
Rejsenotater fra 

PROVENCE, Fréjus - 2001. 

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. 
Februar 2012. 
 

 

 

1. dag. 

 Vi kører fra Næstved klokken 05.10 (næsten som sædvanlig) - det er meget fugtigt, men regner dog 
ikke. Der er lang kø i Rødby, så vi bliver næsten 1 time forsinket. 

Der er meget trafik og kø på de tyske autobaner, så vi når først frem til Luxembourg klokken 16.15. 
Under vejs er det meget sjovt at se, hvordan man har bygget flotte broer over motorvejene til vildtet. 

Klokken 17.00 kører vi ind i Frankrig og da klokken er ca. 20.10 ankommer vi til hotellet. Det ligner 
ikke dem vi er vant til. Det er meget lille og værelset er kun til 2 personer og der er indgang gennem 
receptionen. Mærkeligt.  

Vi har kørt 1247 km. 

 

 

 

2. dag.  
 
Efter en god nattesøvn, er vi klar til at sætte kursen mod Fréjus - det er meget varmt.  
Ved Lyon tager vi den "gamle" vej, d.v.s. gennem Lyon og fortsætter ad N7 mod Valence. Derfra 
fortsætter vi på motorvej, hvor der er tæt trafik og vi er fremme i Fréjus klokken ca. 16.30. 

Først får vi en forkert lejlighed (1 værelse), som må byttes til én med 2 værelser - det gik lidt ud over 
udsigten. Efter at have pakket ud, går vi i Géant og handler (der er kun 5 min. gang derover) og der er 



fyldt med mennesker. Vi får dog hvad vi skal have og skynder os hjem for at grille. Glemte jeg at sige, 
at vejret selvfølgelig er pragtfuldt? 
  
Vi har kørt 583 km. 
 

 

 

 

3. dag.  

Vi står op klokken 08.00 og jeg henter morgenbrød. Det er meget varmt. (Senere erfarer vi, at 
temperaturen er ca. 5ºC højere end normalt for årstiden!)  

Vi kører en tur til Port Grimaud og køber skinke hos "den sjove mand", selv om det er dyrt. Helle køber 
også nogle flotte akvareller. Derefter går vi ind på campingpladsen og handler det sidste, hvorefter vi 
kører hjem og spiser frokost.  

Eftermiddagen bliver tilbragt ved stranden. Om aftenen griller vi og senere går vi en tur ind til havnen i 
Fréjus. 

 

 

 

4. dag.  

Vi starter med at gå i Géant og handle ind til dagen. Helle køber en flot dug til altanbordet, fordi det 
ikke er alt for kønt at se på. Resten af formiddagen er vi på stranden. 
  
Efter frokost går vi ind til Fréjus by og udforsker den. Bland andet køber vi vin i cooperativet.   

Efter aftenens grill, går vi en tur til havnen. Da vi kommer hjem, bliver vi indbudt til at spille petanque 
med franskmændene.   

Det har vi en virkelig sjov aften ud af. 

 

 

 

5. dag.  

I dag må jeg op til bageren, fordi brødet nede i receptionen er épuisé (udsolgt). Efter morgenmaden 
går turen til Géant for at gøre dagens indkøb - det bliver bl.a. til store flotte laksestykker til aftengrillen. 
  

En god del af dagen tilbringes på stranden og det kan godt mærkes om aftenen, da vi sidder ved 
grillen. Det er også dagen hvor Helle skriver postkort og jeg sender e-mails. 

 

 



6. dag.  

I nat har vi ikke sovet for godt på grund af for meget sol i går og mange myg i soveværelset. Vi 
beslutter os for at blive hjemme fra stranden i dag og kører i stedet for til Port Grimaud og handler i 
Casino, for at se noget andet.   

Efter frokost bliver det temmelig varmt, 30ºC, så vi beslutter os for at køre en tur til Fayence, som 
ligger ca. 30 km. inde i baglandet. Det er en meget smuk tur og vi holder bl.a. kaffepause ved Lac de 
St. Cassien. Vi er tilbage i Fréjus omkring klokken 17.00.   

Igen griller vi til aften og senere er vi på aftentur inde på havnen, hvor vi får pandekager. 

 

 

 

7. dag.  

I dag er det overskyet, så vi beslutter os for at gå en tur ind til byen. Det viser sig, at der liv i den, så vi 
sætter os på torvet og får lidt at drikke og ser på "livets gang".   

Om eftermiddagen går vi til stranden, men det trækker op til regn og torden - og det fik vi også! I 
stedet for, kører vi ind til et stort marked.   

Om aftenen er vejret igen blevet normalt, så vi kan gå vores sædvanlige aftentur og vi slutter af med is 
på McDonald´s. 

 

 

 

8. dag.  

Så er der fuld sol igen, så turen går til stranden og i vandet  -  herligt.   

Så opdager vi, at vi har kakerlakker! Ved tilberedningen af aftensmaden jagter vi 3 kakerlakker og får 
slået dem ihjel. - Nu er vi oppe på 8!  Rimeligt ulækkert! 

 

 

 

9. dag.  

I dag er det markedsdag i Fréjus, så det bliver selvfølgelig besøgt. Det bliver til endnu en rund dug og 
en lille halskæde til Elisabeth. På vejen hjem er vi inde på apoteket og købe en masse medicin imod 
myggestik, som Helle er stærkt plaget af.   



