
When in Rome...
Ett Beslut Fattas

I början av 2000-talet snubblade jag över ett forum på nätet där äventyrsresor
(https://advrider.com/f/) diskuterades friskt. En företeelse som inte hade hunnit blomma ut i
Sverige ännu vid den här tiden då berättelsen utspelar sig, men i Europa och Amerika var detta
stort. Sverige är ju som bekant ett litet bakvatten när det gäller nya trender inom MC-världen.

2004-2005 beslöt jag mig för att göra en längre resa i Europa, och en bättre begagnad MC
(BMW F650GS Dakar) inhandlades och utrustades med pryttlar från Touratech. En
offroad-utbildning genomfördes på våren 2005 i Norrtäljetrakten vilket resulterade i ett brutet
revben.

Genom Europa

2006 bar det iväg. Jag hade pratat ihop mig med folk på ADV-Rider och det hade bestämts att
en träff skulle hållas i norra Italien och jag planerade min rutt så att jag skulle komma fram i tid.
Detta var innan smartphones och GPS:er var allmänt utbredda, så kartbok över Europa och
skrivna noter var det som gällde.

Rutten gick genom Danmark, Tyskland, Österrike, Liechtenstein, Schweiz, och Italien och
träffen som höll till i en liten by utanför Cortina, Pieve de Cadorra
https://www.google.com/maps/@46.4285368,12.3754915,3a,90y,162.13h,97.42t/data=!3m6!1e1
!3m4!1s8CwvPyeRWJ9RPFXeQXrzpw!2e0!7i13312!8i6656

Den sommaren pågick VM i fotboll och Europa var fotbollstokiga vart man än kom. En natt i
Sydtyskland hörde vi ljudet av en hel match studsa mot en bergvägg ner till campingen där vi
låg. Det var förvånansvärt bra ljud.

När vi kom till Italien hade Giorgio, vår guide, ordnat med hotell mitt i byn. Hotell Progresso, som
inte sett en renovering sedan 50-talet, ägdes av två pensionerade systrar och var egentligen
inte öppet för gäster. Det var inte så “Progresso” längre, utan kanske mer “Inversione”, men
Giorgio hade lyckats abonnera det billigt för träffdeltagarna så vi klagade inte.

Vår portier, en liten 58-årig man som såg ut att vara närmare 70 med snedslitna skor och en
gammal illgrön jacka, släppte in oss på hotellets bakgård där vi parkerade hojarna.  Den lille
illgröna portieren ordnade med allt praktiskt och öppnade grinden när vi skulle ut eller in på
hotellets bakgård. Ofta gjorde han folk sällskap på hotellets café där han stod lutat mot
bardisken med ett lite glas rött vin. Folk kom in runt lunchtid tog ett glas och försvann ut och
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fortsatte sin arbetsdag. Den lille illgröna portieren gjorde alla sällskap och kunde ibland vara lite
vinglig när vi kom tillbaka efter en körning i bergen.

Dagarna gick, vi körde i ett fantastisk landskap ivrigt guidad av Giorgio. Otaliga bergspass,
grusvägar, flodbäddar, 1:a världskrigsfort insprängda i bergen m.m. avlöste varandra.
Luncherna intogs på högt belägna Rifugios, små rustika värdshus högt upp i bergen med enkel
och fullkomligt underbar mat.

Fotboll och Kyrkväggar

Fotbolls VM rullade på bortom vårt intresse, för vem vill slösa bort timmar av ens liv med att titta
på 22 miljonärer på TV som jagar en påse med vind i sina underkläder som Guy Martin uttryckte
det. Speciellt när man befinner sig i ett så underbart land att köra hoj i.
Den 9 Juli var det i alla fall dags för final, och det föll sig så att Italien skulle möta Frankrike och
vi lade märke till att det var mer trafik och stök på torget framför hotellet än vanligt. Vi hade
bänkat oss på uteserveringen till den lilla baren som låg i anslutning till hotellet, och det



bestämdes att det skulle hämtas pizza till kvällens genomgång och sedvanliga lögner av dagens
körningar.

För att förstå vad som nu höll på att hända bör man veta att i Italien som är ett katolskt land som
Italien finns det nog bara en sak som överträffar gud, kyrka och påve, nämligen fotboll. Med
Italien i final, så var det ju ännu större.
Bilar anlände med horn och sirener, tryckkärl, kompressorer, elverk. Folk snodde stolar från
uteserveringar och vi fick kämpa tappert för att behålla våra. En stor filmduk hade satts upp på
kyrkväggen framför oss när turneringen började, och öltälten fylldes på med allehanda
förfriskningar. Folk började strömma till, en del med flaggor och andra målade från topp till tå i
de Italienska färgerna.

Medan vi satt där och mumsade på pizza och drack öl och lokalt vin betraktade vi det märkliga
skådespel som utspelade sig framför oss. Vi kunde inte se själva matchen som projiceras på
duken, men väl publiken. Det var som om man hade lyft ut en sektion från fotbollsarenan med
bengaliska eldar och allt, och satt den på ett torg i en liten stad i norra Italien.

