
Et godt råd
Lige et lille tip, når man camperer i udlandet: Når vi vil
flytte fra den ene campingplads til den næste, får vi tit
dagen før afrejsen personalet til at ringe og forhøre sig, 
om man det nye sted har plads til én. 
Vores erfaring er, at det virker meget bedre, end når man
selv gør det. Det er muligt, at man nogle steder ikke vil
gøre det gratis, men vi har nu aldrig skullet betale for
denne service. Én ting er sikkert - med mobiltelefon ville 
det være hundedyrt…

Vores plads - en provencalsk perle 

Der er masser af campingpladser i Sydfrankrig - og i meget
forskellige prislejer. Både i DCU's bog og andre er der mange
med. Desuden er de som regel godt skiltet langs vejene.
Vi har altid, når vi har camperet i forskellige egne af Frankrig,
foretrukket de såkaldte 'Camping Municipal' - på dansk: 
kommunal campingplads. Der er, hvad der skal være - hverken
mer' eller mindre. De er ikke overdådige; til gengæld er de som
oftest billigere, end de privatejede. Ved en tilfældighed fik vi
i forbindelse med en overnatning på en rasteplads i Sydtysk-
land et tip fra en tysk campist, som vi kom i snak med. Da vi
på hans forespørgsel fortalte, at vi agtede os til et endnu ikke
nærmere bestemt sted i Sydfrankrig, foreslog han dén cam-
pingplads, som - stik mod vores sædvane - blev 'vores faste
plads' af flere omgange. Pladsens navn er Camping Municipal
”Les Romarins”. Den ligger i den lille, lidt søvnige landsby
Maussane-les-Alpilles lige syd for Lubéron-bjergkæden. 
En rigtig typisk, provencalsk landsby, som hviler totalt i sig
selv, hvor alle kender alle, og hvor 'de der omme på camping-
pladsen' bliver behandlet hjerteligt og jovialt - bare de opfører
sig ordentligt. 
Det ideelle ved denne plads er, sagde han, at den ligger midt
i hjertet af Provence. Så langt væk fra kysten, at overnatnings-
prisen ikke er rasende dyr. Herfra kan man på en dagsudflugt
komme til alle de kendte steder: pavebyen Avignon, Arles med
den romerske arena, hvor der nu afholdes tyrefægtninger,
Marseille, Nimes, Rhône-deltaet, camarguen med flamingoerne
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Når vi i den lange, mørke vinter går og taler om, hvor sommerens campingrejse skal gå hen, behøver

vi blot at lette på låget af krydderikrukken på køkkenbordet. Så er rejsemålet næsten bestemt, og

det er blevet til Provence i rigtig mange år.
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På vores køkkenbord herhjemme står den der stadigvæk,
krukken, vi købte det første år vi trak campingvognen til
Provence. 'Herbes de Provence' står der på siden af den. Vi
købte den i 1990 i en keramikers friluftsbutik i den fascine-
rende middelalderby Les Baux i hjertet af Provence. Linder 
vi lidt på låget og lukker øjnene, er vi lige pludselig langt
væk hjemme fra. Billederne vælter frem på nethinden - 
sammen med lyden af cikadernes hæse, skrattende sang,
duften af lavendelmarkerne og følelsen af middagshedens
næsten kvælende varme. Krukken på bordet er den samme,
men indholdet er suppleret op, hver gang vi er vendt hjem

med en ny pose Provence-krydderi dernede fra. Sammen med
olivenolie, lavendelhonning, hvidløgsranker, god rødvin og
andre lækkerier har det hørt til det faste, kulinariske gods,
vi har bragt med hjem. I Provence fik vi bogstaveligt talt
smag for de behagelige sider ved livet, solen, varmen, vinen,
markedernes friske grøntsager og lækre frugt, alle krydderi-
erne, de store, tommetykke grill-bøffer i slagterbutikken, 
de knasende sprøde baguetter fra den lille, lokale bager, de
lune aftener, hvor man kan nyde solnedgangen over vin- og
olivenmarkerne - alt mens man nyder en flaske kølig Listel
hvidvin. C'est la vie! 

- en duft af rosmarin, hvidløg
og lavendelhonning
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Rémy-de-Provence. Den er god at drikke på stedet, men egner

sig ikke til at tage med hjem. Husk en god plastikdunk! Vil

man købe vin med hjem, kan vi anbefale de lokale Côtes du

Lubéron- eller Ventoux-vine - eller den herlige Listel, som

også kan findes på Netto's hylder herhjemme. Ind imellem, i

hvert fald. 

Men vent med at købe vinen til lige før hjemturen; det kan

være svært at opbevare den optimalt i campingvognen eller

hvad man nu ferierer i, når tempera-turen hver dag er på

den anden side af 30°. Og den skal i hvert fald ikke ned i

bilens bagagerum, som kan være en ren bageovn. 

Lavendelmarker

Næsten overalt i Provence støder man på store lavendelmarker.

