Med Indigon genom Europa

Dag 1, den 28e Augusti
Trelleborg var inget vidare. Faktiskt ganska deprimerande. – Vi hade hastat genom Sverige för att ta 17:45 färjan till
Sassnitz och kommit fram alldeles för tidigt, så vi var tvungna att slå ihjäl ett par timmar innan vi bordade, vilket inte
visade sig vara alltför enkelt. Efter att ha konstaterat att en kopp kaffe på McDonalds var det bästa alternativet växte
depressionen ytterligare några grader.
Nåväl, till slut bordade vi och färjan lade ut för 4 timmars färd över Östersjön. Det hade varit en kylig vind som
svepte över Trelleborg och omgivande vatten, men ombord visade det sig att det var skön lä på akterdäck och folk
satt i solstolar och njöt av de sista timmarnas sol. Själv var jag trött på sjön efter 40 år på havet och Daga har aldrig
förstått tjusningen med vatten så vi slog oss ner i ett par stolar och tog oss en skön slummer.
Anledningen till sjöresan var att vi hade beslutat oss för en rundresa i västra Europa i god tid innan första strokeanfallet eller hjärtinfarkten, eller varför inte innan Alzheimer gjorde det omöjligt för oss att hitta hem igen.
Visserligen hade vi gjort ungefär samma resa tidigare ett antal gånger, tom med Indigon, men vi tycker mycket om
Europa och trodde oss om att kunna hitta andra och nya vägar att köra. Syftet med resan var ingalunda kulturellt
utan vi ville se landskap och byar och hur folk bor och lever. Alltså ett minimum av kyrkor och museer.
Vi väcktes av att en massa folk rusade förbi och vi antog att det var dags att äntra Indigon och bjuda omgivningen på
det vackra mullret från Volvo-sexan. På sätt och vis hade vi gissat rätt, men som vanligt visade det sig att folk i
allmänhet ofta stressar upp sig och vill vara ute i god tid. - Vi fick sitta och vänta på bildäck en god halvtimme innan
det var dags att köra av färjan. Till slut kom vi av båten och kom iväg i den kyliga kvällsluften. Det var bara 10 grader
varmt så det var tur att vi hade varit förutseende och tagit på oss
var sin tjock tröja.
Eftersom jag vetat om att vi skulle komma sent till Tyskland hade
jag skrivit och bokat rum på Motel Stralsund, ca 45 minuters åktur
från Sassnitz. Vi kom inte dit förrän kl 23 så ägaren hade gått hem
men klistrat upp en lapp på dörren till receptionen där han hälsade
oss välkomna och informerade oss om att rum 119 stod öppet och
nyckeln låg på bordet, så det var bara att flytta in. En bra början
tyckte vi. Motellet visade sig vara Ok. Inget överdåd, bara basic.
Troligen från 70/80-tal. Men rent och billigt! Det är det bästa med
Tyskland, även om man väljer enkla ställen att bo på så vet man att där är rent.

Dag 2
Vi steg upp vid 8-tiden och intog motellets frukost, vilken också var basic och gav oss iväg.
Vi gillar inte motorvägar, dels för det otroliga bullret från tusentals långtradare och andra bilar, dels för att man inte
ser något av landet. Därför hade vi i vanlig ordning valt andra vägar för dagens resa, som vi hade planerat skulle sluta
i Wittenberg/Lutherstadt. - Tyskarna har många ”tema”-vägar. Temat kan vara slott, eller vin, eller historia, eller
honung, eller rosor, eller you name it! Vi hade valt att den första dagen färdas på några av deras ”Allestrassen” dvs
vägar livsfarligt inramade av träd.
Vi gav oss iväg mot Demmin och vägarna var perfekta. Vidare mot Meesiger, Kummerow och Malchin, men där
började vägarna bli vita… och det var en annan femma.
I min karta finns det gröna vägar, röda vägar, gula vägar och vita vägar. Det visade sig att jag hade planerat in en hel
massa vita vägar på vår färd mot Wittenberg. Vad vi inte räknat med var att de vita lokala byvägarna, för att inte tala
om bygatorna, inte hade gjort sig av med arvet efter Honecker ännu. – Kort förklarat: en väg i Norrbotten under
värsta tjällossning måste kallas ett under av jämnhet och farbarhet i jämförelse med de här vägarna. Som grädde på
moset har också många bygator beläggning av gatsten vilket ju inte gör saken bättre. Min Indigo fick troligen skaka
och hoppa lika mycket den här förmiddagen som den gjort under alla de 14 föregående åren, vilket ju inte gjorde att
man blev lyckligare. – Det här gjorde ju att farten inte blev särskilt hög och vid 13-tiden konstaterade vi att om jag
framhärdade med att åka alla dessa vita vägar jag hade planerat skulle vi inte vara framme i Wittenberg förrän vid
22-tiden och då har troligen de flesta hotellreceptioner stängt (vi bokar aldrig mer än i undantagsfall hotell i förväg,
då är det ju inget äventyr - och vi är ju ute på äventyr.) Jag fick alltså ge mig och vi siktade in oss på närmaste
motorväg. Vi var snart uppe på A24:an mot Berlin och det var en lagom inledning på Autobahnkörande, där är
hastighetsbegränsat till 130 så man fick några mil att vänja sig
vid tyskarnas körstil. Vägen är också av bra kvalitet. Eftersom
det var lunchtid svängde vi ganska snabbt in på en rastplats där
det fanns ett litet kafe som också serverade ”bratwurst mit
brotchen” vilket vi tyckte var en lämplig inledning på
Tysklandvisiten. (Ett par veckor tidigare hade vi tillbringat några
dagar i Berlin, men då hade jag inte fått en endaste bratwurst
så nu insisterade jag att nu var det dags). Färden fortsatte och
de regntunga skyarna skingrades i vanlig ordning allteftersom
vår Indigo slukade milen. -De har de förresten alltid gjort när vi
varit ute och åkt. Jag skulle gissa att av de 10,000 mil vi kört så
har vi kört 9000 öppet. – Några enstaka regnstänk var allt vi fick.
Eftersom milen försvann så fort så insisterade jag på att vi skulle svänga av och göra några vita vägar igen och vid
Nauen gick vi av autobahn. Vägarna där var lite bättre men trafiken hade tätnat, vi var ju inte alltför långt från Berlin
och eftermiddagstrafiken tilltog. Annars kunde vi iakta att byarna verkade lite mer välmående och uppiffade jämfört
med de byar vi åkt genom på förmiddagen. Kommunisterna hade inte varit mycket för kultur och kulturarv. Många
byar var trist grå, inte en färgfläck på husen, bara cementgråa toner. Där man behövt fler bostäder hade man smällt
upp betonglängor mitt bland de mindre husen. Månne det var Skånska Cement som gjort jobbet, husen såg ofta
misstänkt lika ut våra ”miljonprograms-längor” i Hammarkullen osv. Silos och fabriksbyggnader sågs ofta på
kyrkbacken och dolde effektivt tusenårig kyrka.
Vid Brandenburg insåg vi igen att det här tog för lång tid och beslöt att söka upp autobahn igen. Först måste vi
emellertid tanka och jag hällde i några liter E10. I och för sig hade jag beräknat att vi skulle klara oss på en tank ner
till Wittenberg, i Dessau inte långt därifrån finns ett E85-tankställe, men det skulle vara på gränsen och jag ville inte
riskera soppatorsk på autobahn. Det finns bara ca 400 tankställen med E85 i Tyskland (mot 1800 i Sverige)och man
måste i och för sig planera resan lite. De flesta mackar ligger bra till överallt och ganska nära de olika autobahn så
det är egentligen inget problem. Jag har en app i telefonen som visar var alla E85-tankställen finns och dessutom har

jag POI i navigatorn som visar var de finns, men som sagt i dag var vi aningen snett ute. Uppe på autobahn igen gick
det undan. På den här delen var det 3 filer och fri fart. Längst in låg långtradarna och ängsliga pensionärer. Mittfilen
rymde Nissan Micra, lätta lastbilar, varutransportbilar, skrotbilar,
bilar med cyklar på taket och försiktiga pensionärer och gick i 150,
vänsterfilen rymde Mercedes, Audi och BMW och gick säkert i 180.
Jag bestämde mig för att 150 var lagom så här i början och placerade
mig i mittfilen mellan de lätta lastbilarna och skrotbilarna. Det gick
som sagt undan och snart var det dags att ta av igen och de sista
kilometrarna gick på bra gul väg genom vackert landskap.
Väl framme i Wittenberg siktade vi in oss på huvudgatan vid stora
torget som visade sig vara en gågata. Nåväl vi kunde parkera bara ett
kvarter därifrån och gick upp till Stadthotel och kollade om det fanns
rum. Tyvärr det fanns det inte. Vi fortsatte till Hotel Bayerhof ett
kvarter bort och kollade där också. Också där fullt! Fan… jag trodde semestern var slut!? Så la jag märke till att
nästan alla gäster som visade sig på hotellen och på serveringarna utanför hotellen var gråhåriga. Satans
pensionärer! Dom är alltid i vägen! Kan dom inte hålla sig hemma och virka och lösa Sudoko och annat. – Vi hoppade
in i Indigon igen och ett par kvarter bort såg vi Pension Elbe. Daga hoppade ut och klev in och frågade efter rum. Jodå
dom hade ett ledigt. Det visade sig vara en typiskt (?) tyskt traditionellt pensionat, men vi skulle nog kalla det för en
pub, och dom hade ett rum kvar med egen toa och dusch och det rummet tog vi. Bilen ställde vi på gatan utanför.
Det visade sig vara rent och snyggt som man kunde förvänta sig och dessutom var inredningen knappast äldre än 50
år. Dessutom var det billigt, rejält billigt. Varför fattade vi så småningom….godstågen rusade förbi bara 20 meter från
sovrumsfönstret. Senare på kvällen åt vi ett par goda schnitzlar, drack en liter vin respektive en liter öl på
pensionatets restaurang och det visade sig vara helt perfekt. Godstågen märkte vi inte av utan gladde oss åt att den
första dagen och de första 2 nätterna på vår resa bara dragit 1/3 av budgeterade dagskostnad.
På tal om euro ja. Den första dagen gjorde vi affärer med 4 småföretagare: 2 kaféägare och 2 hotellägare. Ingen tog
kreditkort, ingen gav kvitto och på natthärbärgena ville ingen av dom att vi skulle registrera oss. De är precis som
grekerna tyskarna….
Dag 3
Nästa morgon åt vi en basic frukost och tog senare ytterligare en
promenad på stan. Wittenberg Altstadt var en mysig stad som
verkade ha klarat sig hyfsat från kriget. Vi såg inte många nya hus i
centrum. Vi kollade naturligtvis kyrkporten där Luther hade spikat
upp sina teser men blev inte mycket klokare på varför vi blivit som
vi blivit. Kyrkan förresten höll dom på att renovera. Det renoveras
överallt i byarna hade vi lagt märke till.
Sen var det dags att ge oss av. Vi hade 50 mil till München och vi
hade planerat in en autobahn-dag. Men först måste vi hälla i litet
E85. Det innebar en omväg på en mil ungefär, men i gengäld fick vi se ytterligare ett par tyska byar. Dessau och
Rosslau hette dom.
E85 visade sig kosta 1,05Eur (8,92). Bensin såg vi kostade 1,71 Eur (14,45). Så bar det i väg och efter ett tag var vi
uppe på A9 på väg till München. Jag la mig i vanlig ordning i mittfilen, det kändes tryggt men man fick ganska ofta
kasta sig ut i vänsterfilen bland Mercedes och BMW då någon långtradarchaufför fick för sig att han måste köra om
någon av sina kollegor. De och alla andra tyskar kör stenhårt med lagen att det är den som kommer bakifrån som har
allt ansvar. Den som vill byta fil gör det utan att bry sig mycket om vad som kommer bakifrån.

