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när vägen är målet 
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utmaningen drivkraften 
 

550 mil i sadeln på 2½ vecka 
 
 

Tomas Kindstedt, våren 2011 



”jag ska till Korsika på mc” 

Hösten 2010. 

Tanken att åka till Korsika på 
motorcykel syntes alltför orealistisk, så 
första gången/erna Tomas hörde 
påståndet från CG: - Jag ska åka mc till 
Korsika till våren, vilket fick Tomas att 
tänka ”jaja, det blir säkert bra”.  Jag 
(Tomas) visste ju att jag bara klarade 2-
3mil på hojen innan det började göra 
ont, vibrera, kittla sanslöst i nästippen 
pga turbulensen.  

Fast å andra sidan hade vi ju bara två 
år tidigare varit i Toscana med 
cyklarna,  en BMW R1100R och en HD 
1200 Sportster. Jättekul resa den 
gången. Se bilder från den resan till 
höger. 

Skillnaden då var att cyklarna fick åka 
på en släpvagn ner till Italien, nu skulle 
stålhästarna ridas dit. 



Vilka är vi? 

CG och Susanne, till höger i bild 

Tomas och Agneta, till vänster i bild 



Planen… 

veckoda
g datum sträcka tid 

mil 
tot 

mil 
ben 

ondsdag 20-apr 
Till Stockholm, Silja Line kl. 17 

(900:-/vardera) 20 

torsdag 21-apr 
Framme Riga kl 11. Till Białystok 

(Polen) 7 tim 70 50 

fredag 22-apr 
Till Oswiecim (Auschwitz), 
Krakow, Polen 7 tim 120 50 

lördag 23-apr 
Till Brno (Tjeckien), bryggeri 
Starobrno Brewery. 3 tim 170 25 

söndag 24-apr Till Klagenfurt (Österrike) 5 tim 195 50 

måndag 25-apr Till Venedig 3 tim 225 30 

tisdag 26-apr Venedig 225 

onsdag 27-apr 
Till Livorno, via Toscana (t.ex 
Volterra) 6 tim 266 41 

torsdag 28-apr 

Färja Livorno - Korsika kl 08:00 
(4tim, 150EUR ToR, mc+2 pers, 
utan hytt) 266 

fredag 29-apr 266 

lördag 30-apr 306 40 

söndag 01-maj 306 

måndag 02-maj 306 

tisdag 03-maj 

Färja Korsika -Livorno kl 13:30 
(4tim, utan hytt), vidare till PISA 
(22km) 5 tim 308 2 

onsdag 04-maj Från Pisa till Venedig 4 tim 342 34 

torsdag 05-maj 

Från Venedig till Munchen. 
Autozug från Munchen 136 EUR 
till Hamburg, Avgång 21:50 
ankomst Hamburg 6/5 kl 08:09 6 tim 397 55 

fredag 06-maj 
Till Kiel, 19:30 3400:- (tot 3pers, 
2mc inkl hytt). GBG kl 9:00 7/5 1 tim 407 10 

lördag 07-maj Från GBG till LKPG 4 tim 437 30 

söndag 08-maj 

Vi grabbar ville absolut åka hoj hela 
vägen, en övertygelse våra respektive 
damer lät oss ha i fred – de skulle 
flyga! 

Efter några planeringskvällar hade vi 
upptäckt att vägen ner till Italien 
faktiskt kunde göras via f.d östblocket.  

Omvägen, i mil räknat, var inte mer än 
några tiotal, fast upplevelsen antog vi 
skulle vara ojämförbar med en rutt 
genom Tyskland – eller ”autozug” som 
så många rekomenderade. 

Tricket blev således att hitta en rutt, 
och intressanta platser som 
attraherade allas intressen. 

