
Rejsenotater fra 

LANGUEDOC - ROUSSILLON - 1997. 

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. 
Januar 2012. 
 

 

 

Vi starter klokken 04.45 med at hente Elisabeth. Derefter går det i "rask trav" til Rødby, hvor vi når en 
færge klokken 05.30. Klokken 08.15 passerer vi Hamburg og klokken 08.40 holder vi pause på 
Brunautal. Klokken 12.00 er vi ved Kassel, hvor vi spiser frokost.  

Det er koldt, vi fryser - og så regner det!  

Klokken 17.00 når vi Frankrig og klokken 18.00 er vi fremme ved vores hotel, efter at have handlet vin, 
brød, m.m. i Super U.  

Vi har kørt 1109 km. 

 

 

 

Vi starter sent - klokken 09.30 og inden klokken 10.00 er vi nået til Schweiz, hvor en venlig tolder 
anbefaler os en flot vej mod Delle. Derefter køres mod Delemont og endelig ad vej nr. 18 til 
Saignelégier, for at slutte i Chaux de Fonds.  

Det er en flot vej gennem den del af Alperne, som kaldes Jurabjergene.  

Klokken 11.15 er vi kommet uden for byen. Vi drikker kaffe, samtidig med at vi fryser! Derefter begiver 
vi os videre mod Vue des Alpes. Desværre hænger skyerne så lavt, at det ikke giver et ordentlig 
indtryk af det flotte sceneri. 



Videre går det mod Neuchâtel langs søen Lac de Neuchätel. Klokken 13.00 spiser vi frokost uden for 
Yverdon. Derefter går det videre til Lausanne, som vi når klokken 14.00 - flot by - nem at finde ud af.  
Så kører vi langs søen Lac Léman mod Vevey - også en flot strækning - med vin terrasser på vores 
venstre hånd og søen og Alperne på vores højre hånd. 

Klokken 16.50 er vi i Italien efter at have kørt 11,5 km. gennem Mont Blanc-tunnelen og betalt 195 FF. 
Solen skinnede også i Italien  - fantastiske bjergoplevelser.  

Tæt ved Col Pt. St. Bernard er vi oppe i 2188 meters højde og Elisabeth er ude for at lave snebolde! 
Klokken er nu blevet 17.50. 

Vi handler i Bourg St. Maurice og spiser aftensmad ved 19-tiden uden for byen.  

Så går det mod Albertville, derefter motorvejen mod Montélimar. Nu er det om at komme ned til vores 
hotel og få hvilet ud. Det har været en flot dag med mange indtryk og klokken 22.30 når vi endelig 
vores hotel - godt trætte.  

Vi har kørt 656 km. 

 

 

 

Så er det dagen, hvor vi skal ned til vores bestemmelsessted, Port- Barcarès, nær ved Perpignan. 

Vi starter klokken 08.30 og er lige inden om en bager efter croissanter til formiddagskaffen. I dag er 
det varmt, men dog stadig overskyet og Elisabeth er ved at "gå i sort" på grund af vejret (læs: 
manglende sol). 

Da klokken er blevet ca. 10.00 passerer vi Montpellier og kører ind for at drikke kaffe. Klokken 11.20 
kører vi fra motorvejen syd for Narbonne og ringer til Annette og Tommy og meddeler, at vi vil være 
fremme i løbet af ca. 20 minutter. 

Vel fremme, bliver vi modtaget med champagne på terrassen. Herligt! 

Derefter kører vi alle i byen for at handle ind til de næste par dage, så vi kan begynde at slappe af. 
Om aftenen, da vi skal til at grille, begynder det at regne - det bliver ved og ved - øv for en oplevelse.  

Vi har kørt 351 km. 

 

 

 

Tidligt næste morgenen, klokken 06.30, kører Annette og Tommy mod Danmark - ferien i det franske 
er ved at være overstået for dem. Det er godt kørevejr, tørt og overskyet. 

