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CORSICA TOUR 2010
I

vintras när snön var som djupast och minusgraderna smattrade mot husväggarna berättade Hans
om sin resa till Korsika i Augusti 2009, med tillägget ”jag tror att jag åker igen, skall Ni med”?
Acke och Lars-Åke behövde inte lång tid att klämma fram ett ja, följt av ett hur och när. Flera
planeringsmöten följde, då vi diskuterade resvägar, kostnader, tidpunkt, färja eller inte osv.
Under våren –sommaren dök det upp ytterligare intressenter, som sedan föll bort. En viktig faktor
för oss tre är att vi tillhör VRS inofficiella undergrupp VSÅNVVRS (vi som åker när vi vill Riders
Sweden)
Efter Tånga blev vi klara med vår planering och beställde färjor och hotell för första delen av resan.
Den senare delen bestämde vi från början att vi skulle ta som det föll sig.
Vi som körde:

Acke				

Hans				

Lars-Åke

12 September 2010 träffades vi vid STENAS Tysklandsterminal i Göteborg för avgång 19.30. Vi
åkte med nya STENA GERMANICA som precis hade satts i trafik.
Båten är så stor så att den endast med svårigheter kan vända på älven. Det var inte långt ifrån att
fören slog i Micke & Carinas balkong på andra sidan älven.

13/9: Efter en bekväm men händelselös färd debarkerade vi strax efter 09.00 i KIEL.
Genom att köra på väg 21 så passerade vi öster om Hamburg och slapp den tunga trafiken genom
Elbetunneln. Här såg vi faktiskt den enda olyckan på hela resan, en mindre kollision på Autobahn.
Dream on, dream on... Tänk om jag ändå...
Första dagen körde vi till hotellet
Neubau (det var länge sedan det var nytt)
i Kisslegg Waltershofen, strax norr om
Bodensjön. Några få regndroppar under
dagen . Ca 850 km. Vi var framme vid
pass 20,00
Efter en lokal pilsner och schnitzel blev
det dags att krypa till kojs. Hotellet var ett
ganska typiskt trivsamt, gemytligt tyskt
lantligt hotell till klart överkomligt pris
och kan rekommenderas.
Vårt betyg:
14/9 Avresa 09.00 till Lindau för inköp
av lunch (i form av bröd skinka ost) för
att förtäras efter vägen. Fyllde på bensin
och köpte vinjett (motorvägsavgift) för
Schweiz (kostnad 29€) .
Man kan konstatera att denna årsavgift är
förhållandevis låg för att köra motorväg
m.m. i Schweiz, man kommer snabbt upp
i betydande högre kostnad på ganska korta sträckor vid körning i Frankrike och Italien. En liten bit
körde vi på mindre vägar genom Österrike (för att slippa motorvägsavgiften där). I Österrike var vi
omringade av traktorer som kördes av män med toppiga hattar.
Lindau i Tyskland är en betydande semesterort och det bestående minnet där vara alla Videokabiner
och liknande sexaktiviteter som vi såg. (På avstånd)
Vidare i Schweiz på fin motorväg
E43 till San Bernadino. Sista biten
var det en typisk alpväg med
många kurvor, starka stigningar
och flera långa tunnlar. En tunnel
var så lång att
Lars-Åke undrade om vi trots allt
hade kört genom San Bernadino
tunneln. Strax före San Bernadino
blev det lunch för att stärka
krafterna.
Vi valde sedan att ta vägen över
passet som ligger uppe på 2066 m.
Vägen upp var tuff med ständiga
180 graders kurvor med stark
stigning och dålig sikt i de flesta.
Vi hade tur som inte fick några
möten på de värsta ställena. Svårt
att riktigt få en bra överblick över
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vägen eftersom man måste vara 100% koncentrerade på sin egen körning.
I Schweiz såg vi väldigt många kossor som alla hade lika långa ben på bägge sidorna. Mjölken används
huvudsakligen till att producera Toblerone.
Fika uppe på toppen. Märklig omräkning av
fika priset mellan SFR och €, inte till vår fördel.
Under nerfarten är det mycket enklare att få
en god bild över hur vägen slingrar sig ner för
berget. Här var kurvorna inte lika tvära. När vi
kom till tunnelmynningen körde vi över på den
större vägen, här vimlade det med skyltar som
visade brinnande hjul på lastbilar, med texter som
uppmanade till motorbroms. Tidigare i sitt MC
liv har man fått lära sig att använda handbromsen

