Efterår 2017: På jagt efter solen
Del 3a Sydfrankrig: Arles og Camargue
Efter en rolig nat på vores "nødplads" bliver det igen
en køredag: godt 300 km tager godt 4 timer. Fra San
Remo op til motorvejen er en bedrift, der kræver en
lige tunge i munden: mange megasmalle veje og skarpe sving med lejlighedsvis smukke glimt ned over
Riviera-kysten. Det tager tid, men til sidst når vi da op
på motorvejen. Kort efter har vi forladt Italien, og
pludselig er det hele på fransk. Det havde vi godt nok
ikke regnet med, da vi tog hjemme fra Roskilde.
Vores franske rute. Del 3+4
Mandag, 18.9.2017, ankommer vi på campingpladsen ”City” i Arles lige inden frokostpausen. Det er en enkel plads
uden dikkedarer. Sanitæren er ikke prangende men ok, det er nok for os. Vi finder en plads lidt afsides og helt for os
selv, her er grønt og frodigt. En cykeltur ind til centrum bliver det også til, afstanden er kort og centrum ser lovende
ud. Efter lidt indkøb i Carrefour City cykler vi hjem igen. Aftenen på campingpladsen er kulsort, ingen campingbelysning dér, hvor vi står. Gert udstyrer sig med pandelampe, da han skal op og ordne opvasken.

Her står vi jo godt. De høje hække omkring parcellerne beskytter mod mistralen. Solen varmer, Gert er
trukket ind i skyggen. Markisen er inde, fordi den
blafrer for meget i vinden.
→Parcellen overfor er perfekt til outdoor cooking.
Her er solen længst. Jeg er i gang med ratatouille på
min Trangia - ren nostalgi.
Næste dag tager vejrkurven tilløb fra gråvejr til
opklaring med sol og skyfrit. Det blæser dog meget
kraftigt, mistralen er over os. På vores tur til Centre

Commercial må el-cyklerne kæmpe bravt i modvind. Men på campingpladsen er der på grund af hækkene omkring
parcellerne nogenlunde læ. Nu ser vi bare frem til det lovede gode vejr. Arles venter jo på os; byen er malerisk
sydfransk, har en overskuelig størrelse og er stærkt repræsenteret på listen over UNESCO verdenskulturarv: 9 steder
ialt!

Ind til Arles og sætte cyklerne ved turistkontoret. Lige ved siden af karrusellen, som det findes mange andre steder
i Sydfrankrig.

Place de la République med obelisken og kirken St.Trophime. Kirkens romanske portal er en kunsthistorisk perle.
Rådhuset til venstre. Neden under rådhuset er Cryptoportiques, der ligner katakomber, uden at være det.

Onsdag, 20.9.2017, starter godt nok med kraftig mistral, der dog heldigvis løjer af hen ad eftermiddagen. Op på
cyklerne og ind til centrum. Solen skinner dejligt, himlen er blankpoleret og strålende blå, lige til en spadseretur i
van Goghs fodspor. Nogle af hans malerier er nemlig blevet til her i Arles, og ved at følge en download ledes man fra
motiv til motiv - gennem smågader og forbi afsides kroge, hvor vi måske ikke ville være kommet ellers.

I Vincent van Goghs
fodspor. Et eksempel:
Hospitalet, hvor han
opholdt
sig
i
en
overgang 1888/89, som
der ser ud idag←↑.
Forrest hans maleri. Den
frodige gårdhave er
bevaret.
Uden den
downloadede app havde
vi sikkert ikke fundet
stedet.

Endelig er mistralen overstået. Så er det tid til et par cykelture i omegnen. Vi har opdaget, at der parallelt med
campingpladsen går en kanal: Canal de Vigueirat, flankeret af en dæmning, og på dæmningen er der en sti - noget
ujævn, men cykelbar. Den følger vi et stykke vej, hele tiden med kanalens mørke, uudgrundelige og stillestående
vand på vores højre side. Landskabet er fladere end fladt.