Vi er lidt kvæstede efter gårsdagen strabadser, men op ad dagen  klarer det  op, både på kvæstelser 
og på vejret. Det klarer så meget op, at Elisabeth når at blive temmelig rød af middagssolen på 
terrassen.  

Over middag pakker vi rigtigt ud og går os nogle gode ture i området. Blandt andet ser vi færgen 
"Lydia", der ligger på land og bruges som restaurant og Casino.  



Om aftenen kommer der et stort orkester, med lys, røg, m.m. og underholder os på den store, 
nærmest manegeagtige, runde plads der er i midten af lejlighedskomplekset.   

Det er faktisk temmelig godt.  

 

 

 

Det er dejlig vejr. Elisabeth og Helle starter dagen med en løbetur, hvorefter vi alle tre kører til 
Carrefour for at handle, inden det bliver alt for varmt (der er i øvrigt ca. 14 km. dertil). Så pakker vi for 
at gå til den lokale strand, som befinder sig i "lagunen", men dér er ikke for godt. I stedet spiser vi 
frokost og derefter betaler vi, for at komme ind på swimmingpool-området.  

Desværre holder det gode vejr ikke ret længe, så vi beslutter os for at køre en tur rundt om lagunen i 
stedet for. Det bliver en flot tur, hvor vi bl.a. besøger Le Château de Fitou og byen Treilles.  

Vi kommer til at spise sent i dag. Dagens højdepunkt var næsten, da der gik ild i posen med trækul - 
ganske morsomt!  

 

 

 

Klokken er 09.15 og vi har besluttet os for at køre til Andorra i dag. Desuden er vejret igen 
ubestemmeligt, så vi mister ikke en stranddag.  

På vejen, uden for Prades, kan vi se, at der er gjort klar til Tour de France 1997. I det hele taget er der 
gjort meget ud af rundkørslerne i denne del af landet. Klokken 12.17 holder vi i kø for at komme ind i 
Andorra. Selve byen er en skuffelse - den er så turistpræget, at det hviner ud i øregangene! Vi kører 
gennem landet, til passet Pas de la Casa, hvor vi handler lidt ind.  

Klokken 15.50 kører vi derfra og er hurtigt tilbage i Frankrig. På vejen hjem gør vi holdt i den gamle 
borg by Villefrance-de-Conflent, hvor vi købte en vindharpe. 

Vi har kørt meget i bjergene og det har været en meget, meget flot og storslået tur, ingen tvivl om det 
Til gengæld var Andorra  dog en skuffelse for os. Nu behøver vi ikke tænke på, at vi gerne vil besøge 
den. Klokken ca. 18.00 er vi tilbage i lejligheden. 

Vi har kørt 393 km. 

 

 

 

Så er mistralen her - tror vi nok! Det blæser 3 - 5 pelikaner! Elisabeth starter dagen med en tur på 
rulleskøjter og sidst på formiddagen, kører vi til Perthus, en lille grænseby mod Spanien. 



Betaler for parkering og så skal der handles billigt LaCoste-tøj!!!  Det er en parodi og vi morer os 
ganske kosteligt over dette gedemarked, så efter en time er vi allerede på vej hjemad igen - uden at 
have købt noget! 

På vejen stoppede vi i le Boulou for at få en hamburger - det var alt hvad vi brugte penge til, på den 
tur! 

Klokken 14.00 er vi hjemme og skynder os ned til poolen, for at nyde de sparsomme solstråler.  

Vi har kørt 127 km. 

 

 

 

Igen er vi tidligt oppe for at køre i Carrefour og handle - og igen er vejret ustabilt!   

Helle skriver en masse postkort med det resultat, at hun har problemer med at købe frimærker hvor vi 
bor, fordi hun ikke har købt postkortene samme sted!  

Senere på dagen kører vi ned til stranden ved Middelhavet - en køretur på ca. 3 km. -  hvor vi nyder 
solen lidt. Det er nu noget andet, at være ved en rigtig strand, frem for at ligge ved en swimmingpool. 

 

 

 

Vi har en frygtelig nat uden ret meget søvn, på grund af larmende danskere!  

