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YOGA VID 
AMALFIKUSTEN    

Ska man åka på yogaretreat kan tre dagars tågresande 
vara en lämplig start. Mellan Stockholm och Salerno 

susar landskapen förbi, som en film ackompanjerad av 
tågets trivsamma ljud. Sakta infinner sig lugnet.

SARA RORBECKER

Jag reser på egen hand, på väg mot en av jordens vackraste platser för 
att delta i en yogaretreat. Sexton deltagare ska bo på den lilla gården La 
Selva som ligger i bergen mellan Amalfikustens mycket vykortsmässiga 
turiststad Positano och bergsbyn Montepertuso. 

Resans ensamhet är på gott och på ont. "Världen är inte lika magisk", 
klagar jag i resedagboken när jag på allvar insett att jag inte har någon 
att dela upplevelsen med. Jag saknar föregående sommars tågresa till Le 
Marche som vi gjorde tillsammans, min man och jag och våra tre barn. 
Först på resans andra dygn ska rastlös vilsenhet bytas mot lugn och en 
känsla av stilla lycka.

Jag reser mycket bekvämt jämfört med vad jag är van vid. I ett spon-
tant ögonblick har jag bokat förstaklassbiljetter hela resan, via Central- 
ens resebutik i Kalmar. Ett interrailpass med fem resdagar i grunden 
och platsbiljetter för samtliga sträckor. Med facit i hand skulle det visa 
sig vara skönt, men inte alls nödvändigt, att resa i förstaklass. Utrym-
met var större på samtliga tåg och i Tyskland, Österrike och i synner-
het i Italien var servicenivån högre, med rullande serveringsvagnar och 
utdelning av dagstidningar. Men jag hade njutit lika mycket av resan i 
andraklass, om än utan fri tillgång till snacks och nybryggd espresso.

VEM
Sara Rörbecker, 44.

NÄR
Maj 2018
Semestern varade 
11 dagar, varav 
5 var resdagar.

Gudarnas stig bjuder på maka- 
lös utsikt under den knappt  
sex kilometer långa vandringen 
mellan Bomerano och Nocelle. 
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Från bistrobrist till vita dukar och ambitiös meny
Resans första etapp går från Stockholm till Hamburg, med byte i  
Köpenhamn. Det är tidigt i maj. På sträckan Puttgarden–Hamburg  
glider tåget genom nyutslagen bokskog. Hägg och körsbär blommar i 
vita moln. Efter att ha varit på resande fot sedan tidig morgon är jag 
törstig och hungrig. Det finns ingen restaurangvagn eller bistro på 
detta tåg och lunchen i Köpenhamn känns avlägsen.

På kvällen anländer jag till den imponerande centralstationen i 
Hamburg. Jag är trött, har sjöben efter allt tågresande och går direkt 
tvärs över gatan till Intercity Hotel Hamburg Hauptbahnhof där jag ska 
övernatta. Jag äter ett medhavt äpple till middag eftersom det visar sig 
att hotellrestaurangen inte har öppet, lägger mig i sängen och somnar 
genast.

Resdag två: Från Hamburg till München susar tåget genom ett land-
skap med stora sädesfält och mjuka kullar, de blommande syrenträden är 
enorma. Jag har nu vant mig vid att vara utan resesällskap, känner mig 
pigg efter att ha sovit ut och ätit frukost. Jag iakttar medpassagerarna. 
Flera sitter med sina laptoppar, det finns utmärkt fungerande wifi. Tåg-
värden serverar kaffe och delar ut papperstidningar. I München hinner 
jag ta en promenad under en knapp timme innan det är dags att kliva på 
nästa tåg mot Italien. 

Tåget till Bolzano erbjuder tjusiga kupéer med svarta säten. Jag delar 
min med en vänlig kvinna som ska hälsa på sin syster i Bressanoni. I 
takt med att vi närmar oss Brennerpasset blir vi båda allt ivrigare med 
våra mobilkameror. Det visar sig svårt att fånga alla hisnande dalgångar 
och snötäckta alptoppar på bild och det beror inte bara på motljuset. 
Antingen trycker vi av just som en idegran hamnar i vägen för motivet, 
eller så blir det bara allmänt snett och vint och suddigt. Vi blir erbjudna 
lunchservering vid våra platser, men jag går till restaurangvagnen i stäl-
let för att se mer av utsikten vid större fönster. Tänk att det finns sådana 
berg! Restaurangvagnen har bord med vita dukar och en ambitiös meny. 
Jag väljer sparrisrisotto och en kall öl. En svagt metallisk lukt från 
bromsarna börjar kännas när färden så småningom bär nedåt.

T Å G S E M E S T E R Y O G A  V I D  A M A L F I K U S T E N

Skriv upp tider, adresser 
och telefonnummer 

som kan behövas under 
resan på en lapp. Bra att 
ha om uppkopplingen 
trasslar och batterier 

laddar ur.

 SK RIV U
PP!

Linbanetur i Bolzano och båttur till Positano
Vilken stad Bolzano är! Fina hus, smala gränder, vänliga människor, 
god mat och glassen sen … Efter en natt på Hotel Greif, som ligger 
vid Piazza Walther, fem minuters promenad från stationen, tar jag lin-
banan upp i bergen. Det är långt till marken och jag drabbas oväntat 
av höjdskräck och svindel. Men det går över. Vid linbanans slut väntar 
vandringslederna. Jag ser fram emot att få sträcka på benen efter ett par 
dagars stillasittande på tåg, och innan eftermiddagens tågresa inleds. 
Att få göra det där uppe bland ängarna, skogen, bergen, himlen – vilken 
fröjd! Jag sjunger det jag kan från Sound of musics repertoar högt och 
falskt medan jag vandrar.

