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Forord: 

 

Det her er ikke en turist-eller rejseguide til Provence. Heller ikke en Årets gang i Provence. Det er 

en underholdende, oplysende og meget subjektiv bog om en provinsby – Bourg Saint Andéol, som 

ligger i det nordlige Provence. 

 

I bogen vil jeg komme ind på de særpræg, der er ved Bourg Saint Andéol og dens indbyggere. Og 

sidst men ikke mindst de specialiteter som man støder på i Bourg Saint Andéol og omegn. 

 

 

Gl. Holte, den 19. februar 2018 

 

Tina Simpson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Kapitel 1. 

 

Hvor ligger Bourg Saint Andéol? 

 

Bourg Saint Andéol ligger i krydset, hvor Ardèche-, Drôme-, Vaucluse- og Garddepartementet 

mødes. Men byen hører ind under Ardèche. 

 

Bourg Saint Andéol hed i byens tidlige historie ”Bergoiata” Byen har fået sit nuværende navn fra 

Saint Andeolus ”apostlen fra Vivarais” discipel af St. Polycarpe, som kom tilbage fra Smyrna i 

Lilleasien og evangeliserede området under Kejser Septimus Serverus og blev kåret som martyr i år 

208. 

 

Bourg Saint Andéol er en mellemstor by, som ikke er præget af turisme. Der bor ca. 8.000 

mennesker i byen. Byen består af den gamle bydel ”borgen” og nybyggeri på hver sin side af byen 

og op af bjergeskåningen bag til. Bourg Saint Andéol ligger ved Rhône-flodens vestlige bred, hvor 

også hovedvejen N86 er. 

 

Om foråret ved de store regnskyl i nord, går floden ofte over sine breder og sætter hovedvejen under 

vand. Vejen bliver spærret af bomme, som er sat op af samme årsag og så man må køre gennem 

byen i stedet for. 

 

Der er 100 departementer i Frankrig, hvoraf de 96 ligger i Europa. Departementerne opstod i 1790 

og ledes af et generalråd, som vælges for seks år af gangen. Et departement er et administrativt 

organ.  

 

Fra d. 1. januar 2016 blev de 22 franske regioner til 13 regioner gennem en fusion af de 

eksisterende regioner. 

 

De 13 nye regioner er: 

• Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, 

• Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, 

• Auvergne et Rhône-Alpes, 

• Bourgogne et Franche-Comté, 

• Bretagne, 

• Centre, 

• Corse, 

• Ile-de-France, 

• Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, 

• Nord - Pas-de-Calais et Picardie, 
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• Basse-Normandie et Haute-Normandie, 

• Pays de la Loire, 

• Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Regionerne varetager blandt andet administrationen af transport, gymnasier, byplanlægning, 

kulturarv samt økonomisk og bæredygtig udvikling.  

 

På bagsiden af byen begynder bjergområdet som er en del af central massive. Her ligger et stort 

fredet skovområde ”Foret Laoul” med meget dyrevildt. Blandt andet rådyr, hjorte og vildsvin.  

Laoul går over i Ardèche kløften, som har navn efter floden Ardèche.  

 

Bourg Saint Andéol ligger som sagt ved Rhône-floden og følger man Rhône-floden mod nord ca. 25 

km, så kommer man til nougatbyen – Montélimar – altså fransk nougat – lavet af honning og 

mandler blandt andet. 

 

Følger man Rhône-floden syd på ca. 30 km., så kommer man til byen Orange. Byen er meget kendt 

for sit romerske teater, som bruges flittigt og for den flotte og nyrestaureret triumfbue, som står ved 

indkørsel til byen, når man kommer fra nord. 

 

Kører man ca. 30 km. Længere syd på, så kommer man til den gamle pave by Avignon, som er 

kendt for at huse paverne fra ca. 1307-1378 og for le pont cassé, den ødelagte bro, hvorom der er 

skrevet en franske børnesang som alle franskmænd kender. ”Sur le pont d’Avignon……” Broen 

hedder faktisk Pont St. Bénezet. 

 

Kører man yderligere 60 km. Altså 120 km fra Bourg Saint Andéol, så havner man i Marseille – den 

gamle havneby, som ligger ved Middelhavet og er kendt for retten ”Bouillabaisse” fiskesuppe. 

 

Den hurtigst og nemmeste måde at komme til Bourg Saint Andéol på, er at tage flyet til Marseille 

lufthavn, leje en bil og så køre de 120 km til byen. 
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Kapitel 2. 

 

Historien om hvordan vi havnede i Bourg Saint Andéol 

 

Min mand og jeg har begge rejst i Frankrig i vores unge dage inden vi blev gift. Min mand rejste 

med sine forældre som barn og som voksen var han flere gange om året på bilferie. Både i 

Nordfrankrig, Alsace og Sydfrankrig. Jeg har været på Interrail i Frankrig og med tog til Paris en 

enkelt gang med min søster og min mor. Så Frankrig har altid været kendt for os.  

 

Da vi fik børn og de skulle begynde i daginstitution, begyndte vi også at undersøge muligheder for 

privatskole. Den lokale skole havde et elendigt ry og den lokale privatskole havde en alenlang 

venteliste.  

 

En dag var der et indslag i radioen og i tv om Den Franske Skole på Frederiksberg – Prins Henriks 

Skole. Det fremgik af indslaget, at de manglede elever og derfor var danske børn velkomne. Altså 

ikke kun diplomatbørn, der talte fransk, eller franske forretningsfolks børn. Der skulle være åbent 

hus i den følgende uge på skolen og vi tog derind med vores børn. Vores søn var vel knapt tre år og 

vores datter var så lige fyldt ét år. Efter at have set skolen, mødt personalet og hørt om det franske 

skolesystem besluttede vi os for at melde børnene ind. 

 

Vores søn begyndte i maternelle 1 som 3½ år gammel i august 1994.  De første 14 dage græd han 

lidt når han blev afleveret, men så gik det fint. Meget bedre end i den gamle institution, hvor han 

hver dag sad og græd når vi gik fra ham. Året efter begyndte vores datter også på skolen, det var et 

par måneder inden hun fyldte 3 år. Vi har derfor alle sammen i rigtig mange år haft fransk og fransk 

kultur tæt inde på livet og derfor tilbragte vi naturligvis mange af vores ferier i Frankrig. Da vi 

havde gjort det en del år, syntes vi egentlig at det kunne være rart at have vores egen feriebolig i 

Frankrig. På den måde ville det være nemmere at være væk fra vores virksomhed i 14 dage fordi 

der var kommet internet og vi på den måde kunne passe firmaet selv om vi ikke var i Danmark. 

 

Da vi først havde bestemt os for at købe en bolig i Frankrig gik jagten i gang. For det første ønskede 

vi, at det skulle være muligt, at køre til boligen fra Danmark på én dag. Men så ville vi jo ikke 

komme ret langt! Kun til Alsace – der er jo dejligt i Alsace – de laver de bedste hvidvine i verden. 

Men prisniveauet for fast ejendom er temmelig højt og vejret ligner for meget det danske. Så vi 

måtte tænke om.  

 

Vi fik kontakt til en fransk ejendomsmægler, som godt nok bor i Danmark og han fik kontakt til 

nogle forskellige ejendomsmæglere i Provence, som havde den slags lejligheder til salg som vi var 

interesserede i. 
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               Udsigten fra mit køkkenvinduer – den store køkkenhave. 

 

 

Vi kørte af sted til Provence i efteråret 2003 og fik kigget på de udvalgte lejligheder, men enten var 

de for små eller også lå de dårligt og sidst men ikke mindst, så var de alt for dyre. 

 

Den sidste lejlighed vi så, lå på torvet i Pierrelatte, som er en slags tvillingeby til Bourg Saint 

Andéol (byerne ligger næsten overfor hinanden på hver sin side af Rhône-floden). Lejligheden var 

for lille og for dyr og der var ingen altan. Det var torsdag eftermiddag og vi var lidt modløse, fordi 

der ikke var noget som vi synes vi kunne bruge. Nu da vi var i byen og ikke havde flere aftaler den 

dag kunne vi lige så godt gå en lille tur. Og som altid gik vi hen forbi ejendomsmæglerens vindue. 

Her var der en annonce for en lejlighed nøjagtig som den vi søgte. En F5 med balkon. Altså en 5-

værelses lejlighed – 3 værelser og to stuer en suite med altan og kælderrum og prisen var den 

rigtige. 

 

Vi gik ind til ejendomsmægleren og spurgte om vi kunne få lov at se lejligheden, men desværre 

sagde hun, den var lige blevet solgt. Øv-øv og vi skulle hjem to dage efter, var hele turen spildt? 

Men så sagde ejendomsmægleren, at hun samme dag havde fået en tilsvarende lejlighed til salg, 

men at den lå i Bourg Saint Andéol –om vi kendte den by? Det var altså på den anden side af 

Rhône-floden. Hun spurgte om vi ville være interesseret i at se den? Om vi var! Og hun ringede 

straks til sælger for at høre hvad den skulle koste og om vi måtte komme og se lejligheden. Det blev 

aftalt, at vi kunne se lejligheden næste dag. Vi skulle bare mødes med ejendomsmægleren der på 

kontoret, så ville vi køre sammen der over. 