Alligevel er vi tidligt oppe og afventer, at Elisabeth´s ven skal ringe og fortælle hvornår han kan være 
fremme. Han ringer og forventer at være fremme klokken 13.00, så vi kan godt nå at komme til 
stranden et par timer og bade. Som sagt kommer han klokken 13.00 og vi får et lille glas og hygger os 
om eftermiddagen.  

Om aftenen regner det igen voldsomt!!! 

 

 

 

Igen har vi regn om natten, men dog sol om morgenen og kraftig blæst. Der er heller ikke megen 
varme og det blæser stadig kraftigt! Vi tager i Carrefour og handler og på postkontoret for at få 
frimærker og sende postkort. Senere på dagen tager vi en tur til stranden og om aftenen griller vi.  

Det er også dagen, hvor de unge lufter rulleskøjterne, men vi gamle nøjes med at spise is...! 

 

 



Vi har besluttet os til at køre en tur til Spanien i dag, så da klokken er 08.40 er vi på vej ud af byen. 
Vejret er meget blæsende, men heldigvis skinner solen. I byen Collioure - som  går for at være et af 
Frankrigs smukkest beliggende fiskerlejer ca. 10 kilometer nord for grænsen til Spanien - kommer vi 
forbi Le Château Royal de Colliour. Slottet var Mallorca-kongernes og dronning Anne af Aragoniens 
residens, foruden deres slot i Perpignan. 

Det er en meget flot tur langs kysten, med den ene by efter den anden, lige ned til Middelhavet. 
Klokken ca. 10.30 når vi Spanien og da vi kommer til byen Colera, vender vi om.    

Vi har kørt 174 km. 

 

 

 

I dag vil vi til Carcasonne og kører hjemme fra klokken ca. 08.20. Vi kører gennem Rivesaltes, følger 
foden af Pyrenæerne ad D 177, mod Foix. Elisabeth ringer og gør os opmærksom på, at vi er kørt fra 
vore "mulepose" med mad og kaffe! Bare ærgerligt. Så må vi handle lidt ind under vejs. 

I Maury kører vi op i bjergene for at se borgrester, der er bygget på kanten af klipperne som forsvar 
mod bl.a. spanierne. Det første vi ser, er Château de Quéribus i 730 meters højde. Det andet vi ser, er 
Château de Peyrepertuse i 500 meters højde. Meget flot og imponerende. 

Ved St. Pierre de Lys kører vi gennem nogle fantastiske bjerge (D 117). Der er masser af Kathar 
borge i området og bjergene er fyldt med huler. 

Klokken godt 12.30 kan vi se la Cité (borgen i Carcasonne). Efter at have brugt en times tid på at se 
borgen, som er et imponerende bygningsværk, kører vi mod Narbonne. Ved et uheld, kommer vi ind i 
selve centrum af byen, men den er forholdsvis nem at finde ud af, så vi finder hurtigt den rette kurs 
igen. Inden vi kommer hjem, handler vi i Geant og så går det hurtigt hjemad. Det er blevet temmelig 
varmt (30,2° C i skyggen), så vi sveder og ønsker kun at komme hjem på terrassen og få en kølig 
drink.  

Klokken 15.40 er vi heldigvis hjemme.  

Vi har kørt 290 km. 

 

 

 

I dag skinner solen (langt om længe) og blæsten er løjet noget af, så vi gør os hurtigt klar til at tage til 
stranden. Det er bare dejligt. Så hjem at spise frokost - og der ned igen. Da vi mødes om aftenen, er vi 
alle temmelig røde. Men sikken en dejlig dag. - Og så er det i øvrigt den første dag i vores ferie,  hvor 
vi har den velkendte sydfranske varme og sol!  

Om aftenen er der igen et stort orkester, med stort opsat sceneri, masker, lys, røg, m.m. Ganske 
imponerende! 

 



Igen i dag, har vi flot vejr. Vi beslutter os tidligt for at køre en tur til Bouleternère for at se et sted, hvor 
vi muligvis skulle have boet.   

