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Denne Turistfører er forfattet af det tidligere værtspar, Danie og Peter Juul. Det er Peter, som har ombygget 

vingården til ferieboliger. Danie stammer fra Maubec, og Danie’s morbror, Valentin, var vinbonde på den 

gamle vingård, som var områdets vin kooperativ, før man byggede det store vin kooperativ i Coustellet.  

Bogen har efterhånden en del år på bagen, vi har rettet og tilføjet ganske lidt til teksten, men ellers er 

historien og beskrivelsen af området og turforslagene stadigvæk nutidige og anbefalingsværdige. 

 

Udlejning og administration: 
Helle & Allan Slothuus 

www.lou-boulidou.dk 

slothuus@c.dk 

Tlf. 2855 4269  /  2620 0740 

 

 

http://www.lou-boulidou.dk/
mailto:slothuus@c.dk
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Velkommen til Provence! 

Ca. 1600 km fra de danske sydgrænser, ved foden af bjergkæden LUBÉRON, ligger Résidence LOU BOULIDOU 

midt i den lille landsby, MAUBEC. 

 

Vi har givet den gamle familiegård navnet Lou Boulidou, idet den har en fortid som CAVE, stedet hvor man 

forarbejdede og lagrede vinen, og ordet, der er hentet fra det provencalske sprog, betyder gærkarret efter 

det stenkar man i gamle dage brugte at gære druerne i. 

MAUBECs placering i hjertet af Provence, giver den besøgende et maksimum af muligheder for at opleve de 

mange seværdigheder, byer og landskaber, som dette hjørne af Frankrig er så berømt for. Også for cyklister 

og vandrefugle er her masser af muligheder: Indenfor 5 — 25 km findes rigeligt til at udfylde en uges ferie. 

Vi håber med dette lille hæfte at kunne bidrage til, at vore gæster kan få et optimalt udbytte af opholdet i 

Résidence Lou Boulidou, og byder alle hjertelig velkommen. 

Danie Juul 

 

Indgang til den indre gård på Résidence Lou Boulidou. 
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DEN ROMERSKE PROVINS 

Provincia Gallia Narbonensis – Den galliske provins ved Narbonne – var i romertiden den officielle 

benævnelse for hele det sydfranske område, senere forkortet til Provincia, en betegnelse der efterhånden 

kom til at gælde for provinsens østlige del – det nuværende PROVENCE. 

Provence har et af Frankrigs mest fascinerende landskaber, overdådigt og karrigt på samme tid. Med 

sydlandsk klima og subtropisk vegetation, krystalklar luft og stærke, lysende farver, som man kender dem fra 

bl.a. Van Goghs eller Cézannes lærreder. Men også med de ufrugtbare, næsten nøgne bjergstrøg, der dækker 

store dele af området. 

Fascinerende er især den vrimmel af ruiner fra romertiden, man møder overalt i Provence, mange steder 

bedre bevaret end man finder dem nogetsteds i Italien. Specielt Orange, Nîmes og Arles har enestående 

eksempler på romersk byggekunst. Har man set sig om i disse byer, kan man såmænd spare rejsen til Rom, 

hvis det udelukkende er minder fra romertiden, man er ude efter! 

 

MAUBEC 

»Maubec er ekstraordinær, fordi den er ordinær!«  — en bemærkning fremsat af den fhv. præsident for 

turistrådet i vort amt, Vaucluse. Den faldt som svar på en begejstret udtalelse om stedet og er rigtig: Her 

leves stadig i et normalt landsby- og bondemiljø, og stedet indbyder ikke til invasion af turistbusser, idet der 

intet historisk eller andet særligt attraktivt findes, og derfor er der en særlig ro og fred her, som man ikke 

finder i de mange omkringliggende – og berømte – byer. 

 

 

Maubec 

Fordelen er naturligvis, at Maubec ligger som et ideelt centrum og udgangspunkt for ture i dette smukke 

hjørne af Frankrig, som er beskrevet i bl.a. følgende bøger, som findes på dansk: Provence — Strejftog i solens 

og legendernes land — A la provencale — Mit Provence — Provence i pot og pande — Turen går til Sydfrankrig 

— Provence rundt, en Skarv-guide og mange flere — og ikke mindst Pagnols bøger, hvoraf flere er blevet 

filmatiserede : »Kilden i Provence«, »Manon og kilden«, «Min Fars store dag» ... 
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KLIMAET 

Absolut privilegeret; solen skinner i Provence mere end noget andet sted i Frankrig. Omkring 300 

solskinsdage om året i gennemsnit. Lysets klarhed og luftens renhed må regnes med til oplevelsen, især i 

Maubec, som ligger på landet, endnu urørt af forureninger... 

Højsommeren er særdeles varm, starter sidst i juni og varer til september. Kan byde på vanskeligheder for 

de, som ikke tåler stærk varme. Men det er en tør hede som er mindre belastende end varmen ved havet. 

Dette er tiden, hvor siestaen under skyggefulde træer hører til feriens højdepunkter og de dybsorte nætter 

med svalheden og den helt utrolige stjernehimmel, når de skrattende cikader afløses af fårekyllingers og 

frøers knitren og kvækken... 

Foråret kommer halvanden måned førend i Danmark; mandeltræerne blomstrer som de første allerede i 

februar. Og efteråret kan nærmest betegnes som ”Indian summer” og varer helt til december. Men man skal 

huske, at vi her har fastlandsklima, hvilket betyder, at selv om der er 20° om dagen, kan aftenerne og 

nætterne godt være særdeles kølige. Dette være sagt af hensyn til medbragt garderobe. 

Vinteren, som ligger omkring januar og februar, KAN være meget kold, men tit kan man sidde på en sydvendt 

terrasse og spise frokost i skjorteærmer. Mistralen kan blæse og så bliver her koldt. Der siges, at den blæser 

en, tre, seks eller højst ni dage, men så er alle også glade for at se den forsvinde – denne kolde nordenvind, 

som dog har den undskyldning, at den ALTID bringer solen frem på en skyfri blå himmel... 

 

BOLIGERNE 

De bygninger, der tilsammen danner Résidence LOU BOULIDOU, er opført på vidt forskellige tidspunkter og 

til blandede formål. Den ældste af bygningerne er mellem 350 og 400 år gammel, og den yngste fra 1928. 

Siden 1978 har vinproduktionen været stoppet og de første turister flyttede ind i »Claire‹‹ i 1984. I 1994 

forventes projektet afsluttet, og at der til den tid er skabt et miljø og en stemning, som er specielt rettet mod 

skandinavisk behov og smag. Den dansk/franske ledelse skulle hjælpe med til, at den ferierende kan få det 

rette udbytte af opholdet. 

 

Den indre gård i Résidence Lou Boulidou 
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DEN NÆRMESTE OMEGN 

Går man mod Lubéron, kommer man forbi kirken til det gamle Maubec, som stammer fra middelalderen, 

hvor bønderne grupperede sig omkring herremandens hus eller slot, som lå beskyttet mod de mange 

omflakkende røverbander bag de høje »remparts— fæstningsmure. I dag har en privat familie fra Champagne 

restaureret det gamle rådhus med klokketårnet og selve den befæstede del af gamle Maubec. Arbejdet blev 

af familien Legras startet i 1954! Går man videre gennem landsbyen, kommer man ned til den kommunale 

campingplads, som er anlagt smukt op ad skrænterne til Lubéron og i tilpas afstand fra Maubec. Fortsætter 

man til venstre ad vejen forbi campingpladsen kommer man efter en lille time (2,5 km) til en anden 

middelalderby, Oppede le Vieux, som er beboet af mange kunstnere. Her kan man vandre op til den gamle 

kirke og slotsruin på toppen. Også her foregår en del restaureringsarbejder og flere huse er igen beboede. 

 

 

  

På vejen tilbage til Maubec ad landevejen, vil man kunne bemærke et rigt udvalg af egnens typiske afgrøder. 

Omkring påske bliver aspargeserne høstet, i maj kirsebærrene, senere tomater, meloner og abrikoser, i 

august æblerne og når vi kommer frem til september gælder det spisedruerne; først i oktober finder den 

store vinhøst sted — og sidst, i november, kommer turen til olivenene. Til oliefremstilling plukkes de grønne 

og oliemøllen beregner sig ca. 5 kg oliven til en liter olie. Får olivenene lov til at sidde på træerne, modnes de 

og bliver sorte. 

Der findes i Maubec (nærmere betegnet Coustellet, som hører til Maubec kommune) det store vinkooperativ, 

hvortil bønderne kører deres druehøst. Her udtages prøver på alkoholindhold og mængden, der høstes på 

hver enkelt lod, og disse ting afgør, hvor meget bonden får ud af sin høst. Desuden må der tages hensyn til 

de tilladte kvote, der ikke må overstiges; derfor ser man nogle gange en del klaser sidde på vinstokkene efter 

høsten. De lokale vine sælges primært til lokalbefolkningen og turister. Det man ikke kan afsætte selv, bliver 

kørt til et stort eksport-kooperativ, som tapper og etiketterer flaskerne ensartet, hvorefter de eksporteres, 

bl.a. til Danmark, under navnene Côtes du Lubéron /Côtes du Ventoux. 
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Er man vinelsker, må man naturligvis ikke snyde sig selv for at gå på opdagelse i vore mange vindistrikter 

langs Rhônen og ind over landet, på begge sider af floden. Man kan følge skiltene på landevejene, der angiver 

»Route des vins« og når man ser ordet »degustation« ved en gård, betyder det, at her er man velkommen til 

at komme ind og få en gratis smagsprøve — naturligvis med vinbondens håb om, at der også købes noget! 

