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Haut-Koenigsbourg på sitt berg 757 meter 
över havet är med 8 miljoner årliga besöka-
re ett av Frankrikes mest besökta turistmål. 
Foto: www.selestat-haut-koenigsbourg.com

I Alsace varslar klapper från storkarnas 
näbb om kommande leveranser.

“Till hyllning för de kamrater, offer som in-
förlivades i den tyska armén 1942-1945. 105 
franska medborgare tvingades bära fiendens 
uniform, 28 av dem dog för en ideologi som 

alla ifrågasatte. Vi glömmer dem aldrig!”

Här odlas på de branta sluttning-
arna det välkända fruktiga vita 
vinet. Här odlas också den mesta 
humlen för ölproduktion i Frank-
rike. Här signalerar storkarna på 
taken med klapprande näbbar 
att det är dags för leverans. Men 
vad som verkligen präglar Alsace 
är hur gränsen mellan Frankrike 
och Tyskland har flyttats genom 
århundraden.

Alsace:
Fängslande historia

Alsace har en speciell plats i våra 
hjärtan. Regionen är så full av 
historia att man nästan blir and-

fådd. Denna del av Frankrike har en 
bakgrund, som i hög grad präglat språk, 
religion, mat och sättet att leva. Det har 
krigats om var gränsen mellan Frankri-
ke och Tyskland ska gå sedan århund-
raden. Tysk eller fransk? Det räcker 
att läsa på namnskyltarna på husen för 
att förstå att tysk eller fransk inte är en 
självklarhet.

En barbarisk rätt med elegant vin 
Kanske är Choucroute alsacienne den 
tydligaste exponenten för gränsdrag-
ningen mellan Tyskland och Frankri-
ke. Surkål med kokta korvar, fläsk och 

skinka tänker man knappast på som en 
typisk fransk rätt. Men här i Alsace ser-
verar varje krog den. Och normalt skulle 
man väl tänka sig en öl till denna rätt. 
Men i Alsace dricker man riesling.

Elsass-Lothringen, som tyskarna kan-
ske säger fortfarande, eller Alsace-Lor-
raine, som det heter på franska, är 
också franskt sedan revolutionen och 
blir självständigt med egen konstitu-
tion 1911. 1919 integreras området åter 
i Frankrike men erövras 1940 av Tysk-
land. I samband med krigsslutet då det  
åter blir franskt. Denna stormiga histo-
ria gör det lättare att förstå områdest sä-
rart, där vissa lokala områdets styrs av 
delvis en egen lagstiftning.

Vi älskar den lilla staden Riquewihr. På våren och sommaren hänger prunkande blomlådor 
utanför fönstren och klätterväxter skymmer husfasaderna. Foto: Jbkrebs, Wikimedia

Choucroute Alsacienne, att hata eller älska.

Maginotlinjen 
Den gräns som nu gäller, drogs i sam-
band med andra världskrigets slut. I 
staden Hatten finns ett museum som 
skildrar den bittra kampen mellan ame-
rikanare och tyskar i slutskedet av andra 
världskriget. Här löper de befästningar, 
som byggdes under mellankrigstiden 
och kom att kallas Maginotlinjen efter 
den franske försvarsministern André 
Maginot. Här slogs amerikanska och 
tyska soldater så att hela staden Hatten 
och dess omgivningar utplånades. Bort-
åt 100 civila dödades. Slaget räknas som 
ett av de mest avgörande under andra 
världskriget.

Tvingades slåss i fiendeuniform
I varje fransk stad finns ett minnesmo-
nument över de som förlorade sina liv 
i krigen. Den från andra världskriget 
i Riquewihr berör oss starkt. Utöver 
namnen på de döda är följande inristat 
i stenen:

Stadens söner, som kände sig som 
fransmän, tvingades alltså att slåss på 
den tyska sidan under kriget.

Svenskar frälser eller förstör
Men även svenskar har ställt till det i Al-
sace. Slottet Château du Haut-Koenigs-
bourg, som ligger utanför den vackra 
byn St-Hippolyte, har sedan 1114 legat 
på ett berg 757 meter över havet med 
enastående utsikt över landskapet. Men 
under 30-åriga kriget kunde det tagit 
slut. Året är 1632, i början av januari. 
Däruppe fanns en garnison av solda-
ter som förlorat stidslusten, där nere 
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värda att stanna på.

