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Land med brokigt förflutet 

Årets långväga ALP‐resa ledde till södra Europa, men trots vårt namn for vi alperna förbi utan att ens stanna till 

och  lät oss  inte hejdas  förrän  vi nått Balkan‐halvön. Där har under  år och  århundraden många  främmande 

makter, härskat, fört krig och satt sina historiska avtryck. Byggnader, religioner, etniciteter, invecklade gränser 

mm.  bär  ofta  spår.  Bland  dem  som  styrt  där  kan  nämnas  grekerna,  romarna,  hunnerna,  bysantinska  riket, 

ungrarna, osmanska  riket, Venedig, Habsburgarna, Napoleon, Dubbelmonarkin Österrike‐Ungern,  kungariket 

Jugoslavien, Italien under Mussolini, Tyskland med Hitler, Titos variant av kommunism m. fl. Och, för att citera 

en av våra  lokalguider: ”Som om vi  ingenting  lärt, nu är vi också med  i EU”. Området har också sedan  länge 

setts som Europas oroliga hörn där många krig och konflikter blossat upp. Men emellanåt har de styrt sig själva, 

vilket just nu är fallet. Rent fysiskt har området dessutom vid olika tillfällen skakats om av jordbävningar.  

Vår  resa  gick  till  Kroatien,  på  hemlandets  tungomål  Hrvatska,  och 

redan landets form på kartan skvallrar om att historien och politiken, 

snarare  än  naturen, måste  ha  svarat  för  formgivningen.  Kartbilden 

ser  ut  som  ett  nästan  uppochnervänt  ”U”,  eller  varför  inte  en 

vattenhink  som  töms  på  sitt  innehåll. Vi  återkommer  till  detta.  Till 

yttermera visso är den nedre delen av den västra ”skänkeln” avkapad 

och  separerad  från  resten av  landet med en korridor  som Bosnien‐

Hercegovina har ut  till Adriatiska havet.  Landet  gjorde  sig  fritt  från 

Jugoslavien  1991,  viket  skedde  i  det  tyvärr  så  hemska  jugoslaviska 

kriget 1991‐94. 

 

Tuff inledning 

Där  nere  i  enklaven  ligger  en  av  landets  främsta  sevärdheter,  Dubrovniks  gamla  stad,  ett  av  UNESCO:s 

världsarv, med  komplett  ringmur och med byggnader  från 1200 – 1300‐talet och en på många  sätt märklig 

historia. Det var här vi tog mark och möttes genast av regn. Efter en sväng till hotellet for vi på eftermiddagen 

in  till den historiska staden Där det både regnade och dessutom blåste storm. Där nere vid Adriatiska havet 

finns två lokala stormar som då och då presenterar sig, den ena är ”Jugo”, som blåser från SO. Den är i och för 

sig varm, men byig och rör upp sjön så det är bäst att hålla sig till lands, ogärna till strands, men inte till havs. 

Den andra är ”Bura” som kommer från NO och är kall. Det var Jugon som vi nu fick smaka på. Vår energiska och 

omtänksamma guide under resan, Mia, som var sämst utrustad av oss alla för att 

möta dessa elementens  raseri, berättade om  stadens historia och visade oss den 

berömda huvudgatan Stradun och en del andra miljöer, så långt de i rådande storm 

överhuvudtaget kunde beträdas eller ens lät sig ses. En del av våra paraplyer blåste 

sönder,  vilket  skulle  visa  sig  ödesdigert med  tanke  på  hur  resan  fortsatt  skulle 

utveckla sig. Efter denna  inledande pärs hade vi under några  timmar ”egen  tid”  i 

stadskärnan och drog oss då, något frusna och i högsta grad blöta, in på ett café där 

de flesta verkade välja Irish coffee för att hämta styrka och värme. 

Bättre fortsättning för oss, men sorgligt slut för republiken 

Nästa dag återvände vi till gamla staden. Det regnade fortfarande, om än måttligare men vinden hade mojnat. 

