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Chauvigny, fransk kultur- och jordbruksbygd

I Chauvigny bor drygt 7 000 invånare. Staden är ett enda stort minnesmärke från medeltiden och genom de centrala
delarna ringlar sig floden Vienne. I den gamla stadskärnan uppe på en liten höjd ligger den vackra kyrkan La
Collégiale Saint Pierre, grundad redan före 1100-talet. Här finns också ruinerna av medeltidsslottet Le Château
Montléon, som varit i släkten Montléons ägo sedan 1200-talet och först 1925 såldes till biskoparna i Poitiers.
"Le Club Montléon", som utgör en del av slottet, har renoverats egenhändigt av Hans och Maud. Alla rummen är
olika, vart och ett med typisk fransk inredning och karaktär, dusch och WC. Men kvar finns fortfarande
minnesmärken, såsom frilagda murverk och gedigna takbjälkar, som berättar om svunna tider.
I området runt omkring Chauvigny härskar fransk kulturbygd som lockar hit många besökare från både när och
fjärran. Här äter och dricker man gott.
Det finns hur mycket som helst av kultur i omgivningarna den gamla romanska arkitekturen, gamla grottmålningar
och hela religionskrigshistorien. I Chauvigny är det varje lördag stor marknad där man kan hitta allt från ostron av
finaste sort till sandaler och hårdrockströjor. Chauvigny är också känd för sin porslinstillverkning.
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Förord.
Efter vår lyckade Italienresa i september 2008 kom frågan upp vart åker vi nästa gång? Letande om andra
danslags resor i Hembygden och kontakter med redaktören gav inte intressanta tips som kunde motsvara
våra förväntningar. Ingrid, som jobbat tillsammans med Maud, och jag kände till att Maud och Hans hade
ett litet mysigt hotell i Frankrike . Vi hade dessutom vänner som bott hos dem och kunde berätta om den
fina miljön. De talade varmt om
trevnaden där och om sina upplevelser.
Ingrid och jag talade om möjligheten att
åka till Chauvigny och kollade Club
Montlóns hemsida.
På vintern träffade vi Maud i Berga
centrum och tog då upp iden med henne.
Maud sa genast att vi var välkomna och
berättade om sin del av Frankrike. Jag
hade kontakter med Maud och kunde till
vårt årsmöte i februari presentera ett
förslag för Frankrikeresan, ett resmål
som där ingen av oss varit. Kirsten, Ingvar
och jag fick i uppgift att jobba vidare med
planeringen. Senare valdes Sune och Erik
att ingå främst med uppgift att se över och planera utflykter. Många anmälde sitt intresse, en
anmälningslista och detaljerad information sattes upp. I mitten av mars var 30 intresserade.
Av olika anledningar minskade antalet till 22 vid definitiv anmälan.
I mitten av maj fick vi träffa Maud och Hans i Kalmar. Alla kom till
denna träff och vi fick en fin presentation av hotellet, Chauvigny
och alla möjligheter till utflyktsmål. Efter mycket undersökningar
av resvägar och flygbolag kunde Ingvar och jag den 19 april boka
biljetter med SAS åt alla för 1771: -, ett mycket bra pris tack vare
att vi var ute i hygglig tid. Tågbiljetter beställdes i 3 omgångar 90
dagar före avresa för att komma åt bästa pris. Maud hjälpte oss
med att boka buss för transfer mellan flygplatsen och Chauvigny
samt för våra utfärder.
Före vår avresa hade vi ett par intensiva dansträningar under
Kirstens ledning tillsammans med våra spelmän. Erik förberedde
oss med kommande sånger.
Vi i planeringsgruppen har haft
många kontakter med Maud, mail och telefonsamtal. Maud har varit
alltid varit mycket positiv hjälpt oss på alla sätt med bokningar av
utflykter, luncher, middagar och planerat för våra uppvisningar. Hon har
dessutom guidat oss vid våra utfärder på ett mycket förtjänstfullt och
kunnigt sätt. Vi har fått lära oss mycket om fransk kultur och historia
samt se och uppleva vackra och intressanta resmål.
Jag minns Hans och Mauds ord från träffen i Paviljongen ”vi har ett
hotell i Frankrike …………”
Vi fick alla oändligt mycket mer än en fransk hotellvistelse!
Tack Maud och Hans!
Bengt-Olof
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Tisdag 15 Sept.
0B

En utlandsresa börjar ofta på
samma sätt: ta sig till Centralen i
Kalmar, ta tåget till Kastrup (byte i
Alvesta med mycket och tungt
bagage), men allt gick enligt
planerna.
Att checka in medels
självbetjäningsapparater
förbryllade: att knappa in
bokningsnummer med siffror och
bokstäver om vartannat i en dator,
välja plats i planet (!) med en
pekning, få ut boardingcard och
bagageremsorna, som ska fästas på
väskhandtaget – det tog sin lilla tid.
Att spara tid var det nog inte frågan
om, snarare personalkostnader.
Inga saxar, inga fickknivar och inga vätskor, såsom
handsprit. Birgitta delade med sig till höger och
vänster tills flaskan var tom - så vi var ganska
bakteriefria. Nästa påfyllning kunde ske vid
ankomsten i Frankrike. Man skyddar sig bäst man kan
i dessa influensatider.
Väl framme i Paris hittade vi snabbt
busschaufförerna, eller dom oss. Efter så där fyrafem timmars färd kom vi mitt i natten till våra två
hotell i Chauvigny. Bussen fick klämma in sig mellan
husväggarna, man hade knappt plats att få ut
bagaget. Enkelriktade gator krävde backning ibland,
men då strejkade bussen….
Hälsa på värdfolket, få rumsnycklarna, bli instruerade hur
dörrnyckeln fungerade i detta medeltida hus (slott) och sen
uppför trapporna till våra rum – och äntligen i säng!
Jag sa medeltida och det var det på utsidan, men inne var det
fräscht och fint renoverat. Vi trivdes från första stund.
HK
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Onsdag 16 Sept.
1B

