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Heimerson värdesätter om ni tipsar honom om krogar ni tycker han 
ska pröva på och han nås på: staffan.heimerson@schibsted.se

Med Heimerson på krogen

En äkta vägkrog modell 1955
Departementet Var är det härliga Provence själva kärna. 

Det är dubbelt så stort som ”Sveriges trädgård”, land-
skapet Blekinge, och det ger mångfalt mera frukt och 

grönsaker än detta.

Mellan Medelhavet och det vilda Massif des Maures i söder 
och Alpernas sydsluttningar med Gorges du Verdon i norr bre-
der ett smeksamt slättland ut sig, soldränkt och med fruktbar 
mylla. Förr dominerade vete och majs, gurkor och morötter, 
numera är det välskötta vingårdar, vilka ger världen (inklusive 
Almedalen) allt det rosévin den behöver. 

Alla årstider är vinlandskap fascinerande i former och färg. De 
är livet självt.

Kan det vara bättre?

Ja. 

I detta härliga landskap lever nämligen inte byar och små-
städer upp till resenärens förväntningar. Jag körde nu från 
Vidauban via Le Cannet och Le Luc mot Brignoles. Alla sam-
hällena var flacka och oinspirerande. De var en arkitektonisk 
öken. Ostrukturerat bredde de, under hiskliga skyltar, ut sig 

med köplador för murbruk och gräsklippare, klänningar i 
polyester och murriga gardiner. 

Det är naturligtvis arrogant, men många gånger har jag tänkt: 
Hur står människor ut i dessa platta städer utan själ, när de 
kan jämföra med charmen i Aups i bergen några mil upp i norr 
och med sorglösheten i Le Lavandou vid havet någon mil sö-
derut.

Dock – när jag tangerat Brignoles och på den klassiska turist-
vägen N7 (Paris–Côte d’Azur) körde mot Aix-de-Provence, 
fann jag resmålet för dagen. 

Det hade både hjärta och själ. Det var att sätta sig i tidsmaski-
nen och förflyttas till 1950-talet och den tidens unga männi- 
skornas romantiska resmål, helst som liftare eller på en 125 
kubiks Husqvarna lättviktare. Längs 7:an låg – och ligger – 
både de mest fantastiska stjärnbeströdda värdshus i Saulieu 
(Loiseau), i Vienne (La Pyramide) och Valences (Pic) och 
ännu tätare finns rejäla vägkrogar. 

Restaurant Au Vieux Pressoir (den gamla vinpressen, inte 
en oljekvarn som jag först förmodade) var levande historia. 
Den besjöngs nyligen i Figaro Magazine, när detta gjorde 
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Aux Vieux Pressoir 
Le Plan RN7, 83170 Brignoles 

Telefon 04 94 69 97 49 
www.au-vieuxpressoir.fr

Öppen för lunch och middag veckans alla dagar.  
Parkeringsmöjlighet: inga problem.
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ett romantiskt semesterreportage om La Route de Vacances: 
”Pieds et paquets à la marseillaise …”Att sätta ner fötterna på 
Marseillevis”.

Vinpressen ligger med bara några decimeters marginal från 
DN7:an. En brasa sprakade. Golvet var linoleummatta. Väg-
garna dominerades av två älskansvärda Hötorgsfresker. På en 
hylla fanns santons, figurer från julkrubbor.

Frusen i tiden. Värd att K-märkas. Google-map hade redan 
under resan aviserat: ”mysigt”. Äkta Tiffanylampor signalera-
de Belle époque.

Maîtren och ägaren Gramond var mager och vänlig. Kocken 
Yoan hade en stor matsedel att bemästra.

Men maten var inte särskilt märklig. Det fanns en formule, en 
dagens för 10,70 €. Det fanns en tvårätters meny för 15,70 och 
sen två lite dyrare och generösare för upp till 35. Matbordet 
var täckt av en genomskinlig plastduk. Servetterna var i tyg.

Fotografen och jag började både med jambon cru, som serve-
rades med inlagda smågurkor (cornichon), oliver och parme-
san. Gott.

Vägkrog med 
väggen i vägen.

Jambon cru med parmesanost och spröda cornichons. Tournedos Rossini med sin mjälla gåslever, potatisgratäng och grönsaker. Dagens: En läcker kyckling, knapriga tjocka pommes frites och sallad.

Dagens kock: 
Yoan Sautereau.

Gammalt och nytt, hötorgskonst och Tiffanylampa 
i en härlig nostalgisk 50-tals blandning.

Jag frestades sedan av en gammeldags lyxrätt, en Tournedos 
Rossini, alltså en oxfilé med ovansidan garnerad med stora, 
generösa flak av gåslever. (25 €). Den ljumma gåslevern var 
just så god som ni föreställer er, men köttstycket bara god-
känt, inte mer.

Fotografen åt ”dagens”, marinerad kyckling serverad med 
pommes frites och sallad. 

Det fanns mycket annat att välja på: Dorade royale à la plan-
cha, fisksoppa, kaninlår i vitt vin, sesammarinerad lax, etce-
tera och som efterrätter Poires à la vigneronne, den vanliga 
Crème caramel och Macarons.  

Utbudet fick mig att tänka: ljuva femtital! Det fanns inte mo-
torvägar. Och heller inga motorvägs-rastställen med köer, 
kladd och läskiga smörgåsar.


