Hej lilla alptopp

OVAN: Från dröm till verklighet!
Från vänster: Patrik Hammarsten,
Tobias Reiner, Johan Winte och
Henrik Albertsson.
VÄNSTER: Klart för avresa! Plåtscootrarna omsorgsfullt inplastade.

Det började som en tanke för
flera år sedan, hur ska man
göra för att köra scooter nere i
Europa? Under mörkaste vintern
blev längtan efter scooteråkning
som störst, så helt plötsligt
hade vi kollat upp en firma som
kunde skeppa våra scootrar, och
planerat in Kristihimmelsfärdshelgen med alla lediga dagar
som en perfekt tid att styra
kosan söderut.
Från att ha varit en dröm och lösa
planer blev allt plötsligt väldigt
konkret. Praktiska saker som
rutter, boenden och packning
behövde lösas snabbt, men dessutom behövde man fixa fram en

fungerande scooter som skulle
hålla under resan. Målet var att
köra över Alperna, men vi kände
att vi även behövde ett slutmål så
Vespa Club Italiens evenemangskalender fick bestämma vart vi
skulle åka – det enda som låg rätt
i tid och plats var en gymkanatävling i Sirmione vid Gardasjön.
Vi funderade på startpunkt och
kom på att SIP Scootershop i
Landsberg utanför München
ligger bra till om man vill åka
över Alperna. Med hjälp av
Google Maps gjordes en ruttplanering och boende bokades,
allt utan riktig koll på vad det
var för ställen eller vägar.

I slutet av april packades en
GS 160, en Sprint, en Touring
och en SS 180 på lastpallar som
vi fått av Vespa-importören SPG.
De bakades in i rikligt med
sträckfilmplast så att det hela
såg ut som finaste födelsedagsbuketten inlindad i cellofan.
Scootrarna hämtades upp av en
lastbil med destination Landsberg.
Två veckor senare träffades
Johan, Henrik, Patrik och Tobias
tidigt på morgonen på Arlanda,
taggade för äventyr, och hoppade
sedan på ett plan till München.
Väl nere blev det tåg och några
kilometers promenad innan vi
stod framför entrén på ett
söndagsstängt SIP. Men inte
gjorde det något för på baksidan
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stod fyra välinplastade svenska
Vespor och väntade på att blir
uppackade. Snart var vi ute på
vägen med sikte mot de stora vita
bergstopparna i söder.
Efter en kilometer, innan vi hade
hunnit äta den välbehövliga
lunchschnitzeln, inträffade det
första mekaniska haveriet i form
av ett urhoppat hölje till Tobias
kopplingsvajer. Med lite blandade
känslor plockade vi fram de väl
avvägda verktygssatserna och
pillade tillbaka höljet och övertygade oss själva att det nog
skulle gå till sig efter vägen.
Något som skulle visa sig sant,
och problemen på resan skulle
bli mycket färre än någon hade
befarat.
Första natten tillbringades hos
ett trevligt par som drev ett
Bed & Breakfast i utkanten av
Füssen, och när vi på morgonen
råkade fråga om hur vägen var på
den rutten vi lagt så visade det sig
att den innehöll minst tre riktigt
långa tunnlar. Lite nervösa för
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skyltarna var skrivna på tyska,
folk pratade tyska och maten
bestod av korv och schnitzel.
För att ta oss till stället vi skulle
sova på nästa natt fick vi veckla
ut kartan och leta reda på bästa
vägen. Vi tyckte att bästa vägen
var den närmaste, såg ut som om
den svängde på några ställen,
men eftersom kartan hade så låg
upplösning var det svårt att se
något närmare. Helt plötsligt började det gå väldigt mycket uppför, ännu mera uppför, Johans
Touring kämpade på ettan, ännu
mera uppför, snö vid sidan av
vägen, vi kör förbi en skidanläggning med massa liftar och till slut
når vi bergets topp, Jaufenpass,
på 2094 meter! Efter den obligatoriska fotograferingen framför
skylten med angiven höjd på
berget, passar vi på att klistra ett
SSK-märke på en stolpe som ett
bevis på att vi hade varit där.

