
Rejsenotater fra 

PROVENCE - 1991. 

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. 
Maj 2011. 
 

 

 

Fredag den 21/6. 
 
Der er afgang klokken 11.00 fra Næstved og vi har en begivenhedsløs tur helt frem til Hannover, hvor 
der er megen kø. Derefter kører det igen godt resten af vejen til en rasteplads ved Baden-Baden, hvor 
vi kører ind omkring klokken 24.00, for at overnatte i bilen. 

 

 

 

Lørdag den 22/6. 
 
Vi har en ikke særlig vellykket overnatning. Vi er 2 voksne og 2 "teens" i bilen - og det er nok 2 for 
mange til overnatning i en bil. Nå, vi har alle overlevet og turen fortsætter med friskt mod.  
Det tager lidt tid at komme igennem Lyon, men snart er vi videre og vi kommer frem til 
campingpladsen ved Port Grimaud omkring klokken 17.30 uden problemer under vejs. En tur på 1849 
km. 
Vi er hurtigt installeret på pladsen. Mens grillen gøres klar til aftensmad, bader pigerne og der bliver 
handlet lidt ind. 

 

 

 



Søndag den 23/6. 
 
Vi står op til alle tiders vejr og hele dagen bliver tilbragt ved stranden. 
 

 
 
 

Mandag den 24/6. 
 
I dag går pigerne til bageren, det er deres tur til at klare alt det huslige. Senere kører vi over til Casino 
(det er et stort supermarked/indkøbscenter) og handler stort ind. Pigerne køber luftmadrasser og 
tilbringer det meste af dagen i vandkanten, hvor de bare flyder på madrasserne. 
 

 
 
 

Tirsdag den 25/6. 
 
Så skete det! Begge piger fik for meget sol i går, så formiddagen bliver tilbragt i skyggen. Klokken 
14.00 tager vi så med båden over til St. Tropez, hvor resten af eftermiddagen bliver tilbragt. Klokken 
18.00 er vi tilbage, efter en dejlig tur. 
 

 
 
 

Onsdag den 26/6. 
 
I dag er det pigernes tur til at være huslige, så de skal klare opvasken, mens vi kører til Casino og 
handler. Da vi kommer tilbage flyder det hele. Pigerne bliver hentet på stranden og så er det hjem for 
at få klaret hvad der skal klares, inden det kan blive til strandtur. Det gav lidt sure miner, men der blev 
ryddet op. 
Om aftenen går vi over i Port Grimaud og køber postkort, så der kan blive en hilsen til dem der 
hjemme. 
 

 
 
 

Torsdag den 27/6. 
 
Sidst på formiddagen forsvinder solen og det begynder at blæse op. Den ene af pigerne mister sin 
luftmadras, den blæser ud i vandet. Nogle franskmænd i gummibåd fanger den heldigvis, pænt af 
dem. 
Det blæser nu kraftigt - det er Mistralen der begynder - og selv om det er meget varmt (29º i skyggen) 
er det ikke til at være ved stranden på grund af fygende sand. 
Aftenen bliver brugt til en tur til S

te.
 Maxime, hyggelig lille by ca. 5 km. fra pladsen. 

 

 
 
 
 



Fredag den 28/6. 
 
Mistralen har hærget hele natten og fortsætter her til formiddag, så der handles lidt mad og vin. Om 
eftermiddagen prøver vi med stranden, men det er ingen fornøjelse, så det droppes. Af samme grund 
(Mistralen) kan der heller ikke grilles om aftenen. Surt. 
 

 
 
 

Lørdag den 29/6. 
 
Så er det endelig slut med Mistralen, så dagen bliver brugt på stranden - og om aftenen bliver der igen 
grillet - herligt. 

 

 
 
 

Søndag den 30/6. 
 
I dag er det markedsdag i Port Grimaud, så vi skal over at se, om der skulle være noget spændende. 
Det bliver til lidt krydderier og sæbe og pigerne køber nogle tørklæder. 
 
Efter aftensmaden skal vi igen over i Port Grimaud og have dessert: is. Desværre bliver vi væk for 
hinanden, så jeg fik ikke nogen dessert i dag. Øv. 
 
Aftenen tilbringer pigerne ved Long Bar og vi andre slapper af med et glas vin. 
 

 
 
 

Mandag den 2/7. 
 
I dag skal vi til Monaco, så vi er tidligt oppe og af sted klokken 07.15. Vi kører ad den flotte kystvej til 
Cannes og derefter kører vi ind på motorvejen fra Cannes til Monaco. 
Vi får set en masse, bl.a. Oceanografisk Museum, som Jacques-Yves Cousteau har været leder af. 
Det er meget spændende. 
 
Da vi ikke synes der er mere at se, kører vi tilbage til campingpladsen, hvor vi skynder os ned for at få 
skyllet dagens støv af. Om aftenen griller vi og slapper af med et par glas vin. 
 

 
 
 

Tirsdag den 1/7. 
 
Igen vågner vi til fint vejr. Formiddagen går med at handle diverse ting. Eftermiddagen tilbringer vi på 
stranden og om aftenen er vi på kanalrundfart i Port Grimaud. Det kan egentlig godt anbefales. 
Da vi kom hjem, kom et hold fra Aalborg over til nogle glas rødvin og vi havde en hyggelig aften.  
 

 



Onsdag den 3/7. 
 
Endnu en dag med solskin, som tilbringes på stranden. Der blev ringer hjem til Danmark og vi 
erfarede, at vejret er temmelig godt derhjemme. 
 

 
 

Torsdag den 4/7. 
 
Dagen er præget af, at vi skal køre hjem i morgen. Der bliver gjort rent og luftet ud, pakket tøj, bilen 
bliver vasket så vi kan se ud af ruderne og vores depositum bliver hentet i receptionen. Alt i alt en 
rodløs dag. Om aftenen er pigerne forduftet, de skal lige have den sidste aftens stemning med. 
 

 
 

Fredag den 5/7. 
 
Så starter hjemturen. Vi vil hjem gennem Italien, Schweiz og Tyskland (selvfølgelig). I Italien opstår 
der kø på grund af et færdselsuheld og da vi er ca. 20 km. fra Sct. Gottardtunnelen, får vi motorstop 
på grund af luftlommer i benzin røret. 
Efter at bilen er kølet af, kan vi fortsætte. Resten af turen til Tyskland er uden problemer og vi når frem 
til vores overnatningssted omkring spisetid. 
Da vi er færdige med at bære op på værelserne, går vi ud og får os en velfortjent wienerschnitzel og 
nogle store krus øl. Mætte og veltilpasse - og trætte - går vi tilbage til vores logi og får os et velfortjent 
bad, hvorefter det er på hovedet i seng, så vi kan være friske til det sidste stræk hjem i morgen. 
 

 
 

Lørdag den 6/7. 
 
Vi starter på det sidste stræk klokken 08.35 og alt går glat, indtil lidt nord for Kassel. Her bliver vi 
forsinket ca. 40 minutter på grund af kø. Samtidig med at vi kører, måler vi køen i den modsatte 
retning. Den er på 12 kilometer! 
Da vi kommer frem til Puttgarden, er der 2 km. kø ved billetlugerne. Det tager os 1½ time at nå 
igennem køen - og derefter endnu ca. 2½ times ventetid for at komme med en færge! 
 
Endelig - da klokken er ca. 24.00 er vi hjemme og efter at have tømt bilen og lige slappet lidt af, er vi i 
seng klokken 02.00.  
 
 
Jens Rostgaard Gjerløv. 
Maj 2011. 
 

 

 