Maud berättade i samband med frukosten om hotellet
på höjden, där de flesta av oss bodde, Det var en del av
ett slott vars äldsta delar var från 800 till 900-talet och
de yngsta från 1700-talet. Efter frukosten, som var lite
spartansk efter svenska förhållanden, (kaffe/te
bagettbröd, smör, ost, apelsinmarmelad och
påläggssylt samt en croissant) körde Maud oss i deras
minibuss i 3 omgångar till en porslinsfabrik några
kilometer utanför staden. Den huvudsakliga
produktionen var fat, skålar, tallrikar och koppar för
restauranger. Men det gjordes även annat traditionellt
porslin. Exportandelen var ca 50 % och fabriken hade sedan
2003 ryska ägare. Antalet anställda hade minskat från 750 till
ca 250 personer. Produktionen sker med allt från rent hantverk
till användandet av datastyrda helautomatiska CNC-maskiner.
Vi såg alla moment från blandningen av ”leran” till kylningen
efter bränningen.
Bränningen av porslinet sker i 2 till 4 omgångar i temperaturer
mellan 900 och 1400 grader. Och hör och häpna – porslinet
krymper 13 % vid bränning/emaljering. Endast ca 5 % färgades
innan emaljeringen. Produktionen såldes under varumärkena
APILCO och Deshouliéres (grundarens namn). Det fanns en
fabriksförsäljning som hade allt som tillverkades i fabriken.
Maude körde oss tillbaks till staden där vi åt lunch på egen hand. Det duggregnade – vilket övergick i regn på
eftermiddagen. Den planerade ”fågelföreställningen” fick ställas in på grund av vädret men vi fick gå in och se på
fåglarna som är med i föreställningarna. I stället blev det dansträning i konferensrummet hos Maud som gjordes om
till dansbana. Men barens funktion ändrades inte! Mycket dans, mycket musik och en del sång! Efter dansträningen
bjöd Maud och Hans på ett glas vin.
På kvällen var det middag på ”Restaurang Kajan” – vad det nu kan heta på franska - som låg några minuters
promenad från Mauds hotell. Det var en liten mysig krog
i en gammal byggnad. Först en smördegsinbakad
”fiskpinne”, sen en torskrygg med sesamfrö och andra
kryddor samt därtill frästa grönsaker och som efterrätt
en väldigt smakrik, mäktig, kompakt chokladpudding
med en halv jordgubbe på. Allt till det facila priset av 27
euro per person inklusive vin/öl. Tror de flesta somnade
fort på kvällen eftersom vi nog fortfarande kände av
resan dagen innan.
Håkan
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Torsdag 17 Sept.
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Efter en god men fransk frukost gjorde vi oss klara för dagens upplevelse, en
historisk odyssé i Chauvignys nära omgivningar. Med buss skulle vi resa 15000 år
tillbaka i tiden, men också passera moderna byggnadskomplex från vår tid.
Vädret var mulet och grått när vi på Le club Montléon i samlad tropp med Maud
i spetsen gick upp till busshållplatsen, övre stadens största öppna plats, för att
invänta bussen. Det såg ut att kunna bli lite blött längre fram på dagen, så vi var
försedda med paraplyer och regnkläder.
Första målet var den lilla
vackra byn Angles sur l´Anglin,
som ligger 2 mil nordost om
Chauvigny. Maud var guide på
resan, en uppgift hon skötte
som ett proffs, trots att hon sa
det var första gången. Vi hann
inte långt förrän det började regna. Väl framme blev vi helt
betagna av en otroligt vacker och romantisk vy. Över floden gick
en valvbro fylld med blommor, så en kvarn med stort kvarnhjul och
över detta en medeltida slottsruin. Vi gick upp till en utsiktsplats
högt över floden Anglin och anblicken var hänförande trots regnet.
Överallt i byn fanns massor av blommor. Floden flöt fram i en djup ravin under våra fötter.
Maud berättade om byns anknytning till England. Här bodde på 500-talet anglerna, som senare utvandrade till
England. Nu hade engelsmännen kommit tillbaka i mängd och köpt upp gamla hus och restaurerat dem.
Byns stora turistattraktion är i alla fall Roc-aux-Sorciers,
häxdoktorns klippa, som upptäcktes 1947. På en
klippvägg intill floden finns ett 15000 år gamalt
konstverk – en relief med hästar, visenter, stenbockar
och människor. När inlandsisen låg tjock över våra
hemtrakter skapades dessa bilder av en kultur som fått
namnet Magdalena. För att skydda originalet har man
byggt upp en kopia i ett besökscenter. Vi gick in i en mörk
grottbyggnad och fick uppleva forntiden med hjälp av
modern multimedia i form av ett ljud- och ljusspel.
Byn hade mera att erbjuda. Innan lunchen fick vi gå på
upptäcktsfärd. I denna pittoreska miljö spelades delar av
filmen ”Chocolat” in. Några av oss slank in i en butik där
man sålde byns andra specialité, broderier. Dukar och kuddar sydda i fin hålsöm – en speciell teknik med extremt
spetsiga saxar och nålar. Men oj, så dyrt… Broderierna var mycket uppskattade av förnäma damer i Paris fram till
början av 1900-talet, men tekniken höll sedan på att dö ut. Nu bevaras denna konst, och det var verkligen fröjd för
ögat och vi hyste stor beundran, särskilt för den dam som satt och sydde med ”kikare” på glasögonen!
Klockan 12 var det dags för lunch hos Josette på Cafe de la
Place. På husets övervåning bjöds det på Quiche de Lorraine,
eller ost- och skinkpaj på ren svenska. Vi drack lite franskt vin
och öl till och som sanna vikingar stämde vi så upp i den
klämmiga sången ”Nu ska vi ut och härja….”
När vi åter satte oss i bussen för vidare färd, hade regnet slutat.
Nästa mål var Saint-Savin sur Gartempe rakt öster om
Chauvigny. Här finns ett en berömd klosterkyrka med
takmålningar från 1100-talet. Kyrkan har ett 80 meter högt,
spetsigt torn. Kyrkorummet domineras av två rader enorma,
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bjärt färgade kolonner, som bär upp tunnvalvet med sina vackra fresker. 1983 blev kyrkan utsedd som världsarv av
UNESCO.
Några av oss tog en kopp kaffe på torget framför kyrkan och gick sedan runt den stora klosterbyggnaden ner till
floden Gartempe. På en grusplan spelade ett gäng infödingar boule. Detta var verkligen Frankrike.
Klockan 15.00 styrde vi kosan mot nästa mål, som låg i Civaux
rakt söder om Chauvigny. Maud var mycket hemlighetsfull och sa
att det var en synnerligen märklig plats. Vi åkte genom ett
omväxlande landskap med kullar, lövskog och nyligen skördade
åkrar. Kvar stod en del majs och ett och annat fält med
”deprimerade solrosor”, som Maud sa. Här och där betade
köttdjur och får, men några getter såg vi inte skymten av. Vägen
var en så kallad grön väg, och skulle alltså vara extra fin. Vi körde
till och med igenom en liten skog med barrträd.
På långt håll syntes två höga rökpelare, som visade sig komma
från kärnkraftverket i Civaux, som har två reaktorer på vardera
1500 MW.
Vi stannade och gick in på en kyrkogård, typiskt fransk: tätt med stenar, häll på häll med små minnesstenar på och
mest tygblommor. Men det märkliga var att där också fanns mycket gamla gravar och stenkistor från merovingernas
tid på 500-talet. Huller om buller låg kistor och lock, en del även inne bland vår tids gravar. De äldsta var kanske till
och med från gallernas tid på 100-talet.
Merovingerna var en frankisk kungaätt, även kallad ”de långhåriga”, som regerade 400-700.
Det var märkligt att stå bland dessa gamla gravar och samtidigt se våra dagars mäktiga och lite skräckinjagande
byggnadsverk i bakgrunden.
Så återstod sista etappen på vår tidsresa. Vi gjorde en
avstickare till det lilla samhället Morthemer med sitt Robin
Hood-slott, kanske från 1500-talet. Högt uppe på en kulle
tornade branta murar upp sig med torn och tinnar, precis
som ett sagoslott. Det visade sig vara bebott: en
sommarstuga för en engelsman! Där fanns också en något
bedagad kyrka med en mörk krypta från 1100-talet. Lukten
var också gammal…
Vi gick ut i solen och tog en promenad i byn. Mogna och söta
vindruvor hängde frestande längs gatan.