Från Bolanzo går färden vidare söderut genom Italien och byte i  
Bologna. Se till att ha tidsmarginalerna på din sida vid tågbyte på denna 

Sparrisrisotto och kall  
tysk öl i restaurangvagnen, 
München–Bolzano. 
Sovkupé med välkomst- 
presenter, nattåget 
Zürich–Hamburg. 
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Y O G A  V I D  A M A L F I K U S T E N

stora station, eftersom det kan vara långt att gå mellan olika platt- 
formar. Höghastighetståget Frecciarossa 1000 går i 300 kilometer i tim-
men, och tar mig till Salerno på fyra timmar. I förstaklass serveras vi 
resenärer gratis drycker och snacks från rullande serveringsvagn. Det 
känns storslaget att dricka prosecco uppkurad i det rymliga sätet och 
se regnet snirkla sig fram över rutan medan vi rusar förbi cypresser, 
pinjeträd och vinodlingar i det gula skymningsljuset. Och bäst av allt: 
inte tillstymmelse till åksjuka trots hastigheten. I Italien går höghastig-
hetståg på anpassad räls.

I Salerno övernattar jag på Salernoprestige, ett enkelt hotell nära 
stationen, för att invänta min väninna Petra som anländer dagen därpå. 
Tillsammans tar vi oss med båt till Positano och vandrar den slingrande 
och hyfsat konditionskrävande stigen upp till La Selva för några dagars 
yogaträning.

Vackra gränstrakter mellan Italien och Schweiz
Kroppen känns frisk och stark efter fem dagar fyllda med yoga och 
vandringar på vackra bergsleder (googla Sentiero degli Dei). Jag har 
umgåtts med härliga människor, skrattat mycket och ätit helt fantastisk 
mat. Jag har också hunnit med att bo två nätter i Neapel tillsammans 
med Petra, vi har badat bubbelpool på hotelltaket, upptäckt staden och 
sett ruinerna i Pompeji. Nu är det dags för ensamhet igen, och hemresa.

På sträckan Neapel–Milano får jag återse Frecciarossa 1000. En 
serveringsvagn bjuder på espresso. Efter kortare uppehåll och tågbyte i 
Milano med dess pampiga station med tjusiga butiker – och säkerhets- 
och biljettkontroll för att komma till perrongerna – är det dags för spek-
takulär bergsutsikt igen, denna gång på vägen mot Zürich. Gränstrakt-
erna mellan Italien och Schweiz är oerhört vackra och tågets gång fin 
och mjuk. Vi passerar vackra Lugano, och jag minns med ett hugg av 
längtan förra sommarens stopp här då vi hyrde trampbåtar med barnen 
och åkte ut på sjön.

I Zürich har jag tre timmar mellan tågen och på den tiden hinner 
jag ta taxi hem till min barndomsvän Karin, träffa hennes familj och bli 

Yogapass i eftermiddagssol på La Selva, Positano.
Terrassodlingar på Amalfikustens sluttningar.
Petra på La Ciliegina Lifestyle Hotel i Neapel.

Ta med mynt till förva-
ringsskåp om du vill 

promenera utan bagage 
vid längre uppehåll för 

tågbyten.

 L ÖS A M
YNT
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bjuden på middag. Ett kraftigt regn- och åskväder brakar loss precis när 
nattåget mot Hamburg lämnar stationen. Regnet vräker ner över rutan 
och hamrar dovt mot taket som om hela tåget körde igenom en biltvätt. 
Jag har en sovkupé för mig själv. Sängen är bäddad och mitt på den lig-
ger en liten flaska mousserande vitt vin, en vattenflaska, en påse med 
pretzel, frottétofflor, öronproppar och en liten handduk. Frukost ingår 
i priset och jag får välja sex saker från en menylista. Det känns oerhört 
behagligt och mysigt att ligga i sängen och titta ut. 

Småland i tusen nyanser av grönt
Sista resdagen är här, snart ska jag äntligen få återse min familj. Jag 
kommer till Hamburg tidigt på morgonen och hittar snart en stor bok-
handel på centralstationen som är öppen. Där sätter jag mig i en snurr-
fåtölj i en tyst läs- och skrivhörna och ser ut över människor som i stadig 
ström går till och från tågen. Nu vill jag bara hem. Efter en timmes 
väntan kliver jag på tåget till Köpenhamn.

Väl framme på den bekanta danska Hovedbangården visar det sig att 

SJ i samarbete med Trafikverket bjuder på denna resas första försening. 
Den gör mig inte så mycket, jag har ingen anslutning som jag riskerar 
att missa, men när tågen väl kommer är det ostädat, toaletterna är gri-
siga och fönsterrutorna kladdiga. Efter alla rena, fina, fräscha tåg jag 
har åkt med genom Europa känns detta mer än lovligt sunkigt. Under 
resan mot Stockholm inträffar sedan både signalfel, växelfel och vagnfel 
och maten i bistron tar slut i trakten av Alvesta. 

Men efter en stund viker bitterheten över det kärlekslöst behandlade 
svenska tåget undan. Den som har åkt genom Småland en stilla försom-
markväll förstår precis. Tusen nyanser av grönt, kohagar, ängsmarker, 
rapsfält, solens sneda strålar över mörka insjöar. Det är oslagbart vack-
ert. Och jag känner att jag snart är hemma.