Himlen var nästan molnfri och solen gassade riktigt. Efter ett tag var det ganska svettigt i bilen och ansiktet kändes
mer eller mindre uppbränt. Vår förhoppning att det skulle gå snabbt till München grusades ganska omgående. Söder
om Leipzig kom ett otal vägarbeten som medförde milslånga köer och mycket förseningar. Nedanför Nurnberg var
det ytterligare vägarbeten som inte förbättrade humöret. Tiden kilade iväg och vi förstod att vi skulle komma mitt i
kvällsrusningen till München. Dessförinnan ville jag fylla på litet mer E85 och det innebar att vi måste svänga av
autobahn och in i en av de närliggande byarna utanför Inglostadt. Där körde vi naturligtvis vilse trots navigatorn så
det tog ordentlig tid innan vi hade fått tankat. Jag litar inte på bensinmätaren då den flaxar hit och dit och är svår att
avläsa.
Som vi misstänkte kom vi mitt i värsta trafikstockningarna i München. För att vi skulle få rätt anvisning vid
angöringen av München av Astrid, vår Navigator, bokade vi ett hotellrum mitt i stan per telefon, ganska nära
Hauptbahnhof för att ha nära till gamla stan mm. Navigatorn ledde oss naturligtvis in mot stan via ringvägar och
stora gator och där var det naturligtvis helt igenproppat, men så småningom kom vi i alla fall fram till Hotel
Jedermann, ytterligare ett helt basic hotell utan någon extravaganca, förutom då gratis WiFi. Som tur var hade de ett
garage där vi kunde ställa undan Indigon. På kvällen spatserade vi ner till Altstadt och käkade en god middag med ett
gott Rieslingsvin till. En snabb promenad tillbaka till hotellet och sen var det dags för sängen. München verkar vara
väldigt internationell. Det kändes mer som att vara nere i mellanöstern än att vara i Tyskland då vi vandrade på
gatorna i centrum.
Dag 4
Vi hade planerat att göra en rundtur i Bayern den här dagen men blev lite nedstämda då vi kollade väderleken på
morgonen. En gigantisk front passerade hela Västeuropa, från Norrbotten ända ner till Genua och skulle lämna en
massa regn efter sig under dagen och fredagen och lördagen. Det skulle börja regna i München vid lunchdags och vi
funderade på att ställa in. Efter ett tag begav vi oss i alla fall iväg. Vi tog först A8 österut för att komma bort från
stan ner i det ”genuina” Bayern. Det var naturligtvis ett misstag, efter några mil blev det tvärstopp. Ännu ett
vägarbete!
Milslånga köer med krypkörning. Nå, till sist lättade det och vi
kunde förflytta oss relativt snabbt ytterligare några mil. Den här
gången tillbringade jag mesta tiden i vänsterfilen, fan kunde ligga
bland alla lätta lastbilar och pensionärer i mittfilen. – Vi svängde
av vid Rosenheim och körde sen genom byarna Rabbing och
Degendorf ner mot Oberraudi. Sen tog vi upp mot Bayrischzell,
Hausham, Wörnsmuhl och så ner mot Gmund och Achenpass.
Vidare upp mot Lenggries och Bad Tölz och sen tog vi väg 13 in
mot München. Det blir en rejäl runda på ca 25 mil genom många
byar och
småstäder. Hela
tiden bra vägar, ett par mils alpkörning som krydda (bra väg) med
mysiga byar med massor med restauranger och kafeer. Och
naturligtvis var det en massa vägarbeten här och var. Det verkar som
det är helt obligatoriskt med minst ett arbete på varje vägsträcka där
vi skall passera. Bayern är ingen direkt glesbyggd. Folk bor ju i
dalgångarna och byarna ligger på rad. Ytterst sällan fick vi någon
känsla av riktig landsbygd. Münchenborna har naturligtvis de här
byarna som sina utflyktsmål både vinter och sommar. På vintern åker
man skidor och på sommaren vandrar man i bergen och sitter på
kaféer i byarna. Återigen var det massor med gråhåriga människor som ockuperade restauranger och kaféer,
korkade igen vägarna och som stapplade över bygatorna och hindrade trafiken. Består Europa bara av pensionärer?
När vi närmade oss München igen passade jag på att fylla upp tanken med E85 vid ett ställe som låg lämpligt till vid

infarten. Vi smet in i München ”bakvägen” dvs via en vanlig
landsväg och där var nästan tomt på trafik. Vi mådde gott vid
tanken på alla tusentals som satt fast i köerna på autobahn och i
Münchens ringväg. Astrid lotsade oss smart på bakgator genom
villaområden och betonggetton snabbt till vårt hotell. Regnet som
hade förutspåtts komma vid lunchtid var försenat och anlände inte
förrän på sena eftermiddagen så vi kunde köra öppet hela rundan
utom de sista 2 milen. Nu strilade regnet ner men vi tog paraplyet i
handen och traskade ner till Altstadt för en god middag. Vi hade
först tänkt oss att tillbringa ett par timmar i Hofbräuhaus men vi
pallade inte ljudnivån därinne utan rymde snabbt (efter att ha
tagit några foton för att dokumentera besöket) och letade upp en något lugnare restaurang.
Dag 5
Nästa morgon vaknade vi upp till en igenmulen himmel som generöst bjöd på ett rikligt regn. Med cabben uppe
satte vi fart sydvästvart mot Bodensjön. Eftersom vi lärt oss att hålla oss undan från de officiella utfarterna och
autobahn lät vi Astrid lotsa oss ut enligt principen ”kortaste” vägen. ( I min navigator kan man välja på ”snabbaste”
vägen och ”kortaste” vägen. ”Snabbast” betyder att vissa platser som ligger lite utanför huvudriktningen i färdplanen
kan bli totalt överhoppade, eller åtminstone kör man inte genom byarna utan blir ledd runt byn på en förbifart om
det finns. ”Kortaste” innebär just kortaste och man kan bli bjuden på verkligt äventyr. Om det finns 2 hjulspår genom
en vingård väljer Astrid dessa om det innebär att man kan tjäna några meter). I det här fallet gick det bra och vi blev
ledda via bakgator och förorter ut på den landsväg jag siktat på. Vi körde väg 2 och
sen väg 17 och siktade på Lindau vid Bodensjön. Vi ville kryssa lite i Bayern för att se
mer av landskapet. Regnet gav sig inte utan öste ner hela dagen utan en enda minuts
uppehåll. Det förutspåddes att det skulle regna i flera dagar och i alperna snöade det
i Davos och St Moritz som låg på vår rutt. Vi tordes inte åka upp i snön utan
bromsade upp i Füssen och intog en rejäl Brotzeit-platte på ett värdhus, och tittade
sedan lite på stan som är
som en sagostad. Den ligger i
änden av ”Romantische
Strasse” och i stan och dess
närhet finns flera slott som
tokiga kungar och kejsare har
låtit bygga. En guldgruva för
den som vill studera historia och kultur. Men svenskarna
måste ha letat dåligt då under 30-åriga kriget. De plundrade
stan flera gånger men det blev mycket över. Füssen ligger
precis vid randen av alperna vackert omgiven av ”Die
voralpen” (inte så höga berg) Vi fortsatte emellertid mot
Immenstadt och utanför stan hittade vi hotell Bergstätter Hof på en alpsluttning. Ett väldigt fint hotell. Hotellet skröt
om den fina utsikten mot bergen men molnen låg lågt, nästan ända ner i dalen så någon utsikt fick vi inte njuta av.
Efter en god middag blev det sen bingen och vi hoppades naturligtvis att det skulle sluta regna/snöa så snön skulle
smälta i bergen.
Dag 6
Vi vaknade upp vid 8-tiden och tittade ut genom fönstret. Vi såg knappt till andra sidan vägen! Vi var omslutna av tät
blöt dimma. Ute var det 6 plusgrader. Fy f-n, inte vad man tänkt sig direkt. Efter frukost gav vi oss iväg ner mot
Immenstadt för att fylla upp med E85. Jag vill hålla tanken så full som möjligt om jag ändå passerar en mack med
E85. Många små mackar har stängt på kvällar och ofta också på helger. Redan efter någon timme hade dimman