 

I Frankrig kan man sætte sin ejendom til salg hos flere mæglere samtidig til forskellige priser, men 

til gengæld, så står den specifikke adresse ikke på salgsannoncerne. Det var grunden til at vi ikke 

fik en specifik adresse på lejligheden vi skulle se næste dag, men kører sammen med 

ejendomsmægleren der hen. 

 

Efter vi havde aftalt fremvisningen af lejligheden, kørte vi til Bourg Saint Andéol for at se hvad det 

var en by! Vi kørte lidt rundt og endte ved et ejendomskompleks med flere store ejerforeninger, 

som ligger i udkanten af den gamle bydel. Vi kørte lidt videre rundt og så på den gamle by. Vi fandt 

byen og beliggenheden meget tiltalende, så vi var spændte på hvor lejligheden lå i byen. 
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Næste dag skulle vi mødes med ejendomsmægleren i Pierrelatte og han ville vise vej til lejligheden 

som vi skulle se. Hvor utroligt det end lyder, så viste det sig at lejligheden lå lige nøjagtig der hvor 

vi havde været dagen før og tænkt at det måske kunne være der?  

 
Møllen i Pierrelatte. 

 

Vi så lejligheden, det var lige os. Den lå på 4.sal allerøverst med en fantastisk udsigt over 

Rhônefloden. 

 

Efter vi havde set lejligheden var vi ved at være sultne. Vi fandt en restaurant i den gamle bydel, der 

hedder ”La Marmite” (gryden), hvor vi fik varmen og stillet sulten. Jeg kan stadig huske den ”fruits 

de mer gratinee” jeg fik til frokost– den var himmelsk og moderen til kokken (ejeren Thierry 

Lagorsse) hun gik rundt blandt gæsterne og sludrede og knækkede valnødder til dem. 

 

Så var vi solgt! God mad, lidt vin og hygge, så var beslutningen om at købe feriebolig i Bourg Saint 

Andéol taget. Udover det så var Thierry vildt benovet over at vores to børn talte fransk som 

indfødte!  

 

Efter frokosten tog vi tilbage til ejendomsmægleren og sagde ja tak til at købe lejligheden.  

 

Så gik hele papirnusseriet i gang og vi overtog lejligheden 1. februar 2004. Det var pibende koldt 

for mistralen blæste ubønhørligt i tre dage, men flot klart solskin det var det. 

 

Og det var sådan det hele begyndte i Bourg Saint Andéol i Provence. 
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Kapitel 3. 

 

Flytning til Bourg Saint Andéol 

 

 

Da først der var skrevet under på skødet, betalt og det hele havde været hos Notaren, kom de mere 

praktiske ting, som skulle ordnes. 

 

De gamle ejere var hjælpsomme omkring alle mulige nyttige informationer. Nathalie (den tidligere 

ejer) hjalp blandt andet med at vi fik fyldt olietanken op, så vi ikke skulle bekymre os om det de 

næste 3 -4 år! Hun sørgede også for aflæsning og meddelelse til Veolia (vand) og til EDF 

(elektricitet), men det er jo normalt i Danmark. Men der gik kludder i det alligevel. For efter et 

stykke tid begyndte vi at undre os over, at vi ikke havde fået nogen opkrævning fra EDF. Jeg 

ringede til dem og forklarede at vi ikke havde fået nogen regning fra dem. 

 

Nu var det sådan, at der var sat nye digitale målere op og EDF mente helt bestemt, at der ikke boede 

nogen i vores lejlighed. Jeg fik dem overbevist om at vi havde overtaget og købt lejligheden og altså 

boede i den, godt nok kun i ferier, og vi havde haft lejligheden i over et halvt år. 

 

EDF-manden gav sig nødtvunget og bad mig aflæse måleren og måler nr., herefter sendte EDF os 

en faktura og nu foregår det automatisk over internettet og bliver trukket på vores konto i Caisse 

d’èpargne. Det samme med vand og internetforbindelsen. Så det er nemt. 

 

 Udsigt fra balkonen. Solopgang over Mont Ventoux. 

 

Vi skulle også have åbnet en bankkonto. Det blev en konto i den lokale sparekasse – Caisse 

d’èpargne. Det er dem der har et egern som deres logo. Vi var jo nødt til at have en konto, hvorfra 

vi kunne betale vores regninger, have et checkhæfte og Carte Bleu (hævekort). Det var med mange 

bange anelser vi bevægede os ned i banken, for vi havde hørt mange sære historier om, hvor svært 

det kunne være at få lov til at oprette en konto i Frankrig. Men hvad er der svært ved det? Ja vi 

spørger bare. 

 

Vi havde hørt hjemmefra, at når man åbner en bankkonto i Frankrig, så skal man have et kontant 

beløb med som man kan indsætte på kontoen med det samme. Vi havde derfor hævet kr. 30.000,00  

og vi fik dem i 500 € sedler – ikke godt.   
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En formiddag gik vi ned i den lokale sparekasse og sagde at vi gerne ville åbne en bankkonto med 

Carte Bancaire og checkhæfte. Vi havde vores to små børn med der som bekendt talte flydende 

fransk, så hver gang bankrådgiveren ikke forstod mit ret ubehjælpelige fransk, så supplerede 

børnene. Det var bankrådgiveren vist ret imponeret over. Bankrådgiveren ordnede alle formaliteter 

og vi skrev under på diverse papirer.  

 

Nu ville vi gerne af med alle de kontanter, men bankrådgiveren, sagde at det var lige meget, at vi 

bare kunne vente til vi kom til hjem med at overføre penge til kontoen. Han sagde at vi kunne hente 

checkhæftet næste gang vi kom til Frankrig og at Carte Bleu ville blive sendt med posten. Det var 

så det. 

 

Nu havde vi bare et problem med de 500 € sedler, de er lidt svære at komme af og nu skulle vi 

passe på dem hele ferien.  Man køber ikke lige to croissanter og betaler med sådan en seddel, så får 

man at vide, at man kan komme og betale næste dag når man har fået vekslet. Og sådan kan man 

risikere at have en masse små kreditorer selvom man har masser af penge på sig. 

 

Madame Nathalie Aguiliaro, som vi havde købt lejligheden af, var meget venlig og havde som 

tidligere fortalt sørget for at olietanken til vores oliefyr var blevet fyldt op inden vi flyttede ind. Nu 

vi skulle bare betale. Regningen lå på køkkenbordet i lejligheden, da vi overtog den. Nu skulle vi jo 

finde ud af, hvor vi skulle betale for olien. Det viste at være i den lokale hvidevareforretning, som 

åbenbart også var brændselshandler. Manden i forretningen lyste op i et stort smil, da vi viste ham 

regningen og så sagde han ”Ah, c’est vous!” (Åh, det der Dem!) og ja det var det jo. Og så er det at 

man straks føler at alle kender en, men at vi ikke kender alle. Og at rygtet om de nye tilflyttere var 

kommet før tilflytterne! 

 

I Bourg Saint Andéol betaler man når man har tid og penge, om det bliver i dag, i morgen eller i 

løbet af uge, det er fint, man skal bare tage det roligt. Det er bare en af de ting, som har gjort at vi 

fra begyndelsen har følt os utroligt velkommen i Bourg Saint Andéol. 
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Kapitel 4 

Vi flyttede ind! 

 

 

Vi overtog lejligheden 1. februar 2004. Alle formaliteter omkring overtagelse var i orden Vi havde 

givet ejendomsmægleren en ”bon pour pouvoir” – fuldmagt til at skrive under på skødet, som blev 

berigtiget hos notaren. Vi hentede nøglerne hos ejendomsmægleren i Pierrelatte og kørte til vores 

nye lejlighed i Bourg Saint Andéol.  

 

Lejligheden var selvfølgelig helt tom og jeg mener virkelig tom, selv toiletsædet manglede. Det 

eneste lys der var i lejligheden var en almindelig glødepære på toilettet. 

 

Det eneste der var i køkkenet var vaskebordet med køkkenvasken. Lejligheden så aldeles 

forfærdelig ud. 

 

Når man overtager/køber en ejendom/lejlighed i Danmark, så følger der gerne komfur, køleskab og 

køkkenskabe med. Sådan er det ikke i Frankrig og så vidt jeg ved heller ikke i Tyskland.  

 

Men alt det vidste vi jo godt, selvom det med det manglende toiletsæde kom lidt bag på os. Så det 

var noget af det allerførste vi var ud og købe. 

 

Den uge hvor vi overtog lejligheden, boede vi på det lille hotel Le Francais på det store torv Le 

Champ de Mars i bymidten. Senere hen har mange af vores gæster boet der, når de har besøgt os.  

 

Det er et meget autentisk fransk hotel, med krofatter og kromutter, de lokale der sidder og spiller 

kort, kommer forbi om morgnen til en lille sort. Og lige så snart der er den første varme i luften og 

solskin, så er der masser af mennesker som sidder udenfor og nyder kaffe, pastis eller sirop med 

limonade. 

             Café au lait og bierre pression på Le Francais. 
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Men som sagt var vi tvunget til at bo der en uge, for vi havde absolut ingenting i lejligheden. Så nu 

måtte vi ud på den helt store indkøbstur. 

