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I sakta mak genom

SJÖARNAS RIKE

Den mäktiga Bourgetsjön har en magnifik inramning
med Alpernas högsta toppar i bakgrunden.
De vackra stenhusen i Chignin är typiska för
gränslandet mot Schweiz.

Dimhöljda dalar, snöklädda berg och undersköna sjöar. Naturen i Haute-Savoie
är som gjord för vandringar. Och eftersom vi är i Frankrike finns här även gott om charmiga
småstäder som bjuder på välgjorda ostar, högklassigt vin och läckra bakverk.
AV EVELYN PESIKAN FOTO PÄR OLSSON
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Spännande historiska byggnader
finns det många av, här Forteresse
de Chignin.

Gugelhupf är bara ett av alla
underbara bakverk.
Haute-Savoie präglas av
sina vingårdar.

Sophie Gay kan verkligen skryta med de lokala ostarna i sin butik.
Särskilt sorten reblochon har gjort sig känd utanför områdets gränser.

Vintertid byter den vackra strandpromenaden och småbåtshamnen vid
Annecysjön tempo, och lugnet lägger sig över berg och dal.

I SAKTA MAK GENOM SJÖARNAS RIKE

I

Med sina broar och kanaler kallas
den eleganta staden Annecy med rätta
för Alpernas Venedig.
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lagom långsam takt närmar sig vårt tåg den anrika, eleganta
staden Annecy i Haute-Savoie i östra Frankrike. Utanför
fönstret ser vi utkanterna av den stora nationalparken Massif
des Bauges och vi passerar den gamla fina kurorten Aix-les-Bains
vid Bourgetsjön som är något större än Annecysjön. ”Vem behöver
ett hav när det finns sådana här underbara sjöar”, tänker vi.
Många som åker till det här området har valt resmålet på grund
av den fantastiska skidåkningen. Bara åtta mil från Annecy ligger
bland annat Europas högsta berg Mont Blanc och i närbelägna
Albertville hölls vinterolympiaden 1992. Men vi har inga skidåkar
ambitioner, vi är här för att utforska hur denna region ser ut på låg
höjd. Och något mer säreget, magiskt och romantiskt än denna
naturs skönhet så här års har vi nästan aldrig sett. Den skira dimman
ovanför de ljusblå sjöarna, rimfrosten, de sovande träden, de snötäckta bergen i horisonten gör sitt till. Och när vi närmar oss Annecy
ser vi att de gamla stenhusens matta pastellfärger gör sig mycket
bättre i det mjuka vinterljuset än i stark sommarsol.
Det är sannerligen lätt att bli poetisk här trots att Annecy är en
ganska stor stad med drygt 50 000 invånare.
Tillsammans med vår svenska guide Lis Colleville börjar vi utforska den historiskt spännande staden, som verkligen kan rekommenderas under lågsäsong. Det är lugnt och luftigt överallt.
– 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 och tar oss
till mysiga Café Curt som ligger i ett av stadens äldsta hus.
Kaféet har funnits sedan 1850 och bland annat behållit den gamla
traditionen att sälja hårdkokta ägg på bardisken, ett måste för den
savojiska öldrickaren.
Efter att ha besökt det gamla fängelset, som har formen av ett

skepp och ligger på en naturlig ö mitt i floden, går vi in på det eleganta chokladmakeriet Meyer.
– Här är de mest kända för sin cigarrtillverkning, skojar Lis och
visar oss så kallade roseaux som är gjorda av choklad och på pricken
liknar den sjönära växten kaveldun, ofta kallad ”vasscigarr”.
Det märkliga är att ju längre tid vi tillbringar i Annecy, desto
mindre känns det som att vi befinner oss i Frankrike. Det vilar något
tidlöst och gränslöst över denna del av Haute-Savoie som är så präglad av det gamla Europa. Den regionala dialekten påminner starkt
om det språk som talas i italienska Piemonte en bit härifrån, en region som också länge styrdes av huset Savojen, precis som HauteSavoie.
För några hundra år sedan låg Europas maktcentrum inte i Bryssel
eller Berlin, utan just här i Haute-Savoie i gränslandet mellan Frankrike, Schweiz, Italien och i viss mån även Österrike. De stormrika
och mäktiga kungahusen Habsburg och Savojen delade på den
tiden, slutet av 1700-talet och under hela 1800-talet, upp de europeiska länderna mellan sig, ibland genom krigföring men oftare
genom pragmatiska äktenskap.
– Det är mycket som är italienskt här. Annecy kallas ofta för
Alpernas Venedig och vi har även en egen stor karneval i slutet av
februari, berättar Lis och styr oss mot vår första lunchanhalt.
Nu börjar det märkas lite mer att vi befinner oss i Frankrike, som
ju tveklöst är ostlandet nummer ett i världen. I Haute-Savoie präglas
gastronomin verkligen av ost, i synnerhet den kända reblochon som
används i otaliga rätter, till exempel i de lokala paradrätterna tartiflette och farçon savoiarde. Båda rätterna dignar av smält ost och
portionerna är så väl tilltagna att vi häpnar. Denna region är absolut
inget paradis för bantare …
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Château des Allues är ett trevligt B & B som ligger vackert vid
områdets vinväg.

