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Det är så sagolikt vackert! Bortom en perfekt green möts klarblå himmel 
och det intensivt blåa havet. Jag har nästan svårt att koncentrera mig på 
golfspelet på några av de första 8 hålen på New Course. Mina medspelare 
tycker nog att jag njuter av utsikten lite för länge och väntar lite otåligt.

TexT Ann-MArie LindMArk  FoTo: Ann-MArie LindMArk, bornhoLMs TurisTbyrå

den danska pärlan Bornholm
i Östersjön
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bland behöver man inte åka så långt för att hitta nya upplevelser. Lilla danska 
ön Bornholm verkar många sedan länge förälskat sig i. Bornholm kallas Sol-
skensön och solen strålade från en klarblå himmel när vi landade på flygplat-
sen utanför Rönne. Det är det största samhället på ön, denna lilla danska pärla 

3–4 mil från Skånes kust. På ön finns dessutom fyra fina 18-håls golfbanor.  
Bornholms lanskap är otroligt vackert med böljande sädesfält, lysande rapsfält 

och skogsdungar. Ofta glittrar havet intensivt blått i bakgrunden. Allt verkar idyl-
liskt och välordnat, speciellt i Gudhjem, Svaneke och Allinge. Här är de idylliska 
gamla korsvirkeshusen välskötta, med prunkande trädgårdar eller stora blomkrukor 
vid entrén. Det är verkligen lätt att förälska sig i Bornholm, speciellt nu under som-
marhalvåret. Men det är inte bara de vackra vyerna, stränderna och golfbanorna som 
lockar. Här finns också utsökta gourmetkrogar med mästerkockar. Andra krogar kan 
locka med nyrökt fisk, äkta danska smörebröd eller många lokala ölsorter. Det finns 
faktiskt vingårdar på ön också och så Bornholms snaps. Även den som är godisgris 
får sitt lystmäte och kan botanisera bland det stora utbudet av karameller, choklad 
och lakrits, allt lokalt producerat. På ön tillverks också gourmetpasta, rapsoljor med 
olika smaksättning och otaliga varianter av senap med spännande smakkombinatio-
ner. Det sägs att solen och den goda jordmånen är hemligheten bakom öns många 
närodlade delikatesser. 

Under sommarens varma dagar söker man sig gärna till någon av öns stränder. 
Populära Balka Strand söder om Nexö ligger i lä för sommarens västanvindar. Runt 
öns södra spets breder stränderna runt Dueudde ut sig flera kilometer och vattnet är 
mycket klart. Den vita sanden är så finkornig att den förr brukade användas både i 
timglas och som ”läskpapper” när man skrev med bläck. 

Vi åker runt på ön och upptäcker att det finns många konsthantverkare och glas-
blåsare. Det finns mycket vackert glas, keramik och designsmycken. Antar att man 
lätt inspireras av naturen här och kan skapa i lugn och ro under vintern. Sedan säljs 
allt till sommarens många turister. En av de populäraste glasblåserierna är Baltic 
Sea Glass. De har varit så framgångsrika att några av deras skapelser numera också 
finns på MOMA i New York. Det vackra konstglas som under skapelseprocessen 
råkar gå sönder gör man olika glassmycken av.  

Hotel Griffen i Rönne har öns största och bästa spa, Diamant Spa. Radisson 
Blu hotell ligger nära och de som bor där kan också utnyttja Diamant Spa. På spa 
menyn finns bl a Hot Stone massage och man kan bli behandlad med olika örter och 
getmjölk eller pröva inpackning i kaolinlera från ön.  

Danmarks krogar har belönats med flest Michelinstjärnor i Norden och de i 
Köpenhamns har tillsammans belönats med hela 14 stjärnor. På Bornholm finns 
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också matkreatörer av yppersta klass och utsökta krogar i Michelin klass. Vi prövar 
en avsmakningsmeny i Lassen´s Restaurant i Stammershalle Badehotel i Gudhjem. 
Kökschefen Daniel Kruse valdes till Årets Kock 2012 i Danmark, så vi har stora 
förväntningar. Och vi blir inte besvikna! Spännande rätter exponerade som små 
konstverk serveras med tillhörande utvalda viner. Middagen är helt igenom en ut-
sökt njutning för alla sinnen.  

Sedan 2009 har restaurang Koefoed i Köpenhamn varit rekommenderad av 
Guide Michelin. Nu finns man också på Bornholm för i maj invigdes restaurang 
Koefoed  i Melsted Badehotel utanför Gudhjem. Efter dagens härliga golfrunda på 
New Course ska vi fira med en kulinarisk måltid på Koefeud. Michael Rönnebäck-
Röth och hans gäng tar hand om sina gäster och servicen är perfekt. Och medan 
solen sänker sig över havet får vi här en ny ljuvlig matupplevelse på absolut högsta 
nivå. Varje rätt presenteras på ett spännande sätt och stimulerar smaklökarna. En 
av förrätterna ligger i en glasburk med patentlock. När vi öppnar den stiger röken ur 

burken och vi smakar sen den delikata rätten med härlig röksmak. Det sprakar och 
ryker från bordet intill. Ingen fara det är isbitar och kolsyresnö under en kanna med 
grädde och kärnmjölk till desserten med jordgubbar och vit choklad.  

