
Peugeot CC-klubbens sensommarträff i Gästrikland 19-20 augusti 2017 

Klart Peggan ska vara kvar! 

Mitt första riktiga möte med Peugeot CC-klubben var Kristi Himmelfärdshelgen 2016 på Åland. Jag 

hade velat hit och dit länge om jag verkligen skulle anmäla mig eftersom jag inte kände någon i 

klubben och inte hade någon som kunde följa med mig. Tack o lov tog jag mitt förnuft till fånga för 

det var ett underbart gäng och en suveränt trevlig resa. Det var också här på Åland som min 

Gästriketräff började. Jag från Valbo, ni vet där Mackmyra Whisky tillverkas… 

Redan den sommaren började det snurra i mitt huvud, vad i Gästrikland vill en besökare se och vad 

vill jag visa upp? Ett besöksmål visste jag, det var ju så det började på Åland, Mackmyra Whisky. Men 

en träff på Mackmyra Whisky räcker inte för en helg, det handlar också om fina CC-vägar och tid att 

umgås. Jag samlade på mig turistbroschyrer och en lista med tänkbara matställen, fikaställen och där 

vi skulle kunna övernatta sen fick allt bero tills tidigt i år… 

Lördag 19 augusti kl. 12.00 träffades vi, totalt 15 cabbar och 22 personer, på Gävle Golfrestaurang. 

Regnet stod som spön i backen och vi som skulle åka nercabbat hela helgen. Under tiden vi intog en 

väl tilltagen lunchbuffé hann regnet övergå i dugg och vi rullade mot vårt första mål, Mackmyra 

Whiskyby som ju var grunden till att vi den här gången hamnade i Gästrikland. Heli Jonsson guidade 

och berättade hur whisky framställs och hur företaget och whiskyproduktionen en gång startade. Vi 

fick också äran att fylla ett 30-liters amerikanskt ekfat som om något år säljs som rökig whisky. Skulle 

du bli fatägare till fat nr 40571 från Mackmyra så är det en äkta CC-whisky. För att sätta Mackmyra 

på allas geografiska minne så tog vi sen vägen via Mackmyra bruk där det en gång började. 

Nästa mål var Forsbacka Wärdshus och eftermiddagsfika eller rättare sagt afternoon-tea. Lena Boox 

berättade om Forsbacka och järnbruket innan Johan Palmborg berättade om sitt wärdshus. Därefter 

var det dags för whiskyprovning för de som ville veta mer om whisky och för oss andra lite kägelspel i 

Forsbackas kägelbana. Liten tipspromenad för att kolla hur vida deltagarna lyssnat, och de hade de. 

Bäst var Lotta Zetterlund med full poäng. Grattis Lotta! Till kvällen serverades trerätters meny innan 

det var dags att krypa till kojs. 

Söndag morgon vaknade vi upp till ett mer lämpligt cabb-väder och efter frukost var det dags för det 

traditionella gruppfotot. Stefan Tanzborn hade planerat i minsta detalj så att alla 15 bilar skulle få 

plats på wärdshusets innegård. Stefan dirigerade och bilarna, nercabbade, rullade in en efter en; 

207:orna i bakre led och 206:orna längst fram och i genomtänkt färgordning med wärdshuset som 

fond. Tack Stefan för att du tog hand om dirigeringen, en eloge till dig! Men ärligt talat, hann du sova 

något?  

Andra dagen gick väster ut, via Forsbackas bruksgata, genom Sandviken och väg 272 förbi Årsunda 

och ner till Gammelstilla där det serverades förmiddagskaffe. Lena Holmstedt på Gammelstilla Café 

berättade om det lilla bruket som en gång levt på järnhantering men nu, likt Mackmyra, blommat 

upp genom egen whiskytillverkning. Den gamla smedjan öppnades upp så att vi fick gå in och titta.  

Vidare genom Torsåker och strax söder om Hofors bar det iväg uppför mot Storbergets gruvor och 

Stollgången som öppnades i slutet av 1700-talet. Malmbrytningen upphörde på 1880-talet men 



öppnades igen under en kort period kring 1920 för att bryta malm ännu några år. Tommy (minns inte 

efternamnet) guidade och berättade hur gruvdriften gått till och om gruvfrun som knackade i väggen 

när hon skulle varna gruvarbetarna; knack, knack, knack. Gruvfrun var inte att leka med. 

Sista stoppet var restaurang Granliden i Storvik där vi intog tack-o-hej-lunch innan vi var och en 

styrde resan mot egna mål. 

Visst är det en hel del planering, kalkyler, kontakter, provåkning och tidsstudier innan det är klart 

men med facit i hand så är det värt varenda minut jag lagt ner. Avslutningsvis, tack alla som var med 

och gjorde träffen så trevlig, tack Agneta för all support när jag funderat och tack Jonas Olsson på 

Thunbergs bil som fixade priser till tipspromenaden! Och alla fina ord jag fått via SMS och i mail 

efteråt – ni ska veta att de är guld värda! 

I vintras undrade jag om jag verkligen skulle ha ”Peggan” kvar – jag åker ju så lite. Men åker man på 

en träff så vet man att SJÄLVKLART SKA PEGGAN VARA KVAR!  

Är det någon som vill som vill göra ett återbesök till Gästrikland eller kanske bara en återblick?  

Här är en lista: 

Forsbacka Wärdshus www.forsbackawardshus.se 

Gävle Golfrestaurang www.gavlegolfrestaurang.se 

Granliden Mat & Vinhus www.granliden.nu 

Mackmyra Whisky www.mackmyra.com 

Storbergets gruvor med Stollgången www.visitgavle.se, www.jarnriket.com 

Gammelstilla Café www.gammelstillacafe.se 

Därmed lämnar jag över stafettpinnen till Mats Holmquist som tar oss ut på nästa äventyr. 

Önskar er alla en fin höst! 

Kramar från Pia Grönvall, Valbo 

Ps. Rabarberlikören smakade underbart! Tack! 
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