FRANKRIG
Cotes du Rhone - Gorge du Verdon
St. Tropez - Bourgogne
12-20/9 2003

Deltagere: Autocamper -' Ruth '- Kirsten - Jens Erik - Susse - Mik.
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Susse og jeg kommer først sent
fra arbejdet Og bliver ringet op
fra Erritsø at de står klar
pakket ved vejen. Så vi får
ekstra travlt og får sagt farvel
til Nana og når Gråkjærsvænget
kl. 17.30.
Så går turen til Kruså Fleggård. Vi får handlet godt ind
for ca. 137 E, ingen 'Musk', men
'Scorpio' uden alkohol denne
gang.

Vi har vanskeligheder med at
finde ud af Vassersleben og
når landsbyen Niehues uden
problemer og finder derfra
motorvejen sydpå.
Vi spiser aftensmad lidt før
Hamburg.
Det kører bare der udad og
Susse og jeg forsøger at sove
på 1. sal under kørslen, men
har af frygt for at gå glib af
nogle af de huller Jens Erik fandt på denne tyske motorvej, ikke lukket
et øje før der blev satset på nogle timers søvn også for Kirstens og Jens
Eriks vedkomne et sted nord for Frankfurt.
Kl. er 03.00 og vi har tilbagelagt 630 km.
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FREDAG den 12/9 2003
Rastepladsen 'BITTE SAUBER HALTEN' nord for Frankfurt.
Vi står op kl. 07.30. Brødristeren
er væk så rundstykkerne bliver
ristede på stegepanden. Vejret er
halvskyet og jeg starter dagen ved
håndhjulet og når kun ca. 2 km. før
vi sidder i en alvorlig 'stau'. Her
sidder vi næsten helt stille i 2
timer før vi af politiet bliver ledt
ud gennem et stykke skov til U vej
no. 14 .
Vi kommer via den tilbage på motorvejen nord for
Alsfeldt og stopper for diesel og frokost kl. 14
lidt nord for Mulhouse.
Vi kører ind i Frankrig kl. 16. Finder ud af at vi
har glemt frankrigs- bøgerne, så vi må finde ud af et bekendt
overnatningssted - det bliver Fleurie i Beaujolais,
det sted vi boede på sidste år.
I en lille by på vejen finder vi en bager der har åben
kl. 20 .
Her vi kan købe vort første franske baguette i år.
I mørkningen når vi den velkendte C-plads og så skal
vi have vores første måltid i Frankrig - Pølser,
baguettes, rødvin, kaffe og Knudsens cognac.
Det bliver sengetid kl. 22.30

Vi har i dag kørt 759 km
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LØRDAG 13/9 2003

La Grappe Fleurie

Beaujolais

Op kl. 08.15 The kaffe+flergangsblomster på sengen.
Det nye bord bliver slået op, solen
skinner og det er Store-Bade-Dag.
(2 feminine støndere fra Fredericia

står og jamrer sig under den varme
bruser i beaujolais. Kirsten 1 time Susse i 58 min.)
(Jens Erik tager et hurtig bad og
jeg et 'lynbad'!)

Vi køber 3 flutes og 3 croissanter
hos Campingfatters bror, der med sin lille Renault holder brødudsalg på
C-pladsen og de bliver spist til morgenmaden, især de 3 sidstnævnte !!!!
Vi kommer først afsted kl. 10.30 , gør holdt på torvet i Fleurie, handler
ost, frugt og 2 flasker beaujolais vin (Moulin-A-Vent) og yderligere 2
baguettes.
Vi kører på motorvejen før
Villefrance og kommer med Ruth's
hjælp uden problemer gennem
Lyon. Vi når til Vienne, krydser
Rhonefloden og er lige pludselig i
Condrieu - kører ind til en
bondemands datter, der på
engelsk fortæller at hun kan tale
kinesisk; hendes fader dukker op
og efter at have smagt hans vin
køber vi 2 flasker condrieu fra
den mark, som lå oppe på toppen af bjerget i baggrunden. (17 E stk.)

