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RESORVECKANS BILD

 OMAKA 
PAR. Lady Gaga 
och Tony Ben-
nett showade 
tillsammans 
på festivalen i 
Montreux i � ol. 
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 UTSIKT. 
Eden Palace 
är en klassisk 
restaurang som 
tittar ut över 
sjön. 

Så snart de lämnar scenen är det Me-
lody Gardots ljuva röst som publi-
ken njuter av till långt över midnatt. 

Allt dokumenterat
Konserterna är bevarade för efter-
världen. Med schweizisk grundlig-
het har man sedan festivalens början 
dokumenterat alla konserter i form 
av filmklipp, inspelningar och foton. 
Över 5 000 timmar av inspelad kon-
sertmusik hamnade 2013 på Unes-
cos Världsarvslista – ett musikar-
kiv som grundarens gamla vän och 
meddirektör, Quincy Jones, kallar 
för historiens viktigaste.

Riktigt allt registrerades förstås 
inte. På Claudes Funky Bar i Mont-
reuxpalatset kan bartendern berät-
ta anekdoter om stjärnor som under 
de sena timmarna har improviserat 
och jammat tillsammans med andra 
musiker på klubbarna innan dj:s tar 
vid och det festas till soluppgången. 

Morgnarna i Montreux är påfal-

lande stilla. Folk sover länge och sta-
den vaknar sent. Det bästa sättet att 
börja dagen är att ta ett dopp i den 
turkosa sjön. Vattnet är mjukt och 
djupt och utsikten hör till de mera 
spektakulära. Vid den yttersta ud-
den av viken kan man spela volley-
boll eller ta en kurs i SUP. 

Eden Palace
På motsatta sidan ligger det legen-
dariska Eden Palace från slutet av 
1800-talet. Hotellets Belle Epoque-
stil är magnifik med högt i tak och 
stora panoramafönster. Ägaren är 
en 95-årig fransman som äter lunch 
med sina vänner i salongen. 

Inte långt därifrån ligger kasinot 
som återuppbyggdes efter eldsvådan 
1971. Numera är de gamla spelbor-
den utbytta mot spelautomater. De 
första pensionärerna är på plats re-
dan tidig förmiddag. På kvällarna tar 
de yngre över. En trappa upp syns 
dessutom ett litet intressant muse-

um över det brittiska bandet Queen, 
vars sångare Freddie Mercury bod-
de i Montreux. Nere vid strandpro-
menaden står han numera staty. 

Överallt är historien närvarande. 
Montreuxrivierans mest berömda 
byggnad är det mytomspunna Châ-
teau de Chillon från 1100-talet där 
Savojgrevarna bodde på somrar-
na. Slottet har också varit fängelse 
och inspirerade Lord Byron till att 
skriva den poetiska berättelsen om 
Chillonslottets fånge. 

Numera kan slottet hyras för pri-
vata fester. Det har till och med ett 
eget elegant vitvin, Clos de Chillon, 
som passar perfekt till Genèvesjöns 
berömda vita fisk, perche de lac. 

Vinodlingar
Från Chillon kan man ta en tur med 
en av de historiska ångbåtarna som 
trafikerar Genèvesjön. Många stiger 
av när båten lägger till i Rivaz, som är 
en del av Lavauxområdet. Här finns 

en av landets största vinodlingar ¢ ett 
830 hektar stort område med minu-
tiöst anlagda stenterrasser. 

Vinodlingen har en lång historia 
här. Den största vingården är Vino-
rama där vinkällaren är insprängd 
i berget vid vägen från Montreux. 
Tongivande i Lavaux är den schwei-
ziska druvan Chasselas som ger ett 
pärlande och fruktigt vin. Mellan 
terrasserna finns det möjligheter 
till promenader med vinprovning. 

Sångaren Prince hör till vinen-
tusiasterna; ”Take me to the Vine-
yards of Lavaux” sjunger han i en av 
sina låtar. 

Inte långt härifrån ligger det idyl-
liska Vevey, där Charlie Chaplin ha-
de sitt hem.  Ett nytt museum har 
öppnat i hans villa som en hyllning 
till hans långa och rika liv. Möjlighe-
terna till utflykter är många. Långt 
borta från det hektiska livet och 
bortom staden reser sig berget Ro-
chers de Naye på 2 014 meter. 

Hit kan man ta sig med ett litet tåg 
som trafikerat sträckan sedan 1892. 
Resan tar knappt en timme. Man kan 
vandra sig hungrig på berget för att 
avsluta med en lunch i panoramares-
taurangen vid slutstationen. 

Sedan är det åter dags för jazz-
festivalen nere i Montreux. Musiken 
börjar redan under eftermiddags-
timmarna och det kan vara svårt att 
välja i utbudet av musik, konserter 
och musikworkshoppar. 

Jazzfestivalen är dessutom inte 
det enda musikevenemanget i om-
rådet. Vissa entusiaster tjuvstartar 
redan i april när grannstaden Cul-
ly bjuder in artister från hela värl-
den. September är tid för den klas-
siska musiken vars mest kände kom-
positör är Igor Stravinsky. Mannen 
som på sin tid satte Montreux på mu-
sikälskarnas karta. 
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 SAGOLIKT. Höga bergsforma-
tioner och klart vatten i sjön gör 
att utsikten kring Montreux är i 
särklass.

 LAC LEMAN. 
Fartyget tra� ke-
rar den största 
sjön i Europa ef-
ter ryska Ladoga.

 AFFISCHKONST. 
Genom åren har 
jazzfestivalen beställt 
många klassiska 
reklama�  scher. 1986 
var det Keith Haring 
och Andy Warhol som 
stod för designen.

FAKTA

Musik i Montreux

 ● Montreux Jazz 
Festival hålls för 
femtionde gång-
en 1–17 juli 2016. 

 ● Cully Jazz 
festival tjuv-
startar 8–16 
april. 

 ● 26 augus-
ti � ras den 
klassiska 
musiken i 
Stravinsky-
salen.
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26 augus-

❞ Trots mäng-
den besökare 

är det rent och 
snyggt med vinba-
rer och till och med 
en jazzbåt som åker 
runt på sjön med 
levande musik. 


