Av Lars‐Erik Karlsson
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FÖRORD

Vi var 2 bilar som startade resan söndag den 30 augusti 2015 direkt efter
årsmötet i Kungshamn och det var Per-Olof & Jeanette Gälsing och Lars-Erik &
Monica Karlsson.
Resans mål var just resan, d.v.s. att åka på småvägar, över bergspass och
genom små städer och byar utan att åka motorvägar. Vi lyckades nästan med
vår 0-vision (inga motorvägar) det blev endast 6-7 mil av drygt 600 mil på
motorväg d.v.s. ca 1% och det var i de fall det inte fanns något alternativ.
Slutmålet med resan var Toscana i Italien och de enda delmål vi pratat om
innan vi startade var att vi ville åka över Stelviopasset samt besöka Andermatt
och åka över Furkapasset, Grimselpasset samt Sustenpasset som vi även
gjorde 2013 (se reseberättelse på hemsidan) och som är fantastiskt vackert.
Utöver detta ville vi åka över så många bergspass och genom så många små
byar som möjligt.
Vi hade inte förbokat något, varken hotell, restauranger eller något annat och
det har inte varit några problem att få hotellrum trots att vi inte förbokat något. I
de flesta fall fick vi rum på första hotellet vi besökte i respektive stad/by, men på
ett några ställe fick vi söka upp ett andra hotell. Ett bra sätt är att när man
kommer till en ny ort, söka upp turistbyrån, vilket vi gjorde vid flera tillfälle och
de har varit mycket behjälpliga med att föreslå hotell, agriturismo mm.
Ett av önskemålen var naturligtvis också att köra ”nedcabbat” så mycket som
möjligt. Vi hade en fantastisk tur och hade endast cabben uppe i en och en halv
dag (den 1/9 em och hela 2/9) och ”cabbade av” igen på morgonen den 3/9 och
kunde sedan köra nästan hela resterande resan ”nedcabbat” förutom att vi
cabbade på vid ett par tillfälle utan att vi egentligen behövde det (se
reseberättelse).
Bilarna väckte mycket stor uppmärksamhet vart vi än kom och inte minst när vi
besökte Maranello vid Ferrarifabriken och Ferrarimuseet (se reseskildringen
torsdag 10/9).
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Söndag den 30 augusti
Resan startade från Kungshamn vid 11-tiden (men bilarna var redan packade
och klara i fredags då vi åkte till Kungshamn för Indigoklubbens årsmöte på
lördag) och eftersom vi skulle ta Stenabåten till Kiel hade vi gott om tid (skulle
vara vid båten vid 17-tiden) så vi tog vägen via vårt fritidshus vid Edshultshall
på västra Orust, där vi kunde tvätta av bilarna fika och äta räktårta inköpt när vi
passerade Henån. Medan P-O och jag tvättade bilarna gick Monica och
Jeanette till bryggan. Efter alla bestyr gick färden sedan via Kungälv till Stenas
Tysklandsterminal i Göteborg. Efter att vi kört på båten och fått hyttnycklarna
installerade vi oss i hytterna och därefter gick vi en sväng på båten för att
”reka”, Vid 19-tiden tog vi oss till restaurangen för att avnjuta middagen och
efter middagen (vid 21-tiden) bums i säng så vi skulle vara utvilade inför första
dagens etapp.
Måndag den 31 augusti
Efter en god sömn och en god frukost, körde vi av båten och startade vår färd
genom Tyskland. Vädret var skönt med sol och ca 25°. Vi tog vägen via
Lüneburg som är en liten stad med ca
11500 invånare. Staden ligger vackert på
den norra stranden av floden Elbe och är
känd för sina saltgruvor som enligt uppgift
invigdes år 956. Där finns även en kran av
trä som användes för att lasta salt på
skeppen. Första träkranen är från 1300talet men omstrukturerades på 1700-talet.
Vi tog oss vidare till staden Celle och
utefter vägen stod det även denna gång husvagnar parkerade ensamma i
skogskanten (precis som 2013), och även nu fanns det damer som tog emot
”tillfälliga besök”. Väl i Celle började vi
med att söka upp ett hotell för
övernattning. Dagens etapp blev 25,6 mil.
Efter att vi installerat oss på hotellet, tog vi
ett varv på stan (till fots) som också
innefattade ett restaurang-besök där vi
avnjöt en god middag. Celle är en gammal
fin stad som grundlades i slutet på 1200talet och har nu ca 69000 invånare. Celle
blev aldrig utsatt för bombningar under andra världskriget, det är därför stora
delar av den historiska bebyggelsen finns kvar, bl.a. finns det ca ca 500
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korsvirkeshus i innerstan och många av korsvirkeshusen härstammar från
1500-talet.
Slottet är en turistattraktion som byggdes omkring 1530.. En annan
turistattraktion är Stadtkirche med sitt vita torn och från det blåser man
trumpetfanfar 2 ggr per dag. I Celle finns även en av de få synagogorna som
överlevde Kristallnatten i november 1938. Staden finns med på UNESCO:s
världsarvslista.

Tisdag den 1 september
Från Celle tog vi oss till Bad Hersfeld via Hameln och Brakel, men efter halva
sträckan började det regna mycket kraftigt, så vi fick ”cabba på” i ösregnet och
det visade sig vara nödvändigt eftersom resten av resan till Bad Hersfeld bjöd
på oerhört mycket regn med flera riktiga ”skyfall” det blev inte så mycket
upplevelse av landskapet, eftersom det regnade så mycket. Dagsetappen blev
32,1 mil. När vi väl kommit fram uppsökte vi Hotell AM KLAUSTURM och då var
det uppehåll så vi kunde bära upp alla blöta kläder mm till hotellrummen för
tork. Efter en skön dusch och torra kläder gav vi oss ut för att se på stan och
äta. Det blev en Italiensk restaurang som serverade en god pizza. Bad
Hersfeld är en liten stad med knappt 30000 invånare och ligger på en höjd
mellan 200-400 meter över havet. Klosterkyrkan är från 1100-talet.

Onsdag den 2 september
Färden gick vidare mot staden Rothenburg ob der Tauber, vädret var
omväxlande men utan regn med en temperatur av ca 18°. Via fantastiskt fina
småvägar med öppna landskap, vackra skogar och kuperad terräng med
vindruvsodlingar efter sluttningarna tog vi oss de 32,3 milen till Rothenburg.
Väl inne i stan åkte vi även denna gång (som
2013) till hotell Gasthof Bezold där vi fick
rum och efter att ha installerat oss, tog vi
som vanligt en promenad in i stan. Vi gick
runt och såg oss omkring en stund. Efter ett
tag började det ”ringa i matklockan” vilket
gjorde att vi tog oss till en restaurang, där jag
åt helfriterad Forell till middag ”mums”.
Förutom många riktigt gamla hus finns det
även en hel del kullerstensgator, som visserligen stämmer med omgivningen
och är snygga att se på, men obekväma att gå på.
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I staden finns Borgen Reichsburg som uppfördes i mitten av 1100-talet och på
1200-talet bildades staden som ligger på en kulle, med floden Tauber som flyter
förbi nedanför kullen. Som i de flesta så gamla städer finns en stadsmur som
omgärdar gamla delen av staden och som är från 1300-talet.
”Romantische Strasse” passerar också förbi. Staden har endast ca 11000
invånare. Påskaftonen 1945 flygbombades staden och ca 40% av staden blev
förstört genom bombning och brand. Återuppbyggnaden av staden inleddes
efter krigsslutet och slutfördes inte förrän 1970. I staden finns ett
kriminalmuseum som visar hur medeltidens fångar bestraffades och torterades.
I staden finns även en känd ”julaffär” som har öppet året runt. Det kan också
nämnas att Walt Disneyfilmerna Pinoccho inspirerades av staden.