Stien, som vi følger på cykel, efter vi er drejet væk fra kanalen. Der er afvandingsgrøfter overalt, det er helt
hollandsk. Landskabet er meget, meget fladt og ikke særligt ophidsende. Men alligevel: vi er sydpå, og alene
bevidstheden herom forlener det hele et magisk skær.
Vi fortsætter og fortsætter sammen med stien, drejer til sidst fra, da vi - helt uventet - får øje på Abbey de
Montmajour, der rager op over en lille klump skov ikke så langt herfra. Der må vi da slå et slag omkring, den er
beskrevet som trestjernet seværdighed. Jo nærmere vi kommer, des mere imponerende og middelalderligt rejser
den sig op mod himlen og ser spændende ud. MEN: porten er lukket, et opslag forkynder, at der i dag undtagelsesvis
er fermé! Øv. Tilbage igen. Og forbi en større Leclerc, som vi så på fremvejen.
Vi står foran den "exceptionnellement" lukkede port til Klostret
Montmajour. Øv.
Den næste cykeltur går igen langs en
kanal, denne gang sydpå: Canal d'Arles
à Bouc. Ja, her er skam mange kanaler.
De blev i sin tid helt sikkert anlagt med
henblik på afvanding af Rhône-flodens
lavtliggende
deltaområde,
som
begynder sådan ca. syd for Arles.
Kanalen følger da også Rhône, der en
gang imellem bliver synligt mellem
buske og bag ved nu tørlagte
rismarker; det bliver de, inden der skal
høstes, læser vi på informationstavler.
Vi hopper på den snorlige, nyasfal-

terede cykelsti ViaRhôna, der starter ved Genève-søen, munder ud i Middelhavet nede i Camargue og går forbi Arles.

Nok et af van Goghs mest berømte malerier: broen ved Langlois, maleriet og broen idag - faldefærdigt og ikke til
at færdes på, men bevaret af turistiske grunde. Spændende, synes jeg. Her hopper vi på den fremragende cykelsti
sydpå, der starter lige ved siden af. Gert tager et billede af stiens forløb.

Vores mål er Marais de Vigueirat. Det skulle være et fredet, uspoleret naturområde og en slags "lille Camargue",
man kan gå ture i. Men umiddelbart kan vi ikke få øje på nogen sti, da vi er der. Til gengæld ligger der en slags
temmelig turistet landsted, her tilbydes guidede ture til fods og til hest. Nå, det er jo ikke just det, vi er kommet for.
Efter at have spist vores medbragte frokostklemmer ved nogle opsatte borde og bænke er det tilbage igen. Ved den
lille flække Mas Thibaut, der ligger på vejen, fristes vi til at holde en pause for at få os en øl + et glas vin i baren på
hjørnet, og så går det den snorlige cykelsti tilbage igen. Turen bliver på 50 km ialt.

Indgangen til Marais de
Vigueirat, hvor vi så også
spiser vores medbragte
frokostklemmer.
De i brochuren beskrevne
stier ser vi ikke noget til,
med mindre man vil booke
en guidet vandre- eller
ridetur. Nej, det var ikke
meningen.
Alligevel fornemmer man
jo lidt af det ufriserede
landskab rundt omkring,
man kun kan færdes i ved
at følge stier. Det er fredet.

Lidt kunst på stedet skorter det nu heller ikke
på: her en "teleportet" and, man kan gå ind i.
Jo da, også vi er et stort spørgsmålstegn.

Så er dette her da nemmere at forstå:
Une biere et un vin blanc, s'il vous plaît.

Lørdag, 23.9.2017 fortsætter med herligt vejr, og det gør vores udforskning af Arles også. På vej til centrum opdager
vi en nedlagt jernbanefabrik, der er blevet til kunstudstillinger med events. Her er mange besøgende. Lige ved siden
af er der gang i et fancy højhus-byggeri, tegnet af den amerikanske stjernearkitekt Gehry. Derefter går det videre til
den romerske nekropol Les Alycamp og så Cryptoportiques' underjordiske gange - UNESCO alt sammen. Spadseretur
gennem gamle bydele med bittesmå og snævre, maleriske gader, der sikkert har stået sådan siden van Gogh har
færdedes her. Kig ud over Rhônen og over mod autocamper-parkeringspladsen (frister ikke).

