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Text  och foto // Sanna Rosell

Upplev Tysklands historiska hjärta

”Ska du verkligen till dit? Vad ska du 
göra där..?” frågar tågvärden mig 
och rynkar på pannan. Jag är på väg 
till Thüringen, en del av Tyskland 
som uppenbarligen inte är speciellt 
omskriven i resevärlden – ännu. 

Nej, det är inte Berlins coola klubbar och 
inte Münchens pampiga arkitektur, inte 
Bayerns ölkultur och inte heller Alpernas 
vackra vidder. Men det är något annat. 
Det är autentisk tysk kultur och natur 
runt hörnet, mat från granngården och 
äkta upplevelser. Har du hört om Weimar 
och Erfurt i tyska Thüringen? Om inte så 
är det dags att åka dit.
– Det bästa med Erfurt är motorvägen 
som tar dig direkt till Weimar, säger 
förstås Weimarborna. Syskonkärleken 
mellan de två städerna, bara 25 kilometer 
skiljer dem åt, är uppenbar. Erfurt är det 
stora syskonet, Weimar är minstingen. 
Erfurt har shoppingen, klubbarna, pulsen. 

Weimar har charmen, lugnet och histo-
rien. Gemensamt har de den thuringska 
wursten och de fina, historiska byggnad-
erna.

Den lilla storstaden
Tåget rullar fram genom det vackra 
landskapet som är taget ur en impres-
sionistisk målning. Det går snabbt och 
ljudlöst att åka från Frankfurt till Erfurt, 
via Eisenach. Väl framme hamnar jag 
mitt i en Disneyfilm. Slott och palats 
blickar ner på mig med sina tinnar och 
torn. Bakom dem böljar åkrar och skogar 
långt bort i horisonten. Sagovärlden får 
sig dock en törn när den hypermoderna 
metron svischar förbi mig, där jag står 
drömmande på torget.
 Det första intrycket i Erfurt är att 
staden ser precis så tysk ut som turistbro-
schyrerna hävdar: med biergartens i var 
och vartannat hörn, wurstvagnar på stan 
och typiska korsvirkeshus i kvarteren. 

Erfurt är den största staden i delstaten Thüringen och har ett anrikt universitet, där bland annat Martin Luther studerade.

Weimar är känt för sina många parker, där den berömde Goethes sommarhus 
skymtas i grönskan.

Men när jag gått gatorna upp och ner ser 
jag att hela världen finns i Erfurt – till 
och med på en och samma gata. På inte 
ens 50 meter går jag förbi jordanska, 
vietnamesiska, franska, kurdiska, indiska 
och italienska matställen. Men givetvis 
finns också det mest tyska av allt – döner 
kebab.
 En betydande del av Erfurts historia 
stavas kakao och smakar sött. Goldhem 
Schokoladen Manufakturs chokladbutik 
har sin lilla ”fabrik” precis bakom disken. 
Här gör de praliner, kakor, tryfflar och 
dryck av choklad helt för hand med kakao 
från Peru. Anna, som jobbar på Goldhem, 
visar mig en chokladkaka med 73 procent 
kakao. 
– Ser du hur den skiftar? Ibland glän-
sande, ibland matt? Det gör bara hand-
gjord choklad och visar mönstren efter 
chokladmakarens rörelser med spateln, 
berättar hon.
Kultur i koncentrat
Weimar ligger mitt i centrala Tyskland 
och är omgivet av guldgula åkrar och 
vidsträckta fält. De är knastertorra av 

för de senaste veckornas envisa sol, men 
Weimarborna är glada att sommaren 
kom ”till slut”. Jag går genom Park an 
der Ilm, Weimars stora stadapark, som 
är full av joggare, cyklister, hundrastare 
och nattsuddare som inte hittat hem 
från gårkvällens fest. Ett och 
annat får rultar fram ur 
buskagen, med löv 
och barr i ullen.
 I Weimar bor 
jag på Familie 
Hotel Weimar. 
Inom deras fyra 
väggar ryms 
mycket: café, 
konstgalleri, 
restaurang och 
lägenhetshotell. 
De har en medveten 
ekologisk stil som går igen 
i allt från de gröna detaljerna i 
inredningen till återvinningen av mat och 
papper. Med sina 11 rum är det ett litet 
och, precis som namnet avslöjar, familjärt 
ställe. 

