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Jaarkalender 2015 Gera Lario
Zoals ieder jaar heeft de gemeente Gera Lario weer een kalender uitgegeven. Dit jaar bevat ze
foto’s van het dorp in de jaren dertig van de vorige eeuw. Hierbij zijn er verschillende die zeer
de moeite waard zijn en een indruk geven van het dorp zoals dat er uit zag tot de jaren vijftig.
Pas na de overstromingsramp in 1951 is er veel veranderd in het dorp. Omdat u de kalender
zelf misschien niet bezit, reproduceer ik ze hierbij en geef dan ook een korte beschrijving,
want die ontbreekt op de kalender zelf.

Voorzijde van de kalender met het pleintje voor de kerk van O.L.V. van Fatima. Let op de
enorme olm, die zijn naam gaf aan de bar Olmo. Links van de weg is nog geen enkele
bebouwing aanwezig. De foto’s van november en december tonen het beeld genomen in de
tegengestelde richting.
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Januari. Het hele gebied links van de weg tot aan het meer is nog weiland. Deze grasvlakte
liep door tot de plaats waar de bungalows van Sole Mio zijn gebouwd. In de ambtelijke
stukken wordt dit terrein aangeduid met Fondo Alluvione, wat slaat op het regelmatig onder
water lopen ervan.

Februari. Vrijwel dezelfde foto als die op de voorzijde, maar nu is het monument voor de
gevallenen links zichtbaar.
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Maart. Duidelijk is hierop te zien dat het meer vrijwel doorloopt tot het dorpsplein. In het
verleden was hier een strand waar de vissersboten op de kant werden getrokken (tot de 2e
wereldoorlog was vissen de belangrijkste inkomstenbron voor het dorp).

April. Op de achtergrond is het bovengenoemde strand zichtbaar. Rechts de boccebaan en
links de vroegere bar/trattoria Pace.
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Mei. De nog altijd aanwezige steiger voor de schepen van de Navigazione Lago di Como. Het
achterdek van deze zgn. ‘piroscafo’ is overdekt met tentdoek tegen de zon. Tot ca. 1980 legde
de draagvleugelboot (de ‘aliscafo’) hier nog aan. Nu is Colico het eindpunt.

Juni. Foto bij S. Agatha, genomen in de richting van huidige winkelcentrum Fuentes.
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Juli. Het Pian di Spagna en de Ponte del Passo.

Augustus. De volledig met rotsblokken gevulde bedding van de S. Vincenzo. De boog van de
brug is nog net zichtbaar en links is de kerk van S. Vincenzo te zien.
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September. Het opspuiten van het Pian di Spagna in 1945.

Oktober. De duidelijk herkenbare hoek bij het parkeerterrein naast de haven. Links loopt de
Via Al Pontile naar de bootsteiger.
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November. Foto genomen ter hoogte van de kerk. Behalve het monument voor de gevallenen
is er geen bebouwing aan de rechterkant van de weg. De weg ligt ook op vrijwel de zelfde
hoogte als het dorpsplein en is pas verhoogd na de overstroming in 1951.

December. Foto genomen staande voor de kerk. Let op de grote olm op beide foto’s.
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