
ITALIEN - UMBRIEN
Resedagbok 11 - 23 juli 2018  

Siena. Piazza del Campo. Av många ansett som världens vackraste torg.

Resans mål är att tillbringa en vecka tillsammans med våra barn och deras familjer i ett hyrt hus i 
Umbrien. Ca 2o km söder om Perugia. Våra barn reser dit med bil från Sverige längs olika vägar 
och tider. På lördag skall vi ses där. Vi har valt att flyga till Milano och ta hyrbil därifrån. Dels för 
att se mer av det italienska landskapet, dels besöka några ställen/städer vi önskar få se samt att 
avsluta med en av de stora sjöarna norr om Milano.

Onsdag 11 juli
Avresedag - mot Milano. 
Klockan 02.10 ringde väckarklockan. Problemfritt till Arlanda och Måby parkering. Konstigt, 
knappt en bil efter hela vägen och plötsligt när man kliver in på terminal 5 är det alldeles fullt med 
resenärer. Flyger med Norwegian Air. Avresa och landning enligt tidtabell. Har bokat hyrbil 
genom Norwegian. B-rent heter bolaget. Shuttle buss ut till deras kontor i ett halvrassligt 
industriområde. 

Det tog tid att få ut bilen! Och speciellt trevliga var de inte heller. Mest sura var de för att vi inte 
ville ha försäkring. Vi har tecknat någon variant av självrisk eliminering via Norwegians partner. 
Fick anledning att ompröva det beslutet senare. Granskar vår nästan nya Nissan Micra. Sätter 
vår nyinköpta GPS (Tomtom) på plats. Ställer in den på Bologna. Klockan är nu 12.00. Drygt 20 
mil att köra. Väljer motorväg hela vägen. Större delen avgiftsbelagd, trist platt landskap. Stannar 
på någon rastplats (bensinmack, restaurang, toaletter, affär - väldigt bra serviceanläggningar rent 
generellt i Italien) och äter lite färdkost, handlar lite i affären och nyttjar toaletter.



Bologna
Tomtom leder oss klockrent till Hotel UNA. mittemot 
järnvägsstationen och utanför ZTL. I Italien har massor 
av städer infört bilförbud (ej för de som har tillstånd) i 
centrala delar/gamla historiska delar för att bespara miljö 
mm. Avgiften för att bryte mot dessa bestämmelser är 
rätt rejäla. Vet inte om det är samma avgift överallt eller 
om den varierar. I Siena är den 100 euro/överträdelse. 
Kan bli saftigt dyrt under en resa och skyltarna är inte 
imponerande stora. Får hoppas att det inte dyker upp 
böter i framtiden.

Hotellet är perfekt. Vi pratar fotboll i receptionen (det 
pågår ju ett VM), får anvisning var i parkeringsgaraget vi 
skall parkera. Tråcklar oss in och när vi kommer tillbaka 
till receptionen visar det sig att vi har blivit upp-
graderade! Stort, fint och modernt rum. Med karta i 
handen och en del restaurangråd från receptionen ger vi 
oss ut i Bologna och mot centrum.

Bologna känd för sina vänliga människor, universitetet, 
arkaderna och framförallt maten - här kommer vi. Varm 
em/kväll. Letar oss fram bland gatorna efter de olika 
adresserna vi fått. Några har stängt, andra faller oss inte 
riktigt i smaken. Slutar med att vi sitter tillsamman med 
en massa andra och äter en charkuteriplanka med en 
massa gott samt olika sorters bröd. Och vin. Jättegott. 
Trevliga bordsgrannar. Strosar så småningom hemåt i 
den ljumma kvällen. Ser hur många sitter i barer och 
kollar fotbollen, England - Kroatien. Väl hemma på 
hotellrummet ser vi slutet av matchen. Somnar rätt 
ovaggade. Lång bra dag.