mest, här var man tvungen att använda hand, fot och motorbroms samtidigt. När färden gick utför
steg temperaturen uppåt. Nu blev det sommar och sol igen. Halvvägs ner mot Bellizona stannade
vi för att ta av underställen.
Stripping på rastplats
Vi fortsatte på en mindre väg, nr 13 till Locarno
(fortfarande Schweiz). Locarno är känt för fördraget
från 1925 som reglerade förhållandena i Europa efter
1:a världskriget. Helt plötsligt körde vi in i en tunnel
som aldrig verkade ta slut, varmt och fuktigt var det
också. Såg aldrig skylten som visar hur lång, men tror
att den var ca 5 km. Locarno ligger på västra sidan

av Lago Maggiore och har ett mycket fint klimat. Massor med exklusiva hus klänger upp efter
bergväggarna. För att få parkeringsplats hade många byggt ställningar som hängde på vägens utsida.
Vi kom så till Italien och här fanns det också mycket med semesterboende i alla former. Vi fortsatte
ner till nästa sjö som heter Lago di Orta. En sjö med höga berg runt om och många vackra vyer. En
bit ner på östsidan ligger Ameno där vi skulle bo.
Hotellet i Ameno heter Monterosa efter Italiens näst högsta berg, som vi kunde se rätt ut från vårt
rumsfönster. Fantastiskt vackert när solen gick upp och enbart lyste på det snötäckta berget, man
förstår namnet eftersom berget lyste rosa i morgonsolen. På kvällen satt vi utomhus och åt en superb
kalv med fräscha grönsaker som odlats på hotellets mark på sluttningen nedanför uteserveringen.

Detta hotell kan varmt rekommenderas, www.albergoristorantemonterosa.com/
Vårt betyg blir:
15/9 09.00 kommer Davide MAZDA Mazzucco, en Italiensk Vulcan för att hämta oss och lotsa
oss genom La Bella Italia. Acke hade träffat Davide på Internationella i Barnstorf i somras och talat
om möjligheten att träffas, därefter hade vi genom mejlkontakt avtalat var och hur. Bara en sån sak,
en Italienare som kommer på klockslaget som utlovat.

MAZDA
Tidigare hade vi talat om att det inte säljs så många stora MC söder om Alperna, men MAZDA
kör en 1600CT, svart med diverse extra utrustning, varav diskoteksanläggningen var den mest
betydande. När vi drog fram vände sig folk verkligen om och undrade vad som var på gång.
Detta var början på en av de mesta fantastiska Vulcan dagarna vi har upplevt!
Först en tur genom ett landskap som verkade vara en stor utbredd stad med såväl bostäder som
industri. Det var i utkanten av Novara. En betydande industri är sanitetsarmatur, i området har man
12 % av världsproduktionen. Fortsättning blev helt annorlunda. Nu var det lantbruksområden.
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Inte så mycket djurhållning, men massor med majs. Majsen används i stor utsträckning till Polenta
(majsgröt) som tidigare var de fattigas mat, men som nu ofta serveras också vid finare middagar.
Långa raka vägar och plötsligt en 90 graders kurva och sedan en lång raksträcka igen, vi satt verkligen
och njöt i solkskenet. En järnvägsövergång och MAZDA saktar inte ner särskilt mycket, Hans ligger
som nr 2 och ser hur MAZDA studsar fram, Hans gör det samma, medan LÅ och Acke hinner
bromsa ner något. Tänk på att ta det försiktigt vid järnvägsövergångar om Ni kör i Italien. Det är
inte alltid välskyltat.
Skyltar förresten. Det verkar som att många Italienare, kanske de flesta, ser vägskyltar och målning
på vägen enbart som utsmyckning.
Vi stannar för en kopp kaffe i en liten by. Kyparen är mycket imponerad vill gärna överta någon av
hojarna.
Vi talar med MAZDA om all majsodlingen och han berättar att när vi passerar Vercelli så blir
det bara risodling ända tills vi kommer fram till vindistrikten. Det stämmer bra. Riset används i
Risotton. Vi passerar enorma risfält och floden Po som rinner tvärs igenom Italien och sedan ut i
havet mellan Venedig och Rimini.
Nu börjar det bli lite mer kuperat, vi passerar
Asti (här produceras mycket Spumante
som är Italiens svar på Champagne)
Snart är vi i Alba och när vi svänger in
på en parkeringsplats så står det ett 10 tal
Vulcan MC där. Alla hälsar på varandra,
flera talar endast Italienska, men några
engelska i större eller mindre utsträckning.
Det kändes nästan som när man kör in på
parkeringen på MC Donalds i Partille, med
andra ord, som att vi alla känner varandra
sedan länge.