Fakta om Alsace: 

Alsace ligger ungefär mitt emellan 
Kiel/Travemünde/Puttgarden och 

Medelhavet. 
Strax under 900 kilometer från Kiel. 

Etapper på 800-900 km kan 
tyckas vara lite för långa, men 

man kan ju dela upp det med fler 
övernattningar. 

Och framför allt stanna någon 
extra dag i Alsace.

Bugatti Royal, världens dyraste bil, 
tillverkades i sex exemplar. Ett av dem 

finns på världens förnämsta bilmuseum 
i Mulhouse.

svenskarna. Efter en månads belägring 
kunde svenskarna erövra slottet men 
det förstördes delvis av en ödesdiger 
brand. Vissa källor beskriver det som 
att svenskarna befriade fransmännen 
däruppe från tysk belägring. Andra be-
skriver det som att katolikerna däruppe 
slogs ner av protestanterna.

Hur som helst, det är ett fantastiskt 
museum och en fullkomligt strålande 
utsikt.

Åtta miljoner besökare
Slottet övergavs och föll i ruiner under 
mer än 300 år. Men 1899 skänkte sta-
den Sèlestat Haut-Koenigsbourg till 
kejsare Willhelm II. Han engagerade 
arkitekten Bobo Ebhardt med uppdrag 
att restaurera slottet och göra det till ett 
museum för att skildra riddarnas liv un-
der medeltiden. I dag tillhör slottet de-
partementet Bas-Rhin och en av Frank-
rikes största turistattraktioner med 8 
miljoner besökare om året.

Historien om Schlumpf
Med utgångspunkt i Mulhouse, i söd-
ra Alsace, drev bröderna Schlumpf en 
textilindustri med spinnerier på flera 
platser i Frankrike. Man hade ett stort 
bilintresse. När Bugatti-fabriken i när-
belägna Molsheim stängdes i början av 
60-talet var Fritz Schlumpf där och köp-
te allt han kunde komma över. 

Från 1964 arbetade några betrodda 
personer i hemlighet med att renovera 
bilarna i en lokal på fabriksområdet. 
Textilindustrin gick dåligt och 1976 var 
det dags att stänga spinneriet i Mul-
house. Upprörda anställda gick i strejk 
och ockuperade fabriken. Då upptäcktes 
den hemliga lokalen och de rasande ar-
betarna förstod vart ”deras” pengar tagit 
vägen. Myndigheterna kopplades in och 
bröderna flydde till Schweiz.

Nationellt minnesmärke
Under ett par år varade ockupationen 
och arbetarna levde på inträdet till mu-
seet. Man talade om att sälja samlingen 
för att kunna betala brödernas skulder 
men franska staten gick in och förklara-
de museet som historiskt minnesmärke. 
1982 Öppnades Cité de l’automobile - 
Musée national – Collection Schlumpf 
de Mulhouse. Det anses vara ett av värl-
dens främsta bilmuseer med mer än 
400 bilar varav 100 Bugatti.

Europas äldsta hotell
Vi har provat många städer i Alsace. De 
vi främst har lärt oss älska är Riquewihr 
och Ribeauvillé, som ligger bara några 
kilometer från varandra. Här ligger ho-
tellen tätt i gamla hus från 1600-talet. 
Ägaren till Hôtel  de la Couronne i Rique- 
wihr, där vi bott många gånger, hävdar 
att det är världens äldsta hotell. Vi tviv-
lar, men huset är från 1600-talet och har 
hyst hotell sedan dess. Ytterst charmigt 
med vindlande trappor och – parkering 
på gården.

Miljöerna i städernas centrum är kul-
turskyddade. Vid rätt årstid klättrar 
blommande växter längs med husväg-
garna. Utanför fönstren hänger prunk- 
ande blomlådor och på taken klapprar 
häckande storkar med sina näbbar. En 
varm kväll på en uteservering i dessa 
historiska städer, med ett glas Alsacevin 
framför sig, är svårslaget efter en lång 
etapp på Autobahn.


