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uden alkohol, kaffe og måske en kage.
Intet sted blev kvaliteten dog overgået
af salatbuffeten og dagens varme ret hos
Nina og Jens, så følg skiltningen på E4 til
Woodlands Country Club nær Örkelljunga, hvis du er på de kanter omkring
frokosttid. Restauranten er åben for alle.
Gunstig veksling
Den svenske krone koster cirka 0,70 danske kroner, og mange sjællændere har
helt styr på, hvad de skal have med hjem
fra Sverige på den månedlige indkøbstur.
Det overblik mangler jeg, men set med
turistens øje kan det i hvert fastslås, at
Sverige ikke længere er et dyrt ferieland.
Thailand-billigt er det langtfra, men prisen på overnatninger forekommer særdeles fornuftig, og den anden store udgift på ferieture, mad og drikke, ligger på
restauranter om aftenen på niveau med
eller lidt under det danske.
Den økonomisk bevidste familie indtager selvfølgelig det varme måltid midt
på dagen til førnævnte priser og klarer
sig med mindre om aftenen.
Men hvis gourmetoplevelser er en væsentlig del af ferien - ja, der er sket meget
på det felt i Sverige de seneste 15-20 år skal man overveje at køre efter ”Skånske
Madoplevelser”, som er et samarbejde
mellem 24 kroer og restauranter, som
værner om at bevare og videreudvikle
den skånske madkultur.
”Buhres” på havnen i Kivik kan anbefales, hvis man er på de kanter.
I Wallanders fodspor
De fleste danskere ved næppe andet om
Ystad, end at det er herfra, man sejler til
Bornholm, men den gamle bydel med
brostensbelagte gader, bindingsværkshuse og stokroser er værd at bruge nogle
timer på.
Og hvis man skal i kriminalkommissær Kurt Wallanders fodspor - med eller
uden guide - skal der sættes mere tid af.
Forfatteren Henning Mankells romaner om Wallander er solgt i 30 millioner
eksemplarer og oversat til 40 sprog, og
allerede efter den første bog begyndte
”Wallander-turister” at dukke op i byen,
og i dag er interessen for at gå i hans fodspor større end nogensinde. Man kan
endda booke en ”Wallander-pakke” med
overnatning på blandt andet Ystad Saltsjöbad, som omtales andet sted.
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lands Country Club efter at have sonderet mulighederne i både Danmark og
Sverige, og det er de åbenlyst vældigt fornøjede med.
For de prisbevidste
Det er også her, vi for første gang bliver
mindet om Sveriges fortrinlige frokosttilbud, som prismæssigt leder tankerne
hen på Europas billigste ferielande: 7585 svenske kroner (ca. 52,50-59,50 kr.)
for typisk salat, hovedret, drikkevarer

Søg info her
Den bedste introduktion til Skåne er www.
skane.com (klik på Dannebrog og få tekst på
dansk). Her kan man søge inspiration inden
for forskellige temaer, bestille overnatninger, pakketilbud og meget mere.
Enkeltbillet for personbil over Øresundbroen koster 275 kroner.

På en varm sommeraften forvandles ”Terrassen” til en herlig blanding af restaurant og lounge.
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Ystad Saltsjöbad har
fået nye ejere
og en stor
spa-afdeling

Sommertilbud
Der er masser af tid
til at udnytte sommertilbuddene på
Ystad Saltsjöbad,
som ligger cirka to
en halv times kørsel
fra Odense via Øresundsbroen.
Hotellet annoncerede i sidste uge
med overnatning for
635 danske kroner i
delt dobbeltværelse
inkl. morgenmad
og adgang til spa.
Prisen gælder til 18.
august.
På hjemmesiden
lyder er tilbud på
2459 sv.kr. (ca. 1720
kr.) for to personer
inkl. morgenmad,
tre retters aftenmenu og spa-adgang.
Priseksempler i restauranten (danske
kroner):
Hovedret (oksekød):
140 kr.
Næstbilligste rødvin: 240 kr.
Cheesecake: 60 kr.
Spa:
Klassisk svensk
massage (30 min.):
280 kr.
Mere på www.ysb.se
eller www.ysb.dk.

Det mere end 100 år gamle Ystad Saltsjöbad er firestjernet og prismæssigt absolut
til at komme i nærheden af for ”almindelige” turister, men da vi ankommer, føler
vi os mere hensat til Ritz-Carlton eller
Waldorf-Astoria i New York.
Ved indgangen er parkeret en Ferrari,
en Maserati og en Porsche, og godt nok
slipper svenskerne med det halve af, hvad
vi må give for en bil, men alligevel ...
Lækkerierne viser sig da også at være
udstillingsbiler i forbindelse med en professionel tennisturnering på banerne lige
ved siden af Ystad Saltsjöbad, som er officielt spillerhotel.
Dresscode: Badekåbe er o.k.
Inden døre møder vi gæster, som med
største selvfølgelighed spankulerer rundt
kun iført tykke, hvide badekåber, som
hænger til fri afbenyttelse på værelserne.
Og det er der en grund til: Et af hotellets hovedattraktioner er Salt Creek Spa
med en spa-menu som en smørrebrødsseddel. Her er 14 behandlingsrum, udenog indendørs pool, tre saunaer, jacuzzi,
yogasal, spinningsal og motionsrum.
Fra vort værelse kan vi se og høre en
energisk instruktør, som nede på stranden træner med et hold gæster, så selv
uden de toptrænede tennisspilleres tilstedeværelse er der masser af energiudladning og aktivitet på hotellet, som har
gennemgået en totalrenovering og udbygning, siden fire unge fyre fra Göteborg for to et halvt år siden købte det.
Den Hvide Bar
Stefan Strömberg er en af dem. Klædt i
stedets ”uniform”, hvide bukser og lyseblå skjorte, tager han imod i den elegante

Hvide Bar - og det skal tages helt bogstaveligt. Bortset fra puder i sofaerne, malerierne og et bornholmerur er alt holdt i
hvidt og med en forbløffende effekt.
Vi kan ikke lokke ud af ham, hvor meget de fire venner har investeret i projektet, der kan synes noget risikabelt i den
nuværende økonomiske situation, men
Stefan Strömberg er fortrøstningsfuld:
- Vi er nær stranden, vi er tæt på København, det sydlige Sverige har den
største vækst i turismen (sammenlignet
med resten af Sverige, red.), og der ligger
20 golfbaner inden for en halv times kørsel, argumenterer han og smiler tilpas
selvsikker og afslappet til, at han ligner
et omvandrende eksempel på hotellets
slogan, ”Moments of Happiness” (”Øjeblikke af lykke”).
Her i sommerferien kan det se ud, som
om hotellet er baseret på private kunder,
men faktisk kommer 70 procent af omsætningen fra konferencer, fortæller direktøren.
Men stilen er herlig afslappet og uformel, hvilket bedst kommer til udtryk på
Terrassen, den udendørs del af restauranten, hvor gæster med drinks i hånden
slænger sig på store, polstrede brikse, inden de får anvist et bord i den lune sommeraften og selv må finde ud af, om lydbilledet skal domineres af den dæmpede
musik eller Østersøens bølger.
Værelserne er lækre og holdt i lyse
farver, som man forventer at finde på et
badehotel. Til gengæld er standard- og
superior-værelserne ikke store. Badeværelset direkte trangt.
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Værelserne er lækre,
men i de billigste kategorier er der ikke ruttet
med pladsen.
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