 

Køleskab, komfur, vaskemaskine, spisebord, stole, senge, service, potter og pander og fars lille 

pastisbord. Et lille lavt bord med glasmosaik, hvor fatters pastis kan stå på når han sidder og nyder 

livet ude på altanen. 

 
  Apértif-tid på balkonen ved det lille pastis-bord. 

Ja, der er virkelig mange ting man skal investere i når man skal starte et nyt hjem op fra bunden. 

Men det allerførste vi købte, var dog et blåt toiletsæde i plastic – det er dog senere skiftet ud med et 

i træ. Vi købte for resten også en trappestige. I starten havde vi hverken radio eller tv. Og 

internetforbindelse var opkald via mobiltelefonen. Men fastnet telefon havde vi fået installeret. Det 

blev ordnet over nettet – og det var ret nemt at finde ud af. Godt for det. 

 

Nogle ting havde vi besluttet at købe og få sendt fra Danmark til Bourg Saint Andéol. Det var sådan 

noget som en specielt fremstillet sofa i knaldrødt skind og en lænestol der passer til. Vi havde også 

været i Ikea og bestilt køkkenoverskabe og køkkenbord, samt en reol og en skænk til stuen. Børnene 

fik nogle skrivebordsarrangementer til deres værelser, så de kunne lave lektier, tegne og så videre i 

ferierne. 

 

Der er så mange ting, som man bliver nødt til at købe. For eksempel en opvaskebørste – en ganske 

almindelig ting i Danmark – men sådan noget bruger man ikke i Frankrig, her bruger man 

skuresvampe – så det var en underlig opvaskebørste vi fik fat i. Nu tager vi dem med derned fra 

Danmark eller hamstrer dem når de kan fås i Lidl. 

 

Men vi skulle jo købe lamper, gardiner, duge, håndklæder, sengetøj. Selvfølgelig tog vi ting med fra 

Danmark. Blandt andet et spejl fra Ikea til Emilys værelse. Nu må man jo ikke have små 

brodersakse eller andre skarpe genstande i håndbagagen. Så jeg ringede til Security i Københavns 

Lufthavn for at høre om vi måtte tage spejlet med op i kabinen i flyvemaskinen. De sagde hm-hm 

det står ikke på listen, så det må du godt have med i håndbagagen. Det blev jeg meget forundret 

over. For det er da nemt at slå et spejl i stykker og brugde det som stikvåben eller til at true og 

skære med! 

 

Men vi havde da heldigvis ikke nogen problemer i sikkerhedskontrollen, da vi skulle af sted. 

Derimod fik min datter på 11 år en gang konfiskeret en lille skolesaks med afrundet spids. 

 

Verden er forunderlig og nogle gange meget mærkelig. 
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De ting vi havde købt og bestilt i Danmark blev opmagasineret hos et transportfirma indtil alle de 

ting vi skulle have med til Frankrig var samlet. Transportfirma kom med vores ting i den 

efterfølgende ferie – nemlig i påskeferien. Så nu skulle der ellers samles. 

 

Nu begyndte det at ligne et hjem, så det var dejligt og vi kunne begynde at lave mad og var ikke 

tvunget til at skulle ud og spise hvert eneste måltid på restaurant, for det bliver man meget træt af i 

længden. 
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Kapitel 5. 

 

Modtagelsen i ejendommen og byen 

 

Når man flytter til et nyt sted, så bliver man jo set an – det blev vi også! Og rygtet om os var som 

tidligere nævnt løbet noget i forvejen om de mærkelige danskere med fransktalende børn. Hvad 

ville de dog i en helt almindelig etageejendom blandt helt almindelige franskmænd i en sydfransk 

provinsby, hvor der overhovedet ikke var det mindste turistpræg? 

 

For os var det jo som sagt beliggenheden og at det er en by, der også er levende udenfor 

turistsæsonen. 

 

Vores nye naboer og underboer hilste meget pænt på os, og stoppede os på trappen for at slå en 

sludder af og ønske os velkommen, for de var jo meget nysgerrige. Vores nabo hjalp med at bære 

nogle af vores møbler op, da de kom med transportfirmaet. Vores underbo skråt nedenfor – Ginette 

stoppede os på markedet om onsdagen og sagde velkommen og spurgte om hendes mand Raymond 

og hun måtte invitere os på apéritif, hun var på det tidspunkt formand for bestyrelsen i 

ejerforeningen. Også Gerard fra 2.sal som senere overtog posten var også inviteret til apéritif. 

 

Ginette og Raymond inviterede som sagt til apéritif en af påskedagene og vores børn var 

selvfølgelig også med. De skulle jo oversætte, når vi andre ikke fattede en brik. Dengang var de 

henholdsvis 10 og 12 år. Ginette var allerede gammel dengang 78 år og Raymond 75 år, så de var jo 

begge gået på pension for længst. 

 

Da vi kom til dem kl. 18.00 som aftalt, blev vi først vist rundt i deres lejlighed og franskmændene i 

hvert fald den ældre generation, har en noget anderledes måde at møblere på en os fra Norden. Det 

er tunge mørke møbler og en masse nips. Ginette og Raymond har og havde et meget nydeligt og 

pænt hjem. Efter runden i lejligheden og en masse snak, som vi kun forstod halvdelen af, blev vi  

bænket i spisestuen, hvor de havde sat alverdens drikkevarer og snacks frem. 

 

De to ældre mennesker havde sat alle sejl til. Der var købt både cola og Fanta til børnene, der var 

portvin, to forskellige slags pastis – den sydfranske type – den gule og den parisiske type den hvide 

– Raymond kom oprindeligt fra Paris, så derfor skulle han altid have den hvide – blanc – en gang 

pariser altid pariser. Han havde været brandmand over på atomkraftværket i Bollène og det er et job 

som der er meget prestige i, i Frankrig.  

 

Raymond skulle have en pastis og det skulle min mand så også. Det var glas på størrelse med ølkrus 

og Raymond fyldte glasset halvt op med pastis og så kunne min mand selv supplere med vand. 

 

 Jeg blev tilbudt en ”Suze”, som franskmændene drikker med isterninger. Den er ret sød og krydret. 

Jeg kan ikke så godt lide Suze, men det fik jeg den dag og man skal jo være åben for noget nyt. 

Efter den første Suze fik jeg et glas portvin og den blev også hældt op i et ølkrus – halvt op! Til 

børnene var der både købt 1½ l Coca-Cola og Fanta, så der var sandelig også tænkt på dem. Så var 

der snacksene. Ginette havde bestilt nybagt butterdejssnacks hos det fortrukne patisserie. Det var 

både med fyld af ansjos, chipolatapølser og oliventapernade. På bordet stod der også peanuts og 

chips og vi blev nødet og nødet. Vi var så mætte da vi gik der fra og lidt beduggede. Godt vi kun 

skulle én etage op. 
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Sådan en apèritif tager omkring 1½ time og snakken går jo om det ene og det andet. Vi fik alle 

mulige tips om hvor de bedste restauranter ligger i området og deres specialiteter, hvilken vingård 

der laver den bedste rødvin og den bedste ost i området og ikke mindst om det sidste nye i 

ejendommen og mange andre nyttige oplysninger. 

 

Ginette og Raymond spurgte om vi skulle tage ud og spise sammen næste gang vi kom til Bourg 

Saint Andéol, for så kunne de vise os den lokale gourmetfiskerestaurant ”La Cigale” og det ville vi 

meget gerne. 

 

Men forinden vi rejste hjem var vi ude og spise med dem. Vi tog op i skoven Le Foret Laouel, hvor 

der ligger en restaurant der hedder ”La Belle Aurora” – den er specialist i retter med vildt samt det 

sted man får de bedste frølår. Det er Ginettes fortrukne. 

 

Fordi vi har været sammen med Ginette og Raymond på de to restauranter, så får vi altid en 

kongebehandling og de hilser altid meget venligt og hjerteligt på os. På La Cigale får man oven i 

købet kindkys af værten! 

 

Overfor ejendommen, som vi bor i ligger et husmandssted i provencalsk stil. Der bor (boede) to 

ældre mennesker af italiensk afstamning. Fr. og hr. Pinataro. Men fruen er desværre død nu. Hr. 

Pinataro har den flotteste grønsags- og urtehave man kan tænke sig og han er ude i haven tidlig om 

morgenen og sent om aftenen for at vande, grave, luge, plukke, høste og så. I denne have er der 

kirsebærtræer, figentræer og abrikostræer, der er også et hønsehus med tilhørende hane. Engang 

imellem, så er det slut med hanegal og så er der coq au vin i gryden. 

 

Ginette fortalte mig en af de mange gange vi har drukket apéritif sammen, at hr. Pinataro solgte af 

sine afgrøder. Vi hilste selvfølgelig på ham hver gang vi så ham og han hilste og hilser stadig og 

altid igen. Da det var blevet sommer og træerne i hr. Pinataros have bugnede af modne abrikoser og 

figner, tog jeg mod til mig og gik over spurgte om jeg måtte købte noget af ham. Det var kun 

abrikoserne der var modne, men hr. Pinataro syntes at kvaliteten var dårlig, så han gav mig 1½ kilo 

abrikoser gratis. At smage frugt modnet på træet er fantastisk – det er de bedste abrikoser, men de 

skal også spises hurtigt. Jeg skulle også købe nogle tomater, løg og nogle kartofler. Dem fik jeg lov 

at betale for. Og jeg tror det blev ca. 2 € i alt kr. 15,00. For 1 kg. Tomater, ½ kg. Kartofler og et par 

løg. 
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Kapitel 6. 