Vi kör så tillsamman i kortege lite ut på landet totalt omgivna av vingårdar. Det är bedövande
vackert. Efter en stund svänger vi in och parkerar utanför vad som verkar vara ett bostadshus,
men där finns en lantlig restaurang. Den kan endast hittas av de som känner till den. Vi
sätter oss till bords alla tillsammans. Ett livligt samtal utbryter och MAZDA får översätta.
Totalt blir det 7 rätter med 2 olika sorters vin. Mitt på dagen, så tyvärr smuttar vi bara.

Mitt under lunchen säger Acke att de tröjor som några av Italienarna har på sig är fina och plötsligt
har han bytt sin 10 års jubileumströja mot en draktröja som rörmokaren från Savona hade på sig.
När så lunchen var avnjuten och det var dags att betala så fick vi 3 svenskar inte betala utan vi blev
bjudna, en verkligt flott gest.
Efter lunchen blir det kortegekörning till La Morra en by i Barolodistriktet. Vi stannar så vid en
vingård www.aureliosettimo.com. Laura berättar om verksamheten som omfattar 7 hektar och
producerar 40.000 flaskor om året. Huvuddelen är Barolo men också en del Dolcetto.
Hans erbjuder sig att bli agent i Sverige för dem och ber att de skall sända ett par lådor av varje för
att ha som prover.
Laura berättar då att man tyvärr nyligen gjort avtal med en Svensk agent och att man i första hand
satsar på att börja sälja på restauranger. De visar upp de olika processerna och vi kommer så till
deras försäljningslokal och får här provsmaka deras top of the line
BAROLO DOCG 2005 ROCCHE .
Från början hade vi tänkt spotta ut när vi provsmakar men det går bara inte! Man måste bara dricka
upp och njuta denna gudagåva till mänskligheten. Detta vin är lagringsbart i upp till 25 år, men man
undrar varför, när man kan dricka upp det per omgående.
1 flaska per man blev det till ett pris av 25€, per styck alltså.
I Barolo distriktet finns det uppemot tusen producenter som tillsammans producerar ca 11 miljoner
flaskor per år.
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Uppställningen av dessa Italienska Vulcaner var
fantastisk. Många hade kört långt för att vara med.
MAZDA från strax norr om Savona för att hämta oss.
Och sedan köra med oss hela vägen ner till Savona.
Han måste kört över 50 mil denna dag för vår skull!
Rörläggaren bodde i Savona, kocken Carlo kom från
Turin, en av flickorna jobbar på IKEA, Jory bodde i
Alba, men körde med oss hela vägen till Savona för att
sedan köra hem igen.
Dessa Vulcaner var trevliga, snälla, glada och positiva.
MAZDA fick friendshipmärke av Acke och Hans hade
med sig ett ark med klistermärken som delades ut bland
våra vänner, de var som barn på julafton och började
genast sätta dessa märken på sina MC.

Vi tre fick textilmärke och 2010 årsmärke i metall som vi
med stolthet kommer att bära på våra västar.
Dagen avslutades med kortegekörning genom
vingårdarna ner till Savona. Där vi embarkerade färjan
till Bastia. Trots att vi är i slutet av säsongen är det ett 50
tal hojar med på färjan.
Vårt betyg på dagen:

16/9 Kör iland i Bastia vid 7 tiden. Äter fransk frukost så fort vi hittar en parkering. Det blir snabbt
varmt i allvädersställen. Vädret var till sin fördel mest hela tiden 24-28 C och huvudsakligen soligt,
24 C i vattnet, det kan man också stå ut med.
Vägen mot Florient börjar med en kraftfull stigning. 800 meter på 30 km.
Stannar vid ett minnesmärke från frihetskampen vid den tyska ockupationen 1943-44.
Utsikten är obeskrivlig.
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Fortsätter via Florient till Ille Rousse.
Runt Florient odlas mycket vin, främst
vitt och rose. Vi köper bröd och
tillbehör, stannar på vägens kanske
högsta punkt för en enkel lunch.