lättat men de regntunga molnen låg nästan ända ner i dalgången. (I Davos snöade det…). Vi bestämde oss redan nu
att vi inte skulle pressa oss upp i bergen den här dagen, det skulle bli för äventyrligt utan vi bestämde att vi skulle ta
en lugn dag, köra in i Lindau och sen via väg B190 genom alla småstäder utmed Österrikiska/Schweiziska gränsen.
Lindau visade sig var en ful stad jämfört med alla vackra småstäder vi hittills sett så vi drog vidare direkt och följde
Bundesstrasse B190 mot Lichtenstein och Hotel Linden i Vaduz. Jag ville inte lösa några motorvägs-vignetter varken i
Österrike eller i Schweiz. Dessutom ser man mer från småvägarna. Efter en kort promenad i Vaduz, resans fulaste
stad (även jämfört med Trelleborg) intog vi middag på hotellets restaurang.
Dag 7
Det hade bara regnat lite grann dagen innan och väderutsikterna såg hyfsade ut. När vi kom ut på morgonen fanns
det faktiskt strimmor av blått på himlen och det var hyfsat varmt, minst 8 grader så snön borde ha smält uppe i
bergen. Vi cabbade alltså av och sen satte vi kurs mot Klosters och Davos. Jag ville se byn där Greta Garbo alltid
gömde sig när hon inte var i New York och dessutom ville jag se Davos där man ju håller stora konferenser
nuförtiden. Daga hade varit där förut men när man reser i jobbet ser man inte mycket mer än kongressbyggnaden.
Astrid fick alltså leda oss ut ur Lichtenstein och vi satte kurs mot högre höjder. Nu visade det sig att jag inte kollat
ordentligt vad Astrid tänkte ta för vägar. I en by på väg mot Klosters befann vi oss plötsligt på väldigt smala och
branta gator bland en massa gamla men fina hus. Vi snirklade oss fram utmed bergssidan och till slut verkade vi vara
ute ur byn men nu på en ytterst smal väg. Det var precis så Indigon fick plats. Ett möte hade varit omöjligt. Så
småningom mötte vi folk på cykel som tittade undrande på oss. Människor som rastade sina hundar rynkade på
pannan mot oss och ambitiösa joggande kvinnor svor nog åt oss. Det här fortsatte i säkert 5-6 kilometer innan vi
plötsligt kom ut på en något bredare väg. Där lyckades vi orientera oss och kunde naturligtvis konstatera att Astrid
hade tagit den kortaste vägen. Men på köpet hade vi väl förlorat minst en halvtimme. Nåväl: upp på landsvägen igen
med kurs mot Klosters.
Klosters by visade sig inte vara speciellt charmig, en vanlig alp-by med en massa hotell naturligtvis och troligen en
del dyra hotell. Så vi fortsatte mot Davos, som inte heller var något
speciellt. Naturligtvis är båda fina småstäder om man jämför med
Gnesta och Vagnhärad, men inte uppseendeväckande vackra. –
Nå, nu var det dags att börja den verkliga klättringen upp över
Flüelapass, 2383m över havet. Trafiken hade hela dagen varit
oväntat lätt och inte heller nu var det störande mycket trafik.
Klättringen upp mot passet var inte speciellt spännande, vägen var
hyfsat bra hela tiden och möten var inga problem. Vi stannade
naturligtvis på ”toppen” och tog en fika i Hotel Flüela Hospiz. En
turistbuss hade just stannat så restaurangen var naturligtvis full
med pensionärer. Snön låg fortfarande kvar på taket så vi var glada
att vi väntat en dag med att klättra upp. - Vägen nerför passet var vacker och bekväm och bjöd inte på några
svårigheter. Man fick bromsa med motorn och 3:ans växel gav tillräcklig broms för det mesta, bara i själva serpentinkurvan eller vad det heter, var det lämpligt att först växla ner till 2:an. Vi fortsatte mot St Moritz genom byar och
småstäder. St Moritz är väl en litet exklusivare ort, ett tillhåll för de
med lite mer pengar. Stan var också vackrare och mysigare än
Davos och Klosters. Här var tanken halvtom och jag tyckte det
passade bra att fylla upp med 98 oktan så omborddatorn inte skulle
få för stor chock i förhållande till etanolen. I Schweiz finns inga E85mackar i bergstraktern. Vi drog snabbt vidare och började
klättringen över Juliepass. Vägen där var också hyfsad och det mest
avskräckande här som över det andra passet är alla cyklister som
tränar för Giro D`Italia. Det finns ju inga vägrenar, varken i Tyskland,
Schweiz, Italien eller Frankrike, och vägarna är ganska smala med

bergssidan på ena sidan och stupet på andra sidan. Mitt i allt detta en massa idioter som riskerar livet bakom alla
kurvor. Trafiken var aldrig intensiv men dock relativt livlig. Det var många motorcyklar. Stora gäng av pensionärer
som red sina Harley Davidson. Så hade vi de yngre, de med de mer racerbetonade cyklarna som kom vrålande
genom kurvorna i full fart. Överallt finns det skyltar som ber motorcyklisterna att ta det lugnt, men den här kategorin
bryr sig varken om skyltar eller hastighetsbegränsningar. I Schweiz är bashastigheten 80km/tim, men i regel är det
ingen hastighet som kan hållas av vettiga människor i de här
kurvorna. Dock kör lokalbefolkningen ganska fort, men de känner
ju vägen i detalj och vet vad bilen tål. Så småningom var vi i alla
fall uppe i passet och stannade för de obligatoriska fotona. 2284m
över havet var vi nu och luften var klar och utsikten naturligtvis
fantastisk. Som alltid när vi stannar kommer folk fram och frågar
vad vi har för sorts bil och det händer ganska ofta att de
fotograferar. Bilintresset är verkligen stort en vacker söndag. Dock
verkade ingen intressera sig för Ferrari och Porsche. Dussinbilar i
det här sammanhanget! För övrigt kan jag säga att jag aldrig har
sett så många sportbilar på en dag som den här dagen. Det var ju
söndag och alla passade på att lufta sina bilar och köra öppet. Vi mötte en hel Merca-klubb med åtminstone 50
Mercor. Vi fortsatte utan missöden nerför de slingriga vägarna men beslöt oss att skippa Lenzerheidepasset, det var
ju också bara drygt 1500m så det var ingen skalp att hänga i bältet. I stället siktade vi in oss på att tillbringa natten i
Andermatt, så vi körde mot Thusis och tog oss sen via väg 13, som går parallellt med motorvägen mot St
Bernadinopasset, ut på väg 19 som är en huvudled och följer hela Rheins dalgång.
För att vara en riksväg är den naturligtvis ganska märklig sett med svenska ögon. Ibland är den lika bred som vägen
mellan Vagnhärad och Gnesta, ibland i byarna är den så smal att det inte går att mötas. Ibland har den perfekt yta,
ibland är den hoppig, full av tjälskador och gupp. Naturligtvis en
massa vägarbeten, men det har vi lärt oss att det får man räkna med
överallt under sommartid. Vintern är lång i de här trakterna och
mycket måste hinnas under några korta månader. Men det är en
verkligt vacker väg, precis som de vägar vi just åkt över alperna, men
den här går på betydligt lägre höjd. Städerna och byarna är ofta både
pittoreska och vackra. De typiska schweiziska byarna med sina bruna
hus på alp-sluttningarna skiljer sig från sina släktingar i Bayern och
Österrike där husen ofta är vita. Det verkar mer kärvt och hårt i de
schweiziska bergen. Så småningom närmade vi oss stigningen över
Oberalp-pass. Det var långa sugande uppförslut och inte så många
tvära serpentiner. Oberalp-pass var lite lägre än de 2 tidigare passen, bara 2046m, men trots det en fin upplevelse.
Under större delen av dagen hade vi faktiskt kört i strålande solsken, det var stundtals riktigt varmt, säkert 15-16
grader, och vi hade ofta magnifika utsikter. Här uppe på Oberalppass strålade solen men tittade man föröver ner mot Andermatt såg
man ett lock av moln och man såg inget av dalen nedanför oss. På
nervägen körde vi så småningom genom molnskärmen innan sikten
återigen blev bättre och vi såg Andermatt nedanför oss. Byn ligger
vid sidan om väg 19 och är verkligen en liten pärla. Vintertid är den
ju en anrik vintersportort och sommartid lever den på vandrare och
folk som kör Mountainbike och liknande hurtigheter. Vi tog in på
byns finaste (tyckte vi) värdshus, Drei Königer & Post, sen tog vi en
kvällspromenad genom byn innan vi intog middagen i resturangen
på gasthauset.

Dag 8
Nästa dag
vaknade vi till
strålande
solsken, men
det var kallt, ca
6 grader. Det
blev till att ha en
extra tröja på
sig, vi skulle
dessutom ta oss
genom Furka
Pass, ett av de klassiska passen kan man väl säga, och vi förväntade
oss att kylan skulle hålla i sig. Furka Pass skulle bli det högsta passet
med stigning till 2436m över havet. Vi var snart ute på väg 19 igen
och fortsatte genom Rheindalen och så småningom börjar stigningen upp mot passet. Här är vägen smalare och av
sämre kvalitet. Stundtals lite hoppig och gropig. Serpentinerna lite tvärare och stupen lite djupare. Ibland långa
uppförslut med ganska brant stigning. Kor och getter håller sig emellertid borta från vägen. Det vi tänkte på, nu som
vid de 3 tidigare passen, var logiken när det gällde skyddsräcken.
Ibland är det kraftiga stålräcken, ibland bara utlagda stenar som
skiljer en från stupet, ibland är det inga räcken alls och ibland är det
en skrattretande ensam planka som är uppspikad mellan ett par
magra pinnar. Indigon är stark och när man kör märker man inte
mycket av uppförsluten. Stannar man och stiger ur bilen blir man
emellertid förvånad. Om man inte är koncentrerad ramlar man
nästan baklänges, så brant är ofta lutningen.
Väl uppe i passet var det naturligtvis läge för fotografering igen. På
västra sidan av passet på nervägen, var vägen av bättre kvalitet och
också bredare och kändes bekväm att köra. Sedan var vi nere i dalen igen och fortsatte genom vackra byar mot Brigs
och klättringen över Simplon-passet. Det passet blev nästan en antiklimax. Innan Simplontunneln byggdes var det
här en viktig transportväg och den är helt modern. Bred med bastanta räcken och bekväma stigningar och
serpentiner. Troligen är tunneln till Italien dyr för det var ganska
mycket trafik på den här vägen, både långtradare, personbilar och
motorcyklister. Naturligtvis var det vägarbeten också här så det
tog ändå sin tid att komma upp till passet som är på 2005m, en
skitsak tyckte vi som nu är rutinerade pass-passerare.
Överhuvudtaget är de 5 pass vi åkte inte speciellt svåra eller
kräver speciellt mod för att erövras. Bara man kommer ihåg att
det finns cyklister och motorcyklister så man räknar med att det
kommer en galning som genar i kurvorna så går det bra. Nerför
ligger man på 3:an där det behövs och innan serpentin-kurvorna
går man med fördel ner på 2:an. Uppe i passet blev det
naturligtvis en fika på Hotel Simplonblick. Så bar det iväg nerför igen. Alldeles innan Italienska gränsen stannade vi
och tankade. Tyvärr blev det 98 bensin igen. I bergen finns ingen E85 och inte heller i Italien.