 

Bourg Saint Andéol – hvad byder den på? 

 

Bourg Saint Andéol ligger på den vestlige side af Rhône-floden og er en by, der tæller ca. 8.000 

indbyggere. Det vil sige på størrelse med en mellemstor dansk by f.eks. som Korsør. Byen dækker 

et område på 4.400 hektarer, hvor halvdelen er dækket af skoven Bois du Laoul, hvor der er jagt på 

vildtsvin og råvildt. 

 

Fordi byen er så stor som den er, så er det en by, hvor man købe stort set alt, hvad man har brug for. 

Der er elektrikere, vvs, murer, automekanikere, og mange forretningsdrivende samt adskillige 

frisører, bagere, optikere, banker, ejendomsmæglere osv. osv. Det er altså ikke en by, der kun er liv 

i om sommeren. Det er ikke en turistby, der er overtaget af englændere, som det er sket alt for 

mange steder ej heller er den invaderet af 10 danske familier, som har lavet deres egen lille ghetto, 

hvor de kun kommer ud fra når de skal køre til supermarkedet. 

 

Nej Bourg Saint Andéol er en fransk by med franskmænd, hvor der tales fransk. 

 

Byen har gennemgået en stor forandring siden vi kom til. Den er blevet smukkeseret med masser af 

blomsterkummer. Torvet Champs de Mars er totalrenoveret med nye fliser, træer og bænke. Den 

lille park Parc Pradelle er blevet renoveret med nye bede og ny legeplads. Området ved vaskehuset, 

hvor den underjordiske flod strømmer op og hvor der dykkes på livet løs, er der blevet beplantet. 

Der er kommet blomsterkummer, bænke og den lille bro er blevet malet. Vi har fået flere nye smukt 

beplantede rundkørsler og den gamle bydel bliver kun flottere og flottere for hver gang vi kommer. 

Og private renoverer deres boliger, så byen fremstår meget præsentabelt. 

 

 
Parc Pradelle – ved Vallon de Tourne – La Cascade. 

Og ikke mindst er La Boulodrôme blevet renoveret til stor glæde for de lokale mænd, der spiller 

boule derovre hver eftermiddag inden det er L’heure de pastis.  
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Fra kl. 15.00 til kl. 17.00 kan man stort set hele året høre lyden af kugler, der støder sammen, klonk 

klonk. I øvrigt afholdes der Mesterskaber på La Boulodrôme hvert år i Påsken og i september. Så er 

der rigtig mange mennesker i byen, hvilket tydeligt ses på restauranterne ved frokosttid. 

 

I Pinsen er der byfest Fête Votive med optog ”Le Corso” gennem hele byen, hvor deltagerne er 

udklædt i kostumer, som de har siddet og syet på hele vinteren. Der er orkester med fra den lokale 

musikskole og optoget har et tema og den gang vi så det, var alt lavet i papir – så det heldigt at det 

først begyndte at regne lige inden det var slut.  

 

 

 
Man kan skimte platantræerne på boulebanen og Rhônefloden. 

   

Jeudi d l’été.  

Sommertorsdage i Bourg Saint Andéol. Torsdagsafterne i juli og august foregår der et eller andet, 

hvor hele familien kan være med. 

 

Det kan være udendørs biografforestilling i Parc Pradelle, eller det kan være koncert på et af 

torvene –  på Rådhuspladsen, Place du Champ de Mars eller i Parc Pradelle. Det kan også være at 

der er fyldt med gammelt legetøj i hele den gamle bydel og så går man rundt og leger og spiller spil 

med sine venner. Spil man kan spille, kan f.eks. være skak, tre på stribe, dam, mølle osv. osv. 

Og altid, altid vil den lokale isdame være der og sælge af sine hjemmelavede is. Disse 

torsdagsarrangementer er i øvrigt altid gratis. 

Den 14. juli - Bastilledag – loppemarked, festfyrværkeri og bal på torvet. 

 

Bastilledagen er en helligdag i Frankrig. Forretningerne er lukkede og alle har fri. 

 

I tv er der transmission fra Paris med militær- og brandmandsparade og luftvåbenet flyver med 

triokolorens farver i udstødning. 

 

I Bourg Saint Andéol begynder dagen med, at der lægges kranse ved monumentet på Place de 

Madeleine – som mindes de faldne i 1. og 2. verdenskrig. Brandmændene stiller i uniform og 

deltager i denne ceremoni.  
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Fra kl. 7.00 til kl. 19.00 er der stort loppemarked i den gamle bydel. Og her er der også boder med 

diverse drikkeligt og spiseligt. 

 

Om aftenen fra kl. 21.00 er der stort bal med orkester på Rådhuspladsen og kl. 22.30 er der det 

fantastiske fyrværkeri, som hele byen kommer for at se. 

 

Langt floden er alle restauranter fyldt op med folk og alle er i godt humør. Det er meget sjældent 

man ser fulde folk og folk der slås. Det er for resten også forbudt at drikke på gaden. 

 

Når fyrværkeriet er slut, går de fleste hjem igen for det er hverdag igen dagen efter.   

 

 

Tivoli kommer til byen 

 

I september er der Fête Votive igen og så kommer tivoliet til byen, så er hele kajen fra den ene ende 

af byen til den anden fyldt med tivoli. Det er et stort tilløbsstykke for byens børn og unge og der 

bliver ikke sparet på noget. 

 

 

Vinfestival 

 

I slutningen af november – starten af december er der ”FestiVin” , hvor de forskellige store byer i 

nærheden af Bourg Saint Andéol lægger lokaler til på skift. Det er et samarbejde mellem de lokale 

vingårde og områdets turistkontorer, hvor vinbønderne over tre dage tilbyder smagning af deres 

produkter mod en beskeden betaling. Således betalte vi 5 € pr. person for at smage mindst 100 

forskellige vine. Rød, hvid, rose, mousserende og sød vin. Det er en stor oplevelse og man skal ikke 

køre i bil bagefter. Den første gang det blev afholdt var i Bourg Saint Andéol i Bispepalæet, som 

netop var færdig renoveret, så det var tillige i smukke omgivelser.  

 

 

Olivenolie 

 

Vi har en olivenmølle i Bourg Saint Andéol, Lou Mouli D’Oli. Her er der en forretning, hvor man 

kan købe deres produkter. Butikken er åben tirsdag til lørdag kl. 14 -18 i hele vinterhalvåret. De har 

en egenproduktion og en gang om året kan man komme med sine egne oliven og få presset 

olivenolie. I øvrigt høstes der oliven i november måned. 

 

Vi har købt olivenolie hos dem og tapernade. Tapernade er blendet oliven enten sorte eller grønne,  

med forskellige smagstilsætninger. Såsom basilikum, hvidløg, ansjoser, capers mv. Olivenolien er 

rigtig god, men fransk olivenolie er dyr. Tapernade er også skønt og er rigtigt godt til mange ting. 

F.eks. til fisk, pasta eller på små stykker ristet brød til en lille aperitif. 
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Oliven klar til presning.  Huset med tilhørende oliemølle.  

 

   

 

Marché hedomdaire 

 

 

I Bourg Saint Andéol er der marked 

hver onsdag. I sommerhalvåret foregår 

det nede ved Rhônefloden – le Quai og 

der er det meget stort med en del 

turistting. Om vinteren er standene og 

vognene stillet op på torvet Champs de 

Mars i den gamle bydel. Det er noget 

mindre, men man kan stadig købe alt 

hvad man skal bruge. 

 

På det ugentlige marked, fornemmes og 

ses årstidernes skiften tydeligt.  

 

I foråret præges markedet af asparges i alle afskygninger – både grønne og hvide. De fås i alle 

kvaliteter og størrelse – nogle hvide asparges er så tykke som barnearme og de er alle lige hevet op 

af jorden, så de er sprøde og friske. Der er radiser nu og jordbær fra Cavaillon eller de billigere fra 

Spanien. 
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Marked på Place du Champ de Mars. I midten ses statuen af ”Dona Vierne” (Den hellige Jomfru) 

udført i hvid marmor og dekoreret med skoven Laouls flora og fauna. Blandet andet vildsvin. 

 

 

Om sommeren dufter der af meloner på markedet og der er smagsprøver alle vegne. Det siges at de 

bedste meloner kommer fra Cavaillon, det kan godt være at det er rigtigt, men melonerne fra Bourg 

Saint Andéol og omegn er nu også ret fantastiske. Og de er billige. Ellers er der masser af 

vandmeloner, hvide og gule nektariner, ferskner og skønne abrikoser. Vi går gerne forbi 

gedeostemanden eller damen, hvis det er markedet i Pont St. Esprit og køber en hel frisk 

råmælksgedeost. Sådan en, lidt melon, frisk baguette og et glas rosé – så bliver det ikke bedre. 

