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Skønne Alper. 


Onsdag 06.08.2002 

15.30 starter årets sommerferie fra Aalborg, efter Ole først har afviklet 
et tandlægebesøg. Turen gennem Danmark glider fint, vi skiftes til at 
køre hver anden time, vejret bliver gradvist dårligere ned gennem 
Danmark, jo nærmere vi når grænsen. 

Hamborg passerer uden problemer. 

Vi tager ind på en tankstation ved Hannover for at få lidt søvn ved 11 
tiden, det kniber dog med at sove på grund støjen fra Antobahn og 
lastbiler. 
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Torsdag 07.08.2002 





Lidt efter midnat starter vi atter sydover, det regner da vi når 
Kasselbakkerne,  jeg kører og pludselig begynder CV at slingre i sin 
egen rytme, jeg reagerer med at bremse kraftigt op og vogntoget 
kommer til ro igen, benene ryster så kraftigt under mig at vi må ind på 
nærmeste rasteplads og skifte kører. Vi når Kirchheim ved 3 tiden, da 
campingen er lukket fortsætter vi til en rasteplads lige nord for 
Frankfurt her gør vi holdt og sover. Kl 9.30 fortsætter vi mod 
Neuenburg am Rhein, det går stille og roligt vi mødte kun lidt stau på 
vejen sydover. 
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Vejret bliver langsomt bedre og bedre jo længere vi kommer sydover, 
her et blik ud ad vinduet. 

Lidt efter 16.00 ankommer vi til Camping Gurgel Dreiländer. 

Vi får koblet fra. 
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Gril og de bøffer, der var dybfrosne, da vi startede fra Danmark bliver 
fundet frem, der kommer vin på bordet, nu skal livet og ferien nydes. 

Vi når en kort aftencykeltur langs Rhinen, hvor der er cykelstier nord 
og sydover. 

Fredag 08.08.200 
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Vejret er dejligt her til morgen, vi køber et cykelkort i receptionen, der 
ser ud til at være mange spændende ture, i dag vælger vi en tur 
nordover og vil købe ind på hjemvejen og se lidt på den lille by 
Neuenburg am Rhein. 

Vi finder byens supermarked, kød er billigt her, jeg finder bl.a en dejlig 
leberwurst der vækker minder om barndommens dejlige sommerferier 
i Sønderborg hos mormor og morfar. 

På vejen hjem trækker det op til torden fra syd, vi cykler hurtigt tilbage 
til campingen, får grillen tændt og spiser en dejlig middag under 
solsejlet og så kom uvejret, torden ruller og regnen siler, det bliver så 
voldsomt at vi må trække ind i vognen, hvor vi hygger os med at rafle. 
Jeg taber som sædvanligt. Vejrudsigten lover mere regn, så vi beslutter 
os for at gå tidligt i seng og så fortsætte sydover i morgen. 

Det regner meget og vi sover dejligt til regnens trommen på taget, 
dejligt ikke at ligge i telt i år. 
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Lørdag 09.08.2002 

Vi vågner til småregn, det er gråt og surt også inde i Frankrig. Da vi 
nærmer os Lyon bliver vejret bedre og bedre, vi gør holdt et par gange 
på de fine franske rastepladser for at spise, gå lidt og skifte chauffør. 


Atter i år lykkes det for os, at komme en ny vej gennem Lyon. Denne vej 
er  dog den letteste og hidtil kønneste langs Rhone. Vi fortsætter til 
vores sædvanlige rasteplads ved Valance, her gør vi en lidt længere 
rast, for at drikke kaffe, tisse og købe en lidt ind. Det er lørdag og vi ved 
ikke om der er søndagsåben  i Carpentras. Vi får et blik af Mont 
Ventoux og nu ved vi at vi er på den rigtige vej. 

Kl 19.00 når vi vores campingplads i den gamle æbleplantage. Der er 
temmelig fyldt, især er der mange teltcampister. Vi finder dog en plads. 
På vej ind lykkes det os, at kører skorstenen af under et træ, en 
medcampist gør os opmærksom på dette, vi finder den og får den sat på 
plads igen. Vognen kommer på plads, vin og mad frem,shikaderne 
synger dette er sydfrankrig og nu skal ferien nydes efter den lange 
køretur sydover, der skal cykles og der skal ses på kulturminder. 
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Søndag 10.08.2002 

Vågner oh ve oh skræk, det dårlige vejr har forfulgt os, det er gråt og 
blæsende, men op og hente baguetter og croissanter, mums de  så 
skønne her. Vi får at vide at Intermarch har åbent i formiddag, så ind og 
handle, vi lægger vejen om af vores vingård for at handle vin. 

