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Visst har Ösel förändrats. När jag 
som journalist besökte Estlands 
största ö för ett TV-program 1989 
hörde vi att vi var det första väs-
terländska tv-teamet sedan andra 
världskriget. På torget i staden Ku-
ressaare var det inte lätt att få inter-
vjuer, både torgförsäljarna och besö-
karna var försiktiga. Estland tillhör-
de fortfarande Sovjetunionen och 
Ösel var i princip stängt för utlän-
ningar. Till och med esterna själva 
behövde specialtillstånd om de ville 
besöka släktingar där. 

Drygt två decennier senare hör nu 
Ösel, eller Saaremaa som ön heter 
på estniska, till landets populäras-
te turistmål. Hotellen är många och 
moderna, ofta utrustade med de av 
finländare så omtyckta spa-avdel-
ningarna. Och jo, en av Estland bästa 
golfbanor, Saare golf, ligger på pro-
menadavstånd från centrum.

Golfbanans chef Aile Rahu är själv 
född på Ösel. Nu har hon till uppgift 
att locka så manga golfare som möj-
ligt till banan, som ritats av finlända-
ren Lassi Pekka Tilander.

– Största delen av våra spelare 
kommer faktiskt från Finland, efter-
som antalet golfare i Estland fortfa-
rande är litet. Vi har bara cirka 2 000 
registrerade spelare, säger Rahu. 

Som jämförelse kan nämnas att an-
talet i Finland sedan länge legat över 
hundra tusen. 

Längre säsong i Estland
Saare Golf ligger i en vackert kupe-
rande terräng nära ett fågelskydds-
område, vilket betyder att en run-
da i slutet av april omges av ett ka-
kofoni av fågelsång. Banan är lång, 
på golfspråk en championshipba-
na, men de öppna fairwayerna ger 
spelarna möjlighet att ofta använ-
da drivern och slå till bollen av hjär-
tats lust. Greenerna är stora, tidigt 
på säsongen rätt långsamma men på 
sommaren kortklippta och snabba. 

Golfsäsongen i Estland är längre 
än i Finland. Saarebanan öppnades 
i år redan i mitten av april, och sä-
songen pågår till november. Visser-

ligen var det ganska vått på banan 
ännu i april, vintern var snörik ock-
så på Ösel. 

Men trots ökningen i turism och 
de fina anläggningarna väcker golf-
banan inte bara positiva stämning-
ar i Kuressaare. 

Klubbhuset bommat
– Banan byggdes och ägs till största 
delen av staden, och meningen var 
att sedan snabbt sälja aktier till pri-
vatpersoner så att stadsborna skul-
le få sina pengar tillbaka. Men så har 
det inte riktigt gått, säger Rahu. 

Nej, golfaktierna har inte gått åt, 
inte i Estland och inte i Finland hel-
ler. Det ekonomiskt kärva läget har 
också lett till en absurd situation för 
Saare Golf, där det nya klubbhuset 
står färdigbyggt, men dörrarna för-
blir stängda eftersom huset har en 
annan ägare än banan, och ägaren 
inte vill sälja till det pris han erbju-
dits. Alltså sköts verksamheten från 
ett temporärt klubbhus, men lycklig-
tvis ligger stadens hotell, duschar-
na, simbassängerna och uteserve-
ringarna nära.

Resan till Kuressaare från Tallinn 
med egen bil tar nästan fyra timmar 
– inklusive en halvtimmes behaglig 
överfart från Virtsu till Kuivastu på 
Ösel. Färjans är splitterny med res-
tauranger och butik ombord. Obser-
vera att köerna kan vara långa un-
der sommarveckosluten.

Golfbanor nära Tallinn

Den för finländare bäst bekanta est-
niska golfbanan är Niitvälja Golf, 
som ligger trekvarts bilfärd sydväst 
om Tallinn. Niitvälja öppnades re-
dan 1992 men har nyligen fått fem 
nya hål med massor med vatten om-
kring. Banans hål nummer 15 är ex-
tra intressant, eftersom greenen lig-
ger på en liten ö och det gäller att ha 
exakt rätt längd på inslaget. 

Niitväljas vd Kristo Tohver säger 
att banan har övervintrat fint i år. 

– Jag har aldrig sett den i så gott 
skick tidigt på våren, säger Tohver. 

Många finländska golfare gör en 
endagsresa till Niitvälja med start 
tidigt på morgonen från Helsing-
fors. Den som vill kan också över-
natta på nyöppnade Laulasmaa Spa 
nära Niitvälja. 

I närheten av Tallinn ligger också 
två andra golfbanor, Estonian Golf 
and Country Club och Suuresta.