Så styrde bussen hemåt efter en historisk dag.
Kvällens måltid intogs på Hôtel Lion d’Or nere i
sta´n. Först musslor på en bädd av spenat. Sedan
gös med pressad potatis, broccoli och apelsinsmör
som huvudrätt. Kronan på verket var en underbar
dessert: sorbé på aprikos, ägg och mandelpudding
(pudding eller pannacotta?) Gott var det i alla fall!
Tjusigt garnerat med ett flarn och Physalis och lite
mandelspån. Märktes att det var en gourmékrog! Vi
passade sen på att utforska rummen som våra
landsmän bebodde. Som tur var gick det ingen nöd
på dom! Nu traskade vi hemåt i natten, mätta och belåtna efter en händelserik dag.
Hans och Birgitta
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Fredag 18 Sept.
3B

Dagen började med frukost vid vårt 8-mannabord på
hotell Lion d’Or. Som vanligt med mycket skratt och vi
var inte alls så tysta och försiktiga som övriga gäster.
Hämtningen med buss blev som vanligt - nämligen
inte som Maud bestämt. Det var lika spännande varje
gång att känna av centrifugalkraften med
extrasvängen i rondellen för att komma upp till den
gamla stadsdelen och hämta det övriga gänget. Detta
för att gathörnet var för snävt och gatorna för trånga
för att kunna svänga direkt.
Vårt första mål för dagen var vingården Ampelidae. Vi
for utefter floden La Vienne och kom igenom en
jordbruksbygd där man företrädesvis odlade solrosor
och majs och vi passerade också ett lite speciellt
skogsområde.
Vägen till vingården var smal och konvex! och till råga
på allt råkade vi också komma in på en cykelväg med
bussen. Väl framme möttes vi av en guide som talade
engelska. Hon berättade att vingården bestod av
femton hektar mark och att man odlade druvorna
pinot noir, cabernet sauvignon och chardonnay. Pinot
noirdruvan har blått skal, men är vit innanför skalet.
Målet var att försöka göra vin med högre kvalitet än
man tidigare gjort i regionen.
Vi fick prova två vita och två röda sorter med div.
tilltugg till bl. a. blodkorv, getost och söt kaka. Det är
spännande att känna skillnaden mellan vinerna och
vad tilltugget gör för smaken.
Efter vingårdsbesöket var det dags att åka till lunchstället i St. Georges les Baillergeaux. Vilken tur att man inte bosatt
sig i en ort med så svårt namn! Restaurangen hette Baila Pizza och vi serverades till en början en sallad med
kyckling, ananas, grönsallad och ost. Vi blev varse en lite annorlunda dukning - gaffeln låg på bordet och kniven kom
in på tallriken med maten. Till huvudrätt var det grillspett och desserten bestod av chokladtårta med glass och
bärsås. Det var en riktigt god lunch!
På väg från lunchstället passerade vi
Futuroscope, en slags Cosmonova, med
många mycket spektakulära byggnader.
Nästa stopp var oljefabriken i St. Jacques.
Batard. Där fick vi se hur man med hjälp av
maskiner från 1850-talet pressar olja ur
mandel, hasselnötter, valnötter och
cashewnötter.
Först måste nötter och mandel torkas under
flera månader. Därefter mals det mycket noga
under ca 40 min för att sedan rostas och
hettas upp till en temperatur av ca. 60-80
grader, beroende på fuktighet, och sedan
läggas i den hydrauliska pressen. Ur nötter
utvinner man ca 50 % olja och ur mandel ca 30
% olja. Vi fick smaka på den lite ljumma oljan
som så småningom sipprade ut. Filtreringsprocessen såg ytterst komplicerad ut med många olika filter för oljan att
passera. Oljan förvarades i rostfria tankar för att ej utsättas för luft och ljus.
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De sammanpressade mandel- och nötkakorna användes som djurfoder samt till
bakning. Inget gick till spillo. Efter visningen fick vi gå in i den lilla butiken och smaka
på lite av det övriga sortimentet bl.a. vinäger av bär och frukt. Det gavs också
möjlighet för oss att få handla. Det var mycket intressant att se tillverkning med så
gamla maskiner, fjärran från all datorisering.
Innan vi vände hemåt igen
gjorde vi ett snabbt besök i
Poitiers – mest känt för slaget år
732 där frankerna hindrade
morerna från att breda ut sig
längre norrut i Europa. I Poitiers
stannade bussen vid den stora
Notre Damekyrkan och vi gick till
fots till ett annat torg där
stadshuset var beläget och där
bussen mötte upp igen. De som ville gavs möjlighet att besöka
staden under måndagen. I övrigt är Poitiers en mycket
betydande universitetsstad och har en av de äldsta kyrkorna.
På väg hem passerade vi Vichymonumentet som symboliserade
gränsen för ockupationsmakten under andra världskriget. I
Chauvigny kunde man på flera platser se skyltar och monument
med namn på döda från första världskriget.
På kvällen var vi inbjudna till borgmästaren i stadshuset. Innan
dess skulle vi göra en liten uppvisning på scenen på torget inför
vår stora uppvisning i gamla stan på lördagskvällen.
Nu bar det sig inte bättre än att det både regnade
och åskade riktigt rejält. Vi hade tak över
huvudet, men tyvärr var det inga människor ute i
busvädret förutom de som bjudit in oss till
stadshuset. Efter en stunds spel och dans gick vi
upp i stadshusets vigselrum och fick en liten
presentation av staden bl.a. Därefter bjöds vi på
något att dricka och vi tackade för inbjudan
genom att överlämna ett par gåvor från laget.
Vi – de åttas gäng - gick hem till vårt hotell och
klädde om och träffades senare nere i
restaurangen där vi åt en jättegod middag med,
som alltid, mycket skratt och trevligt umgänge.

