HÄR ÄR LIVSNJUTARENS
RUTT GENOM EUROPA
Bilsemester genom pittoreska byar, bördiga landskap och
delikata smaksensationer är som gjort för dig som älskar
det goda i livet. Låt resan vara målet och välj härligaste
vägen genom Danmark, Tyskland eller södra Italien.
Text: LOTTA HELLMAN Bild: UCKE MATSSON

Citronodling.

VÄLJ
VACKRASTE
VÄGEN!

Allers Lotta och
”ostronkungen”
Jesper Voss.

Bad Mergentheims
blomstrande trädgård.
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UPPTÄCK
NATURSKÖNA
JYLLAND

Missa inte
Neuschwanstein,
slottet som ligger
utanför Füssen.

NJUT AV
ROMANTISKA
SYDTYSKLAND
HAMBURG

Boende i kunglig klass.

KASSEL
ÅHUS

HENNE

BILLUND

WÜRZBURG

KÖPENHAMN

RIBE

Bad Mergentheims
blomstrande trädgård.
På ostronsafari med
ostronkungen Jesper Voss.

D

et är sent på kvällen. Grus
vägen knastrar under bi
len som letar sig fram
över en hed täckt med ljung.
Landskapet för tankarna till
Skottland, Wales och Irland.
Men vi är på Sydjylland i Dan
mark. På andra sidan Vesterha
vet ligger Tyskland.
Entrén till Henne mølle å
badehotel känns lovande. Vi
hör havet och det är något in
bjudande över de vassklädda
sandbankarna. Den kände
danska arkitekten Poul Hen
ningsen (PH) visste vad han
gjorde när han skapade detta
badhotell som en naturlig del
i hedomgivningen. Det känns
att hans fokus var fritid och
natur. Att se solen gå upp och
vandra längs den breda sand
stranden får mig att vilja fort
sätta längs havet ända till Ska
gen. Det skulle ta några
veckor i maklig takt. Men
vilken vandring!

Vidsträckta stränder
Nationalparken Vadehavet är
sedan 2014 Unescoskyddat
världsarv och ett hem för
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10 000 olika djur och växtarter.
Hit vallfärdar bland annat tys
kar. Sydjylland har fler tyska
övernattningar än hela Sverige.
Det säger något om områdets
attraktionskraft.

Ostronsafari lockar
Vi följer den utmärkta Margue
riterutten som omfattar över
3 000 kilometer av Danmarks
finaste bilvägar. De har satsat
på interaktiva kartor, appar och
en egen Youtube-kanal, så att
man kan planera sin tur och
uppleva storslagen natur och
vidsträckta stränder. Med hjälp
av den tar vi oss vidare längs
kusten mot bilfärjan till Fanø.
Det är ostronsafari som lock
ar oss ut till ön. När tidvattnet
drar sig undan blottläggs muss
lor, snäckor och ostron. Det var
ostron på rymmen från de asi
atiska exportfartygen som på
grund av växthuseffekten tyck
te att det hade blivit behagligt
varmt i Vesterhavet. Tidvattnet
gjorde också att de fick mat två
gånger om dagen.
Världens största ostron på två
kilo upptäcktes på Sydjylland.

Jesper Voss, öns okrönte ostron
kung, lånar oss gummistövlar
så att vi kan trampa ut i det
grunda vattnet och häpet plocka
stora ostron direkt ur sandbot
ten, som om det vore en
svampskog. Han berättar om
turisten som hittade en pärla i
sitt ostron och på stående fot
friade till sitt sällskap.
Jesper vet hur man grillar
ostron allra bäst med gorgon
zola, lime och jordgubbar. Vi
är helt eniga om att det är de
största och godaste ostron vi
någonsin ätit.

