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”För Norge är bussresearrangörer ett 
mycket viktigt segment av resebranschen 
i Sverige. Jag kan hjälpa till med att öppna 
litet dörrar och ge kontakter till det som 
en researrangör eventuellt behöver för att 
kunna planera sina reseupplägg”

Sandra Olsson, projektledare och 
branschansvarig på Innovation Norway/
Innovasjon Norge i Sverige.

Gekås – det största
bussresmålet i
Sverige
SIDAN 17

Ett 40-tal bussresearrangörer var på studieresa till Norge och Stavangerområdet. Här en matpaus vid Lysefjord-Helleren 
Restaurant. Restaurangen ligger på en liten strandhylla nedanför en brant klippa, en smakrik upplevelse vid fjorden.   SIDAN 13 

Bornholm 
– en diamant 
i Östersjön
SIDAN 20

Laddat 
branschmöte 
lockade många
SIDAN 10

Norsk sjömat 
på klippkanten
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 Östersjöns diamant, inte ett helt 
missvisande smeknamn för danska 
ön Bornholm för ända in på 1800-talet 
fiskades det upp kalkskifferstenar 

utanför Bornholm som innehöll bergkristaller 
som slipades till diamanter.

I dag är det spa- och relaxavdelningen på Hotell 
Griffen i Rönne som kallas för ”Den bornholmske 
diamant”, ett mer än 1 000 kvadratmeter stort spa 
som inretts elegant med den granit och skiffer 
som under 1,7 miljarder år format ön.

VI BÖRJAR VÅR BORNHOLMSTUR i det 34-gradiga 
vattnet i den stora massagepoolen. Kopplar av, 
njuter och låter vardagsstressen rinna av oss. 
Här finns allt som krävs av ett modernt spa. 
Het ökentorr bastu, likväl som en flödande 
ångbastu, isfontän eller ett snabbdopp i den 
iskalla brunnen för att kylas av i. Du kan 
uppleva vattnets alla olika stadier, ånga, droppar, 
is och snö.

Det bor drygt 40 000 invånare på Bornholm. 
Under året tar man emot mer än en halv miljon 

besökare, varav merparten är danskar och tyskar. 
Inte mer än 6-7 procent av besökarna kommer 
från Sverige, det närmaste grannlandet.

– Här ser vi en potential att kunna öka turist-
strömmen, berättar Destination Bornholms Helle 
Mogensen. Hon strålar av entusiasm då hon 
berättar om allt som Bornholm har att erbjuda. 
Även efter sommarsäsongen, då ju sol och bad 
är den huvudsakliga lockelsen. Bornholm har 
dokumenterat flest soltimmar i hela Danmark 
och stranden vid Dueodde är enorm.

resmål

Bornholm, en liten ö där tempot är behagligt lugnt. Det är bara en timme och tjugo minuter med färja från Sverige  
till Bornholm, där du får allt det här och lite till. Ön kallas Danmarks diamant i Östersjön.

TEXT OCH FOTO: PER ERIK TELL

Dueodde längst i söder med en sand 
så fin att den använts till timglas.

Utsiktstornet på Rytterknekten är Bornholms högsta 
punkt och ger milsvida utsikt.

Trine Stender driver Svaneke yoga i ett gammalt ishus. Glasblåsning är ett av alla de konsthantverk som utövas 
på Bornholm.

En diamant i ÖSTERSJÖN
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– Sanden är så fin att den har använts till 
timglas, berättar Helle Mogensen.

Hanne Poulsen på Balancebasen använder 
sig av Dueodde även långt efter det att badgäster 
samlat ihop sina filtar och lämnat den vita stran-
den och det böljande dynlandskapet. Hanne tar 
med sig besökare på turer längs havet för att 
lära ut stresshantering med enkla lektioner i 
mindfulness.

– Gnid tummen mot pekfingret och koncen-
trera dig på ingenting mer än just det, säger 
hon, och strax kopplar hela kroppen av.