Vi er i Cotes Roti og møder pludselig skiltet Chateau Grillet, jeg forsøger
at forhindre bilen i at køre i den retning, men forgæves, vi kører op af
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bjerget - finder ikke chateauet, men en lille sød
by - St. Michelle sur Rhone - med en fantastisk
udsigt over Rhonedalen, spiser frokost og nyder
solen-det er ret varmt. Der serveres friterede
frølår i 'Aubergen' overfor kirken.
Vi kører ned og videre ad motorpisten til Orange.
Kører næsten direkte til Chateau Neuf du Pape,
finder den kommunale C-plads (skummel), betaler
en skummel mand for bil, 2 voksne og 2 børn
(Kirsten + Jens Erik), finder et skummelt sted
med et skummelt el-stik. Der er mange unge skumle vinplukkere på
pladsen.Jens Erik løber en tur og vi andre samler os sammen over en
ginogtinic og en øl til at vandre op til byen for at finde et godt spisested
til den første franske menu. Heldigvis dukker Jens Erik op inden vi er
nået så langt. Planen bliver her efter, at han efter endt bad tager bilen
og kører væk fra den skumle C-plads og parkerer den oppe i byen.

Aften i CHATEAU NEUF DU PAPE
Vi får et lille glas rødvin på torvet og efter at
have konstateret at den fine restaurant oppe
ved ruinen er optaget, finder vi en meget
hyggelig restaurant med 4 menuer som lige
passer til os.
Menukortet er en stor sort tavle, som dagens
menu er skrevet på:
Til forret får vi: Kaninlever pate, Æggepate i
form og Grøntsagssuppe.
Til hovedret: Andebryst med pesto, Sværdfisk og Spagetti.
Til dessert: Tarte de Pommes og sorbet.1 flaske Rose og Rødvin begge
gode landvine. 89 E. for alt det hele og det smagte bare lækkert.
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Vi overnatter oppe på borgens
parkeringsplads under et
mandeltræ og har dermed
droppet den Skum… C-plads.
Det var fuldmåne og det
blæste meget og det var
meget smukt.
i seng kl. 22.30
Har i dag
kørt 286 km.

SØNDAG d. 14/9 2003 CHATEAU NEUF DU PAPE
Op kl. 8. The og kaffe på sengen til
donnaerne. Susse en buket
blomster(plastic)! Det har blæst
meget i nat, det har endda regnet
en smule.
Solen står nu op over slottet og os.
Der er drysset en masse mandler
ned over bilen i nattens løb.
Jeg vandrer ned ad de gamle gader
til bageren nede ved torvet og
køber baguettes og 4 croissanter.
Vi spiser morgenmad og nyder solen
og udsigten over Rhonedalen. Vi går
ned til byen; turistkontoret har
lukket - den eneste bar der har
åben har pedal-wc, så det bliver til
en morgenøl og 3 kaffe, et pedal-wc
til Jens Erik samt en kran til at
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løfte ham op fra hugsiddende stilling
efter endt handling.
(Der er et eller andet med mig og en
rygsæk, som står meget utydeligt i
min erindring, men som jeg ved flere
lejligheder er blevet mindet om at
nævne på dette sted i beretningen så er det gjort - slut.)
Vi handler 2 fl. C.-D.-P vine hos en
sur mutter og Susse og Kirsten 2 fl. Cotes du Rhone lidt op ad gaden.
Kører mod Roquemaure forbi Lirac og finder tilfældig en Tavelvinproducent, der ikke har helt lukket (det er jo søndag). Køber 6
flasker rødlig rosevin og 6 af hans glas.
Så går det videre mod Gigondas. Vi
finder et turistkontor i en by på
vejen, som kan forsyne os med
relevante kort og en
vejbeskrivelse, der er meget
præcis. Vi kører lige til byen og
parkerer på en delvis græsdækket
plads ved siden af torvet med
udsigt til byen og kirken, Les
Dentelles de Montmirail og
vinmarkerne.