Många av hotellen på Bornholm är gamla badhotell. De har kvar lite av den 
gamla charmen men en del är av enklare slag. På Melsted Badehotel har man gjort 
stor renovering och efter Middagen på Koefeud passar vi på att titta på ett av rum-
men. Det har balkong och härlig utsikt över strand och hav. Stilen är smakfull, som 
badhotell blandat med New England. Alla rum har Hästensängar och här kan man 
koppla av och njuta av miljö och hav utan distraherande TV på rummet.  Hotellet 
har avtal med golfbanorna och kan boka tider till förmånligt pris samt hjälpa till 
med transport om man inte har egen bil. Det ska vi kanske boka nästa gång tänker 
jag när vi återvänder till det lite enklare Strandhotellet i Allinge-Sandvig. Men där 
sover jag också väldigt gott…

Svaneke är nog Bornholms vackraste stad. Runt den gamla fiskehamnen och 
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det sägs att solen och den goda jord- 
månen är hemligheten bakom öns många 
närodlade delikatesser.   

det finns många golfpaket och hotellen kan också ha för- 
månliga paket med färjebiljett. under sommartid: boka gär-
na färjan ystad – rönne i god tid om du ska ha med bilen. 
det finns också färja från simrishamn men den tar inga bi-
lar. För närvarande (juni 2012) flyger Maersk ägda bolaget 
dAT från köpenhamn till bornholm. bornholm är cykelvän-
ligt längs kusten runt hela ön. det finns ca 23 mil cykelvägar. 

de är mycket bra skyltade och varje cykelled har en or-
kod. På Apple store eller Android Market kan man hämta 
gratisappen  ”scanLife”. slå in koden och få en detaljerad 
cykelkarta.  På veloroutes.org anges cykelleder och höjd-
kurvor. kända sevärdheter på bornholm är den mäktiga 

gamla ruinen av borgen hammershus och öns speciella 
rundkyrkor. 

notera också att när man betalar med kort brukar det 
i danmark, sedan förra året, tillkomma en extra avgift ”ge-
byr” på 3.75%. 

som golfare vill man ju gärna pröva nya banor under 
semestern.  bor man i t ex mellersta sverige kan man lasta 
in golfbagen i bilen och på vägen söderut stanna och spela 
en eller flera banor innan man tar färjan i ystad. den nya 
stora katamaranen tar bara 80 minuter från ystad till rönne. 
under resan kan man njuta av t ex danska smörebröd och 
shoppa i välsorterad fartygsbutik. 

FakTa BOrnHOlM
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torget breder idylliska gator med vackra hus ut sig. Välskötta gamla byggnader i 
olika färger och Korsvirkeshus i Borgholms-rött. Färgen bestod förr av svinurin och 
oxblod och lär ha varit lika hållbar som Falu rödfärg. Jag fick ingen klarhet i vad 
man målar med idag men färgen är fortfarande oxblodsröd. Överallt pyntat och fint 
med planteringar eller blomkorgar runt husen. Runt torget samlas turister runt små 
lokala butiker och serveringar. Butiken Svaneke Lakrids är populär och kön slingrar 
sig ända ut på gatan. 

Bornholm har fyra 18-hålsbanor
Utanför Gudhjem på nordsöstra sidan av Bornholm ligger Rö Golfbanor Nordborn-
holm. Här finns två banor, den äldre är 18 hål/par 71. På banan blandas ljung-
hedlandskap med skog, sjöar, vattendrag och klippor. Här finns några fantastiska 
hål men det är den lättare banan och kanske inte lika spännande som nyare New 
Course. Den är 18 hål/Par 72 och öppnades 2005. Här får man en storslagen golf-
upplevelse och har en fantastsikt havsutsikt från de första 8 hålen. De sista 10 hålen 
ändrar banan karaktär. Banan är en utmaning för alla typer av spelare. Den ger 

också en mer storslagen naturupplevelse än övriga banor på ön. Kuperad terräng, 
vattenfyllda stenbrott och raviner.

Utanför huvudorten Rönne på västra sidan av ön ligger Bornholms GK. Det är 
en naturskön parkbana  18hål/Par 68. Här är det till skillnad från andra banor på ön 
nästan ingen vind. Längs den natursköna banan kan man få höra Näktergalen och 
se vilda orkidéer i delvis fridlyst natur. Var uppmärksam vid utslaget på hål 12 för 
en väg korsar spellinjen. 

 På sydkusten, vid Bornholms bästa badstrand ligger Nexö GK, Dueodde, 18 
hål/ Par 70. 

Banan går genom öppet landskap och skog med vattendrag. Den omges av bör-
diga fält och ängar. 

I det gamla Posthuset i Allinge har man skapat en elegant trendig restaurang 
som ingår i sammanslutningen Regional Matkultur. På Gamle Posthus´ terrass nju-
ter vi en sista läcker Bornholms lunch. Efter några härliga dagar är det dags för oss 

att lämna denna idylliska lilla ö, men jag längtar redan tillbaka.                           o

new course Bornholm.

Mer information se länkar: 

www.visitdenmark.se
www.golfbornholm.dk
www.roegolfbane.dk
www.bgk.dk
www.dueodde-golf.dk
www.melsted-badehotel.dk
www.stammershalle-badehotel.dk 
www.strandhotellet.dk
www.culinary-heritage.com,
www.balticglass.com
www.bornholmshotels.sk
diamantspa@bornholmhotels.dk

ett av öns många gamla badhotell.


