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Soluppgång över Gamla Stan. Klipporna och kobbarna stiger ut ur diset. Kyrkklockorna ringer åtta. Lugnet 
vilar över världen. Cikadorna spelar, för att inviga dagen. Kaffet, medtaget hemifrån, smakar underbarare än 
vanligt, när kyrkklockorna räknar den åttonde timmen. Här uppe ifrån ser man inga turister som surrar 
omkring. Vi har en egen veranda högt över stan, 3.000 steg ovanför turisterna. Man kan liksom Indra gå ner 
till människornas värld och se hur de har det.  
 
Nere i staden kan man äta hemlagade pastejer och ostar i de smala gränderna mellan de gamla 
sandstenshusen. Turister från många håll i världen strosar upp och ner för gränden, där vi äter vår kvällsmat. 
För en stund sedan, då vi anlände, var det tomt i gränden, men den fylldes raskt genom ”inkastarens” 
energiska arbete. Han jobbade så intensivt att vi ”nästan” blev ombedda att lämna plats för nya gäster.  
 
Nu är frukosten avslutad och vi betraktar båtar, som tuffar fram och tillbaka i Adriatiska havet, utanför 
stadsmuren kring Gamla Stan. De röda tegeltaken höjer sig över det blå havet. Nästan alla tak är nylagda 
efter det senaste kriget på 1990-talet. Staden har legat här sedan hundratals år tillbaka, staden som har 
motstått krig och anfall, staden som ännu har kulhål i gator och husväggar efter det senaste kriget. Ack, 
människans dumhet! Sitter fortfarande med Pär-Johan på vår veranda och välkomnar vår första dag. 
 
Vi tar en promenad i Gamla Stan med underbara gränder fulla av mysiga serveringar. Alla gränder leder upp i 
bergen, som omger staden. En del gränder är egentligen inte gator utan trappor. Grönskan från små 
trädgårdar skuggar trappgränderna på sina ställen. Stadens huvudgata var en gång en bred kanal, som på 
medeltiden fylldes igen och som nu är en elegant marmorbelagd gata, som leder genom hela Gamla Stan. De 
gamla palatsen i ljus sandsten kantar gatan. Katedralen Jungfru Marie himmelsfärd ”pompar sig” vid ett av 
de många torgen som öppnar sig mellan gränderna. Medeltida stadsplanering! Torgen är fyllda av 
restauranger och serveringar som serverar typiskt kroatisk mat och vin. En känsla av en annorlunda värld, en 
värld som man kan föreställa sig uppstånden från forna tider, en värld med en annan hastighet. Underbart 
att för ett par dagar flytta till en långsam värld för samtal med min son om olika saker under långsamma 
måltider med spännande mat. Nere i staden är det många turister, men från vår veranda ovanför stadens tak 
upplever man lugnet. Nere i staden upplever man en vacker bild av medeltiden utan stanken, som då fanns i 
verkligheten. Man ser sandstensväggarna, husens vackert dekorerade portar och de unga servitörerna. Tack 
och lov att detta vackra minnesmärke från forna tider inte förstördes under kriget på Balkan (på 90-talet). 
Tack att staden fick hjälp att återuppstå!  
 
Upp till vår veranda ljuder nu åter kyrkklockorna. Klockan slår fem.  
 
Gatorna här uppe är så smala och branta att bilarna måste backa för att kunna ta sig ut från sina garage och 
parkeringsplatser. Det finns ingen plats att vända. Vita båtar på det blå havet.  
 
Åter en underbar morgon ovanför den medeltida staden och Medelhavet. Vi har ätit, pratat, skickat mejl, 
tränat Nintendo, tränat balans. Ja, så här är vår ”nyskapade värld”, som Pär-Johan brukar prata om. 
Kyrkklockorna räknar morgonens timmar. Tekniken, som används på ett nyttigt och hederligt sätt! Livet inte 
alltför fyllt av jäkt, men fyllt av tankar och intressanta diskussioner. Shangri-la där vi alla hjälps åt! Tänk att få 
uppleva detta! Morgonljus över stadens sandstenshus och tegeltak. Dagen börjar med att vandra ned från 
våra höjder genom de branta gränderna, ner till staden, borgen, vattnet och hamnen. Så många 
hundratusentals människors liv har utspelats där, i krig och kamp, i fred och välmåga! Detta var en gång en 
av de mäktigaste handelsstäderna vid denna del av Medelhavet. Vi hittade en plats i skuggan i hamnen som 
vi ser från vår veranda. Många små motorbåtar och turistbåtar. Husen klättrar uppför bergen. Vi ser vår 
veranda, högt högt däruppe. 
 