Der findes meget få rigtige slotte i området, men i Bonnieux (15 km fra Maubec), findes lidt udenfor byen, på 

vejen mod Pont Julien, Château La Canorgue — et lille forfaldent slot med en stor vin. Produktionen er meget 

begrænset og allerede i november kan det være svært, at få lov til at købe mere end 3 flasker.... 

 

 

12,5% vol.                         CÔTES DU LUBERON 

    Produce                      Appellation Côtes du Lubéron Contrôlée                   750 ml 
   of France 

                       Mis en bouteille auChâteau 
JEAN-PIERRE MARGAN, PROPRIÉTAIRE-RÉCLTANT – F84480 BONNIEUX FRANCE 

 

På dette slot blev filmen »A good Year« med Russell Crowe og Marion Cotillard filmet i 2005. Filmen er baseret 

på bogen af samme navn, skrevet af Peter Mayle. 

 

CAVAILLON er den nærmeste købstad, 8 km fra Maubec, ved motorvejen A 7, (Paris — Marseille). Cavaillon er især kendt 

for sine meloner, men også for alskens andre frugter og grønsager; et produktions- og markedscenter, hvis rækkevidde 

når langt ud over landets grænser. 

Det ugentlige marked, der breder sig over hele den indre by, foregår mandag formiddag (slutter kl. 12). De mindre 

forretninger holder lukket om tirsdagen, men ikke supermarkederne. 

Turistbureauet organiserer i juli/august, hver onsdag formiddag, et guidet besøg af den gamle bydel. Den romerske 

triumfbue, synagogen, katedralen og klosteret. Mange folkelige fester foranstaltes i Cavaillon, hvoraf den største nok er 

Corso'en, en slags karneval, der foregår Kristi Himmelfartsdag. 
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UDFLUGTER 

Vi har valgt at foreslå nogle rundture, som giver lejlighed til at opleve både natur- og kultursteder. Først og fremmest må 

man ikke glemme, at Maubec og omegn er yderst velegnet til cykel- og traveture. Vi har allerede nævnt fodturen langs 

Lubéron til Oppede-le-Vieux, men bag campingpladsen finder man en sti, der snor sig op til toppen af Lubéron. Tager man 

denne tur, skal man følge den afmærkede sti og især lave et mærke (f. eks. en stendynge med et bogstav) på det sted, 

stien udmunder på plateauet. Det kan nemlig være vanskeligt at genkende det hul, man kom igennem øverst oppe. Husk 

også at medbringe vand og madpakke. Kort over vandreture og stier kan lånes hos os. 

Desuden organiserer den stedlige landboforening af og til vandreture om søndagen. Danskerne er meget velkomne og 

alle der hidtil har deltaget har nydt både udflugten og samværet med Maubec's naturelskere. Trods sprogbarrieren, har 

kontakten været nem. 

CYKLING 

På cykel kan man nå mange af de nærmeste udflugtsmål. En afmærket cykelrute fører fra Cavaillon til Apt igennem gamle 

Maubec. 

En ny cykel attraktion er: ”La Véloroute du Calavon”, som er et EU projekt med cykelrute fra Lissabon i vest - til Athen i øst. 

Denne cykelrute går lige forbi os, nærmere bestemt fra Coustellet, hvor man skal tage ruten mod Apt. Ruten er flad og 

følger den gamle jernbanerute langs gamle nedlagte stationer, hvor man kan tage frokosten på ”La Gare” for foden af 

Bonnieux. Derefter fortsættes turen over Pont Julien, en gammel bro fra Kristus tid og videre mod Apt. 

 

RIDNING 

Rideture i Lubéron og Monts de Provence arrangeres af diverse rideskoler og hestefarme i omegnen. Også en dejlig måde 

at opleve naturen på tæt hold. 

 

VINTERSPORT. 

Vintersport kan man også dyrke fra Maubec. På toppen af Mont Ventoux »Vaucluses kæmpe«, 1912 m, som rejser sig bag 

bjergkæden Monts de Provence mod nordøst, ligger det nærmeste skisportssted, Chalet Reynard på sydsiden og Mont 

Serein på nordsiden, med i alt 9 lifts og 6 afmærkede løjper til langrend. Køreturen dertil tager ca. 1 time og der kan lejes 

skiudstyr på stedet. Terrænet er velegnet til børn i alle aldre. Der findes også skiskole.  Husk at forhøre sig om sne- og 

vindforhold inden man tager derop. 

Om sommeren kan turen Bédoin — Mont-Ventoux (sydsiden) eller fra Brantes (nordsiden) gøres til fods. At se solen stå 

op fra toppen er en uforglemmelig oplevelse. 

 

BJERGBESTIGNING 

»Escalade« er en meget yndet sport i Provence. Mange klippevægge er udstyret med de nødvendige »ringe« og er man 

sammen med en trænet udøver, kan man sagtens få sin første (og måske sit livs) BJERGBESTIGER-OPLEVELSE. 
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SVØMNING 

Svømmeentusiaster har flere muligheder: 

 Cavaillon; stort udendørs svømmeanlæg med tre bassiner. Vejen mod motorvejen i selve byen, tag til venstre 

ved sidste lysregulering, inden broen over Durance. 

 

 Isle-sur-la-Sorgue, stort udendørs svømmeanlæg og delvis overdækket svømmehal. 

 

 Charleval (30 km fra Maubec på sydsiden af Lubéron), stort anlæg i pinje-skov. 

 

 Etang de la Bonde, på sydsiden af Lubéron, efter byen Cucuron. 

 

 Lac de Sainte-Croix (se udflugt nr. 13 til Gorges du Verdon). 

 

 Plan d´Eau des Salettes, badesø og klatrepark, øst for Carpentras, tæt på Mormoiron– 36 km fra Maubec. 

 

 Strandene ved Middelhavet: 

Ved Marseille og strandvejen mod Cassis er der flere strande – eller i Cassis (se udflugt nr. 12). 

La Ciotat øst for Cassis. 

La Couronne-Plage, vest for Marseille. 

Saintes-Maries- de-la-Mer, vest for Marseille (se udflugt nr. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Sommersport – Petanque - Boule spillere 
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Halvdagsudflugt nr. 1 

L' Isle-sur-la-Sorgue —Fontaine de Vaucluse 

Floden Sorgue omslutter øen (l’ile) og sørger for stedets frodige, grønne, kølige stemning. Desuden aktiverede den før i 

tiden mange møllehjul, der betjente oliemøller og silkefabrikker. Provence var nemlig stor silkeproducent inden Østen 

overtog handelen og udkonkurrerede de provencalske silkeorme. De mange morbærtræer vidner om den førhen så 

blomstrende avl. 

L' Isle-sur-la-Sorgue er ramme om et livligt marked søndag formiddag og har desuden et fast antikvitets- og loppemarked. 

I juli måned afholdes den årlige festival med mange kulturelle aktiviteter, hver søndag: Turneringer på lanse fra små 

flodbåde — et farverigt mål for amatørfotografer. 

5 km fra Isle sur la Sorgue, igennem Le Thor, kan Thouzon-drypstenshulerne besøges. 

Fontaine de Vaucluse har fået sit navn på grund af den kraftige underjordiske flod der udmunder på stedet i en vældig 

grotte; vandet fosser i kaskader ud over klipperne og bliver til floden Sorgue. Vandtilførslen er uregelmæssig og afhænger 

af nedbør og snemasser på Mont-Ventoux. Derfor kan man ikke altid garantere, at vandet når op over grottens kant. Men 

i flodtiden, hvor der kommer op til 150 m3 i sekundet, er synet af det brusende smaragdgrønne vand fantastisk. En »Son 

et Lumière« forestilling plejer at blive foranstaltet fra 15. juni til 15. september kl. 21.30. 

Desuden: 

 Udstilling om »Den underjordiske verden i Vaucluse«  

  Gammeldags papirfremstilling i Papirmøllen 

Fontaine-de-Vaucluse er også kendt som den italienske digter Petrarques yndlingsopholdssted, hvor han skrev sine 

kærlighedsdigte til den skønne Laure, en lidenskabelig kærlighed der forblev platonisk, men som digteren aldrig svigtede. 

En »route touristique« fører fra Fontaine-de-Vaucluse til Cabrières d' Avignon og Gordes. 
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Halvdagsudflugt nr. 2 

Les Bories —Abbaye de Sénanque — Gordes. 

Tag til Coustellet og kør ad D 2 mod Gordes. 

Inden Gordes, til venstre: Village des Bories. En markvej fører til det lille frilandsmuseum, der består af den ældste form 

for beboelse i omegnen; en »borie« er skabt af taglagte flade sten uden mørtel. Der findes flere hundrede bories spredt 

ud over hele Vaucluse. 