Matchen rullade på och efter 1-1 efter full tid rådde en viss spänning på det lilla torget. När väl
Fabio Grosso satte italiens sista straff och fastställde slutresultatet 5-3 var kalabaliken ett
faktum.



Folk hoppade, dansade och skrek, bilar började cirkulera runt stan om och om igen. Man
hoppade upp på flaken och åkte med runt byn. Plötsligt dök en brandbil upp med blåljus, och vi
tänkte att nu hade någon lyckats sätta eld på något med sina bengaler, men inte då, brandbilen
var full med glada brandmän som viftade med flaggor och vinkade. Därefter kom Carabinieri
(italienska polisen) och nu skulle det nog lugna sig tänkte svensken, men icke. De rullade med i
den ständiga karavanen, medan poliserna viftade med italienska flaggor och blinkade med
blåljusen. Helt otänkbart i Sverige där man nog hade släpat fram kravallstängsel och hästar vid
det här laget.

When in Rome

Det var nu som den lilla skaran av internationella motorcyklister, mätta på hämtpizza och lagom
i hatten av öl och surt lokalt rödvin, fattade ett beslut. Det är ännu oklart vilken nation som stod
för idén men jag skyller på amerikanen, även om den snabbt stöddes av den polska tjejen och
han med okänt ursprung och tre pass, och kanske lite av en viss kåseriskrivande svensk.
En tom pickup hade nämligen närmat sig, och vips satt en amerikan, två polacker, två
engelsmän, en svensk och en man med okänt ursprung och tre pass på flaket.



Bilen rörde sig sakta framåt genom skarorna av firande italienare med sin last av uppsluppna
internationella motorcyklister. Vi kom fram till den där korsningen som de flesta mindre städer
har, där om man tar vänster kommer man in till stan igen och tar man höger leds man ut ur byn.
Vår okände chaufför tog höger.

Bilen ökade farten och den tidigare muntra skaran av äventyrliga internationella motorcyklister
var nu inte lika muntra eller äventyrliga längre.
En lite bit utanför stan saktade bilen in som om något hade plötsligt gått upp för föraren. Vad var
det för folk på flaket? Hade han fripassagerare? Han stannade bilen och tittade ut.

- Men vilka är ni? Frågade han förundrat, var kom ni ifrån?
Vi förklarade pliktskyldigt vilka vi var och att vi hade ryckts med i den allmänna yran och hade
sett hans tomma flak som en möjlighet att närmare beskåda skådespelet i stan. Han skrattade
till och sa att han tänkte åka runt till de andra byarna och kolla på festligheterna, och vi var
varmt välkomna att haka på. Han lovade att köra oss tillbaka efteråt.

Vi susade vidare på smala bergsvägar, det hade redan blivit mörkt och vi var inte helt säkra på
var vi var. Vi kom fram till en by och stannade, alla rusade av bilen in på en bar, beställde något
stärkande. Drack ur och sedan upp på flaket igen. Ny by, ny pub, och iväg igen osv.

I den tredje byn (eller var det den fjärde?) vände sig föraren till pickupen till mig och frågade:
- Men vilka är ni egentligen?

Jag förklarade att vi var en grupp internationella motorcyklister från ett forum på nätet som rest
runt och samlats i Italien för en vecka ditbjudna av vår italienske vän Giorgio.
Jag pekade ut min vänner och berättade varifrån de kom, och när jag till slut pekade på
amerikanen lyste han upp och sa att då visste han vart vi skulle åka näst.
Det var då jag lade märke till hans T-shirt som hade ett häftigt tryck med USA:s flagga på. Var
inte pickup:en av amerikanskt märke också?

Vi hoppade upp flaket igen och rullade iväg till en ny by, och denna gången hamnade vi på en
bakgata med en pub som vaktades av lite grövre män i svarta skinnvästar. Vår chaufför visade
in oss, och började snabbt förklara något för grabbarna i baren på italienska.
Det är nu tanken slår mig att dessa grabbarna inte är SMC material om man säger så, och en
viss oro börja leta sig uppför ryggraden. Plötsligt dyker det upp antipasti med tomater, oliver,
ost, rökt salami, och öl.

Vi hade en helkväll med dessa italienska bikers, och det var väl kanske tur att jag aldrig nämnde
att ingen av oss körde HD utan BMWs GS modeller (förutom en dansk som körde en Honda
Transalp, och det polska paret som delade på en Suzuki V-strom).



Klockan 4 på morgonen körde vår chaufför hem oss till hotellet och vi släpptes in av vår något
slitna portier i sin illgröna jacka. Han hade suttit och sovit lyckligt på en stol i foajen medan han
pliktskyldigt väntade på att hans nattrumlande gäster skulle återvända till hotellet så han kunde
låsa. Vad gjorde väl det, Italien hade ju vunnit guld i fotboll så vad betydde väl ett klockslag en
dag som denna.