 

Längden på reseplanen varierade 
mellan 440mil upp till 600mil. 
Resultatet blev ca 550mil för själva 
resan. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania
http://en.wikipedia.org/wiki/Roads_and_expressways_in_Poland
http://en.wikipedia.org/wiki/Roads_and_expressways_in_Poland
http://en.wikipedia.org/wiki/Brno
http://en.wikipedia.org/wiki/Brno


Verkliga vägen blev något 
kortare, kanske tack vare 
valet ”kortare väg” i GPS 

Rött spår är PLAN 

Svart spår är VERKLIGT 

Vertikal profil på hela resan 



19 april, dags att åka 
Linköping – Stockholm 
30 mil 
 

Tomas  cykel, en BMW R1200GS 
Adventure  -11. Grå/svarta i bilden. 
Uttagen 15 april 2011, stressigt värre 
att få den inkörd & 100-milaservad 
innan avfärden.  

CG’s cykel, BMW R1200GS Adventure -
10. Blå/svart i bilden. 

Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Fin asfalt Sol 10 



20 April. Tallink från 
Stockholm till Riga 

Gammal SiljaLine färja. Vi fick mc’arna 
fastsatta med rejält spännband och 
kloss framför & bakom bakhjul. 

Vi fick FRI uppgradering av hytten till 
en med dubbelsäng o skumpa på 
rummet… "mysigt" men kändes lite fel 
med tanke på sällskapet. 

Maten på båten tyckte vi var riktigt 
dålig, frukostbuffen var sådär (klart 
sämre än finlandsbåtarna). 

Spända av förväntan rullade vi dagen 
efter av båten i Riga, satte GPS’erna på 
målet i Polen, Bialystock (kortaste väg 
– exkludera motorvägar). 

Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Asfalt Mulet 5 Lyxhytt 



21 April 
Riga till Bialystock (Lazdijai) 
42 mil 

Vägarna var mestadels spikraka 90-
vägar, jättetråkiga, men mycket att se 
utmed vägarna. Omgivningen kändes 
som att se Sverige någongång på 40-
50-talet. 

Att programmera Polska Bialystock, 
med GPS satt på ”kortare väg” visade 
sig vara ödesdigert då vi körde rakt in 
i en Rysk gränsstation, då fick vi åka 
upp till Lazdijai, för att härifrån ta oss 
vidare ner till Polen. 

 

Efter dagens etapp skulle vi ha ca 65 
mil kvar till Auswitsch, fast då på 
mindre vägar. 

Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Raka 
dåliga 

Sol 18 200 



22 April 
Lazdijai till Oswiecim, 
42mil 

Polsk landsbygd, platt och spikraka 
(mkt dåliga) vägar med mycket trafik 
som ofta kändes ”aggressiv” (alla 
skulle köra om, alltid!).  

Sista 18 milen gick på en spårig 
motorväg. Riktigt otäckt att köra på, 
med tanke på de djupa spåren i den 
hårda trafiken. 

CG har  nu kört med en öl-låda utanpå 
höger packbox, 110mil. Dessa 
välskakade Lettiska öl smakade riktigt 
bra på kvällarna. 

Väl framme vid Auswitch, bodde vi på 
jättefint hotell (Galicja) i Oswiecim. 

Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Raka 
dåliga 

Sol 21 Galicja 250 



23 april 
Oswiecim – Brno 
23 mil 

Auswitsch - Birkenau. En 4 timmars tur 
genom koncentrationsläger, gav starka 
intryck.  Stämningen den kvällen var 
något dämpad. 

Tvättandet av kläder börjar bli 
påtagligt, men den stora utmaningen 
är att få torrt – även här gjorde 
Adventuren ett bra jobb med alla rör 
kors o tvärs. 

 

Många mycket fina byar i Tjeckien. 
Böljande landskap och vägar. 

Vägarna finare, liksom hela 
infrastrukturen i Tjeckien. Även mindre 
och vänligare trafik jämfört med Polen. 

Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Bättre i 
Tjeckien 

Sol 22 Centr Brno 270 



24 april 
Brno – Mariahof 
38 mil 

Från mitten av Tjeckien  och söderut 
blev vägarna mer krokiga, vilket vi 
gladeligen noterade.  Ju närmare 
alperna vi kom såg vi hur mörka moln 
samlas. De sista 10milen den dagen 
hade vi regn, det var då vi kom in i 
alplandskapen.  

En annan skojig egenskap var att våra 
till synes identiska GPS'er visade olika 
vägar några ggr. 

Vi korsade Donau på en linfärja vid en 
liten ort som heter St Lorenz. 

Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Mkt fint Sol & 
regn 

22 - 
16 

Spa Slott 
”Pichschloss” 

400 



25 april 
Mariahof – Venedig 
31 mil 
Efter alperna blev landet snabbt 
flackare, snart visade GPSen ca 5-9m 
under havsnivå hela vägen ner mot 
Venedig. 

 

Framme i Venedig väntade Agneta och 
Susanne. Vi checkade in på  ett lietet 
hotell på fastlandet och åkte buss ut 
till Venedig. På kvällen åt vi en enkel 
men fantastisk middag  på någon av de 
centralt belägna pizzeriorna, tjejerna 
åt skaldjurstallrik jag tog en Capriciosa 
som var helt i värlsdklass, bara färska 
råvaror. Dock var middagen ganska dyr, 
1300SEK för oss fyra. 

 

Hotellet vi bodde på lär inte hamna i 
Michelinguiden, Gioviannio 
(lågprishotell på fastlandet, låg std, 
men mc fick stå på innergården). Vi 
hade läst på nätet att varmvatten 
kunde saknas ibland – det stämde! 

 

 
Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Fin asfalt halvmulet 24 Giovannio 300 



26 april 
Venedig 
0 mil 

Heldag i Venedig.  Inte en meter på 
motorcykeln, det kändes skönt att vila 
lite.  

Venedig var kul att se och 
förvånansvärt enkelt och snabbt att gå 
igenom.  Den enda heldag vi 
spenderade kändes tillräcklig. Det var 
inte så mycket folk/turister heller, 
vilket underlättade. 

Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Fin asfalt Sol 24 Giovannio 300 



27 april 
Venedig – Livorno 
via Toscana 
35 mil 

Nu styrdes kosan mot Toscana. Vid 
Bologna  kom de härliga bergsvägarna 
mot Toscana , ett lunchstopp i San 
Gimigiano (bild), där vi träffade en 
slovensk mcklubb "Örnarna". 

Ute på landsbygden i Chianti så hände 
det som jag/vi blivit varnade för: cykeln 
vippade omkull när vi stannat vid en T-
korsning (bild). En millisekunds tvekan 
mellan stanna/köra räckte för att tappa 
balansen då marken var en anings lägre 
än beräknat. Inga skador annat än egot... 
Med genemsamma krafter fick vi upp 
cykeln igen och kunde fortsätta. 

 

Livorno var fullt med enkelriktade gator, 
som hyste massor med skumma typer i 
hotellkvarteren. Som tur var fick vi garage 
till mc. Fick tips om restaurang, lokal krog 
mkt bra där det var bröllopsfest. Mkt bra 
och otroligt billigt (700sek för 4 pers). 

 

Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Fin asfalt Halvklart 20 Hotel Europa 350 



28 april 
Livorno – Korsika (Calvi) 
10 mil 

Färjan till Korsika var jättestor, som en 
typisk finlandsfärja, 104eur enkel.  

Mc var fastsatt med ett plastsnöre 
knutet i ramen, över sadeln och sen i 
ett räcke på båten..  Inte riktigt vad vi 
förväntat oss. 

Framme i Calvi, Åt typisk Korsikans rätt 
"Broconcini" (kalvkött med 
champinjoner). Rödvin: Domaine 
Comte Peraldi (Ajaccio) 2008, doft: 
björnbär. Smak: mild. 

 

Vi hittade ett litet trevligt hotell (Sole 
el Mare) med pool. Vi var ju tvugna att 
känna på vattnet i poolen, kallt o 
uppfriskande. 

Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Asfalt Sol 22 Sole el Mare 250 



29 april 
Calvi – rundtur 
25 mil 

Dags att åka utan packning! Härligt att 
lätta runt 10% av vikten. 

Rutten la vi runt bergen, ca 25 mil - 
10timmar, började norrut. 
Hotellpersonalens kommentar: that is 
a long route... 

På vägen möttes vi av grisar, vildsvin, 
kor, getter på vägen. Vägarna var 
fantastiskt krokiga och fyllda med 
vackra vyer. Högsta höjd 1480m 

Massor med fina byar, trevlig 
befolkning som vi upplevde i sitt sätt 
som italienare. 

