
Efterår 2017: På jagt efter solen 

Del 3b Sydfrankrig: St. Rémy + Orange 

 
En god times tid senere triller vi ind på campingplads 

Nicolas (ACSI) i Saint Rémy. Pladsen virker velordnet og 

hyggeligt, ligger på en skråning i terrasser med mange 

forskelligartede træer. Nederst er der et flot pool-områ-

de og en bar. Centrum og supermarked i gå- og cykel-

afstand. Vi får nogle pladser til udvalg, men vælger en 

helt tredje med  et næsten helt privat området udenfor 

Franz. Det er nu altså bedst at kunne bestemme selv. 

                                                                                                

                                                                                                                                   Vores franske rute. Del 3+4 

De næste tre dage er det opdagelsernes tid. I byen skal der være tyrefest, forkynder plakatopslag. Høje gitre venter 

på at blive sat op, gader er afspærret, folk står i klynger og kigger. Det gør vi også. Men den  dag sker der ikke andet, 

end at en større gruppe ryttere galopperer forbi, og en bil med en udskåret silhuet af en tyr i toppen passerer. 

Bagtroppen er  en vogn med et 6-mands orkester, der spiller lystigt til.  

Da vi kommer ned til byen ser vi 
klynger af ventende mennesker. Vi 
stiller os ved siden af og venter med. 
Det myldrer med folk for enden af 
gaden. De kommer nærmere. Hvad 
sker der? 

Nu ser vi det: et hold ryttere, fulgt af 
en tæt menneske-mængde, derpå en 
vogn med gjaldende højttalere (vi 
forstår kun brudstykker) og en tyre-
silhuet på taget samt til sidst en 
ladvogn med et ivrigt spillende, lille 
orkester. Aha, forstået: der varmes 
op til den store tyrefest næste dag. 



På turistkontoret skal vi lige høre nærmere. Der er tyreløb og "corrida" i morgen, i dag var det kun optakten. Er det 

måske en overvejelse værd at købe billetter til den sydfranske ublodige tyrekamp i arenaen? Vi skal først tænke lidt 

over det. Men nu er det tid til frokost, og vi spiser et sted inde i centrum.  

Vores frokoststed på det centrale torv. Det bliver plat du jour.  

Om formiddagen næste dag 

er vi på pletten og tager op-

stilling lige ved siden af den 

store containervogn med 

flere mænd på taget og bag 

de nu opsatte gitre. Selve 

tyreløbet giver os stof til 

eftertanke. I containeren 

venter 6 tyre til at blive 

sluppet ud en ad gangen. De 

forventes at være vrede og 

tordne aggressivt hen ad ga-

destrøget. Dér afprøver for-

trinsvis unge mænd deres 

gå-på-mod ved at fange ty-

rens opmærksomhed, så 

den sætter efter dem.  

Den første tyr bliver sluppet 
løs. Den virker forvirret. 



Tyren har dog ingen chance, for inden den når at stange i selvforsvar smutter de gennem gitrene i sikkerhed – helst 

spektakulært i sidste øjeblik. Folk deltager levende i skuespillet, og det er bestemt ikke kun turister. 

Der tages opstilling alle vegne, man skal helst ikke gå glip af noget. Både ung og gammel er på benene. 



Men nu kommer det: hvordan sikrer man sig så en rigtig vred tyr, når den nu egentlig helst vil være i fred? Man piner 

den skam med el-stave oppefra, mens den stadig befinder sig i containeren, så den vil flygte UD og VÆK. Og når 

containerens døre åbnes, kommer tyren styrtende ud – standser forvirret op, brøler, skraber i asfalten, og sætter til 

sidst desperat  efter ”drillerne”. Efter ca. et kvarters tid, når tyren således er blevet gennet hele gadestrøget op og 

ned, får den lov til at komme tilbage i sikkerhed i containeren. Frivilligt og lettet.  

Det er tydeligt, at tyrene - de er ude alle sammen på en gang nu - ikke er særligt interesserede i at gå til angreb. 

