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Mot Frankrike
2008, juli 5, lördag
Inte mot Frankrike. Vi styr mot Frankrike.
För två år sedan var det den trogna Citroën 2CV'n "Omar" som tog oss 623
mil till Medelhavet tur och retur. I år är det den franskklingande "Didi", även
hon en Citroën 2CV från 1985, som ska ta oss till Poitiers och tillbaka.
Denna gång har vi tagit bort baksätet och lämnat kvar hemma samt utökat
madrasstjockleken i sovavdelningen med nära 50%, till 10 cm tjocklek. Med
Didi förväntas total komfort.
Den 12:e juli ska vi vara i la Chapelle Moulière på gården la Pomme d'Or,
där vi hyrt en boning benämnd Stallet i en vecka.
Resan dit tar den tid den tar. Vägen är ej utstakad. Det är dagen och vädret
som bestämmer stegen. I Didi ingår en rullande boning, vatten, enkel toalett,
220 volt, sovbädd, bord, stolar och mobilt Internet. Ordet husbil faller över
läppen, men hejdas i sista stund. Husbil är stort och tungt. Egenskaper som
inte har med Didi att göra.
Dagen till ära publicerar Svenska Dagbladet statistik över var farliga fordon
körs.

Vi noterat att svensk media symbol-iserar farliga fordon med en Citroën
2CV. Det gäller att hålla liv i farlig-hetsparanojan och bekräfta fördomarna
kontinuerligt.
Vår framfart kan följas dagligen här på jepeblog.
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Bingsmarken
2008, juli 6, söndag
Vi har hamnat på Sveriges riviera.
I Bingsmarken finns en camping på skånskt vis. Det är mest skånska infödingar här. Det hörs.
Lördag kväll innebär Karaoke, där alla oavsett innehav av stämda stämband
eller ej utstöter läten, avsedda att tolkas som sång. Det är mat, det är sprit och
det är sång, och alla är väldigt glada.

Vår Didi finner en plats på tältplatsen. Som vanligt inträder frågan i
campingens receptionen huruvida vår boplats ska klassas som tält eller husbil.
Denna lördag kväll blir det tält och stämningen i luften gör att vi inte behöver
lösa det annars obligatoriska Campingkortet från Svenska turistföreningen.
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Husrum i Husum...
2008, juli 6, söndag
...blev det inte.
Några mil längre ned längs den tyska nordsjökusten råkar vi hamna i LoheRickelshof, som inte är något alls, förutom att där finns Gasthaus Yvonne med
restaurangen Döperhaus mittemot. Underbart lugnt, fräsch och skönt för två
kroppar som tillryggalagt dryga 45 mil, över tre broar och genom tre länder.

På restaurangen serverades kall öl.
Idén är att ta sig över vattendraget som går från Nordsjön och in i Hamburg,
utan att passera Hamburg och därigenom komma fram öster om Bremen för
vidare färd ned mot Holland. Hur och var det ska ske är ännu under
utredning.
Höger hjullager på Didi har börjat låta, likt en sång. Det indikerar att lagret
är slitet och att det kommer att gå sönder. Frågan är bara när det ska ske. Om 3
mil eller om 1000 mil.
Med fånga dagen som ledord är ett hjullager inget bekymmer förrän det är
ett bekymmer.
Över Elbe
2008, juli 7, måndag
Vi missade Hamburg.
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Precis som planerat missade vi Hamburg och fann färjan rakt över Elbe från
Glückstadt till Wischafen. De 8 Euro som resan kostade hade vi inte, i
kontanta pengar. Det var bara att backa ut från färjan och uppsöka
bankomaten i byn, sen tillbaka och på 30 minuter var vi på andra sidan, Elbe.
Att Didi inte är som andra fordon torde ha framgått, men att hon ställer sig
på tvären på färjan visste inte ens vi.

Didi tvärar.
De tyska småvägarna är stora på så vis att stora långtradare (LKW)
trafikerar dem frekvent. Vi hamnar mellan en mjölbil och en dansk
långtradare. Mil efter mil, tills Autobahn nr 1 tar vid och för oss raskt till
Lingen, nära gränsen till Nederländerna.
Den dagliga hälsokontrollen av Didi ger denna dag ett fynd i form av en
bensinslang som av värmen kommit att likna en nyplöjd åker, med sprickor
nära bristningsgränsen. Som av en händelse finns en ny slang i verktygslådan.
En av de gamla slangklämmorna går av vid demonteringen. Vår rumsvärd
denna natt tar då cykeln och beger sig till sin bilhandlare, återkommer fem
minuter senare med en slangklämma. Vielen dank! Sehr dank! Tacksamheten
är stor och vips är den nya bensinslangen på plats.
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Vad det anbelangar det förmodade slitna hjullagret, verkar det inte vara
något synbart, kännbart eller hörbart fel. Tiden får utvisa förloppet.

Torr och sprucken bensinslang.
Motvindsteknik
2008, juli 8, tisdag
Det blåser i Europa.
Tyskland, Nederländerna och Belgien har blåst. Det blåser från sydväst,
vilket troligen beror på att den varma luften från söder är på väg. Med blåsten
följer regnskurar. Och med allt detta följer att välja teknik, när man kör 2CV.
Kompakt motvind sänker farten från 90 km/tim till 70 km/tim med samma
gaspådrag. Här gäller att finna lä, åtminstone. Ännu bättre om medvind
kunde uppbringas, vilket det kan.
Europa är täckt av lastbilar, långtradare, tankbilar och allehanda stora
fordon, som har ett gemensamt. De skapar en fin liten lagom luftficka bakom
sig, när de brakar fram i motorvägsfart. I den fickan passar Didi perfekt.
När en långtradare kör om och svänger in framför ökar farten med
automatik med 20 km/tim utan att gasfoten rör sig en millimeter. Tekniken är
att ligga kvar med optimalt avstånd från framförvarande fordon. Det är ren
energibesparing och tekniken borde klassas som grön körning.
Polisen i Eindhoven har idag fått se hur en blå svensk 2CV glatt griper sig
an nyttjandet av en bussfil. Dessutom lurades en bakomvarande bil att göra
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samma resoluta tilltag. De två Eindhovska poliserna fick raskt lyfta sig ur
bilen och förklara att vi var i en bussfil, vilket vi visste eftersom en skylt med
den ungefärliga texten "alla riktningar" ledde oss in i en bussfil i jakten på
vägen till Antwerpen. Backa, vända köra ut och vips är alla skyltar med någon
som helst ledning om vart Antwerpen finns borta. 10 minuters kreativt
körande befriade oss från Eindhoven. Vi visste då inte vad som väntade i
Antwerpen.....
Nu är vi äntligen i Frankrike.
Frankrike
2008, juli 9, onsdag
Det är Frankrike hela dagen.
Landskapet i norra Frankrike är som taget ur "Hemliga armén". Ur varje
buske och vid varje vägskäl syns skuggorna av forna stridvagnar, tyska
soldater och franska motståndsrörelsen. Decennier innan utkämpades här
första världskriget med det berömda slaget vid Somme, där soldater från
Englands alla forna kolonier deltog.