Vid gränskontrollen stannade en tullare oss, men det visade sig att han bara ville kolla på bilen. Efter att ha gått ett
varv runt bilen med gillande min, dock utan att fotografera, vinkade han iväg oss med ett ”multo bella”. Nerför på
den italienska sidan var det till en början lite mer tjälskador och sämre
asfalt än i Schweiz,
men snart blev det
bättre. Innan vi var
nere vid sjöarna
passerade vi genom
massor med tunnlar.
Himlen började bli
svart och Daga
började muttra om
att vi måste cabba
på. Det är bara lite lokalt och går snart över, sa jag väl vetandes att
en del av den stora fronten låg kvar och snurrade över norditalien. Snart började det dock regna och Daga tjatade så
till slut tyckte jag det var bäst att stanna vid en polisficka intill den 4-filiga vägen och börja slitjobbet med att cabba
på. Då var vi emellertid redan totalt genomblöta och det skulle ta 2 dagar innan min tjocka tröja var torr igen. Ilskna
blickar från Daga tog emellertid inte knäcken på en käck sportbilsförare så vi fortsatte och kom snart till
betalstationen för autostrada A26. Det skulle fortsätta att regna i det här området 2 dagar till så att stanna i
sjöområdet var inte att tänka på. Det blir till att någon gång i framtiden ta Ryan Air till Milano och hyra en bil över en
långhelg för att köra runt sjöarna. Sista gången jag var här var 1969 då jag övernattade på stranden till Lago di Como
och blev överfallen av en hagelstorm och hällregn som resulterade i lunginflammation.
A26 visade sig vara den bästa motorväg jag någonsin åkt. Den är 3-filig, har perfekt beläggning, har bastanta
skyddsräcken, är perfekt skyltad och har (hade) ingen trafik. Det var vi och några långtradare. Varför har vägen
byggts? Har någon politiker smorts rejält av någon byggherre som skaffat sig ett rejält kontrakt, eller var det en
sällsam tillfällighet att vi var nästan ensamma de 17 milen ner till Genua? - Utanför Genua tätnade trafiken men blev
aldrig besvärande. Massor av tunnlar passerades innan vi lämnade motorvägen och blev lotsade in i Arenzano av
Astrid. Hon var programmerad att angöra Arenzano och det gjorde hon med sin vanliga noggrannhet, dvs vi blev
förda på smågator hit och dit till dess hon ansåg att vi kommit till stans centrum (vilket för det mesta är det
geografiska centret och kan vara var som helst inom en stads definition). På det sättet fick vi se en hel del av den här
stan också. Vi hade bestämt att vi skulle se hela rivieran, både den italienska och den franska sidan, genom att åka
den gamla kustvägen genom alla städer. Varken Daga eller jag har sett rivieran trots att vi bott i Frankrike i 2 år. Daga
har visserligen varit på ett par ställen men är man ute i jobbet ser man inget.
Den första natten ville vi emellertid inte tillbringa så nära Genua utan
fortsatte till Finale Ligure. När det gäller belastningen på
nervsystemet så är körning i alperna rena semestern jämfört med att
ta sig fram på den här italienska kustvägen. Vespor, cyklister och
motorcyklar svärmar som ilskna getingar runt bilen från alla håll,
ambulanser och polisbilar skall ta sig igenom på de smala gatorna,
alla italienare skall hem till middag och kör med sina småbilar ofta
efter egna regler. Då och då skall också en stor lastbil svänga i en
trång korsning. Tusentals stoppljus är utplacerade i
gatukorsningarna, solen steker, svetten lackar och bilen rusar fram
med en snitthastighet av max 15km/tim. Det visade sig att den gamla
kustvägen snarast är en gata. Alla byar och städer är mer eller mindre hopbyggda.
Det tog alltså sin rimliga tid att ta sig till Finale Ligure. Väl där fick Daga hoppa ur bilen på en sidogata och prata med
diverse hotell-ägare. Det första hotellet vägrade hon emellertid att gå in i för det var bara 2-stjärnigt. Hon hade väl
sina misstankar så hon satte upp villkoret att våra hotell skulle vara minst 3-stjärniga och mitt emot det 2-stjärniga

låg faktiskt 3-stjärniga Holiday Center. Det intog vi och det var väl ok. De flesta hotell på italienska rivieran är 2 eller
3-stjärniga. De är väl från början byggda för italiensk massturism. Man kan säga att i förhållande till vad man får så är
ett 3-stjärnigt hotell dyrt i Italien. I Sverige skulle det kanske kallas 1-stjärnigt. Men man får basic standard och det är
för det mesta rent. Fukosten är naturligtvis ett skämt. 15 korgar med olika plastförpackningar med marmelad, yogurt
i plastförpackning, en bulle och kaffe.
Bilen parkerade vi på gatan utanför hotellet och det visade sig att vi kunde se och höra den från vårt hotellfönster
om den skulle larma, och det kändes tryggt. Vi var ordentligt trötta men också hungriga så det blev en
kvällspromenad och vi hittade en mysig pizza-restaurang i en gränd. Som tur var undslapp jag mig inte några alltför
grova skämt eller annat snuskigt för efter ett tag märkte vi att paret med den lilla babyn vid bordet bredvid var från
Stockholm och hade just anlänt med tåg från Nice.
Dag 9
Vi vaknade upp till strålande sol. Det hade kommit några regnstänk under natten men här vid havet hade lågtrycket
lämnat. Uppe vid sjöarna regnade det fortfarande. Vi hade förflyttat oss drygt 30 mil från Andermatt och var i en helt
annan värld och i ett helt annat klimat.
Redan på morgonen var det riktigt varmt. Trafiken var tät och i bästa fall kunde jag växla upp till 3:an mellan stopljusen. Som jag redan nämnt så är städerna och byarna hopbyggda och allt ser mer eller mindre lika ut så man vet
egentligen inte var man är. Eftersom man mer eller mindre hela tiden kryper mellan stopljusen så har man aldrig
någon fartvind så motortempen ligger alltid mellan 100-110 grader. Det gjorde den hela tiden mellan Arenzano och
några kilometer väster om Cannes i Frankrike. Det var hett och svettigt i bilen så efter några timmar stannade vi i San
Bartolomeo för att leta hotell. Vi gick utmed strandpromenaden och efter det att vi tagit en fika och tittat på folk
som promenerade och badade hittade vi snart Hotel Mayola som såg hyfsat ut. Vi hämtade bilen och lyckades
tillfälligt parkera utanför hotellet för att plocka ut väskorna. Hotellet hade inga parkeringsplatser så jag fick leta upp
en parkeringsplats i närheten. Eftersom den inte var gratis fanns det faktiskt ett par platser kvar.
Städerna längs rivieran är uppbyggda enligt principen: hav, strand med grus/sten, strandpromenad, ev gata och sen
ligger hotellen. De flesta hotell har privat beach men däremellan ligger det oftast en kommunal gratis-beach. Där
fanns en del folk medan hotellens beacher var nästan folktomma.
Strandpromenaden är oftast uppbyggd för promenader men
ibland har den även cykelbana. Säsongen är kort även i Italien
trots att det var ca 30 grader varmt måste ju folk arbeta och så
många pensionärer från Skandinavien och Tyskland finns det inte
så att de kan fylla upp alla hotell så att få tag på ett rum är inga
problem i september. På vårt hotell var det dock en busslast
danskar. Vi var varma och svettiga efter resan så vi var inte
upplagda för aktivitet utan det blev en öl. Senare på kvällen gick vi
naturligtvis ut och åt.
Mer eller mindre varje stad i Italien har historiska platser man kan titta på, men vi hade ju inte åkt ut för att bilda oss
utan mer för att få se hur platserna ser ut. Varken Daga eller jag hade varit på Italienska rivieran tidigare därför
fortssatte vi nästa dag.
Dag 10
Vi kröp fram efter ”kustvägen” i stekande sol och så småningom kom vi till Sanremo helt genomstekta. Eftersom det
hade gått oväntat snabbt, vi hade nog gjort 20km/tim i snittfart bestämde vi oss för att göra en utflykt upp i bergen

ovanför stan. Jag hade läst om Dolceacqua, en bergsby som de kallade den, men i verkligheten kändes det mer som
om den låg i en förort. Det visade sig vara en fantastisk medeltidsby väl värt besöket. Matisse har skapat flera tavlor i
den byn, bla ett motiv av en bro som är väldigt känt. Efter att ha vandrat runt i byn och naturligtvis tagit en fika
fortsatte vi mot nästa by. Nu förändrades landskapet och vi var
verkligen ute på landet. Inte ett hus i sikte. Vägen blev smalare och av
sämre kvalitet. Inte ett räcke mot stupen i sikte. Vi passerade ett par
byar som hängde som svalbon utmed bergssidorna. Inget verkade ha
förnyats efter romartiden och vi var inte lockade att stiga ur bilen.
Vägen blev ändå smalare och bar hela tiden uppåt. Långa sträckor
hade ett möte
varit omöjligt.
Serpentinkurvorna
var knivskarpa och
Indigon hade
knappt svängradie för att klara kurvorna. Skräckslaget tänkte man
på att om man skulle få ett möte skulle man kanske bli tvungen
att backa någon kilometer innan möte hade varit möjligt. Som tur
var mötte vi bara 2 bilar under ca 2 mil och dessa såg jag i god tid
så att mötet kunde planeras. När vi väl kom fram till Apricale var
vi så slut att vi inte ville stanna och gå ur bilen utan fortsatte
direkt för att få slut på skiten. Vägen fortsatte som förut bara mer och mer uppåt. Troligen var vi uppe på ca 1000 m
innan det kändes som att det började bära neråt igen. Då blev vägen snart bredare och flera byar dök upp som såg ut
att kunna ha influenser från vårt århundrade. Trots att det var kyligare uppe på höjderna kände vi att vi ville ner till
havsnivå fortast möjligt och fortsatte genom alla byar och förstäder ner till Sanremo. Där hittade vi mysiga villahotellet Villa Maria alldeles bakom Casinot. En gång i tiden hade det kanske varit ett överklasshotell, men nu var
hotellet liksom hela Sanremo lite slitet, men dock mysigt. Bilen
kunde parkeras på hotellets parkeringsplats så den behövde vi
inte bekymra oss för.
Hela området där vi bodde andades svunna mer välmående
tider men var fortfarande fint och väldigt lugnt. Det låg bara
några kvarter från shoppinggator och kvarter med slingrande
gränder och mysiga resturanger. Vi intog ännu en pizza som
visade sig vara den sämsta pizza jag någonsin ätit. Den var så
seg att min kniv inte klarade att skära den. Bredvid oss satt det
till råga på allt ett gäng ryssar som pladdrade och fnissade i
känd rysk alkoholstil. Så snabbt hem till hotellet och välförtjänt vila.
Dag 11
Efter 3 dagar på italienska rivieran hade vi fått tillräckligt och siktade nu in oss på Nice i Frankrike. Först måste
emellertid ett antal städer passeras, bla Monaco. Där hängde inte Astrid med riktigt så vi fick faktiskt se en hel del av
furstendömet innan vi letat oss därifrån. Med undantag för ett par kvarter i centrum var det inget som direkt
imponerade. Det jag kommer ihåg är ett knippe höghus som mest liknade ett förortsgetto. Där är troligen ett flertal
av våra miljonärer till idrottsmän skrivna.