 

Når efteråret kommer er der masser af svampe på markedet. Både karl Johan svampe, gule 

kantareller, sorte kantareller og svampen der hedder fåreøre på fransk. Ja alle mulige spisesvampe 

findes på markedet om efteråret. Det er lækkert at købe et godt stykke lam hos en af de arabiske 

slagtere og bruge svampene som tilbehør. Der er også masser af spisekastanjer og helt friske 

valnødder. Spisekastanjerne rister vi i ovnen og spiser med lidt salt og et glas vin til. Valnødderne 

tager vi med hjem til jul og ellers bare spiser og bruger i salater f.eks. med en blå ost eller bare i en 

blandet salat som fyld. 

 

I vinterhalvåret er der masser af citrusfrugter. Store appelsiner, klementinere og mandariner. Og 

ellers er det julesalat eller endivie, som det hedder i Frankrig, som der spises en del af i 

vinterhalvåret. 

 

Om lørdagen er der et lille marked på Rådhuspladsen, det er kun de lokale der kommer der. 

 

Fredag eftermiddag er der et meget lille økologisk marked oppe ved Vin Cooperativet.   
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Vin skal der til! 

 

Hos Vin Cooperativet købte vi i starten vores dagligvin og det gør de fleste i byen også. Her kan 

man købe ”en vrac” det vil sige man kan komme med en flaske eller dunk og få den fyldt op og så 

betaler man pr. liter. Prisen er meget rimelig og men selvom det er CDR – Côtes Du Rhône - så er 

kvaliteten ikke fantastisk. Men vi drak både Rødvin CDR og rosévinen der fra i flere år, indtil vi 

fandt et bedre sted.  

 

Hos Vin Cooperativet er der også en byttecentral med bøger og der er en lille forretning med 

flaskevin og diverse specialiteter fra området, såsom kastanjemel, kastanjelikør, patéer osv. og hver 

fredag er der et lille økologisk marked med forskellige oste, frugt og grønt. 

 

 

Nu kører vi til Tulette over i Vaucluse og køber vin en vrac hos en vinbonde. Vi ofrer noget mere 

på en bedre kvalitet og så drikker vi lidt mindre. Et godt bytte synes vi selv.  

 

Når det skal være rigtig godt kører vi op til Rochecolombe og køber vin. Men de sælger kun på 

flaske. Det er også der fra at vi importerer vin til os selv, familie og venner en gang om året.   

 

En af de vigtigste ting her i livet er jo at spise og drikke godt, det bliver man simpelthen i godt 

humør af. 

 

 
Château Rochecolombe. 
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Hvor skal vi spise? 

 

I Bourg Saint Andéol og i nærheden af denne, ligger der flere små steder, hvor man spiser godt. 

 

Men da de indimellem lukker og genåbner med nye ejere og nyt menukort, vil jeg ikke kommentere 

nogen af restauranterne. Men man kan i hvert fald altid finde et sted at spise i selve Bourg Saint 

Andéol. Det kan altid ske på hotel Le Prieuré, som ligger langs Rhône-floden eller på hotel Clos 

Des Olivier som ligger på Place du Champ de Mars eller på Kebab Restauranten. 

 

 
Restaurant i St. Marcel de L’Ardèche. 

 

 
Frokost i St. Marcel de L’Ardèche i april 2017. 

Boulodrome 

 

Som tidligere nævnt er der hver Påske og hvert år den sidste uge i september Concour de Boule på 

”Boule-stadion”.  Boulodrômen blev lavet det år, vi flyttede ind i lejligheden. Det vil sige der var en 

boule-plads til klubben, for det er en bane for medlemmer og beregnet til konkurrencer. Der bliver 

holdt internationale konkurrencer på banen og der er nogle gange specielle menuer til ære for 
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Boule. Så når der er ”concour” er det en god idé, at reservere bord, hvis man vil på restaurant, mens 

det står på. 

 

Der er sat lys op på boulebanen, så der kan spilles langt ud på aftenen og en tribune til tilskuerne. 

De begynder tidligt – kl. 8.00. Vi er tit blevet vækket af den fortrolige lyd af kugler når de rammer 

hinanden nede på banen.   

 

Banen ligger helt nede ved Rhôneflodens bred, heldigvis har den ikke være oversvømmet endnu, 

men det har været tæt på. Mange gange har den stået under vand ved kraftige regnskyl. Selv ved 

regn aflyses konkurrencerne ikke, så bliver paraplyerne bare taget i brug.  

 

Der er plantet platantræer, som giver fuldstændig skygge om sommeren fordi bladhænget er så tæt. 

I øvrigt, er det vel Provence’s nationaltræ – det findes i hver eneste by i Sydfrankrig. 

 

Cirkusskolen 

La Cascade – en skole, hvor man kan lære artisteri og klovneri. 

 

Skolen åbnede i 2008 – vi var med da der var åbent hus – til indvielsen – det er en gammel kirke 

med tilhørende kloster, så vidt jeg har forstået. Det var meget forfaldent, så det er fantastisk at der 

er åbnet noget så kreativt, hvor der er gjort i stand over det hele. Man kan tilmelde sig kurser og 

man kan simpelthen gå i lære som klovn og cirkusartist. Om sommeren ved vaskehuset og 

vandfaldet – som hedder La Cascade, kan man se eleverne øve sig på at gå på line mellem træerne, 

svinge sig i trapez, hoppe i trampolin og slå saltomortaler. Der er virkelig underligt, første gang 

man er vidne til det og en hel lille cirkusforestilling i sig selv. 

 
Vallon de Tourne. 

 

Vaskehuset ved Dieu Mithra 

 

Ved vandfaldet ligger også vaskehuset, som blev brugt i gamle dage til at vaske i. Det gør det 

selvfølgelig ikke mere, men det bliver belyst om aftenen og er et meget smukt syn.  Her omkring er 
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der flere bænke og græs, så stedet er meget besøgt, når det er godt vejr og området bliver derfor 

ikke kun brugt af cirkusskolen. 

 

 
Vaskehuset i Bourg Saint Andéol – Vallon de Tourne 
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Vandet til vaskehuset og vandfaldet – der er egentlig to – kommer fra to underjordiske kilder. Det er 

meget brugt af dykkere. De prøver på at finde ud af hvor vandet egentlig kommer fra. Det er så vidt 

vides ikke lykkedes endnu. Men tænk at dykke ned i et hul der kun er 2 m. x 2 m. og det er 

bælgravende mørkt. Selv om de har lygter med. Jo der sker meget her.  

 

Bygningen der husede det gamle garveri er der stadig, og har været i en meget dårlig forfatning i 

lang tid med knuste ruder og hul i taget. Men sidste år (2015) opdagede vi til vores store glæde at 

garveriet var blevet renoveret. Der var sat nye vinduer og gardiner i, så det er beboet og derfor var 

taget også repareret. 

 

Området her er meget flot holdt og der bliver hele tiden tilføjet nye rekreative pladser og små oaser 

med blomster og bænke. 

 

Her findes også et Bas-relief af guden Mithras. Det er skåret ind i klippen og er resterne af et 

gammelt romersk tempel. Kulten Mithras er af iransk oprindelse og bredte sig gennem Romerriget i 

det 2. og 3. århundrede.  

 

                                                 Basrelief af guden Mithra. Vallon de Tourne. 
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Parc Pradelle 

 

Lige foroven af Cascaden og vaskehuset ligger Parc Pradelle. Parken har fået navn efter det store 

hus eller om man vil, det lille slot. Parken er kun åben om dagen, så man er fri for hærværk og 

graffiti. I parken, som ikke er ret stor, er der flot holdte blomsterbede, græsplæner og en meget fin 

legeplads for små børn. Så ingen store unger kan ødelægge den med deres vilde lege. I selve huset 

er der skiftende udstillinger, det kan være foto eller maleriudstillinger og selve parken bliver om 

sommeren brugt som biograf med gratis adgang for offentligheden. 

 

Vi sveder, vi vil ud og bade 

 

Efter al den kultur, så skal vi ud og bade, for om sommeren er det meget varmt i Bourg Saint 

Andéol. 35 grader er en meget normal temperatur om sommeren og 20 gr. om natten. Så man 

trænger til at blive kølet ned i løbet af dagen. 

 

Vi plejer først at tage ud at bade ved 16-tiden – så handler vi midt på dagen, der er så dejligt køligt i 

supermarkederne. Udover det så er UV-indekset også lavere senere på dagen. Man kan heller ikke 

holde ud at være i solen, så det giver lige som sig selv. Men hvor bader vi så? 

Vi tager til Saint Martin d’Ardèche – byen ligger ved Ardèches bred. Her er der offentlig 

sandstrand, hvis man har lyst til det og der er mulighed for at leje vandcykler og kanoer. Her er der 

også campingpladser, restauranter mv.  

 
Udsigten fra den gamle bro i St. Martin. Til højre ved stenene bader vi. 