Ännu en mycket lyckad dag var till ända.
Margaretha och Bibi
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Lördag 19 Sept.

Vi vaknar till ännu en mulen och rätt kall dag, dock inget regn ännu. Vi på ”Le Lion D’Or” inleder frukosten med ett
glas champagne och sång till Ingemars ära, eftersom det är hans födelsedag.
Efter frukost tar vi på dräkter och instrument för avgång till marknaden i Chauvigny, på torget några kvarter från
hotellet. Dansarna från ”Ville haute” ansluter, klädda i sina vita tröjor.
Varje lördag året om hålls denna marknad med ett
utbud av varor av alla de slag.
Kläder, skor, smycken, böcker, bröd, fisk,

trädgårdstraktorer, motorsågar,
sängar, laxrosa korsetter, höns, kycklingar, kalkoner mm.
Levande höns kostade 8 euro/st, levande kalkon 16 euro/st och
kokta grisöron 7 euro/kg som exempel.
Vi går runt på marknaden och gör reklam för den dansuppvisning vi
ska göra på kvällen samma dag. Våra reklamlappar delas ut till
besökare på marknaden och vi ger också prov på musik och dans.
”Lejonen” intar dagens lunch på hotellet och enligt vår tolk Erik är
det något hönsaktigt. Till detta dricker vi husets vita vin som är Touraine Sauvignon Domaine Octavie.
I god tid före 15.00 går vi upp till ”Bishops Chateau”
för att beskåda rovfågelsuppvisningen ”Géants du
Ciel”. Enligt det ursprungliga programmet skulle vi se
denna uppvisning första dagen i Chauvigny, men på
grund av regn fick detta senareläggas.

Maud anvisade de bästa platserna och föreställningen
kunde börja. Ett stort antal rovfåglar flög alldeles över våra
huvuden så att våra välkammade frisyrer fick ett nytt
utseende. Upplevelsen var häftig. Guiden berättade om
fåglarna tyvärr endast på franska. Vi fick dock hennes
information skriftligt på engelska.
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Flera fåglar passade på att ta sig en
rejäl flygtur innan de återvände till
den mat som fågelskötarna lockade
med. En jaktfalk kom inte tillbaks i vart
fall inte så länge vi var kvar. Ugglor,
papegojor och marabostorken var
vackra att se. Ett antal mindre storkar
fick en stunds frihet på scenen och
skötarna lyckades till slut få alla inom
lås och bom.
Efter rovfågelsuppvisningen, som
pågick en timma, besiktigade vi
dansgolvet på torget ”Place du
Donjon” uppe på ”Ville haute”. Ett
lutande stenbelagt torg är ett
underlag, som inte är det bästa när vi
ska ge en dansuppvisning.
Efter sedvanlig fotografering i dräkter samlades vi kl
19.00 på restaurangen La Bigorgne intill torget Place
du Donjon.
Adelaide som äger restaurangen har hjälpt till med
marknadsföring av uppvisningen och ordnat med alla
tillstånd.
Vi började med en aperitif och sjöng för Ingemar som
fyllde år. Förrätten bestod av en sallad med kastanj,
äpplen, russin, valnöt och dressing. Sedan följde en
galette som är en salt crépe med fyllning av skinka,
ägg och grönsaksröra.
Under måltiden sjöng vi bl. a. Tåla dej Janne och
Härjasången, som börjar låta riktigt bra. Som dessert
serverades vaniljglass eller crépes med syltfyllning av
jordgubb, björnbär eller blåbär.

