14

SvD Resor söndag 18 februari 2018

GUIDEN HISTORISKA HOTELL

3. Ritz Paris
Windsorsvit
är tillägnad
hertigen och
hertiginnan av
Windsor.

3. Legendariske
Frank Meier
var Ritz Paris
bartender
mellan åren
1921 och 1947.

3. Coco Chanel
en hel vanlig
dag i sviten
som var hennes
hem i över
30 år.
FOTO: VINCENT LEROUX
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Om väggar kunde tala
Av ARGOT MURELIUS

Bädda ner dig med det förflutna
och sov med sägner. SvD Resor
guidar till åtta legendariska hotell
som varit med och skrivit historia.

1.

2.

3.

4.

THE EUROPA

WILLARD

RITZ PARIS

TAJ LAKE PALACE

BELFAST

Great Victoria St,
hastingshotels.com
■ Tala om dålig tajming. Sofistikerade Belfasthotellet The
Europa öppnade i juli 1971,
samma månad som det började
explodera som värst under IRAkonflikten i Nordirland. Redan
efter ett par veckor hade byggnaden fått utstå flertalet terroristattacker, sammanlagt 36 stycken
enligt officiella siffror, varpå
The Europa korades till Europas
mest bombade hotell. De första gästerna var hårdnackade
journalister som presenterades
med minnes-slipsar varje gång
det smällde riktigt illa. Numera
erbjuder nyrenoverade The Europa fyrstjärnigt boende och den
som vill sänka pengar i en lyxövernattning väljer Titanicsviten.
Hyllade bistron Causerie är väl
värd ett besök och i puben serveras stadiga klassiker.

WASHINGTON DC

PARIS

1401 Pennsylvania Ave, ihg.com

15 Place Vendôme, ritzparis.com

■ Det var på Willard Hotel som
Abraham Lincoln checkade
in när han fruktade för sitt liv,
veckorna innan han invigdes
som USAs 16:e statsöverhuvud år
1861. Drygt hundra år senare satt
Martin Luther King Jr. i lobbyn
och skrev slutklämmen på sitt
”I have a dream”-tal som kom
att bli ett av världshistoriens
mest famösa anföranden.
Fem år senare mördades han,
upploppen som följde var de
värsta sedan inbördeskriget.
Kaoset, samt stadsplanering,
tvingade Willard att stänga,
varpå The United Citizens for
Nixon-Agnew hyrde fyra etage
för att arbeta på Richard Nixons
kampanj. Det skulle dröja till
1986 innan Willard återinvigdes
med 335 rum och en upputsad
Round Robin Bar i lobbyn; baren
som Lincoln dubbade till bäst i
stan. Allt beläget två kvarter från
Vita huset.

■ En varsamt nyrenoverad
tidsbubbla. En tårtbit. Nej, en hel
tårta i fyra våningar med extra
grädde, fylld med frivoliteter,
samt Louis XIV- och dito XVfluff. Ritz Paris är synonymt med
guldkant, lika med extra allt.
Känt för kändisarna som bott
här, känt för de aprikosfärgade
handdukarna som grundaren
César Ritz ansåg framhävde
kvinnors skönhet och för de
svanformade badrumskranarna
som fortfarande är på plats,
120 år efter hotellets invigning.
Men det har inte alltid varit så
gentilt. Under andra världskriget
installerade tyska Luftwaffe
sitt huvudkvarter i de krusiga
lokalerna. Hermann Göring och
hans män måtte ha uppskattat
vad som påstås vara världens
första hotellbar, Ritz Bar, där den
legendariske bartendern Frank
Meier skakade cocktails varje
kväll fram till sin död 1947.

UDAIPUR

Pichola, Rajasthan,
taj.tajhotels.com
■ Som en hägring. Ett vidsträckt
under av vit marmor som flyter
mitt i Picholasjön vid Udaipur.
Lustslottet The Lake Palace
byggdes mellan åren 1743 och
1746 av Maharana Jagat Singh II
och han sparade inte på krutet.
Ädla material och sirligheter,
fontäner, trädgårdar och kolonner åt alla håll och kanter. Under
det blodiga Sepoyupproret 1857,
då indierna förgäves försökte
bli av med Brittiska Ostindiska
Kompaniet, flydde åtskilliga
europeiska familjer till deluxeön som kom att bli en förgylld
asylplats. Onåbar dessutom, sedan värden Maharana Swaroop
Singh sett till att förstöra stadens
samtliga båtar så att rebellerna
inte kunde nå dem. Lustslottet
förblev i familjens ägo till 1971 då
Taj Hotels tog över egendomen.
Det har sedan dess korats till ett
av världens mest romantiska hotell åtskilliga gånger.