Eze är en ”bergsby” som ligger mellan Monaco och Nice. Den har blivit populärt utflyktsmål för jet-set folk så vi
kände att där skulle vi passa fint med vår Indigo, som
ibland kändes jobbig att ha med sig. Ofta måste man
förklara vad det är för bil, vilken motor den har, hur fort
den går osv. Bilintresset är verkligen imponerande i
Europa. Ofta tar folk också bilder av bilen. Att det ibland
står en Ferrari eller Porsche bredvid tycks ingen lägga
märke till. Bilen har vid ett flertal tillfällen under vår resa
kallats ”magnifique”.
Eze är en by med flertusenårig historia som ligger på
klippan ovanför medelhavet. Det var i vanlig ordning
konstnärer och aristokrati som började intressera sig för
byn i början av nittonhundratalet. Prins Wilhelm av Sverige
köpte sig en ruin där som han rustade upp och sen var det
i full gång. Hans ruin är nu en mycket exklusiv restaurang
(Chateau Eze). Hela byn verkar nu vara rustad och det är
en verkligt kommersiell turistfälla. För att leva upp till vår
flotta bil kände vi oss tvungna att käka lunch på Chateau de la
Chevre D´Or restaurang som har en terrass på klippkanten med en
magnifik utsikt över Meddelhavet. Den lunchen blev så dyr att vi
sen inte hade råd med mer än en bäddsoffa när vi skulle köpa
inkvartering i Nice. Dock kunde folket se oss kliva in i en magnifik
bil efter lunchen.
Till Nice kom vi i hyfsad tid på eftermiddagen. Bäddsoffan var
perfekt belägen i Hotell Citadine Promenade två kvarter från
Promenade Anglais och ca 15 min promenad till Gamla stan. Sitt
namn har Promenaden fått för att det var engelsmän som insåg att
rivierans klimat vintertid var bra mycket bättre än det engelska klimatet och många av städerna här nere blev
tillflyktsort för engelska överklassen, som också stod för en hel del av stadsplaneringen. Även den ryska överklassen
flyttaden ner till kusten vintertid (ryssarna hyrde en flottbas av fransmännen och hade på så sätt en naturlig
anknytning till kusten) vilket mycket fortfarande vittnar om. Efter oktoberrevolutionen 1917 blev emellertid den
ryska överklassen snarast ett proletariat. Ryssarna har nu återkommit i mängd men kallas nu oligarker.
Vi slängde in väskorna och spatserade en sväng på Promenaden och tog naturligtvis en fika. Sen tillbaka till hotellet
för lite vila innan vi på kvällen återigen gick ut på Promenaden. Nu
på kvällen var där en väldig blandning. Den är en asfalterad gångoch cykelbana, 5-10m bred som löper km efter km och i praktiken
ansluter till andra städer västerut på rivieran. Utefter Promenaden
ligger ett flertal lyxhotell, casinos och andra vackra byggnader. Nu
var där fullt av joggande unga ambitiösa kvinnor som joggade
figuren i trim. Inga joggande män syntes till, troligen satt de på
caféerna och löste allvarliga problem. Förutom joggarna var där fullt
med cyklande människor som naturligtvis helst cyklade på den delen
som var avsedd för gående. Det är ju för övrigt ett
världsomspännande fenomen. Cyklister anser sig ha rätt att göra vad
som faller dem in. Regler är till för andra. Där var rullskridskoåkare och skateboardsartister mm. – Vi kom snart fram
till gamla stan och fann att hela Rue St Francois de Paul var belamrad med restaurangbord och tusentals människor
åt där vad Frankrike har att bjuda.

Nice var ju den första staden i världen som blev helt beroende av
turism för över hundra år sedan. Hela stan lever alltså på turism
och därför kan man inte kalla någonting för turistfälla. Allt är ju
ordnat för turister och naturligtvis för den aristokrati och
ekonomiska överklass som började besöka Nice i slutet av 1800talet och som byggde sina flotta villor och palats på
bergssluttningarna och som fortfarande håller till i trakterna.
Därför satte vi oss lugnt ner vid ett bord utan att anse oss på något
sätt lurade i en fälla. Efter middagen blev det ytterligare promenad
innan det var dags för sängen.

Dag 12
Den här dagen hade vi tänkt ägna oss åt sight-seeing och köpte
följaktligen en biljett på Hop-on/Hopp-off buss. Det blev en bra rundtur
med mycken bra guidning där vi fick lära oss en hel del om Nice. Sen
mer promenader, fika, lunch och så småningom middag.
Dag 13
Nice är en turiststad
året runt och det
visade sig svårt att
hitta ett hotellrum
för 4 dagar (i vår prisklass) som vi från början hade tänkt oss.
Därför flyttade vi några km västerut till Cagne sur Mer där vi
hittade Tierce Beach Hotel vid playan. Jag har glömt att nämna
det: stränderna utmed rivieran är inte sandstränder utan grus
eller småstensstränder, därför är det ganska obekvämt att ligga
på en handduk.På de privata hotell-stränderna finns det
naturligtvis solstolar och på de öppna kommunala stränderna har
ofta folket med sig egna stolar.
Nåväl eftersom vi bara hade förflyttat oss några km hade vi gott om tid innan vi kunde checka in på det nya hotellet.
Vi hade ju satt oss före att köra hela den gamla kustvägen från Arenzano i Italien till St Tropez i Frankrike så vi körde
på, dvs i snitt kanske 20km/tim och passerade Juan-les-Pins, Antibes och så småningom Cannes med sin magnifika
strandpromenad. (Cannes har sandstrand). Men sen hade vi fått nog. De här futtiga kilometrarna hade tagit flera
timmar pga trafiken, termometern visade +37 grader och vi höll på att få solsting i bilen. Så vi gav oss upp i bergen,
hittade så småningom motorvägen och raskade tillbaka till Cagnes sur Mer och hotellet. Sena eftermiddagen och
kvällen tog vi det lugnt. Visserligen har vi nu sett att de flesta städerna har en gammal kärna som i och för sig kan
vara mysig, men resten… inte mycket ”naturligt”. Vi kan inte förstå folks fascination med rivieran. Mycket är fult, det
är verkligen frågan om massturism, det är stekande hett tom i september, stränderna är för det mesta obekväma
grusstränder. Visserligen är området översållat med historiska lämningar som kan vara av intresse om man är
intresserad av historia, men hur många av badgästerna är det?
Dag 14
Slappar på (den obekväma) stranden. Cagnes sur Mer har inget att erbjuda. (Mer än någon ruin och något
konstmuseum som finns i varje fransk stad).

Dag 15
Vi bestämde oss för att lämna rivieran. Det var alldeles för hett, det
var alldeles för fult och allt såg mer eller mindre lika dant ut.
Undantaget är Nice. Nice är en pärla, väl värt ett besök. Kanske en
långhelg?
Vi har nu förstått att skall man komma någonstans här nere måste
man ta en motorväg. Vårt nästa mål var nämligen Atlantkusten där
vi aldrig varit. De historiska städerna Aix-en Provance, Arles, Nimes
etc har vi sett flera gånger och likaså resten av kusten ner till
spanska gränsen. Således checkade vi in på motorvägen med sikte på Pau, som ligger 15 mil innan Biarritz, som ligger
vid Atlantkusten. Det blir ca 70-75 mil och franska motorvägar är ganska dyra, men va f..n. Franska motorvägar är
alldeles utmärkta. Fransmännen har god disciplin i trafiken, dvs på landsväg. I städerna gör dom som dom vill,
parkerar hur som helst och sätter bara på varselblinkers och går och fikar. Således blev det en lätt resa till Pau.
Motorvägarna verkar inte ha så tät trafik som i Tyskland. Kanske beror det på priset?
Anledningen till att vi ville stanna i Pau var att vi ville se Jean Bernadottes födelsehem. Han var ju i alla fall stamfader
till vårt kungahus. Pau visade sig ha ett mysigt gammalt centrum där vi också hade vårt Hotel Rencevaux. Det blev
naturligtvis en promenad runt de gamla stadsdelarna och sen en fin middag.
Dag 16
Kontinental frukost, som är ett skämt, och sen iväg till museet. Där kunde de inte växla en 50-lapp så vi gick in gratis,
vi var ju ändå svenskar!! Det visade sig att stamfadern till vårt kungahus
föddes i en hyreslägenhet. Dock ganska stor och för sin tid troligen
pampig. Hans far dog tidigt och Jean, som studerade juridik hade inte
råd att fortsätta studierna utan tog värvning. Han gjorde sen
raketkarriär och blev en av Napoleons största generaler. När han kom
till Sverige satsade han en stor del av sin förmögenhet på det nya landet
som var bankrutt och jobbade riktigt hårt och lyckades få ganska bra
ordning på Svea Rike. Om man räknar ränta på ränta så är troligen Karl
Gustav värd det apanage han får.
Efter att ha blivit undervisade om vår historia fortsatte vi vid 12-tiden
mot Biarritz. Den här dagen tog vi småvägar på den franska
landsbygden. Från en motorväg ser man ju inte mycket men vi hade i
alla fall uppfattat att även den här delen av Frankrike är en stor
jordbruksbyggd. Mellan Pau och Biarritz odlade man bara majs, vilket
överraskade oss, men vi såg faktiskt ingen annan gröda. Vi passerade
många byar och det kan väl sägas att franska byar på vischan inte direkt är vackra saker. Allt gammalt är ju byggt av
sten som antingen är grå eller smutsgul. Alla flagnande fönsterluckor är stängda och du ser inte en människa.
Blommor är inte vanligt förekommande så byar ute på bondvischan i Frankrike är för det mesta deprimerande saker.
I vanlig ordning stannade vi för lunch när vi tyckte att magen behövde fyllas. I vanlig ordning var allt stängt. I de
flesta länder neråt Europa serveras mat på bestämda tider, däremellan är det stängt eller man kanske serverar kaffe
och öl. Det har vi lärt oss för 40 år sedan men glömmer det alltid. Som tur är pratar vi franska och lyckades förklara
för en förvånad servitris att vi var hungriga. Hon lyckades bre ett par mackor och espresso hade hon ju så vi kände
att vi skulle klara oss till Biarritz. Efter att ha pratat Indigo med byns manliga befolkning fortsatte vi så mellan
majsfälten till Biarritz.