att stå mitt inne i en tre mil lång
tunnel med rasad koppling undrade vi om det inte fanns några
alternativa vägar. ”Jodå, sväng
vänster i nästa korsning så finns
det fantastiskt härliga vägar".
Problemet var bara att vår
specialutskrivna karta från
Google tog slut alldeles öster
om oss, så vad som hände efter
vänstersvängen hade vi ingen
aning om – men det löser sig
tänkte vi, och mycket riktigt var
det en fantastiskt vacker väg med
sjöar mellan härliga berg och
både upp- och nedförsbackar.
Efter att ha kört långt utan att
veta riktigt var vi var, förutom att
vi kände igen ortsnamnen från
Ingmar Stenmarks storhetstid,
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stannade vi på en bensinmack
i Innsbruck och investerade tio
euro i en vägkarta. Det visade
sig att vår rutt blivit rejält mycket
längre, ungefär som ett tillplattat
och utdraget spegelvänt ”C”
istället för ett ”I” mellan punkt
A och B. Men inte gjorde det
något för vi var ju här för att
köra scooter. Alte Brennerstrasse
(Gamla Brennervägen) hade vi
fått som vägförslag och snart
körde vi på små serpentinvägar
medan lastbilarna körde högt
ovanför på en motorväg på
gigantiska pelare mot Brennerpasset. Vi var framme i Italien.
Att hamna i norra Italien visade
sig inte vara någon större skillnad,

Natten tillbringades i suckarnas
by i närheten av Passo Resia.
Frågade man om något på hotellet suckade personalen, ville man
beställa mer öl i restaurangens
bar suckade personalen. Trots
att det var väldigt vackra omgivningar bestämde vi oss för
att snarast ge oss av och körde
genom blommande äppelodlingar, för att själva inte drabbas
av sucksjukan. Kan inte säga
vad staden vi åkte igenom hette,
men från att tidigare åkt i det
tysktalande Sydtyrolen kom vi in
i det riktiga Italien, stora stenhus
med stängda fönsterluckor och
bilförare som körde som det var
en F1-tävling.
I Merano valde vi ett säkert kort

och tog lunchhaket med flest
gäster, en korvkiosk nära stationen. Till vår förvåning visade
det sig att han som i rask takt
lirade ut frankfurter, weisswurst
och käsekrainer visade sig
vara scooterist med ett stort
antal Vespor hemma i garaget.
Eftersom Tobias Femsatronictändspole bestämde sig för att
ta självmord efter bergsbeskrivningen på 2 000 meter och fick
bytas ut mot vår reservtändspole
frågade vi korvkillen om det
fanns någon handlare som kunde
ha sexvolts-tändspolar. Vi fick
vägbeskrivningen till den lokala
Apriliahandlaren, men väl det var
det så klart stängt för siesta så vi
hängde utanför och funderade
på nästa drag. När vi till slut bestämde oss för att åka vidare utan
backuptändspole fick Henrik
framvagnshaveri på sin SS180 när
den lyftes av från stödet – nedre
stötdämparfästet hade gått av!
Macgyver-talangerna fick
plockas fram och med en träbit,
några buntband, silvertejp och ett
spännband stelopererades framgaffeln och vi var redo att åka.
Den vidare färden bjöd på nästa
bergsbestigning den här gången
utan skidanläggningar men med
bergstunnlar, hagelskurar och
småsnack med en mjölkbonde
som visade sin topprenoverade
Sprint Veloce. Bergen började
bli plattare och dalarna bredare,
och efter att ha sovit en natt i
Trento var vi nere vid Garadasjön
– norra Italiens egen Riviera. Vi
borstade av oss resdammet och
plockade fram solglasögonen,
redo för att se glassiga ut på någon kaffeservering.