Torsdag den 3 september
Innan frukost packade vi väskor som vanligt och avnjöt därefter frukosten där vi
hade bordet intill makarna Koeningsegg (troligtvis Christian von Koeningsegg:s
föräldrar) som var på väg till Österrike för någon familjehögtid.
Vädret såg ”hyfsat ut” så vi ”cabbade av”. Vi fick visserligen ett par droppar regn
men det var så lite att vindrutan bara blev lite prickig. Målet för dagens etapp
var Überlingen vid Bordensjön.
Vi tog oss från Rothenburg via
Crailsheim, Heidenheim, Ulm,
Ehingen, Menningen, Stockach till
Überlingen. Turen gick som vanligt på
småvägar genom många små byar och
städer, lummiga skogar och öppna fina
landskap med en hel del fina
slott/borgar på bergstopparna. Denna
dagsetapp blev 34,5 mil och väl framme i Überlingen sökte vi upp Hotel Rotes
Haus, ett modernt hotell med trappor
och vilplan av vfz gallerdurk och
snygga räcken av rostfritt stål. Efter att
vi installerat oss tog vi en promenad
längs sjön, mycket vackert. Vi åt en
god middag på restaurang Mykonos,
med utsikt över sjön.
Überlingen är en mindre stad från
1200-talet och har nu ca 22000
invånare.
5

Under 30-åriga kriget 1632-34 försökte Svenska armén inta staden men
misslyckades.
Ulm som vi passerade på vägen hit är en relativt stor stad med ca 120000
invånare och staden är från slutet av 1100-talet. Under 1944-45 bombades
staden och ca 80% av stadskärnan förstördes, efter kriget startade
uppbyggnaden.
Fredag den 4 september
Målet för dagen var att ta oss till Andermatt som ligger på nordsidan av Sankt
Gotthards-massivet i Urserendalen där floden Reuss flyter igenom, det blev en
dagsetapp på 25,9 mil. Vi lämnade Überlingen efter frukost och åkte den
mycket vackra vägen som går längs Bordensjön med fantastiskt fin utsikt över
sjön. Vi passerade Friedrichshafen och Lindau som båda ligger fint utefter
vattnet och efter att vi passerat Lindau kunde vi börja se alperna. Färden gick
vidare i det vackra vädret via Bregenz, Dorbirn, Feldkirch och Chur till
Andermatt via Oberalpasset på drygt 2000 m höjd.
Dagsetappen innebar många härliga ”Indigovägar”. Vi passerade ett område
mellan Maienfeld och Landquart med fantastiskt många och vackra konstverk i
sten och järn. När vi började närma oss Andermatt åkte vi som sagt över
Oberasset med riktigt sköna ”Indigovägar” och vackra ljusgröna sluttningar som
liknade sammet, mycket vackert. Väl
framme i Andermatt som ligger på 1440
m.ö.h. tog vi in på hotell Bergidyll igen
(samma hotell som vi bodde på för 2 år
sedan vid vår resa 2013). Efter
inkvartering blev det tid för en promenad
på stan där vi även kunde avnjuta en
”förfriskning” i lugn och ro innan vi
uppsökte en restaurang för middag.
Eftersom Andermatt ligger på 1440
m höjd, är det kallare här och
temperaturen har fallit från ca 22° till
ca 10°. Det kan också nämnas att
det rum som Monica och jag fick var
nr 21 vilket var samma rum som
Sean Connery bodde på när de
spelade in filmen Goldfinger.
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Andermatt är en ort med ca 1500 fasta invånare som under lång tid varit
utbildningsort för Schweiziska arméns alpjägare som dock har avvecklat sin
verksamhet vilket innebär att man måste satsa på annan verksamhet och håller
på att utveckla orten för skidåkning. Orten är också enligt uppgift en av världens
bästa platser för offpist-skidåkning.

Lördag den 5 september
Vi har beslutat att vara kvar i Andermatt denna dag och låta bilarna vila. Vi tog
tåget till Brig, en ort från 1640-talet med ca 5000 invånare som ligger på en
höjd av 684 m.ö.h. Det var ”lovat” regn men det blev växlande molnighet med
en del sol och bara någon regnskur, temperaturen låg på mellan 4-9°. Tåget
gick genom ett mycket vackert landskap och stannade i många små byar på
vägen. Väl framme i Brig tog vi oss till byns centrum/torg där man varje år hade
en återkommande liten marknad och i år var det 20:de året.
Man hade dukat upp med många bord och bänkar och bjöd på gratis vin. Vi
slog oss ner ett tag och smakade på ett par glas av det röda och vita vinet
(ganska små glas). Efter detta tog vi oss en tur runt i byn och tittade bl.a. in i en
väldigt modern och fin kyrka. I byn fanns små
pittoreska hus och ett fantastiskt fint och
mycket speciellt konstverk av tomma vinflaskor.
När regnskuren kom satte vi oss i en bar under
en markis och beställde in en liten förfriskning.
Efter en kvart-tjugo minuter var skuren över och
när vi hade druckit upp gick vi tillbaka genom
byn och till tågstation. Tåget tillbaka tog lika
lång tid som hitfärden ca 2 timmar. Eftersom
tåget går i ganska branta sluttningar finns en
räls i mitten som ett kugghjul på tåget använder

för att kunna ta sig upp och det
fungerar troligtvis även som
broms i de kraftiga
nedförsbackarna. Väl tillbaka till
Andermatt var det dags för
middag och lite senare var det
dags att ”slagga in”.
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Söndag den 6 september
Idag planerade vi att åka över flera pass och vidare till Davos. Vi startade från
Andermatt vid 9.30-tiden och tog oss till Furkapasset (2429 m.ö.h.), därefter
Grimselpasset (2165 m.ö.h.) och Sustenpasset (2224 m.ö.h) vi åkte över dessa
bergspass även 2013 och det är
så fantastiska vägar så vi valde
alltså att ta denna tur igen och det
var lika härligt trots att det längst
uppe på passen endast var 0°
och det hade snöat lite, troligtvis
på natten, men snön låg inte kvar
på vägen. Vi passerade flera
stora dammanläggningar. För att
ta oss till Davos var vi tvungna att
ta oss tillbaka via Andermatt och
över Oberalppass igen. På vägen
från Andermatt till Chur lunchade vi på ett café/restaurang som låg i en
gammal bilverkstad och det var
en trevlig upplevelse. Hela
dagen bjöd på fantastiskt sköna
”Indigovägar” och på vägen till
Davos passerade vi bl.a Chur
som är en gammal stad (man har
funnit arkeologiska bevis för
bosättning på platsen så tidigt
som ca 3500 år f Kr) och som på
1300-talet hade ca 1300
invånare och nu har ca 35000
invånare. Chur är väldigt
kuperad och ligger på en höjd från ca 600 meter till ca 1800 m.ö.h. Färden gick
vidare mot Davos (som ligger på en höjd av 1560 m ö h) där vi var kl 16.30 och
fick rum på Mountain Hotell. Dagsetappen blev 32,7 mil och efter att vi
installerat oss på hotellet drog vi ut på byn men eftersom det var söndag och
inte högsäsong, var det inte mycket folk ute, så vi gick runt i byn och efter ca 45
minuter var vi tillbaka på hotellet, där vi åt en god middag. Efter middagen
samlades vi på P-O & Jeanettes rum ”för en liten sängfösare”, då knackade det
på dörren och ett par från Spanien stod utanför och kom inte in på sitt rum p.g.a
att kortet inte fungerade. Jag ringde då till nattpersonal (receptionen var stängd)
som fixade problemet efter ca 5 minuter (god service).
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Måndag den 7 september
Ny dag med nya utmaningar och efter att vi lagt upp dagens rutt, ätit frukost
samt som vanligt packat bilarna, startade vi färden vid 9.30-tiden (det blev för
det mesta omkring denna tid). Vädret var soligt och fint men ganska kallt på
morgonen, ca 7° men eftersom Davos ligger på 1560 m.ö.h. så det är inte så
konstigt. Planen var att åka över Stelviopasset idag och detta innebar att vi tog
vägen via Fluelpasset på 2383 m.ö.h. och via Susch, Zernez, Bórmio till
Stelviopasset. Det är en fantastisk
upplevelse med otroliga vyer över alperna
och en fantastiskt härlig väg med oerhört
många 180 graders kurvor där man fick ta ut
svängen väldigt mycket för att komma runt
(man vill ju inte backa för att komma runt)
detta innebar att man fick känna till/lära sig
bilens förutsättningar m.a.p. svängradie,
bredd mm. På vägen upp till Stelviopasset
var det en hel del motorcyklister och
cyklister (men det hade vi läst om
innan så det var ingen överraskning)
men det blev ändå en överraskning
när vi kom upp till toppen på 2620
meters höjd där det var ”ett helt hav”
av motorcyklar och naturligtvis även
en del bilar. Det fanns flera
suvenirbutiker, restauranger/pubar
mm. Där fanns även ett känt
korvstånd ”Richards korvmoja” men
innan vi köpte korv med surkål i ett stort bröd (vilket man måste göra när man är
där) satte vi oss i ”solgasset” och tog lite förfriskning. Richards korv med surkål
var riktigt gott (eller berodde det på hunger?).
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Det var bara 4° men i solen var det riktigt behagligt.
Det fanns uppskottad snö på sidorna, så vi kunde kasta snöboll, men vägarna
var rena och torra. När vi satt och njöt i solen kom flera skidåkare som varit
uppe på toppen och åkt friåkning.
Bilarna väckte stor uppmärksamhet överallt men på vissa ställe väckte de extra
stor uppmärksamhet och detta var en av de platserna.
Även nedfarten från passet bjöd på många 180 graders kurvor och kraftiga
lutningar så för att inte överhetta
bromsarna fick motorn jobba
mycket med motorbromsen.
Vi fortsatte att åka på kurviga och
sköna vägar via Tirano som är en
lite större ort med ca 9000 invånare
och vackra mindre byar som
Tresenda och Aprica. Dagens
slutmål blev Edolo som också är
en liten ort med ca 4500 invånare.
Vi bodde på ett hotell några km utanför Edolo där vi åt en härlig tallrik med
sallad, räkor, bläckfisk, lax, sill mm.
Sammanfattningen av dagen blev att det blev ännu en dag på sköna
”Indigovägar”. Dagsetappen blev 15,7 mil men eftersom det var väldigt slingriga
vägar tog det ändå stora delar av dagen.

