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Sicilien

af Peter Kyhl Olesen

Med ordene »Sicilien er 
Skjønheds Hjem, Det siger 
man med Rette,« starter et af 
H.C.Andersens rejsedigte. 

Og deri har den gamle dig-
ter så ganske ret.

At besøge øen ved Itali-
ens støvlespids er i hvert fald 
ensbetydende med et sandt 
bombardement af indtryk og 
et møde med smage og duf-
te, som vi ikke er vant til. På 
Sicilien fi ndes fantastiske og 
kontrastfyldte landskaber, 
en natur som både er ekso-
tisk, idyllisk, voldsom, bjerg-
rig og betagende, og som ind-
til nu er ukendt og uspoleret.

Invasionernes ø
Den stærke sol, vulkanjor-
den fra Etna og gamle dyrk-
ningstraditioner, som over-
vejende er økologiske, gør, at 
Sicilien tillige kan bryste sig 
af at kunne levere fødevarer 
som tomater, auberginer, oli-
venolie og appelsiner af hø-
jere kvalitet end de omkring-
liggende Middelhavslande. 
Det sicilianske køkken med 
dets vine, oste, kød og fi sk er 
af høj kvalitet, sundt og næ-
rende og velsmagende – ikke 

mindst. Når Sicilien besøges, 
er noget af det, der virkelig 
springer i øjnene, de utallige 
vidnesbyrd, som er bevaret 
efter øens mange forskellige 
erobrere gennem tiderne. 
Historisk set har Sicilien qua 
dets centrale beliggenhed 
fungeret som Europas strate-
giske korsvej gennem 3.000 
år, og øen er blevet erobret 
af så forskellige folkeslag 
som fønikere, romere, græ-
kere, arabere, normannere, 
spaniere og italienere. Ingen 
andre steder i verden har så 
mange forskellige folkeslag 
efterladt sig deres kulturarv 
som på Sicilien. De forskel-
lige kulturelle rigdomme fra 
en svunden tid, der er blevt 
bevaret, gør Sicilien meget 
interessant for den historie- 
og samfundsinteresserede 
turist. 

Øens sidste invasion
Sidste gang øen ved Italiens 
støvlespids var skueplads for 
en invasion, var for 59 år si-
den; i juli 1943, hvor de anglo-
amerikanske allierede gik i 
land på Sicilien under Anden 
Verdenskrig. Invasionen fi k 
kodenavnet ’Husky’ og skul-
le blive startskuddet til den 
endelige nedkæmpelse af 
Nazityskland på europæisk 
jord godt to år senere. 

For Mussolini og det faci-
stiske Italien skulle invasio-
nen på Sicilien endnu hurti-
gere vise sig at blive enden 
på drømmen om Tusindårs-
riget, da den italienske rege-
ring i starten af september 

1943 måtte underskrive vå-
benstilstandsaftale med de 
anglo-amerikanske alliere-
de. Sicilien var tabt.

Sicilianerne var glade for 
de allieredes invasion og se-
nere befrielse af deres ø fra 
aksemagterne. De betragte-
de det som slutningen på en 
dårlig periode.

Måske er det netop derfor, 
at der i Catania, hvor fl yene 
fra Danmark letter og lander, 
i 2002 blev bygget museet 
Museo Storico dello Sbarco 
Alleato in Sicilia 1943, hvilket 
betyder Historisk Museum 
for De Allieredes Landgang 
på Sicilien i 1943.

Museet ligger tæt på både 
Stazione Centrale og bus-
terminalen for busser fra og 
til større byer på Sicilien. Fra 
Stazione Centrale er der by-
busser til lufthavnen, og er 
godt at vide – også til familier 
med børn – hvis der er behov 
for en dag uden sol og strand.

Det, som er værd at lægge 
mærke til under besøget, er 
de mange varierende og nu-
ancerede måder, de forskel-
lige facetter af invasionen på 
Sicilien bliver formidlet på, 
og hvor mange indtryk det gi-
ver: Man kommer eksempel-
vis til at opleve at sidde i et 
siciliansk beskyttelsesrum, 
mens det hele begynder at 

Kulturarv fra 
alverdens folkeslag
Sicilien har i mere end 3.000 år været skueplads for en mængde 
invasioner. I byen Catania ligger et museum for den sidste af 
slagsen: de allieredes invasion i 1943

!"#$%&'(#)*+$)',('#
-'$#$%+(.#)',('/'$')

0&#$*#10)#23#$'#1'$(4'#504'//')
# 67)',(')#70)3)8# !"9#:#";9#-%)4(
# # <"9#:#!;9#%2)=/##

>)=(#7)%#.)9#!?9@"A
B+./9#5'/2'+(=0+#C#*$D#*&4')#

E%+&%%)$#F)%G'/#H)0*2
III9-%+&%%)$:4)%G'/9$.# #JK?ALJL<

6/1%+='+#-M6+$')(#N))10'
J#$%&'(#)*+$)',('#

-'$#$%+(.#)',('/'$')#23#5'/'#)',('+
O)%#/*..'4#/%+$#4=/#7%+4%(4=(.#.*/4*)'/#02/'G'/('

# 67)',(')#"<!"8# !?9#:#"L9#-%,
# <L9#:#!!9#0.4#

>)=(#7)%#.)9#@9L"<
B+./9#5'/2'+(=0+#C#*$D#*&4')

P%(4)0Q(#&%-/'#P*1%!"#$%&'(
&%)

*&$)$+#
(,)

%&'(&-&$
&%

Hornbæk Skibshandel

Hornbæk Havn    Åben alle 7 dage 10-17.30

Parajumpers
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I 2012 til Andalusien, Barcelona, Madrid, 

Valencia, Mallorca… Store oplevelser 

venter i dette års rejseprogram. Som altid 

udvalgt og tilrettelagt med udgangspunkt 

i vores indgående kendskab til spansk 

kultur, og de destinationer vi udvælger. 

Priser fra 8.930,-

af kulturrejser til Spanien.Danmarks største udvalg

Enestående naturoplevelser i USA

- god tid til store oplevelser!

Oplev 10 nationalparker på 20 dage

www.musikogrejser.dk   

Hør mere om vores dejlige Finlandstur på Tlf: 57 64 53 54

Oplev smukke Savonlinna - med eller uden opera

Finland med 
Ålandsøerne

7-14. juli

Fra Rocky 
Mountains til 

Stillehavet 
15/9 – 5/10 

Ingen andre steder i verden har så mange forskellige folkeslag efterladt sig deres kulturarv som på Sicilien, hvor de forskellige kulturelle rigdom-
me fra en svunden tid, der er blevet bevaret, gør Sicilien meget interessant for den historie- og samfundsinteresserede turist. FOTO: ALVARO LEIVA/SCANPIX

 Fakta

A Fera o’ Luni (Catania):
Catania er en gammel han-
delsby, og det holdes mær-
ker man stadig på markedet 
’A Fera o’ luni’. Her fi ndes det 
bedste grønt, fi sk, kød og 
ost, som området omkring 
Catania kan tilbyde. 

Vulkanen Etna:
Det er umuligt at komme 
uden om Etna som turist på 
Sicilien Europas største ak-
tive vulkan på 3.323 meter 
ligger 38 kilometer fra Cata-
nia og er et oplagt mål for en 
endagstur.

Castelmola:  
Omkring 59 kilometer fra 
Catania ligger den lille at-
mosfærefyldte by Castel-
mola med udsigt over Etna. 
Her fi ndes det autentiske og 
uspolerede Siclien med små 
gader, vinbarer, hyggelige re-
stauranter og butikker. 