T Å G S E M E S T E R Y O G A  V I D  A M A L F I K U S T E N

RE SRU T T
Stockholm – Köpenhamn  
– Hamburg – München –  
Bolzano – Bologna – Salerno 
– Neapel – Milano– Zürich 
– NATTÅG – Hamburg – 
Köpenhamn – Stockholm

Biljett: Interrail 1 klass, 
5 resdagar inom 15 dagar. 
Reskostnad: ca 5 600 kr 
inkl platsbokningar och 
sovkupé. 3 hotellnätter
under resan, ca 3 000 kr.

Hamburg  
Hauptbahnhof 

i morgonljus.
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EUROPA PA SPARET

Med ett interrailpass laddat med 22 fria resdagar tråcklar 
sig familjen Lind Månsson från Skåne till Kroatiens  

sköna land. Före och efter salta bad blir det stopp i bland 
annat Berlin, Prag, Budapest, Wien och Venedig.

KALLE LIND

Planen är att se Europa, åtminstone dess mellersta delar. Vi inser att det 
blir en resa av den typ som Galenskaparna och After Shave sjunger om i 
Husvagn, "fem minuter Falsterbo och fem minuter fjäll/Fem minuters 
rast på ett Europavägsmotell". Så får det vara den här gången. Har vi nu 
bestämt oss för att ta oss ner till kroatiska solkusten per tåg så kan vi lika 
gärna göra några inspektionsstopp längs vägen, kanske se kopplingarna, 
få en förståelse för historien. 

25–28 juni: Malmö–Berlin–Prag
Familjen har en dålig historia med nattåget till Berlin, men efter prin-
cipen "det kan i alla fall inte bli värre än förra gången, på sin höjd exakt 
lika illa" väljer vi trots allt att ge oss av med nattåg. Den förra, dåliga 
gången avgick vi från Malmö vid 23 och embarkerade färjan en timme 
därefter. Nu går tåget redan vid 17 från Malmö, varför vi är i Trelleborg 
en halvtimme senare och ute på havet tidig kväll. Vi kan alltså gå runt 
på färjan, inandas den mättade doften av rengöringsmedel, friterad mat 
och röktobak som sitter kvar sen nittiotalet, och sedan gå och lägga oss 
på tåget när färjan är framme någon gång vid 22. Därefter står tåget 
stilla i Sassnitz några timmar så att man hinner klättra ner i djupsömn, 
och anländer sedan till Berlin Hauptbanhof vid sjusnåret. Det är inte 
bra, men bättre.

Ulf Lundell sjöng "Möt mig på Rialto i ett ljum- 
met regn". Helt sant: i samma ögonblick vi klev 
upp på Rialtobron kom det ljumma regnet.

VEM
Familjen Lind Månsson: 
Kalle, 43, Johanna, 
41, Leonard, 14, 
Samuel, 9, och Julius, 7.

NÄR
Juni–juli 2018
Semestern varade 
22 dagar, varav 12 
var resdagar.
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RYSKT DIREKTTAG 
TILL MEDELHAVET

Från Moskva till Nice i ett enda svep. Denna smidiga, 
och för många svenskar okända, väg till Medelhavet 

erbjuder Rysslands tågbolag. Rasmus Lammers hoppade 
på i södra Polen och vaknade i Nice.

RASMUS LAMMERS

Det var sommar, semestertider. Då jag är lite av en tågromantiker 
gick jag i tankar på att skaffa ett interrailpass och resa runt planlöst i  
Europa några veckor. Min bostadsort Krakow i Polen är en bra utgångs-
punkt för sådana resor.

Ungefär samtidigt kom det ett erbjudande från familjen i Sverige 
om att följa med på en klassisk solsemester vid Medelhavet, i L’Escala, 
en liten stad norr om Barcelona. Vi bilade dit många gånger under min 
barndom, så det kändes lockande att få komma dit igen.

En sökning i tidtabellen visade att det skulle krävas många byten 
och mycket springande mellan perronger för att komma dit med tåg. 
Det bästa, tänkte jag, vore att ta sig så långt som möjligt på en och 
samma gång.

Lösningen skulle komma från ryska järnvägen, som kör ett direkt-
tåg hela vägen från Moskva till Nice. Jag bestämde mig för att lösa 
biljett från Katowice i södra Polen. Tanken på att kunna kliva ombord 
någonstans i Centraleuropa, många hundra kilometer från närmaste 
kustlinje, och ha Medelhavet som slutdestination, var ganska hisnande. 
Det finns inte så många tåg i Europa som korsar hela kontinenten på 
det sättet. Resvägen går via de österrikiska och italienska Alperna, så 

VEM
Rasmus Lammers, 26.

NÄR
Juni 2015
Resan Katowice–Portbou 
tog 2 dagar och 
1 natt (36 timmar).

Mellan Nice och Marseille 
går regionaltåget långa
stunder alldeles intill vattnet.
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FAMILJEUTFLYKT
TILL JAPAN 

Drömmen var att uppleva en långresa ihop, och  
med sparade föräldradagar blev det möjligt. När döttrarna 

fyllt 7 och 9, gav sig familjen Olsen Olsson iväg med  
tåg och båt – mot Tokyo.

ANDERS OLSEN OCH WIVEKA OLSSON

Klockan är halv tio på kvällen när vi kliver av på Mayakovskaya tunnel-
banestation i Moskva, en av världens vackraste sägs det. Vi är på väg till 
Yarolavski tågstation, som ligger ungefär 50 meter ovanför oss. Det är 
där fjärrtågen avgår. Vi går mot den långa rulltrappan uppåt. I taket 
över oss pryds kupolerna av mosaiker av flygplan.