En av oändligt antal kyrkogårdar över stupade soldater från slaget vid Somme.
Didi är i hemtrakter. Det märks när hon gungar fram över det böljande
landskapet på de franska D-vägarna. D-vägar är mindre vägar av varierande
kvalitet. Dagens lunch intas inne i Didi, då temperaturen är blott +18C och
blåsten fortfarande märkbar.
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Ost, bröd och juice har sin naturliga plats på instrumentbrädan.
För att smälta födan krävs kaffe. I den mest oansenliga lilla by lyser skylten
restaurang framför våra ögon. Två "café noir" ger den kick som behövs efter
några timmars körning. Från bardisken kastas ögonen på en skylt med texten
"toilette" hängande över en dörr. Dörren leder rakt ut på en gårdsplan, och i
andra änden av gårdsplanen syns nästa skylt med texten "toilette" ovanför en
säkerligen 100 år gammal dörr, med rostigt låsvred. Bakom dörren finns den
mest basala toalett som tänkas kan. Problem uppträder endast för den som
låtit skämma bort sig med svensk klinisk toalettsits.

Den lilla byn Verneuil sur Avre blir vår plats för natten. Byn har ett motell
med dubbelrum och gratis trådlöst internet för 35 Euro. Hela byn är totalt
lugn. Vädret växlar och värmen börjar kännas och himlen blir blå. På en
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stenmur växer en märklig blomma med tilltalsnamnet "Passionsblomma". En
mycket passande blomma för en afton i en fransk liten by en sommarkväll.

Passionsblomma.
Och alltihopa är Frankrike.
Val de Loir(e)
2008, juli 10, torsdag
Det finns både Loir och Loire.
Loriefloden har en biflod som heter Loir, utan e på slutet. Bara för att
förvirra för den som likt vi förirrat oss hit, till Loire med e på slutet.
På helt underbara små vägar, där Didi känns andas hemlandsluft och finner
sitt rätta jag, gungar vi fram. Gupp och sväng efter gupp och sväng. En helt
normal fransk lantlig väg, som absolut inte får utgöra ett hinder för en fransk
bilförares genuina beteenden.
En framförvarande bil i Frankrike, är inte en framförvarande bil. Det är en
symbol, en markör, för något som kan köras om. Det är nerven i fransk
bilkörning, där man alltså inte åker bil. Man kör bil. Och man kör för att vinna,
för att köra om.
Vår lilla 600-kubiks, 28 hästars, Didi, får ofta se sig slagen på raksträckorna,
då hon förvandlas till just en symbol för omkörning. Men i kurvorna, när nya
elektronifierade fordon, av icke-franskt fabrikat utan väghållning, syns kränga
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kan vi helt enkelt bara vrida på ratten och lita på att Didi kommer att ta oss
genom kurvan utan minsta protest och utan att behöva minska på hastigheten.
Det går upp och det går ner på rutten mellan Evreux och Saumur, där vi nu
funnit en fyr-stjärnig camping, på höjden ovanför själva floden Loire, med e.
Grönskan är enorm och på sista utförslutningen ner mot floden ersätts
majsodlingarna av vinfält.
Det måste vara något med majs. överallt odlas det majs. Förutom att kan
man kan äta kolvarna, som fastnar i tänderna, eller majsolja till maten måste
det vara något mer med majs. Utan att veta leder spekulationerna till att EU
ger bidrag till majsodlare, vilket skulle kunna vara ett sätt att få fram "grön"
olja i klimathotshysterins tidevarv. Men det vet vi inte. Det är bara
funderingar och antaganden, som mycket väl kan vara riktiga utan att vi vet
om det.
Till kvällens medhavda engångsgrill har det kompletta varuhuset Leclerc
försett oss med färdiggjorda grillspett, brieost, sallad, färdig coleslaw och
naturligtvis en flaska vin från Val de Loire, med e.

Camping á la Loire
2008, juli 11, fredag
Camping du Chantepie, heter campingen.
Den ligger på höjden ovanför lilla staden Saumur, invid Loire-floden.
Utsikten är hänförande. Så pass att det vore helt opassande att försöka göra
den rättvisa med en mobiltelefonkamera.
Här finns holländare, holländare och åter holländare. Som om hela Holland
är ute på camping, förutom en och annan domderande och ljudlig tysk väl
avvägd med en kontinuerligt tjattrande italienare. Och så vi tysta skandinaver,
som vi förstår att våra campinggrannar kallar oss när de ser lilla Didi på den
stora rutan vi blivit anvisade för camping.
Himlen är grå, med blågråmörka moln i kanten som sakta sveper sig mot
oss. Ska vi klara oss utan regn, eller? Lagom när de från Leclerc införskaffade
grillspetten börjar närma sig ett ätbart stadie känner vi första droppen. Sen
droppe nummer två och sen....Nöden är som bekant uppfinningarnas moder.
En medhavd transparent lätt presenning uppspänd i varsitt träd på ena sidan
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och i Didi's hållare för bakluckan på andra sidan, bildar ett perfekt regnskydd,
när vi fortsätter måltiden som om inget hade hänt.