Torsdag 12 juli, +27º 
Väljer ”Strada della Futa”. Den gamla vägen mellan städerna Bologna – Florens. Det är vare sig 
den rakaste eller snabbaste vägen, men definitivt den vackraste. Direkt utanför Bolognas 
sydöstra stadsportar börjar Apenninernas sluttningar. Vilken skillnad mot vägen mellan Milano till 
Bologna igår. Då platt, rak och tråkig motorväg. Här smal, kurvig, kuperad och med en otrolig 
grön växtlighet.

Undrar vad som kommer efter nästa kurva och nästa och nästa … Kuperade utsikter, täta 
björnbärssnår, blommande lavendel i dikeskanten, den röda vallmon som lyser på långt håll och 
massor av vita fjärilar som fyller dalgångarna likt snöflingor på vintern. Kullarna runtomkring 
ligger på ca 900 m.ö.h. Inte är hastigheten så hög. Och alla dessa fotostopp.
När vi närmar oss Florens letar vi oss ut till en motorväg för att runda staden. Florens är vackert, 
men vi har varit där tidigare och istället vill vi vidare till Chianti-området.

Vi väljer att runda Florens, en fantastisk stad som vi har besökt tidigare och tar den gamla 
motorvägen med riktning mot Siena. Målet är Cantina Antinori. De, även i  Sverige, så kända 
vinmakarna. Vi har läst och sett bilder på deras spektakulära anläggning. Knappar in deras 
adress i vår GPS – finns inte. Nu börjar en fruktlös jakt efter vingården och vi kör vilse i Chianti! 
En av de vackraste platserna att bli vilse i visserligen. Nu är vi akut hungriga. Kommer till en 
vingård strax före siestan som skyltar med restaurang. In, träffar trevliga människor, 
restaurangen är stängd idag. Får rådet att snabba på till byn/lilla staden Greve Chianti plus tips 
om en restaurang. Kör raskt de sista kilometrarna. Hamnar på en parkeringsplats. Frågar 
gubbarna på bänken efter restaurangen. Vi har missat igen. De föreslår den lilla oansenliga 
pizzerian framför oss. Bra och billigare är deras omdöme. De sista gästerna håller på att avsluta 
sin måltid när vi artigt frågar om det finns någon mat åt oss. Duger det med risotto med 
gorgonzola och äpplen så går det bra.



Vilken lunch och vilka smaker! Visar sig att restaurangen i 
höst skall göra ett kockgästspel i Stockholm på en 
italiensk krog med en genuin toskansk meny. Grattis alla 
som kan få njuta av denna mat.

Vi letar oss ner till det torg vi skulle ha varit på. Går in i 
vinaffären. Konstaterar att mysfaktorn här är större än på 
Systembolaget. Köper en Chianti Classico till kvällen. Nu 
måste vi skynda oss – vi har hyrt en liten privat lägenhet i 
centrala Siena och vi skall träffa värdinnan klockan 17.15. 
Innan dess måste vi bli av med bilen och promenera 
(släpa) på väskorna till rätt adress. Det är förbjudet för 
oss att köra bil i centrala Siena annars dyra böter.

Att hitta en parkeringsplats som känns tillräckligt trygg, på 
acceptabelt avstånd från lägenheten och utanför ZTL 
(Zona Traffico Limitato) var ett planeringsjobb. ZTL 
innebär att massor av italienska städer har en avspärrad 
zon där det erfordras tillstånd för att köra. 
Videoövervakat! Passerar du gränsen blir det böter. I 
Siena lär det vara 100 euro.  Skylten och kamerorna satt 
1 meter efter nedfarten till valt parkeringshus. Därefter 
promenad uppför och nedför mot lägenheten. Staden är 
hiskeligt kuperad.

Allt löste sig och svettiga anlände vi lägenheten, belägen 
i ett medeltida hyreshus. Oj så fint! Vi hade trott att det 
var ett litet lägenhetshotell men Maria ägde bara denna 
lägenhet för uthyrning. Hon mötte på gatan utanför, 
visade oss tillrätta och var behjälplig på alla sätt. Som 
tack för att vi hade varit så flexibla med ankomsten (de 
hade trassligt att få ihop tider med barn och annat) var 
det framdukat med bl.a ett bra rödvin. Hennes man var 
tydligen vinkunnig, vilket vi tackade för.