Hem till danske prinsen
Äventyret fortsätter på ön med
unik bilkörning direkt på
Rømøs strand. Där kryssar vi
bland helgfirande danska bilis
ter. Tillbaka på fastlandet fort
sätter vi längs Margueritevägen
och når en helt annan upplevel
se. Vi hamnar hemma hos dans
ke prinsen Joakim. Han äger
faktiskt Schackenborg slotskro
i charmiga Ribe där både bo
ende och mat är av kunglig
klass. Vilken avrundning på en
helt dejlig helg!
■

www.allers.se Allers 19/16

T

RESA HIT
FLYG & BIL: SAS till Billund,

hämta hyrbil på flygplatsen.
Kör sedan 7 mil till Henne,
följ därefter kusten från Henne strand till Ribe. Ett trevligt
stopp är färjan från Esbjerg
till Fanø. Även ön Mandø är
värt ett besök.
BOENDE: Bra och

personliga hotell:
www.hennemoelleaa.dk
och www.slotskro.dk

OSTRONSAFARI m m:

www.fanosportevent.dk
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änk ett trettiotal små med
eltida städer och sagoslott,
sprängfyllda med kultur
och historia. För den som äls
kar städer som Visby, är Den
romantiska vägen (lands
vägsträckan från Würzburg till
Füssen) ett himmelrike. Du
hinner inte köra långt förrän
nästa sevärdhet dyker upp.
Vår sagotur börjar i Würz
burg med vinrankor, bördiga
åkrar, slott och herresäten, och
slutar i ett berg och alplandskap
nära München.
Vi körde en till två timmar
per dag, allt är välskyltat och
välordnat. Vi valde nio stopp
med tre övernattningar och
startade med en klassisk kurort.

Historiskt skådespel
Bad Mergentheim är en av Tysk
lands största kurortsparker med
fem källor vars vatten är rena
hälsan. Brunnsorkestern spelar
upp och vi strövar stillsamt i
sinnenas trädgård. Det är en vil
sam början, för sedan blir det
museer, slott och kyrkor i en
aldrig sinande ström. I Weikers
heim blommar romantiken på

det vackra barockslottet. Vi fnis
sar åt hertigen som här bjöd in
några få utvalda som kunde få
bevittna hans morgonuppvak
nande. Mindre kul att han även
lät dörren stå öppen så att alla
kunde se hans toalettbesök. I
Dinkelsbühl ryser vi åt hur
svenskarna uppförde sig som
riktiga terrorister när de hotade
bränna ner staden under trettio
åriga kriget.
Så Den romantiska vägen blir
till slut ett enda stort historiskt
skådespel av sägner och berät
telser i autentiska miljöer. Det
är när vi närmar oss Alperna i
slutet av denna berättelse som
landskapet och utsikten blir vik
tigare än byggnaderna. Vi klap
RESA HIT
FLYG & BIL: Lufthansa till

Frankfurt, därefter hyrbil som
lämnas vid flygplatsen i München. Vi valde följande stopp:

MÜNCHEN
FÜSSEN

Dinkelsbühl.

par kossorna, äter färsk alpost
och lovordar Tyskland som be
varat och skyddat Den roman
tiska vägen från reklam och
urbanisering. 
■
Würzburg, Bad Mergentheim,
Weikersheim, Dinkelsbühl,
Nördlingen, Donauwörth, Rottenbuch, Wildsteig och Wies
kirche.

BOENDE: www.parkhotel-mergentheim.de och

www.parkhotel-bayersoien.de (alphotell med imponerande spa).
PITTORESK STAD, DINKELSBÜHL: www.hezelhof.com
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SMAKA PÅ
LIVETS GODA I
ITALIEN

AMALFI
CAPRI

NEAPEL

VIETRI SUL MARE

Amalfikusten är precis
lika vykortsvacker som
man kan tänka sig.

Lotta njuter av
vin på italienska.

B

ara någon knapp timme från
flygplatsen i Neapel svind
lar det till. Både vad det
gäller bilkörning och utsikt. När
vi svänger av från motorvägen
ner mot Amalfikusten blir vägen
som en krokig lakritsrem på
gps:en. Vore det inte för stupet
utanför bilfönstret skulle vi skrat
ta åt serpentinvägarna. Det är
overkliga hårnålskurvor som
hämtade ur ett tv-spel eller en
bilbana på ett nöjesfält.
Kustlandskapet är hisnande
vackert med höga berg och djupa
dalar, ackompanjerade av ett änd
löst blått hav. Vi passerar små
byar med inbjudande tavernor,
men var parkera?