Kl 21.00 är det så dags för dansuppvisningen på det
lutande torget. Trots det ojämna underlaget blir
uppvisningen lyckad och en rätt stor publik applåderade åt
både dansen och musiken. Maud presenterade oss och
danserna.
Sista dansen, Polska från Tjust, blev perfekt och både
dansare och spelmän fick smaka på den medhavda
snapsen.
Efter promenad till våra respektive hotell i den ljumma
kvällen är det dags att avsluta ännu en händelserik dag i
Chauvigny.
Elisabeth o Sune
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Söndag 20 Sept.
Väckarklockan ställd på 07.00,frukost lite tidigare än vanligt
kl. 07.45.
Avfärd från Chavigny
kl. 08.40 med en för
dagen ny chaufför, som
ursprungligen kom från
Argentina, vädret var
disigt.
Vi färdades norrut via
Chartellerault mot vår
första anhalt Richelieu
och passerade längs
vägen ett flertal slott, de flesta ägda av staten men några är fortfarande privatägda. När vi kom fram mot Richelieu
vid tiotiden var det första vi såg en lång mur runt familjen Richelieus familjeegendom innan vi stannade framför
statyn av kardinal Richelieu, som levde mellan 1585 och 1642, blev biskop vid 15 års ålder och var den som grundade
staden. Vi gick in i staden till det stora baracktorget där de som ville kunde ta en "snabbfika" varefter vi gjorde ett
besök i den stora slottsparken för att leta efter slottet tyckte Maud, efter en ganska lång promenad i den fina parken
hittade vi ett monument på vilket stod dokumenterat att slottet var rivet år 1835 efter att ha stått i 200 år.
Efter parkbesöket tog vi en promenad rakt genom sta´n,
bussen mötte upp på andra sidan för vidare färd mot staden
Chinon vid Loirekanten, vi for över Vienne-floden in genom
staden upp på kullen för besök på det stora slottet Forteresse
Royale de Chinon med anor från 1100-talet och är känt
genom Jeanne d´arc, född 1412 som vid 17 års ålder med
argumentet att hon hört röster från Gud som uppmanade
henne att befria landet från Engelsmännen lyckades övertala
kungen att få en egen här, hon lyckades vända på krigslyckan
men blev slutligen tillfångatagen av de engelskvänliga
burgunderna och brändes som häxa på bål 1431. Hon
kanoniserades 1920 av katolska kyrkan och firas efter det
med en nationell helgdag i Frankrike. Slottet är även känt
genom Richard Lejonhjärta, 1157 -1199,som ägnade sig åt korståg och sina franska förläningar, han lyckades vid ett
av sina korståg få till ett avtal som gav europeiska pilgrimer fritt tillträde till den heliga staden Jerusalem. Vi hade
tur vid slottet, det var nämligen La Patrimoine - en dag då alla slott och museer skall vara gratis tillgängliga för alla.
Slottet var imponerande stort och föremål för arkeologiska utgrävningar och restaurationer för enligt uppgift
15000000 Euro. Eu-bidrag.
Efter en timmes besök "på egen hand" fortsatte vi färden med
bussen ner mot centrum och förbi många vinodlingar i
Loiredalen. Bussen stannade vid statyn av Francois Rabelais,
fransk författare och läkare född i Chinon 1494. Vi fortsatte till
fots till efterlängtad lunch på Bistrot de La Place där vi avnjöt
menyn - Bouchee a la Reine, Moix de Jaue de Porc au vin de
Chinon samt Clafoutis aux fruits rouges. Efter den utsökta
lunchen var alla mätta och belåtna och vi for vidare mot
Saumur och vingården Gratien & Meyer, på vägen längs floden
kunde vi se grotthus uthuggna ur kalkstensklipporna. I
grottorna odlas champinjoner som trivs bra i det fuktiga
klimatet. Svampodlingen lär ge ett stort bidrag till
sysselsättningen i området.
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Framme vid Saumur åkte vi upp till slottet, där det fanns en
utsiktspunkt varifrån man fick en magnifik panoramautsikt
över Viennes lopp innan den några mil längre bort går ihop
med Loire. Vi kunde tyvärr inte gå in i slottet då det var
jättelånga köer tack vare att det var gratis entre´. Klockan
hade hunnit bli 16.00 och det var hög tid för avfärd till
vingården Gratien & Meyer där man tillverkar mousserande
vin. I vingården blev vi guidade nere i de 5 km. långa
gångarna i berget av en mycket trevlig ung kinesisk
studentska som hade tillfällig praktikplats på vingården.
Gratin & Meyer är numera tyskägt, har en årsproduktion av 3
milj. flaskor, använder två vita druvor, Chardonay och Chenin
Blanc, och en blå, Pinot Noir. Man exporterar vinet till 35
länder och har 50 fast anställda. Efter rundvandringen blev
det vinprovning av inte mindre än 6 sorter av deras
mousserande viner och möjlighet att handla som några
gjorde varefter bussen gick hemåt mot Chauvigny dit vi
anlände ca:19.30.
Efter hemkomsten gick vi som bodde på Le Club Montleon till
en mindre restaurang i närheten för en lättare måltid och de
som bodde nere på Le Lion d’Or stillade sin hunger där innan
vi gick till sängs efter en trevlig, innehållsrik och givande dag.
Rolf och Berit
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Måndag 21Sept.
Idag har vi inga tider att passa, så frukosten intas lite senare än vi har gjort tidigare dagar.
Painriche med marmelad börjar kännas lite tjatigt, så det känns kanske lagom att vi skall åka hem i morgon.
Förmiddagen ägnas åt att flanera på Chauvigny´s gator. Vad fransmännen håller på med en måndagsförmiddag vet
jag inte, men de visar sig inte ute på stan, de flesta man stöter på visar sig vara folkdansare från Kalmar.
Strax före klockan 13 strålar de flesta ur gruppen samman vid
busshållplatsen utanför rådhuset, för att åka med bussen till
Poitiers, en stad c:a 20 km från Chauvigny.
Först kommer en buss med destination Poitiers, men den kör
förbi busshållplatsen och stannar c:a 50 meter längre fram. Alla
rusar mot den bussen. I samma ögonblick kommer en annan
buss med samma destination och den stannar vid nämnda
hållplats. Då tvärvänder alla och rusar tillbaka till bussen vid
hållplatsen. De som bevittnade detta fick sig säkert ett gott
skratt.
Resan in till Poitiers tar ungefär 25 min.
Vi stiger av vid stationen, får hjälp av en herre som visar hur vi
skall gå för att komma till stadens centrum. Harriet och jag
beslutar att gå för oss själva, det blir aldrig bra om det är för
många viljor, när mycket skall ses på kort tid. Det är dags att äta
något innan stadens sevärdheter skall beskådas. En
hamburgerbar, som heter Quick, uppsöktes och vi får oss lite till
livs. Styrkta av denna skräpmat ger vi oss så iväg mot Baptistery
St-John´s, en basilika som skall vara mycket gammal. Här är det
stängt, så vi kommer inte in, lika bra är väl det, för jag är osäker
på om jag
vill betala
entré för
att gå in där. När vi ändå är i de här krokarna går vi in i StPeter´s Cathedral, som är mycket stor och pampig. Vi drar oss
tillbaka mot de centralare delarna av stan och passerar Notre
Dame la-grande Church, där vi också tittar in.
Det är väldigt mörkt där inne, så man har svårt att bedöma hur
egentligen kyrkorummet ser ut.
Nog med kultur, nu skall affärerna få sitt. Någon handel blir det
dock inte, då det mesta kostar mer än det gör hemma i Sverige.
Vid halv femsnåret åker vi buss tillbaka till Chauvigny, denna
gång en lokalbuss, som stannar på betydligt fler ställen än den
buss vi åkte med till Poitiers. Bussen är fullsatt och chauffören
glömmer att sätta på friskluftsfläktarna, så rutorna immar igen fullständigt och luften känns kvav och syrefattig. De
flesta av oss har ett ansiktsuttryck, som påminner om hur en fisk ser ut som legat på land en stund, när vi kliver av
bussen i Chauvigny.
Klockan halv sju börjar vi lejon (Vi som bor på Le Lion
Do`r ) vår klättring, medförande våra instrumentlådor,
upp till restaurang Choucas för att inta avskedsmiddagen.
Vi blir placerade vid borden i given ordning. I kväll är
även Maud och Hans med som gäster. Vi har ätit igenom
oss flera menyer under veckan, en del bättre, en del
sämre. Ikväll är prisnivån lite högre, så förväntningarna
på vad som skall serveras är stora.
Kvällens förrätt, som säkert heter något fint som jag
varken kan förstå eller uttala, består av bläckfisk och
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pilgrimsmussla i en gräddig sås. På toppen ligger en jätteräka. Kommentar vid bordet. ”Det är i alla fall bättre än
komage”.
Huvudrätten består av tjockskurna revben på en ananasbädd. Revbenen är glaserade med ananasjuice och kanske
också honung. Till detta serveras i en skål något som vi tror är surkål. Detta avvisas dock bestämt av Herta, som får
anses vara expert på området. Synd, surkål kunde nog varit ganska gott till revbenen.
Under middagen sjunger vi allsånger, som leds av Erik. Erik har också i år skrivit ihop en ny visa på melodin Flickorna i
Bläsinge by. Visan handlar om planeringen av resan och vad vi varit med om dag för dag, hela 9 verser. Stor succé. Vi
spelar också några låtar. Stämningen är väldigt uppsluppen. Servitrisen har dock lämnat leende och sitt goda humör
hemma idag.
Efterrätten är ett kokt päron som badar i en soppa. Soppan, tycker jag, smakar som kräm kokt på blandad torkad
frukt.
Bibi Tackar Maud för en väl utförd planering
av vår resa, samt för brilliant guidning under
våra utfärder och överlämnar en duk,
handledsvärmare samt en sjal, allt tillverkat
av våra medlemmar.
Stämningen är på topp tills notan
presenteras.
Därefter drar sig alla tillbaka till sina
hotellrum, för att få några timmars sömn
innan hemresan börjar klockan halv fyra.
Ingmar och Harriet
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Tisdag 22 Sept.(Kalmar-resenärerna)
5B