Vi ska dock inte åka flygplan på ett tag. Tanken med vår resa är att 
se hur långt det går att ta sig från Hammarbyhöjden i Stockholm om 
man väljer andra resesätt. Först och främst tåg och färja. Med sparade 
föräldra- och semesterdagar tänker vi att det ska få ta omkring 80 dagar 
att ta sig hela vägen till Tokyo i Japan. För att ha råd att vara borta så 
länge är det vandrarhem och andraklass som gäller hela resan. Och lä-
genheten där hemma har vi hyrt ut.

Förberedelserna inför den här resan har pågått länge. Vandrarhem-
men bokade vi för tre fyra månader sedan, ungefär samtidigt som vi 
började söka visum. 

För tåg i Ryssland och Kina tog vi hjälp med reservationer. Transsibi-
riska hjälpte resebyrån Iventus oss med eftersom exakt avresedatum var 
viktigt för oss och biljetterna släpps endast två månader i förväg (agen-
turer brukar ha lättare att boka dem).

VEM
Familjen Olsen Olsson: 
Anders, 44, Wiveka, 39, 
Rikke, 9, och Tove, 7.

NÄR
Maj–augusti 2018
Semestern varade 75 
dagar, varav 21 var 
resdagar.

Ombord på lyxiga Super View Odoriko 
som tog oss från Tokyo till strandbyn 
Shimoda på natursköna halvön Izu. 
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ELVA TAR TAGET 
TILL TOSCANA

Går det att hålla ihop en månghövdad skara på en 
lång tågresa genom Europa? Ja, med lite planering 
fungerade det fint för fem vuxna och sex barn att i 

samlad trupp ta sig från Sverige till Toscana.

CECILIA HOGLUND

Ursprungsidén var att åka på solsemester med barnen utan att behöva 
flyga eller åka bil. Tanken på en tågsemester tilltalade både mig och 
Marcus, och vi enades om att det vore roligt att åka tillsammans med 
fler familjer. Idén fick snart gehör hos Moa, Helen och Emma och deras 
barn, och så kunde vi börja planera för en resa – för elva personer!

Erfarenheten av att resa längre sträckor med tåg var varierad i grup-
pen. Några hade tågluffat i sin ungdom, andra hade åkt ner till Italien 
med tåg som vuxna och några av barnen hade aldrig åkt tåg förut. 

Vi hade en ganska begränsad tidslucka att resa på, så det fick styra 
hur långt vi kunde åka. En vecka till nedresan, en vecka i hyrt sommar-
hus någonstans där vi kunde sola och bada, och slutligen en vecka till 
hemresa – så såg den grova skissen ut. Målsättningen var en resa som 
skulle bestå av lika delar upplevelser och avslappning, vilket kanske kan 
låta som en utmaning när man tänker på en tågluff med sex barn och 
fem vuxna … 

Efter lite letande på olika bokningssajter fann vi drömboendet – en 
villa med trädgård och egen pool i Toscana – och utifrån detta resmål 
drogs resrutten upp. Tidigt bestämde vi att Venedig måste bli en anhalt 
på vägen, för det var en plats vi hade pratat mycket med barnen om. 

VEM
Cecilia Höglund, 43,  
och Marcus Finbom, 39, 
med Leia, 9, och Nora, 
7. Moa Norell, 39, med 
Agnes, 10, och Embla, 
7. Helen Hjort, 43, 
med Niko, 6. Emma 
Lindberg, 35, med 
Sasha-Lo, 4.

NÄR
Juni 2018
Semestern varade 15 
dagar, varav 7 var 
resdagar.

Framme vid resans slutdestina-
tion. Breakdance, vinrankor och 
böljande kullar i Toscana.
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JORDEN RUNT
MED TAG OCH BAT

Göran och Gunilla Gustafsson hyrde ut lägenheten i 
Sundbyberg och gjorde vad många drömmer om:  

korsade två kontinenter och två hav – utan att flyga.

GUNILLA GUSTAFSSON

Jag och maken har gjort många fina tågresor i Europa, men när vi när-
made oss våra 70-årsdagar började vi drömma om att göra RESAN. Vi 
ville göra en jordenruntresa utan flyg, och kombinera Kina och USA. 

Utmaningen var att ta oss från Asien till USA utan att flyga. Vi be- 
sökte ett antal resebyråer och fick napp: det fanns en kryssning som 
skulle gå från Binhai i Kina till Vancouver i Kanada, vilket passade oss 
perfekt. Resan var hyfsat billig och så skulle vi få se lite av Sydkorea, 
Japan och Alaska som grädde på moset.

Nästa moment i planeringen var att komma underfund med vad i 
våra huvudmål vi skulle uppleva. Vi satte upp en världskarta på dörren i 
arbetsrummet, läste resebroschyrer om Kina och USA och intervjuade 
våra beresta vänner. Efter hand satte vi nålar på kartan, som snart såg 
ut som två igelkottar. 

Hösten 2012 tog planeringen fart. Vi bokade resan hem över Atlan-
ten med en fraktbåt, men det strulade och avresedatum och plats för 
avresa ändrades, så vi vågade inte lita på det alternativet, utan bokade 
resa med kryssningsfartyget "Queen Mary". 

Vi enades om en rundresa i Kina med Peking som start och mål och 
en sicksackresa med inslag av hyrbil från Vancouver till New York.

Efter att ha ringat in ungefärliga avrese- och hemkomstdatum vid-

VEM
Göran Gustafsson, 71, 
och Gunilla Gustafsson, 
70.

NÄR
Mars−juli 2013
Semestern varade 122 
dagar. 73 nätter på 
hotell, 31 nätter på båt 
och 18 nätter på tåg.