Ut på stan, efter vi hade kommit tillrätta. Skymningen hade sakta hunnit börjat lägga sig och 
Piazza del Campo fylldes med folk. Runt om och på. Det sägs att Siena har världens vackraste 
torg. Jag har inte sett alla, men är beredd att hålla med. Vi strosade runt torget och slog oss ner 
vid en restaurang. Njöt av folklivet och den ljumma värmen. Så småningom bröt vi upp, handlade 
lite frukost på en sent öppen matbutik och gick hem.



Fredag 13 juli, +32º  
Morgonsolen lyste varmt på husen mittemot vårt fönster. 
Kan det bli mer Italien? Fredagen blev en dag på fötter. Vi 
har promenerat upp och ner. Besett katedralen, en bekants 
skola när denne läste italienska här, fikat, ätit glass och 
mat, suttit och tittat på folkliv, shoppat, … Alltså, vi har varit 
turister. Siena är som att gå mitt i ett levande museum.

Sen eftermiddag stannade vi på en fridfull innergård 
tillhörig Sienas internationella musikskola. Tog ett glas vin, 
fick ett par trevliga apertivos (munsbitar) och avnjöt en 
kortare flöjtkonsert som senare följdes av en ca 35 
personer stark kör som sjöng i portvalvet. Magiskt mäktigt. 
Tur som tokar att vi plötsligt fick vara med om detta.

Avslutade kvällen i lägenheten med lite charkuterier, 
melon, bröd och annat gott tillsammans med rödvin. I 
morgon bär det av till Umbrien, men vi fasar för den branta 
uppförsbacken till parkeringshuset.

Utsikt från lägenheten i Siena



Lördag 14 juli, +34º
Rätt tidig avfärd. Vår hyresvärdinna Maria har varit helt fantastisk. Sent på kvällen smög hon in 
en rabattkupong på bilparkeringen. Bor du över natten i Siena får du 10 euro rabatt/dag. Vi har 
haft ett helt suveränt boende! Rekommenderas!

Vi sätter kurs på byn/staden Pienza. Skall vara en vacker stad, vacker omgivning. Anländer 
senare än vad vi har hoppats på. En massa solrosfält upptog lite tid + lite annat dribblande längs 
vägarna. Att inte åka motorvägarna är betydligt vackrare, MEN det tar tid. 
Hastighetsbegränsningarna är omfattande. 

Bestämmer oss för att hoppa Pienza och fortsätta till Perugia - Umbriens ”regionhuvudstad”. 
Staden ligger bara några mil norr om vårt hyrda hus. Det lär finnas ett jättestort shoppingcenter 
strax öster om staden. Ett bra ställe att bunkra på. Några timmar senare hittar vi affärskomplexet. 
Det är stoort! Handlar och bunkrar för de närmaste dagarna. Är osäker på om affärerna är öppna 
på söndagar så det gäller att ha fulla lager när barnen med familjer dyker upp senare idag.

På smala vägar, som bär allt högre, anländer vi till byn Saragano vid 17-tiden. Lucia möter oss 
vid huset. Hon är ”nyckelkvinna och ägarnas kontaktperson”. Vi visas runt, får instruktioner, tips 
och goda råd om allt från sophantering, äta färska fikon, låsa dörrar till italienska skorpioner mm. 
Vi flyttar in. Väljer sovrum och badrum, packar in all mat och dryck, njuter av utsikten och har 
kontakt med barnen. Efter ett par timmar är vi alla samlade - underbart.

Byn Saragano uppe på sin höjd. Bilden tagen från öster. Vi bor i ett av husen uppe till höger.

