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Resa

Danskt hygge
på klassiska
badhotell

6

Varma bad, goda middagar och sköna strand
promenader – de danska badhotellen lockar med
bästa sortens ”hygge”. HBL har valt ut sex favoriter.
Runt förra sekelskiftet blev det populärt att ta in på badhotell för att
kombinera stärkande strandpromenader, frisk havsluft och avkopplande bad. Konceptet kan beskrivas som
en tidig form av ”hygge”, ett begrepp
som är en del av den danska folksjälen och som har blivit en oväntad exportsuccé de senaste åren. Tidningar som The New Yorker och brittiska
The Guardian har skrivit djuplodande artiklar om trenden och plötsligt
vill hela världen sitta framför brasan, dra på sig stickade sockor och
”hygge sig”.
Ordet hygge kommer ursprungligen från norskan och betyder ungefär ”välmående”. Det brukar också översättas med mys och trivsamhet, även om begreppet inte är helt
lätt att definiera.
Men en sak är säker: att bo på
badhotell är hygge.
Det finns flera fina badhotell
runtom i Danmark att välja mellan,
samtliga är perfekta resmål för en
avkopplande off season-weekend.
Här är sex favoriter:
1. Skovshoved Hotel
Charlottenlund
Längs Strandvejen, som sträcker sig
mellan Köpenhamn och Helsingör,
finns flera anrika badhotell att välja mellan. Det äldsta är Skovshoved
i Charlottenlund, en dryg halvtimme norr om Köpenhamn. Hotellet
har utsetts till ett av världens hippaste hotell av Condé Nast Traveller och restaurangen har belönats
med en Bib Gourmand, Michelinguidens symbol för särskilt prisvärda restauranger. Vill du ha något
enklare finns en mysig grannkrog
med hög ”hygge”-faktor.
Hotellet har inget spa, men havet
finns på badrocksavstånd. Dubbelrum från ca 210 euro.
●●TIPS: I närheten finns fina konstmuseet Ordrupgaard med designikonen Finn Juhls hus.
2. Marienlyst
Helsingör
Strax utanför Helsingör ligger Danmarks största badhotell. Det öppnade redan 1861 och har varit ett popu-

lärt semestermål för danska kungligheter genom åren. Runt sekelskiftet reste burgna från hela Norden
hit för att löga sig och andas frisk
havsluft.
Nu har hotellet genomgått en omfattande renovering och den 1 januari 2018 öppnade hotellets nya spa
med flera nya pooler, bastur och ett
nytt spakafé. Dessutom finns flera
nyrenoverade rum och ett modernt
brasseri med rogivande havsutsikt.
Dubbelrum från ca 175 euro.
●●TIPS: Missa inte Kulturværftet,
Helsingörs nya kulturcenter med utställningar, konserter, sjöfartsmuseum, restaurang med mera.
3. Helenekilde Badehotel
Tisvildeleje
Ett par dagar på det här klassiska
badhotellet på norra Själland är en
svårslagen retreat. Hotellet är mysigt ombonat med instagramvänlig inredning, inspirerande ”coffee
table”-böcker och stora soffor. Bokar
du ett av vindsrummen får du även
tillgång till en gigantisk terrass med
fin utsikt över Kattegatt.
På kvällarna serveras en trerättersmeny med säsongens råvaror
och varje morgon väntar en omsorgsfullt komponerad frukostbuffé med hembakat bröd, egengjord
nutella och marmelader. Dubbelrum från ca 215 euro.
●●TIPS: Gillar du inredningsstilen på
Helenekilde kan det vara värt att kolla upp Sanders, ägarnas nyöppnade
boutiquehotell i Köpenhamn.
4. Gilleleje Badehotel
Gilleleje
En dryg halvtimme öster om Helenekilde, vid Själlands nordligaste punkt, ligger ännu ett anrikt badhotell. Gilleleje tronar på toppen av
en 30 meter hög klint och utsikten
sträcker sig ända till skånska Kullaberg.
Huset är från 1908 och trots flera renoveringar är atmosfären från
förra sekelskiftet bibehållen. Här
finns också en fin ”badeafdeling”
med bastu och turkiskt hamam,
vilket gör Gilleleje till ett badvänligt resmål året runt. Hotellet har 24

