
 
MY ISLAND IN THE SUN 
 
En resa berättelse från en bottenlös förtvivlan till en obeskrivlig lycka. 
 

Hösten 2008 allt var botten , luften gick ur 
marknaden och mitt företag som jag levt 
med i så många år klarade inte av 
lågkonjunkturen. Det var en mycket stor 
personlig förlust för mig och min familj.  2 
söner var med i firman, vi förlorade allt 
som vi satsat plus att vi blev arbetslösa för 
första gången. Och detta för mig i slutet av 
ett långt arbetsliv. Allt kändes meningslöst! 
 
Men i Januari blev jag erbjuden arbete i ett 
nystartat företag  där vi knöt upp flera av 
mina gamla leverantörer och vi fixade avtal 
med nya som ersättare för de som vi inte 
längre kunde/ville samarbeta med. Det 
började kännas bättre. 
 
I februari fick jag ett mejl från Björn en 
affärsbekant, en svensk som bor och 
jobbat i Detroit i många år. Han hade 
precis blivit av med sitt jobb.  Han kände 
också till min situation. 
 
Björn skrev helt glatt att nu bör vi ha tid att 
göra vår drömresa på MC till Corsica, nu 
till sommaren. Jag tände på iden som varit 
på tapeten tidigare , men ej varit 
genomförbar eftersom jag alltid jobbade, 
även på semestern. 
 
 

Karta över Corsica med länk till Via Michelin 
 
Vi mejlade fram och tillbaka under 2 månader och sedan bestämde vi att göra detta i 
början av augusti. Vi bokade färja från Marsielles tor. Björn som talar god franska 
bokade hotellrum på en rutt som kom överens om.  
 
Under tiden fixade jag sammanlagt 6 veckor ledigt juli – augusti, först juli hemma. 
Många förberedelser, packlista kollade jag med RA Jörgen från deras Alpresor. 
Serva MC:n, byta av lameller, försöker köpa reservdunk, flaskhållare. Inte ens 
NEZZE kunde fixa det.  Köpte en reservdunk på LOIS i Karlsruhe. Vilket var tur, jag 
fick användning för den. Våren segade sig fram. Jag undersökte alternativa resvägar. 
Bestämde tills slut att köra Tyskland-Frankrike ner till Provence där Björn har ett 
sommarhus som är ett ombyggt fårskjul. 
 

http://www.viamichelin.com/viamichelin/int/tpl/hme/MaHomePage.htm


I juli vågade jag nästan inte 
köra alls, åkte egentligen 
bara på korvkvällen i 
Gretlanda det kan man ju 
bara inte missa 
 
Lördag morgon kl 06.00 1/8 
startade jag hemifrån Lerum.  
Jag visste att jag hade gott 
om tid och tänkte se mig om 
lite efter vägen. Det första 
jag såg, såg jag i Halmstad 
när jag stannade vid Statoil 
och där kom Monkan och 
Carlberg på väg till någon 
träff i Skåne. 

 
Körde på och kom till Rödby och blev visad längst fram i alla köer. Stod och väntade 
tillsammans med en Holländsk Guldvinge. En reflektion jag har efter detta och många 
fler möten efter vägen är hur lätt det är att få kontakt , framförallt med bikers men 
också med andra människor. Jag hade en svensk flagga bak på packningen, folk 
kom hela tiden fram och frågade . Holländaren och jag åt tillsamman på båten och 

han berättade om sin 
sommarresa, med MC till 
Marocko i totalt 8 veckor 
varav 6 i Marocko. Min egen 
resa kändes med ens 
småttig. 
 
Körde av Autobahn och 
körde på mindre vägar efter 
Elbe till Hameln och via 
Weser till Kassel… Träffade 
mycket bikers efter vägen, 
trevliga tyskar.  
 
Utan några större äventyr 
kom jag till Hugelsheim i 
närheten av Baden-Baden. 
Åkte mycket liten färja över 
Rehn till Frankrike och 
tillbaka, satt därefter på 
strandkanten och drack kaffe 
och bara iakttog trafiken, 
pråmar, fritidsbåtar mm .  
 