Tisdag den 8 september
Dagens etapp planerade vi mot Gardasjön. Det blev ännu en dag med härlig
bilkörning via flera pass med slingriga vägar, bl.a. Passo di Gavia, Passo di
Tonale samt via Madonna di Campiglio (som är en välkänd skidort), Pinzolo,
Ballino, Tenno och till Riva de Garda. Vi åkte genom flera små fina byar även
idag. Dagsetappen blev endast 15,1 mil (men det var också många små
slingriga vägar).
Det börjar nu bli varmare och inte så stora skillnader beroende på vilken höjd
man befinner sig, idag är det sol och ca 22°, perfekta förhållande.
Väl nere i Riva de Garda sökte vi upp turistbyrån (vilket vi ofta gjorde) för att få
hjälp med förslag på hotell. De föreslog hotell Benaco i Torbole, några km från
Riva de Garda.
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Torbole är en liten ort med ca 2500
invånare men har mycket att erbjuda, så
som strandpromenad, sol & bad från
Gardasjöns sandstrand, cafféer/ barer/
restauranger utmed vattnet och i byns
smala gränder. Det var också ett
skådespel på vattnet med otroligt många
brädseglare och det är enligt uppgift ett
”riktigt mecca” för just brädseglare.
Torbole är välkänt i Europa för segling med såväl traditionella mindre
segelbåtar som brädsegling.
Vi vandrade ut på stan och såg oss
omkring en liten stund på eftermiddagen
och tog oss sedan till hotellet för dusch
och allmän ”uppfräschning”.
Innan vi gick ut igen för att äta, träffades
vi på ett av rummen för att smaka på det
mousserande vin som hotellet bjöd på.
Nu var det dags att gå ut och se oss
omkring igen. Vi gick in i gränderna
och fann en mysig restaurang
”Spagetti house” i en av gränderna
där vi satt ute i gränden och åt en
god middag. Det var hela tiden
mycket folk i rörelse även på
kvällen.

Onsdag den 9 september
Vi planerad en lite kortare etapp idag där vi skall åka utefter Gardasjön till
Peschiera de Garda som ligger på sydspetsen av sjön (det blev endast 6,5
mil). Vi körde via Assenza, Torri, Bardolino (välkänt för sitt goda vin) och
Lazise. Det är en fantastiskt vacker väg med utsikt över sjön och med många
hotell & restauranger utefter vägen.
Vädret var växlande molnighet med en hel del sol på e.m. och över 20° varmt.
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Vi stannade till vid Bardolino och
gick på strandpromenaden som var
väldigt fin, satte oss på en bar och
tog lite förfriskning.

Vi besökte även vinmuseet som vi
tyvärr bara fick se lite (5-10 minuter) för
de skulle stänga för lunch. Efter detta
tog vi oss till en fin vingård någon km
från museet. De hade en stor och fin butik med
en hel del olika viner (mini museum). Vi köpte
med oss var sin låda vin med 6 flaskor gott vin
(man provar alltid innan man köper). På
vingården fanns en ganska ”fräck” taklampa
gjord av tomma vinflaskor
Färden gick sedan vidare till Peschiera di
Garda och när vi kom fram, tog vi oss en tur
runt i stans små gränder och såg även
fästningen som är från 1400-talet. Efter att vi
bekantat oss med stan, gick vi till
turistinformationen, som hjälpte oss med att
föreslå ett hotell, det blev Green Park hotell
som är ett fint hotell ganska centralt.

Efter att vi installerat oss,
träffades vi vid poolen där vi
badade, solade och tog ett glas
gott vin vid poolkanten, härligt.
Efter en ”slapp” eftermiddag
gjorde vi oss ”fina” och gick ut
på stan för middag.
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Torsdag den 10 september
Målet för dagen var Maranello för ett besök på Ferrari-museet. Vi tog vägen via
Volta Mantovana, Cerese (som är en liten mysig by), Guastalla (som är en
gammal stad med ca 15000 inv. och ligger efter floden Po) samt Reggio Emilia
som är en välkänd stad hos arkitekter som arbetar med förskolor i Sverige och
övriga världen. Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som har utvecklats på
de kommunala förskolorna i staden Reggio nell’Emilia under ca 50 år och som
går ut på att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Det finns idag många
förskolor som är byggda och arbetar med denna pedagogik i Sverige.
Dagens etapp blev 20,2 mil och gick via riktigt små vägar, vilket vi i och för sig
är vana vid, men dessa vägar var extra smala och för att kunna möta en cyklist
var tvungna att köra med högra hjulen längst ut på vägkanten och naturligtvis
fick även cyklisten köra längst ut på vägkanten för att kunna passera.
Vi anlände till Maranello och Ferrari-museet vid lunchtid. Mitt emot museet
ligger fabriken och precis när vi körde förbi fabriken, kom det ut många
personer med röda rena snygga ”Ferrari-overaller” (samma som personalen på
museet hade), som troligtvis skulle på lunch och alla tittade lååångt efter oss
(troligtvis bilintresserade och en sådan bil hade de säkert aldrig sett tidigare).
Väl inne på parkeringen i anslutning till museet parkerade vi bilarna. De flesta
övriga bilarna på parkeringsplatsen var Ferrari, Lamborghini, Maserati o.dyl.
Där fanns även ett 20-tal
Tysklandsregistrerade Ferrarri
(troligtvis en Ferrarri-klubb som var ute
och ”luftade bilarna”).
Det var en intressant rundvandring på
museet där det visades såväl ”vanliga”
bilar som tävlingsbilar från starten och
fram till årets modell.
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Personligen hade jag kanske förväntat mig att museet skulle vara större, men
det var ändå väl värt besöket.
När vi kom ut från museet och gick till parkeringsplatsen kunde vi konstatera att
det var fler som stod runt våra bilar och tittade än vid de andra ”vanliga” bilarna
och vi fick som vanligt en hel del frågor också, vilket är kul.
Maranello är för övrigt en stad med ca 17000 invånare och staden har varit
platsen för Ferrari-fabriken sedan början av 1940-talet. Maranello är också
utgångspunkten för den årliga Italienska Marathon som går förbi Modena och
avslutas i Capri.
Efter stoppet i Maranello tog vi oss till Pavullo nel Frignano som också är en
stad med ca 17000 invånare och som
ligger ca 680 m.ö.h. Det finns bl.a. ett
gammalt slott som inrymmer ett
museum samt en kyrka från år 1577.
Vi tog in på hotell Vandelli som var ett
väldigt fint hotell med utmärkt service

och när de fick se våra bilar, ville de att
vi skulle köra ner dem i deras privata
garage där det stod två egna bilar samt
en motorcykel och det fanns precis
plats för våra bilar också.
Efter att vi installerat oss på hotellet,
tog vi det lugnt på hotellets terrass med
en aporol och tilltugg. På kvällen åt vi på hotellets restaurang och som hela
övriga hotellet var det en väldigt fin restaurang med väldigt god mat och trevlig
personal.