Kør derefter videre mod Gordes ad D 2. Umiddelbart før byen, fører D 177 til venstre mod det romanske 

cistercienserkloster Abbaye de Sénanque, bygget 1148. Det lukkede kompleks med kirke, korsgang og klosterhave, midt i 

det solhærgede makibevoksede klippelandskab, er forbløffende velbevaret. Har længe fungeret som kulturcenter. 

Munkene er dog nylig kommet tilbage og har overtaget en del af klosteret. En »must« for alle arkitekturinteresserede.  

Besøg: Kl. 10 – 12 og kl. 14.30 – 17. Lukket i januar måned. 

 

 

Gordes 

 

Gordes; typisk provencalsk by, bygget på en høj af hensyn til sit forsvar under de mange krige, der hærgede Provence i 

Middelalderen. Den ældgamle bjergby, med sine solsvedne huse og renæssanceslottet øverst oppe, ligger yderst malerisk 

op ad klippen. 

Foruden en fortryllende udsigt, byder slottet på det af maleren Victor Vasarely indrettede »didaktiske« museum, med en 

permanent udstilling af moderne kunst. Kontrasten mellem det gamle murværk og de avancerede malerier gør samlingen 

særlig attraktiv. Lukket tirsdag, (som for øvrigt de fleste museer). 



11 
 

 

Halvdagsudflugt nr. 3 

Ménerbes —Lacoste —Bonnieux —Lubéron —Fort de Buoux —Lourmarin. 

Forbi skolen i Maubec til Ménerbes, protestantisk fæstning i Middelalderen, der modstod en 15 måneders belejring, under 

religionskrigene. En dansk adelsmand ligger begravet i Ménerbes: Greve Carl Rantzau, som var kaptajn ved Chr. d. VII's 

livgarde. Han levede i Ménerbes fra 1781 til 89. 

To berømte malere har også boet en tid i landsbyen: Picasso og Nicolas de Stal. 

Fortsæt ad D 3, forbi Abbaye Saint-Hilaire (privatejet — besøges ikke); en vej fører til venstre mod Lacoste, med Marquis 

de Sades slotsruin øverst oppe. Marquis'en, som har givet navn til ordet »sadisme«, levede fra 1740 til 1814 og var herre 

over Lacoste i over 30 år. Han boede dog kun i byen fra 1774 til 1778, hvorefter han blev indespærret i Bastillen på grund 

af sine stærkt kontroversielle værker. 

Fortsæt til Bonnieux. Man kan køre helt op til toppen af byen eller spadsere ad de små gyder, der snor sig op til den gamle 

kirke og kirkegården. Flot udsigt over dalen. Værd at se i Bonnieux er »Bagerimuseet« Rue de la République; Åbent 10 — 

12 & 15 — 18.30, hver dag undtagen tirsdag i sommermånederne; ellers weekends og skoleferierne. Lukket januar og 

februar. 

Fra Bonnieux har man mulighed for at køre til toppen af bjerget Lubéron —helst i klart vejr — og spadsere i cederskoven. 

D 36 mod Lourmarin. Vejen mod toppen går til højre. 

Man kan også vælge at besøge Fort de Buoux, hvis historie går tilbage til det 5. århundrede. D 36 mod Lourmarin. Derefter 

D 943 til venstre mod Apt. 

Renæssanceslottet i Lourmarin er også et besøg værd. Kør ad D 36 helt igennem slugten (Combe de Lourmarin). Besøget 

på slottet varer 45 min. 
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Halvdagsudflugt nr. 4 

Coustellet — Musée de la Lavande (Lavendelmuseet) 

Moulin des Bouillons (Olivenmølle) & Musée du Vitrail (Glasmuseet) 

Roussillon 

Musée de la Lavande i Coustellet, på vejen mod Gordes, viser i billeder og på videofilm, hvordan lavendlen dyrkes, høstes 

og destilleres. Lavendlen er, i lighed med oliven og vindruer, i højeste grad en provencalsk specialitet. Lavendlen blomstrer 

i juli og det er omkring byen Sault, at man finder de fleste lavendelmarker i området. (Se udflugt nr. 5 til Mont Ventoux). 

Museet er åbent hver dag fra 10 — 19, lukket i vintermånederne. Museet har en butik med et stort udvalg af naturlige 

lavendelprodukter. 

Forsæt derefter mod Gordes og efter les Imberts, kør til højre mod Saint-Pantaléon. 

Den gamle olivenmølle Moulin des Bouillons kan besøges. Mest imponerende er den gamle presse, skabt af et helt egetræ 

på 7 tons. Desuden udstilling af mineraler og fajance. 

I parken har glaskunstneren Frederique Duran bygget sit moderne glasmuseum, der udover kunstnerens værker, 

fremviser gammelt værktøj og fortæller glaskunstens og glasmosaikkens historie igennem tiderne. 

Åbningstider: 10 — 12 & 14 — 17 (14 — 19 fra 1. juni til 30. september). Kun lørdag, søndag og helligdage fra 1. november 

til 31. januar. 

Saint-Pantaléon — Kirken er omgærdet af en kirkegård, hvoraf de fleste grave er børnegrave. Formodentlig et af de steder, 

hvor børn, der døde inden dåben, blev bragt af deres forældre, og ifølge sagnet, genopstod under en gudstjeneste for at 

kunne døbes og blive retmæssigt begravet på stedet i indviet jord. 

Videre mod Roussillon, — den røde by. Den okkerholdige jord (blanding af leret sand og jernoxid) farver ikke alene 

markerne og klipperne, men også alle husene fra gult til okseblodsrødt. Parker forneden af landsbyen og spadser ad Rue 

de 1’ Arcade til toppen, hvor der er en imponerende udsigt over dalen og Mont Ventoux. Vejen til venstre for kirkegården 

fører til Chaussée des Géants, en imponerende formation af røde klinter, der vidner om fordums minedrift og 

okkerudvinding. 

Tilbage ad D 102 igennem Joucas og Gordes, som er smukkest ved solnedgang. 

  



13 
 

Mont Ventoux 

 

Heldagsudflugt nr. 5 

Bjergtur til Mont Ventoux —1912 m 

Mont Ventoux, der i klart vejr kan ses i horisonten fra »Lou Boulidou«, er altid hvid i toppen. Om vinteren dækker sneen 

den til skisportsfolkenes glæde og om sommeren er det de kridhvide nøgne klipper, der sørger for bjergets majestætiske 

og letgenkendelige silhuet. Vejen over toppen D 974 er lukket for trafikken fra 15. november til 15. april. 

Navnet har Mont Ventoux fået fra blæsten (»vente), Mistralen, der hersker på højderne med voldsom styrke. Om vinteren 

kan temperaturen ved det meteorologiske observatorium på toppen falde til minus 27°. Men som regel kan man regne 

med, at temperaturen på toppen er ca. 11° lavere end ved bjergets fod. Derfor er det klogt at huske at tage en trøje med, 

selv i sommervarmen. 

Floraen på Mont Ventoux bør også fremhæves. Først møder man de almindelige provencalske vækster, men på toppen 

vil den botanisk interesserede kunne finde eksemplarer af polarblomster, som f. eks. den lille »pavot velu« (en art valmue) 

som ellers kun findes på ….. Grønland! Det er i første halvdel af juli måned, at blomsterne på Mont Ventoux står i fuld flor. 

Siden 1902 har Mont Ventoux været skueplads for et automobilalpeløb, hvor hastighedsrekorden i bjergkørsel blev nået i 

1988 med over 149 km i timen. I dag er Mont Ventoux en særdeles hård etape for Tour de France cykelløbet. 

Coustellet — Gordes — Joucas — Murs — D 4 til Venasque. 

Landsbyen ligger på en klippe, der rager stejlt op i landskabet. Kunsthistorisk interessant er kirken med sit dåbskapel, 

indvendig med rød-hvide marmorsøjler. De stammer sandsynligvis fra et tempel, der engang stod på dette sted. 

Sagkundskaben formoder, at det var et tempel for Venus — derfor navnet Venasque. 2 km fra landsbyen, ved vejen D 4, 

udstiller væveren Daniel Drouin i Mas de la Tuilière. 

Over Mallemort til Villes-sur-Auzon, hvor De kører til højre ad D 942, som følger Gorges de la Nesque til Sault. Derfra fører 

D 164 til Chalet Reynard, videre ad D 974 over toppen ned til Malaucène. Fortsæt ad D 938 til Carpentras. 

Carpentras 

Den gamle by har i katedralen fra det 15. århundrede en såkaldt jødeport; og på Rådhuspladsen ligger en af de ældste 

synagoger i Frankrig. I bygningen, der er opført i 1367 og siden flere gange er blevet restaureret, er bageovnen til usyrede 

brød og et kar til religiøse afvaskninger — værd at se. Ligesom synagogen i Cavaillon, vidner denne om den særlige 

gæstfrihed, som paverne i Avignon viste jøderne i omegnen. 

Interessant er også det velbevarede apotek i det gamle hospital Hôtel-Dieu fra det 18. århundrede. Carpentras er for øvrigt 

også kendt for sine »berlingots«, stribede hvide og lyserøde pebermyntebolcher. 

Herefter finder De Maubec via Isle-sur-la-Sorgue. 
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Heldagsudflugt nr. 6 

Dentelles de Montmirail — Vaison-la-Romaine 

Dentelles betyder kniplinger og den lille bjergkæde er blevet kaldt således på grund af sin takkede kniplingsagtige silhuet. 