Hjemme på  campingen opdager vi at Oles cigaretter er væk, vi spiser 
frokost og da vejret stadig ikke er blevet bedre beslutter vi at kører til 
Orange for at købe cigaretter i Tabac og så se lidt på de små fine gader 
og romerminderne. 
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Først romerminderne, altså efter der er skaffet cigaretter. 

Her ses dels amfibieteateret og triumfbuen. 


Triumfbuen bærer en frise som er interessant for os jyder, fordi den 
viser et søslag mellem romerne og Cimberne i 107 f.krist. Den viser 
også tilfangetagne Cimbere. 


Amfibieteateret både ude og inde fra. 
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På jagten efter tabacbutikken kom vi gennem mange små søde gader og 
smøger. 

 



Det blev til en dejlig eftermiddag i Orange. 

Vejret er klaret op, men det blæser stadig fra Nord, gad vist om det 
atter er mistralen som driller os, nå men det er ikke koldt, så vi griller 
kalvekotteletterne og drikker lidt af den gode vin vi hentede i 
formiddags. I morgen vil vi cykle ind til Carpentras hvis vejret er til det. 

Mandag 11.08.2002 

Ak atter blæser det koldt fra Mont Ventoux, vi beslutter at strække 
støttebenene op og søge andre græsgange kold, vind kender vi kun alt 
for godt hjemmefra. Vi har nu valget mellem at køre mod sydvest til 
Spanien eller mod sydøst til Gorges du Verdon eller côte Azur. De to 
steder har vi aldrig været. Efter granskning af kort og mulige 
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campingpladser beslutter vi os til at kører mod Lake st Croix og byen 
Les Salles du Verdon. 

Vi vil ikke følge motorvejene men forsøge at bruge nationalvejene via 
Sault og over Lubronbjergene. Det blev en meget lang dag på 
landevejene, på grund af uforudsete forhindringer. Første glemmer vi at 
køre til højre ved viadukten i Carpentras og er på vej mod Beduin, vi får 
dog svinget til højre lidt senere og ender i Ville zur Auzon hvor vi 
tanker, så forhindre en Lavendelhøster os i at komme op af en smal stejl 
gade i Sault, vi må bakke rundt et hjørne, sekunderet af højlydte 
franske hjælpere, men det går og alle får sig et godt grin. Tredie 
forhindring kortlæseren(mig), får ledt chaufføren ind på en smal vej, vi 
må vende vogntoget manuelt midt i lubronbjergene, som det ses så er 
der smukt så vi får vores frokost der. 


Derefter fortsætter vi over Vallensolsletten, en skøn skøn køretur. 

Vi når Moustiers st Marie, her lykkes det os, at overse et skilt hvor der 
var sat streg over campingvogne, så vi passer midt gennem markedet i 
den lille by, uden at der sker skader på boder eller bil og ingen skælder 
os ud, skodaen trækker tålmodigt opad. 

Endelig ved 16 tiden når vi Les Salles du Verdon, for at finde at de to 
campingpladser vi har udset os var "ferme", optaget, atter gennem en 
lille bys smallegader, vi beslutter os til at kører et stykke tilbage af den 
vej vi kom fra, da vi havde set en campingplads et par km før Salles. 
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Ganske rigtigt vi finder camping Municipal Les Ruisses og de har plads. 


Vi finder en plads, desværre op mod vejen og med udsigt til teltarealet, 
det giver dog lidt underholdning. 


Vognen kommer på plads, solsejlet op og så en velfortjent øl. 

Vi går en tur ned til søen, stedet ser bedre ud, end vi først antog, vandet 
ser dejligt ud, så her bliver vi et par dage. 

Tirsdag 12.08.2002 

Vågner til en dag med strålende solskin, så det er ned efter baguetter og 
croissanter, derefter tager vi cyklerne ned til Salles. Det er en lille 
hyggelig by, med typiske sydfranske huse. På turistkontoret får vi at 
vide at byen kun er 30 år gammel og er en kopi af den gamle by som 
ligger begravet under tonsvis af vand, siden dæmningen ved st. Croix 
blev bygget i begyndelsen af 70 seerne, deraf har søen også fået navnet 
Lake St. Croix. Byen har hvad man skal bruge en slagter, et lille 
supermarked, bager, Tabac og en del restauranter. Vi køber et kort over 
området ved Gorges du Verdon med cykel og vandrestier. Dem vil vi 
prøve nogen af, derudover finder jeg en skøn bog på tysk om området 
den tager jeg med mig, så har jeg et minde, hvis fotoerne ikke bliver til 
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noget. Efter at have købt ind, cykler vi hjem spiser frokost og daser ved 
søen på luftmadrasse og i vandet, temperaturen er på 30 grader skønt. 
Aftenen tilbringes uden for vognen , hvor vi nyder mad og vin. 

Her er nogle billeder fra stranden ved den lille by Les Salles du Verdon. 