Den tidligere jernbanefabrikken ude- og indefra.
En skoleklasse får forklaret området. De står rundt om en mini-model.

På afstand ser Gehrys højhus noget uforståeligt ud. Vi cykler forbi flere gange på vej til og fra byen og kan til at
begynde med ikke helt finde ud af, om der bygges op eller rives ned. Sådan er det tit med avantgardistiske tiltag.

Nekropolen Les Alycamps. Også her har van Gogh været og malet, fascineret af platan-alléen.

Noget af den 500 m lange platan-allé med de åbne stensarkofager. Her starter også en af ruterne til caminoen
mod Santiago de Compostella i Spanien. Stedet har haft stor betydning i 1100-tallet, hvor strømmen af pilgrimme
tog markant til.

Og også lige et kig neden under rådhuset og Cryptoportiques - underjordiske gallerier, der havde en statisk
funktion, nemlig den at støtte det tidligere romerske forum oven over, der engang lå her som byens midtpunkt.

En af Arles' hovedattraktioner: den romerske arena. I det følgende: sydlandske gadestrøg i Arles.

Et kig hen over kajkanten ned mod Rhône-floden: fritidsliv og - længere væk - autocamper-stellpladsen .

Vi tager videre i morgen. Der kom et dansk hold på 10 autocampere, indregistreret i Flensburg. Vi er omringet af
dem – og det kan høres. Vi må væk herfra, stedet har mistet sin fascinationskraft.
Søndag, 24.9.2017: Morgentåge og fugtighed i luften – vi bryder op. Danskerlejren er tavs, man er åbenbart allerede
taget ind til Arles, som planen var.

Sydpå. Morgentågen ligger over det flade land.
Vi derimod vender os mod syd nu, gennem Port-St.-Louis og ud mod havet og Camargue. Rhône-flodens
deltaområde er præget af (salt)sumpede områder til begge sider med småøer af tottet siv, flamingoerne står i flokke
og tager sig ud. Inde i Port-St.-Louis er der trafikprop, en gruppe ryttere på heste og i søndagstøj har indtaget gaden
og bestemmer tempoet. Heldigvis drejer de ind ved kirken og tager opstilling der↓. Et bryllup, måske?

Fint klædt på - det ser nærmest spansk ud↑.
Vi tager opstilling langs strandkanten sammen med andre campister. Her kan man overnatte, hvis man vil↓.

Ude ved vandet viser der sig at være et megastort parkeringsareal, der også er en autocamper-stellplads. Jorden er
vådt sand og ligner stranden på Rømø, så man skal nok passe på ikke at køre fast. Men her er en del biler og andre
autocampere, så det går nok. I hvert fald tager vi vandrestøvlerne på og følger en sandet sti ud til lagunen. Man kan
se industrivirksomheder i horisonten, og med flamingoerne i forgrunden er det et nærmest surrealistisk mix.

Kortet skal lige studeres, inden vi tager vandrestøvlerne på og begiver os på opdagelse.

Den lange, brede strand. Bølgerne slår larmende ind mod strandkanten. Små silhuetter af ryttere i horisonten.

Flamingoer foran industrilandskab. Vi følger den sandede sti mellem havet og lagunen↓.

En bro er dukket op. Den skal vi over. Bagved har den sandede sti ændret sig til en kørevej ud til fiskerhytterne.

Tilbage til autocamperen langs strandkanten. Alle rytterne er forsvundet nu.
Mens vi går tur er solen definitivt brudt frem og det er blevet stikkende varmt. Efter en hyggelig Hymer-frokost med
flot udsigt og havets buldrende torden i ørerne sættes GPS’en til St.-Rémy-de-Provence.