De lokale bønder producerer ofte - ud over olier til parfumein-

dustrien - også en virkelig skøn honning, som de sælger 'ved

stalddøren'. Den honning er vi helt vilde med. Så der ryger

gerne nogen glas med hjem af den også. Og så er der jo 

alle krydderierne, som man kan købe på de lokale markeder.

Måske kan de købes billigere på tilbud i Rema 1000 her hjem-

me, men der er nu noget særligt ved det, man selv har bragt

hjem 'dernede fra'. Til det hører også nogle ranker lokalt

dyrket hvidløg. Ofte af forskellig slags. Der findes fx også

røde hvidløg!  Vi har set en specialitet, som vi dog ikke har

smagt endnu: røgede hvidløg. 

Til hjemturen har vi ofte købt et par store, lækre, saftige

meloner, som har været forsigtigt emballeret i et magasin.

Med dem på menuen et par gange undervejs, har turen hjem

været lettere at bære, ikke helt så vemodig. Det har været

en slags mental nedtrapning.

Hvor årets tur nu her om godt en måneds tid skal gå hen?

Tja, vi ku' jo lette lidt på låget af krydderikrukken på 

køkkenbordet…
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Provence
Afstand Kalundborg - Maussane-

les-Alpilles (via Frøslev): 1.950 km.

Camping Municipal “Les Romarins”

Rue de Saint-Rémy

F-13520 Maussane-les-Alpilles

4-stjernet plads til 145 enheder,

heraf 130 med el.

Gratis varmt vand i køkken og bad

Telf. 0033 (0)4 90 54 33 60

Fax 0033 (0)4 90 54 41 22

www.maussane.com/En/

Camping_accueuil.htm

e-mail: camping-municipal-

maussane@wanadoo.fr

Højt hævet over oliven- og

vinmarkerne hører den lille

bjergby Gordes til en af

Provences mest maleriske.

swimmingpool; men lige ved siden af pladsen ligger det lige-

ledes kommunale svømmebad. Man føler sig meget sikker på

pladsen, som ellers ligger i et område, som ofte hærges af

voldsomme skovbrande. Uafbrudt bliver der vandet på cam-

pingpladsen, som derfor står frodig og grøn - selv i den 

værste hede. Pladsens romantiske navn refererer til de mange

kummer med rosmarin, som spreder en liflig duft rundt på

campingpladsen.

Flere gange om ugen kan man høre sirenen på taget af den

lokale brandstation og se de små, firhjulstrukne brandbiler

fare ud af byen mod en sort røgfane i det fjerne. Da er det

rart at vide, at man bor i en lille grøn oase midt i det gulligt

svedne Provence. 

Souvenirs til øjet og til ganen 

På de mange markeder, vi har besøgt, er vi faldet pladask for

de karakteristiske, spraglede duge med solsikke-, oliven- og

anden dekoration. I Arles har vi købt vores indkøbstaske, som

har sin faste plads i campingvognen. Den er i samme brogede

stil som dugene. 

I Maussane presses meget fine olivenolier. En engelsk nabo på

pladsen fortalte os, at engelske madskribenter flere år i træk

har kåret olien herfra som Europas bedste. Og vi må indrømme,

den er god - men også dyr. Billig er til gengæld den rigtig

gode landvin, man kan købe på vinbruget Mas de la Dame 

på venstre hånd et par km nord for byen i retning mod

og de enorme saliner, hvor der produceres middelhavssalt. Der

er Mont Ventoux (kendt fra Tour de France), Pont du Gard, de

gamle romeres mesterlige bygningsværk samt ikke mindst den

mystiske, gamle bjergby Les Baux (udtales 'le bå'). Denne

middelalderby ligger blot 5-6 km nord for campingpladsen.

Han fortalte, at vi efter hjemkomsten skulle prøve at læse

Alistair Macleans spændingsroman 'Døden i grotterne'. Den

begynder i de store sandstensgrotter netop i Les Baux og

foregår ellers rundt i området ned i camarguen. Jeg har læst

bogen; det er spændende læsning - rigtig drengelitteratur!

Vores tyske ven fortalte endvidere, at der fra campingpladsen

ikke er ret langt til Rémy-de-Provence, hvor Van Gogh i sin

tid var indlagt på sindssygehospitalet - et sted, som i øvrigt

kan besøges. Hvis man følte varmen for belastende, sagde

han, kunne man i løbet af en halv times kørsel ud gennem

Rhône-deltaet nå ud til Middelhavets svalende bølger ved Les

Saintes Maries de la Mer. Endelig anbefalede han, at vi skulle

tage til de ugentlige markeder i de forskellige byer rundt i

området. 

Jo, han ku' snakke, ku' han, den tysker! Det lød simpelthen som

det perfekte sted for os - og det blev det! Så, vi kan kun sige:

Tak for tippet, kammerat…!

Og hvad er det så for en plads, som vi fik anbefalet og i den

grad selv er faldet for? En dejlig 4-stjernet plads med rimelige

overnatningspriser. Tjek selv de aktuelle priser på pladsens

hjemmeside: www.maussane.com/En/Camping_accueuil.htm.

Der er en petanque- og en tennisbane på pladsen, men ingen
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