På ett av torgen hade man den dagliga utfodringen av stadens duvor klockan tolv. Alla duvor samlades på 
det stora handelspalatsets tak. De lyfte och slog sig åter ner. De stod i ”matkö” – en intressant föreställning. 
Klockan slog tolv. Alla duvorna lyfte samtidigt och flög ner på torget, där det blev ett stort kalas, där de stod 
på varandras huvuden och ryggar. Stort kalas!  
 
Kvinnor flanerar i långa kjolar och stora hattar eller i shorts och korta linnen. Här i hamnen är det ganska 
varmt, men skuggigt och behagligt. Sydländsk sommar! Tyst och lugnt! Livet framför mig är som en film som 
drar förbi. Vi strosar längs kajerna, sitter i skuggan, tittar på människor och på båtar som ger sig ut ur 
hamnen. Pär-Johan badade i Medelhavet och kom tillbaka och sa att det var kallt. Efter badet hittade vi en 
terrass med stora vackra träd som skuggade serveringen med underbar utsikt över havet. Där vilade vi oss, 
åt god kroatisk ost och drack ett glas vin. Vi samlade krafter, för att klättra uppför vår 3000-stegsbacke. Vi sa 
god natt till Dubrovnik medan skymningen föll över stad och hav.  
 
Vi önskade också besöka grannstaten – Montenegro, som inte är med i EU. Detta resulterar i att gränsen 
mellan dessa två stater har blivit ”en viktig gräns”. Väntetiden för att komma in i Montenegro var ganska 
lång, dock acceptabel. Det var tät trafik då vi kommit över gränsen, vilket medförde långa köer. Bebyggelsen 
såg gammal och sliten ut. Påminde om ”gamla tider”. Det liknade inte det vackra land som Pär-Johan utlovat. 
Vi ”tuffade på” och ungefär efter en halvtimme kom vi till ett stort färjeläge. Vi beslöt att köra runt fjorden i 
stället för att ta färjan tvärs över den. Som genom ett trollslag förändrades allt. Trafiken flöt på i behaglig 
takt. Vägen kantades av vackra hus och en del ”väldigt tjusiga” villor. Vi följde fjordens strand och på andra 
sidan vattnet reste sig vackra berg. Allt var som ett sagolandskap och helt annorlunda än vad de första 
kilometrarna av Montenegro visat oss. Vi njöt för fullt av detta landskap tills vi kom fram till en sagostad, 
Kotor. Den hade sina rötter 2000 år eller mer bakåt i tiden. Under århundradenas lopp pågick det krig och 
landet lydde under olika riken, ottomanska riket, bysantinska riket, serbiska riket. En skylt på ett palats i 
gamla stan visade att detta en gång hört till en bysantinsk familj. Gamla stan var mycket fint renoverad med 
en stadsmur omkring. Vi gick runt stan på den. Staden levde nu på turister, fylld av restauranger i de gamla 
palatsen. Där var också många teater- och musikföreställningar. Allt detta mycket bättre än krig och 
förstörelse.  
 
På återvägen till gränsen stannade vi vid en badplats, för att njuta av utsikten och en glass. Det är mycket 
smala vägar, nästan utan möjlighet att parkera. Jag lämnar nu över pennan till Pär-Johan, för att berätta om 
dagens verklighet. 
 
Vilken dag, underbar och hemsk, bisarrt ihopblandat till ett konstigt paket. 
-1 timme för att komma över gränsen till Montenegro. 
- Punktering på återvägen, tvingades att byta däck i 35 graders värme. 
- Däckbytet gjorde att min blodsockersensor föll ut, bara 90 minuter efter att jag satte in den. 
- Mamma tappade bort sina solglasögon någonstans. 

- Det tog 2 timmar för att komma tillbaka in i Kroatien. 100 minuter för att köra endast 2 kilometer. 😲 
- Allt detta gjorde att vi inte alls hade tid att äta middag. 
- Precis när vi kom in i den nya delen av Dubrovnik för att lämna tillbaka hyrbilen, tappade vår GPS signalen 
  så jag var tvungen att hitta vägen själv. 
- Kom tillbaka kl. 20.58, mötte en sådan arg person, fastän det i mejlbekräftelsen stod att de är öppna till  
   kl. 21 (samt/plus att jag pratade om det med en annan person när vi hämtade bilen). 