Från Niitvälja är det bara en dryg 
timmes bilfärd till Estlands sommar-
stad Pärnu, som med sina trähus på-
minner om Ekenäs. Också Pärnu har 
en golfbana, White Beach, som på 
grund av översvämningar tyvärr var 
i rätt dåligt skick i slutet av april. Nå-
got klubbhus finns inte heller, men 
den som är intresserad av historia 
kan med fördel äta sin golflunch på 
Villa Andropoff, där de högsta sovjet-
ledarna med utländska gäster ibland 
firade sommarsemester. 

text Janne Strang
0440 938 263, janne.strang@hbl.fi
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Resor  

”En trend i hotellbran-
schen är ’zoning’, hotell 
med olika områden för 
olika gäster. Ett exem-
pel kan vara barnfamil-
jer på ett ställe, vuxna 
utan barn på ett annat.”
VaGabond
Resetidningen rapporterar om nya 
svenska hotelltrenden. Kanske ett al-
ternativ också för finska resebyråer?

30
Så många flygplat-
ser i Spanien hotas av 
stängning, eftersom 
de har för få besöka-
re – bara omkring 100 
000 om året. Bland an-
nat flygplatsen Huesca 
vid Pyrennéerna kan 
stängas, enligt Dai-
ly Mail. 

Grönt i Köpenhamn
Danmarks huvudstad profilerar sig som grönast i värl-
den och nu har Köpenhamns turistinformation har en 
egen avdelning för ekologi på webbsidan visitcopenha-
gen.com. Här hittar du tips för ekologisk turism, bland 
annat byn Dyssekilde (bilden) som marknadsförs som 
ekologisk och organisk. Färre än 200 personer bor här 
i olika experimentella hus, flera byggda av sina invåna-
re av återanvända material. Guidade rundturer ordnas 
varannan lördag mellan april och oktober. Turen kos-
tar 50 danska kronor och man behöver bara dyka upp 
vid parkeringsplatsen. HBL

Underjordisk park i new York
Parken High Line som är anlagd på upphöjda 
gamla järnvägsspår högt ovanför västra Man-
hattan i New York blev en succé. 

Nu smider två New York-bor planer på att bygga 
en motsvarande park under jorden, med namnet 
Low Line. Om duon lyckas få stöd av staden och 
olika finansiärer ska parken byggas i den över-
givna metrostationen Delancey. Växterna ska få 
solljus genom en ny ljusteknik som använder fi-
beroptik för att leda solstrålarna ner i underjor-
den. HBL

Veckans flagga: Ghana
Folkmängd: 25,2 miljoner. 
Yta: 238 533 km². 
Huvudsyad: Accra.
Statskick: Republik. 
Självständighet: 1957 från Storbritan-
nien. 
Språk: Engelska (officiellt), övriga, bl.a Asante, Ewe och Fante.
Religion: Kristendom. 
Valuta: Ghana Cedi (GHC).
Turistmål: Stränderna i Busua & Dixcove, städerna Accra och Kuma-
si. 

 HÄR FINNS INGET. Villa An-
dropoff var ett strängt bevakat 
område under Sovjettiden. 

Golf i Estland

• den allmänna prisnivån i Estland är 
klart lägre än i Finland. Priserna i Ku-
ressaare är även något lägre än i Tal-
linn. Ett dubbelrum på Georg Ots Spa 
hotel i Kuressaari kostar mellan 70–160 
euro beroende på säsong. 

• Greenfeepriserna är normalt mel-
lan 30–60 euro, dyrast under sommar-
veckoslut. 

• En god trerätters middag kostar ca 
15–20 euro. Dryckespriserna är hälften 
billigare än i Finland 

• Viking Line, Tallink-Silja, Linda Line 
och många andra researrangörer er-
bjuder golfpaket till Estland. Båtbiljet-
ter till färjan från Virtsu till Ösel kan 
köpas på förhand, laevapiletid.ee. 

Golfrundor  
hos grannarna
På sommaren och ändå in på hösten kan det vara trevligt 
att göra en golfresa till våra grannländer, där greenen all-
tid är grönare. Estland bjuder på några riktigt fina banor 
och en prisnivå som fortfarande är överraskande låg. Och 
den som vill spela där Europas bästa tävlar väljer lyxiga 
Bro Hof Slott nära Stockholm.

 MEDLARE. Saare Golfs 
chef aile Rahu är född på Ösel. 
Hennes utmaning är nu att 
få klubbhusets ägare att ta 
reson, och sälja medlemskap 
i golfklubben till bland annat 
Finland. 

KuRESSAARE ÄR HuvuDSTAD på ÖSEL. Mat och dryckespriserna något 
håller lägre nivå än turiststråken i Tallinn. 

 FORE! Miljön på Saare Golf är 
öppen och naturnära. 

 pAuS. Bilresan till Saare Golf 
får ett trevligt avbrott för en 
halvtimmes färjetur. 