dubbelrum, varav flera med havsutsikt. Dubbelrum från ca 230 euro.
●●TIPS: Följ Gilbjergstien, en fin
vandringsstig som sträcker sig till
det gamla fiskeläget i Gilleleje. Längs
vägen finns bland annat en minnessten till filosofen Søren Kierkegaards
ära.
5. Villa Vest
Lønstrup
Över 100 år gammalt badhotell i
det gamla fiskeläget och konstnärsbyn Lønstrup på Nordjyllands västkust. Här väntar ljusa rum utan tv
och telefon, allt för att gästerna ska
njuta av lugnet och tystnaden fullt
ut. I hotellets restaurang serveras
lokala råvaror med utsikt över Vesterhavet.
Att bo på badhotell kostar ofta en
vacker slant, det här är ett av landets
mest budgetvänliga alternativ. Dubbelrum från ca 150 euro.
●●TIPS: Konstnärsbyn Lønstrup är
en liten idyll som påminner om Skagen men med ett helt annat lugn.
Här kan du strosa runt bland glasoch keramikverkstäder eller klättra upp i sanddynerna runt Rubjerg
Knude Fyr.
6. Ruths Hotel
Skagen
Ruths Hotel startade som ett enkelt
pensionat i början av 1900-talet och
har under senare år förvandlats till
ett femstjärnigt lyxhotell med fint,
litet spa och mysig bar. Det ligger i
Gamla Skagen, en dryg timme norr
om Ålborg. Hit kom många skandinaviska konstnärer i slutet av
1800-talet för att gestalta det säregna ljuset. I dag är det ett svårslaget
resmål för kräsna gourmeter; hotellet har både ett högklassigt franskt
brasserie och en fine dining-restaurang som hör till toppskiktet i Danmark. Dessutom är frukosten en höjdare. Dubbelrum från ca 235 euro.
●●TIPS: Missa inte ett besök på Skagens konstmuseum. I samlingen
finns hundratals verk av de kända
skagenmålarna.
AnnIkA GoldhAmmer
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Skovshoved i Charlottenlund är det äldsta badhotellet, en dryg halvtimme norr
om Köpenhamn.
Foto: AnnikA GoldhAmmer
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Marienlyst är Danmarks
största badhotell. Det
öppnade redan 1861. Danska
kungligheter har ofta besökt
genom åren. Runt sekelskiftet reste burgna från hela
Norden hit för att löga sig
och andas frisk havsluft.
Foto: AnnikA GoldhAmmer
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Helenekilde är ett klassiskt
badhotell på norra Själland.
Här erbjuds man en svårslagen retreat. Hotellet är
mysigt ombonat Hygge på
Helenekilde innefattar också
god mat, bra service och
stämningsfull omgivning.
Foto: AnnikA GoldhAmmer
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Gilleleje Badehotel är ett
anrikt badhotell vid Själlands nordligaste punkt.
Huset byggdes 1908 och
har bibehållit atmosfären
från förra sekelskiftet trots
flera renoveringar.
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Villa Vest är ett drygt 100
år gammalt badhotell i
det gamla fiskeläget och
konstnärsbyn Lønstrup på
Nordjyllands västkust.
Foto: niclAs Jessen
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Till Ruths Hotel kom många
skandinaviska konstnärer
i slutet av 1800-talet för
att gestalta det säregna
ljuset. Hotellet startade
som ett pensionat i början
av 1900-talet, men har förvandlats till ett femstjärnigt
lyxhotell med spa.
Foto: AnnikA GoldhAmmer
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