Senare på lördagskvällen kan vi alla samlas på 
terassen utanför det stora köket för den första 
middagen med en vidunderlig utsikt över dalen och 
kullarna. Det här blir en kanonvecka!



Söndag 15 juli, +37º 
En heldag vid huset. 
Poolbad, leka, sola, läsa, slappa, prata, njuta utsikten, fixa 
mat/grilla, äta tillsammans, lite vin, lite öl. Kallas visst 
semester.

Måndag 16 juli, +32º
Utflyktsdag. Barnen med familjer åkte till Orvieto där de bl a 
gick guidad tur i stadens grottsystem. Hade varit riktigt 
spännande och intressant.

Själva åkte vi till Montefalco. Lite av centrum för 
vinnäringen här i Umbrien. I den lilla muromgärdade staden 
smakade vi och handlade vi ett par flaskor vin med den 
lokala druvan Sagrantino på ett av flera enoteka 
(vinhandel). En tanninrik rackare som kräver lite lagringstid 
samt stadiga kötträtter för att komma till sin fulla rätt. 
Stannade senare till vid en vingård där mor och dotter tog 
emot oss. Även här provsmakning och inköp. Riktigt goda!

Fortsatte mot staden Norcia, beläget högt upp i 
bergskedjan Appeninerna. Slingrig väg uppför. Norcia är bl 
a känd för sina vildsvin. Pastalunch och vildsvinsragu. Gott. 
Men staden upplevde vi som ganska avslagen. Kanske för 
det var måndag och en del affärer kanske hade stängt. 

Handlade mat i Bastardo. Stor mataffär. På kvällen ett 
magnifikt åskoväder. Har aldrig upplevt så mycket blixtar. 

Upptäckte en skorpion på kvällen. På ytterväggen bredvid 
dörren in till köket. Ca 3-5 cm lång. Vilken tur att vi hade 
blivit informerade av Lucia tidigare. Är inte farlig, men 
osympatisk. Betten skall vara som ett bistick/getingstick 
ungefär. Utan krussiduller slog vi ihjäl den.

Svårt att se sig mätt på utsikten från ”middagsterassen”.



 

Tisdag 17 juli, +30º 
Vi tog en promenad, de få metrarna, upp till byn. Kringbyggd 
som en liten borg. I den lilla byn finns ett litet hotell med 
restaurang - La Locanda del Preté - och en magnifik utsikt. 
Inte så många rum, dessa är inredda i ett antal f.d. bostäder i 
byn. Träffade Eva, som är sommelier på restaurangen. Himla 
trevlig. 

Vi pratade om gårdagens oväder och hon pekade på en del 
planteringar/urnor som blåst sönder. Tur att vi låg i lä för den 
värsta vinden. Eva berättade om restaurangen och deras 
verksamhet. Önskade oss välkomna! På fredagar ordnar de 
levande musik, mat och vin på det pyttelilla torget mitt i. Idag 
bor det bara 20 personer kvar i byn. 

Vi promenerade runt (det tog inte så lång tid). Det är som 
tiden har stått stilla. Kyrkan, de mycket smala gränderna, 
byns bakugn. Vi noterar att i huset precis ovanför oss finns 
det en olivoljetillverkare. Samt att de verkar gilla musik. Vi 
har hört lite olika övningar på olika instrument. Ingen 
nybörjare där. 

Stannar vid huset hela dagen. Semesterliv.



Onsdag 18 juli   +32º
Slår upp dörrarna till balkongen utanför vårt sovrumsfönster. Tröttnar aldrig på utsikten från 
huset. Så vackert i morgonsolen och dimmolnen som sakta skingras.

Utsikten från vårt sovrum.

I vår dotters rum har det varit dramatik i natt. Stungen och en 
yrvaken make slog ihjäl något stort och svart. Förmodad 
skorpion. Husets förbandslåda plockades fram. Senare under 
dagen konsulterades svensk läkare via Skype. Omplåstring 
och vila. Gav sig efter ett par tre dagar.