Straxt före kl. 03.00 på tisdagsmorgonen hördes knackningar på dörrarna lite här och var. Kvällen innan hade vi
kommit överens om att väcka varandra. Bussen hämtade oss 14 dansare som bodde på Le club Montléon kl. 03.30.
Efter att ha släpat ner resväskorna för alla branta trapporna möttes vi av en morgonpigg Maud som samlade in våra
rumsnycklar. Maud följde oss till bussen för att ta farväl och önska oss lycklig hemresa. Bussen hade 2 chaufförer,
varav den ena kunde lägga i backen! Efter att bussen hade kryssat genom de smala och branta gränderna nedför
”berget” stannade vi vid Hotel Lion dÓr för att plocka upp resterande 8 resenärerna.
Nu var alla lyckligt och väl i bussen och hemfärden startade i mörker och dimma. Efter två timmars färd gjorde vi en
kort paus för en snabb frukost. Det var fortfarande kolmörkt ute och gatlamporna var tända. Det ljusnade inte förrän
vid halv åtta tiden och då hade dimman lättat. Straxt före klockan åtta såg vi solen gå upp rund och gul vid
horisonten.
När vi närmade oss Paris tätnade trafiken betydligt och chaufförerna beslöt sig för att ta en genväg, som det sedan
skulle visa sig bli en senväg. I c:a en och en halv timme var det nästan stopp. Bussen kröp fram och vi kom bara
någon kilometer det var mycket nervpressande. Chaufförerna lånade min biljett för att ringa flygplatsen flera gånger.
Problemet var att vi inte skulle hinna fram i tid till incheckningen. Ett förslag från chaufförerna var att vi skulle ta
metron och sedan byta till lokaltåg och att vi på det sättet
skulle ta oss till Charles de Gaulle flygplatsen! Ingen
nappade på förslaget! Men som genom ett under kom
trafiken igång, så bussen satte full fart och med några
minuter till godo kunde vi checka in. De som skulle stanna
i Paris ytterligare 2 nätter fick sitta kvar i bussen och
transporteras till sitt hotell.
Säkerhetskontrollen tog sin tid, en del fick t.o.m. ta av sig
skorna och gå i strumplästen genom kontrollen.
Väl ombord på planet hade en del av oss inte hunnit sätta
oss förrän högtalaren meddelade att alla var ombord och
säkerhetsbältena skulle tas på . Vädret var soligt hela
vägen och likaså när vi kom till Kastrup så i väntan på
X2000:s avgång satt vi utomhus och solade oss.
Vi hade 1:a klass biljetter så vi bjöds på kaffe, te, kakor
och frukt, det var bara att välja.
Efter Malmö körde tåget med reducerad hastighet. Vi började undra om vi skulle hinna i tid till tågbytet i Alvesta.
Men det löste sig och vi anlände till Kalmar C bara 8 minuter försenade.
Alla var glada att åter vara hemma efter trafikdramatiken i Paris och efter en lyckad ”upplevelseresa” till Frankrike. Vi
har fått se många vackra platser och besökt vackra gamla slott, ätit god mat och dryck, spelat, sjungit och dansat av
hjärtans lust.
Stort tack till resekommittén och deras medhjälpare för allt arbete de lagt ner på att göra vår resa trevlig. Tusen
Tack!
Lisbeth

Tisdag 22 Sept (Paris-resenärerna)

Redan 3.40 hämtade bussen upp oss som bodde på Hotel
Lion d’Or. Den tidiga tiden eftersom senaste incheckning på
Charles de Gaulle-flygplatsen var 10.30 och man hade
bedömt att denna marginal behövdes för att ta sig runt
Paris i morgontrafiken.
Vi år frukost på en rastplats vid Orleans. Vi fick order av
chaufförerna om att ta 15 minuters paus för frukost och
toalettbesök, vilket givetvis var omöjligt, rasten tog nog 45
min innan vi kom iväg.
Resan gick bra ända fram till trakten av Orly sydöst om
Paris. Där körde plötsligt bussen av motorvägen, vi skulle ta
en väg som chaufförerna bedömde som snabbare än
Kalmar Folkdanslag