Natten innehåller regn. Hela natten. Smattret mot Didi's tak ger ett behagligt
bakgrundsljud att somna till. På morgonen kommer solen och föser bort
regnet och vi kan torrskodda tas oss an frukostlagning under presenningen,
för säkerhets skull.
Vägen utmed Loire övergår i vägen utmed Vienne, som alltså är namnet på
nästa flod, som fortsätter in i nästa departement med samma namn som floden
- Vienne.
Majsoldingarna och vinodlingarna har nu kompletterats med
solrosodlingarna, som får bilda den sol vi ser denna mulna dag.
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Chauvigny
2008, juli 12, lördag
Strax sydöst om Poitiers ligger byn Chauvigny.
En fransk by består, som regel, av gatan genom byn och ett torg (la place)
där marknaden uppförs varje vecka. I närheten finns också, som regel,
borgmästaren hus (Hotel de Ville), som alltså inte är Stadshotellet. Chauvigny
följer denna gängse bymodell.
Utmed huvudgatan, Rue du Marché, finner vi vårt hotell för natten - Le
Lion d'Or (Guldlejonet). Ett hotell så franskt som ett franskt hotell kan bli. I
receptionen sitter hon som har har hand om hotellet. Den obligatoriska
madamen, som regisserar hela föreställningen, som har kommandot och som
kan ta beslut, ordna, fixa och säga både ja och nej.
Le Lion d'Or har dessutom en egen restaurang, till vilken vi beställer bord
för kvällen. På förfrågan om när vi vill äta svarar vi "sept heure" (19.00) och
blir då vänligt informerade, av damen som sköter allt, att det går inte.
Restaurangen öppnar först kvart över sju. Bra, bien, bonne, vi tar det.
Klockan 19.25 gör vi entré och blir visade till bord nr 6, för två, av damen
som sköter allt. Runt oss är borden befolkade av asiater, engelsmän, tyskar och
genuina fransmän och fransyskor. Alldeles bakom sitter en, med våra ögon
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sett, ensam gammal dam, så späd och skör, med ondolerat hår. Nej, hon är
inte ensam. I Frankrike är man själv, vilket är självvalt. Att äta själv på
restaurang en fredag kväll i Frankrike är helt normalt. Det går att sitta utan att
läsa en bok, titta i tidningen eller pilla med mobiltelefonen. Ät själv och njut av
friheten. Den gamla damen konverserar försiktigt och med ljus pipig röst med
grannbordet, som är klart franskpråkigt. Restaurangen är njutbart tyst. Ingen
bakgrundsmusik. Det är bara människornas röster som hörs som ett dovt surr.
Vårt vin för kvällen väljer vi från regionen. En Merlot från Haute Poitou,
som alltså är övre delen av departementet Poitou-Charente.

Varje lördag har Chauvigny marknad. En typiskt fransk marknad där allt
som kan säljas och någon vill köpa kan förekomma. Här träffas stadens
franska tanter och rödbrusiga herrar. Det kindpussas och samtalas
kontinuerligt. Bonjour, madame! Ca va? Bien, et vous? Bien, aussi. Au revoir.
Vi köper morötter, meloner, ost, vin, tomater och bönor. Vi avstår från
levande höns, gräsklippare, verktyg och kläder.
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Från vänster: levande hönor och kycklingar, gräsklippare och kläder.
La Pomme d'Or
2008, juli 13, söndag
Vi är på äpplet av guld, guldäpplet - La Pomme d'Or.
På jorden, i Europa, i Frankrike, i regionen Poitou-Charente, i byn la
Chapelle Moulière, på gården La Pomme d'Or har vi uppslupet slagit oss ner.
Här förblir vi i en vecka framöver, med tillgång den del som kallas Stallet, för
att det varit ett stall. Nu ingår vi i stallet. Inga anmälda andra gäster på gården
kommande vecka, ger oss nära exklusiv tillgång till allt.

Stallet - vår boning.
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"Vår vision är att när ni kommer till La Pomme d'Or så lämnar ni vardagen
och problemen för att komma in i en lummig oas där tiden står still. Här skall
man bli ompysslad och må bra. Alla ska vara nöjda efter sitt besök.",
deklarerar vårt värdpar intill en välkomnande flaska vin.
Det är en lummig oas, där tystnaden endast avbryts av fåglerkvitter eller
gårdens tupp Balthazars galande över sina fem hönor Beda, Bella, Bianca,
Bönan och Bruttan. Något avlägset jetplan flyger förbi och missar oasen.
Alla sorters växter tycks finnas. Fikon, päron, körsbär, krusbär, vinbär,
tomater, dill, anis, nypon och squash. Av den senare får vi två exemplar, som
grundmaterial i dagens lunch tillredd på den femlågiga, 120 cm, breda
stallspisen.

