
Rejsenotater fra 

PROVENCE, efteråret  2000. 

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, er der mulighed for det på følgende adresse: 
http://www.gjerlov.org/rejsebreve 
 
Jens Rostgaard Gjerløv. 
Januar 2012. 
 

 

 

1. dag, fredag den 10/11.  

Vi kører fra Næstved klokken 04.15 i alle tiders flotte vejr og satser på at nå en færge klokken 05.45 - 
det lykkes. 

Efter 300 km. tanker vi bilerne op og klokken er blevet 09.15, hvorefter vi fortsætter til klokken ca. 
11.30, hvor vi spiser frokost mellem Kassel og Frankfurt. Efter tankning af benzin og kaffe, kører vi 
videre mod Karlsruhe og klokken 16.10 når vi grænsen til Frankrig. 
 
I Besancon går det galt og vi mister kontakten med Annette og Tommys bil i en rundkørsel!  Det koster 
os 1 time og først klokken 19.00 er vi langt om længe fremme ved hotellet, hvor vi hurtigt - og lettede - 
kommer i gang med at hygge os og ”drukne” trængslerne. 
 

 
 

2. dag, lørdag den 11/11.  

Vi er tidligt oppe, kun for at konstatere, at det er frostvejr med -1.5
o
C og dermed også rim på 

bilruderne! Bortset fra de kolde facts, er det et flot syn. Vi starter dagen med at køre ad landevejen 
mod Lyon og klokken 12.15 er vi syd for Lyon, ved Les Pins (N7), hvor vi stopper for at nyde synet af 
Mont Blanc i Schweiz.  
 
I Vienne kører vi langs Rhône-floden og det er utrolig flot. Klokken ca. 14.00 er vi nord for Valence og 
kører ind på motorvejen, for at komme uden om byen og ved frakørsel nr. 19 kører vi igen fra 
motorvejen.  
 



Klokken 16.30 er vi fremme i Maubec. Det er stadig lyst og vi får set vores fantastiske (læs: store) hus, 
som skal være vores hjem i de følgende 7 dage. Om aftenen får vi kylling med dertil hørende vine!  
Og vi føler os som herremænd.  
 

 
 

3. dag, søndag den 12/11.  

Efter en god og velfortjent nattesøvn, kører vi mod Mont Ventoux - desværre for at finde vejen lukket 
resten af året, på grund af risiko for sne. Så går turen mod Villedieu, hvor vi bl.a. kender et godt vin 
cooperativ, så vi kan få  ”tanket op”. Derefter kører vi op til Susanne og Per, hvor vi bliver budt på 
frokost - rigtig hyggeligt. 
På vejen derfra, besøger vi et andet vin cooperativ, som Susanne og Per anbefaler - St. Maurice - for 
at købe lidt mere vin.  Vi får alle tiders behandling og bliver også inviteret til ”Primeur-fest”, men takker  
pænt "Nej".  
Omkring klokken 16.30 er vi tilbage på ”vores Château”. 
 

 
 

4. dag, mandag den 13/11.  

Klokken ca. 10.00 kører vi fra Maubec. Første stop er Avignon, hvor vi ser Pavepaladset og St. 
Bénézet-broen. 
 
Dernæst handler vi ind til frokost og aftensmad, hvorefter vi kører til Pont du Gard, hvor frokosten 
bliver indtaget, med udsigt til den imponerende gamle akvædukt. Desværre er den øverste overgang 
blevet lukket for flere år siden, det var ærgerligt.  

Efter denne storslåede oplevelse går turen hjemad. Det er så småt begyndt at regne en lille smule og 
klokken 16.30 er vi tilbage. 

Det bliver hygget med madlavning - Bøf Bourguignon - og godt med vin.  Det er også dagen, hvor der 
bliver skrevet kort. 
 

 
 

5. dag, tirsdag den 14/11.  

Igen er vi på farten. Klokken 10.00 sætter vi kursen mod Salon-de-Provence og derfra videre til Arles, 
hvor vi ser Van Gogh´s berømte Langlois-bro og huset hvor han boede. 
 
Dagens frokost bliver indtaget ved foden af Abb

e 
de Montmajour, hvorefter vi kører mod les Baux-de-

Provence og videre gennem Chaîne des Alpilles, som er meget imponerende. Her fandt man i 
1850´erne Bauxit, som bruges til aluminiumsfremstilling.  
 
Derefter kører vi i flot solskinsvejr ad den lange og flotte allé mod St. Remy-de-Provence og Cavaillon 
og er hjemme omkring klokken 15.30. Resten af eftermiddagen nydes på terrassen. 
 

 
 

6. dag, onsdag den 15/11.  

Vi starter tidligt og kører til L`Isle-s-la Sorgue, hvor vi håber at gøre nogle gode indkøb, men byen 
virker nærmest uddød! Så går turen til Cavaillon, hvor det stadig er umuligt at parkere, så det ender 
med, at vi kører hjem og drikker formiddagskaffe.  



Derefter tager vi en rask tur op til Oppède-le-Vieux, som er en hyggelig lille by nogle få kilometer fra 
Maubec. Vi er hjemme igen klokken 13.00 til frokost og begynder derefter så småt, at gøre klar til 
aftenens udskejelser. 
Susanne og Per kommer til middag og vi har en dejlig og hyggelig aften sammen.  
 

 
 

7. dag, torsdag den 16/11.  

I dag kører vi mod øst, mod Bonnieux, ad en meget flot vej. Undervejs handler vi i det lokale vin 
cooperativ. 
 
Derefter kører vi ud til en gammel bro, Pont Julien, hvor vi drikker formiddagskaffe og derfra kører vi 
op i Cedertræs-skoven, hvor vi går os en lang tur. Det var ren natur..... 
 

Vel hjemme, kører Helle og jeg ind for at handle lidt mere vin og da vi kommer tilbage, har Tommy 
inviteret gæster. En dansk  ”vinimportør” og hans medhjælper kommer over til en øl og et glas vin og 
fortæller lidt om, hvordan sådan noget foregår og de fortæller også lidt om området..... 

 

 

 

9. dag, lørdag den 18/11.  

Afgang klokken 07.40 mod Danmark, det er koldt  -4-5ºC. Det går uden problemer via N7 og vi 
kommer bl.a. gennem Orange, Montèlimar, Villefrance og Mâcon, hvor sidstnævnte by er flot pyntet 
med blomster. Vi krydser Saône-floden og kan rigtig se, hvordan den er gået over sine bredder. 
 
Syd for Chalon-s-Saône kører vi ind på motorvejen A6, for at få kørt de sidste ca. 300 km. til Metz. Det 
når at blive både mørkt og koldt, inden vi når frem til hotellet klokken 18.45. 
 
Så hentes der mad hos McDonald´s og vi får os et par velfortjente glas vin.  
 

 
 

10. dag, søndag den 19/11.  

Efter en god nattesøvn, er der afgang klokken 07.10. Vi kører gennem Luxembourg, hvor Tommy 
hjælper med at starte en BMW og derefter fortsættes hjemturen ind i Tyskland. 
Så går det ellers nordpå via Münster, klokken 12.15 Osnabrück, hvor Annette giver frokost, klokken 
14.00 Bremen og klokken ca. 15.00 Hamburg. Det har regnet en del af tiden.  
 
Klokken ca. 16.30 er vi i Puttgarden og kommer med en færge klokken 16.45. Klokken 18.30 er vi 
hjemme. Det sidste vi laver den dag, er at tanke bilerne op ude på Jet.  

 
 
Jens Rostgaard Gjerløv. 
Januar 2012. 
 

 