För att få en överblick av den 71 meter 
höga jättebuddhan i Leshan får man 
traska upp för en vindlande lång trappa. 
Statyns högra hand syns nere i bild.
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BARNVANLIG TUR
TILL BRETAGNE

Miniatyrland, nöjespark och mysiga nattåg. Familjen 
Hamnö Wickman låter barnens önskemål styra resan 

till Frankrike. I Bretagne kliver de rakt ut i ett medeltida 
vykort och njuter av vandringsstigar längs havet.

ANNA WICKMAN

Vår familj älskar att resa, men har som så många andra börjat få svår 
klimatångest av allt flygande. Så sommaren 2018 ville vi testa om tågse-
mester kunde vara något för oss. Lite tveksamma var vi, med en barna- 
skara på tre som trivs i olika tempon.

Under våren ägnade vi många timmar åt att drömma och planera 
och, inte minst, åt att leta möjliga bokningsvägar. Hela vägen till Frank-
rike ville vi. Där väntade släkt att hälsa på. Med tre barn under tolv år 
blev interrailpass det självklara valet. För att öka våra chanser att boka 
plats på populära sträckor valde vi förstaklass.

Avresedagen är här! En ljummen kväll i juni bär vi våra packningar 
mot Stockholm Central. Vi har bokat två sovkupéer bredvid varandra i 
förstaklass. I varje kupé väntar två färdigbäddade sängar med krispiga 
lakan samt egen dusch och toalett. Vi har bokat dessa hela vägen till 
Malmö (och inte planerat för byte redan i Lund som SJ föreslår), för att 
kunna sova lite längre och få hotellfrukost i Malmö. Efter den tidiga 
frukostbuffén uppviglar vi barnen att springa i kapp runt fontänen på 
Stortorget. Särskilt minstingen behöver få röra ordentligt på sig inför en 
dag med mycket tågåkande, som inleds med en kortare tur över Öresund.

I Köpenhamn tillbringar vi några förmiddagstimmar i väntan på 
avfärd mot Hamburg. Vi hinner ta en kortare promenad längs Ströget, 

VEM
Familjen Hamnö 
Wickman: Anders, 44, 
Anna, 40, Eira, 11, 
Alve, 9, och Truls, 3.

NÄR
Juni–juli 2018
Semestern varade 
14 dagar, varav 5 
var resdagar.

Långt västerut vid Bretagnes södra kust skapar 
tidvattnet spännande stränder i ständig förändring. 
Som här vid udden Beg Meil, nära Fouesnant. 
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MOT ALASSIO  
MED MAXAD MIX

Äventyr, sol och bad, god mat, natur och 
kultur … kan man klämma in allt i ett tågluffar- 

paket? Familjen Larsson Stolpe gjorde ett försök. 
Och lyckades ganska bra.

JENNIE K LARSSON

"Bara avhandlingen är klar så tågluffar vi. Men nu måste jag jobba lite 
till." Det var nog där det började. Med något att se fram emot när en hel 
familjs liv påverkades av en människas arbete. Familjekonstellationen 
hade gjort en del kortare tågresor tidigare: ett par resor till Tyskland 
och en genom Thailand innan klimatångesten hade fått oss att lägga 
ned flygandet. Nu ville vi åka längre och mer. 

Fyra viljor, ett stort åldersspann och bredd på intressen krävde sina 
diskussioner. Vi landade snabbt i att sol och havsbad var nödvändigt. Ett 
viktigt stopp för hela familjen var Berlin där vi har vänner som vi träf-
far för sällan. Likaså ville vi se och uppleva natur: både från tågföns- 
tret och på plats. Tonåringen längtade efter lite äventyr, medan föräld-
rarna önskade god mat och gärna lite kultur mellan tågräls och bad. Att 
korsa Alperna med tåg var också en förälders dröm. Efter att ha kollat 
in villkoren på Interrail bestämde vi oss för att köpa pass med 22 fria 
resdagar.

Dock visade det sig att människor tenderar att planera sin semester i 
väldigt god tid. När vi någon gång på vårkanten började surfa in på ho-
tellsajter och airbnb var mycket redan uppbokat. Att vi var fyra personer, 
varav två barn, ökade inte heller utbudet. Men den bristande framför-

Barnen porträtterade i Fredriks 
skissblock. Piren i Alassio. En meter 
fantastiskt god, äkta italiensk pizza.

VEM
Jennie K Larsson, 44, 
Fredrik Stolpe, 42, 
Agaton, 13, och 
Flora, 8.

NÄR
Juli 2016
Semestern varade 21 
dagar, varav 7 var 
resdagar.
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hållningen ledde också till att vi bokade in boenden som vi annars inte 
hade gjort och som visade sig vara riktiga lyckträffar. 

"Packa inte mer än vad du orkar bära", är en klok devis. Den för-
sökte vi också tillämpa. Det går alltid att tvätta längs vägen och när en 
bok är utläst kan den lämnas på ett tåg till nästa resenär. Tonåringen 
bar sin egen packning på ryggen, medan vi vuxna delade upp resten av 
familjens kläder och tillhörigheter i varsin stor ryggsäck. Åttaåringen 
hade en mindre ryggsäck där nödvändigheter som böcker, gosedjur och 
pysselmaterial rymdes. Vi hade inte med någon skrymmande teknisk 
utrustning utöver våra telefoner och en Ipad. I stället försågs alla i rese-
sällskapet med en större anteckningsbok med vita sidor. Där skrev som-
liga resedagbok och andra tecknade. Det fungerade som tidsfördriv på 
resor när ingen orkade spela kort eller läsa, och blev samtidigt minnen 
att återvända till efteråt. 