Avsikten var att åka  linbana upp på berget för att se staden från ovan, men  linorna försvann rakt  in  i de  låga 

molnen  och  banan  var  stängd.  I  stället  kunde  vi  under  mindre  dramatiska  betingelser  se  över  stadens 

sevärdheter, även  sådant  som  vi missat under  första dagens oväder. En period  i  stadens historia  är  särskilt 

intressant. Ända sedan 900‐talet hade det som nu är den gamla staden innanför murarna varit ett kommersiellt 

centrum för Adriatiska havet och kunde med detta som bas bilda en egen adelsrepublik, som genom allianser 



med ”stormakter” i närområdet och med hjälp av sin ringmur kunde behålla den friheten i hundratals år. Styret 

baserades på roterande mandat och korta mandattider för de styrande och  inom staden rådde vapenförbud. 

Man  skapade  olika  humanitära  inrättningar  som  sjukhus,  var  noga med  karantän  för  besökare  och  anlade 

Europas första apotek, fortfarande i drift.  

1806  var  det  emellertid  slut 

med friheten. Napoleon kriga‐

de  i Europa och hans  trupper 

ryckte  fram  söderut  längs 

adriatiska  kusten,  men  jaga‐

des  här  av  Österrike‐Ungrare 

och  av  trupper  ur  den ryska 

flottan.  När  den  franske  ge‐

 

neralen Lauriston med ca 800 

soldater kom fram till Dubrov‐

niks  stadsmur  bad  han  att  få 

bli  insläppt  för  kortvarigt 

skydd  mot  de  jagande  fien‐

derna.  Republikens  politiskt 

trängda  råd  beslöt  då  att 

släppa  in  honom  och  hans 

trupper.  Men  besöket  blev 

inte kortvarigt och så var det 

slut med den republiken! 

Huvudgatan Stradun, regnvåt och med ALP‐are i främsta leden. 

För oss bättrade sig dock vädret och under den sena eftermiddagen kunde vi åka upp på berget för att beundra 

utsikten.  Speciellt  såg  vi  därifrån  att  ca  90 %  av  alla  hustak  i  gamla  staden  var  ombyggda  efter  de  brutala 

beskjutningar staden utsattes för under det jugoslaviska kriget. Ett rent terrordåd, för ur militär synpunkt hade 

staden ingen som helst betydelse. 

 

 

 

 

 

Ovan:   Dubrovniks gamla stadskärna sedd från 

berget. 

T. v.:   Sponzapalatset och stadsklocktornet under 

mörka moln. Palatset innehöll på 

republikens tid tull, bank och myntverk. 

Utflykt i soligt väder 

På  resans  tredje  dag  bodde  vi  fortfarande  i  Dubrovnik, men  gjorde  en  buss‐  och  båtutflykt  till  ett  annat 

UNESCO‐världssarv  –  staden  Korčula  på  ön med  samma  namn.  Lägligt  nog  fick  vi  nu  en  varm  och  vacker 

solskensdag. Den medeltida staden är kompakt byggd och fyller helt en pyramidformad udde av den större ön, 



f. ö. en av Kroatiens största öar. Staden, som länge tillhörde Venedig, är bekant för att Marco Polo ska ha varit 

född där. Mestadels består den av trevånings stenhus i gotisk stil, ofta med avancerat huggna detaljer. Den var 

tidigare omgärdad av en hög  stadsmur. Den är även  speciell  för  sin  stadsplan, där en huvudgata  leder  från 

stadsporten rakt genom stadskärnan. Från huvudgatan utgår åt båda sidor trånga och lätt svängda gränder i ett 

fiskbensmönster med huvudgatan som  ryggben.  Idén är att mönstret ska skydda mot den elaka Bura‐vinden 

när den blåser. Den här dagen och i Burans frånvaro slapp vi emellertid prova huruvida detta fungerar, utan åt 

en trevlig och god lunch i ett av de trånga ”revbenen”. På de här breddgraderna är gränderna aldrig för smala 

för att kunna ge plats åt restauranger med uteservering. 

