GODA LIVET

SAVOJEN

Det magnifika slottet
Chignin hade en gång sju
torn och ägdes av Duc
de Savoie, en av Europas
mäktigaste män.

– det gamla Europas bultande hjärta
En resa i franska Haute Savoie är en färd i det gamla Europa. Här finns
spännande historia, med kungahuset Savoie, markis de Sade och
Jean-Jaques Rosseau i centrum, liksom ståtliga slott, magiska sjöar
och hisnande naturupplevelser. Och att resa i lågsäsong gör
upplevelsen extra sällsam.
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ånga platser gör anspråk på att
vara Europas hjärta, men frågan
är om inte Haute Savoie i östra
Frankrike skulle kunna skriva det
på visitkortet. Möjligen med tillägget gamla
Europas hjärta, då det livgivande organet ur
politisk synvinkel flyttat mer västerut, mot
Bryssel och Berlin. Men för några hundra år
sedan låg Europas maktcentrum definitivt
här i gränslandet mellan Frankrike, Schweiz,
Italien och i viss mån Österrike. De stormrika
och mäktiga kungahusen Habsburg och Savojen delade i slutet av 1700-talet och under hela
1800-talet elegant upp de europeiska länderna
mellan sig, ibland genom krigföring men oftare genom pragmatiska äktenskap. Dessa
maktförbindelser präglades inte främst av stormande passion, trots att naturen här är högst
romantisk med dramatiska berg, gröna dalar,
mystiska skogar och sagolika sjöar.
Så går tankarna när vi med ett lagom långsamt tåg närmar oss den anrika staden Annecy. Tåget smyger i utkanten av nationalparken
Massif des Bauges och vi passerar den gamla
fina kurorten Aix les Bains vid sjön Lac du
Bourget, något större än Lac d'Annecy.
Vi reser under vårvintern, och möter en
säregen och magisk natur. Den skira dim-

man ovanför de ljusblå sjöarna, rimfrosten,
de sovande träden, de snötäckta bergen i horisonten … Och när Annecys gamla stenhus
dyker upp i mjukt vinterljus är det lätt att
bli poetisk, trots att staden med sina drygt
50 000 invånare är ganska stor.
TILLSAMMANS MED VÅR svenska guide Lis Colleville utforskar vi den historiskt spännande
staden, som verkligen kan rekommenderas
under lågsäsong.
– Jag flyttade hit från Paris för många
år sedan och tröttnar aldrig på att gå runt i
gamla stan eller nere vid sjön, säger Lis.
Hon tar oss med till mysiga Café Curt,
inrymt i ett av stadens äldsta hus, där det
enligt gammal tradition säljs hårdkokta ägg
till ölen vid bardisken. Därefter besöker vi
det gamla fängelset, placerat på en naturlig
ö mitt i floden och med formen av ett skepp,
innan vi går till eleganta chokladmakeriet
Meyer, med chokladcigarrer som specialitet.
Det vilar något tidlöst och gränslöst över
denna del av Savojen. Den regionala dialekten ”Le Patois” påminner om det språk som
talas i italienska Piemonte, en närbelägen region som länge styrdes av huset Savojen.
– Det är mycket som är italienskt, berättar Lis.

Chateau de
Duingt ligger vid
Annecysjön.

Annecy kallas ofta för Alpernas Venedig och vi
har en egen stor karneval i slutet av februari.
Gastronomiskt präglas Savojen av ost,
i synnerhet Reblochon som används i de
fettdrypande paradrätterna Tartiflette och
Farçon Savoiarde. Högt i rang står också
traktens bakverk, som den snygga Croix
Savoie eller den snurrade centraleuropeiska
sockerkakan Gugelhupf – allt tillgängligt på
Annecys livliga marknad.
Vid byn Talloires, ett exklusivt semesterparadis på andra sidan sjön, är det uppenbart
att vi rör oss i aristokratiska områden. Runt
Annecysjön ligger stora villor och privatägda slott, som det högt belägna Château
Menthon som kan besökas under högsäsong.
Från charmiga St Jorrioz tar vi oss in i
nationalparken Massif des Bauges och beundrar utsikten från St Eustache och Col
des Leschaux, knappt 800 meter över havet.
Vi skymtar byn Le Chatelard med sina pastellfärgade hus, innan vi når den allra högsta punkten Col de Freine. Snart får vi också
en ruskig överraskning i form av Château
de Miolans, en dramatisk slottsruin som för
några århundraden sedan var ett beryktat
fängelse. Här hölls till exempel Markis de
Sade (1740–1814) fången, och kanske var det

Annecysjön ligger precis
utanför Annecy och har
en fin strandpromenad.

»Annecy kallas ofta för
Alpernas Venedig«

Sophie Gay äger Annecys
bästa ostaffär tillsammans
med sin man Pierre.

Det gamla fängelset är placerat på
en naturlig ö mitt i staden.

Marknaden i Annecy är
liten men charmig.
Den snurrade centraleuropeiska
sockerkakan Gugelhupf.
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Château
d'Annecy.