Berlin – en bra, stadsmässig start
Snälltåget tog oss nattetid ned till Berlin. Vi hade gjort samma resa ti-
digare och lärt oss att tågen är rätt slitna och lämnar en del att önska 
gällande ventilation och rimliga värmenivåer. Vi bunkrade därför några 
extra vattenflaskor och bokade en egen kupé, det vill säga att även de två 
extra bäddarna av sex för någon hundralapp blev våra. Skönt att slippa ta 
hänsyn till andra när man är en ganska brötig familj. 

Berlin bjöd på museum, stadspromenader och kvällar med vänner. 
Det kändes bra att börja med stadsliv för att chocken att vara ledig och 
umgås så tätt och intensivt inte skulle bli för stor.

Stor familjefavorit blev Stasimuseet som alla fyra tyckte var spän-
nande. Likaså blev alla tagna av monumentet över Berlinmuren, den del 
av muren som bibehållits med tillhörande utställning. Annars är bästa 
tipset att köpa en hög vykort och tillbringa sommarkvällen på någon av 
alla uteserveringar, beställa en god alkoholfri drink och skriva vykort 
ihop. Våra favoritställen är någon av alla barer på Simon-Dach-Strasse 
i Friedrichshain.

Till vår nästa anhalt, Zürich, tog vi oss med nattåg. Liggvagn hade vi 

bokat i förväg, eftersom vi ville vara säkra 
på att få platser tillsammans. Jämfört 
med Snälltåget bjöd Deutsche Bahns tåg 
på högre komfort och vi vaknade utsövda 
när tåget rullade in på Zürich centralsta-
tion strax efter tio på morgonen. I den 
schweiziska huvudstaden tillbringade vi 
två dagar. Stadens sjöbad var oslagbara, att 
dyka ned i varmt vatten omgiven av snö-
täckta bergstoppar slår det mesta. 

Lokaltåg har sällan restaurangvagnar 
och när de finns saknas generellt bra ve-
getariska alternativ, vilket är ett problem 
för oss som inte äter kött. Att dessutom ha 
en konstant hungrig tonåring med sig på resan innebär också att mat-
frågan blir än mer central. Det gjorde att vi hade bunkrat bars, nötter, 
flapjacks och annat som lätt låter sig fiskas upp ur ryggsäcken. Likaså 
såg vi till att få med oss en extra laddning mackor från hotellfrukostar 
och andra boenden för att ha något att äta på tågen. 

Det var också lokaltåg som tog oss till nästa destination: Chur. Med 
ansiktena tryckta mot rutorna försökte vi vuxna ta in så mycket som möj-
ligt av det fantastiska landskapet som spelades upp på andra sidan tåg-
fönstret. Tonåringen å sin sida ägnade betydligt mer uppmärksamhet åt 
mobilen, vilket stundtals blev problematiskt då möjligheterna att ladda 
på många tåg var begränsad. Att vi inte heller hade varit förutseende nog 
att ta med ett par powerbanks var en rejäl miss. 

Hisnande alpvyer på Bernina Express
Chur är en liten stad vars stora behållning är den omgivande naturen. 
Vi hade lyckats boka en liten lägenhet någon kilometer utanför staden. 
Trodde vi. Dock var det fågelvägen som ritats ut på Google maps. För 
oss som färdades på marken visade det sig handla om flera kilometers 
bussåkande på branta serpentinvägar. Det var säkert också förklaringen 

T Å G S E M E S T E R M O T  A L A S S I O  M E D  M A X A D  M I X

    

Det är ingen slump att så 
många väljer att ta sig 
runt med tåg i Schweiz. 
Landskapet är otroligt 

vackert och tågen håller 
hög standard.

  VA C K E RT

I Brusio kör tåget ett 
varv i en spiralformad 
viadukt för att lutningen 
inte skall bli för brant.
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till att boendet var ledigt. Men där, högt upp på ett berg ovan molnen, 
låg den lilla byn med det flera hundra år gamla huset som skulle vara vår 
bas för ett par dagar. Med en balkong med utsikt över bergen kunde vi 
avnjuta både vackra solnedgångar och intag av morgonkaffe.

Då Schweiz milt sagt är galet dyrt var det schysst att kunna ha själv-
hushåll och göra matsäck att ta med på våra dagsvandringar. Här fick 
tonåringen också testa extremsport och köra mountainbike nedför 
bergen, och vi passade på att nyttja interrailpasset och ta en dagstur 
till Arosa. Förutom en timmes otroligt vacker tågresa dit bjöd byn på 
bad i en alpsjö samt en genuin alphornsorkester som spelade på den 
marknad som ägde rum just den dagen. 

Att vi valde att åka till det lilla alplandet berodde på att möjlig-
heterna till tågupplevelser tycktes oändliga. Vi fastnade för sträckan 
Chur–Tirano med Bernina Express som såväl skulle ge oss Schweiz 
från sin allra bästa sida som ta oss direkt till Italien.

Att åka Bernina Express var vi inte ensamma om. Otaliga var de övre 
medelålders resenärer från olika delar av Europa som snabbt bokat upp 
platserna. Det gjorde att vi tvingades boka in oss i förstaklass. Lite dy-
rare, men eftersom vi hade interrail så handlade det inte om några större 
summor. Eftersom tågfönstren i förstaklassvagnarna löpte ända upp till 
taket riskerade vi inte att missa något av utsikten. Som det sig bör stan-
nade tåget på de mest fotovänliga platserna och tillsammans med alla 
andra turister förevigade vi tåg, berg och oss själva. Under drygt fyra 
timmar fick vi ta del av ett magnifikt alplandskap, snirkla oss över broar 
och upp och ned för berg för att till slut kliva av i Tirano i norra Italien, 
där vi skulle tillbringa en natt innan vi skulle ta oss vidare till vårt syd-
ligaste stopp: Alassio. 