Squash fräst i smör och vitlök, med korv. Sallad därtill och ett glas rosé. Till lunch.
För 60 år sedan
2008, juli 14, måndag
För 60 år sedan visades något som skulle påverka bilvärlden.
60 år senare sitter jag här med ett jublieumsnummer av tidskriften "2CV", i
en så fransk trådgård som bara tänkas kan. Den 7:e oktober 1948 visades den
första Citroën 2CV för allmänheten på en bilmässa i Grand Palais i Paris. 42 år
senare serietillverkades den sista 2CV, i Portugal, och rullade av
monteringsbandet den 27:e juli 1990. Det är från denna 42-åriga släkt som Didi
härstammar. Där har hon sin familj. Hon var tänkt, konstruerad, och tillverkad
för det här, där vi är nu. Didi är hemma.
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Jubileumsnummer för 2CV 60 år.
Och inte bara Didi. Jag, vi är hemma här. Det är bara så. Det ter sig
fullständigt naturligt. Så pass naturligt att utan att tänka använder jag
stundtals franska ord. Pardon, oui, merci - orden rullar ut ur munnen.
Ordet assimilation gör entré i mitt huvud. Anpassning, men det handlar inte
om det. I Frankrike görs inga anpassningar. En anpassning är alltför offerrik,
ett alltför underdånigt beteende. I Frankrike är det människan, individen som
bestämmer, utan att göra avkall på gemenskapen, i den femte republiken, som
bildades av Charles de Gaulle och Gaullisterna, som idag har bytt namn till
UMP, till vilket president Sarkozy säger sig tillhöra.
För övrigt hade Charles de Gaulle alltid en 2CV i sin ägo på gården i
Colombière des deux-Eglise. Om Sarkozy har någon 2CV är för mig okänt.
Han borde ha en. Det borde alla, med en gård, 60 år senare.
Nationaldagen gränslöst
2008, juli 15, tisdag
Det går inte missa den dagen. Den 14:e juli.
Till minne av stormningen av Bastiljen 1789 firas den franska nationaldagen
utan gränser. Det finns helt enkelt ingen anledning att begränsa sig. Är det fest
så är det.
Presidenten samlar till stor parad utmed Champs Elysées parat med franska
flygvapnets split över Triumfbågen med rök i trikolorens färger. Magnifique!
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Klockan nio på kvällen drar den av presidenten arrangerade grandiosa
konserten invid Eiffel-tornet igång med 600000 i publiken. Allt direktsänds i
France2, som vi beser en kort stund innan de lokala gränslösa festligheterna
tar vid i Chauvigny.
Kommunen Chauvigny har 8000 invånare och iscensätter ett fyrverkeri, som
är mycket mer än det svenska ordet fyrverkeri beskriver. "Feu d'artifice"
signalerar att det handlar om en föreställning.
Klockan 10 på kvällen samlas alla, känns det som, i stadsparken ("Jardin
public") för att först lyssna till den lokala mässingsorkestern, som inte spelar i
bara mässingen. Konserten avslutas med den franska nationalsången Marseillaisen, varpå följer förställningen med stort F.
Stadens medeltida borg är svagt upplyst och från ett imponerande högtaleri
strömmar röster, musik, ljud som en dramatisk inledning på ett dryga 20
minuter långt fyrverkeri, som är mycket mer.

Den medeltida borgen före föreställningen.
När vi för femte gången tror att höjdpunkten kommit som en grandios
avslutning, börjar de om igen för en sjätte gång. Hela borgen lyses upp och
exploderar totalt utan begränsning. Det är helt omöjligt och utan anledning att
vara oberörd.
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Början på föreställningen.
Det är Didi som tar oss fram och tillbaka från la Pomme D'Or till
Chauvigny. Didi har fått ett ytterst slitet bromsbelägg, som måste åtgärdas. Vi
åker till ett garage i Valdivienne, dagen efter festligheterna och får snabbt och
enkelt hjälp. Verkstaden beställer bromsbelägg och ska dagen därpå klockan
14.00 byta dem medan vi väntar. En service lika gränslöst bra, som
nationaldagsfirandet.
Ca marche bien
2008, juli 16, onsdag
Det går bra, betyder det. Det gör det. Går bra, alltså.
Det går alldeles utmärkt att somna om och vakna vid halv tio tiden. Det går
lika bra att inta frukost på baksidan av stallet, med östlig utsikt över den
gamla trädgården. Lagom skuggad trots den intensiva morgonsolen.
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Den franska frukostbrickan med kaffe, youghurt, honung, bröd, croissant,
marmelad och juice.
Tuppen Balthazar och hans harem av fem hönor genomför sin dagliga
inspektion av de närvarande gästerna i stallet. Med det minimala minne en
hönshjärna kan besitta lär de sig inte att gästerna inte har någon föda att
bibringa fjäderfän. Som en protest utstöter Batlhazar ett kuckeliku, varpå
granntuppen, några gårdar längre bort svarar och vips är tävlingen igång om
vem som har bäst kuckeliku. Vi svenska gäster är sömnigt oberörda. Det går
bra, det med.

Balthazar med harem.
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Klockan 14 är det bestämt att Didi ska få nya bromsbelägg (plaquettes de
freins) på framhjulen. Försiktigt sker färden till garaget för att inte riskera att
slita på bromsskivorna. Klockan 14 slutar lunchen för den arbetande
fransosen, och en och en ses montörerna anlända till det välsorterade garaget.
"J'arrive!", ropar verksmästaren, och en kvart senare återkommer han för att
anvisa Didis vårdplats. Efter en första inspektion lämnar monsieur
verksmästaren över till en mekaniker, som letar upp några spridda verktyg i
ett garage vars interiör liknar ett bombnedslag. En skruvmejsel, en tång, en
lampa är vad som behövs. Det går bra.

Fransk mekaniker demonterar och monterar bromsbelägg.
40 minuter senare är hela ingreppet klart och fakturan på 52 Euro för arbete
och fyra bromsbelägg presenteras. Timpriset för en mekaniker visar sig vara
blott 35 Euro. Beläggen kostade 26 Euro, vilket är 10 Euro mer än om jag köpt
dem själv, vilket absolut inte gör något. Servicen och totalpriset är mycket bra.
Det går mycket bra.

Den mest slitna av bromsbeläggen bjuder denna mindre vackra åsyn.
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På vägen tillbaka från garaget gungar Didi fram över fälten, lycklig över att
ha fina bromsar, liksom dess ägare. Ca marche bien.
86:an öster om D749
2008, juli 17, torsdag
Enligt den franska geografiska indelningen är uttrycket fullständigt
adekvat.
Departementet Vienne har nummer 86, eftersom departementen får
nummer i boktavsordning. Vägen mellan Chatellerault och Lussac-lesChâteaux är en av departementets vägar och heter D749. Öster om den rör vi
oss denna dag ända tills nästa departement, Indre (36), tar vid.
Vi är de enda svenskarna. Vi är de enda som inte är från Frankrike. Inga
holländare, inga tyskar, inga belgare. Det här är en oexploaterad del av
Frankrike, långt från Rivierans ködominerade överprisade turistträngsel.
Här finns ingen kust, ingen riviera, ingen atlant. Landet är däremot fyllt av
floder. Vienne, Creuze, Gartemps och Anglin. Utmed varje flod finns
samhällen, byar, anhopningar av hus, människor och djur. Byns namn blir då
med någon form av fransk automatik bynamnet plus flodnamnet.
Vi stannar vid flodbanken i Angles sur l'Anglin - en liten by som är så
vacker och fransk att franskmätaren slår i toppen när vi får se konstnären stå
på byns bro med ett stafli målandes den intilliggande borgen. Tankarna far till
Monet, Manet, Cezanne och de andra impressionisterna.
Vår medhavda baguette fylld med gårdagens kyckling och sallad blir till en
perfekt pick-nick på den lilla ön mitt i Anglin till vilken vi vandrar till fots
över en minimal bro.
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Angles sur l'Anglin. I vänsterkant synes Didi, för dagen ackompanjerad av en gul
fransk syster.
Dagens tripp i 86:an öster om D749 avslutas med ett välbehövligt bad i
floden la Vienne, vid den publika badplatsen (la plage) i Bonneuil-Matours.