Två bilar med en fransk storfamilj stannar bredvid oss, Francois 8 år rusar fram för att studera våra MC .
Här har Hans precis lyft upp Francois, han syns lite bakom vrsjackan. Kolla in den franska familjen.
Acke och Lars-Åke börjar nu förstå vad det handlar om. Vidunderliga vägar , härligt väder, det blå
medelhavet, utsikter som krossar alla vykort i världen.
Från Ille Rousse till Calvi är det en större väg med långa böljande svängar, hela tiden i kontakt med
det intensivt blå Medelhavet till höger om oss, som hela tiden inbjuder till ett dopp.
Så är vi i Calvi och stannar vid den gamla fästningen för en fika. Fästningen är från 1400 talet
och står kvar trots att engelsmännen 1794 bombarderade med 30.000 kanonkulor. På infarten
till Calvi passerar vi utanför förläggningen för Legion Etrangere, Främlingslegionen, som har en
militärpolisavdelning här.
Efter detta kör vi på väg 51 riktning Galeria. Nu är det betydligt mindre väg, sämre vägbeläggning,
ibland riktigt dålig. Men ändå en upplevelse med kurvor och fantastiska vikar nedanför. Utsikten
över de karga bergen och det skimrande blå medelhavet är bedövande.
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På slutet av denna väg ligger det 3 st döda rävar på ett broräcke. På ett annat ställe en död ko. Vi
kör snabbt förbi för att slippa känna lukten i den starka värmen.

Vi blir bara tvungna att äta en glass efter vägen, det smakar härligt i värmen. Ca 5 km efter detta
stopp kommer Hans på att han saknar sin mobil. Tror att han har tappat den vid glassätandet. Kör
tillbaka, finner den inte.
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Vid slutet av dagen anländer vi till Piana och Hotel Mare & Monti. Strax före Piana finns det
som kallas för Calanche de Piana. Detta är djupa havsvikar samt stenformationer som kan tyckas
föreställa olika saker. Det finns en naturtrogen stenformation av Felix, som är Lars-Åkes tax.
Detta är ett av UNESCO världsnaturarv
Ankomna till hotellet ringer Hans hem
och spärrar sin mobil. Nästa morgon
dyker den upp igen. Att spärra går fort
men att få igång den igen det tar tid, i
alla fall att få roamingen med Frankrike
att fungera. Det tog mer än 7 dagar.
På hotellet testar vi korsikanska ölet
Pietra samt pastis i form av Ricard.
Ölen är populär medan pastisen inte
helt beundras av alla. Pietra är smaksatt
med kastanjer, som används i många
produkter på ön.

www.mare-e-monti.com

Vårt betyg på hotellet:
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17/9 I sadeln igen! Tillbaka till Porto och sedan rätt upp i bergen. Vid ett stopp på en rastplats
högt upp utan kunna se några hus konstaterar vi att korsikanerna också kan skräpa ner, långt ner i
sluttningen ligger det 2 köksspisar. Vi skulle ha tankat i Porto men Shell stationen var mycket stängd.
Vi frågade lokalbefolkningen hur långt det var till nästa tapp i vår riktning. Han uppgav 45 km. Det
måste ha varit fågelvägen. Det var betydligt längre. Nu fick vi användning för reservdunken.
Det går uppåt hela tiden, med mycket skog med märkligt innehåll. Vi stannar på en rastplast och
blir överfallna av stora flockar med Wild Hogs. Som tur är det soar och kultingar, men inte galtar.
LÅ har en so som försöker klättra upp och sätta sig på hans MC. Vildsvinen ”sanglier” är inte bara
något pittoreskt som bökar runt i skogarna utan det är också en viktig del av det Corsicanska köket.
Det finns som korv, paté, skinka, köttgryta och finns ofta på pizzorna. Det bor 260.000 människor
på ön och knappt hälften så många vildsvin.

Under turen såg vi regelbundet fler vildsvin på och kring vägen dock inte i denna koncentration.
Ibland så låg eller stod en ko mitt i vägen för oss. Det blir alltmer sparsamt med vegetation och
så är vi högst upp på Col de Vergio 1467 m. Vi lämnar olika typer av avtryck. Acke markerar att
Vulcan varit där och Hans som kommer upp först stannar och sätter ner fötterna, vänsterfoten bara
försvinner med hjälp av rullgrus. Tack och lov för motorbågarna!