 

Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Mkt 
blandat 

Sol + 
regnstänk 

23 Sole el Mare 250 



30 april 
Calvi – Ajaccio 
17 mil 

Krokig huvudväg utmed vattnet. Efter 
några mil hamnade vi i en 
återvändsväg då CG's gps ville åka på 
gångstig i skogen/bergen. Här var ett 
typiskt ställe där GPS’erna visade olika.  

Senare hamnade vi mitt i ett classic-car 
rally - massor med gamla fina bilar som 
rejsade på småvägarna. Kul!! 

Stannade vid stranden i Porto, Susanne 
skulle känna på vattnet - halkade och 
blev blöt upp till knäna. Lärdom: MC-
kängor är hala på våta stenar! 

Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Fin asfalt halvklart 
uppehåll 

22 Imperial 250 



1 maj 
Ajaccio rakt genom ön till 
Bastia via ostkusten 
20 mil 

Östra sidan var mkt flack. Många 
Vinodlingar & sandstränder. 

340mil gjorda = halvvägs. Korsika är 
helt otroligt att uppleva! Ömheten i 
rumpan börjar gå över på CG och mig, 
men Agneta och Susanne har börjat 
känna av det. Förstår begreppet: 
ironbutt. 

Här stannar vi i Bastia 2 nätter innan vi 
drar över till Italien igen, då fas 3 av 
resan tar vid (dvs hemfärd).  Då ska 
tjejerna ta flyget hem från Venedig och 
vi med hår på bröstet ska leta vidare 
på småvägarna upp genom Tyskland. 

 

Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Asfalt Sol 20 Le Forum 250 



2 Maj 
Bastia 
15 mil Rundtur norra udden 

Efter en skarp högerkurva möter vi 
blicken på en kolsvart ungtjur med 
riktigt stora horn! Läskigt då den 
siktade på motorcykeln, men en 
sekund senare tog den ett "tjursprång" 
uppför en närmast lodrät slänt på ca 4 
meter och försvann.  

Nordöstra spetsen på ön var jättefin, 
mkt smala vägar. Vi noterade en Strada 
de Vin på västsidan. 

 

Till kvällen testade vi tre av Korsikas 
”nationalrätter” 

• Broconcini 
kalvkött med champinjongräddsås 

• Araigneé de mer 
havsspindel (långbent krabba) 

• Langoustines 
havskräftor 

Alla tre rätterna var helt fantastiska!! 
Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Asfalt Mulet + 
kvällsregn 

14 Le Forum 250 



Rutten på Korsika 



3 Maj 
Bastia – Livorno/Pisa 
5 mil 
Vi lyckades med det vi inte trodde var 
möjligt, -Köpte biljetter till färja som 
redan avgått, dagen innan!!!!  

Hur gick det till..? Rederiet bytte dock 
till rätt biljett efter vissa förklaringar. 
På bilden är CG och Agneta som 
segervisst har fått biljetterna utbytta.  

Vid lastningen av färjan kunde vi 
studera hur Italiensk färjepersonal 
skulle dirigera Franska bilister – vilken 
show!! 

Samtigt fick vi sms om att det snöade 
hemma. Vad gjorde det, vi hade ca 20 
grader och härligt vågskvalp att lyssna 
på. 

Senare på Italienska fastlandet 
hamade vi på samma hotell i Pisa som 
CG och jag hade sept 2009: 
Amalfitana. Fint hotell, trevlig personal 
och  mycket prisvärt. Mc parkering 
direkt utanför på gatan, ca 200m från 
Tornet och massor mysiga 
restauranger. 

 Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Asfalt Mulet 20 Amalfitana 250 



4 Maj 
Pisa – Treviso (Vittorio 
Veneto) 
40 mil 

På morgonen gick Agneta och Tomas 
för att beskåda tornet. Där vi genast 
var tvungna att testa en pose som 
verkade vanlig (bild). 

Till eftermiddagen hade vi avverkat ca 
35 mil motorväg, och damerna tagit 
flyget hem med Ryanair i Venedig . 
Samtidigt som de landat hemma i 
Sverige, så kom gräsänklings-
middagarna fram igen: 

 - salami, oliver, bröd & pilsner direkt i 
hotellrummet.. 

Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Asfalt Halvklart 15 Hotel Terme 400 



5 Maj 
Vittorio Veneto – Oberdorf in 
Tirol (Kitzbuhel) 
27 mil 
Alperna – there is no substitue..!  
Pass Sant Antonio, 1500m, kaffepaus i 
solen 15gr. Riktiga alpvägar!!! Därefter 
Passe Montocroce ca1500m, Italien.  
Kl 13 in i Österrike. Grossglockner 
Hochalpenstrasse (2500möh) - helt 
fantastiskt). 2gr hogst upp, ca 10gr vid 
1600m, ca 18gr vid 700-800m. 
Lunch i det fria, 2400möh på 
Grossglockner. Tog oss hit med GPS satt 
på KORTASTE väg = mkt spännande 
klättring upp, på en väg som var ca 2,5m 
bred (bild). Återigen fick terrängcyklarna 
göra sig förtjänta av namnet "adventure” 
(buskul åka, igen!) 
Ojojoj vilken dag! bara drygt 25 mil idag, 
men vilka mil... alperna är speciellt, sen i 
kombination med skojiga GPS-
kombinationer, typ "närmaste väg” ger 
upplevelser. 
Hamnade någon mil norr om Kitzbuhel 
(där var det otroligt dyrt att bo, runt 
125eur/rum), här är vi åter runt 60eur 
igen. Nu väntar ännu en 
"gräsänklingsmiddag”. 

Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Asfalt Sol klart 2-20 Kaiserhotel 
Neuwirt 

300 



6 Maj 
Oberdorf im Tirol – Leipzig 
54 mil 

Vilken morron, fantatiskt att vakna 
med dylik utsikt från rummet (bild)!  

Vi fick sista rummet (en busslast med 
ryska pensionärer hade resten av 
Kaiserhotel Neuwirt. De hade 
"taberas" vid frukosten, festligt att se 
så många som river och sliter i precis 
ALLT på frukostbuffen. 

 

Till kvällen landade vi in iLeipzig, efter 
ca 50mil autobahn... det ingick ju inte i 
planen - de romantiserade tyska 
landsvägarna var nerlusade med 
fordon vilka bildade kö, så vi var 
tvungna att ta motorväg för att komma 
norrut i rimlig takt. Tyskland helt klart 
SÄMST hittills att köra mc i. Shoppade 
en topbox hos BMW i Munchen (bild), 
40% billigare än hemma. 

 

Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Asfalt Halvklart 20-24 Etap 200 



7 Maj 
Lepizig – Rostock 
38 mil 

Åkte på mindre landsvägar, 
jättetrevliga vägar - men tråkiga då de 
ofta var väldigt raka (flera kilometer 
spikrakt). 

Här snubblade vi på en 
ångloksförening som hade storjippo. 
Massor med lok, bilar & mc. Autentiskt 
klädd personal. Kul!! 

Vid parkeringen till ångloksföreningen 
stod en gammal trabant, notera 
storleken jämfört med mc’n. 

Här konstaterade Tomas att 
kontorshänderna blivit förstörda med 
valkar efter gas och koppling. 

Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Asfalt Sol 22 Färja 
Scandlines 



8 Maj 
Trelleborg Linköping 
45 mil 

Stannade vid Carl von Linne's 
hemtrakter, Möckelsnäs herrgård. 

CG tillagar lunch i det fria. Återigen 
kom plåtväskorna till pass som bord 
och stolar. 

 

Väglag Väder Temp Boende Pris pp 

Asfalt Sol 15 



9 Maj 
HEMMA 
 

Har just kört BIL till affären och handlat 
mat till kvällen... MEN ojojoj så läskigt 
att sätta sig bakom ratten efter ha 
hållit i ett styre i 650 mil på totalt tre 
veckor... - behövde inga öronproppar, 
kunde vara smidigt klädd, den gick tyst 
& vibrationsfritt, kändes stor o 
klumpig. 

 

Några iaktagelser: 

• Torka tvätt är svårare än att tvätta 

• Termos o pulverkaffe uppskattas 

• Papperskarta behövs 

• Funktionskläder funkar 

• Undersök det man ser – det finns 
massor att upptäcka på resan 

• Less is more 

 