Vejen går igennem Coustellet, Isle-sur-la-Sorgue. 

Pernes-les-Fontaines, der med sine 35 fontæner er en spadseretur værd. 

Carpentras. Kør derefter ad D 938 mod Vaison-la-Romaine. Efter ca. 10 km, kør til venstre mod landsbyen og 

renæssanceslottet Le Barroux, hvorfra man har en fremragende udsigt til Mont Ventoux over byens gamle tage. Fra Le 

Barroux kører man ind i bjergkæden, mod den pittoreske La Roque-sur-Alric, videre mod Lafare, og derefter til højre mod 

Suzette og Malaucène. Fra Malaucène køres til Vaison-la-Romaine forbi den lille landsby Crestet, en anden typisk 

provencalsk landsby, der snor sig op ad højen omkring slottet. (12. århundrede) 

Vaison-la-Romaine — grundlagt af en keltisk stamme, blev siden en af de rigeste romerske kolonibesættelser. I 

Middelalderen blev byen imidlertid udslettet og beboerne barrikaderede sig på den skarpe klippe på venstre bred af elven 

Ouvèze. Der byggede de en befæstet borg, hvorfra de kunne forsvare sig. I det 18. århundrede kommer befolkningen 

tilbage til den lave del, hvor den moderne by nu har udviklet sig. En oprindelig romersk bro forbinder de to bydele. 

Omfangsrige udgravninger gør det muligt at danne sig et indtryk af de romerske huses sindrige arkitektur og avancerede 

indretning. 

 

 

Vejen tilbage fra Vaison går over Seguret, også en typisk landsby. 

Gigondas, kendt for sin krydrede stærke vin. Kooperativer og private vinavlere sælger både på dunke og på flasker. 

Mulighed for prøvesmagning mange steder i området. 
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Heldagsudflugt nr. 7 

Saint-Rémy-de-Provence —Les Alpilles —Les Baux 

Cavaillon, over floden Durance og motorvejen, til venstre mod Orgon, derefter D 24 B til: 

Eygalières : Chapelle Sainte-Sixte (12. århundrede). Oprindelig er stedet helliget vandguden. Romerne samlede vand fra 

Eygalières kilder til Arles vandforsyning. Hvor vejen møder D 24 drejer man til højre ad D 99 mod: 

Saint Rémy-de-Provence. Byen er kendt, dels for sine udgravninger af den romerske by Glanum (Les Antiques, 1 km syd for 

byen), dels for de mange billeder, som Van Gogh malede under sit sygeophold 1889 — 1890, på Monastère de Saint-Paul-

de-Mausole. Saint-Rémy er også astrologen Nostradamus's fødeby. Mange forretninger med traditionel 

pottemagerkunst, provencalske stoffer m. m. Fortsæt derefter ad D 5 mod: 

Les Baux-de-Provence. I århundredernes løb var herrerne af Les Baux, i deres stolte borg, højt oppe på den kolossale 

klippeknold, efterhånden blevet så mægtige og arrogante (de lod deres stamtavle gå tilbage til Kong Balthazar, den ene af 

Helligtrekongerne, og prydede deres våbenskjold med Betlehems stjerne), at Kong Ludvig XIII og hans kardinal Richelieu 

fandt, at det var på tide at bryde deres magt. Borgen og byen omkring den blev lagt i ruiner i 1632 og for at føje spot til 

skade, endog for beboernes egen regning. I dag er byen smukt restaureret og lever udelukkende af turisme. 

Julenat er Les Baux ramme om en meget smuk (og meget besøgt) midnatsmesse, hvor hyrderne i lange kapper, ledsaget 

af pibe- og trommemusik, og deltagere i folkedragt og Camargue-cowboys til hest, bringer et nyfødt lam til kirken. Lammet 

ankommer i en lille vogn trukket af en vædder og bliver velsignet af præsten. Julekrybben i kirken er dannet af levende 

»santons« og levende små englebørn fuldender det traditionelle juletableau. Der synges provencalske »cantiques« 

(julesalmer). Alle kirker med respekt for sig selv sætter for øvrigt en julekrybbe op i december måned. Og før juletræet 

gjorde sit indtog i Provence, var julekrybben kutyme i alle hjemmene. Man samlede, helt fra barnsben, de små lerfigurer 

der arrangeres omkring krybben med Jesu barnet, Maria, Josef, æslet og oksen som obligate figurer. Derudover var der, 

ikke bare alle figurerne fra Betlehem, men også fra Provence, i folkedragter: Skærsliberen med sit hjul, spindersken med 

sin rok, fiskeren med sit net og selv borgmesteren med sit tricolore skærf, kort sagt hele den provencalske mytologi! 

I det gamle stenbrud vises et prægtigt lysshow: Cathédrale d'images, som anbefales. Men husk at en tage trøje med; selv 

midt om sommeren er der køligt i bjergets indre. 

 

 

         

 

 

 

Og siger Daudets  »Brevene fra min Mølle«  
een noget, så er møllen lige rundt om hjørnet, 
i Fontvieille. 
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Heldagsudflugt nr. 8 

Arles —Camargue —Saintes-Maries-de-la-Mer 

Arles — en livlig og fascinerende by med en sand vrimmel af historiske bygningsværker og kunstmindemærker — var i 

oldtiden langt betydeligere end den er i dag: Den vigtigste by i det daværende Gallien. Før vor tidsregning lå her en 

beskeden græsk bebyggelse ude i sumpene, uden nogen form for trafikforbindelse til omverdenen. Rhônefloden, som 

Arles ligger ved, var dengang så tilsandet, at den ikke kunne besejles. Men så, kort før Kristi fødsel, blev der gravet en kanal 

fra den græske bebyggelse ud til Rhône-mundingen og fra da af udviklede her sig efterhånden en by, der fik mere og mere 

betydning. Under Romerne blev Arles, ikke blot den betydeligste by i hele Gallien, men næst efter Rom og Konstantinopel 

endog den tredje vigtigste i hele det romerske imperium. 

I centrum af den gamle bydel, på Place de la Major, finder man en af de stolteste seværdigheder i Arles — den romerske 

arena. I oldtidens Gallien var den en af de største og op til vor tid forbløffende velbevaret. I middelalderen tjente den som 

tilflugtsborg for byens indbyggere, som indrettede sig komfortabelt i et par hundrede småhuse opført indenfor arenaens 

mure, som en befæstet by i byen. I dag fungerer arenaen som skueplads for folkloristiske arrangementer og som 

tyrefægtningsarena. Det er overvejende den ublodige provencalske form for tyrefægtning der dyrkes her, hvor det kun 

gælder om at få fat i kokarden på tyrens pande — men også en ægte spansk corrida kan man opleve her ind imellem, 

specielt under Påskens festligheder. Et af årets højdepunkter er også folkefesten den 1. maj, når les gardians — de franske 

cowboys ude fra Camargue — samles i arenaen og modtager kirkens velsignelse. En anden seværdighed er det antikke 

teater ved Rue de la Calade. Oprindelig et amfiteater med plads til 7000 tilskuere, i dag står kun ruinrester tilbage, for efter 

Romerrigets sammenbrud begyndte folk i Arles at hente gratis byggematerialer her. De nederste bænkerader er dog 

bevaret så intakte, at teatret hvert år i juli er ramme om friluftsopførelser og folkloristiske arrangementer. 

Et pragtstykke af provencalsk stenhuggerkunst er portalen på den forhenværende katedral Saint-Trophime på Place de la 

République. Se tillige Saint¬Trophime-klosteret. Les Alyscamps, sydøst for byen, er en alle af popler og sarkofager. 

Betegnelsen Alyscamps har samme oprindelse, som det parisiske Champs Elyses — de saliges vang. Denne gamle 

romerske, og senere også kristne begravelsesplads var endnu prægtigere før renæssancen, da det desværre kom på mode 

at bruge smukt skulpturerede sarkofager som gave til fremstående personer. På den måde forsvandt mange af de 

smukkeste eksemplarer ud af historien for altid — en del på bunden af Rhônen, hvor tonstunge kunstværker bragte 

mangen en skude til kæntring. 

 

 

 

 

Museon Arlaten, er skabt af Provences store digter 
Frederic Mistral, der investerede den Nobelpris han 
modtog i 1904 i museet; den indeholder egnshistoriske 
samlinger, kunst, møbler, kostumer, værktøj m. m. 

 

Van Gogh flyttede til Arles i 1888 og her malede han 
mange af de billeder, som Provences landskaber, lys og 
farver inspirerede ham. Den såkaldte »Van Goghs bro«, 
Pont de Langlois, blev nedlagt i 1926, men genopbygget på 
kanalen i Port de Bouc. 
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Camargue — en naturoplevelse 

Trekanten syd for Arles mellem de to største flodudløb i Rhône-deltaet er et landskab af sumpe og kanaler, søer og 

vandpytter, saltstepper og brakland. Her er fladt og ensomt og langt til horisonten. Det er Rhônen som i århundredernes 

løb har skabt dette landskab ved sine aflejringer af sand, jord og sten. Jorden i Camargue er saltholdig; kun den mest 

hårdføre vegetation klarer sig her, og først i nyere tid er man begyndt på opdyrkning i større stil. Det startede under anden 

verdenskrig oppe nordpå i trekanten, hvor man som et led i afsaltningen af jorden, begyndte at eksperimentere med 

risdyrkning; for 20 år siden, med et beplantet areal på 33 000 ha, kunne man dække hele Frankrigs forbrug af ris; i løbet af 

1970'erne reduceredes imidlertid risdyrkningen og man gik over til andre afgrøder, der kræver knap så meget arbejde som 

risen. 