Fredag den 11 september
Efter en jättegod frukost i en lika fin frukostmatsal (som övriga hotellet) tog vi ut
bilarna från garaget. Det var lite ”knixigt” för det var en brant och ganska smal
utfart med höga murar på båda sidorna och den mynnade direkt mot
genomfartsgatan, så det fick stå två personer på gatan och stoppa trafiken, men
det var inga problem, alla var väldigt hjälpsamma.
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Lite snett över gatan fanns en liten
serviceverkstad och en biltvätt, men
eftersom man inte kan tvätta bilarna i
en tvättautomat, frågade vi om vi
kunde få tvätta bilarna utanför, men
mannen vi frågade gick genast och
hämtade all utrustning och började att
tvätta bilarna för hand och därefter
torka dem, fantastiskt hjälpsamt.
Dagens etapp gick via Pievepilago (en liten ort med ca 2000 inv.).
På vägen körde vi genom vacker natur
med bl.a. skogsparti, där solen strilade
vackert genom träden och passerade
sedan en vacker gammal stenbro.
Vi fortsatte till Lucca som är en stad
med ca 90000 invånare, där gjorde vi
ett uppehåll och promenerade runt i
stan innanför stadsmurarna och
tittadepå alla gamla fina hus och tog en fika på
torget. Staden är en gammal stad med fina
bevarade byggnader och även ett tortyrmuseum med bl.a. en giljotin. I staden finns
vallar från 1500-1600 talen och där finns även
ett 40-tal kyrkor (de äldsta går tillbaka till 600700 talen).
Efter stoppet i Lucca drog vi vidare via Cascina
(en stad med ca 45000 inv) till Castiglioncello
som ligger precis vid Medelhavet med såväl stor
sandstrand som en hamn.
Vi ”hittade” ytterligare ett fint hotell ca 60m från
stranden, hotell Tirreno där vi fick rum.
Efter att vi installerat oss på hotellet tog vi den
sedvanliga promenaden i stan och när vi sett
oss runt, gick vi till en restaurang som låg på klipporna alldeles vid vattnet med
utsikt över Medelhavet.
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När man är på en restaurang vid havet,
måste man ju äta fisk. Per-Olof och jag
tog friterad fisk som bestod av en stor
tallrik med olika fiskar (7-8 st) som man
endast tagit ut innanmätet och friterat
dem med huvud och allt. Fiskarna var
lätta att ”bena ur” och efter att man tagit
bort ryggraden var det bara att äta,
”mums”.
Dagens etapp som blev 20,3 mil, gick
även denna dag på små slingriga sköna vägar genom fantastiska lunnar där
solen strilade igenom trädens bladverk, genom öppna landskap och djupa
dalar, mycket vackert.

Lördag den 12 september
Vid frukost beslutade vi oss för att bo kvar på hotellet till på söndag.
Det blev först en promenad längs stranden och genom en park med bara tallar
med endast trädkronor och stammar utan grenar. Tallarna var planterade i ett
rutmönster så de bildade perfekta rader såväl längs som tvärs och diagonalt,
väldigt speciellt och snyggt. Det blev
dessutom en extra fin upplevelse med
ett fantastiskt fågelkvitter när vi gick
igenom parken.
Vid vår promenad kunde vi också se
och prova en elegant och modern
soffa av rostfritt stål.

Efter promenaden tog vi oss till
stranden för ett dopp i Medelhavet.
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Det var behaglig temperatur i vattnet och ca 28° i skuggan.
Den största delen av stranden var inte allmän utan endast två delar var till för
allmänheten, det räckte dock för oss, men vad som var lite obekvämt när man
badade, var att stranden och botten bestod av sten (såg ut som lavasten) och
det var lite obekvämt utan badtofflor.
Vi stannade på stranden i några timmar och därefter var det dags för dusch på
hotellrummet för att därefter dra ut på stan, ta en aporol och se oss omkring. På
torget samlades en hel del motorcyklar som vi gick runt och tittade på.
Åter tillbaka på hotellrummet tog vi en liten vilopaus till kl 18. Därefter drog vi ut
på stan igen för att äta. Vi bestämde oss för att när vi är i Italien måste vi äta
pizza någon gång och detta blev första pizzan på resan. Det blev på Pizzeria
Croccodrillo med fantastisk utsikt över havet och stranden. Pizzan var god även
om det är mer bröd än vad vi är vana
vid, men med ett glas vin till blev det
utmärkt.
Väderprognosen sade att det skulle
kunna bli 25-50 mm regn och blåsigt
imorgon söndag, men det skulle vara
väldigt lokalt, så vi hoppas klara oss
ifrån det.

Söndag den 13 september
Planen för dagen var att söka ett boende i agriturismo (vingård med boende).
Vi tog oss via Castellina Maritt och La Sterza till S Gimignano och klarade
oss från regn hela resan, som dock endast var 7,6 mil. Resan bjöd på härliga
slingriga vägar genom ett vackert landskap med mycket vin- och olivodlingar.
S Gimignano är en gammal fin stad
där det ”historiska centrum av San
Gimignano” finns med på UNESCO:s
världsarvslista. Det stora torget har en
triangulär form och är omgiven av
medeltida hus. I mitten av torget står
en brunn som förr i tiden försörjde
stadens invånare med vatten.
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Väl framme i S Gimignano, såg det ut som det skulle kunna börja regna, så vi
parkerade bilarna och satte på parkeringskapellet, tog med oss paraplyer och
gick ut på stan. Efter en liten stund började det regna, så vi slank in på en bar
och tog en förfriskning. När vi kom ut från baren hade det slutat regna och vi
fortsatte vår rundvandring i stan. När vi gick förbi Turistinformationen slank vi in
där för att be dem föreslå ett boende på en vingård (agriturismo). De tog fram 45 förslag och vi valde ett av dem som verkade trevligt och som även hade pool.
Vingården låg endast 7-8 km från stan och stället heter Monchino. Himlen var
mycket mörk när vi åkte till
Monchino och jag var övertygad om
att vi skulle få ett ösregn över oss,
men vi klarade oss precis fram och
hann plocka ut väskor mm samt
sätta på parkeringskapellet innan
ovädret satte igång.
Efter någon timma var ovädret över
och vi gick ut och såg oss omkring.
Det blev en promenad till en del av
vindruvsodlingarna där vi åt vindruvor direkt från träden (godis) och fortsatte
med att utforska omgivningen.
Vi bodde i ett ”eget” hus (skilt från
familjens hus) där vi hade var sitt
rum och vi var ensamma i huset. I
huset fanns också ett riktigt fint
allrum där vi efter promenaden
slog oss ner och smakade på
husets vin från egna skörden.
Det var fint väder hela kvällen och
vi åt middag i familjens matsal. Det
blev en 5-rätters meny med vin
från gården och därefter en dessert. Som avslutning en ”matsmältare” som
självklart var en Grappa.
Det var ett så trevligt ställe och trevlig familj att vi beslöt oss att bo kvar till på
tisdag.
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Måndag den 14 september
När vi gick till familjens hus för frukost, såg vi att man precis startat vinskörden.
De hade bara börjat plocka de första vindruvorna så de hade inte satt igång alla
maskiner ännu, vilket vi dock kunde följa innan vi åkte vidare på tisdag morgon.
Efter en god frukost startade vi veckan med en tur till Chianti distriktet och
staden Greve di Chianti som är en stad med ca 14000 invånare och som är
den största staden i Chianti distriktet. Det är en ”lantlig stad” och omkring
staden finns flera kända vingårdar som producerar stora mängder vin som inte
är känt som de bästa kvalitetsvinerna utan i första hand bra basviner (typ
husets vin).
I Greve di Chianti besökte vi en modern vinkällare där man köpte ett plastkort
som laddades med pengar (så mycket man ville), som man använde i
vinautomaterna för att provsmaka olika sorter och beroende på hur dyra/fina
vinerna var så minskade summan
(här fanns naturligtvis även fina/dyra
viner).
Vi laddade det med 20 euro och
testade några olika sorter, men den
mängd man fick vid varje smakprov
var 1-2 cl och pengarna försvann fort
eftersom det mesta var ganska fina
viner (bra eftersom vi skulle köra
senare på eftermiddagen). Det var
trots allt en upplevelse vi inte varit med om tidigare.
Efter vinprovningen gick vi till torget och kunde konstatera att det troligtvis varit
vinmarknad under helgen och man höll på med att montera ner ställningar/
stånd. Vi fortsatte med en lätt lunch och gick sedan runt på stan i någon timma.
Även denna dag erbjöd sköna kurviga och smala vägar och dagsetappen blev
endast 5,9 mil. När vi på eftermiddagen
skulle åka tillbaka till Monchino tonade
det upp sig ett par mörka moln, men vi
slapp regn. Väl tillbaka i Monchino tog vi
ett bad i poolen med ett glas vin vid
bassängkanten och efter bad och dusch
var det dags för middag.
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Det var dukat långbord för alla 6
gästerna och hela familjen (det hade
kommit 2 gäster till under dagen).
Det var även denna gång en 5-rätters
med toast, soppa, grillade grönsaker,
korv, kött mm och mannen i huset
grillade såväl kött som flera
grönsaker. Efter maten serverades
den sedvanliga Grappan som
”matsmältare”. Monica och Jeanette
avstod Grappan och Per-Olof tyckte inte att den var god.