Chauvigny

15 – 22 September 2009

Sida 17

motorvägen, där vi senare fick höra att det skulle ha skett en trafikolycka.
Jag (Erik) försökte på knagglig franska fråga hur de tänkte, jag var orolig för att de
körde mot fel flygplats, Orly. Nej de körde mot rätt flygplats, men fastnade i den
långsamma trafiken i Orly-området.
Klockan gick och vi började bli allt oroligare för att inte hinna till incheckningen. Det
hela förvärrades av att vi plötsligt stod helt stilla med bussen. Chaufförerna blev allt
oroligare och plötsligt blev jag tillkallad för att de hade ett förslag: Att lämna bussen
och i stället ta metron och lokaltåg till Charles de Gaulle-flygplatsen !!! Chaufförerna
skulle följa med och hjälpa oss!!! Känslan var ungefär densamma som på Titanic när
alla plötsligt i full panik skulle hoppa i livbåtarna.
Som tur var behövde vi inte ta ställning till detta orimliga förslag, trafikknuten löste
upp sig som genom ett under, bussen kom ut på motorvägen igen och cirka 10.15
kom vi fram till flygplatsen.
Så vitt jag förstår gick incheckningen bra och alla kom iväg lyckligt med flyget till
Kastrup.
Kvar var en mindre grupp på 8 personer som skulle vara kvar två dagar i Paris. Det var:
Erik och Karin, B-O och Ingrid, Kirsten och Arne samt Ingvar och Anna-Maj. Vi (Ingvar) hade i god tid bokat ett hotell
på vänstra stranden av Seine ganska nära Paris universitet. Chaufförerna hade kommit överens med Maud om att
köra oss till hotellet. Vi var lite spända på om chaufförerna skulle hitta vägen efter morgonens ”nära döden
upplevelse”. Det blev en minnesvärd sightseeing genom centrala Paris. Allt gick bra tills vi kom fram till Rue Monge
där vårt hotell låg. Då kom chaufförerna på att vi skulle komma fram på fel sida av gatan, så för att komma från rätt
svängde de av på måfå med tanken att göra en kringgående rörelse för att slutligen komma på rätt sida av gatan
fram till hotellet. Problemet var bara att denna kringgående rörelse blev väldigt lång, säkert en halvtimme, då vi
bland annat körde in i ett område där vi med nöd och näppe lyckades krångla oss igenom med bussen efter mycket
backande och trixande fram och tillbaka. Som sagt det blev en mycket grundlig sightseeing.
Väl framme på Hotel des Arenes mottogs vi av en portier som var en riktig försäljartyp av värsta sorten. Vi kunde inte
checka in med en gång så medan vi väntade på att rummen gjordes i ordning pepprades vi av erbjudanden om
flodkryssningar på Seine, sightseeing med buss (vilket vi hade upplevt tillräckligt), varite´ och cabaretbesök mm. Vi
var totalt utmattade efter alla vedermödor, så han lyckades sälja en resa med minibuss till flygplatsen för 15 € per
person, han skulle ha 70€ kontant i förskott. Och han lyckades övertala oss att gå till en närbelägen restaurang som
drevs av en bekant. Det vore intressant att veta hur mycket denne portier lyckades sälja till sina hotellgäster, han
var makalös i sin envishet som försäljare.
Efter att ha pustat ut på restaurangen som drevs av bekantingen till portieren, var det så tid för en rundvandring i
centrala Paris. Vi vandrade upp mot Seine, flanerade förbi de berömda bokstånden, gick över till Ile de la Cite´, gick in
i Notre Dame, gick över till högra stranden, förbi Louvren med glaspyramiden och Tuileriträdgården och bort till
Place de la Concorde. Därefter med metron
tillbaks till hotellet.
Nu var det en ny, trevlig, portier, som helt gratis
tipsade om en bra restaurang, l’Epoque i
närheten, dit vi också gick på kvällen. Den låg nära
Place de Contrescarpe där det vimlade av billiga
och mysiga restauranger mycket beroende på
närheten till Paris universitetet och med ett
intensivt och myllrande studentliv en kväll som
denna. Restaurang l’Epoque var ett bra exempel
på en billig restaurang med god mat och hög
stämning. För 15-16€ per person fick vi en enkel
men god trerätters meny och gott vin. Man tar
gott om tid på sig och man vräker inte i sig
mängder av mat, det är lagom mycket. Det blev
en skön avslutning på en lång och händelserik
dag.
Erik och Karin
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Onsdag 23 sept.
Efter en god natts sömn och fransk frukost + tog Paris-gänget (Ingrid o Bengt-Olof, Anna-May o Ingvar, Karin o Erik,
Kirsten o Arne) buss 67 till Place Pigalle. Vi passerade på resan bl.a. Rådhuset, Notre-Dame, Rue Rivoli med alla
exklusiva affärer och Louvren. Vi steg av bussen och promenerade upp mot Sacre Cour.
Butikerna runt Boulevard Clichy tilldrog sig
herrarnas intresse. Efter att ha sett Moulin Rouge
begav vi oss till Montmartre och Place du Tertre
där många konstnärer håller till.
Ett besök i Sacre Cour stod sedan på programmet.
Det var en hänförande utsikt över Paris från
höjden kring Basilikan som uppfördes till minne av
de 58 000 franska soldater som stupade i fransktyska kriget (1870-71). Den blev klar först 1923.
Efter en god lunch på Restaurang La Cremaillere,
som låg på Place du Tertre, gick vi nerför
trapporna nedanför Sacre Cour. Trappan kan liknas
vid spanska trappan i Rom, men den är betydligt
högre. Vi tog metro till Place Charles de Gaulle
Etoile och promenerade fram till Triumfbågen.
Promenaden på Champs Élysées tog lite tid
eftersom vi passerade många exklusiva
affärer, bl.a. Cartier, Yves Saint Laurents,
Givency. Herrarna tillät dock endast
fönstershopping. Efter en smärre
språngmarsch kom vi ombord på en
sightseeingbåt för en tur på Seine. Vi
passerade under många av Paris broar, bl.a.
Pont Neuf (nya bron) som är den äldsta
kvarvarande bron i Paris. Vi passerade nu
sevärdheterna sedda från floden samtidigt
som vi vilade fötterna och njöt av solen. Vi
passerade Eiffeltornet på nära håll innan
båten vände och styrde tillbaka till kajen.
Väl i land fortsatte vi vår vandring förbi
presidentpalatset, Place del la Concorde
med dess obelisk och ner till en metro för
återfärd till hotellet.
Kvällen avslutades med en superb trerätters
middag utomhus i den ljumma kvällen. Mätta
och belåtna vandrade vi hem till hotellet för
en (kort) natts sömn.
Kirsten
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Deltagare