EN FÄRD
I HISTORIEN

Stéphane Vandeville
har genomfört en
varsam och stilenlig
renovering av sin
herrgård utanför
Saint-Pierre d'Albigny.

RESA HIT:

Flyg till Paris eller Geneve, därefter
tåg eller hyrbil. Under skidsäsong
går det många charterflyg till bland
annat Chamonix.
SE OCH GÖRA:

xxxxx
xxxxxxxx

Les Charmettes xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx.

»X xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx«

Det mycket vackra
Château des Allues är
ett synnerligen trevligt
bed & breakfast.
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på denna rysliga plats han utvecklade den
fäbless för tortyr och förnedring som senare
fick ge namn åt begreppet sadism.
Vid vårt natthärbärge, 1800-talsherrgården utanför Saint-Pierre d'Albigny, får vi
också anledning att dra efter andan – men nu
av förtjusning. Rummen myllrar av vackra
detaljer och utsikten mot de snöklädda bergen är som en tavla.
Herrgården ligger längs La Route des Vins
Savoies och följande dag kör vi långsamt in i
vindistriktet. Vi stannar till i byn St Jean de la
Porto, och tar oss upp till slottet Chignin som
en gång hade sju torn och ägdes av den mäktige Duc de Savoie. Vi konstaterar att de vilande
vinodlingarna är fina även så här års.
Vid Frankrikes största naturliga sjö, Lac
du Bourget, ligger det imponerande klostret
Abbaye de Hautcombe. Närmare paradiset är
nog svårt att komma, och här ligger i princip
alla medlemmar av släkten Savojen begravda.
Även vid denna sjö är skönheten betagande, med fina byar och mängder av vackra
slott. Just innan staden Seyssel bevittnar vi
med andakt ett säsongsbetonat naturfenomen – en dimma så tät att det ser ut som om
molnen lagt sig att sova på marken.
Genom Seyssel forsar Rhône, och vi kör
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över Prinsarnas bro – som likt mycket annat
i trakten relaterar till ädlingarna i huset Savojen. Detta blir än tydligare i staden Chambery, där mer än det mäktiga slottet Château
de Duc kretsar kring hertigarna av Savojen.
Gator, hotell, restauranger och affärer ...
Och trots att Chambery är en stor och industriell stad, helt utan pittoresk charm, är
det här vi får en av vinterresans bästa upplevelser. Vi besöker det hus där den schweiziske
naturfilosofen, botanikern, kompositören
och författaren Jean-Jacques Rousseau (17121778) under några år som ung levde tillsammans med sin älskarinna och mecenat madame de Warens. Det enkla stenhuset med sin
harmoniska form och underbara 1700-talsträdgård ligger en bit utanför stan, och heter
passande nog Les Charmettes. I dag är huset
ett populärt museum, vars spartanska rum är
varsamt återställda med vackert mönstrade
originaltapeter i dova färgskalor.
Att Rosseau, som blev fransk nationalklenod och bland annat propagerade för en
friare barnuppfostran, fick sina fem barn
omhändertagna av myndigheterna är tråkiga
fakta. Dock förtar det inte vårt intryck av Les
Charmettes, som likt det mesta i Savojen är
ljuvligt även under lågsäsong.

• Ta en rundtur i städer och byar.
Annecy är en historisk pärla, utmärkt
att besöka även under lågsäsong.
Kurorten Aix-les Bains passar bäst
för sommarbesök. Chambery
(gamla stan) kan besökas hela året,
liksom Seyssel, Talloires, St Jorrioz,
Duingt, Jongieux, Montmelian och St
Pierre –d'Albigny.
• Vandra, cykla eller åk bil runt sjöarna och upp bland kullarna.
• Kör längs vinvägen La Route des
Vins de Savoie och besök slott som
Château Menthon, Château de
Miolans, vinslottet Château de la
Mar, Château de Bordeau, ruinen av
Château Chignin och klostret Abbaye d'Hautecombe.
• Besök Museé des Charmettes,
strax utanför Chambery, vars
trädgård är underbar. Här bodde
Jean-Jacques Rousseau under sex år.
www.musees.chambery.fr
BO BRA:

• L'Abbaye i Talloires är ett före
detta kloster med vid Annecysjön.
Idag fyrstjärnigt hotell/restaurang.
www.abbaye-talloires.com
• Clos de Sens på höjden ovanför
Annecy är ett hypermodernt hotell
med restaurang som drivs av
stjärnkocken Laurent Petit. Han
äger även det enklare men fina
matstället Café Brunet i byn.
www.closdessens.com
• Château des Allues strax
utanför Saint Pierre d'Albigny
är ett charmigt Chambre d'Hôte
i en fint renoverad herrgård.
Genuin service och god mat.
www.chateaudesallues.com
• Le Château de Candie nära
Chambery är ett fyrstjärnigt
hotell/restaurang i en 1300-tals
tempelriddarborg.
www.chateaudecandie.com
MER INFORMATION:

www.lac-annecy.com
www.savoiemontblanc.com
www.chambery.com
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