Tisdag den 15 september
Eftersom vi även kört på några grusvägar igår, så var bilarna nu i behov av en
tvätt och efter frukost valde Per-Olof och jag att tvätta bilarna medan Monica
och Jeanette packade.
Innan vi åkte vidare gick jag runt och gjorde en sista titt på hur vinskörden
utfördes från plockning till att vindruvssaften rann in i en behållare. Det var en
upplevelse att se hur många olika steg och maskiner man använder vid
vinskörden.

Per-Olof och Jeanette har några
kompisar som var på en resa i Italien
och befann sig i Chianciano som ligger
drygt 17 mil bort. De har valt att besöka
dessa i ett par dagar. Vi bestämde då
att vi skils åt i ett par dagar och vi
(Monica & jag) valde att åka till
Follonica som är ungefär samma
sträcka men ligger vid kusten.
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Vi åkte genom väldigt vackert landskap
och via Larderello som har varma
källor som producerar ånga så varmt
som upp till drygt 200° och som
används för att producera el. Enligt
uppgift produceras här 10% av hela
världens produktion av geotermisk el
(ånga från varma källor) och står för 1
miljon Italienska hushålls el-behov. Vi
fortsatte via Massa Marittima som är
en liten stad med 9000 invånare och vidare till Follonica som är en lite större
stad vid Medelhavet med ca 22000 invånare och stor turism med många hotell
och lång sandstrand. Staden grundades 1834 av storhertigen Leopold II av
Toscana.
Dagens etapp blev för oss drygt 11 mil och bjöd som vanligt på små härliga
vägar, fint vädret med bara några cumulusmoln (typ ”bomulstussar”) och sol,
med ca 28°.
Väl framme i Follonica åkte vi runt lite och bekantade oss med staden (vi har
visserligen varit där på 70-talet men staden har förändrats). Efter rundturen gick
vi ner mot stranden och passerade
hotell Ausonia där vi fick rum. Från
hotellrummet hade vi utsikt mot en
väldigt fin trädgård och mot havet.
Hotellet ligger 35-40 meter från den
egna stranden. På e.m. gick vi ner till

stranden, tog det lugnt och slappade på
solsängen med en liten förfriskning. Det
var skön temperatur i vattnet och vi
badade flera gånger.
Efter lite vila och dusch på hotellet blev
det en tur ut på stan för middag.
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Onsdag den 16 september
Denna dag blir en vilodag för Indigo:n.
Det har kommit lite regn under natten men bara så marken blev fuktig. Vi gav
oss ut på stan för ett litet träningspass på ca 8 km lång promenad och handlade
vatten (viktigt i värmen) på vägen tillbaka.
Det var fint väder och ca 28° i skuggan. I solen är det så varmt att man gärna
uppsöker skuggan och på hotellrummet står AC:n på 25 grader och det
upplever man kallt.
Lunchen blev lätt med sallad, bresolaskinka och en öl som avnjöts på en
terrass med utsikt över havet.

Efter lunch tog vi oss ner till hotellets
badstrand där vi bara tog det lugnt och
njöt av många bad i det ca 23° vattnet.
På stranden träffade vi två Svenska par
som ”tågluffat” runt i delar av Europa
men det blev tydligen strul med tågen i slutet så de hyrde en bil istället. Det var
lite lustigt för det ena paret bodde på Orust och det andra på Tjörn (som ligger
nära Orust) och vi har ju också ett hus på Orust (världen är liten).
Efter badet blev det dusch på hotellet och därefter middag på stan.

Torsdag den 17 september
Efter frukost var det dags att packa bilen och vi drog oss upp mot Monteriggoni
(strax nord-väst om Sienna), där vi skulle träffa Per-Olof och Jeanette. Vi åkte
via Valpiana mot Monteri och det var ytterligare en tur med fantastiska
landskap och fina ”Indigovägar”.
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Staden Monteriggoni en gammal stad
från 1200-talet och är som många
Italienska städer från denna tid som vi
besökt omgärdad av en stadsmur med
enligt uppgift 14 torn längs muren och
två portar (en åt norr och en åt söder),
innanför muren finns gamla hus med
smala gränder och ett torg med
restauranger, barer och affärer runt
torget, mycket mysigt och trevligt.
Efter att vi träffats och gått runt i staden åkte vi vidare till Agriturismo La Torre
som låg en bit upp i bergen och lite
utanför Castelnuovo di Graf. Vägen
dit var visserligen asfalterad men
väldigt gropig, så eftersom bilarna är
relativt låga, skrapade avgassystemet i
vid ett flertal tillfälle. Vägarna var också
smala slingriga och inte bredare än
bilen, så möten fick ske genom att
någon backade till närmsta kurva där
det gick att mötas. Dagens etapp blev
22 mil.
Väl framme i La Torre hade vi tur att det fanns rum eftersom vi inte förbokat
(vilket vi inte gjort någon gång) och att
det endast fanns några få rum på detta
Agriturismo. Utsikten från rummen var
magnifik över dalen med bergen i
bakgrunden.
Det var ett riktigt trevligt ställe med fina
rum och en väldigt stor och fin
pool/bassäng där vi badade. Även från
poolen var det väldigt fin utsikt mot
bergen och dalen.
Vi duschade och gjorde oss redo för
middag och vi fick god hemlagad mat
som serverades i deras matsal.
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Fredag den 18 september
Planen för dagen var att ta oss ner mot havet och ner mot La Spezia och
Riomaggiori, för att därefter ta beslut om fortsättningen.
Första delen gick genom många små
byar/orter och en del industriområden
och inte så mycket ”Indigovägar”.
Vi passerade La Spezia som är en
stor stad med ca 90000 invånare och
en stor hamn för med
passagerarfartyg, fraktfartyg,
militärfartyg och småbåtshamn.

Färden gick vidare mot Portovenere, på
riktigt fina kurviga vägar uppe i berget
längs vattnet där vi fick en magnifik utsikt
mot havet och även mot hamnen i La
Spezia. Portovenere är en
”återvändsgata” men är en väldigt fin stad
så det var värt ”besväret” att sedan få köra
tillbaka och få se de vackra vyerna en
gång till.
Som sagt är Portovenere är en väldigt fin liten stad med ca 4000 invånare och
ligger vid vattnet längst ut på en udde. Staden med dess omgivande byar är
tillsammans med öarna utanför, klassad som naturpark och är med på
UNESCO:s världsarvslista där det bl.a. finns berömda havsgrottor. Precis som i
de flesta gamla städer i Italien, finns det en stadsmur med en borg och här går
stadsmuren delvis ner till vattnet. I staden finns det även ett par kyrkor byggda
på 1100-talet.
Längs vattnet finns det hus hela vägen och mellan husen och vattnet är det en
sandstrand som är tillgänglig för alla. I bukten utanför finns det en hel del
småbåtar som ligger för boj, vilket ser pittoreskt ut och stämmer väl med den
bild man har av små städer vid Medelhavets strand.
Man fick inte köra bil inne i staden men vi kom ända ner till stranden/staden där
det var en stor vändplats där vi stannade till. Bilarna väckte här extra stor
uppmärksamhet och vi träffade även några Svenskar bland ”beundrarna”.
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Som jag tidigare nämnt så kom vi
inte vidare utan fick köra tillbaka mot
La Spezia och därifrån till
Riomaggiori som också den är en
”återvändsgata”. Det är en liten ort
med ca 1700 invånare som även den
ligger efter bergssluttningarna ner
mot vattnet med en liten vik som
hamn och en del småbåtar som låg
för boj ute i viken.
Längs kusten var det många ”återvändsgränder”, så för att komma vidare, fick
vi åka ett par mil på motorväg och körde vidare mot Carasco och sedan vidare
på småvägar till Cicagna som är en liten ort med ca 2500 invånare. Det finns
en fin stenbro över floden Lavagna som flyter genom staden.
Klockan var nu så mycket att det var
dags att söka hotell för natten. Vi
åkte runt en del, men efter ett litet
tag hittade vi ett hotell, som dock
endast hade ett rum ledigt. Mannen
på hotellet var dock mycket
hjälpsam och ringde 4-5 samtal och
efter ca 10 minuter fick vi två rum på
ett hotell i grannbyn Uscio, ca 13
km från Cicagna. Även denna tur
bjöd på väldigt fina vägar.
Dagsetappen blev 21 mil och när vi kom till hotellet ca 19.00 var det bara att
installera oss. Vi var nu lite trötta efter alla upplevelser under dagen så vi
stannade kvar och åt middag på hotellets restaurang där det bl.a. serverades
olika skaldjur, sallad mm. Vid 21-tiden var det dags för kudden.