Det var återigen dags för Google
Maps att spela oss ett spratt, för
nästa hotell som såg ut att ligga
så bra till visade sig vara ett sporthotell uppe i en sommarstängd
skidanläggning. Man kunde i och
för sig ha anat oråd när vi fick ett
fyrbäddsrum med frukost för 500
kr, och det kändes lite småläskigt
när vi var dom enda gästerna på
ett annars väldigt nedstängt hotell, men vi blev varken uppätna
av vampyrer, eller rånmördade.
På vägen ner från denna vår sista
bergstopp fick vi köra på fina nyasfalterade vägar, eftersom Giro
d’Italia skulle ha trampcykeltävling där någon vecka senare.
Eftersom det var så vackert lade
vi om rutten och åkte ner efter
Gardasjöns östra strand tills det
var dags att svänga öster ut mot
vingårdarna runt Valpolicella, ja
det är där dom gör Amaronevin.
Efter inkvartering i romantiska dubbelsängsrum som mest
kunde likna ett par bröllopssviter
bar det i väg på vinprovning och
efter det på en brakmiddag på
byns bästa restaurant. På natten
slog vi oss i slang med ett par
skruvade svenskar på vinresa
som tog med sig sina tandborstmuggar upp till vår terrass, och
vi bjöd naturligtvis på nyinköpt
lokalproducerat rödtjut under
den stjärnklara himlen.

nog med mil på sin GS så han
lämnade tidigt på morgonen för
att köra upp till Comosjön som
var fantastiskt vacker. Tobias
och Johan körde runt i staden
med Piaggiohandlaren som mål i
hopp att få titta på en Vespa 946,
och Henrik hamnade på torget
och fick lyssna på Eros Ramazzottis soundcheck. Nästa dag var
det dags att återigen styra kosan
mot Gardasjön och Sirmione som
ligger på en udde i den södra
delen.

”Ni får flytta på er,
besöksparkeringen
är där borta”.
”Men vi vill ju tävla”,
säger Patrik.

Arrangörerna ser ytterst förvånade ut, men låter oss då stå kvar
i depåområdet – vi får dock snällt
maka på oss, för nästan alla som
skall vara med och tävla har egna
depåtält. Det svenska teamet
hade högt självförtroende efter
goda resultat både i Stockholms
Scootermästerskap och Visby
Vespa Clubs gymkhana, men
man kan väl säga att det gick så
där. Banan bestod en limbopinne,
vippbräda, flaskflytt, bensinfat
och massa cirklar och åttor.
Runt banan stod småpinnar uppställda, och körde man inte rätt
föll dom som furor, något som
Henrik med sin SS 180 med breda
motorkåpor fick erfara. Patrik och
Tobias körde vilse på banan och
hamnade utanför resultatlistan,
men Johan som körde med full
packning på sin Touring körde
in i mål som bästa svensk. Vespa
Club Stockholm kom supersist
i hela tävlingen, men trots detta
fick vi få komma fram under prisutdelning och ta emot vinflaskor
och andra presenter ur handen
på stadens borgmästare.
Resan började nå sitt slut och
scootrarna lastades in i en skåpbil
för transport till nya fodervärdar
nere i Europa, och vi hoppade
på tåget mot Milano för att sova
en sista natt innan det var dags
att åka hem mot vardagen i

FAKTA
Resan tog 7 dagar.
Vi körde totalt ca 140 mil.
Två kopplingsvajrar,
en glödlampa, en tändspole
och en framstötdämpare
var det som inte höll.
Transporten till Tyskland
kostade ca 1700 kr / scooter.

Stockholm. Vi konstaterade att
vi hade haft en fantastisk resa
med stor variation på körningen
och ytterst få problem med våra
scootrar. Att ta sig ner i Europa
och köra scooter kan varmt
rekommenderas!
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Redan klockan 8.00 på morgonen
var det dags för inskrivning för
gymkanatävlingen i Sirmione.
Fyra svenska scooterister kör in
på parkeringen och ställer sig
bland de andra dekaltrimmade
vesporna. En funktionär kommer
fram till oss – ”Ni får flytta på er,
besöksparkeringen är där borta”.
”Men vi vill ju tävla", säger Patrik.

En lång och tråkig transportsträcka i gråmulet regn tog oss
till slut till en takvåning mitt i
centrala Milano. Vi levde cityliv
och drack drinkar och hängde
på caféer tills det blev nästa dag
och var och en fick egen hoppoch-lek tid. Patrik hade inte fått
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