VILL MAN TROTS allt höja adrenalinnivån i krop-
pen finns det många olika sätt på Bornholm. 
Havskajaking är populärt i farvattnen runt 
Bornholm, där den flera kilometerlånga grunda 
sandstranden vid Dueodde bara är en typ av 
kustnatur. På öns nordligaste spets, Hammer 
odde, är det istället dramatiskt branta klippor 
som utgör fonden till äventyret.

Strax söder om Hammer odde ligger 
Hammershus slottsruin där biskoparna i Lund 
bodde från 1100-talet. Här satt också Christian 
IV:s dotter, den danska prinsessan Leonore 
Christina, fånge tillsammans med sin man, 
förrädaren Corfitz Ulfeldt, under några år på 
1600-talets mitt. Just den Leonore Christina 
som rederiet Bornholmsfärgen uppkallat sin 
snabbfärja från Ystad efter.

Vang fiskeläge når du på en kort naturstig 
från Hammershus. Sedan stenbrottet lades 
ned har det blivit en plats för de som vill prova 
på klättring. Granitbrytningen har skurit raka, 
branta väggar ur berget och Anders Pedersen 
från Bornholm Outdoor Center guidar i 
klättringens A och O. Den första banan som han 
lagt ut är hyfsat enkel även för en medelålders 
skrivbordsatlet men när vi frågar efter en svårare 
vägg får vi lära känna våra begränsningar. Inte 
bara rakt upp utan också med ett visst överlut 
vilket gör utmaningen i svåraste laget.

Det är en härlig kick att luta sig bakåt, ut 
i ingenting, och med fötterna vinkelrätt mot 
berget hoppa jämfota ned, säkrad i selen och 
med kamraternas fasta hand om repet.

LUGNARE ÄR DET på vandringslederna i 
Ekkodalen, mitt på Bornholm. Ekkodalen är en 
istida ravin i den stora bokskogen som kallas 
för Allmänningen. Skogen avverkades nästan 
helt under 1600- och 1700-talen och i slutet av 
1700-talet beslutade man sig för att plantera 
skog på nytt. Här går flera vandringsleder 
och man kan klättra upp i utsiktstornet på 
Ryttarknekten (en av Danmarks högsta punkter 
med sina 162 meter över havet) och få en 
strålande utsikt över landskapet.

Flora och fauna är begränsad som på många 
öar, med ett uppseendeväckande undantag. I ett 
stort hägn på Allmänningen går ett dussintal 
bisondjur på bete. Djuren har importerats från 
Polen och just nu pågår en diskussion om man 

Ekkodalen är en istida förkastningsspricka mitt på 
Bornholm med utmärkta vandringsleder.

Hammershus slottsruin. Här satt Leonore Christina och 
hennes man Corfitz Ulfeldt fångna i mitten av 1600-talet.

Bornholms inoffi-
ciella flagga har två 
utseenden. Den här, 
men också en med 
en vit rand kring det 
gröna korset.

På Allmänningen finns ett dussintal inplanterade 
bisondjur.

Länkar till att  
upptäcka Bornholm: 
Destination Bornholm: www.bornholm.info
Svaneke yoga: www.svanekeyoga.dk
Bryghuset i Svaneke: www.svanekebryghus.dk
Den Bornholmske Diamant Spa: www.bornholmho-
tels.dk/de-bornholmske-diamant-spa
Klättring i Vang: www.bornholmsoutdoorcenter.dk
Ekkodalshuset: www.ekkodalshuset.dk
Radisson Blu Fredensborg Hotel:  
www.bornholmhotels.dk
Natur & Hälsa på Dueodde: www.balancebasen.dk
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ska plocka ned hägnet och låta djuren ströva fritt 
över ön.