Lördag den 19 september
Ny dag nya möjligheter, först härliga bergsvägar ner mot Genova men när vi
närmade oss Genova, bestämde vi oss att ta motorvägen ett par mil för att
slippa stans lördagstrafik. Vi svängde av motorvägen när vi kommit förbi
storstan och kom ner i ett av stans ytterområden och även där var det ganska
mycket trafik som gick ganska långsamt och inget speciellt trevligt att uppleva,
men efter ca 25 minuter släppte trafiken och vi kunde fortsättningsvis åka

25

kustvägen i lagom tempo till Savona. Kustvägen var mycket vacker med härlig
utsikt över havet och många fina badorter.
Vi svängde av kustvägen vid Albisola Marina och åkte mot bergen via Altare,
Ceva och Fossano till Saluzzo, där vi bestämde oss för att stanna över natten.
De orter vi passerade var alla förutom Fossano mindre orter. Fossano är en
lite större stad med ca 25000 invånare och som bildades år 1236 och år 1324
började man bygga slottet, som är ett stort massivt slott med fyra torn.
Saluzzo som ligger i Piemonte-distriktet är också en relativt stor stad med ca
17000 invånare.
Väl framme i Saluzzo letade vi upp turistinformationen som hjälpte oss med
rum på hotell Griselda, som är ett bra hotell centralt i stan. Dagsetappen blev
48,7 mil.
Efter sedvanlig dusch och lite vila tog vi en
tur på stan för att se oss omkring. Vi
besökte bl.a. stadens domkyrka från 1400talet, som är en stor kyrka med väldigt höga
valv och fantastiska takmålningar.

Vi började nu med att söka en
restaurang men fastnade först vid
en bar där vi slog oss ner i en
trevlig miljö för en aporol och efter
detta var det dags för middag. Vi
”sprang på” restaurang Perpoin
som låg i en gränd som på utsidan
såg lite ”ruffig” ut, men väl inne på
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restaurangen var det mycket fint. Det blev en god buffé och efter detta en
Terrameso.
Väl tillbaka på hotellet sjönk vi ner i stolarna på P-O och Jeanettes rum där det
serverades ett glas vin och vi pratade om en del av upplevelserna under resan
samt lite blickar framåt och efter en stund blev det dags för ”slagga in”.

Söndag den 20 september
Vi har nu beslutat att hälsa på min (Lars Eriks) syster och svåger som har ett
hus i Villár Péllice på ca 1000 m höjd. Vädret var som vanligt strålande och ca
24°.
På vägen stannade vi och tvättade
bilarna olovandes eftersom macken var
stängd men det fanns tillgång till vatten.
Vi stannade även till på torget i Villár
Péllice innan vi startade uppfärden, där
bilarna som vanligt väckte stor
uppmärksamhet.
Vägen upp till Monica & Paolo (systern
& svågern) var den hittills smalaste och
kurvigaste (även inräknat Stelviopasset) och vägen var totalt endast ca 20 cm
bredare än bilen med stup rätt ner utan något skydd på vissa ställen (i min
reseberättelse från 2013 skrev jag att vägen var mellan 0,5 och 1 m bredare än
bilen, men det stämmer inte vägen är endast 20 cm bredare än bilen på flera
sträckor, se bild nedan). Monica & Jeanette upplevde det riktigt obehagligt vilket
även P-O gjorde.
Det var varmt ute och vi blev väl
mottagna med Champagne mm i
pergolan.

Huvudbyggnaden är väldigt fint
iordninggjord och det finns även flera
gamla uthus av sten, som till största
delen används som förråd och det är
typiska hus som finns på många ställen
utefter bergen i Italien.
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Paolo är väldigt intresserad av att odla, så det finns en hel del grönsaker såsom
gurka, tomater, sallad, paprika, pumpa, potatis, morötter, purjolök, äggplanta,
fänkål mm. Där finns även många
fruktträd såsom aprikoser, persikor,
äpplen, päron, fikon mm samt valnötoch kastanjeträd. I stort sett allt tas om
hand och han konserverar väldigt
mycket, vilket man kan se i deras
stora vin-och matkällare. Förutom alla
grönsaker och fruktträd har de väldigt
mycket blommor.
Efter att ha tittat runt i hus och
trädgård var det dags för lunch, naturligtvis med mycket egenodlade grönsaker
mm. Efter lunch blev det dags för en timmas långpromenad på de branta
vägarna.
Nu var det dags att ta det lite lugnt med en kopp kaffe i pergolan och en speciell
likör från Sardinien (Zedda Piras) där Paolo är född.
Framåt kvällskvisten var det dags för middag, men efter att solen gått ner blev
det lite kyligt vilket gjorde att det blev mat inomhus.

Måndag den 21 september
Ännu en spännande dag framför oss, där vi planerade besök på ”tankestället”
(förklarar senare) och en tur till Sestriere som är en känd skidort på ca 2000 m.
Vädret var som vanligt fint och 22° varmt, förutom i Sestriere där det var 16°.
Vi startade med att åka till ”tankestället” som är en vingrossist med många stora
runda rostfria tankar som är uppskattningsvis minst 5 meter höga med olika
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vinsorter i. Varför vi kallar det för ”tankestället” är för att man tar med sig sina
damejeanner och fyller på via tankautomater som ser ut precis som på
bensinstationerna med pistolhandtag, det som skiljer är att pumparna är blanka
och av rostfritt stål och allt är väldigt rent och snyggt.
Efter att vi ”fyllt på” fortsatte vi till
Sestriere. Det var en fin väg upp, men
det fanns ingen snö där ännu, då måste
man högre upp.
Sestriere är en välkänd skidort och en
av de största i Italien, där man bl.a. har
åkt världscup, världsmästerskap och
OS. Byn ligger på 2035 m.ö.h och runt
omkring finns flera bergstoppar och
totalt 146 skidpister. Det finns endast ca 800 bofasta invånare så man kan gissa
att alla är involverade i turistnäringen under högsäsong då det är ca 20.000
personer. På sommaren spelar man golf och cyklar, bl.a. Tour de France och
Giro d´Italia. Väl uppe var det dags för lunch och det blev var sin rejäl pizza.
Efter lunch gick vi runt på byn, som
byggts och utvecklats som skidort en
hel del sen Monica och jag var där för
ca 25 år sedan.

Där fanns fina konstverk med bl.a
träskulpturer och en spiral som smalnade
av och blev till en topp.
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Naturen är väldigt vacker med många alpsluttningar där det är skidbackar på
vintern.
Vi vände tillbaka ner för samma sköna vägar som när vi åkte upp och vi var
hemma vid 18-tiden. Dagsetappen blev ca 16 mil.
Dags för Grappa-provning i pergolan. P-O såg inte fram mot detta eftersom han
smakat Grappa tidigare på resan och tyckte inte om det, men det han smakat
på var vanlig Grappa, men det finns oerhört många Grappasorter (motsvarande
att det finns många olika konjak-och whisky-sorter). Det Paolo serverade var
Grappa med Salviasmak, Flädersmak, Mintsmak och Valnötssmak, det finns att
köpa många olika smaker men dessa var smaksatta från egna odlingen
medvanlig köpt Grappa som grund. Det var mycket gott och en trevlig
upplevelse, vilket även P-O tyckte denna gång.
Nu var det dags att grilla kalkonen som ihop med en stor mängd sallad mm var
mycket gott.
Kvällen blev sen, det var mycket trevligt och vi hade mycket att prata om,
speciellt eftersom vi skall åka vidare imorgon. Vi hade även en hel del att ”tugga
på” under kvällen bl.a. indiska fikon, platt persika mm och naturligtvis vin och
lite annat. Klockan blev 24 och dags för kudden.