Her snerper det dog til - det lykkedes for et par unge mænd 
(nærmest drenge) at fange tyrens opmærksomhed.  

 



Vi har hjerteskærende ondt af tyrene og synes klart, at det er dyrplageri. Har vi lyst til at købe billetter til arenaen? 

NEJ og atter NEJ. Min puls banker stadigt op i halsen, vi har svært ved at glemme det absurde skuespil, der baserer 

sig på ren og skær sadisme, synes vi.  

Så hellere tage videre til Klostret St.-Paul de Mausole, et smukt, fredfyldt og beroligende sted med have og kirke og 

klostergang. Her tilbragte van Gogh 1 år af sit liv for at blive behandlet for sin psykiske sygdom. I den tid var han 

manisk produktiv, mange af hans berømteste værker opstod på stedet. Også her kan man følge motiverne til hans 

malerier, man kan se hans værelse og læse informationer om behandlingsmetoder før og nu.                                                                                      

                                                                                                                          Indgangen udefra og indefra↓ 



Klostergangen↑ og klosterhaven ↓. Til venstre langs hækken en række reproduktioner af van Goghs malerier. 



Mere klosterhave og van Goghs værelse, der vender ud mod landskabet. 



Et træ med sharon-frugter og et van Gogh billede i baggrunden. Sharon'erne hænger desværre alt for højt oppe↑. 

Jeg ville gerne har haft en. Landskabsmotiv uden for klosteret - både nu og i van Goghs fortolkning dengang↓.   



Lidt længere ude ligger Glanum. Det er romerske udgravninger for foden af de smukke bjerge Les Alpilles↓↓, 

desuden resterne af en romersk triumfbue og et mausoleum i form af et tårn, smukt udsmykket på alle sider↓. 



 

Romerske udgravninger i Glanum 

Til om aften har Gert via Tripadvisor (La fourchette på fransk) reserveret bord hos ”A la table de Nicloas”. Middagen 

er superb, stedet er hyggeligt, betjeningen sød, prisen absolut rimelig: 104 Euro for en 3-retters gourmet-menu, vin, 

vand. Tilfredse og mætte slentrer vi hjem igen og får oven i købet et festfyrværkeri som afslutning med i turbanen. 

Vejret fortsætter med at være fantastisk med høj, blå himmel, vindstille, 25 grader. Vi indlægger en dasedag, hvor vi 

- på nær en cykeltur ud til Intermarché - ikke foretager os noget som helst andet (vores skønne plads↓).  

Torsdag, 29.9.2017 er vi imidlertid på vej igen. Efter en kort tur på ca. 1½ time ankommer vi præcist kl. 12 på 

campingpladsen "Manon" i Orange. Receptionen er akkurat blevet lukket og jeg får besked på bare finde en plads og 

melde vores ankomst efter siesta-pausen. 



Det gør vi så. Campingpladsen er ikke specielt stor, er solbeskinnet, umiddelbar venlig og har ret store parceller med 

tætte, høje hække omkring for at give læ, når mistralen raser. Vores parcel er endda gigantisk! Ud med markisen og 

bord og stole, lidt håndmad og derefter bare afslapning. Senere checker jeg ind, og derefter en kort cykeltur til 

Intermarché i nærheden. Fortryllende sensommer i Provence! 

Ud med bord og stole. Vi står med siden til vejen og har således et helt uforstyrret, privat område uden for døren.  

Fredag, 29.9.2017,  er en varm, varm dag – vi vegeterer fra morgen til aften. Efter aftensmaden, da mørket er faldet 

på,  går vi en tur ind til den romerske triumfbue. Den er centralt placeret midt i en stor rundkørsel under kraftig 

opdatering. Ude i kanten står der stadig entreprenørmaskiner. Hele området er under forvandling, og det sidste 

punktum er åbenbart ikke sat endnu. Det bliver flot og et historisk mindesmærke værdig. 