Alassio: god mat, mys och massor av bad
Vår första morgon i Italien, och tillika vår första etapp på den italienska 
järnvägen, inleddes med en rejäl försening som inte följdes av någon som 
helst information. Det var inte heller sista gången vi råkade ut för detta 
– samtliga resor i Italien bjöd på förseningar. Den tyska och schweiziska 

T Å G S E M E S T E R

I norditalienska Tirano löper Rätiska järnvägens 
spår rakt genom stadens mitt. Här intill magnifika 

kyrkan Santuario della Madonna di Tirano.

    

Åk nattåg! Ni sparar 
hotellnätter och kan 

transportera er medan 
ni sover. Det är också 

supermysigt att sova och 
vakna på tåg.

  S O V PÅ T
ÅG
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tågkorrektheten var ett minne blott. På klibbiga galonsäten, via byten i 
Milano och Genua, kom vi slutligen till kusten. Från tågfönstret syntes 
havet och doften av salt letade sig in i den varma kupén.  

Ännu en gång hade vi varit sent ute med boende och hamnade en bit 
utanför Alassios stadskärna. Men precis som i den lilla alpbyn kändes det 
här helt rätt. Visserligen låg stranden på 25 minuters promenadavstånd, 
men i gengäld slapp vi trängseln i stan och kunde i stället blicka ut över 
både den och havet från lägenhetens balkong. Efter att ha ätit middag 
vid vattnet, strosat runt på kvällsmarknaden och ätit ännu en italiensk 
glass kunde vi sitta på balkongen och spela kort medan syrsorna sjöng i 
den varma sommarnatten. 

Det blev dagar fyllda av bad och kvällar med mat. Där Schweiz var 
dyrt och hade ett matutbud som inte imponerar, erbjöd Italien en be-
tydligt humanare prisbild och ett kök som fick hela familjen att jubla. 
Vem älskar inte pizza, pasta och nyss uppfiskade läckerheter från havet? 

Resan tillbaka norrut hade vi bestämt oss för att ta i ett ganska snabbt 
tempo med två på varandra följande nattåg. Det var också de enda tågen 
vi inte bokade på egen hand. Efter att vi gått bet på att hitta lämpliga 
alternativ, lät vi i stället Centralens resebutik i Kalmar lösa det hela. 

Med ÖBB Nightjet från Milano tog vi oss till Wien och kunde kon-
statera att nattågen som startar så pass tidigt som detta, vid niotiden på 
kvällen, är de bästa då man hinner njuta av att vara på väg igen, spana in 
omgivningarna och prata av sig innan det är dags att söka upp toaletten 
för tandborstning. Den österrikiska järnvägen står också för frukost. 
Må vara att det är rätt trötta vakuumförpackade croissanter och pul-
verkaffe, men det uppvägs av känslan att väckas av en försynt knackning 
och en konduktör i stilig uniform som säger att hen hoppas det är okej 
att frukosten snart serveras. 

Hemfärd via Wien och Berlin
Efter en stadigare frukost på Wiens centralstation begav vi oss till 
Hundertwasserhaus, det otroliga huset med den fantastiska konsten. 
Där mötte vi också en kompis som bor i stan. Att se Wien till fots med 

T Å G S E M E S T E R

Svindlande vy över Chur från en vand-
ringsled. Slogan på ett schweiziskt nattåg. 

Hus i bergsbyn Maladers, ovanför Chur.

    

Alla är tyvärr inte 
ärliga, så sov med pass, 

viktiga papper och 
telefoner i magväska 

eller en liten ryggsäck i 
sängen.

  VA R N I NG !
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full packning i kokande värme kändes inte särskilt lockade, så i stället 
passade vi på att ta ett varv med spårvagnslinjen som går runt de mest 
kända turistmålen. Sedan åkte vi hem till kompisen där vi tillbringade 
resten av dagen med vegansk barbecue och häng i skuggan. Att dra runt 
en hel dag i en stad utan någon bas kan vara rätt tungt och ibland är de 
pragmatiska lösningarna de bästa för att alla ska orka med. 

Det var en rätt trött familj som kom till tågstationen 22.50 för att 
låta den ungerska järnvägen transportera oss tillbaka till Berlin (tåget vi 
åkte med utgick från Budapest och gick via Wien). Väl på plats i kupén 
fick vi besök av konduktören som stolt demonstrerade sin egensnickrade 
anordning med en träpinne som vi fick använda för att låsa då kupéns 
lås var trasigt. För tyvärr var det vanligt att tjuvar tog sig in på tåget och 
passade på medan resenärerna sov, fick vi veta. Medan semesterns för-
sta ösregn slog mot tågvagnen sov vi oss genom Tjeckien och Tyskland. 
Träpinnen stod pall och ingen obehörig kom in. 

Nu började vi längta hem. Stoppet i Berlin var skönt för att få en paus 
i resandet och mellanlanda i vännernas lägenhet, men egna sängar, 
kompisar och lugnet hemma lockade allt mer. När vi rullade norröver 
i Snälltågets kokheta liggvagnskupé, med fönster som inte gick att 
öppna, var alla rörande överens: nu ville vi bara hem till det händelselösa 
livet i Sverige. Vi hade haft det fantastiskt, men orken var slut. 