Tisdag 22 september
Vi har nu åkt runt i Europa i 22 dagar och startar hemresan så smått.
Innan vi startade, gick vi runt i trädgården och njöt av alla olika träd, buskar,
odlingar och blommor, fantastiskt vackert.
Dagens etapp startade kl 11 och gick mot Franska gränsen.
Även denna dag bjöd på sköna/vackra småvägar och nedfarten från Villár
Péllice var lika spännande som tidigare (mycket smalt och kurvigt) men när vi
kom lite längre ner blev vägen bredare, då fick vi dock ta hänsyn till olika djur
som gick på vägen.
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Dagens etapp gick via Pinerolo, Fenestrelle, Sestriere mot Susa och över
Franska gränsen till Lanslebourg, där vi stannade över natten.
Pinerolo är en större ort med ca 36000 invånare och under medeltiden var det
en av de viktigaste vägskälen i Europa och var därför en av de viktigaste
fästningarna och det var ursprunget till den välkända militärskolan som
fortfarande finns idag.
Orten Fenestrelle är mest känd för sitt fort (Fenestrelle Fort) som är den största
alpina befästningen i Europa. Fästningen byggdes mellan 1728 och 1850 och
ligger på mellan 1100-och 1800 meters höjd.
Susa som har ca 7000 invånare, grundades i slutet av 1:a århundradet f.Kr. och
var ett viktigt nav för vägar som förbinder södra Frankrike med Italien.
Där finns bl.a. en Triumfbåge, kvarvarande delar av en romersk Akvedukt, en
gammal katedral mm.
Dagens etapp blev 48 mil och bjöd på
mycket vackra vyer med snötäckta
toppar och soldränkta dalar. På vägen
till Susa stannade vi i Olux för lunch
och det blev en god grillad toast och en
liten öl. När vi kommit in i Frankrike
finns det en stor och mycket vacker
lagun Mont Cenis och passet har varit
med 5 ggr i Tour de France.
Fortfarande fint väder med ca 20-22° i dalarna och ca 15° på passen. Väl
framme i Lanslebourg som är en liten ort med drygt 600 inv. tog vi in på Hotell
La Vieille Poste.
Efter att vi installerat oss på hotellet,
träffades vi på balkongen till ett av
rummen och drack ”skumpa” för det
var Monicas & min bröllopsdag.

Därefter blev det rundvandring i byn
som bl.a. hade vackra
blomsteruppsättningar utefter den med
sten uppmurade ”bäcken” där vattnet
strömmar vid snösmältningen.
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Efter motionen vi fick vid rundvandringen var vi sugna på mat. Det blev en god
middag på hotellet.
I restaurangen fanns en lite speciell vägg,
det var en hel vägg klädd med vinkorkar.
Korkarna var från alla vinflaskor som
serverats. Väggen var inte riktigt full av
korkar utan det fanns lite fri yta kvar vid
taket (se pil på bilden) som man skulle
fortsätta att bekläda med korkar, så det
var bara att beställa en flaska.

Onsdag 23 september
Vi planerade att köra via Val d´ Isere, Séez och över passet Col de I´lseran på
2764 m.ö.h.
Col de I´lseran är enligt många ”kungen
av alperna”, det är det högsta
asfalterade passet i alperna och är 2764
m.ö.h. Vägen är endast öppen på
somrarna (Maj-Juni till Oktober). På
vägen upp och en liten bit innan vi
nådde högsta punkten visade det sig att
det hade snöat på natten (det kom lite
fin snö på vägen upp också) och temperaturen i dalen var ca 4° och på toppen
0°. Det var 3 motorcyklar som körde om oss när vi var ganska långt upp och
efter bara några km hade det lagt sig snö på vägen och en av motorcyklarna
vurpade, men tog sig upp igen. Både de och vi fortsatte sedan över snön som
blåst dit och som bara låg på ca 50 m av vägen och sedan var det barmark
igen. Efter ytterligare ca 1,5 km var vägen helt täckt av snö så långt man kunde
se och två av motorcyklarna körde omkull igen. Eftersom vi hade några km kvar
till passet bedömde vi att vi inte skulle kunna fortsätta på dessa snötäckta och
slingriga vägar med stup utanför vägkanten utan räcke eller annat skydd,
speciellt som vi endast hade breda sommardäck vilket kan liknas vid ”bambi på
hal is”, så vi vände och körde tillbaka ner till Lanslebourg.
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Eftersom upp-och nervägen tagit ca 2
timmar så stannade vi och fikade när
vi nästan kommit ner och planerade
en ny resväg. Vi fick många tips av
den fantastiskt trevliga caféägaren.
Färden gick alltså via Lanslebourg
mot Albertville där vi bl.a. passerade
fortet Marie-Thérése.
Vi skulle sedan fortsätta mot Megevé,
men vägen var avstängd så vi åkte till
Clusaz mot Bonneville och så fick vi ta
ett par mil motorväg mot Annemasse
och till Thonon-les-Bains.

Vi stannade i Thonon-les-Bains på
hotell IBIS vid sjön Le Léman
(Genevsjön). På vägen till Thoronles-Bains fick vi lite regn när vi körde
på motorvägen men det gick i ca 90100 km/tim så det kom inget in i
bilarna, men för säkerhets skull så ”cabbade” vi på och då slutade det
naturligtvis att regna. Dagens etapp blev 29,4 mil.
Det hade varit en strapatsrik dag så när vi väl installerat oss på hotellet var det
dags för middag och därefter orkade vi inte så mycket mer, så det blev att lägga
huvudet på kudden.
Vi gick alltså inte ut och såg oss omkring men staden är förhållandevis stor med
knappt 34000 invånare. Staden är en kurort med SPA på somrarna (vattnet i
Genévesjön är enligt uppgift bra för njurproblem). Man kan också ta linbana från
staden till hamnen där yrkesfiskarna landar sin fisk och säljer.
Kort info om de orter vi passerat idag:
Val ´d Isere är en känd skidort i Franska alperna med drygt 1600 invånare och
ligger på 1850 m.ö.h. och här har man åkt både WM och OS.
Staden Séez består av flera byar och det bor ca 2300 personer i staden.
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Albertville är en lite större ort med ca 19000 invånare och här hölls Olympiska
vinterspelen 1992. Staden bildades 1836, men det har tidigare funnits en
medeltida stad här och det finns kvar byggnader som har anor från 1400-talet.
La Clusaz är en gammal skidort som ligger nära gränsen till Schweiz och som
har varit värd för vinterspelen så tidigt som 1907. År 1956 invigdes den första
linbanan och därefter har skidorten byggts ut ex.vis första rodelbanan 1985 och
första snökanonen 1994. La Clusaz är en del av ett stort skidområde med 220
km pister. Man kan även ägna sig åt bergsklättring och på sommaren har de
skärmflygningstävlingar och 2009 passerade även tour de France här. Det finns
många närliggande byar och den mest kända är Chamonix.

Torsdag 24 september
Efter frukost gick vi igenom och planerade dagens etapp och efter detta var det
dags att ”slänga oss över bilarna”. Det var sol och klarblå himmel, så det var
bara att ”cabba av” igen. Det var visserligen endast 2° på morgonen, men vi har
ju värme i bilen och det blev snart varmare och kom upp i 22° på dagen.
Vi åkte först längs Genévesjön och genom byarna som ligger vid sjön bl.a.
Evian-les-Bains och mot Montreux. Det var mycket vackert, inte minst att se
byarna på andra sidan sjön i solljuset.
Evian-les-Bains har alltid varit en högklassisk kurort som nu har drygt 8000
invånare. Orten är känd för sitt mineralvatten
som sägs ha läkande egenskaper och
användes på 1800-talet för medicinska
ändamål. Under åren har det byggts många
pampiga/lyxiga villor och det finns bl.a. ett
casino och teater.
Montreux är en stad med ca 26000 invånare
och den tidigaste bosättningen är från
bronsåldern. Det finns mycket vinodling i
området och vinodlingen introducerades på
1200-talet. Montreux är bl.a. känd för sina
musikfestivaler.
Från Montreux åkte vi vidare mot Bern och
Basel (där vi passerade Tyska gränsen) och
därefter mot Breisach a. Rhein och vidare
mot Weisweil.
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Vi stannade till i Breisach som är en
fin stad med små fina gågator med väl
underhållna hus och mycket blommor
utanför fönster och balkonger.
Folkmängden är ca 15000 invånare.
Det blev lunch på en uteservering med
omelett och liten öl. Efter lunch gick vi
runt i stan och upp till gamla delen
som omgärdas av en stadsmur.
Uppifrån gamla stan hade vi fin utsikt över Rhen som flyter nedanför.

Jag lade även märke till att alla träd i staden var kastanjeträd och kastanjerna
började bli mogna och ramlade ner, så flera äldre damer gick och plockade,
skulle troligtvis rosta kastanjerna.
Vi åkte vidare längs södra delen av Rhendalen genom många små pittoreska
byar och genom södra Tysklands fina landskap som är en fin upplevelse.
När klockan började dra sig mot fyra/halv fem, började vi söka hotell i någon
liten by. Vi fastnade för Rust, en liten by norr om Euro Park som är ett relativt
stort nöjesfält och som enligt turistbyrån har ca 5 miljoner besökare årligen,
vilket är svårt att förstå eftersom det för
oss ligger ute i ”buschen”, de räknar
dessutom att bygga ut så de kan ta
emot 7 miljoner besökare om ett par år.
Eftersom Rust ligger så nära Euro
Park med så många besökare, så
fanns det mest hotell/rum att hyra samt
barer/restauranger. Trots att det finns
så många hotell så var det inte så lätt
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att få rum, men vi besökte
Turistinformationen som hjälpte oss att
finna två rum på hotell Im Ziegelweg
som var väldigt fina och nyrenoverade
(finaste rum hittills). Efter att vi
installerat oss och vilat lite, drog vi ut
på byn och såg oss omkring och
därefter middag. Även inne i Rust var
alla träd vi kunde se kastanj.