När man ser sig runt finns det många höga berg, det finns faktiskt 120 toppar på minst 2000 meter.
Nästa anhalt är Calacuccia där faktiskt bensinstationen är öppen och det är samtidigt läge för lunch.
Vägen Calacuccia till Corte är en canyon, där vägen nätt och jämt klänger sig fast på bergväggen, på
flera ställen är vägen skapad så att husbilar och bussar endast mycket precis kommer fram. Denna
väg är värd hela resan. Till sist tar superlativen slut.
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Vi kör till Corte centrum och parkerar på Place Pascal Pauli, hans staty står i mitten.

Han kallas ”U Babbu di Patria” landsfadern, och ledde Corsica
under den korta tiden av frihet och oberoende på slutet av 1700
talet. Corte var huvudstad under frihetstiden.
Corsica, Corse eller Korsika har ett omtumlande förflutet
med många olika härskare, främst Italienska stadsstater
såsom Pisa och Genua samt Frankrike, och en kort tid av
oberoende. Det kom att tillhöra Frankrike pga. att Genua
fick ont om pengar och sålde ön. Frihetskampens symbol
kallas ”moorhead”.
Många namn på städer och byar verkar mer Italienska än
Franska och det finns ett särskilt Korsikanskt språk. Alla vägskyltar är 2-språkiga, oftast är det
Franska namnet översprejat samt att skylten är sönderskjuten med gevär eller pistol, ofta med
mycket grova kaliber. Det är inte så många år sedan det fanns en aktiv och våldsam frihetsrörelse
som kastade lite bomber då och då. Men har lugnat ner sig nu förtiden.
Vi parkerar runt statyn och våra MC väcker vederbörligt intresse dels för modellerna och dels på att
vi har små svenska flaggor på packningen.
En läsk på serveringen samt lite koll
av krimskramsbutikerna. Nu bär det
av söderut mot Vivario och strax
efter svänger vi vänster. Vi tror att
Lars-Åke:s GPS skojar med oss och
är på väg att vilja vända. Uppe på
höjderna håller lokalbefolkningen på
med skogsavverkning. Samtidigt som
berget lutar 70 grader. Det är dessutom
mycket varmt. Vägen har extremt dålig
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beläggning och består av ideliga kurvor, man
får verkligen koncentrera sig för fullt på sin
körning, positivt är dock att det är mycket få
möten.
Denna vägtyp pågår fram till Ghisoni och
blir därefter något mera normal. Slutsträcken
ner till Ghisonaccia är förmodligen världens
längsta raksträcka. I alla fall i dessa trakter på
Korsika.
Dagens sista etapp går ner till Solenzara på
Östkusten och till en anläggning som heter
Mare & Festa där vi har bokat en bungalow.
Anläggningen har Hotel, Restaurang, kafé
och många bungalows i olika storlekar. Efter
att ha lyckats få av oss alla kläder så tar vi oss
raskt ner till stranden. Den som ligger direkt
nedan för är dock en besvikelse. Hans lägger
sig dock ner i vattnet där det finns mycket
lite sandbotten som precis motsvarar hans
storlek. Genom att rulla runt går det att bli
våt på hela kroppen.
Bungalowerna finns i olika storlekar och vår
kostade per dygn 95€ inkl den ”överdådiga”
franska frukosten, vilket är mycket
överkomligt.
www.hotel-residence-corse.com
Vårt betyg på boendet:

På genomfartsgatan finns flera matställen som vi utnyttjar under våra dagar där. De erbjuder mycket
god och trevlig mat, och ser ibland ut som rena konstverk.

Till maten dricker man kallt lokalt odlat rosevin eller det lokala ölet Pietra. Om man istället vill
gynna multinationella företag dricker man Heineken.
Vårt betyg på maten:

18/9. Nu kunde vi köra en hel dag utan packning! Vi bestämde oss för att köra till Bonifacio som är
den sydligast belägna staden. Ingen särskilt upphetsande väg, efter våra tidigare erfarenheter. Själva
Bonifacio är däremot en upplevelse. Staden ligger på kalkstensklippor med lodräta väggar ner i
havet. Svårt att beskriva, bättre att visa lite bilder.