Annecysjön med sitt senmedeltida slott Château de Duingt är närmast
magisk under vintersäsongen.

I SAKTA MAK GENOM SJÖARNAS RIKE

På den livliga marknaden hittar vi många fler ostsorter, bland annat
en rolig, svart variant som heter ramoneur, som betyder sotare. Och
våra ögon drunknar i alla läckra bakverk som också är typiska för
regionen, vetebröd med blåbär, den snygga kakan croix de Savoie och
gugelhupf, den snurrade centraleuropeiska sockerkakan. Mums!
Men nu vill vi se lite natur också och tar oss därför till den fina
byn Talloires som ligger nere vid vattnet på andra sidan sjön. Ett
verkligt rogivande och exklusivt semesterparadis med många fina
restauranger och hotell. Vi fastnar omedelbart för det synnerligen
vackra urgamla klostret, som i dag är ett flott hotell, L’Abbaye.
Många kommer hit för att cykla kring den vykortsvackra Annecy
sjön och vandra i nationalparketn Massif des Bauges, berättar Lis.
Vi tar dock bilen in i parken och beundrar utsikten från SaintEustache och Col de Leschaux, knappt 800 meter över havet. Vi
hinner få en skymt av byn Le Châtelard med sina pastellfärgade hus
innan vi kommer upp till den allra högsta punkten Col du Frêne. En
kort bit därifrån väntar spännande Château de Miolans, i dag en
dramatisk slottsruin men för några århundraden sedan ett mycket
beryktat fängelse där bland andra Markis de Sade (1740–1814)
hölls fången. Kanske var det på denna rysliga plats han utvecklade
sina ökända sidor som fick ge namn åt begreppet sadism?
Vid vårt natthärbärge drar vi i stället efter andan av förtjusning.
Den fina herrgården Château des Allues ligger mycket vackert utanför Saint-Pierre-d’Albigny. Här har den sympatiske ägaren Stéphane
Vandeville genomfört en makalöst varsam och stilenlig renovering.
Det typiska 1800-talshuset myllrar av snygga detaljer och utsikten
mot de snöklädda bergen är som en tavla.
Château des Allues ligger längs områdets vinväg, Route des vins
de Savoie. Och efter en oförglömligt trevlig kväll med Stéphanes
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goda mat och otippat ryskt och danskt sällskap vid middagsbordet
kör vi i långsam mak in i vindistriktet. Vi stannar till i flera fina byar,
bland annat Saint-Jean-de-la-Porte och vi tar oss upp till det intressanta slottet Chignin som en gång hade sju torn och ägdes av den
mäktige hertigen av Savojen. När vi tittar ut över landskapet konstaterar vi att de vilande vinodlingarna är sällsynt fina att skåda så
här års. Vi närmar oss Bourgetsjön, som är strået större och vackrare
än Annecysjön, och stöter på två entusiastiska fiskare som precis fått
årets första forellfångst.
Detta är enligt uppgift Frankrikes största naturliga sjö och här
ligger också ett av de mest imponerande kloster vi sett, Abbaye
d’Hautecombe. Trots att vi har sett många vackra sjöar i Europa blir
vi tagna av skönheten och stillheten runt just denna sjö. Det är en
sann visuell upplevelse att bila runt hela vägen, många fina byar. När
vi närmar oss staden Seyssel bevittnar vi med andakt ännu ett säsongsbetonat naturfenomen, en dimma som är så tät att det ser ut
som om molnen lagt sig för att sova på marken.
Utkanterna av staden Chambéry blir vår sista anhalt på resan.
Här levde den schweiziske naturfilosofen, botanikern, kompositören och författaren Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) tillsammans med sin älskarinna och mecenat, Madame de Warens, under
några år som ung. Det ytterst enkla stenhuset med underbar trädgård i äkta 1700-talsstil är i dag ett populärt museum. Det är verkligen fantasieggande att vandra runt i de varsamt återställda
rummen med sina vackert mönstrade originaltapeter i dova färg
skalor. Chambéry är ingen självklar turiststad som Annecy eller Aixles-Bains, därtill är den för stor och industriell. Trots bristen på
pittoresk charm är det ändå i utkanten av just den staden som vi får
en av de bästa upplevelserna, tack vare Jean-Jacques Rousseau. l
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DRAMATISK NATUR OCH SPÄNNANDE HISTORIA
Naturen i Haute-Savoie i östra Frankrike är något av det mest romantiska man kan tänka sig
– dramatiska berg, gröna dalar, mystiska skogar och undersköna sjöar: Bourgetsjön och Annecysjön,
som är populär att cykla runt. Här finns också nationalparken Massif des Bauges, som många besöker
för att vandra.
Historiskt är detta gränsland mellan Frankrike, Schweiz, Italien och i viss mån även Österrike också
intressant. I slutet av 1700-talet och under hela 1800-talet delade de stormrika och mäktiga kungahusen Habsburg och Savojen upp de europeiska länderna mellan sig.