La plage i Bonneuil-Matours.
Livet på La Pomme d'Or
2008, juli 18, fredag
Det mänskliga livet omges av flera liv.
Vi är innanför muren. Den mur som omgärdar gården La Pomme d'Or. Det
är en egen värld med inte bara ett liv. Det är många liv. Hela naturen i en egen
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liten puppa. Och om det gick att sätta en glaskupol över hela gården vore det
ett eget jordklot. Till synes självförsörjande.
Ägg från hönsen. Mat från jorden, buskarna och träden. Vatten från källan.
Värme från solen. Funnes här en damm med fisk, skulle dungen av
bambupinnar vara det bästa materialet till ett metspö.

Metspö på rot
Matlagning blir en alldeles självklar syssla, när maten finns utanför stallets
dörrar. Färsk timjan och rosmarin till entrecôten stekt i smör på gaslågan får
smaklökarna att börja skrika av förtjusning. Om det inte vore för att bageriet
hade så mycket och gott bröd vore bakning med gårdens fänkål lika självklart.

Fänkål
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Utanför stallets dörr finner vi ett grönskande träd. Nej, vänta nu. Trädet är
dött och ändå är det grönt. Trädstammen har adopterat vildvinet eller är det
tvärtom - vildvinet som adopterat trädet.

Vildvinsadopterat träd
Varefter fåglarna tystnar framåt aftonen tar klockgrodornas vid, med ett
diskret pip som vore det från en brandvarnare med dåligt batteri. Pip, pip,
pip.
Hela tiden är det liv.
Som final på vistelsen på La Pomme D'Or skaldar vi
Lugna, sköna, lata dar' (ger)
Avkoppling och vi har (en)
Puls på nollkommafem O inte längtar vi hem!
Mat och dryck med mera, med mera
Mumsar vi glatt och det blir flera
Extrakilon att hem-transportera!
Drömmar blir till verkligheter
'Omgivna av otaliga växtligheter (här hos)
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Roovetes, Eva-Lotta och Peter!
Att rekommendera La Pomme d'Or är en underdrift ovärdig denna plats.
Ett besök ger rättvisa. Ett besök utan att göra något annat än att vara förblir
ordinationen för varje mänskligt liv här.
Besök på www.lapomme.eu
Raka vägen
2008, juli 19, lördag
Till skillnad från tidigare vägar är dagens väg rak.
Vi avgår från La Chapelle Moulière och styr över D-vägarna mot
Chateauraoux. Alldeles öster därom blir vägen helt rak. Totalt rak, som om
vägingenjören fötts med en linjal i handen. I 25 km är det alldeles rakt.
På norra sidan vägen ser vi grandiosa rödvitfärgade stålskelett, placerade
som i en cirkel, med en omkrets av den storlek som inte går att uppskatta ens.
Det är ingen kraftledning. Vad är det? Bilradions knapp för långvåg avslöjar.
Det är en gigantiskt långvågssändare. En sådan som vi hade i Sverige, i
Motala, en gång i tiden. Här är den kvar och i drift.
Ikväll ska det bli Chablis, skulle man kunna säga. Och det säger vi, för vi är
på Camping Municipal i Chablis. Flodvattnet porlar, pastavattnet kokar,
vinflaskan är öppnad, Didi är bäddad. Efter middagen blir det raka vägen till
sängen.

Chablis och Champagne
2008, juli 20, söndag
Vinet omger oss.
Efter vinfälten runt Saumur i Loiredalen försvann desamma längre söderut
och på vår väg österut. Nu när vi har styrt längre norrut återkommer de.
Sancerre, Chablis och Champagne är några av uttrycken som påminner om
var vi är.
Söndagar är det marknad i den lilla byn Chablis, där vi vaknar denna
morgon efter att ha lyssnat till grodornas kväkande. Två flaskor Chablis och
en bananplanta förvärvas.
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D-vägarna norrut tar oss in i Champagne-distrikten. Nu är vägen varken
krokig eller rak. Den är böljande. Det går upp och det går ner. I
uppförsbackarna får Didi kämpa. Ner på trean, sen tvåan. Allt medan
bakomvarande fordon, ansedda som moderna, vackert får vänta. Flod efter
flod passerar vi. Vinodling kräver vatten.
För varje inköp blir Didi tyngre och tyngre. Växellådan och transmissionen
tjuter lätt och i svängarna hörs ett svagt sjungande från hjullagren. Innan vi
lämnar Frankrike kommer hon att vara ännu tyngre. Vin väger som vatten.
Imorgon blir nog sista dagen i Frankrike.
La france, au revoir!
2008, juli 21, måndag
Frankrike är bakom oss, men alltid framför.
Sedan vi lämnat Sedan, som är den sista franska utposten innan
Ardennernas backar tar vid norröver, har längtan till Frankrike infunnit sig.
Ingenting är sig likt. Belgiska vägskyltars oförmåga att visa vägen, Belgiens
och Hollands totala brist på hotell och restaurang. Ingen säger längre Bonjour!
Byar och städer överfyllda och överreglerade av trafikljus, vägbulor och
stenkanter. Regn, dimma, kyla och tutande bilister, som uppenbarligen finner
oss ivägenvarande.
Vår räddning blir att stanna vid vägkanten och äta en av de från Frankrike
utmsuggalde franska bullarna med namnet "Pain au raisin" Russinbulle Mums! Vive La France!
Även Didi känner saknad. Hon fångade en fransk fjäril i flykten, som ett
minne.
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"Fjäril vingad syns på Cittran".
Till sist, efter mycken letande finner vi ett rum i Venlo, som ligger mitt det
vi kallar "gyttret". Den plats på jorden där Holland, Belgien och Tyskland möts
i en enda stor outredbar hög. Rummet hyrs ut av en kvinna, tror vi, som har
en röst liknande ett asfaltsverk. Hon, eller han, är starkt blonderad och
söndersolad och ler med sina gula tänder, fyllda av tjära och nikotin. För 60
Euro får vi ett stort rum med sittgrupp, stora sängar, stort badrum och liten
balkong. Inga andra gäster syns till och betalningen var tvunget att ske
kontant i förskott.
Imorgon fortsätter resan norrut, med Didi tappert kämpande. Dagens
bränsleförbrukning över Ardennerna gav ett snitt på 0,57 liter per mil!
Frankrike - på återseende!
Medvind och långärmat
2008, juli 22, tisdag
Tyskland är en ljuspunkt.
Att Tyskland ska komma att upplevas som en ljuspunkt säger något om
Hollands brister. Det är kallt och regnet hänger i luften. Didi, som kämpat väl,
får denna morgon belöning med oljepåfyllning och en skvätt
blyersättningsmedel till den blyfattiga bensinen samt en ny glödlampa för
höger framlykta.
Dagens frukost var otillgänglig. Ingen frukost på det som skulle kallas
hotell. Den intilliggande cafeterian var stängd för säsongen. Räddningen fann
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vi hos McDonalds. En helt öde restaurang, utan kunder, men öppen,
förplägade oss juice, kaffe, crossiant och ett bakverk benämnt Egg McMuffin,
bestående av ett formgjutet ägg, baconskiva och någon form av bröd. Som en
blixt far bilden av vår frukostbricka på La Pomme d'Or förbi, och vår situation
klarnar. Vi har lämnat civilisationen.

