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Under en stjärnklar himmel väntade vi SPFare i arla morgonstund på bussen, som skulle 
transportera oss till Arlanda, för vidare färd till Zürich. Som vanligt stod vi spridda på Vaxön 
och Resarö. Det blev många pigga morgonhälsningar!                
Vår reseledare mötte upp på Arlanda. Incheckning och flygtur avlöpte utan några missöden 
och vi landade tidsenligt i Zürich. Där möttes vi av en bekväm buss med chaufför, som under 
veckan körde oss, som om han hade ett okokt ägg mellan foten och gaspedalen. Mjukt och 
med god väghållning. 
 

Så var vi då i Alpenland. Alperna tillkom under den alpina veckningen för flera miljoner år 
sedan och består huvudsakligen av sedimentära bergarter, främst kalksten. Bergskedjan är 
en sjöbotten, som pga kontinentalförskjutningen av den afrikanska kontinenten, veckade ihop 
sig och la sig på urberget. Så bildades denna undersköna trakt, Tyrolen! 
 

I Liechtenstein, det lilla skatteparadiset, gjorde vi vårt första uppehåll. I den gamla 
fursteborgen från 1300-talet residerar prinsen av Liechtenstein. De flesta gamla husen har 
rivits och ersatts av nya, inte så vackra. Kanske känner vi igen oss…? Vi åt lunch utanför 
huvudstaden Vaduz. God mat och god dryck, som vi döpte till ”sånt”. 
 

Färden gick vidare över Arlbergpasset med paus i St Anton, populär skidort. Så iväg på en 
alpväg med svindlande utsikt! Det pirrade verkligen i magen men vi vande oss. Nu var vi inne 
i den norra delen av Tyrolen, Nordtirol, och kom till vår lilla stad Landeck, ca 7 000 invånare, 
vackert belägen mellan alptoppar och ängar. Över oss vakade tre kyrkor, ett slott och en 
borg. Floden Inn porlade utanför hotellet. Idyllen var fullständig! 
 

Efter rumstilldelning, intog vi en god middag och ”sånt” på det mysiga hotellet. Mycket prat 
och skratt. Gemenskapen hade påbörjats! 
 

Till kyrkklockornas klang klockan sex varje morgon väcktes vi till nya upplevelser. 
 

En gnistrande, glimmande och otroligt glittrande värld mötte oss i köpingen Wattens och 
Swarovski Kristallwelt. I den stora fabriken tillverkas sedan 1895 kristaller av glas. Till hundra-
årsjubiléet tillverkades en 62 kg tung kristall med 40 cm i omkrets. Vid fabriken låg ett 
spektakulärt muséum med en utställning för alla sinnen och över allt glittrade kristaller.  
I parken fanns konstgjorda träd, vars bladverk, gjorda av kristaller, fick hjälp av solen att 
stråla i regnbågens färger! Otroligt drömlikt och vackert! I shopen kunde man köpa massor 
av smycken, figuriner mm. Det handlades! Damerna bar på swarovskipåsar till bussen och 
fick ett kristallsmycke vid köp för en viss summa. 
 

Utmed slingrande vägar klättrade vi uppför alpsidorna, därefter nerför på andra sidan och 
kom så småningom fram till Tyrolens vackra huvudstad, Innsbruck. Staden ligger vackert vid 
floden Inns dalgång och är en populär utgångspunkt både för vandringar och skidåkning.  
I Gamla Stan bjöds vi på en informativ guidning av en svenska, bosatt i Innsbruck. Staden 
har en oerhört vacker barockkyrka med en Mariabild av Lucas Cranach d.ä. (1500-talet) som 
altartavla. I Innsbruck kunde vi också beundra Goldenes Dach. Ett förgyllt koppartak på ett 
burspråk på en annars enkel byggnad. Självklart drack vi kaffe i Slottscaféet och Café Sacher. 
Mums med Wiener Eiscaffe! 
 
Solen strålade från en blå himmel med vackra cumulusmoln och termometern visade omkring 
+25 grader. Det kunde inte vara bättre! 
 

Utmed vår kurviga resa passerade vi flera berömda skidorter i Alpländerna, Garmisch, Seefelt 
mm. 



 

För många var resan med Berninaexpressen över Berninapasset, från Pontresina i närheten 
av St Moritz i Schweiz till Tirano i Italien, den efterlängtade höjdpunkten. Fantastiskt! Hela 
kroppen fanns med i upplevelsen på de svindlande höjderna, när vattenfall, glaciärer och små 
byar på den italienska sidan passerades. Sista vagnen på tåget, ”boskapsvagnen”, var öppen 
och dit kunde man gå ut och fotografera under färd! Vilka bilder att ta med sig hem! 
 

Solen strålade på denna oförglömliga resa. Vi hade tur med vädergudarna. 
 

På kvällen på hotellet fick vi uppleva en mycket bra sångare med pianist. De framförde 
evergreens från olika årtionden. Vi kände igen oss väl. De avslutade med A wonderful world 
och just då var det rätt för oss. 
 

Öl är den äldsta av alla alkoholhaltiga drycker. Redan för 7 000 år sedan drack man en dryck 
som påminner om öl. Det dracks mycket och dricks mycket öl i världen. Förr dracks öl för att 
skölja ner den ofta härskna maten. Nu dricker man öl för att ..?    I Tarrenz besökte vi det 
anrika bryggeriet Starkenberger med 200-årig tradition. Vi provade flera olika sorters öl och 
åt sedan lunch + mera öl i Riddarsalen med en vägg från 1300-talet.  
 

Den lilla byn Oberammergau i Tyskland har en alldeles speciell tradition av träsnideri och 
bemålade hus. Husen är bemålade med sk trompe Ióeil-teknik, synvilla. Man lurar ögat med 
att inte kunna skilja på ett verkligt eller målat föremål. En genre som fanns redan på antiken. 
Husen var fantastiskt bemålade och i byn kan man vandra under många dagar för att se på 
konstverken. Tyvärr hade vi inte den tiden. I Oberammergau uppför man var tionde år de s.k. 
Passionsspelen, Kristi lidandes historia. Då deltar invånarna, 2000 personer varav 500 barn. 
Spelen framförs från maj till oktober och hade sin början 1634! 
 

Solen strålade förstås. 
 

Våra dagar i Tyrolen avslutades med ett besök på den mycket omtalade och vackra ön 
Mainau i Bodensjön. Ett livsverk av vår svenske greve Lennart Bernadotte. De rabatter som 
prunkade i mängder av färger bestod av Dahlior. Övriga blommor var på väg in i höstvila.  
De vackra träden från olika världsdelar stod vackra i olika grupper. Parken, slottet, kyrkan och 
statyerna bidrog till en mycket fin upplevelse av ön. Att ströva gjorde gott för själen.  
Detta besök var också en av höjdpunkterna på resan. 
 

Så bar det iväg utan några missöden hemåt. När vi lämnade Tyrolen kunde vi se den första 
snön på de högsta alptopparna. I Vaxholm landade vi strax före midnatt den 24 september 
och det kändes bra efter en mycket bra arrangerad och väl genomförd resa. Det har varit en 
natur-kulturresa med utmärkta kulinariska inslag. Vi har njutit i fulla drag! 
 
Mona Gradin Berg 
 
                                                    