T. v.: Stadsporten i Korčula med republiken Venedigs herald  s

portalen. T. h.: En av de svängda gränderna som ska skydda mot

iska ymbol, det bevingade lejonet, ovanför 

 Buran. 
 

 

Efter återkomsten till Dubrovnik begav sig en grupp av sällskapet på kvällen återigen in till gamla staden för ett 

restaurangbesök och promenad  i den nu upplysta staden där  inte minst alla fasadbelysta murar och torn var 

effektfulla. I Dubrovnik hade vädret tidigare prövat oss, men nu blev det en fin slutpunkt på besöket där. 

I Mostar är Stari Most ett måste! 

Fjärde dagen upptog en dagslång bussresa från Dubrovnik och in i till Mostar i Bosnien‐Hercegovina och vidare 

tillbaka  till Kroatien och staden Trogir nära  landets näst största stad, Split. På grund av den  tidigare nämnda 

korridoren som skär av den sydliga enklaven från resten av landet, innebar resan fyra gränspassager mellan de 

båda  länderna. På vägen passerade vi en mandarinodling och Mia tog där ombord en  låda av de nyplockade 

frukterna  som  vi  sedan  hade  till  förfriskning  under  resten  av  Kroatien‐resan.  Dagens  huvudattraktion  var 

givetvis Mostar, som varit särskilt utsatt under det  jugoslaviska kriget. Några få husruiner syntes fortfarande, 

men  i övrigt såg vi  få spår av kriget under resan. Mostar har en synnerligen orientalisk prägel med moskéer, 

minareter och marknader. Mest känt i staden är den berömda bron Stari Most. Den byggdes på 1500‐talet av 

turkarna och stod pall till i november 1993, då den sköts ned av artilleri under det jugoslaviska kriget, men har 

sedan återuppbyggts med hjälp av internationella donationer. 



 

Stari Most i Mostar. Spännvidd 27 meter och det graciösa valvet ligger som högst 24 meter över 

floden, som där är endast 4 meter djup. Ändå är det en populär plats för dyktävlingar och för 

uppvisningshopp inför betalande turister. För varje fotograferande turist som besöker Mostar lär 

bilder på Stari Most vara ett ”måste”.

Bilder från Mostar i Bosnien‐Hercegovina 

 

Ännu ett världsarv med ringmur 

Vi nådde hotellet i Trogir under mörka kvällen och var därmed åter i Kroatien. Nästa morgon var vi beredda att 

ta itu med själva staden. Vädret var sådär och regnet hängde i luften, men i stort sett klarade vi oss. Trogir var 

ytterligare en stad med en liten stadskärna från 1400‐ och 1500‐talen som fyllde en liten separat ö. Den hade 

också varit omgiven av en stadsmur. Även Trogirs gamla stad finns på UNESCO:s världsarvslista och i likhet med 



Dubrovnik och Korčula och bor det få personer i själva kärnan medan det finns det en modernare och större del 

av  staden/städerna utanför murarna, men alldeles  intill den gamla. Vi guidades genom de  trånga gränderna 

och de gamla byggnaderna. Den duktiga lokala guiden där beskrev besöksmålen med sådan detaljrikedom och i 

sådant rasande verbalt tempo att en del ALP‐are tyckte det blev i intensivaste laget – för mycket och för fort.  

På besök hos en gammal kollega! 

Efter lunch fortsatte vi till Kroatiens näst största stad, Split, granne med Trogir, där vi i duggregn koncentrerade 

oss på den romerske kejsaren Diocletianus och hans palats från omkring 300 e. Kr. Han var den ende romerske 

kejsare som fick möjlighet bli kollega med oss genom att pensionera sig. Alla andra dog i tjänsten eller avsattes 

mer eller mindre hårdhänt. Palatset blev det mäktiga pensionärshem som han byggde  i Split för att vårda sin 

hälsa med romerska svavelbad. Lämpligt svavelhaltigt vatten fanns just i Split och vi kunde även nu på ett ställe 

i närheten känna svaveldoften i luften. Palatset är en väldig anläggning, ca 200 m i fyrkant, och självklart byggt i 

romersk stil. Delar av palatset är ruiner, men andra är bebodda. Man kan exempelvis köpa sig en bostadsrätt 

där för $5 000 / m2. 