Bilden ovan till vänster visar att det inte är långt till Sardinien.
Bonifacio är faktiskt en riktig turistfälla med
smala gränder och massor med restauranger
och småaffärer fulla med krimskrams till
höga priser. Det är dock väldigt trevligt att
vandra runt här.
Vi körde ner mot hamnen och då fick vi göra
en 180 graders sväng med backe ner i kanske
12-15 % lutning. Här nere avgår färjorna till
Sardinien, det tar ca 1 timma dit. Några få
extrema lyxbåtar låg kvar i hamnen. Annars
lite avslaget i slutet av sommaren

Nu blev det stora vägen N196 norrut på västsidan. I fullt solsken och rätt så varmt. I högerkurvorna
där man ofta rundade lodräta klippväggar kunde man känna den enorma värmeutstrålningen som
kom från dem.
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Vi stannar på infarten till Saterne och beundrar kyrkogården. Många familjer har byggt ett stenhus
där man begraver sina anhöriga, många verkar varit i bruk i hundratals år.

Vi fortsätter förbi Propriano till Filitosa som är en bosättning med 8000 åriga anor. Undra om vi är
släkt med de som bodde här? www.filitosa.fr
Bilderna säger mer än ord.

Tillbaka till Solenzara kör vi på småvägar som vi trodde inte fanns. Vi är övertygade om att vi
kommer att få byta ut våra styrlager när vi kommer hem. Här kommer vi plötsligt in ett område som
tidigare i år har drabbats av skogsbrand. Det är förstås omöjligt att släcka, bergen lutar 70 % och
det finns inget vatten. På ön finns det gott om Sapeurs Pompiers som brandkåren heter här. De får
förmodligen inrikta sig på att försöka begränsa spridningen i kanterna.

Vi kör via Quenza och Zonza, och passerar Col de Bavella med en magnifik utsikt. De sju nålarna
kallas topparna varav den högsta är 2134 m och högst på södra delen av ön.

Vi stannar till vid sidan om vägen, Lars-Åke kör över en hög asfaltskant och fotstöd är överskattat,
det behövs inte när man har CT.
19/9 Kör vi inte en endaste meter! Först så tvättar vi underkläder t-shirts mm i badkaret med Y3.
På förmiddagen badar vi på stenstranden. Efter lunch upptäcker vi att det finns en suverän
sandstrand bara några hundra meter bort och där tillbringar vi en stor del av eftermiddagen. När
vi är tillbaka noterar vi att våra tvättkläder torkar dåligt trots värme och sol, men det är också hög
luftfuktighet. Även cyklarna får sig en liten puts denna dag.
På kvällen packar vi ihop det mesta
för att vara beredda att kunna köra
direkt nästa morgon.
På denna plats skulle man kunna
stanna ett par veckor!
20/9. kl 9 startar vi för att köra ca
12 mil till Ajaccio på västkusten.
Delvis blir det samma väg som vi
tog åt andra hållet den 18/9.
När vi lunchar nära toppen på Col
de Bavella sitter vi nästan på vägen.
En stor turistbuss försöker passera
men en ung korsikansk flicka har
parkerat mitt i kurvan. Bussen
häktar tag i bilens backspegel som flyger loss. Bussen
kör bara vidare. Dessa stora turistbussar mötte vi på
många ställen och det värsta var i vänsterkurvor runt en
klippa, ingen ser något, bussen bara tutar och tar upp
hela vägbanan. Så det gäller att vara alert.
Lunchmacka som serverades när vi var på hembesök
hos Grimaldi, vi såg dock inte till Tony!
På riktigt många ställen här finns det camper som har
canyoning aktiviteter inkl bergsklättring, verkar var mycket
populärt bland ännu yngre än oss. Dessa canyon är uttorkade
floder där det endast finns mycket lite vatten vid denna tid på
året, skulle vara intressant att se floderna i Mars eller så, fulla
med vatten i fritt flöde.
De ursprungliga 12 milen blir betydligt längre och vi är inte
framme i Ajaccio förrän ca kl 15. Det beror till stor del på
den förvirring som
GPS:en skapar. Ibland
väljer den vägar som
kanske är den kortaste
men definitivt inte den
snabbaste.
Samtidigt
gjorde GPS:ens val
vid flera tillfällen att vi
hamnade långt ifrån
allfartsvägarna
vilket
gav oss nya vyer och
erfarenheter.
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Färjan går kl 21 och vi flera timmar för att se lite av staden. Vi besöker Napoleons familjs hem.
Här möter vi det verkliga Korsikanska svinet. (svinen) Vi undrar om det är här som Adler har fått
inspiration!

www.napoleon.org/en/mag azine/
museums/files/National_Museum_the_
Bonaparte.asp

Lars-Åke gör hembesök

Vi beskådar också en brand i en restaurang. massor med brandbilar och brandmän, vi ser ingen eld
men en hel del rök.