Inget för amatörer
Bilkörning i Italien är inget för
amatörer. Men belönande för den
som antar utmaningen. Förutom
alla tvära kurvor måste man be
tala dyrt för en parkeringsplats.
Eller så gör man som italienarna
och ställer sig lite hur som helst.
Som en underbar kontrast till
den adrenalinhöjande bilupple
velsen är italienarnas kärlek för
livets goda. De må köra, prata
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och gestikulera med hög hastig
het, men när det kommer till att
äta och dricka, så sker det njutbart
långsamt.
Matlagningskonst är ”life les
sons” säger Chiara Lima, en av
Amalfikustens profiler. Hon öpp
nar sitt hem för turister för att
lära dem laga den mat som hen
nes mamma Agata en gång lärde
henne. Trädgårdspasta med körs
bärstomater, persilja, vitlök, färsk
oregano, kapris, rucola och oliv
olja. Enkelt, men ”bellissimo”!
Citronodlaren SalvatoreAceto
sköter sina plantor som om de
vore hans barn. Blir de sjuka så
plåstrar han om dem, vägrar by
ta ut och plantera nytt. Ser han
en liten bit sten som fallit ur mu
ren plockar han upp den och
sätter tillbaka. Jag äter citroner
med skal och allt, som om de
vore äpplen. De fulaste är godast.
Salvatore varnar mig för perfek
ta frukter. Så blir de bara om man
tuktar naturen. Utan gifter växer
de sig fria, tar sig olika former
och uttryck. Som livet. Bäst så.
Hans limoncello (likör) har en
mängd olika nyanser av citrons
mak, som exploderar i gommen.

Vi bor på ett fyrstjärnigt hotell
i staden Amalfi, vilket betyder att
de har garage! Det är skönt att
lämna bilen och hänge sig åt slow
food (internationell rörelse som
är en motkraft till snabbmat).
Citronodlingen gav mersmak och
besöket på vinodlingen går i sam
ma tecken. Terrassodling omöj
liggör maskiner, så allt sker för
hand på traditionellt vis. Vinod
lingarna ser passande nog ut som
amfiteatrar, för visst handlar
detta hantverk om konst. Pergo
lan ger skugga till vinplantorna
och havsbrisen rätt fukt. Rötter
na hämtar kraft ur den mineral
rika stenen. Allt är organiskt. Det
är klart att vinet smakar him
melskt.

RESA HIT
FLYG & BIL: Lufthansa till Nea-

pel i Syditalien. Hyr bil i samband
med biljettbokningen och hämta
på flygplatsen. Kör motorvägen
cirka en timme till staden Vietri
sul Mare och följ sedan kustvägen mot Amalfi. Hårnålskurvorna

Vi tar vår lilla hyrda Fiat panda
på små utflykter under dagarna
och besöker charmiga byar uppe
i bergen och längs kusten. Allt
inom ett behagligt bilavstånd.
Kvällarna blir långsamma mål
tider som aldrig tycks ta slut.
Restaurangägaren, tillika kocken
på Ristorante San Pietro i byn
Cetera, tittar bekymrat när vi tap
pat räkningen på alla rätter vi ätit
och vill få in notan. Han går ut i
köket och kommer tillbaka med
dessert, ”bara lite till, det här slin
ker ner”. Och så en limoncello
på det. Allt för att hylla livet. ■

är kantade av trevliga små byar
och utsiktsposter.
CITRONODLING:

www.amalfilemon.it
VINODLING:

www.marisacuomo.com
MAT: www.baccofurore.it

BOENDE: Perfekt läge och härlig frukostterrass: www.aurora-hotel.it
ALLMÄNT OM BILKÖRNING I ITALIEN:

www.italiantouristoffice.se/sv/i/14.html
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