Efter besöket i palatset hade vi några timmar av ”egen tid” i staden innan vi på kvällen skulle ses för middag i 

närheten. Mycket lägligt började det då ösregna och vi fann oss ganska snart samlade under markiserna på ett 

utomhuscafé, där vi kurade i skydd för regnet med någon dryck till hands, fram tills det var dags för måltiden. 

På hemväg med bussen började  ett magnifikt  åsk‐ och  regnväder  spelas upp  framför oss och det  fortsatte 

sedan under natten när vi kommit in på vårt hotell. 

Himmelens portar på vid gavel…… 

I  förhoppningen  att  den  kroatiska  himlen  nu  hade  tömt  alla  vattenhinkar,  begav  vi  oss  nästa morgon med 

bussen till en sevärdhet av annat slag, nämligen nationalparken Krka. Det såg väl inte så illa ut med vädret när 

vi for iväg, men så snart vi på resmålet stigit ur bussen formligen öppnades himmelens portar över oss. Vi skulle 

gå på ett system av spänger över ett vattendränkt område vid en mindre flod och bland prunkande växtlighet. 

Men spängerna var hala i regnet och vattenmassorna som strömmade fram runt omkring oss hade fyllts på till 

mäktiga flöden. Ganska strax kom vi till en gammal kvarn där vi tillfälligt tog skydd för regnet. Ett kort försök till 

utbrytning fick vi snart avsluta under parasollerna på en uteservering, där vi  länge och väl väntade ut regnet. 

Efter en kort besiktning av forsar i floden drog vi oss åter mot bussen på gångar och i trappor där vattnet ibland 

flödade flera centimeter djupt. Det var planerat att vi nu skulle göra en båttur på floden för att beskåda andra 

naturscenerier, bl.a. ett antal vattenfall, men inte heller detta kunde genomföras pga. att det blivit för mycket 

vatten i floden (!) efter allt regnande, så att fartyget inte kunde ta sig under en del broar. Den här dagen, som 

hade haft potential att bjuda på något mycket sevärt, får ses som resans högvattenmärke – ett minne i sig. 

 

 

  Vattenfall i 

floden ……… 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

……. och på vår 

gångväg. 
 

 

 

 

 

 

……..men trevligt slut på dagen 

Lägligt nog avslutades dagen på ett behagligt sätt med en vinprovning under hemresan och sedan på kvällen 

med ett fyrarätters restaurangbesök inne i Trogirs gamla stad, där Klapa‐sångare underhöll oss mellan rätterna. 

Klapa är en  traditionell  sångform  från den här  trakten och  framförs av  fyrstämmig manskör.  Inslaget  liksom 

förtäringen och den trevliga atmosfären blev mycket uppskattade. 

Epilog till havs 

Nästa dag var resans sista. Vi satt den här dagen bara lugnt och stilla på en båt som gjorde en avkopplande tur 

till några öar  i Adriatiska havet utanför Trogir, allt genomfört  i behagligt väder med  solsken.  Inte  så mycket 

hände. Här är det mer öppet vatten och mindre av skärgård och bryggor än i Stockholm, men vi lade i alla fall 

till på två ställen, det ena för att äta lunch. Det blev grillad fisk, som visade sig vara makrill, firrar som vi kanske 

trodde var så lokalpatriotiska att de inte frivilligt lämnade Göteborgs och Bohus län, vilket de nu tydligen ändå 

gjort och med ödesdigert resultat för dem själva. 

Det  soliga  och  lugna  slutet  på  resan  blev  lite  av  en  debriefing  för  oss  efter  alla  intressanta  och  intensiva 

guidningar och allt det våta vi mött under veckan. Å andra sidan gjorde väl inte den vätan någon större skada, 

när den nu var utvärtes!  

 

 

Vår tappra guide under 

resan, Mirjana (Mia) 

Monas, med några av 

sina 27 ALP‐resenärer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tangenterna och bakom 

kameran: Bo Johansson 
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