π
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7. Välbevarad
glans. På klassiska lyxhotellet Metropol
osar varje rum
av historia.

8. Churchill,
Truman och
Stalin kopplar
av i solen efter
en dag av förhandlingar.

2. Willard
Hotel invigdes
1847 och har
haft åtskilliga
presidenter
bland sina
gäster.
FOTO: IBL

FOTO: IBL

5.

6.

7.

8.

THE ROYAL HORSEGUARDS HOTEL

OMNI PARKER HOUSE

METROPOL

CECILIENHOF PALACE

LONDON

2 Whitehall Ct, guoman.com
■ Hotellet som ruvar på hemligheter. The Royal Horseguards
brer ut sig över åtta våningar i
Whitehall Court, byggt 1884 för
att bli lyxbostäder i regi av byggherren och skojaren Jabez Balfour.
Hans pyramidspel satte dock
stopp för den planen. Whitehall
Court var huvudkvarter för
försvarsmakten under bägge
världskrigen. Här rumsterade
även MI5 och MI6 samt Scotland
Yard. Om dessa väggar kunde
tala! Den paranta fastigheten
efterapar ett franskt chateau,
den är idag k-märkt och hyser
även anrika politiska klubben
National Liberal Club. Dekoren
har tagit fasta på namnet,
hästtemat syns varstans i de
moderniserade lokalerna,
både i bronsornamenten och de
dramatiska målningarna med
angelägna kavalleriscener. Läget
vid Themsen och Piccadilly
Circus är oslagbart.

BOSTON

60 School St, omnihotels.com
■ Sägenomsusat är bara förnamnet. Omni Parker House har
varit i drift längre än något annat
amerikanskt hotell, och det är
även Bostons äldsta värdshus.
Här har generationer av politiker
hållit privata möten, presskonferenser och powerfrukostar;
från Ulysses S. Grant och Franklin
D. Roosevelt till John F. Kennedy,
Colin Powell och Bill Clinton.
Hotellets kök, där klassiska
desserten Boston cream pie
uppfanns, har otroligt nog också
sett ett par agitatorer passera
revy; både Ho Chi Minh och
Malcolm X tog hem drickspengar som servitörer. Omni
Parker House är urbilden för ett
gammaldags hotell; gigantisk
lobby, 551 gästrum, välpolerad
personal och dito kristallkronor,
allt i traditionellt murrig New
England-stil. Ett museum av
myter och minnen.

MOSKVA

POTSDAM

Teatral’nyy Proyezd 2,
metropol-moscow.ru

Im Neuen Garten 11,
relexa-hotels.de

■ Minns du skonaren Jönköping
som bärgades för 20 år sedan?
Hon sjönk 1916, lastad med 4 400
flaskor Heidesieck & Co. Monopole Champagne 1907, många av
dem ämnade för Metropol. Då
var hotellet ett under av lyx, det
första i Moskva med telefoner
på varje rum och varmvatten i
kranarna. Bolsjevikerna beslagtog dock art nouveau-skönheten
1918. Parlamentet installerade sig
i byggnaden då huvudstaden flyttades från Sankt Petersburg till
Moskva, proletariatets konstitution skrevs i svit 217 och utländska dignitärer välkomnades hit
för att bevittna kommunismens
framgång. Det var inte förrän på
1930-talet som klenoden återgick
till sin forna, dekorativt blyinfattade glans. Idag är det ståndsmässigt välstoppat, harpmusik
ackompanjerar frukosten och
krogen Savva har ett av stadens
mest innovativa kök.

■ Palats är en godtycklig beskrivning av Cecilienhof, byggt
för kronprins Vilhelm och hans
maka. Det liknar mer en engelsk
Tudorherrgård. Men låt gå, dess
historiska och geopolitiska värde
kan inte förnekas. Det var här
som Potsdamkonferensen ägde
rum sommaren 1945 då Truman,
Stalin och Churchill diskuterade
hur det besegrade Tyskland
skulle administreras efter
andra världskrigets slut. Slottet,
beläget i en park med två sjöar,
är både hotell och museum, med
en utställning om konferensen
och originalmöbleringen intakt.
Det famösa runda bordet och de
tre delegationernas kontor gör
det omöjligt att inte bli tagen
av allvaret som skedde i dessa
lokaler. Hotelldelen renoveras
för närvarande och öppnar
senare i år. Det går dock utmärkt
att besöka museet samt ägornas
gemytliga bryggeri.