Kanon udsigt.
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Eftermiddag og aften i GIGONDAS
Spiser frokost med persilleskinke,
ost og Vieux Pape (åben vin fra
C.D.P.)
Går en tur op i byen og se den
restaurerede klosterruin med kunstudstilling, meget flot lavet.

Vi får et glas rødvin på det 'gamle' sted
og køber 3 flasker Sablet-vin og 2
flasker Gigondas-vin.

Jens Erik løber en tur og Susse og
jeg går op til kirken for at sørge for
at solen går ordentlig ned - på vej op
til kirken ler Susse meget og
hjerteligt af et 'dameskrå's
placering på indersiden af mit
bukseben, jeg kan desværre ikke
tilbyde hende det, da det på grund af
dets intime placering kun kan være
for min egen mund.
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Til aften bliver markisen på
camperen rullet ud og vi spiser
skinke og melon - spagetti med
tunsovs - oste: Mascapone Morbier - Comte.
Dertil rødvin fra Sablet.
Gigondas er badet i lys,
stjernehimmelen er lysende klar,
der er chikader i hegnet, det
eneste der mangler er en strågul
fuldmåne over de takkede
Dentelles de Montmirail
Jeg sover afbrudt i fuldmånens skær,
det gør Susse ikke.
har i dag kørt 76 km.

MANDAG 15/9 2003 GIGONDAS
Op kl.8 The og kaffe på sengen for the ladies. Susse kunstige blomster.
De er begyndt at plukke druer lige neden for bilen. Det er en lidt kold
morgen, men der er fuld blus på solen.
Jens Erik og jeg går for at købe
morgenbrød, men kun for at erfare
via den morgenfriske kroejer, at
man ikke spiser brød i Gigondas om
mandagen, da bageren på denne
ugedag altid har lukket.
Vi starter autocamperen og kører
over Carpantras til Aubagne, hvor
vi handler brød, skinke og rødkit
ost Vieux Panne.
Ruth er forvirret og vores kort er
for stort, så vi kører mod Digne og spiser brunch i l'Isle s. la- Sorgue.
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Kører så via Apt - Digne les Bains
ad små veje til Castellane Pedersens gode C-plads lukkede i
går, så i 'krise' finder vi en anden
C-plads: Notre Dame, der er en
pæn og fin plads i nærheden.

-

Vi går en tur i byen får vekslet
Euro'er til fælleskassen og nyder en
lille 'ting' på torvet.
Der er en del norske nordmænd i
Castellane.
I et supermarked får vi handlet en
menu ind:

Grillkylling, bagt kartoffel, ristet
kæmpe champignon, rejer og ost.
Dertil fransk rødvin af mærket 'Ad
libitum'.
En glad aften på Notre Dame de
Castellane sluttede kl. 22.30
Vi har i dag kørt 221 km.

10

TIRSDAG 16/9 2003 CASTALLAN
Op kl. 8. The - kaffe
liggende - blomster på
sengen (plastic).
Sol, morgendis og
hundekoldt. Jeg vandrer ind
til byen og indkøber den
sædvanlige mængde af
baguettes og croissanter.

Efter spisning bryder vi op og
fordeler os sådan at Jens Erik
løber langs floden mod søen og
vi andre kører op til
supermarkedet og handler.
Vi kører en flot tur langs floden
og møder løberen løbende under
nogle klipper, hvor han så har
løbet 13,5 km.