På tilbagevejen handler vi ind i Carrefour - spiser en hamburger på McDonald´s  da klokken er mange 
- og skynder os hjem for at få en dukkert i Middelhavet.   

Senere på dagen trækker det op til regn og det tordner i det fjerne! 

 

 

 

Endnu en dag hvor vejret er varmt, men til gengæld overskyet. Deprimerende! Om formiddagen går vi 
en tur i området og ved frokosttid beslutter vi os for, at køre en tur til Thuir - mest for at der skal ske 
noget.  
Her ser vi en stor og meget kendt "Cave" (vinkælder), hvor de fremstiller næsten alt muligt, bl.a. 
Cinzano, Pastis, Dubonnet, m.m.  

Stort set alle deres vinfade er lavet af egetræ, den største indeholdt over 1 million liter! Det var 
imponerende. 

 

 

 

Det har været en frygtelig nat med utrolig meget larm, råben og skrigen fra de unge mennesker, så vi 
har besluttet os for at  køre hjem i dag. 

De unge vil videre til Provence, så efter at have vinket farvel til dem klokken 10.00, går vi i gang med 
at gøre rent. Igen i dag er vejret blæsende og overskyet.  

Klokken 13.00 er vi færdige med rengøringen og turen hjemad starter. Klokken 14.00 er vi lige inde på 
McDonald´s i Narbonne for en hurtig hamburger og så går det videre ad hovedvej og landevej mod 
nord.  
Klokken 15.19 må vi desværre konstatere, at det går for langsomt med at komme frem via 
hovedvejene, så vi kører ind på motorvejen, bl.a. for at undgå at komme ind i Montpellier. 

På et tidspunkt stiger temperaturen et kort øjeblik op på 33,2° C, så der er faktisk temmelig varmt i 
bilen. 

Klokken 16.50 er vi nået til Montelimar, hvor vi holder kaffepause. Videre går det mod Lyon. Radioen 
har advaret mod trafikuheld ved Lyon, så vi bliver rådet til at tage en anden vej uden om byen. 
Klokken 19.00 er vi kommet uden om og er på vej mod Bourg-en-Bresse. Herefter kører vi forkert op 
til flere gange på grund af træthed, men til sidst kommer vi ind på motorvejen igen og får sat kursen 
mod Mulhouse.  

Klokken 22,52 ankommer vi til hotellet i Sochaux, hvor trængslerne fortsætter, idet vi ikke kan få vores 
reservation til at virke.  

Årsag: Fejl på Eurocard!  



Heldigvis er værtsparret vågne og kommer ud for at hjælpe os. Endelig kan vi komme i seng, efter en 
hård nat - og lang dag!  

Vi har kørt 835 km. 

 

 

 

Sidste dag! Efter en god nattesøvn og et godt morgenmåltid er vi klar til at starte på feriens sidste 
etape mod Danmark klokken 09.00.  

Solen skinner!  

Klokken 09.40 kører vi ind i Tyskland og en halv times tid senere, stopper vi for at drikke kaffe. 
Klokken 12.30 passerer vi Frankfurt, hvorefter det er tid til at spise frokost: Bochwurst. Klokken 14.40 
når vi til Kassel, hvor eftermiddagskaffen bliver indtaget.   

Det er stadig meget varmt, også da vi når Puttgarden klokken 18.15. Her er der stor trængsel, så det 
er spændende, hvornår vi kan komme med en færge. Vi er heldige og kommer med klokken 19.05 
men på grund af den store trængsel og tyskernes evige forsinkelser i ferieperioden, afsejler færgen 
ikke før klokken 19.50!  

 

 

 
Vi får os en dejlig engelsk bøf på overfarten og får handlet lidt og så ellers lige slappet lidt af. Klokken 
22.00 er vi hos Annette og Tommy, som ville give en velkomst øl - det var også lige det vi trængte til, 
oven på en lang og drøj tur.  
 
Da klokken var 24.00 er vi hjemme hos os selv.  
 
Vi har kørt 1104 km. 

 

 

Jens Rostgaard Gjerløv. 
Januar 2012. 
 

 
 