Parkering på kajen i Ajaccio, hela tiden massor med folk som hade frågor om varifrån vi kom, och
vart vi skall.

Besättningsmännen fixar fina bilder på sina MC att sända hem till sina tjejer
För den som vill besöka Korsika så finns det charter, Langley resebyrå kör till Calvi och Ille Rousse.
Ryan air kör från Göteborg (Säve) till Alghero som ligger på Sardinien och man kan enkelt ta färjan
till Bonifacio för att sedan hyra MC på platsen. Det finns även andra lågprisbolag som flyger på
Korsika.
21/9 Vi landstiger i Toulon i gryningen.
Vi kör via Draguignan till Grand Canyon även kallat Gorge du Verdon, som är ett bergsmassiv där
floder har gröpt ur berget och bildat ett fantastiskt landskap. Klippväggarna är lodräta och som
mest 800 m höga. Vi finner en restaurang som hänger över klippkanten och äter en god Lasagne.
Precis när vi ätit kommer ett militärplan, troligen en Mirage, och flyger nästan nere i canyonen i hög
fart, ljudet blir enormt. Till och med personalen blir chockad.
Detta var väl värt ett besök, och rekommenderas. Området ligger rakt söder om Digne.
www.provenceweb.fr/e/groupes/verdon/gorges.htm
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Touren fortsätter på Route Napoleon, det vill säga den väg som Nappe tog när han kom tillbaka
från Elba. Här finns statyer och minnesmärken överallt där Napoleon dragit fram och han sägs ha
övernattat överallt.

När vi närmar oss Grenoble hamnar vi i en
backe som är ca 5 km lång med en lutning 12 %.
Omkörningsförbud samt att tunga fordon måste ta
en annan väg. De flesta kör lugnt och fint, men mitt
i backen kommer en fransk MC polis i full fart och
längst ner ser vi honom tillsammans med bilar som
trotsat omkörningsförbudet. När vi ser MC polisen
blir LÅ och Hans byxis och stänger samtidigt av
våra extraljus.
Efter Chambery svänger vi av mot Aix-le-Bains
och finner Week-end Hotel precis i strandkanten
av en sjö som heter Le Bourget, restaurangen heter
förövrigt Les Pieds dans le Eau (fötterna i vattnet).

Äter nått entrecoteliknande som nästan inte verkade vara riktigt avlivat, men de hade gott
öl. Tur för änderna att vi åt utomhus, ja visste inte att änder äter andra halvdöda djur.
www.weekendhotel.com

Hotellet var dock värt ett besök och vårt betyg på hotellet blir:
22/9 Till Geneve , så är vi i Schweiz igen. Hans mobil fungerar så snart vi lämnar Frankrike.
Passerar Lausanne och vid Orde tar vi väg N9 över bergen till Frankrike igen och Hans mobil
slocknar förståss. Trevliga varierande vägar. Vi passerar en imponerande försvarsanläggning från
svunna tiden. Fort-de-Joux började byggas 1034 som befästning och blev senare fängelse under
franska revolutionen.

Strax därefter finner vi världens bästa drive-thru i Pentarlier. Brasserie de la Poste. Givetvis äter
vi anka till lunch. Följer väg 437 efter floden Doubs som har grävt sin fåra genom lösa berglager
och skapat en spännande väg genom landskapet. På vägen vid St Hippolyte träffar vi på en ren
”racerbana” för MC. Vi kör nerför och möter MC som kör våldsamt fort uppåt. Vid Montbeliard
blir det så en bit Autoroute innan vi kör på mindre vägar mot Colmar området i hjärtat av Alsace .
Här är det full aktivitet i vingårdarna med såväl manuell som maskinskördning. Alsace eller Elsass
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som det heter på tyska har bytt ägare många gånger genom århundraderna, t o m svenska trupper
besatte området under 30 åriga kriget. Vi hamnar i Turckheim på hotell des Vosges centralt i byn.
Vi äter och dricker mycket gott på en trevlig restaurang med namn Caveau du Vigneron.
www.hoteldesvosges.fr
Vårt betyg på hotellet:

Vårt betyg på restaurangen:

23/9 Bestämmer oss för att köra vidare, det ryktas om sämre väder i antågande. Först en bit med
vingårdar runt om oss som sedan övergår till först fruktodling, därefter majs och sedan boskap.
Utan större äventyr hamnar vi så i Tyskland igen och Hans mobil börjar omgående fungera när vi
lämnar Frankrike.
En härlig tur i Moseldalen. När man först kör i dalen blir man osäker på om man kör åt rätt
håll eftersom vägen som slingrar sig efter floden kan ha riktning i alla väderstreck. Även här är
skördearbetet i full fart. Traktorer på vägarna full lastade med druvor eller tomflaskor. Soligt och
härligt. Här finns massor med uppställningsplatser för husbilar. På ett ställe gick det lamadjur och
betade tillsammans med ponnies. Mycket folk som cyklar mellan de olika byarna, och gott om
kaféer, vinbarer, mm, där man kan vederkvicka sig efter den ansträngande cykelturer. Men det var
inget för oss.
Sent på em. kommer vi till Traben –Trarbach och hotellet zur Goldenen Traube . Innan vi ens har
hunnit få av oss hjälmarna kommer frun ut och bjuder oss på ett iskallt glas moselvin. Hon talade
lite svenska med oss. Vi frågade hur hon lärt sig det, jag har gått Kungsleden. Fanns det så många
att tala med där?
www.traben-trarbach.de

Vi går en tur i byn, hittar en affär där vi alla köper någon flaska vin samt specialtillverkad senap
baserad på vindruvor.

Vi äter en mycket god middag på hotellet på uteserveringen, får dock springa in tillslut när det
kommer ett praktfullt åskväder. Äter dessert inomhus och värden Richard spelar Lilli Marlene på
sin fiol så vackert så att inte ett öga är torrt.
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Vårt betyg på hotellet med restaurang:
www.allmacherhotel.de/
24/9 Betydligt sämre väder i antågande. Vi bestämmer oss för att försöka
köra till Travemunde nästa dag, 68 mil. Vi vaknar till regn, som håller
på under första timman. Sedan lättar det och är rätt så bra väder under
dagen för att under eftermiddagen och kvällen bli konstant hällregn. Vi
lämnar Autobahn för att istället köra på småvägar via Celle, Luneburg,
Lauenburg och Ratzeburg till Lubeck och Travemunde. När man kör på
Autobahn får man vattnet på sig flera gånger om, först som regn sen
också i form sprutet från alla fordon, man kan ej köra fort. Vi kommer
dock i tid för att komma med färjan till Malmö. Erfarenheten av Vulcan
allvädersställ är mycket positivt. För de som har ruta är det ännu bättre.
Semestergas på alla CT som var med var en mycket positiv erfarenhet.
25/9 Medan vi äter frukost tränger vi in i Malmö. Vädret i Sverige var
mycket stabilt denna förmiddag, temperatur 11-13 grader och kraftfullt
regnande.
Nu kände vi att vi verkligen var hemma igen.
Vi har kört knappt 500 mil x 3 alltså knappt 1500 mil och vårt allvarligaste
tekniska problem var när Lars-Åkes dragkedja i jackan hängde upp sig.
Ja så var vi hemma igen. Tvätta hojen, tvätta kläder. Kolla upp ekonomin.
Ett snabbt överslag ger en kostnad per gubbe på ca 17.000 för färjor, bensin, vägavgifter, mat och
hotell. Till detta kommer vad vi lagt på inköp av hemtransporterat vin, gåvor till närstående och
annat slöseri.
Våra fantastiska Vulcan MC klarade resan galant trots den på många ställen besvärliga terrängen.
Bensinförbrukningen låg strax över eller under 0,6 l/m Ackes 1600 drog minst och Lars-Åkes
1600CT mest. Totalt körde vi 460 mil
Som vanligt hade man för mycket packning med sig. Vi hade alla kläder med hem som var oanvända.
Visst vi tvättade en gång, men det hade vi kunnat göra fler gånger. Eller slängt och köpt nytt!
Tidpunkten på året för resan var perfekt, lite kallt på kvällen första dagen, men sedan ett stabilt och
bra väder. Tillräckligt varmt för att kunna bada men inte för varmt för att ha skyddskläder på sig.
Skall vi ut å köra någon mer sväng framöver?
Säkert, detta är starkt vanebildande!
Vi som körde,
Acke
Lars-Åke
Hans
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