Från hotellet är det nära till både parken 
och staden. Jag kommer ”hem” för att 
duscha och äta frukost innan dagen kan 
börja, på riktigt. Just idag är det marknad 
på torget och bönderna bullar upp med 

skördetidens alla skatter – tomater, 
pumpor, squash, lökar, ärtor… 

 Både Erfurt och 
Weimar är kulturella 

smältdeglar. För-
fattare, tänkare, 
målare andra 
kreativa själar 
har av olika 
anledningar 

hamnat här 
genom histo-

rien, så det finns 
museer för alla 

smaker och intressen. 
Men jag är inte sugen på att 

spendera min soliga dag inomhus, 
så historien får komma till mig istället, 
bestämmer jag mig för och går till ett 
platz. Bara genom att strosa på kuller-
stensgatorna från det ena torget till det 

Goldhelm schokolade är chokladbutiken för finsmakare, där varje pralin görs för hand efter traditionella metoder.

”Weimar är 
inte en stad med 
en park, det är en 

park med en stad” – 
författaren Adolf 

Stahr
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Boka lussefikat 
redan idag!

Gäller Lussekatt, Saffransfläta, Honeybun Saffran, Lusserulle och 
Lussestjärna. Ord. maxpris 22-23� /st. Prisavvikelser kan förekomma.

10 för 99� 
50 för
100 för

495� 
890� 

NYHET

Örebro Järntorg, tel 019-611 50 88
Örebro Järnväg, tel 019-12 19 65

Det finns alltid tid för en svalkande öl i skuggan på någon av Thüringens alla biergartens. 

Fakta om Thüringen
• Flyg från Arlanda till Berlin eller Frankfurt. Från båda städerna går   
 snabbtåg flera gånger om dagen till Erfurt. Ta sedan ett regionaltåg till  
 Weimar.
• Erfurt är den största staden i Thüringen, men är ändå med sina 200 000 
 invånare med tyska mått mätt en liten storstad. Weimar har 50 000   
 invånare.
• För vandrare och cyklister är Weimar en bra utgångspunkt för många   
 leder. R-leden är den mest kända, både för att gå och cykla.
• Wurst är givetvis specialiteten. Här säljs grillad Thüringerkorv på varje torg.
• Biergarten är typiska tyska ölhus. Platz är den tyska benämningen för torg.

För mer information och tips:
www.goldhelm-schokolade.de
www.bistro-gartenliebe.de/index.php/en/
www.familienhotel-weimar.de/ 

Gilla oss på facebook
facebook.com/handelsstadenorebro

andra är att ha historien tätt inpå. Goethes 
hus, Schillers gata, Luthers balkong… alla 
gubbar av vikt i tyska historieböcker tycks 
ha lämnat sina fotspår här. 
 Vid lunchtid har jag hunnit till restau-
rang Gartenliebe. Namnet betyder 
trädgårdskärlek och de hade inte kunnat 
välja en bättre beskrivning. Alla grönsaker 
och rotfrukter kommer från deras egen 
gård, en kilometer utanför stan. Ägaren 
Jens Richter berättar att de byter meny 
efter säsong och tillgång, och att det just 
denna dag är premiär för gulaschsoppa. 
Det smakar solmogna tomater, pepprig 
paprika och söta morötter. Med sojabitar 
istället för traditionellt kött har den typ-
iska tyska rätten vips blivit veganiserad. 
Med quinoa a la Malta med äppelkompott 
till efterrätt är tecknen tydliga – hösten 
har kommit, inte bara i kalendern utan 

också på tallriken. Björksaften och den 
hemgjorda lemonaden smakar dock fort-
farande sommar och läskar i värmen… 
Fakta om Thüringen
- Flyg från Arlanda till Berlin eller Frank-
furt. Från båda städerna går snabbtåg 
flera gånger om dagen till Erfurt. Ta sedan 
ett regionaltåg till Weimar.
- Erfurt är den största staden i Thüringen, 
men är ändå med sina 200 000 invånare 
med tyska mått mätt en liten storstad. 
Weimar har 50 000 invånare.
- För vandrare och cyklister är Weimar 
en bra utgångspunkt för många leder. 
R-leden är den mest kända, både för att gå 
och cykla.
- Wurst är givetvis specialiteten. Här säljs 
grillad Thüringerkorv på varje torg.
- Biergarten är typiska tyska ölhus. Platz 
är den tyska benämningen för torg.


