem til St. Tropez - kun for at erfare, at 
man ikke må køre ind i byen med campingvogn  - ih hvor ærgerligt! 
 
Vi kører så tilbage til en lille by, Port Grimaud, som ligger små 10 kilometer fra St. Tropez. Her finder vi 
en campingplads - Prairies de la Mer - som ligger helt ned til stranden og vi beslutter os for at blive 
liggende her. 

 

 
 
Lørdag den 22/6.  
 
Den første dag på campingpladsen starter med regn! - regn i stride strømme! 
 
Vi beslutter os for at handel og kører over i et nærliggende supermarked, Casino, som er noget større 
end dem vi er vant til der hjemme.  Da vi er færdige dér, kører vi en tur til St. Tropez, det vil sige vi 



forsøger, men der er så lang kø ved indkørslen til byen, at vi opgiver. Vi beslutter os for at sejle 
derover i stedet for. 
Over middag kommer solen så småt og Elisabeth vil ned at bade. Om aftenen går vi en tur over i den 
lille by Port Grimaud - Frankrigs svar på Venedig - den er meget idyllisk, men samtidig også meget 
turistet. 
 
Senere på aftenen får vi os en drink i én af campingpladsens barer og håber på, at vejret i morgen vil 
starte med sol. 

 

 

 

Søndag den 23/6.  
 
Desværre vågner vi til en overskyet himmel og vi kan ikke rigtig bestemme os til, om vi skal køre en tur 
til Monaco eller blive på pladsen og håbe på bedre vejr. Vi beslutter os for det sidste og er heldige. 
 
Om eftermiddagen kommer solen og så bliver der dømt strandtur. 
 
Om aftenen bliver vi inviteret over til vore tyske naboer til grill og aftenen afsluttes med, at alle går 
over i Port Grimaud og spiser dessert - nemlig is. 

 

 

 

Mandag den 24/6. 
 
I dag står vi op til flot, flot solskinsvejr og vi glæder os over at nyde dagen ved stranden.    

 

 

 

Tirsdag den 25/6. 
 
Vi vågner efter en stormfuld nat! Om natten var jeg oppe for at tage solsejlet ned, så meget blæste 
det, så vi var alle godt trætte efter nattens aktiviteter. Det gode vejr blev brugt til en eftermiddagslur på 
stranden og om aftenen spiser vi igen sammen med vore tyske naboer.  

 

 

Onsdag den 26/6.  

I dag er vi tidligt oppe og starter dagen med at køre til Monaco - det tager ca. 1½ time. Det er en 
oplevelse at gå rundt i de gamle gader og se den berømte havn og fyrstepaladset.  
 



Tilbageturen foregår ad kystvejen, som er utrolig flot med sine mange hårnålesving og flotte 
panoramaer. 
Vi kommer igennem Cannes og ser Palais du Festival (kendt fra filmfestivalerne i Cannes) og for vi 
ikke skal blive alt for selvsikre, begynder bilen at drille igen...!  Men bortset fra dette, har vi haft en flot 
og spændende tur.  

 

 

 

Torsdag den 27/6. 
 
Vi vågner efter en frygtelig nat, hvor Helle har været syg og hun kommer først på højkant sidst på 
eftermiddagen.  
Om aftenen spiser vi igen sammen med vore tyske naboer og da vi er færdige med spisningen, går 
Elisabeth og Helle hjem. 
Vi andre ender med at "gå i byen" på campingpladsen og der er nogle der mener, at vi blev lidt 
støjende, da vi senere på aftenen sidder midt på vejen og hygge os over nogle øl. 

  

 

 

Fredag den 28/6. 
 
Efter at have sovet længe, tilbringes formiddagen på stranden. Omkring middagstid tager vi i 
supermarkedet og handler, bl.a. får Elisabeth et surfbræt i sommergave, som hun er utrolig glad for. 
Resten af dagen plasker hun bare rundt med surfbrættet - og så er det dagen, hvor Herbert får lært 
hende at svømme. 
Om aftenen spiser vi på en af campingpladsens restauranter, men det er ikke den store fornøjelse. 
Hverken maden eller betjeningen var noget at skrive hjem om, så det har vi ikke tænkt os at gentage. 

 

 

 

Lørdag den 29/6. 
 
Hele dagen bliver tilbragt ved stranden med solbadning og surfing. Om aftenen griller vi og Elisabeth 
og Tim (Anne Marie og Herberts søn) går på "diskotek". 

 

 

 

 

 



Søndag den 30/6. 

I dag er vi til marked i Port Grimaud. Derefter bliver der tid til en strandtur og om aftenen viser Herbert 
os rundt i St. Tropez. Da vi kommer hjem på campingpladsen, holder vi en lille afskedsmiddag med 
vore tyske naboer. 

 

 

 

Mandag den 1/7. 
 
Det er dagen hvor vi starter hjemturen. Vi vil dog ikke køre før ved 19.30 tiden, så er det blevet lidt 
køligere. 
 
Det er frygteligt varmt, så noget af tiden bliver brugt ved stranden, lidt handel i Port Grimaud bliver det 
også til. Frokosten sørger Anne Marie for til os alle og så venter vi ellers kun på at solen skal stå lavt, 
så vi kan komme af sted. 
 
Vi skal følges med Cornelia og Wilfred og vil køre hele natten, så vi kan komme et godt stykke mod 
nord. 

 

 

 

Tirsdag den 2/7. 
 
Efter et par timers søvn først på formiddagen, fortsætter vi alle 4 mod Tyskland. Ved grænsen til 
Tyskland tager vi afsked med Cornelia og Wilfred og fortsætter alene mod Danmark.  
Da vi når til Göttingen kører vi ind på en rasteplads for natten, klokken er blevet 01.00. 

 

 

 

Onsdag den 3/7. 
 
Vi er tidligt oppe og på farten. Hele vejen hjem har bilen opført sig eksemplarisk...? 
Da vi nærmer os Hamburg kører vi ind på færgekontoret og køber billetter og får at vide, at det er ikke 
nødvendigt at bestille pladsbilletter.  
Da vi når Puttgarden klokken 14.30 fortryder vi bittert, at vi ikke bestilte plads, men sådan er det! 
Vi kommer endelig med en færge klokken 17.00 - og så kan vi ikke komme hurtigt nok til Næstved, 
hvor vi skal tilbringe de sidste dage af ferien, inden turen går tilbage til Jylland. 
 
Jens Rostgaard Gjerløv. 
December 2009. 

 
 

 