 
Vi tog det lugnt på morgonen efter den innehållsrika gårdagen. Temperaturen var hög, luften stillastående. 
Det verkade varmare än tidigare dagar. Vi sökte upp ställen för att svalka oss. Stans bästa glasställe som inte 
tog emot kreditkort. Nu hade vi ”cash” så vi fick vår goda glass, men solen jagade oss även inne i den smala, 
branta gränden. Vi måste söka oss ett nytt ”skydd” mot de 32 gradernas värme. Men inte ens kyrkorna 
”välsignade” oss. Vi besökte både en katolsk kyrka och en ortodox kyrka. De var rikt utsmyckade, var och en 



efter sina regler. Ikonostasen var gyllene, men ingen av kyrkorna skänkte oss svalka. Vi försökte med 
Mammon, men inte heller bankerna var ”hulda” mot oss. De hade problem med sina växlingssystem! 
  
Vi hittade ett ställe, som lockade med ”skugga vid havet”, men inte heller det lyckades: Slutligen gick vi till 
”vårt bästa ställe”, en terrass just utanför ringmuren med skuggande träd och en underbar utsikt över 
hamnen, staden och havet (och inte alltför varmt). Vi åt återigen fyra olika goda ostar och drack ett glas vin 
där. Dock var det varmt att klättra upp till ”vårt hus”. Senare klättrade vi ännu högre upp och såg 
skymningen falla över ”vår lilla värld”. När det mörknat såg vi fantastiska fyrverkerier över havet. Sedan sov 
vi gott i vårt luftkonditionerade rum.  
 
Måndagsmorgon! Sista dagen! Morgonljuset över havet. Ljuset som skiftar över havet och staden. Tänk att vi 
åker hem i morgon bittida! Pär-Johan känner sig dålig idag, så jag sitter på verandan och läser.  
 
På kvällen går vi ner till stan, promenerar åter över torgen och på den stora gatan som en gång varit kanal. 
Ljus och lyktor tändes, kvällens turister samlas. Vi strosar runt och återkommer till vårt favoritställe 
”terrassen” med utsikt över hamnen. Jag åt bläckfisksallad. Maten i Dubrovnik är god; havets läckerheter, 
ost, vin, skinka och så glassen. Hamnen med alla sorters båtar, stadsmuren, kyrktornen, klocktorn, 
fästningar, skymningen som faller, svag musik, stadsvakten som marscherar och ställer sig vid stadsportarna 
för att ”vakta” och naturligtvis var klädda i medeltida kostymer. Vår vandring åter till vår lägenhet var fylld av 
nostalgi och av tacksamhet över vår underbara vecka i Dubrovnik.  
 
Alla katterna i olika färger, som brukat hälsa oss i vår långa backe, sa nu god natt till oss och kanske ”på 
återseende”. Under de olika dagarna hade de fått sitt bo i Pär-Johans kamera. 
 
Tisdag. Vi packar och åker taxi till flygplatsen med husvärdens granne. Åter en färd genom de vackra bergen. 
Flygplatsväntan! Flygplatskontroller! Hur mycket terrorism avstyr de egentligen genom sina 
säkerhetskontroller?  
 
Slutligen i planet från Dubrovnik till Pula i norra Kroatien, där vi måste mellanlanda, dock ej byta plan. Tyvärr 
måste vi gå ur planet med våra väskor och bära dem upp och ner för många trappor utan hiss och passera 
flera ”säkerhets- och passkontroller”. Det var bråttom för allt inklusive köer skulle gå på mindre än en 
halvtimme. Då skulle alla åter vara på plats och planet lyfta mot Amsterdam.  
 
Där skulle vi också byta plan, men där gick det mer normalt och civiliserat till. Vi satt på den sista raden med 
fin utsikt över kvällen där, högt ovan molnen. Dessa visade oss alla möjliga ”landskap”. Ett fält med snö som 
började smälta, bergstoppar, ett kärr med mjuk ängsull. Pär-Johan hade beställt mat till denna ”sista resa”. 
Jag åt lättrökt kycklingsallad, jättegott. Pär-Johan åt laxsallad som innehöll pepparrotssås. Den gillade han 
inte. Den var alldeles för stark. Han talade om det för personalen när de frågade vad vi tyckte om maten. 
Han fick då en kycklingsallad också, så han blev väldigt mätt.  
 
Vi landade på Arlanda. Pär-Johan hade två biljetter till Arlanda Express. Det kändes mycket lyxigt att åka med 
den. Man får njuta snabbt, för resan tar bara 20 minuter och man rusar fram i 180 km/tim. Från Stockholm 
tog vi oss fram i mer vardaglig fart. Först missade vi ett T-banetåg, sedan en buss till Brandbergen. Vi kom dit 
klockan elva på kvällen och låste upp lägenhetsdörren ungefär kvart över elva. En halvtimme senare blev en 
person mördad och en allvarligt skadad i Brandbergens Centrum, precis där vi hade anlänt strax innan. 
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