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läsa om, känns oerhört långt bort. 
Men i Gorbio lever såväl historien – 
som almen. Samma alm som plante-
rades 1713 står fortfarande på det lilla 
torget i Gorbio.

Byn är en så kallad village perché, 
en medeltida samling hus uppflugna 
på en hög bergstopp 354 meter över 
Medelhavet. Och här firas i septem-
ber varje år den nu 306 år gamla 
almen med en stor fest. Med musik, 
dans, mat och dryck. Och kyrklig väl-
signelse. 

Dans runt almen
2019 års upplaga av Fête de l’Orme 
kantades av historiskt klädda ortsbor, 
en vildsint spelande folkmusikgrupp, 
grillning på torget, prat och skratt, 
stolthet och samhörighet. Enligt upp-
gift finns det 300 invånare i byn och 
garanterat ALLA var där.

Mitt på torget står fortfaranden den mer än 300 år gamla almen, mitt i folkvimlet då som nu.

Almen är utvald som ett av Frankrikes 
hundra viktigaste träd.

GORBIOFAKTA
Ta sig dit: 

Zest buss 7 från Menton  
eller med bil. Parkering finns 

högst upp i byn.

Äta: 
två trevliga restauranger, 

där ”Le Beauséjour” är värd hela 
resan, bara den. Kolla bara att 

det är öppet, på vintern  
endast lunch.

Läs mer: www.gorbio.fr

Text: Lena Grape Lilliehorn
lena@gate1.se

Den gamla almen i Gorbio
Det är oroliga tider.
Under våren försöker turkarna med 
våld tvinga Karl XII att lämna Bender, 
en händelse som är känd som ”kalaba-
liken i Bender”. 45 svenskar försvarar 
sig mot 10 000 man, men övermannas 
till sist och Karl XII tas till fånga.

Helsingfors har angripits av ryssar-
na och hela staden bränns ned med 
alla sina förråd.

Och Sverige skälver än en gång un-
der den förfärliga böldpesten. I Skåne 
är läget särskilt illa. Lund, Malmö och 
Ystad drabbas hårt. Trots alla försök 
att stoppa sjukan dör en tredjedel av 
alla människor i Sveriges storstäder 
under de tre år som utbrottet pågår.

Äntligen fred
Men det finns faktiskt också ljusglim-
tar. Förra månaden slöt Spanien och 
Frankrike till sist fred med Storbri-
tannien i Utrecht. Det innebär slutet 
för det spanska tronföljdskriget.

En händelse som även betyder att 
Nice med omnejd tillsammans med 
en rad andra närligganden områden 
återlämnas till hertigdömet Savojen, 
efter lång fransk ockupation.

Detta firas rejält i den lilla bergsbyn 
Gorbio nordväst om Menton. En alm 
planteras på Place de la République 
för att markera händelsens vikt.

Levande historia
Vi gör ett raskt hopp till nutiden. 

Händelserna ovan, som vi bara kan 

Gorbio är en by som har många reli-
giösa firanden och festivaler. Här är 
man festsugen året runt, kort sagt. 

Några av de mest spektakulära hän-
delserna är den årliga flamencofesti-
valen i augusti och efter olivskörden 
hålls en Procession aux Limaces - 
snigelprocession där snäckskal fyllda 
med brinnande olivolja bärs genom 
byn under en natt av firande till jung-
fru Marias ära och under ledning av 
byns präst.

Men så är det också en levande by, 
inte ett monument, med en nyreno-
verad lågstadieskola och byggen som 
pågår på flera ställen. Samtidigt smala 
och fotvrickande branta gränder med 
hus som direkt ur en sagobok.
 