Sydpå ligger Camargue, nu som førhen, i et sumpet vildnis, hvor sorte tyre og halvvilde heste strejfer om i store flokke, 

bevogtet af »les gardians«, Camargues maleriske cowboys på deres små seje heste. Og navnlig er her et fantastisk fugleliv 

— af lyserøde flamingoer, storke, sølvhejrer og ægyptisk ibis, foruden en mængde andre kendte og mere eksotiske 

trækfuglearter. Vil man vide mere om Camargue, kan man besøge den gratis udstilling og se film fra området i Centre 

d'information de Gines i Pont de Gau ved naturreservatet lige nord for Les Saintes-Maries-de-la-Mer Der er åbent daglig, 

også i weekenden, fra: Kl. 9-12 & 14-18. 

Som almindelig turist kan man ad D 37 tage til Mas de Méjanes, en gård ved Etang de Vaccares, som tilbyder en rundtur 

på 3,5 km med et lille tog eller ture til hest eller hestevogn. — Eller foretage en sejltur op ad «Lille Rhône«. Båden Tiki III 

starter 1 km vest for Saintes-Maries-de-la-Mer ad D 38, fra Påske til 2. november. 

Seværdige er også saltbassinerne, hvor middelhavssaltet tørres ind og bliver oplagret i småbjerge, der på afstand ligner 

isbjerge. Saltudvindingen foregår dels syd for Aigues-Mortes, på et område der strækker sig over 10.000 ha, dels syd for 

Salins-de-Giraud (11.000 ha). Den årlige produktion ligger på omkring 1.023.000 tons. 

Les Saintes-Maries-de-la-Mer 

Berømt som sigøjnernes by og, indtil den som sådan kom i mediernes søgelys, en fiskerby som så mange andre. Blandt 

dens bygninger er det den romanske valfartskirke, der springer mest i øjnene. Tung og massiv som en fæstning, hvad den 

i virkeligheden også er, efter at man i 1400-tallet byggede vægtergang og brystværn med skydeskår hele vejen rundt. I 

krypten står statuen af den sorte Sarah, som sigøjnerne under den årlige valfart bærer ud i havet, hvor kirkens velsignelse 

lyses over den. 

Samme Sarah var den mørkhudede tjenestepige, der fulgte med de to Maria ‘er, byen har navn efter. Maria Jakobæ, den 

hellige jomfrus søster, og Maria Salome, der var mor til apostlene Jakob og Johannes. Ifølge sagnet blev alle tre, sammen 

med bl. a. den genopvakte Lazarus og hans to søstre Martha og Maria Magdalene, omkring år 40, fordrevet fra Jerusalem 

og sendt til havs i en åben båd uden sejl, årer eller proviant. De drev i land på den sydfranske kyst og spredtes i forskellige 

retninger for at udbrede evangeliet. Tilbage på kysten blev de to Maria’ er, og her opstod byen, som i dag bærer deres 

navn. Begge relikvier og statuer af dem opbevares i kirken over apsis. Også de bæres en gang om året ud i havet og 

velsignes, men her er det ikke sigøjnerne, men lokale sognebørn i egnens dragter, der følger med i processionen, eskorteret 

af Camargues maleriske kvæghyrder (Gardians) til hest. 

 

Festlighederne i Saintes-Maries-de-la-Mer 
foregår den 23. — 25. maj. 

 

 

 

Og endelig — men ikke mindst: 

Her kan man opleve Middelhavet og nyde den 
langstrakte sandstrand og noget af det klareste 

vand ved kysten. 
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Heldagsudflugt nr. 9 

Avignon 

I en bugtning af Rhône ligger den maleriske by Avignon, engang den vestlige verdens åndelige centrum. Det var i årene 

1309 — 1377, da pavedømmet, på grund af storpolitiske forviklinger, så sig nødsaget til at forlægge residensen fra Rom til 

fransk område og valget faldt på Avignon, som pavelig residensby. I 1377 vendte Paven tilbage til Rom — men i Avignon 

udpegedes en modpave i opposition til den romerske. Det alternative pavedømme i Avignon bestod indtil 1403, men helt 

frem til den franske revolution i slutningen af 1700-tallet, blev byen regeret af en pavelig legat og alt i alt var Avignon's flere 

hundrede år under pavedømmet, en omtumlet epoke i dens historie. 

De vældige bymure blev opført i det stolte (pavelige) 14. århundrede. Endnu rejser de sig i en ubrudt ring rundt om hele 

den gamle bydel, på sine steder dog så kraftigt restaureret, at der faktisk er tale om delvis rekonstruktion. 

Det mægtige pavepalads er en dyster forsvarsbygning af så kolossalt omfang, at den helt dominerer den indre by. Også 

den er opført under Avignon's store tid i 1300-tallet. Egentlig består komplekset af to paladser, et nyere og et gammelt, 

placeret tæt overfor hinanden, så der dannes en stor indre gård imellem dem. I stilen er de ikke meget forskellige, for de 

er opført med kun 10 års mellemrum, men det ældste palads virker mere strengt og utilnærmeligt. Her var nemlig 

cistercienseren Benedikt XII bygherre, mens hans efterfølger, Klemens VI, der stod for byggeriet af det nye palads, var 

benediktiner og lagde mere vægt på pomp og pragt, hvad der også præger hans del af komplekset. Indvendigt er begge 

bygninger ret sparsomt udstyret, men der er dog et skatkammer og i St.jean-kapellet og i pave Klemens den sjettes 

arbejdsværelse er der skønne fresker. 

Pavepaladset er ramme om den årlige festivals væsentligste forestillinger. Festivalen i Avignon er blandt de ældste og 

fornemste og den trækker et meget stort publikum til byen i hele juli måned og et stykke ind i august. Den byder på teater, 

lyrik, dans, gøgl og der er både den officielle festival og den sideløbende »off-festival«. 

Katedralen Notre-Dame des Doms er romansk med et gotisk klokketårn. Lige op ad domkirken rager en vældig klippeknold 

til vejrs, og på dens flade top har man fra det lille hyggelige anlæg en flot udsigt ned over Rhône og den gamle bro St. Bene-

zet. 

 

 
Palais des Papes 
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Sur le pont d' Avignon… lyder den første strofe i en kendt fransk børnesang. På broen i Avignon og broen er Pont St. Bene-

zet, som endnu i dag rager langt ud i Rhône — men ikke helt over, for af de i alt 22 buer under den oprindelige 900 m lange 

bro, står kun de fire tilbage, samt et toetages kapel, ca. midtvejs ude på brostykket. Alligevel bemærkelsesværdigt, når 

man betænker, at broen immervæk blev bygget i 1177 og må stå imod Rhônens voldsomhed. For øvrigt dansede man 

ikke på, men under broen, på øen midt i floden, hvor Avignons campingplads i dag ligger. 

Rhône, den vældige flod, der tager sit udspring i de svejtsiske alper, ved Skt. Gottard, tæt ved Rhinen's kilde, har været af 

afgørende betydning som forbindelsesvej fra Middelhavet til de nordlige regioner. De første flodbåde blev trukket af heste 

fra bredden indtil floden blev »renset« og motorbådene overtog sejladsen. 

I den gamle bydel er bevaret en del smukke gamle herskabshuse — navnlig i Rue du Roi René, men også i andre gader. En 

stor del af den indre by er anlagt som gå- og butiksgader. I sommersæsonen kører et lille tog rundt i den gamle bydel — 

Start Place du Palais (Pavepaladsets plads). 

Musée Calvet, et af de mest interessante i Provence, Rue Jospeh Vernet, er indrettet i et smukt hus fra det 18. århundrede. 

Blandt samlingerne er en række malerier af Avignonskolens kunstnere fra 14. — 16. århundrede, ligesom en fremragende 

samling af kunstsmedearbejder. 

OBS ! Stor parkeringskælder under Place du Palais, samt parkeringshus ved banegården. 

Villeneuve-lès-Avignon: Cardinalernes by overfor Pavernes, ligger på den anden side af Rhône. Derfra har man sidst på 

eftermiddagen en pragtfuld udsigt til Avignon. 

 

 

 

 

Pont St. Bénézet   
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Heldagsudflugt nr. 10. 

Nîmes —Pont-du-Gard 

Cavaillon — over Durance, mod Saint-Rémy 

Tarascon: Digteren Alponse Daudet opfandt figuren Tartarin de Tarascon, Frankrigs svar på Münchhausen, og gjorde 

derved byen berømt. Mere virkelig end denne litterære pralhals, er byens slot eller rettere fæstning, men af den mere 

komfortable slags, indrettet til herskabsbeboelse — 45 m høj og direkte på Rhônebredden. Fra terrassen og 

modtagelsessalene kan man se over floden til genbobyen Beaucaire. 