Triumfbuen, da mørket er faldet på. Centrum bagved. 



Det næste par dage er det triumfbuen i dagslys, den er stor og overvældende, dog har tidens tand gjort en del 

indhug i dens - nu flot restaurerede - overflade. Området omkring mangler den sidste færdiggørelse. Dernæst er det 

amfiteatret - ikke længere den store aha-oplevelse, idet vi endevendte teatret for 4 år siden med audioguide, og i 

øvrigt lader vejret en del tilbage at ønske.  

Og her er den i dagslys. Den markerer indgangen til centrum. I baggrunden skimtes bakketoppen med resterne af 
en borgruin↑. Amfiteatret får et kortere genbesøg. Det kan ikke helt hamle op med de græske fra i foråret... 



Om søndagen cykler vi op til collinen, bakketoppen med de meget sporadiske rester af en middelalderborg, der i sin 

tid tronede højt oppe over byen. Nu er her et rekreativt parkområde og et tydeligvist yndet søndagsudflugtsmål for 

familier. Dem er der en del af heroppe. Solen skinner, udsigten er bjergtagende, direkte ned til amfiteatret og hen 

mod Dentellerne og Mont Ventoux i skyer. 

Det er alt, hvad der er tilbage af middelalderborgen↑. Til gengæld er udsigten ned til amfiteatret superb↓. 



Både unge og gamle nyder denne sydfranske søndag eftermiddag her oppe. Der er flot udsigt ud over byen og 
landskabet.   



Også hunden er med. I baggrunden den moderne familie, samlet omkring smartphonen↑. Flot udsigt mod 
Dentellerne. Mont Ventoux er væk i skyerne↓. 

Hjemme og nyde resten af eftermiddagssolen. Pladsen er nu næsten fyldt op. Det undrer os: her, i begyndelsen af 

oktober? Men på den anden side ligger den jo godt og centralt, ikke langt fra motorvejen nord- eller sydpå, det er en 

ACSI-plads (hollændere!), og parcellerne er meget rummelige. Vi har besluttet at blive her en dag mere. 



Mandag, 2. oktober 2017, foretager vi en lang, eventyrlig og god cykeltur til Château-neuf-du-Pape på knoldede 

grusveje off-road og et meget langt stykke på cykelruten ViaRhôna forbi Caderousse - byen med den 3 m høje, 

murede oversvømmelsesvold fra midten af 1800-tallet.  Også her var vi for 4 år siden - hyggeligt gensyn. 

På cykel over land forbi vinmarker i lange baner. Stien er noget knoldet og vist ikke beregnet til cykelture. Men vi 
er da i det mindste væk fra bilerne. Blikket rækker langt, man ser meget mere af landskabet, når det ikke går så 
stærkt. Også denne gang bemærker vi, at jorden omkring vinstokkene for det meste er skærver og småsten. 



Landskabet er varierende men overvejende fladt, med lange vue ud over Rhône-dalen. 



Men så er vi nået frem til Château-neuf-du-Pape. Byen domineres af vindyrkning og -salg. Øverst oppe ruinerne af 
borgen↑. Jeg studerer spisekortet↓. Vi kunne godt tænke os en lille småting. Det bliver dog ikke til andet end et 
glas af stedets berømte vin til hver. Prisen er pebret, men når man nu er her ... 



Selvfølgelig skal vi også op til Château-ruinen. Den troner højt oppe over byen. Nedenfor de berømte vinmarker. 
Resterne af Château'et giver associationer til en hul tand. Det ser flottere og mere intakt ud nedefra. Fra en 
udsigts-platform er der betagende udsigt ud over Rhônedalen. 



 

Små efterårskrokus foran de historiske mure stråler op mod himlen. 

 

 

Men så er det også slut med at være her. Det går videre i morgen, definitivt nordpå. Så har jagten efter sol og varme 
vel passeret sit højdepunkt, når vi forlader de sydlige egne. Men heldigvis er campingeventyret som sådan jo ikke 
slut endnu. 