Någon dag senare hittade jag en skorpion på golvet i vårt 
badrum och någon dag senare ytterligare en vid ytterdörren 
vid/i mina skor. Tre säkra iaktagelser av italiensk skorpion 
plus en förmodad som stack vår dotter. 
 
Läste hemma på nätet att det inte är så ovanligt. 
Rekommendation att alltid skaka sängkläder före läggdags, 
alltid gå i skor inomhus och hålla fönster och dörrar stängda.

Vi tar en kortare förmiddagstur till Bevagna, ca två mil från 
oss. Söt liten stad. För ovanlighetens skull ligger den i 
dalgång och därmed inte alls så kuperat som andra.

Vi strosar runt, Ulla handlar lite. Vänder hemåt, försöker följa 
Vinvägen Sagrantino - den lokala vindruvan. Åker lite vilse 
bland vinraderna. Skön eftermiddag vid poolen.

Sen kväll hör vi härlig jazzmusik uppifrån byn. Visade sig att 
den veckolånga jazzfestivalen i Umbrien med Perugia som 
centralort hade en spelning i vår by. Vi hade hört om det av 
husets ägare men när vi frågade i hotellet sa de att det inte 
var något. Trist, men vi somnade till fantastisk bra musik.



Torsdag 19 juli, +35º
Ulla och jag åkte till Todi. Ännu en i raden av söta 
bergstäder. Barnen åkte till Perugia, stora staden 
lockar. Fick en del bonus i form av jazzevenemang i 
staden. Todi ligger väldigt högt upp. Stor 
parkeringsplats vid foten av berget och en kabinbane 
liknande transport upp till staden. 

Strosade även här runt, åt glass på torget, kikade i 
affärer, tittade in i kyrkan och en gick längs massa 
nya gränder. Efter ett par timmar eller så vände vi åter 
till bilen. I utkanten av Todi, vid vägen mot Orvieto 
ligger en stor livsmedelsbutik. Där handlade vi dagens 
middag. Kommer att bli Risotto con Salsicca. Till 
dessert, ostbricka och färska fikon från trädgården.

Affären var både stor och välsorterad. Det visade sig 
att de sålde korvfärs (salsiccafärs) i lös vikt. Himla 
praktiskt. Borde vara så i Sverige också.

Stannade efter vägen och fotograferade solrosor. 
Italien borde benämnas som oljenation med tanke på 
alla solrosfält och olivträd som finns. Visst finns det 
solrosor här hemma också men inte i denna mängd 
som vi har sett. Italiens motsvarighet till våra rapsfält?



Fredag 20 juli, +35º 
Ulla grattas på namnsdag. Hemmadag, sista 
gemensamma dagen. Bad, sol, läsning, 
packning och ett litet poolparty. Prosecco till 
oss vuxna, Fanta och iste till juniorerna. 


Lite husstädning och återställande av 
framtagna solstolar och badleksaker. 


På kvällen går vi upp till byn. På vägen görs 
olivoljeinköp i huset ovanför oss. En 
tvålitersdunk får ny ägare.


Torget är fullsatt. Vi beställer vin, får 
generösa glas och sätter oss i trapporna upp 
till olika bostäder. En trio spelar behaglig 
musik. Det är lite Lady & Lufsen stämning. 
En sammetslen afton. Härlig avslutning på 
veckan tillsammans.

Lördag 21 juli, +32º

Hemresedag, lite sorgligt att en vecka går så 
fort. Vi lämnar över nycklarna till Lucia och 
bilarna ger sig iväg mot tre olika mål. Barnen 
har siktet inställt på Gardasjön. Vi har bokat 
ett hotell i staden Novara, strax väster om 
Milano, nära flygplatsen.


En lång händelslös resa norröver. Undrar i 
efterhand om vi åkte över den rasade bron i 
Genua?