Mange interesserer sig for provencalske stoffer. Souleiado er det ældste og nok fornemmeste (og dyreste) mærke af disse 

stoffer, hvis mønstre stammer fra de gamle folkedragter. Souleiado-fabrikken fandtes i Tarascon og har der skabt et 

museum, som findes bagved Souleiado-butikken i Rue Proudhon. Og mens vi er ved stoffer: Der findes selvfølgelig flere 

andre mærker, knap så fornemme, men ligeså flotte, der føres i forskellige forretninger i f. eks. Cavaillon. 

Beaucaire: Den gamle by er fuld af maleriske gader og skyggefulde pladser, Som værn mod angreb fra det overfor liggende 

Tarascon byggede indbyggerne i Beaucaire i det 13. århundrede en mægtig fæstning. Fra det velbevarede treetages tårn 

(104 trin op) er der udsigt til Alpernes ypperste udløbere, ud over Camargue og over det tørre flade landskab (»garrigue«) 

omkring Nîmes. Var længe en meget driftig flodhavn og markedsby, der hvert år tiltrak handlende fra det meste af Europa. 

Dens storhedstid strakte sig fra det 13. til det 19. århundrede. 

Nîmes— den mest romerske by i Frankrig. — I ingen anden by i Frankrig er der bevaret så mange monumenter fra 

antikken, som i Nîmes. Arkæologerne tilskriver det det tørre klima, der virker konserverende. Bykernen fremtræder helt 

som i gammel tid — bortset fra den moderne trafik, som i øvrigt nok kan give problemer, når man kommer dertil i bil og 

ikke er kendt i byen. Man gør bedst i at slippe af med vognen i en parkeringskælder og foretage sin udforskning til fods. 

 

Den største seværdighed i Nîmes er den romerske arena. Et amfiteater af samme størrelse som det i Arles, 100 x 133 m, 

og med plads til 21.000 tilskuere. Af de romerske amfiteatre, der er bevaret, kommer det efter sin størrelse kun ind som 

nr. 20 i rækken, men det er det bedst bevarede. Selv hullerne til stængerne, der bar solsejlet over de første bænkerader, 

findes endnu flere steder. 

Efter at de romerske gladiatorkampe var gået af mode, rykkede vestgoterne ind i det 5. århundrede og byggede 

amfiteatret om til fæstning, murede buegangene til, byggede tårne på og lagde voldgrav omkring det hele. I middelalderen 
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opstod en hel by i byen, derinde, og her boede et par tusinde mennesker. Efterhånden udvikledes by-enklaven i arenaen 

til fattigkvarter og folk byggede huse af sten brudt ud af det romerske murværk. 

Først i forrige århundrede blev arenaen ført tilbage til sin oprindelige skikkelse. Ved den lejlighed måtte et lag murbrokker 

på seks-syv meter ryddes af vejen, før man var nede i niveau med de nederste bænkerader og selve kamppladsen. I dag 

bruges arenaen til sportsfester og tyrefægtninger og opfylder således igen sit oprindelige formål. 

Ligeså velbevaret, som arenaen, er det såkaldte Maison Carrée — det firkantede hus. Det er et romersk tempel i typisk 

græsk stil. Tredive pragtfulde søjler omgiver det indre rum, hvor der er indrettet et interessant arkæologisk museum med 

fund fra antikken. 

Nîmes er i Pinsen ramme om en storslået byfest »Feria de Nîmes«, hvis højdepunkt er årets første »corrida« — 

tyrefægtning. 

 

Pont-du-Gard. 

Bygget ca. år 19 f. K. er denne kæmpestore akvædukt, det første og smukkeste bygningsværk af den art, der nogensinde 

er bygget i Gallien. Den mægtige, tredobbelte buerække, bygget af stenblokke på 5-6 tons uden »bindeværk«, med en 

samlet højde på knap 50 m og 275 m lang, var en del af en godt 50 km lang vandledning, som blev lagt fra Uzès til Nîmes 

og forsynede byen med 20 000 m3 vand pr. dag. En køn afmærket rundtur til fods fører over akvæduktens øverste galleri, 

men kan kun anbefales folk, der ikke har det med at blive svimmel! Tåler man ikke balancegangen så højt til vejrs, kan man 

i stedet tage turen over en etage længere nede. 

OBS! Tag badetøjet med i sommermånederne: Mulighed for at bade i floden. 

Er man interesseret i veteranbiler, kan vi anbefale en pragtfuld samling, der findes ca. 12-15 km fra Pont du Gard efter 

Uzès, på Route d' Anduze — D 982: Le Musée 1900 — Moulin de Chalier. En oplevelse både for voksne og for børn, og der 

er ikke bare biler, men også antikke brandbiler, landbrugsmaskiner og andet mekanisk værktøj og apparater. 
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Heldagsudflugt nr. 11 

Orange —Châteauneuf-du-Pape 

Motorvej mod nord Cavaillon — Orange — eller via Carpentras. 

Efter Romernes herredømme, blev Orange et selvstændigt lille fyrstedømme der, på grund af diverse alliancer og 

giftermål, til sidst tilfaldt det hollandske dynasti, der stadig bærer bl. a. titlen af Prins/Prinsesse af Orange-Nassau. Og takket 

være hollændernes verdensomspændende rejseaktivitet over havene, findes der i dag stater og byer, både i Amerika og i 

Afrika, der hedder Orange. 

En historisk og arkæologisk meget interessant by. I en rundkørsel midt på indfaldsvejen fra nord står den berømte, knap 

20 meter høje romerske triumfbue, opført år 49 f. K. til minde om Cæsars sejr over gallerne. Også det halvcirkelformede 

antikke teater er forbavsende godt bevaret. Det er specielt interessant, fordi det som det eneste fra den tid endnu har hele 

den 103 m lange og 38 m høje scenevæg. Teatret er bygget til 7000 tilhørere og har en fantastisk akustik. Det er derfor 

også ramme om en berømt sommerfestival Les Chorégies d' Orange, der hvert år dræner tusinder af opera- og 

musikentusiaster til byen. 

Fra Orange går vejen tilbage over Châteauneuf-du-Pape, der har givet navn til den verdensberømte vin. En by så beskeden 

af størrelse, at den ikke engang er afmærket på de fleste bilkort. Paverne, som dengang residerede i Avignon, havde i det 

14. århundrede bygget sig et sommerslot her — Châteauneuf-du¬Pape betyder Pavens nye slot — og lod plante den vin, 

der efterhånden skulle blive så berømt. Længe blev vinen sendt til Bourgognedistriktet for at blive lagret, modnet og ædlet. 

Siden 1983 er der kommet streng kontrol over produktionen og arealet af de vinmarker, der må kaldes Châteauneuf-du-

Pape, hvilket garanterer den høje kvalitet. 

I dag er stedet en sindig vinby med krogede gader i det gamle kvarter, en køn landsbybrønd og store vinkældre — Caves 

de Dégustation — hvor man er velkommen til at kigge indenfor og smage. Fra de højtliggende ruiner af paveslottet er der 

en fortryllende udsigt over Rhônedalen og vinskråningerne. 

Musée du Père Anselme indeholder gammelt vinbondeværktøj, et bødkerværksted, middelalderlige presser og tønder. 

Åbningstider: kl. 9-12 & 14-18. 
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Heldagsudflugt nr. 12 

Marseille —Château D' If — Les Calanques —Aix-en-Provence 

Motorvej mod syd — Cavaillon — Marseille. 

Marseille, Frankrigs ældste og næststørste by med landets største havn, har en lang historie bag sig. Det hele startede 

formentlig engang i det 8. århundrede før vor tidsregning, da fønikiske købmænd gik i land her og anlagde en handelsplads. 

Men det blev grækerne der fik æren for, at den oprindelige fønikiske handelsplads efterhånden udviklede sig til den 

betydelige græske koloni Massalia eller Massilia, som den også kaldes. 

Grækerne fik dog hurtigt problemer med de krigeriske keltere mod nord. De kaldte romerne til hjælp — og den chance 

lod romerne ikke gå fra sig. Da deres legioner først var her, blev de her og benyttede lejligheden til at erobre hele Provence. 

Massalia blev en republik i alliance med Rom, og en rig by, som blev endestation for den romerske hovedvej Via Aurelia, 

der førte fra Rom til de ny vundne provinser i Gallien. 

Da Romerriget faldt, rykkede vestgoterne ind og efter dem de arabiske saracener. De plyndrede, myrdede og indrettede 

sig komfortabelt — også med indbyggerne i Marseille, som efterhånden kom til at repræsentere en broget blanding af alle 

den da kendte verdens folkeslag. Det gør den stadig.  

Under korstogene blev Marseille en betydelig ud- og indskibningshavn på vejen til »Det Hellige Land«. En position den 

bevarede også i århundrederne derefter, hvor det meste af handelen med Afrika, Orienten og senere også Amerika, gik 

over Marseille. Under den franske revolution kom byens navn på alles læber — i form af den revolutionære slagsang, der 

blev kendt som Marseillaisen, da en gruppe frivillige fra Marseille, under deres indtog i Paris sang den med sådan en 

begejstring, at den fra det øjeblik var årets landeplage. Og i virkeligheden havde sangen ingen anden forbindelse til 

Marseille overhovedet. En ingeniørofficer, der gjorde tjeneste i Strasbourg, havde komponeret den som slagsang for den 

franske Rhinarmé. I 1879 blev den succesombruste revolutionsschlager Frankrigs nationalsang. 