Efter Italien har vi övergått till att boka hotellen via Internet för att
slippa stressen att leta hotell framåt kvällen. Då känner man sig också
friare att komma lite sent till hotellet. Vi brukar boka tidig
eftermiddag då vi har fått en bättre uppfattning om hur långt vi
hinner den dagen. Vi använder Hotels.com och det funkar perfekt.
Ibland kan man ha tur och få ett sista minuten pris, vilket man aldrig
får om man dyker upp personligen och frågar om rum. I Biarritz hade
vi i vanlig ordning sett till att få ett hotell mitt i centrum, Maison du
Lierre. Den här gången, precis som i Sanremo i en stor gammal mysig
villa. Många av de gamla små familje-hotellen är ofta byggda som
stora villor och har 10-20 rum och är ofta riktigt mysiga. Vi håller oss till 3-stjärniga hotell vilka i Frankrike till skillnad
mot Italien ofta är mycket prisvärda.
Eftersom det fortfarande var eftermiddag tog vi en stor runda på
stan. Biarritz är som semesterorterna på rivieran en engelsk
uppfinning. När man sen lyckats få drottning Victoria att tillbringa en
semester där så blev det fart på ruljangsen och Biarritz betraktades
länge som överklassens semesterort. I dag är det en riktig
sommarstad och dess befolkning växer minst 4-faldigt under
sommarmånaderna. Stan är riktigt mysig och ser ut som en normal
stad. Hotellen
inne i stan är
gamla och
smälter fint in i
miljön. Det finns några gamla victorianska lyxhotell kvar och
dessa tillsammans med promenaderna vittnar om det engelska
arvet. Det finns 2 stora stränder mitt inne i stan som dessutom
har ganska bra surfing. Biarritz betraktas av många som Europas
surfing-huvudstad. Solen är ju lika het här som på rivieran, men
Atlanten svalkar och därför känner man heller inte hettan som
lika tryckande. Naturligtvis är det massturism också här men
atmosfären är helt annorlunda än på rivieran. Dessutom är det troligen en annan sorts människor som dras hit.
Havet är kallare och tuffare. Aquitaine, som landsdelen kallas bjuder på mycket natur. Där finns Pyreneerna för
vandring, mountainbike och camping. Där finns mer än 50 mil cykelvägar. Där finns ca 25 mil härlig sandstrand med
ofta väldigt bra surfing, osv. Vi gillade Biarritz och förstår bättre att folk åker hit än till rivieran.
Dag 17
Vi vaknade till en mulen och kallare dag. Temperaturen hade
sjunkit från ca 28 grader till 18-19. Ett lågtryck hade halkat in
från Atlanten. Sådana här häftiga väderförändringar är lika
vanligt här som i Sverige. En dag sol och varmt. Nästa dag
plötsligt kyligt och mulet. Vi stannade i Biarritz och promenerade
omkring i stan och åt och fikade naturligtvis en massa.
Dag 18
Vi hade tänkt stanna en dag till men eftersom vädret var trist
drog vi vidare. Vi följde kustvägen norrut och de första 6-7 milen efter Biarritz passerade vi många sommarstäder,
semesterbyar och campingplatser. Många ställen såg ganska exklusiva ut. Utmed hela kusten norröver är det härlig
sandstrand vilket nog förklarar alla semesterstäder. Dessutom passerade vi ett otal rondeller. Frankrike frossar i

rondeller men här var det nästan för mycket. Vi tröttnade på Astrids tjat om rondeller och stängde av ljudet. Skönt
att slippa höra kärringen på ett bra tag. Längre norrut blev det bara skog. Astrid tog oss med på smala vägar och
under ca 2 mil åkte vi genom skogsplanteringar och såg inte en människa. Skogen är pinjeskog och sägs vara
naturskog men vi tyckte att mycket såg planterat ut. Träden är inte lika raka och stiliga som våra tallar men det går
väl att bygga krokiga hus också. Marken är sandjord som sträcker
sig ganska långt in från kusten. Vårt mål den här dagen var
Arcachon och Pyla Dune. Staden är en gammal fiskeby som i dag
naturligtvis till stor del lever på turism. Stan ligger inte långt från
Bordeaux. Pyla Dune är Europas största sanddyn. Den är ca 115m
hög och 3km lång. Dynen beräknas vara ca 8000 år gammal. Den
måste vi naturligtvis klättra upp på. Det visade sig vara full
kommers utmed nästan hela dynen. Det var nästan som i Kina med
ett otal försäljare och souvernirstånd som sålde en massa skräp.
Som tur var fanns det trappor som gjorde det bekvämt att klättra
upp på sandhögen. Det var faktiskt ganska mäktigt och man fick lite
Sahara känsla.
Även i Arcachon hade vi hittat ett villahotell mitt inne i stan, Hotel
le Dauphin. Innerstan var riktigt fin med fin beach och
strandpromenad. Gissar att det var ett vanligt utflyktsmål för
Bordeaux-borna. På kvällen käkade vi en god middag på restaurang
Capitan. (När jag skriver att stan var fin menar jag de gamla
stadsdelarna. Förstäder i Frankrike ser ofta ganska hemska ut och
skall helst glömmas).
Dag 19
Vandringsgenen fortsätter att ticka och vid 10.30 tiden var vi klara att ge oss av igen. Landskapet mellan Biarritz och
Arcachon hade varit mer eller mindre helt platt men nu drog vi rakt österut och när vi passerat Bordeaux började
landskapet förändras och blev riktigt vackert. (Bordeaux hade vi från början bestämt att skippa. Hela stan står som
”världsarv” och är värd en egen kortsemester). Det blev mer varierat och kulligt och överallt vinplanteringar.
Bordeaux-distriktet är världens största sammanhängande vindistrikt
och det började vi nu förstå. Vi hade bestämt oss för att titta på St
Emilion, en liten by mitt bland vinrankorna som står på
världsarvslistan. Det visade sig mycket riktigt vara en mycket vacker
by och den var naturligtvis full med turister. Vi vandrade runt i byn
och njöt av en lagom varm sol. På ett torg slog vi oss ner bland alla
andra turister och intog en god lunch. Vi hamnade bredvid ett
långbord som visade sig vara ockuperat av ett gäng svenska
pensionärer men höll tyst och låtsades vara fransmän. Innan vi
lämnade byn köpte vi förstås lite lokalt vin. Så fortsatte vi österut på
småvägar. Landskapet blev återigen plattare och riktigt fult, men
man odlade faktiskt vin ända till staden Bergerac där vi stannade,
tog en fika, fotograferade kyrkan och promenerade i gamla stan. Sen
vidare igen, fortfarande österut. Jag hade insisterat på att vi skulle
titta på grottmålningar i Sarlat-området. Där finns massor av grottor
som har spår av människor så långt tillbaka som 50,000 år. I Lascaux har man byggt en tredimensionell exakt kopia av
den mest kända grottan som har väldigt många fantastiska målningar som beräknas vara minst 17,000 år gamla. Den
riktiga grottan är stängd för allmänheten. Utandningsluften från miljoner besökande hade börjat förstöra
målningarna så man har förseglat grottan och i stället byggt en exakt kopia som är öppen för besökare. Landskapet
skiftade återigen och blev mer bergigt. Nu var det flera kilometer mellan byarna och det började kännas som

glesbyggd nu när man faktiskt ibland hann få i femman innan
nästa by dök upp. Så småningom kom vi fram till en liten by som
heter le Bugue där vi bokat nattlogi. Vårt hotell hette Domain de
la Barde och var en slottsliknande liten byggnad med stram
fransk trädgård framför huset och därbakom
mer ledig stil med swimmingpool och öppna gräsytor. Man
hade lagt ner åtskilligt med jobb på att rusta upp inomhus och
det var riktigt slottlikt men ändå mysigt. Snart tyckte vi
emellertid att slottet andades lite tragik. Ägarinnan (?) satt
hellre och pratade i telefon än tog hand om gäster som ville
checka in. Vårt rum låg högst upp men i hallen luktade det mögel. Rummet var stort och fint med ett fint badrum,
men Daga såg snart att mellan kaklet och badkarskanten var det svart av mögel vilket tydde på att ingen riktigt
kollade städningen. Vi tog en runda i trädgården och såg att gräsmattorna var nog inte klippta på ett par månader,
häckarna var risiga osv. Poolen var trasig, men eftersom säsongen snart var slut tyckte ägarinnan att det inte var ide
att reparera osv. Det verkade som om någon haft stora drömmar med att rusta huset men blivit lurad av byggfirman
som inte tätat taket ordentligt och sen inte hade fått pengarna att räcka till det där sista som skulle göra allt perfekt
utan i stället gett upp. Vi installerade oss och gav oss snart av på promenad in till byn som låg någon kilometer
därifrån. Byn gav ett fattigt intryck, typisk avfolkningsbyggd, men runt ”stora torget” fanns det ett par restauranger
som i vanlig fransk stil hade öppet för middag mellan kl 19 och 22. Fransmännen äter tidigt jämfört med italienarna
och vid 21-tiden är det redan ganska folktomt på restaurangerna. Det gäller förstås inte i de stora turiststäderna där
tiderna är lite mer flexibla. Vi valde en restaurang som låg ett kvarter från ”stora torget” därför att deras mat bara
kostade hälften så mycket som i restaurangen vid torget. Vi tyckte det skulle vara spännande att få se vad den stora
prisskillnaden kunde bero på. Det visade sig snart att det nog var ännu en drömmare som hade öppnat ett
etablissemang. Serveringen var helvirrig och glömsk och man fick påminna om allting inklusive gaffel. Maten
däremot var helt ok och vi var väl ganska nöjda med att ha sparat några kronor. Alla måste ju få en chans!
Dag 20
Nästa dag kom vi faktiskt iväg redan 09.30 och styrde mot byn Montignac. Nu var det smala men bra slingriga
bergsvägar. Montignac visade sig vara en mysig by som hade
lördagsmarknad med mycket folkliv. Efter en fika gick vi in på
turistkontoret och köpte biljetter till Lascaux-grottan som låg ett
par km utanför byn. När vi kom dit sa Daga att ”det här känner jag
igen”. Omöjligt sa jag och fortsatte mot samlingspunkten där
guiden skulle möta. Vi gick med en engelsktalande grupp eftersom
min franska inte är lika bra som Dagas. Grottan var naturligtvis
imponerande med fantastiska gamla målningar och mycket info
från guiden. Jag fattade emellertid inte så mycket för hans accent
var så grov att han var nästan omöjlig att förstå. Det hade helt
säkert gett mer att ha gått med en fransk grupp. – När vi kom ut från grottan sa Daga igen att ”det där hade vi ju sett
förut”. Verkligen? sa jag för mitt minne var helt blankt. Vi hade ju kört i de här trakterna förut men jag hade inget
minne av att vi faktiskt hade varit inne i grottorna, men Daga insisterade att vi hade sett flera grottor och varit inne i
den vi just besökt. Hm… sa jag och började undra om vi skulle hitta hem eller om vi skulle behöva be om hjälp från
färdtjänsten.
Vi satt fart på Indigon igen men styrde nu mot nordväst. Slutmålet åt det hållet var La Rochelle men först skulle vi
stanna till i Cognac vilket vi tyckte lät intressant. På småvägar tog vi oss dit och landade mot kvällningen i ett IBIShotell, vårt första och enda IBIS den här resan. Daga hade nämligen inte velat duscha på det förra slottsliknande
hotellet och ville nu vara säker på att det var ordentligt städat i det hotell som vi skulle ha för natten. Och det var det
naturligtvis och hotellet såg naturligtvis lika dant ut som alla andra hundratals IBIS-hotell, dvs totalt o-charmigt.