Söndag 22 juli, +37º 
Två nätter har vi bokat i Novara och Hotel la 
Bussola. Visserligen ett ganska nytt hotell 
men med lite gammeldags inredning. Vi 
bokade det för att det är ganska nära 
flygplatsen, 2-3 mil bara. Bra hotell och med 
parkeringsgarage.


Vi lärde oss igår att staden är bl a känt för sin 
Gorgonzolatillverkning. Så igår kväll åt vi 
både risotto och pizza med gorgonzola. På 
ett glatt ungdomligt ställe. Lite väl högljutt för 
oss kanske. Men maten var god.


Idag står en av de stora sjöarna på 
programmet. Lago Maggiore. Med karta, 
anvisningar och tips på trevliga platser från 
receptionen ger vi oss iväg. Visar sig efter 
någon mil att samma tips har nog halva 
Milanos befolkning fått. Herregud vad 
människor, bilar, motorcyklar, vespor och 
vanliga cyklar.


Det är fantastiskt vackert när vi åker längs 
sjöns västra strand i en enda oändlig kö. Det 
finns inte en enda parkeringsplats att 
uppbringa. Desperata fortsätter vi allt längre 
norröver. Plötsligt tänds bilens 
varningslampa för motorfel.  Letar oss från 
vägen och på en undanskymd 
järnvägsstation finner vi en parkeringsplats. 
Läser bilens instruktionsbok, italienska, men 
förstår att man försiktigt får fortsätta till 
närmaste verkstad.


Fortsätter norröver, viker av mot Lago d´ Orta 
och stannar i dess norra ände, Omega. 
Äntligen paus och en jätteförsenad lunch. 
Söt by och vi tar en välbehövlig paus och en 
maklig promenad i den lilla byn. Vackert här!


Återvänder mot hotellet i Novara. 
Köbildningen kommer tillbaka. Ett plötsligt 
regn får alla badande att raskt skynda till 
sina bilar och så fortsätter vi snigelfärden.



Nära Novara stannar vi upp vid alla 
risfälten. Vi är mitt på Poslätten och här 
finns vårt risottoris i full växtkraft. 
Intressant att se hur det växer i vatten 
och det enorma bevattningssystem som 
förser alla åkrarna med vatten. Ett 
sinnrikt system med små och stora 
kanaler.


Väl hemma på hotellet slår jag upp 
biluthyrningsfirman på nätet, bl a 
Trippadvisor. Sällan har jag läst om ett 
företag som fått så dålig kritik. Blir lite 
orolig inför återlämnandet i morgon. Vi 
som tecknat en lite ovanlig 
självriskförsäkring. Hur skall det här gå?


Ikväll firar vi hustru Ullas födelsedag. 
Letar oss till restaurang Alibi som lär vara 
bra. Det yttre känns helt OK. Lite 
modernt och minimalistiskt. MEN, inte en 
gäst. Vi undrar om de har några 
bokningar inför kvällen - ja svara de. Vi 
orkar inte leta efter någon annan 
restaurang utan börjar middagen. 


Gäster kommer, vi äter och njuter. Stekt 
sesampanerad tonfisk till huvudrätt. 
Underbart!


Måndag 23 juli, +30º 
Mot flygplatsen. Sanningens minut 
närmar sig. Återlämningskontroll. 
Nämner att motorlampan lyser sedan 
nyligen. Behöver nog nollställas eftersom 
det inte är några fel på motorn. Bilkillen 
håller med, nästan ny bil, skall inte vara 
några bekymmer. bara en ”restart” av 
bilens dator.

Helt OK. Han tackar och önskar oss 
välkomna tillbaka. I pur glädje att det inte 
blev en massa tjafs, som jag var rädd för, 
frågade jag om jag fick ta en bild. Undrar 
om det var han eller jag som var gladast 
just då.

Väl på flygplatsen läste jag om 
synpunkterna på Tripadvisor. Kan 
konstatera att en hel del av synpunkterna 
berodde på att dessa kunder inte läst på 
företagets bestämmelser innan.

Flyget hem går i ganska god tid.
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