Frukostbricka á la Venlo, Holland.
Det är medvind. Det går fort och i kölvattnet av lastbilarna nås lätt
hastigheter på 100 km/tim utan att ha gasen i botten.
Åsynen av bagerier och ölstugor i Tyskland lindrar Frankrike-abstinensen
något. En currywurst med potatiskroketter på en grillstube smeker magen. En
kaffe och en glass, toppad med den näst sista franska bullen framkallar
välmående.
Osterholz-Scharmbeck
2008, juli 23, onsdag
En tysk mycket liten stad, norr om Bremen.
Osterholz-Scharmbeck är inget resmål. Det är nästan ingenting, om man inte
som vi råkar hamna där utmed vägen.
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Hotell Tivoli mitt i byn har så många lediga rum att de omöjligen kan
räknas. Blotta åsynen av två potentiella gäster får receptionistmungiporna att
dras kraftigt uppåt.
Hotellet är byggt i trä. Mycket trä. Mycket mörkt trä som vore det en rest
från 1945. Hotelldirektören tycks vara tekniskt intresserad. Automatiseringen
är långt gången. Dörrar öppnas, lampor tänds, rumsnumren lyser med egna
displayer bredvid de gamla mörka ekdörrarna. Rumsnyckeln är ingen nyckel
och inget numera så vanligt magnetkort. Det är ett kort som, efter att en knapp
på dörren tryckts in, ska hållas framför samma knapp, varpå dörren kan
öppnas.
Staden stänger vid 19-tiden och öppet finner vi endast en grekisk resturang
som har den godaste grekiska tallrik som smakats på mycket länge.
I korsningen av Kirschenstrasse och Poststrasse ligger Centralhalle, vars
bardisk är synnerligen hängvänlig. Bakom bardisken finner vi en dam, likt en
korsningen mellan Brita Borg och Hadar Cars. Hon är uttråkad. Vid bardisken
sitter även en troligt lokal känd förmåga. Vi kallar honom Günther. Günther
vill tala med Brita, men Brita vill inte tala med Günther. Hon svarar lätt
avmätt och fåordigt på Günthers tilltal. Brita skiner tillfälligt upp något varje
gång vi beställer två nya öl.
Som en blixt fylls lokalen av energi, när både Brita och Günther får syn på
den ringduva som frekvent besöker Centralhalle. Ringduvan sitter på taket
mittemot och verkar vänta på något. Brita berättar att hon ringt djurskyddet,
då hon tror att duvan är sjuk och alena och möjligen lider av någon sjukdom.
Vips är duvan borta och Brita berättar med alla tyska ord att hon tror att den
gått och lagt sig för att återkomma nästa kväll.
Günther har druckit ut sin femte öl och Brita vill stänga. Vi går. Duvan är
borta.
Allt utspelar sig i Osterholz-Scharmbeck, som inte är något alls egentligen,
förutom en okänd tysk by.
P.S.
Idag, den 23:e juli, fyller Didi 23 år. Den 23:e juli 1985 togs hon i trafik för
första gången i Sverige.
Hipp, hipp hurra!
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D.S.
Flensburg
2008, juli 24, torsdag
Den sista större staden, innan Danmark, är full.
Den är både full av alkohol och av människor. Det är alkoholen som drar till
stadens två köpcentra. Och med den dragkraften höjs hotellpriserna. Och med
de hotellpriserna höjs alla andra priser. Även vinpriset ökar. En flaska för 4,53
Euro i Flensburg kan köpas för 60 svenska på Systembolaget. 15 kronors
skillnad är knappt mödan värt att folkvandra till Flensburg för inköp. När vi
nu ändå är där köper vi ett antal vinboxar, som är lätta att stuva i Didi.
Istället går vi till Lidl, på hemmaplan i Tyskland. Där finns det franska
enklare lantvinet - Vin de Pays de l'Herault - för 1,5 Euro per liter. Ett vin som
säkerligen ingen vinkännare skulle godkänna, men som ett vanligt måltidsvin,
serverat i karaff, är det mycket prisvärt.
Det handlar alltså om att köpa billiga viner, som inte Systembolaget anser
sig fina nog att ta in, för att tjäna något på Tysklandsinköpen. För den som vill
köpa sprit, såsom whiskey, gin och cognac finns bra alternativ. Men för övrigt
får Tysklandsimporten numera anses överskattad.
Vi överger Flensburg snabbt och styr mot Kolding, i Danmark, där det till
slut finns ett enda ledigt enkelrum kvar. Vi tar det i besittning och förser det
med den medhavda madrassen från Didi, och vips har vi ett dubbelrum, till
priset av ett enkelrum.
Imorgon utlovas skinande sol.
Spontan cirkelslutning
2008, juli 25, fredag
Solen lyser rakt på våra huvuden.
Didi far med halva taket nedfält genom Danmark. Ett Danmark, som vi idag
ser som en transportsträcka. Lilla Bältbron, Stora Bältbron och Öresundsbron.
Och där på andra sidan öresundsbron, den svenska sidan, möter oss för
första gången uniformerad gränspersonal. De står där och granskar alla som
avser att bestiga den svenska jorden. Ingen gräns tidigare har varit bevakad,
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förutom den svenska. Varför, undrar vi, och spekulerar i Tullverkets förmåga
att tala sig varm för sin existens.
Vart ska vi ta vägen? Till Malmö och "göra stan", eller kanske vi ska åka till
Hultsfred och bo på "Majas hotell", eller eftersom solen skiner och värmen
stiger kanske vi ska campa....
Campingen i Bingsmarken, där vi intog vår första nattvila för nära tre
väckor sedan, är välbelagd. Inga husvagnar eller husbilar har en chans att få
komma in på campingområdet. Vår Didi räknas som tält, och får färmed plats
på tältområdet. Cirkeln är sluten.
Själva tältområdet är litet och där har redan flera holländare och tyskar slagt
sig ned med all sin utrustning. De har allt med sig. Det är en två-akters
föreställning att se hur de packar upp och packar ned hela sitt bohag. Deras
vana att ha det trångt gör sig påmind. Att montera tältet alldeles i närheten av
nästa tält är fullt naturligt.
Vi lyckas placera in Didi en liten ficka, med träd på bägge sidor. Denna
gång har vi mer packning än förra gången, för tre veckor sedan. Inköpen från
Frankrike och Tyskland förvaras under Didi under natten. Till tyskarna och
holländarnas stor förvåning lyckas vi installera oss och den medhavda
packningen på kortats möjliga tid. De tittar misstänksamt med undrande
blickar.