Indtil 1844 var den gamle havn den eneste i Marseille, med indsejlingen bevogtet af de to gamle forter fra det 17. 

århundrede. Bag det sydlige af dem, Fort St. Nicolas, ligger det kønne anlæg Parc du Pharo, hvorfra der er en smuk udsigt 

til havnen. En ny moderne havn har nu erstattet den gamle, som i dag kun anløbes af mindre skibe, lystbåde og fiskekuttere 

og i øvrigt er udgangspunkt for havnerundfarter og bådudflugter. Langs kajen til venstre, når man kommer oppe fra byen, 

ligger små fiskerestauranter på stribe. Slagnummeret på menukortet er her den berømte fiskesuppe bouillabaisse, der 

serveres i den ægte, uforfalskede udgave — og bliver billigere efterhånden som man kommer længere ud ad kajen. Kan 

også fås, ikke så langt fra Maubec, hvor en fiskehandler fra Marseille har åbnet en glimrende fiskerestaurant. 

Bag kajen overfor, på modsatte side af havnebassinet, lå indtil 2. verdenskrig den gamle bydel, der ikke udelukkende var 

kendt for det godes skyld. Et klassisk sømandsmiljø, som også store og små forbrydere satte deres præg på. Adskillige tyske 

soldater, der vovede sig herind på egen hånd, slap ikke fra det med livet, og i 1943 gjorde besættelsesmagten kort proces. 

De 40 000 beboere blev evakueret og kvarteret jævnet med jorden. I forvejen havde bombardementerne ryddet op, og 

nye bombeangreb forud for de allieredes invasion i 1944 lavede yderligere ravage; men lidt af det gamle er blevet stående, 

bl. a. det gamle rådhus på Quai du Port fra sidst i 1600-tallet. Og lige ved siden af finder man to interessante museer. Det 

ene indrettet i et hus fra det 16. århundrede, med samlinger der belyser byens historie og livet i det gamle Marseille. 

Desuden ses her provencalske møbler fra det 18. århundrede og en smuk samling af julekrybber befolket med santons — 

små, malede lerfigurer, på størrelse med en finger, der hører til det klassiske provencalske kunsthåndværk. Det andet 

museum er opført i forbindelse med de romerske dokker, man stødte på under genopbygningen af den gamle bydel og 

viser resterne af det antikke havne anlæg, vraget af et romersk handelsskib og en model af den græske koloni Massilia. 
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(D'apres photo Yvon, Paris.) 

 

Marseille. — Le Vieux Port et Notre Dame-de-la-Garde. 

            

Notre-Dame-de-la-Garde er Marseilles vartegn, 
og ikke udpræget smuk domkirke, fra sidst i 
forrige århundrede. Størst interesse har det 
storslåede panorama, man kan nyde 
deroppefra. Fra den gamle havn udgår La 
Canebière, Marseilles berømte hovedgade. Her 
ligger elegante butikker og fortovscaféer på 
stribe og her er et ubeskriveligt liv og mylder i 
hele gadens længde. Ved kirken St. Vincent-de-
Paul, kommer man efter et lille slag til venstre, 
til gadestrøget Cours J. Thierry — Boulevard de 
Longchamp, der fører op til Palais Longchamp. 
En bombastisk bygning fra forrige århundrede, 
smykket med barokfigurer og springvands-
arrangementer. Her findes bl.a. Museet for de 
skønne kunster med værker af de gamle 
nederlandske, franske og italienske mestre. En 
hel sal er reserveret Honore Daumier, der var 
født i Marseille, og hvis tidskritiske værker 
indenfor litografien og billedhuggerkunsten 
vakte megen opsigt i Frankrig i forrige 
århundrede. En havnerundfart er også værd at 
prøve — og ikke mindst den lidt længere tur 
med motorbåd ud til Château-d' If. En dyster 
fæstning, bygget i det 16. århundrede, på en lille 
klippeø og senere brugt som et berygtet 
statsfængsel. Det var her, Alexander Dumas lod 
sin Greve af Monte Cristo vansmægte i et fugtigt 
underjordisk fængsel og senere lod flygte herfra 
under dramatiske omstændigheder. Château-
d' If-turen tager halvanden time i alt, iberegnet 
besøg af fæstningen. Afgang fra Quai Des 
Belges for enden af La Canebière. 

En smuk spadseretur — næsten en hel travetur — kan man tage ad Promenade de la Corniche, i daglig tale La Corniche. 

Den går fra Parc du Pharo, yderst ude ved indløbet til den gamle havn, sydøst langs kysten, ca. 8 km, med mange pragtfulde 

udsigter ud over havet og øerne ud for kysten. I bil fortsætter man ad Promenade de la Plage (du Prado), Pointe Rouge 

med sin lille lystbådehavn. Efter Madrague-de-Montredon stiger vejen i Massif de Marseilleveyre. Flere udsigtspunkter. 

Callelongue — en lille havn i bunden af en calanque. 

Calanque' rne er små bugte, faktisk små fjorde, der dannes af klippelandskabet mellem Marseille og Cassis og gemmer på 

idylliske små havne og strande. Man kan besøge dem ad søvejen i højsæsonen (juli/august). Bådudflugten, der tager ca. 3 

timer, starter fra Quai Saint Pierre i Marseilles gamle havn. 

I forbindelse med et besøg i Marseille eller bare for at komme til stranden, kan vi anbefale at tage til Cassis. I selve Cassis, 

følg skiltene ned til Les Calanques — stor parkering. Evt. spadseretur langs kysten ad stier til de øvrige calanques og finde 

små hyggelige — og mindre søgte — badestrande. 
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Aix-en-Provence 

Har man tid endnu — og lyst — kan man køre tilbage over Aix-en-Provence. Den fortryllende gamle universitetsby, som 

stadig har meget af atmosfæren fra det 17. og 18. århundrede, var engang hovedstad i Provence. Overalt ligger der gamle 

patricierhuse, især på Cours Mirabeau, en pragtfuld platanbevokset dobbeltalle, hvor hele Aix og især studerende mødes 

på alle tidspunkter af dagen. 

Plataner omgiver også katedralen St. Sauveur med de smukt udskårne nøddetræsdøre. Indvendig er der også meget at se 

på: Dåbskapel med otte antikke søjler, gobeliner fra Flandern samt to pragtfulde fløjaltre. 

Leder man efter minder om Paul Cézanne, der er født, boede og døde i Aix, bliver man skuffet. Kun i hans gamle atelier i 

Avenue Paul-Cézanne er der noget at se. Men det knejsende Sainte-Victoirebjerg med den karakteristiske profil, som 

mange af Cézannes billeder repræsenterer, kan stadig beundres bag byen. 

Aix-en-Provence var også kendt som kurby. Varmekilden eksisterer stadig og en af fontænerne på Cours Mirabeau holder 

sine 34° 

Aix-en-Provence er om sommeren ramme om en meget kendt musikfestival. 

 

 

 

Heldagsudflugt nr. 13 — eller to-dages tur 

Gorges du Verdon — Moustiers-Saintes-Maries. 

Apt — Manosque — Valensole — Riez — Moustiers-Saintes-Maries. 

Grand Canyon du Verdon: Denne vældige bjergslugt er op til 700 meter dyb og nok den mest storslåede i hele Europa. 

Dybt nede bruser floden mellem stejle klippevægge i strømhvirvler, der selv for øvede kajaksportsfolk visse steder er alt 

for farlige. 

Tag rundturen, først ad D 952 mod La Palud-sur-Verdon, forbi Point Sublime. Derefter mod højre ad D 955 til Comps-sur-

Artuby. Tilbage ad D71, Corniche Sublime til Moustiers. 

Er man rask til bens, kan man også gå på opdagelse i slugten ad en sti. Den fører enten fra La Palud eller fra Point Sublime, 

begge nord for området, til Châlet Martel mod syd. I alt tager hele turen frem og tilbage ca. otte timer. 

Kajakentusiaster kan også få deres sag for. Bedst at forhøre sig i La Palud, hvor der findes guides. 

Moustiers-Saintes-Maries er værd at standse ved. Moustiers er et stort center for smukt håndværk: En speciel fajance, en 

gammel tradition på stedet, med typiske mønstre og farver. Find en smuk souvenir at tage med hjem. 

Om sommeren er søen Lac de Sainte-Croix, nedenfor Moustiers, velegnet for en picnic og badning. Derfra kan man, på 

lejede »pedalbåde« eller kanoer, begive sig et stykke op ad floden Verdon. 

Det kan anbefales at foretage en to-dages tur med f. eks. besøg af Cannes — Nice — Monte Carlo og retur over Castellane 

og Gorges du Verdon, enten ad den ene eller anden vej, nord eller syd om canyon' en. I begge tilfælde kommer man 

igennem Moustiers-Saintes-Maries. 
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FOLKEFESTER OG TRADITIONER 

Spillevende og forbløffende alsidig er den folkelige festtradition i Provence. Her sker noget hele tiden. Folkefester, optog, 

historiske optrin i festlig iscenesættelse. Sigøjnernes valfart i maj til Les Saintes-Maries-de-la-Mer er bare et af mange 

festlige arrangementer, og skønt efterhånden berømt langt ud over Frankrigs grænser, langtfra det vigtigste efter mange 

provencaleres mening. 