 

Men vi bader på den anden side af broen. Det har vi altid gjort for her er det nemmere at parkere og 

her er ikke så mange mennesker. Det eneste minus er vejen ned til floden!!! Og så Ardèche-slangen 

– jeg har ikke set en i live, men kun slangehammen – men det er også rigeligt. Vejen ned til floden 

er meget vanskelig, den er stejl og der er mange store sten og klippe stykker. Man er tvunget til at 
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bruge badesko for ellers kan man ligeså godt opgive. Men når man først er i vandet, så har man det 

næsten for sig selv. Lige indtil der er andre der får den gode idé at bade lige her. Her bliver vi 

afkølet i Ardèches vand og nyder at svømme blandt Ardèche-karper, som kan være ret store – det 

vil sige omkring en ½ meter. Det er heldigvis ikke så tit de svømmer ind mellem benene på en og de 

bider ikke. Ud over det så skal man også lige tage sig i agt for dem, som fisker, ja det lyder virkeligt 

dumt, at fiske hvor der svømmes. Jeg tror ikke, at en fiskekrog er så sjov at få i armen. 

 

Vandet er flot klart og kan være lidt koldt, hvis der har været i regnskyl længere oppe af floden og 

så kan det også være lidt grumset. 

 

St. Martin og Ardèche med Mont Ventoux i baggrunden. 
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Man kan også tage ud og bade i badesøen, som ligger i retning af Pierrelatte. Ca. 2 km. fra os. Her 

blev der for en del år siden etableret en badesø. Det var hullet efter man havde bygget TGV-banen. 

Så det var oplagt at fylde hullet op med vand og vupti, så havde man en sø til rekreative formål. I 

den ene halvdel af søen, bades der og den del er også inddelt i en med opsyn og en uden opsyn. Her 

er der også legeplads, bænke, græs og toiletter. Der er der også en café med restaurant. Det er den 

tidligere ejer af La Marmite i Bourg Saint Andéol, som vi kender temmelig godt, som har overtaget 

den. Her fås god mad og is mv. 

 

Den anden halvdel af søen bruges til sejlads og vindsurfing. 

 

Området er indhegnet og lukker sent i sommerhalvåret og tidligere i vinterhalvåret. Badesøen er 

perfekt for familier med småbørn og stedet bliver også flittigt brugt til at holde frokostpause i.  

 

Dans i Ardèche – Thé Dansant 

 

Der danses i Bourg Saint Andéol og omegn. Søndag eftermiddag er meget brugt til at gå til bal i. 

 

Vi har ikke selv prøvet. Vores gamle veninde tager ud og danser hver søndag enten i Le Teil som 

ligger nær Montélimar eller i Pierrelatte. Det hedder Thé Dansant – fordi det foregår om 

eftermiddagen og der ikke serveres alkohol. Det koster 10 € og så får man en alkoholfri drink og 

levende musik til dansen. Det er nu mest for dem som er ret højt oppe i alderen har nogle af vores 

nye franske venner betroet os. Men her danses rock, tango, foxtrot og så videre. 
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Kapitel 7. 

 

Kom til apéritif – l’heure de pastis 

 

Som tidligere fortalt blev vi inviteret til apéritif hos vores nye franske venner Ginette og Raymond. 

Senere blev vi inviteret hos M. Labaume, formand for ejerforeningen i ejendommen, og hos et par 

som holdt afskedsapéritif. 

 

”Ifølge La France 2/2014 begyndte den franske apéritif kultur kort efter den franske revolution med 

den grønne fe – la fée verte – absinth. Der havde en alkoholprocent på 72. Militæret i kolonierne 

drak absinth mod dysenteri, og de bragte drikken med sig til Paris når de var på orlov.” 

 

Pastis blev absinthens afløser, idet absinthen blev forbudt i 1915, fordi man mente at man blev blind 

og sindssyg af at drikke den. Der er således rygter om, at det var årsagen til at Van Gogh skar sit øre 

af! 

 

I starten af 1930´erne begyndte man at fremstille pastis, som indeholder nogle af de samme 

ingredienser som absinth, men med en meget lavere alkoholprocent. Der findes flere forskellige 

pastis-mærker, men fælles for dem alle er at de bliver uklare når man hælder vand i og de har den 

karakteristiske smag af lakridsrod, stjerneanis og fennikel. Hvornår er det så tid til en pastis – altid – 

så er det l’heure de pastis. 

 

Den mest almindelig apéritif blandt herrerne er pastis, en populær apértif blandt kvinder er en Kir. 

En kir består af Creme de Cassis, som er solbærlikør og hvidvin, hvis den hedder Kir Royal, er det 

champagne i stedet for hvidvin. I Ardèche- området er det meget populært med en Kir Châtaigne, 

hvor solbærlikøren er skiftet ud med kastanjelikør. En anden meget populær apéritif især blandt de 

ældre del af befolkningen er Suze. Den drikkes rent med en isterning. Den holder 15 % så det er 

ikke en voldsom stærk drink. Den er meget aromatisk, sød og har en gul farve. Den produceres af 

Ricard.  

 

På restaurant når man får sin apéritif, så bliver der ofte også serveret et eller andet spiseligt til.  

Når man bliver inviteret til apéritif i private hjem, så er det ofte som at spise et lille måltid eller en 

slags forret, men med mange små hapser. I Danmark er det også blevet meget populært, at servere 

små ting til apéritiffen, men man skal passe på ikke at overdrive, for så kan gæsterne ikke spise 

nogen forret. 

 

 

 Alle steder er det altså drinks med noget spiseligt. Det kan være tynde skiver pølse, oliven, nødder 

eller stykker af ristet baguette med tapernade. Det er lige som i spansk tapas.   
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Kapitel 8. 

 

Specialiteter fra Bourg Saint Andéols omegn – L’Ardèche 

 

Vinen 

 

Det sydlige Rhône, her hvor Bourg Saint Andéol ligger, er nok mest kendt for vin og specielt 

rødvin. Den megen sol og de til tider særdeles høje temperaturer, kræver nogle robuste druer. Det er 

kraftige vine man finder her, som sammen med maden skaber en fuldstændig balance i munden. 

Her produceres Côtes Du Rhône AOC,  Côtes Du Rhône Village vine. Vi køber selv vin hos 

Château Rochecolombe, som ligger lidt uden for byen. Vi importerer også vin derfra når 

beholdningen i Danmark er ved at være i bund. Château Rochecolombe har inden for de senere par 

år lavet en fremragende hvidvin (de laver flere forskellige), som falder i vores og vore venners 

smag. Den er lavet på viognier druen og er ikke faldlagret. Rødvinene er lavet på en blanding af 

grenache og syrah. 

 

Når vi skal have vine ”en vrac” kører vi til Tulette hos familien Blanc på deres vingård  
DOMAINE LES ASSEYRAS. Her køber vi deres fremragende rosévin og rødvin Côtes Du Rhône 

aoc.  Vi får altid en kongelig behandling hos dem, det meget rare folk. Et år i september, hvor vi 

skulle købe vin hos dem, var figner lige på deres højeste – de har et stort figentræ, der står lige ved 

siden af hvor man parkere. Jeg spurgte om jeg måtte købe nogle af fignerne, for træet var fyldt. Fr. 

Francoise Blanc hentede en tom isbøtte og sagde jeg bare skulle tage alle dem jeg ville have uden 

beregning.  

 

Figner 

 

Der er figentræer alle steder i Sydfrankrig og der er to slags som jeg har stiftet bekendtskab med. 

Den ene blå og den anden hvid (nærmere grøn) – den ene slags bliver moden i juli og den anden i 

september – men det er ikke altid vi har været heldige at ramme tidspunkterne når vi har været i 

Bourg Saint Andéol. Men figner plukket lige fra træet er en fantastisk smagsoplevelse og kan slet 

ikke sammenlignes med figner man køber i forretningerne.  

 

 

Gedeost 

 

Gedeoste meget populære her i området og oppe i Ardèche går gederne frit omkring, så ind imellem 

er bjergvejene spærret af en flok geder. På markedet kan man købe gedeoste på alle 

modningsstadier og her er osten lavet af råmælk og kommer lige fra gården. Man får ostene helt 

friske, hvor det nærmest er som syrnet fløde, men alligevel lidt fast i det. Til de helt brune 

indtørrede oste. De bliver også solgt med forskellige krydderier og krydderurter på. Her kan der 

også købes som faiselle – ostemasse lagt i en lille kurv (i plastic) og den bruges som mellemret 

ligesom tør ost. Faiselle serveres typisk med syltetøj, sukker eller fløde. 

 

Det er fra Rhône-området at gedeosten Picodon aoc* kommer fra. Den bruges ofte til chevre chaud 

eller lægges i olivenolie med krydderurter. 
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Enhver restaurant i Sydfrankrig har deres egen måde at lave chevre chaud på. Ikke to er ens og der 

findes utallige gedeoste både som skimmel- og faste skæreoste.  

 

 

*En Picodon aoc er en lille rund ost, der ca. 5-8 cm.i diameter og ca. 1-3 cm. Høj. Vejer fra 50 – 

100 g alt efter hvilket modningsstadie osten er på,  

 

 

 

Spisekastanjer – Châtaignes – marron. 

 

De fleste har nok smagt ristede kastanjer enten i Danmark eller på en udlandsrejse. Man får dem 

varme i et kræmmerhus, der er skåret et kryds i dem, så man nemt kan spille skallen af og spise 

kernen. De har en sødlig smag og virker lidt tørre i munden. Nogle spiser dem med groft salt, andre 

med en klat smør og så drikkes der rødvin til. Det er sådan vi kender til at spise kastanjer i 

Danmark. 