Installerat och klart för middag.
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Nattförvaring av barskåpet.
Le soleil et La Suède
2008, juli 26, lördag
Solen och Sverige.
Aldrig tidigare på tre veckor har solen skinit så intensivt och med sådan
värme. Vi tar oss norrut, över de skånska kullarna. Skurup, Hörby Höör och
Hässleholm. Didi kämpar med litet oljeläckage och ett allt mer framträdande
ljud, eller oljud, från höger framhjulslager. Snälla Didi - stå oss bi!
Väg 23 är inte längre väg 23. Jo, väg 23 finns, men den går inte från
Hässleholm till Oskarshamn längre. Den går från Hässleholm till Linköping.
Och väg 34 mot Linköping heter numera 23, också. Kartan och verkligheten
stämmer ej. Vår karta är från 1993. Och, nej vi har ingen GPS, ännu. Vi litar på
verklighetens skyltar, som vårt svenska Vägverk monterat. Ja, vi kommer till
Linköping, men där struntar vi i Vägverkets skyltning som vill leda oss runt
Linköpings stad i en stor omväg och åker istället genom själva staden, såsom
man ofta gör i Frankrikes byar.
När vi ser ett mycket vackert Sverige en högsommardag, känns Frankrike
helt plötsligt långt borta. Det är bara en vecka sedan vi lämnade Vienne, och i
samma sekund som den insikten sjunker in uppkommer ett stort tomrum. En
blandning av den sköna känslan att snart få sova i egen säng och dofterna från
trädgården i la Pomme d'Or. Tänk om vi skulle bo i Vienne, i Frankrike. Tänk
om.
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Dagens bonusbild blir en blomma, vars namn vi inte känner, från ett träd i
trädgården i Frankrike, Vienne, la chapelle Moulière och la Pomme d'Or.

Trädblomma.
Sammanfattningsvis
2008, juli 27, söndag
Det går inte att sammanfatta tre veckor.
Det är rent omöjligt att korta ner tiden, som varit. Tiden är just nu och kan
endast upplevas nu. Det som har hänt, har hänt och kan möjligen summeras
rent rationellt.
Vi summerar konsumerat:
- 5675 kilometer
- 330 liter bensin
- snittförbrukning 0,58 liter per mil
- fyra nya bromsbelägg
- 1 liter motorolja
- 9 hotellnätter
- 4 campingnätter
- 7 nätter på la Pomme d'Or
- 13 av 20 nätter i Frankrike (65%)
Vi summerar importerat:
- 44 liter vin
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- 1 liter whiskey
- 1 liter pastis
- 1 lång bambupinne
- 2 burkar Dijon-senap
- 5 flaskor vinaigrette
- 208 OB
- 1 bananplanta
- 1 citron
- 2 vitlökar
Ruttmässigt, men inte rutinmässigt, har vi åkt denna rutt:

Att åka till Frankrike och vara i Frankrike med en mycket fransk bil andas
Frankrike hela tiden. Det franska sättet att vara, att förhålla sig till sin
omgivning, till sig själv och till livet i stort skiljer sig från kringliggande
länder.
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I Frankrike är artighet, vänlighet och kontakt kombinerat med den
fullständiga tilltron till att människan är kapabel att ta vara på sig själv.
Individualism och kollektivism på en och samma gång. Jaget är inte bara
accepterat. Det är grundläggande. Utan det egna jaget finns inget att bidra
med till byn, kommunen, regionen, landet och världen. Ett bidrag innefattar
alltid kommunikation, prat, diskussion, debatt eller samtal.
I Frankrike finns tydliga strukturer, regler, ritualer till en viss gräns och
nivå. Därefter är det frihet som gäller. Exempelvis är vägskyltningen mycket
tydlig och konsekvent, men det saknas övergångsställen och oändliga
trafikregleringar. Följ grundreglerna, så antas människorna reda ut resten
själva på bästa praktiska vis, genom att tala med varandra.
Att vara i Frankrike är att vara sig själv och kommunicera. Frankrike är i alla
sammanhang både och. Både stort och litet. Både självt och i världen. Både
historiskt och futuristiskt. Både trygghet och frihet. Både självständighet och
tillsammans. Både envist och diskuterbart. Alltid både och.
Sammanfattningsvis.
2CV-service
2008, juli 30, onsdag
Det finns en tillfreställelse med att ge service till en Citroën 2CV.
Särskilt tillfredställande är det att pyssla om en bil, Didi, som varit trogen
567 mil genom Europa.
Fram med domkraften, lyft framvagnen, in med två pallbockar, sänk och så
hänger hon där med framhjulen lite sloket och avslappnat. Höger framhjul
låter annorlunda än det vänstra. Tankarna går till hjullagret, men hur mycket
jag än vill se hur lagret ser ut går inte det. Hjulmuttern sitter så fast att inte
svordomar, böner eller hot om hugg och slag kan få den att lossna. Jag smörjer
istället framaxlarna med fett, likt all den balsam hon förtjänar.
En liter motorolja har droppat bort på de 567 milen. Varför undrar jag, och
lyckas finna källan till läckan. Men vad ska jag göra åt det? Med hjälp från
kunniga människor på forum på internet lär jag mig att det ska vara
undertryck i motorn, så att olja inte ska läcka. Om undertrycket uteblir läcker
det olja.
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Ett enkelt test visar att undertryck saknas och att det däremot är övertryck,
vilket naturligtvis får oljan att pressas bort från motorns inre rum. Diagnosen
blir att köpa ett nytt oljepåfyllningsrör nästa vecka.
När jag ändå är igång får handbromsen en justering, kabeln till blinkers
förstärks, värmeslangarna byts och stänklappshållaren lagas.
Det är tillfredställande att ställa till fred och rätta.
Madamerna i Sainte-Menehould
2008, augusti 1, fredag
På varsin sida gatan huserar de.
I Frankrike, i regionen Champagne-Ardenne, i departementet Marne finns
lilla staden Sainte-Menehould. Den, liksom många andra mindre samhällen,
har en genomfartsled, som leder rakt genom staden. Det är utmed den
farleden det mesta finns.
Nästan framme vid torget finns två etablisemang på var sin sida om stora
gatan. Båda har en Madame, med stort M, som har hand om sin egen lokal för
gästernas förplägnad. Madamerna agerar sin pondus tydligt och klart för sin
vana omgivning. Det är ingen tvekan om vem som bestämmer.
På Auberge du Soleil d'Or, på 2 rue Chanzy, utstrålar madame sin stolthet
över husets specialitet - grisfötter (pied de cochon). Madames make har vunnit
många priser i konsten att tillaga grisfötter. Madames dotter är på uruselt
humör, vilket madame utnyttjar till att tjata på dottern alltmer. Dottern blir
ännu argare, madame blir surare, stämningen förtätas, tills madame kommer
på att ge oss två broschyrer på engelska om de förträffliga grisfötterna.
Ordrikt beskrivs hur saftigt det är att sätta tänderna i en grisfot och låta
köttsafterna rinna utför hakan.
Madame har naturligtvis en hund i restaurangen. En schäfer vandrar
långsamt förbi oss, utan att visa minsta uppmärksamhet, för att ställa sig i
dörröppningen som den gjort miljontals gånger tidigare, bara för att
konstatera att inget har hänt, vända om och gå tillbaka och lägga sig. Vi går.
Vi går inte långt, för på 1 rue Chanzy har nästa madame hotell och
restaurang under namnet "le cheval rouge" (röda hästen). Denna madame är
just i färd med att förbereda för söndagskvällens anstormning av gäster. Vi är
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tidiga, vilket visar sig vara tur. Madame är prydligt klädd och lätt sminkad
och skryter absolut inte om grisfötter. Till sin hjälp har hon en kypare, med
glasögon likt botten på en Coca-Cola-flaska. Han har samma uppsyn som
karaktären Radar i TV-serien M.A.S.H. Han håller en frenetiskt koll på alla de
15 borden och severar oss ett glas Champagne. Vi är ju i distriktet.
Restaurangen fylls och ett större sällskap gör sin entré. Kindpussarna haglar
i harmoni med skratten. De är i övre medelåldern och ser ut att känna
varandra, åtminstone ytligt. Valet av förrätter, huvudrätter, dessert och dryck
är en procedur som inte kan förbigås utan diskussion, åsiktsbytande och
provsmakningar. Radar noterar och lämnar över till madame, som har hand
om notan.
Madame på gatan mitt emot har beslutat sig för att stänga. Ingen vill ha
hennes grisfötter. Hon vaggar ut mot torget, som för att hämta något, och
kommer tillbaka med en katt vars storlek skulle kunna bero på ett överintag
av grisfötter. Hon bär in katten.
Två av stadens bohemer närmar sig vår restaurang, le cheval rouge, öppnar
dörren och går lugnt och stilla mot Radar. Radar kastar en av de snabbare
blickarna mot madame, som lika reptilsnabbt gör en lätt rystning på huvudet.
Bohemerna frågar Radar om det finns några bord. Radar leder fram dem till
bardisken, där madame med ett leende lyssnar på deras förfrågan, gör en till
synes gedigen kontroll i bokningslistan och svarar med ett leende "- Nej,
tyvärr. Jag är ledsen." Bohemerna godtar beskedet och beger sig lika lugnt som
de kom in mot utgången. Ordningen återställd. Alla nöjda.
Det är madamerna som styr i Sainte-Menehould.
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Det är inte målet. Det är resan som är upplevelsen har någon sagt. Vår tur
med Didi till det egensinngia landet i Europas mitt har givit upplevelser och
bestående minnen. En färd med en Citroën 2CV är absolut inte samma sak
som färd med en vanlig bil. Skillnaden kan endast upplevas genom praktiskt
utövande.
Att färdas en vecka, ligga stilla en vecka och sen färdas en vecka igen, kan vi
konstatera vara en nära perfekt blandning.
Stillaliggandet har också givit inspiration till tankar om livet, såsom det är i
presens. Tankar om att leva i Frankrike. Tankar som har funnits tidigare och
som nu förstärkts ytterligare.
Au revoir!

makeit publishing, 2008
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