RESA HIT:

SE OCH GÖRA:

Flyg till Paris eller närbelägna Genève, därefter

En tur mellan småstäderna i området är trevligt.

tåg eller hyrbil. Under skidsäsong går det många

Annecy är en elegant pärla som är utmärkt

charterflyg, bland annat till Chamonix.

att besöka även under lågsäsong. Den gamla
kurorten Aix-les-Bains passar bäst för

TREVLIGT BOENDE:

sommarbesök medan Chambérys gamla

L’Abbaye i Talloires är ett före detta kloster

stadsdelar kan besökas hela året. Seyssel,

med härligt läge vid Annecysjön. I dag är det ett

Talloires, Saint-Jorioz, Duingt, Jongieux,

vackert hotell och restaurang med fyra stjärnor.

Montmélian, St-Pierre-d’Albigny, listan kan

www.abbaye-talloires.com

göras mycket längre.

Le Clos de Sens är ett flott, hypermodernt hotell

Vandra, cykla eller åk bil runt sjöarna Lac du

med en förstklassig restaurang som drivs av

Bourget och Lac d’Annecy och upp bland

stjärnkocken Laurent Petit. Ligger på höjden

kullarna. Kör längs den fina vinvägen Route des

ovanför Annecy. Laurent Petit äger även det

Vins de Savoie, besök Château de Miolans

enklare men fina matstället Café Brunet i byn.

(där markis de Sade var fängslad), vinslottet

www.closdessens.com

Château de la Mar och det underbara klostret

Château des Allues strax utanför Saint-Pierre-

Abbaye d’Hautecombe.

d’Albigny är ett supercharmigt Chambre d’Hote,

Ett absolut måste är ett besök på Musée des

franskt B&B, i en fint renoverad herrgård. Här blir

Charmettes strax utanför Chambéry. I det enkla,

alla gäster servade med genuin omtänksamhet

varsamt renoverade huset bodde 1700-talsfilo

och mycket god mat av ägaren Stephane

sofen Jean-Jacques Rousseau under sex år.

Vandeville.

Underbar trädgård.

www.chateaudesallues.com

Le Château de Candie nära Chambéry är ett

LÄS MER:

fyrstjärnigt hotell och restaurang som ligger i en

www.lac-annecy.com

tempelriddarborg från 1300-talet som senare

www.savoiemontblanc.com

blev ett savojardiskt slott.

www.chambery.com

www.chateaudecandie.com

Det medeltida fängelset ligger på en ö mitt
i Annecy och är i dag museum.

L’Étage i Annecy serverar lokala
specialieter som tartiflette, potatis
gratäng med reblochonost.
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Haute-Savoie är känt i hela Frankrike för sina
utsökta charkuterier.