Vi drog snabbt ut på stan. Cognac är en riktigt ful och tråkig stad men med en väldigt välbevarad gammal kärna. I
motsats till alla andra städer verkade den emellertid inte vara kommersiellt exploaterad. Gamla stan är ganska stor
men där var totalt öde. Väldigt få affärer förutom en gågata, som nu var tom, inga boutiquer eller restauranger etc.
Konstigt! Så vi drog oss mot det nya (ca 250 år?) ”Stora Torget” där det i alla fall fanns en öppen restaurang, käkade
gott och vandrade sen tillbaka till hotellet.
Dag 21
Nästa morgon besökte vi Martells gamla spritfabriker som nu var museum och hade visning även på söndagen.
Hennesay, som ju är den äldsta cognacen vilken man ju borde ha
besökt, hade inte öppet på söndagar. Vi följde med
på en visning och fick lära oss att cognac fick bara de ”eau de vie”
kallas som tillverkas i Cognac-distriktet. Cognac görs av vindruvor
(som odlas i området), druvsaften destilleras 2 gånger och når en
styrka på ca 75%. Resultatet är en färglös vätska som sen smaksätts
med essencer och läggs på ekfat. Där får den sin färg och man kan
säga att ju mörkare färg desto äldre och finare cognac (men också
svagare). Daga köpte naturligtvis ett par flaskor, vilket jag har svårt att
förstå, då jag inte kan med skiten.
Nu var det redan tidig eftermiddag och det var dags att dra vidare. Riktningen var La Rochelle där vi bokat på Hotel
des Brises, ett hotell som låg vid stranden någon km från stadskärnan. La Rochelle är väl för svenskar mest känd pga
”Fångarna på Fortet” som ju ligger ute i bukten (fortet alltså). I La Rochelle seglar man. Den gamla staden är byggd
runt den gamla hamnen som nu är en stor marina. Ytterligare marinor finns i utkanten av stan. Inne i stan finns det
ett par fina sandstränder, men den verkliga ”sommarstaden” ligger annars på Il de Re alldeles utanför stan.
Runt den gamla hamnen var det ett livligt folkliv med massor av restauranger och barer. Det var ju
söndagseftermiddag och troligen var det mycket av folk från
Bordeaux som hade söndagsutflykt. Hamnens inlopp bevakas av två
stora torn som var en del av ett gammalt befästningsverk. Hela den
gamla stan är jättemysig med massor av affärer och restauranger.
Det blev alltså en god middag innan promenaden tillbaka till
hotellet. Över huvud taget promenerade vi mycket hela resan.
Städerna vi landade i såg vi för det mesta till fots, vilket var skönt
för man satt ju ganska många timmar i bilen även om vi hade
ganska få riktigt långa etapper.
Dag 22
I väg igen och nu mot nordost och riktning hemåt tyckte vi nästan. Det hade börjat bli lite segt. Daga hade börjat visa
tecken på minskad entusiasm. Vi hade tom diskuterat om vårt sätt att tillbringa semestern kunde tyda på någon slags
sinnessjukdom. Packa upp och packa ner, hela tiden förflytta sig, aldrig bara slöa.. Vi kom aldrig till någon riktig
slutsats men Daga påstod att det hade varit skönare att ta Ryan Air till Nice och tillbringa 5 dygn på Hotel Negresco,
(vilket hade betingat ungefär lika mycket som våra 4 veckor av packande). – Därför beslöt vi att dagens etapp skulle
vi delvis göra på motorväg för att hinna några mil. Således satte vi fart mot Tours på de utmärkta franska
motorvägarna. Loire-dalen har vi aldrig åkt och därför lämnade vi motorvägen utanför Tours och följde Loires lopp
mot Orleans, där vi planerade att övernatta. Det sägs i alla guideböcker att Loire-dalen skall vara fantastiskt vacker,
och visst - det var väl ok - men inte så där speciellt tycker jag. Runt om i dalen finns hundratals slott som tokiga
kejsare och kungar har låtit bygga. Vi såg ett par från utsidan men la inte någon större möda på det historiska utan
nöjde oss med att käka lunch i en grotta, naturligtvis utanför ordinarie lunchtid, men ägarna till restaurangen var
förstående, vi var ju utlänningar, så dom bredde oss ett par riktigt goda smörgåsar. Vi kämpade ganska svettiga med

trafiken för att till sist nå Orleans där vi bokat hos Hotel Escale
Oceania som visade sig vara ett stort gammalt hus nere vid floden.
Dvs vi trodde det var ett gammalt hus, men man hade sparat
fasaden mot gatan och därbakom byggt ett nytt modernt hus.
Smart tyckte vi. – Ut på stan naturligtvis, som i vanlig ordning
visade sig ha en fin gammal del med en känd ofta avbildad kyrka,
mysiga gränder och många restauranger. I vanlig ordning säger
jag, för de flesta städer i södra Europa har naturligtvis väldigt
gammal historia och ofta har man lyckats bevara mycket som är
gammalt.
Dag 23
När vi kom ut till bilen nästa morgon hade något hänt med vädret. Det var dagg på sittbrunnskapellet och
temperaturen var inte mer än 6 grader. Även om vi vant oss med lite kyligare luft utmed atlantkusten så hade vi
aldrig tyckt att det varit direkt kallt, men nu krävdes det ett par tröjor för att klara fartvinden. Vi tyckte ju nästan att
vi redan var på hemväg så dagen fick bli en kompromiss då entusiasm hos Daga inte riktigt hade återhämtat sig. Hon
talade mest om vårt enda barnbarn som skulle komma och hälsa på dagen efter det vi planerat att vara hemma.
Således blev det först ett par timmar på mindre vägar och sen valde vi motorvägen och styrde mot Verdun. Solen
värmde snart och det blev riktigt behagligt. - Vi har tidigare kört förbi Verdun ett flertal gånger men aldrig stannat
för att titta på de många minnena efter första världskriget. Många liv gick ju till spillo under de år som kriget höll till
på kullarna och åkrarna i den här delen av Frankrike. Hela landskapet blev sönderskjutet och förvandlat till en
gyttjepöl. Dagen före det första tyska anfallet avlossade man 2 miljoner granater mot de franska befästningarna och
sen stred man om några meter mark i åratal. Landskapet är rikt på krigskyrkogårdar och minnesmonument efter
kriget. Bönderna plöjer fortfarande upp benbitar från stupade soldater på åkrarna i de här områdena.
I Verdun hade vi inte lyckats hitta något 3-stjärnigt hotell utan fick nöja oss med 2 stjärnor på Hotell Les Orchidées.
Det visade sig emellertid att enda skillnaden mellan 2 och 3 stjärnor är att golvet har nålfiltsmatta i stället för
heltäckande. Rummet kanske är lite mindre och receptionen lite enklare. Priset skiljer sig oftast också har vi märkt i
listorna. Ett 2-stjärnigt får man för 5-600/natt medan ett 3-stjärnigt varierar mer och för det mesta ligger mellan 61100/natt, detta i september som ju inte är absolut högsäsong, vilket märks då det mest är pensionärer som är ute
och rör på sig och hotellen med ett par undantag hittills varit glest befolkade. I stort sett kan man aldrig vara helt
säker på vad stjärnorna betyder eller har för mening, standarden varierar från hotell till hotell. – Om man tänker på
att en campingplats i de här länderna ofta kostar omkring 600/natt så har jag aldrig fattat att folk kan campa. På ett
hotell slipper man ju i alla fall städa, det är dukat till frukost och man kan ta en dusch i eget badrum. – Vi tog i alla fall
en sen eftermiddagslur på hotellet och käkade sen en utmärkt middag i hotellets matsal.
Dag 24
Vi kom faktiskt iväg 08.45 vilket var rekord för den här resan. Det vanliga brukar vara ca kl 10. Även den här
morgonen var kapellet täckt med dagg och temperaturen var väl
omkring 7-8 grader, men solen värmde snart till en behaglig
temperatur. När vi höll på och packade bilen på morgonen kom
ett par danskar fram och pratade. Hustru och man körde var sin
motorcykel och berättade att de varit ute i 19 dagar och hittills
kört 900 mil. De hade varit nere i södra Spanien och Portugal och
tänkte fortsätta att köra 11 dagar till innan de beräknade att vara
hemma. Inom mig suckade jag lättat, vårt prat om ev
sinnessjukdom var ju helt befängt. Här däremot fanns det ett par
människor som absolut behövde undersökas.