Onsdag 13.08.02 

Vågner til endnu en morgen med dejligt solskin og behagelig 
temperatur. Morgenmaden nydes som den skal, når man er på 
sommerferie, uden for vognen. Derefter tager vi en af turen fra kortet 
til Baduen. Cyklerne fyldes med væske, mad og fotoapparater og så er 
det afsted. Det er varmt, men vi tager nogle pauser før vi ankommer til 

den lille by Baduen. En by som er som jeg forestiller mig en provencalsk 
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småby, klattende op af klipperne med mange små gyder og gader og 
med betalende udsigt til Lake st. Croix. 


Et sidste blik udover den skønne lille by Baduen og cyklerne bestiges 
atter for at vende hjem til Les Salles Du Verdon. 

Vi har i dag kørt 45 km, hvoraf 8 går stejlt opad, så vi er godt trætte og 
ømme ved hjemkomsten. 

Efter en kold øl og lidt brød tilbringer vi resten af eftermiddagen ved 
stranden, der skal jo gerne lidt farve på kroppen, så man kan se vi har 
været sydpå. 

Ved aftenstid cykler vi ind til Salles for at handle, men opdager at 
slagteren har lukket, uden at angive hvorfor. Vi tager til det lille 
supermarked, hvor vi finder et par krydderede hakkedrenge, lidt salat 
og en flaske rose, det mener vi rækker for i dag. 

Vel hjemme griller vi bøfferne, tænk at selv en hakkedrenge kan smage 
himmelsk, når den er krydret med sydens krydderi og serveres med 
dejlig salat og en kold Rose, mums. 

Vi er trætte efter dagens ture, så vi går tidligt i seng. 

Torsdag 14.08.2002 
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I dag vil vi cykle nordover til Verdonflodens udløb i Lake st.Croix, vi 
passerede den i forgårs, da vi kørte til Salles og så mange canoer og 
trampbåde der begav sig op ad floden. 

Før vi stopper ved floden vil vi prøve at nå Monstier st.Marie og se 
stjernen mellem klipperne. 

Det viser sig dog at være længere end vi tror, så vi vender om. 

Udsigten fra broen over Verdon er betalende. Vi beslutter at vi i morgen 
vil leje en kano og begive os op ad floden så langt det går. 

 

På vejen hjem, finder Ole en lille dukke i vejkanten, den skal være vores 
maskot og sidde på hylden ved siden af komfuret. 

Da vi er kommet hjem, er der ankommet et hollandsk par på vores 
alder med et stort hollandsk spidstelt. Det er ret fornøjeligt at se dem 
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knogle med at få rejst det, mens vi spiser frokost. De er ikke færdige da 
vi er færdige, jorden er benhård det er svært at få pløkkene i, vi drager 
atter til badepladsen for at holde siesta og bade. 

I aften gider vi ikke lave mad, så jeg henter en stegt kylling og fritter, 
det spises sammen med kold rose og til dessert melon. 


Fredag 15.08.2002 

Vågner til solskin og efter morgenmad er vi atter på cyklerne på vej til 
en canotur ind i kløften. 

 

Efter 1 1/2 times padling blev strømmen pludselig så strid, at vi ikke 
kunne padle længere, enten kunne prøve at trække kanoen gennem 
strømfaldet eller vi kunne vende om. Vi venter 1/2 time og betragter 
andre, som er kommet i samme situation som os, det var ret hyggeligt, 
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solen bagte ned, men man kan køle sig i vandet, så begiver vi os på 
hjemvejen igen. Her på hjemturen er det mig som er styrmand, det 
giver mange ekstra km, da jeg zik,zakkede, hvilket Ole naturligvis har 
sine kommentarer til, men vi når hjem i god tid inden vi skal afleverer 
canoen og vi driver lidt rundt i søen. 

Vi cykler hjem får frokost, så atter ned til stranden til en middagslur og 
badning. Der er mange som har hunde med, men de giver ingen 
problemer, Max ville nyde dette sted hvis han var med. 

I aften begiver vi os ind til Salles for at spise en god middag, vi finder en 
hyggelig restaurant og får en dejlig 3 rettes middag med vin og en 
pernod til at starte på, efter middagen slentrer vi rundt i byen og nyder 
varmen og det sydlandske natteliv, hvorefter vi begiver os hjem i 
bælgravende mørke, det lykkes Ole at træde forkert og falde, han slår 
sig gudskelov ikke, men vel hjemme opdager vi, at han har tabt sine 
cigaretter, der er dog reserver i CVen. Vi bliver siddende lidt uden for 
med lidt vin og nyder sydens lune nat inden vi tørner ind godt trætte 
efter endnu en dejlig dag. 