Vi återkommer ofta till vår tågluff, om saker vi gjorde och upplevde. 
Att vara ute tillsammans på resande fot en längre tid skapar andra slags 
minnen än om man bara tar flyget från punkt a till punkt b. Resan blir 
också målet, människorna vi träffade på tåget, maten vi åt och vad vi såg 
på andra sidan fönstret. 

T Å G S E M E S T E R M O T  A L A S S I O  M E D  M A X A D  M I X

RE SRU T T
Stockholm – Malmö – 
NATTÅG – Berlin – 
NATTÅG – Zürich – Chur 
– Tirano – Milano – Genua – 
Alassio – NATTÅG – Wien 
– NATTÅG – Berlin – Malmö 
– Stockholm

Biljetter: Interrail 2 klass, 
22 fria resdagar. Vi köpte 
fria resor under 22 dagar. 
Reskostnad: ca 20 000 kr 
totalt, inkl platsreservationer.

Berlin Alexanderplatz. 
Kikare är bra att  

ta med på tågresan.
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VACKRA 
TAGSTRACKOR

Världen är full av fantastiska tågsträckor.  
En del är så undersköna att man önskar att de

aldrig tog slut. Några av dem finns i Europa, andra 
får man ta sig längre bort för att uppleva. 

PER J ANDERSSON

Kanalexpressen genom Alperna
Det finns flera vackra tågresor rakt genom Alperna. Zürich–Milano via 
Luganosjön är en. München–Venedig via Brennerpasset en annan. Men 
mest klassisk är resan från Wien till Venedig som trafikeras av ÖBB:s 
dagtåg Railjet och nattåg Nightjet. På dagtågen finns restaurangvagn 
med bordsservering. Slå dig ner där och njut av utsikten. En timme efter 
att du lämnat Wien kör tåget in på den världsarvsklassade Semmering-
banan från 1854, Europas första normalspåriga bergsjärnväg. På den 
fyra mil långa sträckan mellan Gloggnitz och Mürzzuschlag åker du 
nästan konstant uppför och i slingrande serpentiner, genom 14 tunnlar, 
över 16 viadukter och 110 sten- eller järnbroar.

Skotska Harry Potter-tåget
Ta nattåget Caledonian Sleeper från London till skotska Fort William 
vid foten av Ben Nevis, Storbritanniens högsta berg. Där väntar The 
Jacobite Steam Train på dig. Det ångloksdrivna tåget avgår dagligen 
från april till oktober och tuffar fram till det nordliga fiskeläget Mallaig. 
Halvvägs åker man över den 120 år gamla ikoniska Glenfinnanviadukten, 
där scener med Hogwartsexpressen i Harry Potter-filmerna spelades in. 

T Å G S E M E S T E R

Strax sydväst om orten Davos Wiesen passerar Bernina Express 
den berömda Wiesnerviadukten, byggd 1906–1909, Schweiz.
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Frågorna ovan kunde ha varit hämtade 
från facebookgruppen Tågsemester, där 
de vanligaste inläggen har handlat om 
var man hittar en samlad europeisk tåg-
tidtabell, hur man köper en färdbiljett från 
Sverige till kontinenten och om man måste 
boka sittplats eller inte på tåget.

Bakom frågorna anar man en stark oro. 
Inte så konstigt. Sedan hösten 2014 har 
SJ både slutat att informera om och att 
sälja färdbiljetter och sittplatser på tåg i 
utlandet. För oss som vill ta järnvägen till 
utlandet och börjar leta efter resebyråer 
och bokningssajter som kan hjälpa oss 
känns läget oöverskådligt och rörigt, för att 
inte säga förvirrat. 

Så låt oss reda ut hur man gör för att 
förverkliga sin tågsemester.
 
Så funkar Europas järnväg
Vi börjar med att reda ut hur järnvägstrafi-
ken i Europa är organiserad.

Fram till 1990-talet fanns – med ett fåtal 
undantag – mestadels nationella monopol-
bolag. De var oftast statligt ägda och be-

"Jag har köpt ett interrailpass och tänkte ta mig ner till 
norra Italien. Måste jag boka sittplatsbiljetter på vartenda 
tåg jag ska åka med? Eller är det bara att hoppa ombord? 
Och om jag har en bokning men missar en anslutning,  
vad gör jag då? Hjälp!"

PER J ANDERSSON

drev inrikestrafik, men samarbetade även 
med andra bolag för de tåg eller vagnar 
som passerade gränsen och fortsatte i  
andra länder. Varje bolag hade sina kon-
duktörer i sitt land, och bestämde biljett- 
priset för den del av färden som gick genom 
deras territorium, men alla sålde biljetter åt 
varandra. Biljetternas pris avgjordes av hur 
lång sträcka du reste (och inte när du bo-
kade). Boka-tidigt-ångesten för bästa pris 
var med andra ord ännu inte uppfunnen. 
Biljetten var dessutom öppen, vilket innebar 
att du kunde göra som min pappa gjorde 
1955, gå in på Krylbo station och köpa en 
enkelbiljett till Paris. Biljetten gav honom 
rätt att ta vilket tåg som helst via en specifik 
rutt inom en månads tid.

Kanske någon undrar vad min pappas 
Krylbo–Paris-biljett kostade? Eftersom den 
sitter inklistrad i ett av hans fotoalbum har 
jag svaret: 221 kronor och 95 öre enkel 
resa, vilket inte var så billigt som det låter, 
eftersom det motsvarar 3 200 kronor i 
dagens penningvärde.

Att du inte behövde knyta biljetten till 

  SÅ HÄR G
ÖR DU
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