RE JSE

Ferie i
Danmark

S VENDBORG
F E R I E I S N EG L E FA R T

I Svendborg tager tingene den tid, de nu engang tager. Den rolige livsstil fylder så meget i
gadebilledet, at den er blevet et regulært varemærke for byen, der som den første i Danmark
blev certificeret som Cittaslow. Perfekt til en hyggelig ferie.
Lige uden for byen findes
mange smukke vandreruter.

SVENDBORG SOM SLOW CITY-BY
På torvet står folk og sælger blomster, grøntsager og lokalproduceret honning, og nede ved havnen
ligger bådene side om side og skvulper i vandet. Umiddelbart virker Svendborg som enhver anden
provinsby i Danmark, men byen er hjemsted for en lille orange snegl. Sneglen er symbol på Cittaslow-bevægelsen, der har til formål at øge livskvaliteten gennem bæredygtighed, omtanke og lokale
produkter. Kort sagt: det gode liv.
I 2008 blev Svendborg den første by i Danmark, der blev Cittaslow-certificeret, og når man bevæger sig rundt i den gamle søfartsby, kan man godt forstå hvorfor. Byen har holdt fast i sin maritime
historie, bymidten summer af liv, kunstnerne strømmer til, og hvis du er lidt længe om at få fundet
byttepengene frem, bliver du ikke skyndet på. Her er det nemlig helt okay, at ting tager tid.
• Cittaslow arbejder for at fremme det gode liv og en holdbar udvikling i lokalområder og mindre byer.
• Det er en international medlemsorganisation for byer, der ønsker at fokusere på den enkle livsstil.
• For at blive medlem og gøre sig fortjent til mærkatet slow city er der en række kriterier, man skal
opfylde. For eksempel må der ikke bo mere end 50.000 i byen, og man skal tænke bæredygtighed
ind i udviklingen af byen.
• Cittaslow-begrebet startede i Italien i 1999. Her fik den tidligere borgmester Paolo Saturnini fra
byen Greve in Chianti idéen til konceptet. Inspireret af slowfoodbevægelsen er idéen med Cittaslow
at overføre filosofien fra slowbevægelsen til lokalsamfundet og dagliglivet.
• Indtil videre kan du opleve konceptet i 238 byer fordelt i 30 lande. Herhjemme er også Mariagerfjord Kommune slow city.
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RE JSE
I bykernen er mange af de gamle
huse og smalle gader stadig bevaret.

OPLEV

Se byen fra søsiden. Tag på tur med det gamle veteranskib M/S Helge og oplev Svendborgsund fra den smukkeste side. Du kan hoppe af og på, som det passer dig, eller tage
med på hele turen, der varer omkring 110 minutter. Se fartplan på Svendborg-havn.dk
Smukke vandrestier. Hvis du hellere selv vil gå på opdagelse i det sydfynske landskab,
kan du hoppe i vandrestøvlerne og begive dig ud på Øhavsstien. Stien er omkranset af
det smukke sydfynske øhav og er med sine 220 kilometer en af Danmarks længste.
Kulinarisk Sydfyn er et stort fødevaremarked, der hvert år i juni fylder byen med
madboder og gæster fra nær og fjern. Her finder du økologiske og lokalproducerede
råvarer og smagsprøver, ofte serveret med gode historier bag smagsoplevelserne.
Lokal kunst. Svendborg er en af de byer i Danmark, hvor der procentvis bor flest kreative mennesker. Og når du går gennem byen, støder du da også ind i flere små gallerier
og keramikere. Snus rundt i de små værksteder og køb unik kunst med hjem. Her er
masseproduktion et fyord og kærligheden til håndværket i højsædet.

SOV
Hvis du vil have et par dage i det sydfynske, kan du tage en overnatning på et af byens
hoteller. Begge er firestjernede og Cittaslow-certificerede.
Midt i byen ligger Best Western Plus Hotel Svendborg. Hotellet ligger dejlig centralt
og i gåafstand til alt. Perfekt, hvis du sætter pris på at bo tæt på caféer og butikker.
Med smuk udsigt over Svendborgsund ligger Hotel Christiansminde. Her kan du nyde
udsigten fra vandkanten, og hotellet ligger kun en kort køretur fra byens centrum.

SPIS

M/S Helge tilbage efter en af sine ture.

Det maritime miljø
fylder stadig meget
i Svendborg.

Kaffe og kage. På Møllergade ligger
det lille bageri Baguette. Her er brødet
økologisk, kaffen frisklavet og kagerne
bagt på rigtigt smør – og det kan smages.
Her tager tingene den tid, de tager, og
der bliver ikke gået på kompromis med
kvaliteten. Det betyder også, at hvis dejen
ikke er færdigudviklet klokken syv, når
bageriet åbner, så må man vente ...
Hyggelig gårdstemning. Hos Vintapperiet i Salig Simons Gård kan du nyde et
køligt glas vin og supplere med frokost-tapas, hvis sulten melder sig. Stedet
har til huse i en gammel købmandsgård,
og deres gårdhave er et af de mest populære steder, når solen skinner. Maden
og vinen er fransk-inspireret og priserne
overkommelige.
Byens bedste burger. Hvis du spørger
en svendborgenser, hvor du kan få den
bedste burger, vil mange pege på Jettes
Diner. Stedet er populært hos de lokale,
og stemningen på den lille diner er hyggelig og uhøjtidelig. Deres burgere gør
stedet et besøg værd, og særligt deres
strudsebruger kan anbefales.

I butikken Aksglæde på Møllergade reparerer de gamle sko og instrumenter.
Her tilser Arne Aksglæde en guitar-lut, der er over 100 år gammel. ”Vi har altid
levet på den her måde. Det har ikke noget med certifikatet at gøre,” siger han.
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