– Vi vet inte riktigt följderna av det än, men 
den danska Naturstyrelsen är positiv till att 
hägnen tas bort, berättar Jens Baunsgaard från 
Bornholms Guide och Gruppeservice.

I Ekkodalen ligger Ekkodalshuset med Kafé 
Genlyd, en liten rustik dansk kro som drivs av 
paret Joan och Christian Byder.

Joan står för maten och Christian minglar 
som en gammaldags värdshusvärd bland 
gästerna. Han berättar att det är kutym att man 
ska gå ut i Ekkodalen och ropa ut sin egen fråga, 
för att få svar.

Det mest kreativa undertecknad kan komma 
på är:

Vem är det som ringer?
Svaret studsar tillbaka:
Inger. Inger. Inger.

Ekkodalshuset serverar bornholmska speciali-
teter. Det blir sill i olika inläggningar och saftig 
dansk fläskstek med rödkål som alltid går hem. 
Till det serveras ett glas vin eller Bornholms 
stolthet – Svaneke öl.

DESSUTOM BJUDER CHRISTIAN Byder på något 
alldeles speciellt – Bornholmsk rom! Ja, du 
läste rätt. Denna västindiska bärnstensfärgade 
spritdryck blandas till av Sören Beyer som 
betraktas som Danmarks ledande blender. Varje 
år tillverkas 300 numrerade flaskor av den 
särskilda Ekkodalsromen. 

I Svaneke på ostkusten, som 2013 röstades 
fram som Danmarks vackraste köpstad, ligger 
bryggeriet som tillverkar Svanekeölen som 
konkurrerat ut Carlsberg på hela ön. Bryggeriet 
gör bland annat en ekologisk alkoholfri öl och 
driver naturligtvis en egen restaurang.

Bland de vackra korsvirkeshusen i Svaneke 
ligger de små butikerna tätt, hukande för 
östanvinden som sveper in över hamnens 
kvarvarande fiskebåtar. 

Hela Bornholm är ett sjudande eldorado av 
kreativt konsthantverk. Du går in i en butik och 
finner ett glasblåseri kombinerat med lakrits-
verkstad! I nästa köper du ekologisk rapsolja och 
senap med en handfull olika kryddningar.

Yoga i Svaneke.

Ekkodalsrom – en unik västindisk 
specialitet, mitt i Östersjön.

Klättring i Vang 
stenbrott – ny-
börjarvänligt men 
tuffare än du tror.

Pittoreska korsvirkeskvarter  
i största staden Rönne.

resmål



RESFORUM  7-8 / 2015   23   

I DET FÖRE detta ishuset i hamnen i Svaneke, där förr fiskarena lade fång-
sten på is, huserar numera Trine Stender och Svaneke yoga. Förutom yoga 
inomhus med utsikt över Östersjön erbjuder hon en kombination av yoga 
och kajaking i den lilla skärgården mellan Svaneke och Årsdale.

Det finns krogar och restauranger över hela ön och en rad olika 
möjligheter till övernattning. Från små bed & breakfast och lantgårds-
boenden till de båda storhotellen Griffen och Radisson Blu Fredensborg 
Hotel i Rönne.

Det sistnämnda hotellet dukar varje torsdag under säsong upp en 
enorm fisk- och skaldjursbuffé med ett smått otänkbart överflöd av allt 
som havet kan erbjuda, från hummer och ål till ostron, lax och pilgrim-
smusslor, för bara 395 danska kronor.

Naturligtvis är Bornholm så mycket mer. Här finns cykelleder i en 
särpräglad natur och kultur, som bland annat öns runda kyrkor är ett bra 
exempel på. 

Den Bornholmske Diamant heter 
spa’et på Hotel Griffen i Rönne.

Sill i oilka former och dansk 
fläskstek är mycket populärt.

Tack för året 2015
till alla

våra prenumeranter och annonsörer

God Jul och Gott Nytt År!

Gunilla Martina Sandra

Thomas Anders Ö

Jacob Ingela