 

I Ardèche – Cevennerne dyrkes kastanjetræet kommercielt. Her er jordbunden mager og 

livsvilkårene hårde. Det er områdets vigtigste næringsmiddel. Her hvor det ikke er muligt at dyrke 

hverken korn eller vin. Dyrkningen af dem går tilbage til senmiddelalderen. Og reddede mange fra 

sultedøden under den store hungersnød. Kastanjer er meget næringsrige. De indeholder dobbelt så 

meget stivelse som kartofler. Derudover har de et stort indhold af livsvigtige mineraler og 

vitaminer. På grund af deres tætte struktur mætter de godt og virker stabiliserende på blodsukkeret. 

 

I gamle dage blev kastanjer brugt til dyrefoder og mel (kastanjetræet kaldes også brødtræ). Nu om 

dage er det mere til mel til brød og kager. Melet er glutenfrit og derfor meget velegnet til 

glutenallergikere.  

 

Kir Châtaigne 
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Der brygges også øl på kastanjer, der laves glaserede kastanjer, der sælges som konfekt i fine æsker 

ligesom chokolader. Man producerer Crème de Marron – som er en kastanjecreme som ofte er 

tilsmagt vanilje. Denne creme kan bruges i kager og desserter. Specielt i egnsdesserten Coupe 

Ardècheoise – det er vaniljeis lagt med kastanjemos og toppet med flødeskum. Crème de Marron 

bruges også på brød som Nutella. Der ud over laves der en fremragende likør på kastanjer, som 

bruges i en Kir Châtaigne – hvidvin og kastanjelikør. Sidst men ikke mindst, så bruges de kogte 

kastanjer også i det varme køkken både som tilbehør og i saucer. Således fik vi på La Farigoule i 

Bidon ”vildsvin i kastanjehonning med kastanjer. Engang har jeg også fået kastanjesuppe – smagte 

godt – men lå noget tungt og var en smule vammelt.  

 

Kastanjehonning er en meget krydret og intens smagende honning, som er helt mørkebrun. Den skal 

bruges i begrænset mængde, da den ellers er for dominerende. Honningen er perfekt over en 

gratineret gedeost eller over yoghurt. 

 

Selve træet bliver brugt til møbler, fade og brænde.   

 

Der ligger et museum i Privas tilegnet kastanjer www.clementfauguer.fr. 

 

Lavendel 

 

Der findes et lavendelmuseum eller faktisk et destilleri oppe i Ardèche. I St. Remeze. Det er et  

”levende” museum, for man oplever selve produktionen af lavendelolie/essens. Lavendel er mange 

forskellige planter og har derfor forskellige egenskaber. Nogle bliver brugt til parfume, andre til 

duftstof i sæber mv. Derudover bliver lavendel også brugt i apotekerverdenen og den gastronomiske 

verden. Her bliver der også produceret lavendelhonning som har den meget karakteristiske smag og 

duft af lavendel. 

 

Den lavendelblå farve er ikke til at komme uden om i Provence – Sydfrankrig i det hele taget. 

Mange, mange huse har fået malet skodderne lavendelblå eller lilla eller en anden nuance af 

lavendelfarvet. Overalt hvor man kører, ser man de lavendelblå marker og når der er høstet ligner de 

små buske pindsvin  

 

Lavendelessens/olie er rigtig godt på insektstik, det virker desinficerende og smertestillende. 

 

Lavendelolie i badevandet er beroligende og tørret lavendel blandt linned eller undertøj er også 

dejligt. 

 

Jeg har fået créme Brulée med lavendel – det er en speciel oplevelse og vi har smagt lavendelis. 

Vanilje er bedre. Man skal passe på ikke at overdrive, for smagen er meget gennemtrængende. 

 

Lavendel er i øvrigt en af ingredienserne i Herbes de Provence – som jo bruges i mange sydfranske 

retter. 

 

http://www.clementfauguer.fr/
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Solsikker 

 

Når man ser solsikkemarkerne i Provence, så kan man jo ikke lade være at tænke på Van Gogh og 

hans malerier. Jeg kan godt forstå, at han flyttede her ned. En sommer var vi i Arles, for at se den 

gule café i ”real life”, men det var en skuffelse, caféen så godt nok ud som på billedet, men det hele 

var så turistet som et tivoli. 

 

De store solsikkemarker lyser så livsbekræftende og smukt op i landskabet og vender deres store 

hoveder væk fra solen og det er sjovt at se alle stå på rad og række som soldater, der står ret. 

 

Solsikkerne bliver brugt til solsikkeolie og foder. 

 

 

Fransk Nougat – Nougat fra Montélimar 

 

Fransk nougat har intet som helst med blød brun nougat at gøre. Fransk nougat er hvid og med 

mandler i. Hovedingredienserne er honning, æggehvider og mandler.  

 

Der laves efter hånden mange slags. Både de hårde og bløde versioner. Nogle gange ser man 

versioner med kandiseret frugt og pistacienødder, andre kan være helt brune, med mange nødder i. 

De er meget hårde, så pas på tænderne.  

 

 Når man kommer til Montélimar er man ikke i tvivl om hvad byen er kendt for. På hovedvejen ind 

til centrum er der fabrikker og store forretninger, som fabrikerer og sælger nougat. Der findes også 

et nougat museum, hvor der også laves nougat. Uden for alle forretningerne er der sat store 

illustrationer af hvepse eller bier op, for at illustrere at den vigtigste ingrediens er honning. 

 

 

Trøfler – sorte – tuber melasporum 

 

Fra december til og med marts måned er der sorte trøfler at købe på det specielle trøffelmarked, som 

blandt andre steder findes i Saint Paul Trois Châteaux. Som ligger ca. 10 km. fra Bourg Saint 

Andéol men på den anden side af Rhône-floden.  

 

I Saint Paul Trois Châteaux er der trøffelmarked hver søndag inde på den gamle bydels torv. Det er 

åbent fra kl. 10 – 13. Her inde på torvet står trøffelsælgerne med deres specielle sorte hatte i 

rundkreds ved borde med deres trøfler i plasticbeholdere. Man kan næsten gå efter duften, for når 

sælgerne letter på låget af plasticbøtterne, så vælter duften ud over hele torvet. Trøflerne sælges 

efter vægt, men på den måde at forstå, at der er forskellige størrelser og man bestemmer sig for 

hvilke man vil købe og så vejes de og man får en pris. Det er temmelig dyrt, men man skal jo heller 

ikke bruge ret meget for at opnå den eftertragtede smag og duft. Den sorte trøffel koster ca. 26 € pr. 

10 g. Der sælges dog også den mindre attraktive brune trøffel, men den har hverken meget smag 

eller duft, men til gengæld er den så også billigere. 
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På torvet er der også en bod – en hytte – en cabane, hvorfra der sælges ravioli i flødesauce med 

revet trøffel. Blot en lille smagsprøve, men det smager fantastisk og det er dejligt en kold vinterdag 

at stå i solen med ravioli og et glas vin for bare 6 € og nyde synet af trøffelsælgerne, deres kunder 

og tilløbere som os selv. 

 

Lige i nærheden ligger der et Trøffelmuseum, hvis man synes at det er interessant. En anden 

trøffelby i nærheden hedder Richerentes, men her er der ikke marked hver søndag, kun på udvalgte 

dage, så inden man begiver sig der hen, skal man lige undersøge hvornår der er trøffelmarked. 

 

 
 Trøffelsælgere i St.Paul Trois Châteaux. Trøflerne ses i kurven til højre. 

 
Hytten hvor fra der sælges 1 glas hvid- eller rødvin og en lille skål ravioli med fløde og revet 

trøffel. 
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Alan med det fyrstelige måltid for bare € 6,00. 

 

 

Ardèche-pølser – Saucisson d’Ardèche 

 

Både i supermarkederne og på de lokale markeder i de omkringliggende byer, kan man købe 

Ardèche-pølser. Det er en tør pølse, som bruges til frokost, salater eller lign. Altså ikke en pølse til 

varm mad. 

 

Pølserne fås i mange, mange varianter. Med æselkød, kastanjer, valnødder, krydderurter, svampe, 

oliven og hvidløg osv., men det er ikke alle, der smager lige godt. Den med æselkød har en 

temmelig markant smag og bestemt ikke en jeg vil anbefale. Men dem med valnødder og kastanjer 

er ret gode. Men pølserne er også lidt fede i det og man skal passe på ikke at få fat i en der er harsk. 

For det er en virkelig dårlig oplevelse. Oftest sælges 3 stk. for 10 €, men sørg for en smagsprøve 

først. 
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Skovtur i det grønne. 

 

 

Pølserne er gode til en frokosttallerken, apértif eller i en picnickurv. 

 

 
Skovtur Palmesøndag ved Eyguebelle -klosteret. 
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Kapitel 9. 

 

Vejret blandt andet 

 

Mistralen 

 

Mistralen er den kolde vind med den klare luft, som kommer fra nord ned gennem Rhône-dalen og 

som driver mange til vanvid, men den kommer med den smukkeste klare blå himmel. 

