resor

För dig som vill ha mer än bara semester!
Redaktör Margareta Hägglund

7

bra skäl att åka till

All Over Press

danska
badhotell

Älskade du också danska tv-serien
Badhotellet om Fie och de andra
kökspigorna och gästerna på
Andersens jylländska badhotell?
Här kan du uppleva 1920-talets
charmiga badliv i verkligheten!
Av Lisa Ising
Foto Lisa Ising, Piotr Topperzer

l De danska badhotellen lever kvar
som ett slags ”tidsfickor” från förra
seklets början. Med sin nordiska
enkelhet – målade trägolv, glasverandor och lätta sommarmöbler – är
känslan som att återse ett kärt gammalt sommarhus. Och glöm tv på
rummet eller jacuzzi-lyx. Här är det
närheten till storslagen natur och den
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somriga enkelheten som är det exklusiva. Och så maten, förstås. Precis
som på Fies tid. Några av badhotellen
räknas bland de bästa mat- och övernattningsställena i hela Skandinavien.
Långt in på hösten är havet fortfarande badbart och det går att vandra
längs milsvida stränder utan strum-
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por och skor. Karga ljunghedar flammar lila och höga sandklitter tornar
upp sig mot havet där himlen känns
oändlig. När solen står lågt och det
blir ebb är det lätt att hitta musslor i
strandkanten. Stenarna är lent havsslipade och blir fina sommarminnen.
Vinden stillnar sällan. För några
dagar blir det sommar igen! l
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Den raffinerade
enkelheten
Ett av Danmarks mest spektakulära
badhotell är Svinkløv Badehotel mellan Limfjorden och Skagen – tvseriens främsta förebild. Svinkløv har
både raffinerat sinne för det enkla och
en exklusiv gästlista av ”långliggare”.
Hur hittar jag hit: Ligger utanför
Fjerritslev mellan Skagen och Limfjorden och nås via E45, därefter väg
29.
Vad kostar det att bo? Billigast är
enkelrum med tvättställ ca 1 300 SEK,
dyrast är dubbelrum med badrum och
toalett, ca 2 700 SEK. Inklusive frukost och eftermiddagskaffe. Rum kan
bara bokas per telefon:
+45-982 170 02.
Vad kostar det att äta middag?
Tvårätters drygt 500 SEK (385 DKK).
Öppet: 17 april-4 oktober.
Mer info: svinkloev-badehotel.dk
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Den facinerande
historien

Henne Mølle Å Badehotel, är en naturnära funkispärla som ritades av Poul
Henningsen 1935 (han med PH-lampan) åt två rödstrumpor, systrarna
Othilia och Thekla från Köpenhamns
teaterliv. De drev länge badhotellet om
somrarna åt sina skådisvänner.
Hur hittar jag hit? Kör E20 Malmö-Jylland till Henne Strand. Ta sikte
mot Esbjerg och Varde och därefter
väg 181.
Tipset: Boka en långweekend med
halvpension, två övernattningar, två
middagar, ca 2 200 SEK.
Mer info: hennemoelleaa.dk
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Maten, maten,
maten!

4.

5.

Nu – precis som då – är maten en
viktig källa till glädje. På badhotellen
finns några av Danmarks bästa kök
som serverar både nynordisk gastronomi och älskade klassiker som
stekt spätta och sill. Och visst känner man igen miljön!

Promenader
längs havet
Svinkløvs läge alldeles intill havet
inbjuder till långa strandpromenader
och salta bad. Efteråt väntar gourmetlunch i ”stuen” eller badhotellets
berömda valnöttårta.
Bästa tid att åka hit?
Maj–september.
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Traditionerna
Solnedgången annonserades förr med en gonggong. Så görs inte längre, men
gästerna samlas fortfarande för att se solen sänka sig i havet, gärna över en
konjak eller ett glas vin.
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Designen
I dag är Henne Mølle Å Badehotel en
klenod, renoverad med varsam hand.
Alla de drygt tjugo rummen har egen
utgång mot hav och klitter – och
hotellet vimlar förstås av PH-lampor.
Göteborg
Fredrikshavn
Varberg

Grenå

Tipset!

Ta en genväg
med färjan

7.

Spara in lite av bilvägen genom
att ta färja direkt från Själlands
västra hörn till Jylland (Själlands
Odde–Århus). Fortsätt därefter
med bil.
Från svenska västkusten kan
man också förkorta bilfärden
avsevärt genom att ta färjan
Varberg–Grenå eller Göteborg–
Fredrikshavn.
Mer info: danmarkguiden.se,
mols-linien.dk, stenaline.se

Sandstränderna
Landskapet är storslaget intill Nordsjön, eller Vesterhavet som danskarna
själva säger, med höga sandklitter och vidsträckta ljunghedar. Hit har semesterfirare och badgäster sökt sig sedan tidigt 1900-tal – och gör så fortfarande.
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