Vid drog iväg upp bland kullarna utanför stan och såg krigskyrkogårdar, minnesmärken och monument. Dessutom
besökte vi ett museum som beskrev kriget runt Verdun. Det mäktigaste monumentet var Ossuaire de Douamont
som man uppfört för att hedra alla de stupade soldater som man inte kunnat identifiera. Benbitar från slagfält och
skyttegravar har samlats ihop och ”begravts” i det här monumentet. Som jag tidigare sagt plöjer bönderna
fortfarande upp benbitar ute på fälten. Rester efter ca 135,000 oidentifierade soldater ligger begravda här. Man kan
kika in genom fönster och se alla benbitarna. Det hela gjorde Daga så deprimerad att hon tyckte det var nog med
krigsmonument så vi drog iväg mot Trier och Tyskland. Vi tog först småvägar och sen väg 664/419 som är en mycket
vacker väg. Vi hade sett Frankrike både på längden och tvären tidigare resor och nu på diagonalen, vi hyrde stuga i
Bretagne när ungarna var små och vi bodde själva i Lyon och Montpellier när vi var unga så vi tycker vi har en hyfsad
uppfattning av landet och vet nu i alla fall att det är ett stort jordbruksland och förstår varför de kämpar så hårt för
att få behålla alla jordbrukssubventioner som EU betalar dem.
Vi kom fram till Trier sen eftermiddag, tog in på Hotell Deutscher
Hof. Drog direkt ut på stan för en igenkännande promenad och en
fika. Trier är en väldigt fin stad. Det är Tysklands äldsta stad med
över 2000-årig historia från romartiden. Där finns naturligtvis
romerska ruiner och kyrkor att titta på osv men mycket av yngre
årtal finns också bevarat. Ett jättefint centrum med en hel del
korsvirkeshus mm. Efter fikat hem för en kort slummer sen ut på
stan igen för en god middag.
Dag 25
Upp och iväg. Alla hotell var fullbokade i Trier, så vi fick flytta på oss. I september/oktober skall alla Tysklands
pensionärer ner till Moseldalen för att cykla och dricka vin. Dessutom kommer en massa utlänningar för att vara med
om vinskörd och festivaler. Det var kyligt på morgonen men det hade
vi nu vant oss vid. Vi följde MoselwineStrasse utmed flodens
meandrar och hamnade i Bernkastel lagom till lunch. Bernkastel är
en fantastisk mysig stad,
nästan som en sagostad,
som Fussen ungefär. En
massa korsvirkeshus och
slingrande gator. Stan var
naturligtvis proppfull med
turister men trots det
lyckades vi hitta ett par
stolar på en restaurang
och få oss en (sen) lunch.
Efter att ha tittat på de
centrala delarna fortsatte
vi utmed Mosels meandrar till Cochem, som är en annan sagostad. Som
pricken över i:et har den dessutom ett slott uppe på berget som vakar
över staden. Vi checkade in på Villa Vinum och sen den vanliga rutinen.
Först en spaningsrunda med fika eller öl/vin på sena eftermiddagen,
tillbaka till hotellet för en timmes utsträck på sängen, sen ut igen för att hitta en restaurang för middag med vin.
Dag 26
Villa Vinum hade bara rum för en natt men hotellet fixade in oss på ett annat hotell som hade ett rum ledigt. Dagen
ägnades sedan åt att strosa i stan, gå på guidad tur på slottet och köpa några flaskor Moselvin. Naturligtvis den
vanliga timmen på sängen innan det var dags för middag som också i Tyskland verkar ätas mellan 19-21.

Dag 27
Upp till en gråmulen kylig morgon, men vädertjänsten påstod vi
skulle klara oss undan från regn så vi stack iväg utan att cabba på. Vi
följde MoselwineStrasse utmed floden upp mot Koblenz och tog
autobahn A61 i riktning Bonn. Strax utanför Bonn kom en störtskur
och vi blev tvungna att svänga av och cabba på då himlen var
helmulen och det verkade som om regnet skulle hålla i sig. Snart
uppe på autobahn igen slutade det naturligtvis att regna och vi såg
inte en enda droppe förrän i Skåne dagen efter. Vi passerade Bonn,
Köln och hela härvan av städer i Ruhrområdet. Körningen var lätt, det var lördag och inte alltför mycket trafik.
Ovanför Osnabruck blev det emellertid tvärstopp. Vägbygge! Naturligtvis. Milslånga köer och krypkörning i timmar.
Så småningom såg vi en skylt som meddelade att vägen var helt avstängd till Bremen. All trafik var tvungen att
tränga ihop sig och köra på småvägar på en Umleitung som naturligtvis gick genom flera byar som alla hade stoppljus
som stoppade tusentals bilar från autobahn så att någon enstaka bonde skulle kunna korsa vägen i byn. Det tog
timmar innan vi lyckades slingra oss ifrån trafikkaoset och välja egna vägar på landsbygden för att komma framåt. De
första 30 milen den dagen hade tagit 8 timmar! Så småningom var vi uppe på autobahn igen och gasade mot
Hamburg. Hotell hade vi bokat vid ett tidigare stopp och ett Best
Western hotell väntade nu i Neumünster norr om Hamburg.
Dag 28
Det är inte mycket att säga om ett Best Western hotell så
berättelsen fortsätter med att förtälja om utmärkta motorvägar i
norra Tyskland och Danmark. Stora Bältbron passerades
geschwint i söndagstrafiken och så småningom korsades
Öresund på bron och vi stannade på en parkering strax intill
brofästet på Malmösidan. Skyltarna talade om att där skulle
finnas ett café men naturligtvis var det stängt, det var ju söndag!
Vi tog tillfället i akt att boka ett hotell i Växjö, vi ville inte ta tråkiga E4 hem utan valde att köra inne i landet. Dock
följde vi E4:an till Ljungby för att sen ta av mot Växjö. Där hittade vi Hotel Butapalats. Det visade sig ligga vid Folkets
Park mitt emellan några hyreshus. Hotellet var ganska nytt, totalt sterilt, som ett sjukhus, inte en tavla eller textil
som lättade upp det hela. Han bakom disken berättade att de ursprungliga ägarna hade gått i konkurs och hotellet
hade sen köpts av en man från Armenien eller något liknande. Han
i receptionen gick hem kl 21 och kom inte tillbaka förrän kl 11
dagen därpå, så man skulle lägga nyckeln i en brevlåda när man
checkade ut. Det fanns ett par varuautomater i foajen, det var allt.
Det hela verkade konstigt rent kommersiellt. Jag gissade att
hotellet från början byggts av någon ”rörelse” som konferenshotell
men att det inte funkat. Varför den nuvarande ägaren köpt det
kunde jag emellertid inte fatta. Kanske hotellet blir fullbokat när
Thorleifs Orkester besöker folkets Park?? I alla fall var allt
oklanderligt rent och prydligt. Där fanns inget att klaga på.
Så vi begav oss ner på Växjö stad, en promenad på ungefär 20 minuter. Stan var totalt död. Vi letade frenetiskt efter
en restaurang, de flesta var stängda och de som var öppna hade inga gäster. Till slut hittade vi en irländsk pub som
hade några gäster så vi inte behövde känna oss ensamma. Middagen blev ok och promenaden tillbaka till det nästan
öde hotellet var skön i ett svalt Växjö.

Dag 29
Hotellet serverade faktiskt en hygglig frukost. Efter att ha intagit den slängde vi nyckeln i brevlådan och gav oss iväg.
Dock inte utan att först ha cabbat av. Jag hade inte insisterat på att vi skulle cabba av när vi lämnade Neumünster
och det var tur för i Skåne hade vi råkat ut för ett par ordentliga
regnskurar. Nu var det emellertid en strålande vacker svensk
höstdag, visserligen riktigt kylig men annars perfekt. Vi drog iväg
på perfekta svenska vägar genom Småland. I Oskarshamn
stannade vi på ett prisbelönt konditori och tog oss en fika.
Oskarshamn är en fin liten stad. Jag bodde där en hel sommar i
början på 80-talet för att övervaka bygget av Oskarshamn varvs
sista tankbåt. Efter Oskarshamn blev det en händelselös resa
hem till Vagnhärad dit vi kom 15.30 den 24 september. Strax
efter hemkomsten började det regna.
Resan hade gått bra. Inga katastrofer. Bilen pigg som en ung pensionär. Vi har kört i nästan minusgrader och i +37
grader. Endes hela rivieran var det aldrig under 30 grader. Oftast 35 grader inne i städerna. Vi har kört på 2400m
höjd och på 0.5m höjd över havet. Vi har legat och krupit i timmar i bilköer på autobahn och i städer. Vi har kört i 190
på autobahn och i 50 på skumpiga byvägar. Vi har skumpat ner på åtminstone 16,000 brunnslock i Italien (italienarna
verkar bara lägga på mer och mer asfalt och till slut ligger brunnslocken 20 cm nere i en grop).
Vi har lärt oss att i Europa kan man aldrig veta hur långt man kommer en dag. I alla fall inte sommartid då det är
vägbyggen nästan på varenda väg. Vi har också lärt oss att Frankrike har de överlägset bästa vägarna. Även
genomfartsgatorna i småstäder och byar håller för det mesta hög standard. Naturligtvis finns också skräckexempel
men i stort är vägarna väldigt bra, vilket man inte kan säga om Tyskland och Schweiz. Där är ofta de lokala vägarna
som väl betalas med kommunalskatt riktigt dåliga. Även de stora vägarna är ofta hårt slitna trots att det är ständiga
vägbyggen. Men i Tyskland är de också 85miljoner som trängs på en yta stor som 75% av Sveriges yta.
Det var inga problem att köra på etanol E85. Tyskland och Frankrike har vardera ca 400 tankställen där man kan
tanka E85. I Tyskland kostade den ca 1,05eur, bensin i snitt 1,71. I Frankrike kostade den 0,95eur, bensin i snitt 1,82.
Jag hade alla tankställen inmatade i navigatorn som ni väl numera vet heter Astrid. Ofta kan det innebära ett par km
omväg att hitta till E85-ställena men i stort var det inga som helst problem. Italien har inte E85 och i Schweiz finns
det inte i bergstrakterna. Därför blev jag tvungen att göra ett par tankningar med bensin. Jag tjänade annars 3,300
kronor på att köra på E85. Totalt blev det 812 mil, vilket är en skitsak jämfört med det tokiga paret från Danmark och
inte på något sätt vansinnigt.
Erik Murena