Efter at være kommet hjem, informerer vi receptionen om vores "husdyrhold" og de tager action på 
det, på en meget pudsig måde. Derefter tager vi i Géant og køber ind til weekenden - incl. midler mod 
kakerlakker! 

 

 

 

10. dag.  

Så er der bid i kakerlak-fælderne!  -  

Der er 2 store og 7 små, samt 1 lille i soveværelset! Vi er nede i receptionen og taler med dem, hvilket 
resulterer i, at vi får en anden lejlighed, et stykke fra den gamle! 

Om eftermiddagen er vi i Fayence for at besøge Margit, Erik, Jytte og Egon, hvor vi har det rigtig 
hyggeligt. Vi er hjemme klokken 19.00.  

 

 

 

11. dag.  

Vi sover nogenlunde i vores nye lejlighed, til trods for, at det stadig er meget varmt om natten. 

Vi er tidligt oppe og i Géant at handle, fordi det er i dag Susanne og Per kommer. Der er mange 
mennesker, men vi kommer da igennem det. Da de ankommer er Per dårlig, han har problemer med 
sin ene arm, som er mere eller mindre følelsesløs! Det er ikke godt. Susanne, Helle og jeg går en tur 
til stranden, mens Per bliver hjemme og hviler sig. 

Om aftenen griller vi store laksestykker og slutter af med at gå en lang tur, hvorefter der er nightcabs - 
og vist nok mere end 1!   

En dejlig dag…. 

 

 

 

 

12. dag.  

Vi viser Susanne og Per Port Grimaud og får os en tår at drikke på torvet. Derefter går vi over på 
campingpladsen, så de også får set den. Derefter tager vi over i Géant og handler, hvorefter vi kører 
hjem og spiser frokost. Menuen står bl.a. på paella, købt i Géant. Om eftermiddagen går Susanne, 
Helle og jeg til stranden og Per kommer så senere.   



Igen griller vi til aften og bagefter spadserer vi en tur ind til Fréjus, hvor vi vil vise Susanne og Per 
arenaen. Men desværre, den er lukket af, på grund af et kommende arrangement - ærgerligt.   

Derefter går det hjem til vore nightcaps. 

 

 

 

13. dag.  

Vi er tidligt oppe. Susanne og Per kører klokken 06.30, så de undgår at køre i den værste hede.   

Vi rydder op og vasker tøj, hvorefter vi går på marked i Fréjus og køber dækkeservietter. Derfra tager 
vi  på udsalg i Géant, hvor der bl.a. bliver købt kondisko og tennissko.   

Efter frokosten kører vi en tur imod Cannes og tilbage ad N7, d.v.s. rundt om Ésterel-bjergene. Det er 
en meget smuk tur. 

 

 

 

14. dag.   

I dag blæser det temmelig voldsomt, så vi går ned til stranden for at se, om vi eventuelt skal pakke 
sammen. Dér bliver vi bogstaveligt talt sandbæst og vi beslutter os til at pakke sammen.   

Klokken 13.00 er vi klar til afgang, hvorefter vi kører til Carrefour og tanker bilen og køber en kjole til 
vores nevøs lille pige. 

Klokken 14.13 kører vi ud af Fréjus og klokken 16.00 forlader vi motorvejen ved Orange (frakørsel 21) 
og klokken 16.35 er vi hos Susanne og Per. Inden vi foretager os noget andet, kører vi ned i caven og 
handler vin og bagefter til Vaison-la-Romaine og køber oliventræ. 

Vi har en hyggelig aften og er bl.a. på torvet at få drinks.   

Vi har kørt 252 km. 

 

 

 

15. dag.   

Så er det dagen, hvor vi begynder vores hjemtur. Vi kører fra Susanne og Per klokken 07.30 og tager 
N7 nordpå. Der går fint der op ad og klokken 12.00 er vi kommet ud af Lyon og kører videre ad 
A6/E15. Klokken 13.10 spiser vi frokost i Macon.   

Klokken 17.00 er vi i Luxembourg og klokken 18.00 når vi Tyskland. Vi har bestilt værelse på Etap 
hotellet i Giessen og dér ankommer vi klokken 20.25.  



Mens jeg booker ind og bærer op, henter Helle burgere og så er det ellers hyggetid med burgere og 
vin på værelset.   

Vi har kørt 1004 km. 

 

 

 

16. dag.   

Vi er tidligt oppe efter en nat med tordenvejr og klokken 07.30 forlader vi Giessen. Omkring 
Hildesheim kommer vi til at holde i en 15 km. lang kø. 

Det tager 1 time og vi beslutter os for at forlade motorvejen og først køre ind på den igen mellem 
Hamburg og Lübeck. Det bliver en drøj tur, den tager lang tid, men er til gengæld mere afvekslende. 

Klokken 16.00 er vi i Puttgarden, klokken 17.15 er vi i Rødby og klokken 18.19 er vi hjemme. 

Vi slutter turen med at tanke bilen op, så vi kan få lavet et regnestykke over benzinforbruget. 

Vi har kørt 740 km. 
 
 
 
Jens Rostgaard Gjerløv. 
Februar 2012. 
 

 

 