 

Mistralen blæser med en hastighed som en kraftig storm, men det er bare en konstant vind, som 

blæser med 80- 100 km. i timen og den blæser ca. 100 dage om året. Om foråret blæser den 

kraftigst. Den første dag starter den med en jævn vind og tiltager dagen igennem til kraftig vind om 

natten. Dagen efter blæser det som storm eller kraftig kuling. Hvis man er heldig løjer vinden af på 

3.dagen andre gange er det først på 5. dagen og altid på et ulige antal dage. Om foråret går vinden 

gennem marv og ben og selv om vejret ser fantastisk ud, fordi solen skinner fra en skyfri himmel, så 

skal man ikke lade sig narre. For det er virkelig koldt og der skal fyres ekstra meget for at holde 

kulden stangen. Man skal huske chill-faktoren ellers bliver man grundigt overrasket. 

 

Når der er gået 3 eller 5 dage, så er det lige pludselig helt vindstille et par dage og så begynder det 

at blæse igen, men denne gang fra syd. Sciroccoen sætter ind og så begynder balladen forfra, men 

nu med varm fugtig luft, som bringer skyer og ofte også regn med sig. Det er vinden der blæser fra 

Afrika over Middelhavet og optager fugtighed og smider den oppe i Rhône-dalen, hvor der er lidt 

koldere.  

 

På grund af mistralvinden er klokketårnene i Provence ret specielle. Selve klokketårnets top er 

udformet som et metalbur, hvor klokken hænger i midten. Metalburet tillader vinden at blæse 

igennem og ikke tage tårnet med sig når det blæser kraftigt. Udover at buret tillader vinden at blæse 

igennem, så kan man også høre klokkeringningen langt væk. 

            Et typisk klokketårn i Provence.  
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Tagstenene på husene i Provence ligger også på en speciel måde, så vinden ikke kan få fat og løfte 

dem af. De er konstrueret, så når de er lagt, danner de kanaler så regnen kan løbe af teglstenene. 

Udover det så bygger man husene uden vinduer mod nord og med skrående tag for at modstå den 

kraftige mistralvind. 

 

 

Klima 

 

Om foråret er det som en lun sommerdag i Danmark, om sommeren er det varmt, meget varmt 33-

38 gr. er meget almindeligt. Sensommer og efterår er også som sommeren i Danmark, vinteren kan 

godt være kold, hvis mistralen blæser. Der kan også falde sne, men den ligger højest én dag. Og 

frost forekommer i sjældne tilfælde. Om sommeren forekommer der ofte tordenvejr og det kan blive 

ved den hele nat og med masser af regn. 

 

Det er et meget behageligt klima. Forår og efterår er meget lange og yderst behagelige. Perfekte til 

udflugter og picnics 

 

Solskinstimer i 2016 i Bourg St. Andéol. 

 

Det humanistiske klima 

 

Hvis man sammenligner klimaet for venlighed og imødekommenhed mellem Côte D’Azur og 

Provence uden for de værste turistfælder, så som Nyons, Vaison La Romaine og Avignon, så møder 

man en helt anden afslappethed og nygerrighed fra de herboende.  
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Nyligt hjemvendt fra en tur lidt udenfor Nice – tæt på Vence har jeg indtrykkene i frisk erindring.  

 

Sydpå er man bare endnu en i rækken af krævende, støjende turister, som man egentlig ikke gider 

gøre voldsomt meget ud af, fordi man formentlig aldrig kommer tilbage (måske netop fordi servicen 

er så ringe og udbuddet er enormt) til netop denne restaurant og turister er jo særdeles krævende! 

 

Oppe nordpå – der hvor vi har vores sommerresidens – der er personalet og beboere interesseret i 

én, spørger hvor man kommer fra, hvordan vejret er og om der isbjørne, der hvor man kommer fra 

og hvad alting koster i Danmark osv. 

 

Indbyggerne i Bourg Saint Andéol elsker i det hele taget at slå en sludder af og meget gerne om 

vejret, det kan tage sin tid at komme ned til byen på gå-ben, for man skal hilse pænt på alle man 

kender og lige spørge ”Comment ca va? Og dem man ikke kender personligt, dem hilser man på og 

børnene man møder på sin vej, siger altid bonjour.  

 

Sådan er det ikke i Danmark, der kan man gå på gaden uden en levende sjæl siger et ord til en. Ikke 

en gang et nik eller smil.  

 

I Bourg Saint Andéol er der stillet specielle hundepølle-automater op. Det vil sige, at man trækker 

en gratis pose, fylder posen med det Fido har afleveret og smider posen i automaten. Kommunen 

kommer så jævnligt og tømmer automaten og fylder den op med nye poser. Fra vores altan har vi en 

meget fin udsigt til netop sådan en automat og denne bliver brugt skulle vi hilse og sige. Udover det 

så har vi også en fin udsigt lige ned til Rhône floden som ligger 200 m. væk og til Mont Ventoux i 

det fjerne ca. 60 km. væk. 

 

I Bourg Saint Andéol bliver skraldecontainerne i øvrigt tømt to gange om ugen, hvilket jo er ganske 

rart eftersom madrester kan hørme forfærdeligt i 40 graders varme om sommeren. 

 

Servicen er høj i Frankrig på dette område. 

    

 

 

Cikader 

 
 

Alle som har været syd på og her tænker jeg naturligvis på Sydfrankrig, kender lyden af sommer i 

Provence. Cikadernes sang er indbegrebet af sommer i syden. Cikadernes sang er øredøvende når de 

først går i gang. Det er én der begynder sin sang og lige pludselig er der et helt kor af cikadesang. 
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Cikaden blev udødeligt gjort i La Fontaines fabel om ”La Cigale et la Fourmi” – Cikaden og myren.  

 

Cikadernes sang eller skal vi kalde det larm har altid været elsket og hadet. Det er det mest 

larmende insekt. Cikadens sang har et lydniveau på 150 db til sammenligning så larmer et lettende 

fly med omkring 140 db.  

 

Støjen stammer fra hancikader, og den har til formål at fortælle hunnerne, at der er en attraktiv han i 

nærheden. 

 

En sydeuropæisk sangcikade kan høres op til 800 meter væk. Faktisk har cikaden selv svært ved at 

klare den øredøvende støj, men heldigvis er den populært sagt i stand til at slå hørenerven fra, så 

den ikke selv plages af den høje lyd.  

 

Den skingre, vibrerende lyd frembringer cikaden ved hjælp af særlige muskler på bagkroppen. Her 

har cikaden to organer, der minder om trommer, og når den spændte muskel svirper ind mod dem, 

udsender de en kraftig lydimpuls. En lydforstærkende membran på vingerne omdanner på det 

nærmeste hele insektet til et forstærkeranlæg. Det er kun når det er høj sol, over 22 grader og tørt, at 

cikaden synger. Når det er koldere taber membranen sin elasticitet. 

 

Hunnen lægger ca. 400 æg og larverne ligger i jorden og æder sig tykke og fede over 2 -3 år. Men 

når tiden er kommet til at blive cikade, er der kun omkring 20 stykker tilbage. Resten er blevet spist 

af naturlige fjender, det vil sige andre insekter og edderkopper. Men den største trussel er 

forurening, påsatte brande og rydning af land. 

 

Hver art har sit lydbillede, men både frekvens og lydstyrke afhænger af temperaturen og tidspunktet 

på dagen.  

 

Der findes også cikader i Danmark, faktisk 25 arter! 

Brocante, vide-grenier, puces ,foire aux antiquites - loppemarked 

 

Kært barn har mange navne, men betyder stort set det samme – en samling gammelt l… 

 

Året rundt i Provence er der loppemarkeder. Der er blandet andet et stort flot et i Grignan i midten 

af juli og et kæmpestort i Barjac som er åbent hele Påsken. Det er her, der kommer professionelle 

handlere og det er dyre og flotte varer, der handles her. Men der er også billige ting at få, for her 

kommer også folk som bare har tømt kælderrummet og håber på at kunne lave en lille fortjeneste. 

 

  

Haveaffaldsafbrændning – den anden nationalsport – den første hedder GREVE 
og betyder strejke! 

 

Man kan være sikker på lugten af brændt haveaffald, hvis det er week-end og nogenlunde vejr. 

Franskmændene elsker at brænde af. Så man skal lige være opmærksom på sit vasketøj, hvis naboen 

går i gang med at brænde haveaffald af. Om det er forbudt nogen steder, det ved jeg ikke, men hvis 

det har været tørt og uden regn i længere tid, er det forbudt med åben ild, fuldstændig som i 

Danmark. 
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Alle som har rejst i Frankrig kender til ”greve” – strejke og så er der ikke så meget at gøre, andet 

end at vente på det går over. Det kan betale sig at være lidt forudseende med hensyn til tankning af 

sin bil, for det kan jo blive et problem at komme til lufthavnen hvis der ikke er brændstof på 

køretøjet. 

 

Det var så lidt om ”min” del af Frankrig, som jeg håber, kan inspirere andre til at tage til Frankrigs 

provinser og ikke kun til turistmagneterne. For hvert et sted i Frankrig har sit eget særpræg, og selv 

den mindste flække har noget interessant at byde på.  

 

 
Alan med læsestof til mange skovture. 

 

Kilder: 

 

Mig selv. 

 

Franske Specialiteter –  

 

La France  

 

Frankrigs Oste 

 

Week-end Avisen 

 

Illustreret Videnskab 

 

Turen går til Sydfrankrig 

 

 