Fredag 25 september
Från Rust åkte vi ner till färjan som tog oss över Rhen till Franska sidan och
åkte längs floden mot Strasbourg. Vi åkte över Rhen ytterligare en gång och
kom tillbaka till Tyska sidan vid Goldscheuer. Vi körde sedan vidare några mil
längs Rhen och efter vägen fann vi en tvättanläggning med högtryck, där vi
stannade och tvättade av bilarna som blivit ganska smutsiga efter onsdagens
strapatser. Efter ca 20 minuter kunde
vi dra vidare med skinande rena bilar.
Vädret var soligt och endast 4 grader
på morgonen, men steg till ca 22° på
dagen.
För att komma en lite längre sträcka
valde vi lite större vägar (dock inga
motorvägar) och körde mot Bingen,
där vi stannade och gick runt på
stadens gamla små fina gator. Vi
kom fram till ett stort torg med många restauranger. Vi slog oss ner på en av
restaurangernas uteservering där det
blev en lätt lunch.
Bingen är en stad med ca 25000
invånare och ligger utefter Rhen, där
finns bl.a. en gammal klosterkyrka
från 1500-talet och många andra
gamla byggnader.
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Vi fortsatte sedan längs västra sidan av Rehndalen och vid Kaub som ligger på
östra sidan, tog vi färjan över floden. Vi beslutade att stanna i Kaub över natten
och gick runt och tittade oss omkring, efter visst sökande fick vi rum på ett
”Gästezimmer”. Det var väl inte det finaste
men helt ok och det fanns en väldigt trevlig
terrass med vindruvsrankor som tak.
Från terrassen kunde man dessutom ta sig
upp till en utsiktsplats via en hel del trappor
och väl uppe vid utsiktsplatsen hade vi en
fantastiskt fin utsikt över Rhen där det på en ö
mitt i floden låg en gammal borg från 1300talet.

Det finns även flera andra
borgar och andra kulturarv i
omgivningen och utgör sedan
2002 en del av UNESCO:s
världsarvslista.
Vid 19.30-tiden tog vi oss ut på stan
för att äta middag och efter middagen
avslutade vi dagen i det fina
uterummet på ”Gästezimmer”.
Dagens etapp blev 30 mil.

Kaub är en liten gammal ort med drygt 800 invånare och nämns första gången i
historien år 983. Bebyggelsen ligger längs Rhen med såväl bilväg som järnväg
mellan bebyggelsen och floden, vilket skapar problem, framför allt ljudproblem
eftersom det passerar ca 500 tåg/dygn. Järnvägen är en förbindelse mellan
Nederländerna och Genua i Italien (enligt kvinnan i vårt ”Gästezimmer”).
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Eftersom det var gammal bebyggelse med enkla glasrutor mm så var detta
ganska störande för befolkningen.
Det är även stor båttrafik på floden med såväl många väldigt långa
fraktfartyg/pråmar och väldigt långa passagerarfartyg (fartygen/pråmarna var så
långa så man hade svårt att förstå hur de kunde manövrera dem), men
transporterna på floden är ju förhållandevis bra ur miljösynpunkt och dessutom
är det väldigt trevligt att titta på.

Lördag 26 september
Resan börjar nu lida mot sitt slut och när vi fortsatte längs Rhen kunde vi alltså
se en stor mängd fartyg/pråmar och andra båtar. Tyvärr valde vi att köra längs
Rhens östra sida där det inte
fanns något speciellt att se, vi
kunde dock se över floden till
västra sidan och kunde på håll se
många små fina byar och många
vinfält längs hela sluttningarna.
Morgonen bjöd på ca 15° och fint
väder och framåt dagen steg
temperaturen till 19°och klarblå
himmel.
Idag körde vi på såväl små vägar och genom samhällen som på lite större
vägar (ej motorvägar), för att ta oss fram lite snabbare, eftersom vi (Monica &
jag) beställt återresa med Stenabåten från Kiel imorgon kväll.
P-O och Jeanette hade beslutat att ta vägen via Puttgarden-Rödby och
Öresundsbron till Stockholm.
Detta var alltså ”sista natten med gänget”.
38

Vi åkte via nationalparken Kellerwald-Edersee och Brakel till Hameln.

I Kellerwald-Edersee stannade vi vid en stor väldigt fin byggnad som var
informationsbyggnad för parken som även innehöll restaurang och butik, där vi
för övrigt åt lunch.
Det var ett populärt utflyktsmål och det var mycket människor som rörde sig i
området.
Efter Barkel kom vi till Hamlen som är en stad med ca 57000 invånare och har
anor från 1200-talet.
Staden är känd för att det enligt gamla sägner hade drabbats av råttinvation på
1300-talet och en man med sitt flöjtspel lurar ner råttorna i floden där alla råttor
dör.

I Hamlen finns många gamla fina hus, ex.vis Stiftsherrenshaus från 1558 och
en fin stadsteater.
När vi sökte hotell, fick vi ”rum” på första hotellet vi besökte och det var Hotell
zur Börse, som ligger mitt i centrum.
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Det var stora väldigt fina lägenheter som låg med fönster direkt ut mot stadens
gågata.
Som vanligt gick vi ut och bekantade oss med stan efter att vi installerat oss på
hotellet och satte oss på en uteservering och tog lite förfriskning (fortfarande
varmt och skönt ute).
Efter rundvandringen så köpte vi för
första gången med oss färdigmat och
åt på hotellet, men vi hade ju hela
lägenheter så det gick utmärkt att äta
i ena vardagsrummet.

Söndag 27 september
Efter den sedvanliga frukosten som var utmärkt, styrde vi kosan mot Celle,
Eldingen och Luneburg.
På vägen stannade vi i Jelmstorf och tog farväl, eftersom vi skulle åt olika håll.
Det blev dock så att vi åkte
ytterligare en bit gemensamt innan
vägarna skilde sig åt.
Celle är en stad med ca 69000
invånare, grundades i slutet av
1200-talet. Det är en fin gammal
stad med många korsvirkeshus, där
vissa är från 1500-talet. Slottet
byggdes omkring1530 och är putsat
och vitmålat, väldigt fint.
Eldingen är en liten och gammal ort med drygt 2000 invånare, som är från
1200-talet. Här finns bl.a. Mariakyrkan som är från 1400-talet.
Luneburg är också en gammal stad som härstammar från 1000-talet, och är
idag relativt stor stad med ca 70000 invånare. Staden var på medeltiden väldigt
rik p.g.a. att man utvann salt på flera ställen i stadens omgivning som
exporterades. Den sista ”saltinen” stängdes 1980 efter mer än 1000 års drift.
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Det finns många gamla byggnader i staden bl.a. det fina vita och pampiga
rådhuset.
Vi var tidiga i Puttgarden ca 14,30 så vi ställde bilen och satte oss på en
uteservering i solen och tog en
liten öl/vin. Därefter gick vi ut på
stan, där det var marknad och
väldigt många stånd på hela
gågatan och på två torg, där det
såldes allt möjligt (som vanligt).
Klockan 17 körde vi till båten och
fick köra på efter en halvtimma.
När vi funnit hytten och lämnat av
vår väska, tog vi oss en sväng på
båten och handlade lite.
Vi gick vi till restaurangen vid 20-tiden och började med ett glas ”bubbel” i baren
samtidigt som vi gick igenom menyn. Vi fastnade för torskrygg och en flaska
rött, det var riktigt gott.
Efter ytterligare en sväng på båten var det dags för kudden.

Måndag 28 september
Vi anlände till Göteborg kl 9 efter att vi passerat ett fantastiskt inlopp och
skärgård med bl.a. Vinga fyr.
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När vi kört av båten, åkte vi direkt till Orust för att packa ur bilen och hämta de
båda andra bilarna.

Det är otroligt hur mycket bagage som ryms i en Indigo !
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Slutord
Det har varit en fantastisk resa med otroligt många upplevelser, fantastiska vyer
och framför allt fantastisk bilkörning, som ju var målet.
Vad vi också kan konstatera är att samarbetet gick oerhört bra där vi alltid
resonerade oss fram till bästa lösningen avseende resväg, hotell, restauranger
alltså absolut inga problem.
Tack Per-Olof & Jeanette för en fantastisk resa tillsammans.
Jag vill även informera om att en del av de uppgifter avseende olika städers
historia mm är hämtat från olika sajter på nätet, via Google.

43

Solnedgång vid Kråksundsgap på Orust efter hemkomst.
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