1.  Maj: Les Gardians, de franske cowboys ude fra Camargue, samles til fest i arenaen i Arles og rider i 
procession med statuen af rytternes skytshelgen St. Georg. 

 

23 – 25. Maj: I Les Saintes-Maries-de-la-Mer mødes sigøjnerne til stort stævne til ære for deres skytshelgeninde, 
»Den Sorte Sara«, Den 23. om aftenen holdes en festlig gudstjeneste i kirkens krypt. Næste dag 
bæres statuen af den sorte Sara i procession ud i havet og velsignes af præsten. Samme ceremoni 
gentages den 25. denne gang med statuer af de to Maria' er, Maria Jacobæ og Maria Salome. 
Begge processioner er farverige optrin med deltagelse af Arles-piger i deres typiske egnsdragter og 
de maleriske gardians der rider med i optoget. 

Kristi 

Himmelfartsdag: 

 

Corso i Cavaillon 

 

Pinsen: Feria i Nîmes 

Corso i Apt— nærmest et karnevalsoptog 

 

24. Juni: Sankt-Hans fester i de fleste byer, også i Maubec. 

 

Sidste søndag 
i Juni: 

Tarasquefest i Tarascon. Tarasque'en var et menneskeædende uhyre, en kæmpe lindorm, som 
levede i Rhône, hvor den vippede både i sænk og åd besætningerne, kvæghyrder og ved en 
bestemt lejlighed otte unge mænd fra Tarascon. Uhyret blev til sidst uskadeliggjort af Sainte-
Marthe, der kom fra Saintes-Maries-de¬la-Mer. Under festen føres Tarasque'en gennem gaderne, 
båret af de otte ofres ben og fulgt på vej af en hujende og larmende menneskemængde, alt imens 
den spyr ild ud af gabet og vælter folk omkuld. 

Første halvdel 
af Juli: 

 
Venetianske fester i Martigues, vest for Marseille. 

 

December: Julemarked i Marseille med salg af santons til julekrybben. 

 

24. December: Stemningsfulde midnatsmesser i de fleste landsbyer, bl. a. Les Baux, Fontaine-de-Vaucluse, 
Ménerbes, Sénanque 

 

Maubec har 
også sine fest- 
traditioner: 

Fête de la Chandeleur (2. februar) 
Sankt Hans fest (24. juni) 
Byfest (sidste weekend i juli) 

 

  



27 
 

Tyrefægtning med og uden blod 

Fra Spanien har den klassiske tyrefægtningstradition bredt sig over grænsen, et godt stykke op i Sydfrankrig. Eksempelvis 

har en stor by som Toulouse sin store tyrefægterarena, og helt op til området omkring Bordeaux forekommer 

tyrefægtninger mere eller mindre lejlighedsvis. Men det er langs Middelhavskysten — herunder navnlig Provence — at 

den franske tyrefægtning har sine dybeste rødder. Foruden den klassiske spanske corrida, hvor tyren — og under tiden 

også toreroen — må lade livet, og som man fortrinsvis kan opleve i de romerske arenaer i Nîmes og Arles, har Provence 

sin egen ublodige version af det barske skuespil. Courses d la cocarde kalder man denne sport for raske folk, der helst skal 

være hurtigere til bens end tyren. En ti — tolv mand ad gangen kappes om at snuppe en farvet sløjfe, tyren har fæstnet 

mellem hornene. Den, det lykkes for, får præmien, der er højere jo farligere tyren er. Der er tyre, hvis ry er legendarisk. Det 

er gerne dem, der har haft held til at få tilstrækkelig mange af de dumdristige arenahelte på hornene. Ofte slipper ofret 

ikke helskindet fra sådan en lufttur, men skaderne er sjældent alvorlige. Og tyren redder da ihvertfald livet og undgår den 

brutale mishandling, der kendetegner tyrefægtninger i den klassiske spanske stil. 

 

 

Provence's specialiteter og madkunst 

Langs hele den sydfranske kyst står der Bouillabaisse på menukortet. I Provence betragtes denne berømte fiskesuppe som 

landsdelens nationalret, men det er i Marseille, den har hjemme, og enhver kok i denne store havneby vil bande på, at 

han, og ingen anden, laver den rigtige bouillabaisse. Opskriften er så tilpas elastisk, at man præsenteres for bouillabaisse i 

en masse varianter. Men grundlaget er altid fisk, kogt med løg, tomater, hvidløg, fennikel, olivenolie og et kraftigt drys af 

safran. 

En anden fiskesuppe, der ligner den, er soupe de poissons, der ikke har helt så meget fyld. Den serveres ofte kogt med 

spaghetti og reven ost. Som bouillabaissen er den gullig, moset og serveret med ristede franskbrødsskiver og rouille, en 

hvidløgs- og pimentkrydret mayonnaise, farvet med tomatpure. 

Soupe au pistou er en grøntsagssuppe med alskens grøntsager og serveret med en blanding af hvidløg, olivenolie, revet 

ost og masser af hakket basilikum. (Pistou betyder basilikum på provencalsk). 

Som forretter kan man komme ud for sardines farcies, fyldte sardiner. Eller muslinger, som enten grilles eller spises rå, 

samt søpindsvin/oursins, hvis orangefarvede rogn spises som caviar. Saucisson, den typiske hvidløgssalami, serveres 

akkompagneret af oliven, grønne eller sorte (dvs. modne). 

Grønsagsretten ratatouille stammer egentlig fra Nice, men kommer på bordet overalt i Provence. Det er et sammenkog 

af tomater, courgetter (squash), auberginer, peberfrugter, løg, hvidløg, timian og olivenolie. Spises med brød. 

Daube provencale er en sammenkogt ret af rødvinsmarineret oksekød. 

I Marseille spises ofte en gryderet med det muntre navn pieds et paquets (fødder og pakker). Det er lammeklove samt 

lammeindmad, snøret i små pakker med løg, persille, spæk og hvidløg, og kogt i timevis i hvidvin, sammen med tomater. 

Boeuf à la gardiane er populær i Camargue, det særprægede landskab omkring Rhônedeltaet, der er Frankrigs svar på det 

vilde vesten. Her råder de franske cowboys, les gardians med deres flokke af vilde heste og sorte tyre. Og la gardiane, der 

har lagt navn til retten, er hende der holder hus for le gardian. I øvrigt er det en kraftig krydret ret af oksekød med løg, 

oliven og spæk, kogt i vin og serveret med kartofler — eller ris, som der dyrkes en del af i Camargue. 

Pissaladière er en provencalsk version af den italienske pizza, en Nice-specialitet, en løgtærte med ansjoser og sorte oliven. 

Gedeoste i alle afskygninger hører også til enhver osteanretning i Provence, f.eks. den lille runde banon, pakket ind i 

kastanjeblade eller den meget friske chèvre du Lubéron. Vor søndagsmarked i Coustellet tæller flere gedeosteboder. 
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Af søde sager kender man i Provence, især ved juletid, fougasse, et »kagebrød«, bagt i aske, rundt med fire huller, således 

at det danner et symbolsk kors. 

Calissons d' Aix (en-Provence) er marcipankager og selvfølgelig må den berømte nougat, lavet af mandler og honning, ikke 

glemmes. 

En anden specialitet i nærheden, er fruits confits (kandiserede frugter). Den største fabrik ligger i Apt og kan besøges. 

Den provencalske honning er også anbefalelsesværdig og findes i mange forskellige smag, alt efter, hvor bistaderne bliver 

anbragt. Prøvesmagning på søndagsmarkedet i Coustellet og udstilling om honningfremstilling i Saint Saturnin-lès-

Avignon: Miellerie des Butineuses. 

Og naturligvis vokser der vin i Provence. Côtes du Rhône er en fælles betegnelse for alt, hvad der høstes indenfor et par 

hundrede kilometer på begge sider af Rhône, den mest solbeskinnede af de franske floder. En af de kendteste vine er 

Châteauneuf-du-Pape. Knap så kendte, men ligeså gode, er de kraftige Gigondas og Vacqueyras . På skråningerne øst for 

Carpentras vokser Côtes du Ventoux; og ikke at forglemme: vor stedlige Côtes du Lubéron. Mellem Marseille og Toulon, i 

vinområdet Bandol, produceres Côtes de Provence, hvide-, røde- og rosévine. Og har man smag for det søde, vil man sætte 

pris på en Muscat de Beaumes-de-Venise eller en Rasteau. 

Men den jævne mand i Provence har en ganske anden yndlingsdrik; han foretrækker en Pastis, i Danmark bedre kendt 

som Pernod, et mærke blandt andre. En (lumsk!) mikstur af brændevin, lakridsrod, forskellige urter og anis —egentlig kun 

en aperitif — men i Provence er der altid en undskyldning for at drikke pastis på alle tider af døgnet! 

 

God ferie 

Danie og Peter Juul 

 

 

 

 

 

  

Boule spillere 

 