 
 
 



Kom så fram till St Martin i 
Provence och till Björns 
ställe . Sov ute på terrassen 
två nätter. Jens en annan 
affärsbekant från Bremen 
anslöt .  
 
Björn  - Jens och jag 
 
Sedan körde vi till Marseilles 
för det riktiga äventyret 
Första dagen körde vi på 
västsidan  från Ille Rousse  
ner mot Calvi och vidare mot 
Piana. Direkt slogs jag av de 
fantastiska vyerna, de 
dramatiska vägarna, de 
fantastiska solen, de 
underbara små badvikarna 
som vi hittade överallt. 
 
Vi bodde på helt ok hotell, 
men fransk frukost, jag säger 
bara kroasånt.  
 
Man är mer hungrig efter än innan 
man äter den  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunch intog vi efter vägarna  
 
 
 
 
 
 
 
 



Det värsta, dummaste som 
jag/vi gjorde var att vi körde 
ner till en vacker badvik från 
en högt belägen position, 
vägen ner var som att köra i 
en crossbana, med min 
1500CT, min idiot!!. Mycket 
riktigt så lade jag cyckeln 
ner, längst ner, ingen större 
fara, den lägger sig på 
fotplattan och jag stod 
nästan still. Men belöningen i 
form av badviken var faktiskt 
värt det. Men det var en tuff 
färd tillbaka till asfaltsvägen.  
Never ever again!  
 

 
Dagarna löpte på med ständigt nya naturupplevelser, badvikar som man trodde inte 
fanns, kvällen på ute serveringen med 1-2 pastis och sedan något gott att äta. Vad 
äter man , de har mycket goda pizzor, givetvis vildsvinskött i olika former , smakade 
smaskens, förstår fullt ut Obelix. Till maten drack vi rosévin med isbitar i, allt för att få 
svalka. Drack också vid några tillfällen deras lokala öl Pietra, också gott. 
 
 
På vägen körde vi in till Filitosa  en utgrävning av en boendeplats från 6,500 f Kr         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vackraste staden var utan 
tvekan Bonifacio på 
sydspetsen, hotellet hade 
tidigare varit kasern för 
främligslegionens officerare, 
låg högt upp med utsikt över 
sundet mot Sardinien, dit tar 
bara 1,5 tim med färjan .  
 
 
 
Svårt att beskriva hur 
fantastiskt vackert det är , 
bifogar därför några bilder. 
Resan gick sedan till Corte via 
Porto vecchio på östsidan. Lite 
plattare vid kusten och sedan 
vildare inåt land. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Nästa dag körde vi från Corte mot Sagone och vidare till Ajaccio. Denna vägen var 
värt hela resan. Först en vild karg bergstrakt , stora stup, vågade inte titta ner när jag 
körde, svårt att stanna. Vägvisarna var här helt sönder skjutna av den vilda  lokal 
befolkningen, på vägen ner igen gick vägen genom en stor skog och på vägen fann 
vi ständigt flockar med vildsvin som knappt flyttade på sig.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Mycket omfattande 
skogsbränder såg vi på 
flera ställen. 
 
Sista dagen i Ajaccio, tid 
för lite shopping på fm, 
givetvis ett besök på 
Napoleons museum,  
hans födelsehem, resterna 
av Le grand Armé 
paraderade på torget, 
stranden på em, färjan hem 
till Marseilles kl 19.30 



Nästa morgon en sista kaffe med Björn och Jens, sen sträckkörning till 
Reinhardshein öst om Frankfurt 1150 km den dagen. Nästa dag 1050 km hem till 
Lerum. Dessa 2 dagar gick fort, hela huvudet fullt av tankar, när jag försökte smälta 
allt jag upplevt, och planera för hur jag skall komma iväg igen till MY ISLAND IN THE 
SUN! 
 
Resan var 5525 km lång på tyvärr bara 15 dagar, men minnet kommer att sitta i, 
under många år framöver.  
 
Jag har aldrig varit så relaxed på en semester tidigare, men eftersom jag kommer att 
göra om det, så vet jag att jag kommer att bli det igen, dessutom har jag nästan 
förträngt vad som hände i slutet av 2008! 
 
Hans #1402 
 
 
 
PS! Det finns fler bilder i mitt album Hans 1402 i galleriet 
 


