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Under 50 år av resande från Sveri-
ge till Medelhavet skaffar man sig 
sina smultronställen, några favo-
riter att rasta på. Vi har åkt med 
och utan barn, när de var små 
alla fyra. Under de senaste 25 
åren har vi alltid rest med hund. 
Under dessa år kan vi erinra oss 
en enda övernattning där hund 
inte var välkommen. 

Osten värd en 
paus i Langres

Langres är en av våra favoriter. 
Lätt att komma till från A31, 
både från söder och från norr. 

Ett par mils avstickare från autorout-
en. Men man förlorar ingen väg, då 
A31 här gör en vid krök, som man ge-
nar genom att vika av upp till Langres. 
En oerhört charmig stad på 458 me-
ters höjd. Stadens  centrum omgärdas 
av en mur. Genom stadsporten når 
man den smala huvudgatan.

Från norr, det vill säga Kiel eller Tra-
vemünde är körsträckan omkring 100 
mil. Kanske lite lång för en dagsetapp, 
men vi återkommer till andra smult-
ronställen längs vägen.

Här kröntes Louis VIII
Under renässansen utvecklades i Lan-
gres de kulturella och artistiska vär-
dena, inte minst genom närskapet till 
det franska hovet. Kröningen av Louis 
VIII ägde rum i Langres, 1223. Med 
detta väcktes ett intresse från den kul-
turella eliten. Konstnärer, författare 
och arkitekter drogs till Langres. Det 
präglar staden än idag. 

Men det är en av stadens egna söner, 
som gjort det största kulturella av-
trycket.

En av 1700-talets största 
författare
Denis Diderot föddes i Langres 1713. 
Han tröttnade på präststudierna, gick 
över till juridik men sysslade mera 
med klassiska språk, matematik och 
naturvetenskap. 1748 knöts Diderot 
till utgivandet av en fransk encyklo-
pedi. Tre år senare började utgivning-
en och den blev färdig 1772. Diderot 
skrev själv de flesta artiklarna i upp-
slagsverket. Samtidigt  arbetade han 
med flera filosofiska och skönlitterä-
ra verk. Diderot hade ständigt brist 
på pengar. Han räddades av Katarina 
den stora av Ryssland, som beundra-
de honom enormt, och hon köpte hans 
enorma bibliotek.

Diderot räknas vid sidan av Voltaire 
och Rousseau som 1700-talets mest 
framstående författare. Han har fått 
ett eget museum i staden uppkallat ef-
ter sig, La Maison des Lumières Denis 
Diderot. 

Flera bra hotell innanför 
stadsmuren 
Den centrala muromgärdade delen 
av Langres har bevarats. Flera vackra 
byggnader präglar staden. Ändå är det 
möjligt att än idag köra bil i de trånga 
gränderna. 

Det finns flera små prisvärda hotell 
inne i centrum. Åker man som vi of-
tast med fullastad bil känns det säkert 
att tränga sig in i bakgårdarna där ho-
tellen har ordnat låsta och bevakade 
parkeringsutrymmen.

Langres, en favorit på våra resor genom Europa, ligger på en höjd av 548 meter. 
Foto: www.tourisme-langres.com

Stadens son, författaren och filosofen Denise Diderot, 
har fått ett eget museum uppkallat efter sig. Foto: langres.fr

Osten är det som sprider ortens namn över världen. Foto: Myrabella, Wikimedia

Denise Diderot räknas som en av de tre mest 
betydelsefulla 1700-talsförfattarna.
Här ett porträtt av honom målad av 

Louis-Michel van Loo 1764. Wikimedia

Övernatta i kyrka
Hotellen är prisvärda. För 100 euro 
hittar man övernattning, även på Hô-
tel Cheval Blanc, vars huvudbyggnad 
är inrymd i en gammal kyrka. Denna 
kyrka övergavs under revolutionen. I 
byggnaden finns bevarat flera av de 
arkitektoniska attribut som präglar en 
kyrka. Vi har själva bott i ett rum med 
högt i tak och den gotiska spetsformen 
på fönstret bevarad. 

Här finns också stadens bästa restau-
rang. Den har visserligen ingen stjär-
na i Michelin, men vill man kan man 
kosta på sig en underbar femrätters 
måltid i de kyrkliga valven för under 
100 euro per person. 

Varje måltid avslutas med ost 
Under en måltid i Langres ska man 
alltid se till att få smaka ortens speci-
alitet, Langres-osten som säljs i stora 
delar av världen. Till exempel i Göte-
borgs saluhall.

Den krämiga osten som är tillverkad 
av pastöriserad komjölk har sitt AOC, 
det vill säga att den är  ursprungskon-
trollerad, sedan 1991. Den har en in-
sjunken topp, väger 180 gram, åldras 
under fem veckor och ska helst  ätas 
mellan mars och december.

De smala gränderna I Langres rym-
mer flera restauranger. Som alltid i 
dessa historiska städer månar man 
om kvalitet. Och man kan slinka in 
i stort sett på vilken krog som helst 
utan att bli besviken.

Langres har också en historia som till-
verkare av bestick, men framför allt 
knivar. På huvudgatan hittar man fle-
ra affärer med detta som specialitet.

Krister Göranson
kg@31cc.se

Mina  
smultronställen

Man behöver inte sträck-
köra mellan Medelhavet 

och Sverige.
Först ut att dela med sig 
av sina smultronställen 

värda att stanna på, 
är Krister Göransson.

Fakta om Langres: 

Kommun i departement  
Haute-Marne,  

region Champagne-Ardenne.

Drygt 8 000 invånare.

Från Cannes 700 km, restid strax 
under 7 timmar.

Travemünde eller Kiel omkring 
1 000 km, restid strax  

under 10 timmar.

Maya, West Highland terrier, 
älskar att åka bil. Spännande att upp- 

täcka nya platser längs med vägen.