Torsdag 24 Sept.
Då var det dags för hemresa för oss 8
som stannat i Paris och haft ett par
verkligt trevliga upplevelserika dagar
där. På morgonen strejkade hissen.
Efter den hyggliga hotellfrukosten
hjälpte portieren till med väskorna,
och även Ingvar gjorde en extratur
med väskor. Precis som vi avtalat
med vår säljfixerade portier stod en
Mercedesbuss och väntade klockan 8.
Visserligen inte så jättestor som
portieren utlovat men efter det att
ett extrasäte lämnats kvar på hotellet
kunde både bagaget och vi få plats.
Vår kinesiske chaufför drog iväg mot
flygplatsen, växlade filer flitigt och
nosade framförvarande bilar i baken
tills de flyttade på sig. Kostnaden 15€
per person var lägre än de 17-20€ som Shuttle Service har i sin prislista. Vi var på flygplatsen i mycket god tid och
kunde checka in på gammaldags sätt vid den något virriga incheckningsdisken. Vi väntade med att passera
säkerhetskontrollen för efter man passerat fanns inga toaletter. Säkerhetskontrollen var mycket omständlig, en av
oss vick lämna kvar sitt raklödder på flygplatsen. Tråkig flygplats, inte mycket att göra eller köpa där.
Planet gick på utsatt tid och vi kunde köpa smörrebröd och öl vilket smakade bra. På Kastrup köpte vi hamburgare till
reapris 10 DKR st. På X- 2000 fick vi nöja oss med att åka 2-klass och vid tågbytet i Alvesta hamnade vi i en tyst kupé,
och blev strängt förmanade av våra arbetande medpassagerare att inte prata alls. Tågen gick efter tidtabellen och vi
kom hem nöjda och belåtna efter en trevlig resa med många upplevelser.
Bengt-Olof och Ingrid
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Deltagare
Håkan Ackesjö
Bengt-Olof Andersson
Lisbet Davidsson
Arne Elm
Ingmar Gustafsson
Margareta Härbrand
Rolf Hult
Hans Johansson
Sune Johansson
Erik Loxbo
Ingvar Nilsson
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Christina Ackesjö
Ingrid Axelsson
Herta Kirchberg
Kirsten Arvidsson
Harriet Gustafsson
Birgitta Stenmalm Hult
Berit Hult
Birgitta Gardesten
Elisabeth Johansson
Karin Loxbo
Anna-May Nilsson
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Eriks visa.
En visa om Kalmar Folkdanslags resa till Chauvigny i Frankrike
15-22 sep 2009 Tillägnad Maud Skog Brandin från Erik Loxbo. Melodi: Flickorna från
Bläsinge by
1. En visa vill jag sjunga som är alldeles ny
Den handlar om en resa som vi gjort till Chauvigny
Trala di ralla di ra - som vi gjort till Chauvigny
2. En dag kom Ingrid Axelsson med följande förslag
Vi reser ner till Frankrike med Kalmar Folkdanslag
Trala di ralla di ralla - med Kalmar Folkdanslag
3. Jag träffade Maud Skog Brandin på stan i förrgår kväll
Hon bjöd oss ner till Chauvigny där hon har sitt hotell
Trala di ralla di ralla - där hon har sitt hotell
4. Den första dan i Chauvigny på stans porslinsfabrik
Vi såg tallrikar och pottor ingen var den andra lik
Trala di ralla di ra - ingen var den andra lik
5. Den andra dan så kom vi sen till Angles sur Anglin
Där fick vi smaka på en utsökt Quiche de Lorraine
Trala di ralla di ralla - en utsökt Quiche de Lorraine
6. Den tredje dagen blixt och dunder som fyrverkeri
När vi sjöng för borgmästarn uti Chauvigny
Trala di ralla - för borgmästarn uti Chauvigny
7. På fjärde dagen uppfyllda med medeltida mat
Vi dansade - trots lutningen - med utmärkt resultat
Trala di ralla di ralla – med utmärkt resultat
8. Femte dagens utflykt till Loir blev extra fin
På hemfärden vi somna’ efter sex sorts bubbelvin
Trala di ralla di ra – efter sex sorts bubbelvin
9. En vecka uti Chauvigny den har gått väldigt fort
Och alla vill vi tacka Maud för det arbete hon gjort
Trala di ralla di ra - för det arbete hon gjort

Kalmar Folkdanslag

Chauvigny
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Dansprogram
Schottis från Särna
Biggans blonde kapten
Polska på Söderslätt
Festvalsen
Vindmölledans
Anitas hambo
Engelska för tre par
Polska
Hambo från Turinge + hambo
Åttaman engel
Fyrpolska från Tjust

Spel mellan danserna
Ydrepolkan
Polska från Kumla
Midsommarpolska
Engelska från Släp
Sjölanders schottis
På lördagens marknad och på avslutningsmiddagen
spelade vi bl. a Blädingepolkan med sång av Erik.

Kalmar Folkdanslag

Chauvigny
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Dansuppvisning ”Ville basse” torsdag 17 september
och mottagning på stadshuset

Kalmar Folkdanslag

Chauvigny
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Dansuppvisning, Place du Donjong lördag 19 september

Kalmar Folkdanslag

Chauvigny
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Rovfågeluppvisning ”Ville haute” lördag 19 september

Kalmar Folkdanslag

Chauvigny
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De åtta som gjorde Paris på två dagar och såg allt!

Kalmar Folkdanslag

Chauvigny
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Kalmar folkdanslag
Suède

Musique folklorique,
danses suèdoises
La Bigorgne, Place du Donjon, Chauvigny
samedi 19 sept à 21h, entrée gratuite