Läs om Bro Hof Slott  
på nästa sida ››
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Resor

Det var kö till taxicentralen, men 
en trevlig golfdag kan börja över-
raskande. Vid järnvägsstationen på 
Upplands-Bro, en halvtimmes pen-
deltågfärd från Stockholm, erbjuder 
en vänlig dam mig skjuts ut till Bro 
Hof Slotts golfbana. 

– Här lekte jag som liten flicka med 
dottern i gården, här fanns stallet, 
och där var vår badstrand, berät-
tar ”taxichauffören” till mig när vi 
kör genom grinden till det magni-
fika slottet. 

– Allt har förändrats, men jag är 
väldigt glad över att det har blivit så 
vackert och fint.

Ja, allt har verkligen förändrats. 
Slottet är renoverat, i stallet finns 
nu banmaskinerna, och badstran-
den har blivit ett vattenhinder på 
golfbanan. 

dröm förverkligad
Och vilken golfbana! Stadium Cour-
se som öppnade 2007 är redan eta-
blerad som Sveriges etta, och rankas 
som en av de bästa golfbanorna i Eu-
ropa. Men det var inte tillräckligt för 

kronmiljardären Björn Örås, som lät 
bygga ytterligare en bana i närhe-
ten, Castle Course, som öppnade för 
två år sedan. Bägge banorna är pla-
nerade av den kända amerikanska 
golfbanearkitekten Robert Trent Jr.

Anläggningen av banorna och re-
noveringen av Bro Hof Slott har kos-
tat flera hundra miljoner kronor, 
men Örås som har gjort sin förmö-
genhet på aktieaffärer, är glad över 

att ha kunnat förverkliga sin dröm.
– Meningen är att de två banor-

na skall vara Sveriges bästa. Stadi-
um Course som den främsta i Euro-
pa och Castle Course som den bäs-
ta klubbanan i Sverige, säger Örås, 
som också planerar att bygga ett ho-
tell nära banan.

Långa, utmanande banor
Stadium Course spelade jag direkt 
efter Nordea Masters och eftersom 
banan var i topptrim var det en upp-
levelse att spela den - trots att antalet 
slag blev olovligt högt. Men å andra 
sidan, då får man ju spela mera. Jag 
lyckades ändå få bollen att stanna på 
ögreenen vid hål 17 och erhöll vän-
liga applåder av mina medspelare. 

Ett problem på Stadium Course 
är att rundorna, eftersom banan 
är mycket svår, tar rätt lång tid, ib-
land upp till fem timmar. En runda 
på Castle Course är lite kortare och 
går snabbare, och är definitivt den 
lättare banan lämpad för vanliga 
klubbspelare. Men svårigheter stö-
ter man på även där, bollarna hittar 
alltför ofta de stora sandområdena 
som ligger nära fairwayerna. 

Greenerna på Caste Course är näs-
tan lika snabba som på Stadium, 
men ytorna är inte lika svåra och 
lutande. 

Janne Strang
0440 938 263, janne.strang@hbl.fi

Lyxiga greener  
vid Mälaren
Gamla Bro Hof Slott står värd för Sveri-
ges bästa – och svåraste – golfbana Stadium 
Course, som fått sällskap av den lite lättare, 
men inte vackra Castle Course. En golfupple-
velse som inte kommer billigt. 

Bro Hof Slott

•Kungsgårdens his-
toria sträcker sig till 
medeltiden. Den nu-
varande paradbyggna-
den i barock och em-
pirestil är från 1888. 

• Gården hade förfal-
lit rejält när nuvaran-
de ägaren Björn Öros 
köpte den 2002, och 
inledde en totalreno-
vering och restaura-
tion. 

• Resan från arlanda 
eller Stockholm med 
pendeltåg till Upp-
lands-Bro tar en halv-
timme, varifrån man 
tar taxi till golfba-
nan. Alternativet är 
egen bil. 

• Max handicap 24 för 
herrar, 30 för damer. 

• Stadium Course är 
4 992 meter lång från 
röd tee, och 7 357 me-
ter från svart, vil-
ket gör den till Euro-
pas längsta golfba-
na. Greenfeen kostar 
1 650 kronor (ca 190 
euro). 

• Castle Course är li-
te kortare och lättare, 
och kostar 950 kronor 
(ca 110 euro) i green-
fee. 

LIvET LEKER. För affärsmannen Björn Öros 
är Bro Hof Golf en dröm som förverkli-
gats.  BRO HOF GOLF 

EuROpAS LÄNGSTA. 
Bro Hof Slott Stadium 
Course är en vacker 
och välbyggd golfbana 
vid Mälarens strand, 
signerad arkitekten 
Robert ”Bobby” Trent 
Jr.  LEnnART HySE

KuNGLIGT. Bro Hof Slott var i gamla tider en 
kungsgård, och känslan man får vid infarten 
stöder ställets historia.  ULF BERGLUnDkarta?