Vi kører til Lac de Castillon, en sø
med meget grønt/blåt vand. Susse og
Jens Erik bader på livet løs, medens
Kirsten og jeg ser til, at der ikke er
røvere og banditter og nogle, der
kommer galt af sted.
Vi lejer en pedalbåd og sejler et
stykke op ad floden sammen med
mange andre både. Det var en flot
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tur med stejle klipper og
vandfald.
Kirsten og jeg foreslår at vi
gør turen til Middelhavet, når
vi nu er så tæt på, for så at
have mulighed for at
soppe/bade og mærke
stemningen ved Cote d'Azur.
Forslaget bliver hurtigt
godtaget og vi beslutter at
tage af sted med det samme dog er manglende strøm på
bilens batteri lidt af en hindring. Lynhurtigt bliver der etableret kontakt
til et fransk ægtepar, som tilfældigvis er de lykkelige ejere af et par
startkabler. Camperen starter og vi takker og kører til Middelhavet.
Via Aups og Draguignon, hvor vi kører gennem skovområder, der har
været hærget af enorme
skovbrænde, når vi til Port de
Grimaud nær ved St.Tropez.
Vi kører direkte ind på en Cplads, der ligger lige i
vandkanten, som Jens Erik og
Kirsten har været på før.
Kl. er blevet 18.30 og der bades
i Middelhavet i den nedadgående
sols ståler- det er bare varmt og
flot !!!
Menuen hedder: Grilleret kylling og gillieret laks efterfulgt af diverse
oste. Dertil en flaske vin af den røde type.
En dame synger med et band på et lille torv i nærheden - et børnetog
kører rundt og Eric Pouplier fortæller om 'Livet i Provence'.
og kl. er 23.00 og vi har i dag kørt 138 km.

12

ONSDAG 17/9 2003 ST.TROPEZ
Op kl. 8. Sol . The, kaffe pl. blomster. Der
morgenbades. Jeg henter
baguettes i supermarked ved
siden af. Morgenmad i solen.
Det er dejligt
Middelhavsvarmt-varmt.
Dagsplan: Susse er klistret til
stranden.

Jens Erik, Kirsten og jeg går på
sightseeing i Porte de Grimaud. –

Indkøb + skrivning af postkort. Solbadning. - Afgang til Meursault kl.
16.00.

Som planlagt…….så udført…… Vi
kører ud af C-pladsen kl. 16 præcis.

Der er kø ud for St. Maxim og
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'Ruth' driller, så vi vender og når motorvejen ved Frejus og så går det
bare der ud af: Aix, Montelimar, Valance, Vienne, Lyon (hvor 'Ruth' igen
viser sig, som en utroværdig vejviser, hvilket giver os mulighed for at
stifte bekendtskab med nogle af Lyon's industriarbejderkvarterer.) Back on the road again - Macon, Beaune, Grappe d'Or Meursault, hvor Cmutter havde ladet porten stå åben, så vi kunne køre lige ind og holde på
en fin plads med elstik og det hele.
Vi spiser ost og drikker rødvin da der pludselig er Blå blink og sirener lige
uden for C-pladsen.
Vi havde godt nok hørt en sirene nede i byen …men……
Det viser sig, at der er en bilist, der med stor fart har torpederet
postkassen og har smadret bilen. Det vides ikke, hvad der iøvrigt er sket.