Lørdag 16.08.2002 

Selv om her er dejligt, beslutter vi at dagen i dag, bliver den sidste i 
Salles, vi vil nemlig gerne se lidt mere af Gorges du Verdon. Vi vil kører 
via nordsiden af Gorges til Castellane, hvor vi vil blive et par dage, 
hvorefter vi vil begive os hjemad via Napoleonsruten N 85. 

Vi cykler atter ind til Salles, hvor vi vil handle lidt vin i den lokale Cave 
og derefter bare drive dagen af. Vi finder Oles tabte cigaretter i vejsiden 
helt urørte. Eftermiddagen nydes ved søen, spiser god middag og tager 
tilbage til Salles i aften, hvor der skal være musik i gaderne. Vi får en øl 
der, inden vi går en tur langs stranden til lystbådehavnen og tilbage til 
centrum for at hører musikken, før vi tager hjem og går til køjs efter 
endnu en vidunderlig dag. 

Søndag 17.08.2002 
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Vågner ved 9 tiden, efter morgenmaden pakker vi ned, jeg betaler for 
opholdet og det er meget billigere end vi havde forventet. Ved 11 tiden 
starter vi turen mod Castellane, det viser sig at være meget smuk tur, 
men også en vanskelig tur ad serpentinveje og gennem smalle tunneller. 

Vi gør nogle stop på vejen. 
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Efter adskillige timers kørsel ad små krogede bjergveje ankommer vi til 
Castellane, hvor vi finder Camp du Verdon. 

Det er en meget moderne campingplads beliggende direkte ned til 
Verdonfloden. 

Vi får en dejlig rummelig parcel og får hurtigt stillet op, hvorefter vi går 
ned til floden for at se på livet der. 
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Der er meget liv ved flodbredden, man soler, man bader eller lader sig 
drive med strømmen med oppustelige både og dyr. 

Fra campingpladsen går der en dejlig cykelsti ind til Castellane, den 
tager vi for, at se på byen og købe ind. 

Castellane er en rigtig spændende by, med mange meget smalle gader og 
stræder og med kapellet Notre Dame de Roc, der våger over byen fra en 
høj klippe. 
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Der er smukke malede husgavle. 

Og mindetavler over faldne soldater fra 1. og 2. verdenskrig. 
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2. dag i Castellane tager vi turen op på klippen til Notre Dame de Roc. 

En stejl sti der begynder lige bag kirken. 

 

Madonna statuen der har givet navnet til kapellet. 

Kapellet set indefra, hvor taknemmelige besøgere har sat billeder op. 
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Udsigten fra toppen er betagende til aller sider, det er vel maset værd 
med at komme op. 

Mandag 18.08.2002 

Vejret i dag er for første gang på længe lidt overskyet, derfor beslutter 
vi os til at kører op til dæmningen nord for Castellane og den sø der 
dannes der Lake de Castillon. Denne sø er meget smal og med høje, høje 
klipper, det er svært at komme ned til bredden. Vi finder dog en lille 
badeplads, med canoudlejning. Vandet her er betydelig koldere end i 
Lake st. Croix, så det bliver bare til et kort bad, inden vi vender tilbage 
til campingen. 
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Billeder fra Lake de Castillon. 

 Det ses trods solskin, at denne sø virker mere dyster. At den er koldere 
skyldes måske, at den ligger højere oppe i bjergene og nærmere på 
kilderne. 
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Tirsdag 19.08.2002 

Nu skal vi til at forlade Castellane for at begive os i Napoleons spor til 
Grenoble via a 85 spændende. 

Her forlader vi Camp du Verdon efter nogle dejlige dage. 

Et sidste blik tilbage på en dejlig campingplads, hvor vi får den 
oplysning, at man at man uden for sæsonen kan overnatte billigere med 
noget der hedder campingchecq, det vil vi prøve næste år. 
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Billeder fra turen via a 85. 

 

 






















Side !27Sommerferie 2002



Onsdag 20.08.2009 

Da den campingplads vi har udset os på a 85 ved en stor Napoleons 
statue, ligger meget forblæst og det er koldt, beslutter vi os for at 
fortsætte gennem aften og nat med hvil på rastepladser til Kirchheim, 
hvor vi vil have en eller to dages pause, hvis vejret er til det. 

Vejret er varmt og dejligt, vi tager cyklerne ind til Bad Hertzfeld. 









Bad Hertzfeld har en meget fin kirkeruin, hvor der nu til dags holdes 
koncerter. Vi har en dejlig dag i denne by. 
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Fredag 21.08.2002 

Denne dag bliver brugt til at kører hjem til Danmark igen, vi køre 
igennem, med de traditionelle stop på tyske rastepladser 

Det var dejlige 3 uger, vi har set meget, fået cyklet og badet. 

Vi har nydt at have campingvogn med i stedet for telt. 

Glæder od til næste sommer, som atter skal gå til sydfrankrig. 


Skrevet og fotograferet af Karin og Ole Lisberg. 
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