i seng kl. 24.00 Vi har kørt 587 km. i dag

TORSDAG 18/9 2003 La Grappe d'Or

MEURSAULT

Op kl. 8.09. The på sengen Kaffe på sengen. (glemmer
blomster i dag)
Jens Erik og jeg vandrer ind
efter morgenbrød. Den gode
bager lige før torvet har
åben.
Morgenmad i solen.
Vi laver en aftale med Cmutter om 3 dages betaling
for 2 overnatninger for så
at få 4 cykler uden
yderligere beregning, medens vi er her.
( Normalt koster 1 cykel 11 E /dgn.)
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Jens Erik løber en tur og vi
cykler ind til byen og handler
persilleskinke og brød. Så en tur
på slottet (15 E) med smagning
af de forskellige vine, når endda,
uden manden så det, at smage en
Beune Greve 1. cru i den lille
hvælving afsides i kælderen. Vi
køber en kasse med 3 forskellige
Meursaultvine til 30 E og 4
flasker Savigny blanc til 7,5 E
stk. Vi får lov til at lade vinen stå til afhentning dagen efter.
Vi cykler til C-pladsen, hvor Jens Erik er returneret. Nu går det på cykel
mod Auxey-Duresses spiser frokost oppe i mellem
druerne lidt bort fra alfar vej.
Et lækkert måltid med persilleskinke, løgtærte, ost og
Meursault vin !!
Så ned gennem landsbyen til den lille kirke, hvor Susse
tænder lys for Birthe - og mange tanker bliver tænkt.
Den gode vinmand Eric Bonnetain byder os at smage
hvidvin fra St. Roman og fra Auxey-Duresses samt røde vine fra samme 2
områder, hvilket resulterer
i indkøb af 2 røde og 2
hvide vine fra AuxeyDuresses og 1 rød og 1 hvid
St. Romain vin.
Tilbage med indkøbene og
så videre på cykel til byen
Pulingy-Montrachet, en by
uden charme med et
vinudsalg hvor den billigste
Puligny hvidvin kostede 30
E. Så vi undlader at handle.
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Aftentur til Pommard
Retur til La Grappe d'Or Meursault, hvor et bad og en omklædning er
optakten til den 2. men på restaurant på ferien. Vi starter ved 17 tiden
Camperen og kører til Volnay, hvor nabo 'Nussen' ved siden af torvet,
havde fået dejlig og spændende mad nogle uger forinden.
Vel ankommet begyndte vi at lede efter restauranten og fandt da
omsider også det formodede sted, der viste sig at være en
middagsrestaurant og selvfølgelig havde lukket.
Vi kører til Pommard, hvor
der ikke lader til at være
servering på Hotel le 'Pont'
så vi havner på den anden
side af gaden på: Caveau
Bernard Delagrange.
Det var usædvanlig dejlig
mad, de der kunne tilbyde
os:

Først feriens dyreste vin: En
aperitif 1 glas Meursault vin (9 E).
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Der til en entre bestående af: Et lille stk. fersken omvundet med bacon
samt en lille butterdejsskål fyldt med roquefort rørt op med smør
garneret med en valdnød.
Forret:
Susse snegle med hvidløg.
Vi andre en laksepate, der bare smeltede på tungen.
Hovedret:
Beuf Bourgignon og jeg laks med lækker flødesovs.
Dessert:
Gateau Cassis, Sorbet og Creme Brulle de Marc .
Vin : Volnay 98.
En meget udsøgt middag som Jens Erik og Kirsten gav.
Da det nu var en Caveau vi var havnet i blev vi nødt til at investere i nogle
flasker. Blandt andre blev der indkøbt en Volnay 94, som skulle bruges til
at fejre Maraton i Berlin med.
Retur til La Grappe d'Or mætte og trætte efter en vinøs og
gastronomisk dag.

Fredag 19/9 2003 GRAPPE D'OR MEURSAULT
Op. kl. 7.58 På sengen the, kaffe, plasticblomster. Solen skinner sør'me
igen.
Cykler efter brød. Morgenmad i bagende sol. Jens Erik vil løbe til Beaune.
Susse og Kirsten vil cykle til Meursault, og jeg vil hente vin på slottet.
Så efter tømning af diverse tanke og påfyldning af vand er afgangen nær
forestående.
Kirsten og Susse handler på torvet, jeg henter vin. Vi stopper i Pommard
for at Susse kan tage et billed (eller en stump film af fortorvet ) af
gårsdagens menukort. Vi møder Jens Erik på torvet i Beaune.
Vi handler ind til hjemturen for sidste gang i Frankrig og får en lille
'ting' på en fortovscafe. Jens Erik tager brusebad i camperen uden
problemer og så kører vi mod Mulhouse, spiser sen frokost på en
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rasteplads - Freiburg - vi spiser aftensmad før Frankfurt - Kassel - i
seng på en rasteplads syd for Hanover kl. 01.15.
Har i dag kørt 819 km.

Lørdag 20/9 2003 SYD FOR HANOVER
Op kl. 7.30 Nogle østrogener bliver liggende. Vi kører et par timer og
stopper for morgenmad syd for Hamburg.
Vi når Duborg ved middagstid og er hjemme i Fredericia kl. 15. Vi tager os
sammen og får vasket og støvsuget bilen så den er klar.

Slut for en dejlig tur hvor vi har kørt 4003 km.
Har brugt 402 l. Diesel. svarende til 562.50 kr./mand.
Turudgifter i alt ca. 2965 kr./mand. (næsten alt inclusive)
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