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Finalisterna i
Årets Bussturiststad
SIDAN 10

Miljövänligt
på Östersjön
SIDAN 22

Michelingubbe med 
näsa för god mat
SIDAN 16

Resekonsulterna tog med sig en grupp bussresearrangörer från Sverige och Norge till Berlin och Prag. 
Alla var helt överens om att båda storstäderna är perfekta bussresmål på lagom avstånd. 
SIDAN 18

Vi gillar Berlin och Prag!

”Upplev Sverige- 
mässan är ingen 
broschyrmässa.  

Här handlar det om  
att prova på massor  

med aktiviteter”

Karin Moberg, 
projektledare, 

Upplev Sverige
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På TUR finns  
svaret!
Stora förändringar väntar inom den dynamiska rese-

branschen. Vilka produkter, vilken smart teknik står 

näst i tur – svaren på de frågorna levereas på TUR.

– På TUR 21-24 mars kan du delta i viktiga debat-

ter och seminarier med aktuella ämnen i branschen 

men också få en inblick i vad som väntar oss i framti-

den, säger Lisa Callert, mässansvarig för TUR 2013.

Över 200 huvudutställare och hundratals sam-

utställare har hittills bokat plats på TUR 2013, fem 

veckor före mässtart. Drygt hälften av utställarna är 

destinationer. Turkiet är störst i utlandsavdelningen 

med 374 kvadratmeter, uppdelat på tre montrar. Ett 

antal länder som inte varit med på länge återvänder 

i år, bland annat Schweiz, Burma, Liechtenstein, 

Jamaica och franska Saint Martin.

Den andra hälften utställare är företag och organi-

sationer från besöksnäringens alla delar. Ett axplock: 

Amadeus, Congrex, Resia, Swanson Travel, Best 

Western, Elite Hotels, Radisson Blu, Brussels Airlines, 

TAP Portugal, Turkish Airlines, SJ, Finnlines, TT-Line, 

UD, Kammarkollegiet, Tillväxtverket, Trafikverket, 

Trygg-Hansa, Liseberg, Google och Bangkok Hospital.

konfetti

Apropå meteoriter

I tider då en asteroid kommit närmare 
jorden än någonsin och en meteorit, 
stor som en expressbuss, dundrat ner i 
Ryssland kan det vara läge att kolla in 
Kaali på Ösel, alltjämt Europas största 
nedslagskrater. 

Meteoritkratern Kaali ligger alldeles nära orten Köljala 

på Ösel, Estlands största ö alldeles söder om Dagö. 

Enligt den aktuella dateringen slog meteoriter ner 

där för mellan 7500 och 7600 år sedan och den var 

betydligt större än den som slog ner utanför Tjeljabinsk 

i centrala Ryssland 15 februari. 

Trakten kring Kaali var redan då bebodd när nedslaget 

inträffade och upplevelsen var minst lika ofattbar som 

händelsen i Ryssland. Att se nedslaget som bildade 

kratern i Kaali kan jämföras med att bevittna flera 

tiotals atombombsexplosioner på en gång, dock utan 

radioaktiv strålning. Meteoriten splittrades innan den 

slog i marken, den största biten bildade den spektaku-

lära vattenfyllda kratern som är 110 meter bred och 

22 meter djup. Runt omkring finns åtta mindre kratrar, 

men det är den största som är mest värd ett besök 

och dessutom lättast att hitta. Kratern är faktiskt den 

åttonde största i världen och saknar motstycke i resten 

av Europa. Estlands förre president Lennart Meri har 

diktat om den.

Bra skyltning till platsen, tillika väl tilltagen 

bussparkering.

Fjärrbussarna  
till Malmö C
1 mars sick fjärrbussarna tillgång till Malmös 

Centralstation. När Citytunnelarbetet började, 

hänvisades fjärrbussbolagen och dess resenärer 

till Svävarterminalen.

Nu är det enklare för fjärrbussresenärerna med 

byten av färdmedel samtidigt som de får tillgång 

till samma service som alla andra resenärer har 

vid stationen. 1 mars invigde Jernhusen den nya 

bussangöringen på Centralstationen i Malmö i 

samarbete med bussbranschen. Malmö blir en 

föregångare i Kollektivtrafiksverige genom att 

skapa goda förutsättningar för större valfrihet för 

resenärerna. 

KRATERSJÖ. Här slog den största meteoriten ner i Kaali på Ösel, i dag en plats väl värd ett besök.
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resmål

B
ussen når Dagö med bilfärjan från 
Haapsalu på estniska fastlandet via 
riksväg 9 från Tallinn. Det är knappt tio 
mil från Tallinn till bilfärjan, restiden är 

normalt cirka 1,5 timme. Tio turer per dag går till 
Dagö och överfarten tar runt två timmar. 

Det är en fridfull ö med mycket natur som 
möter resenären. Först på senare år har antalet 
hotell  blivit tillräckligt för att möta fler turister. 
Aktiv semester finns det goda möjligheter till, 
cykel och vindsurfing exempelvis. Enda staden 
Kärdla är en trädgårdsstad, det finns en fin 
strandrestaurang men i övrigt råder friden när 
mörkret sänkt sig. 

Eftersom Dagö ligger vid infarten till Finska 
viken finns här sedan gammalt flera spännande 
fyrar som är värda besök. Köpu fyrtorn ligger 
mitt uppe på den skogklädda östra udden på 
Dagö, långt från havet. Det invigdes redan 
1531 och är i dag världens äldsta fyr som ännu 
är i drift. Att ta sig upp i fyren kräver god 
fysik – trappstegen är både höga och många. Väl 
uppe får besökaren lön för mödan i form av en 
vidunderlig utsikt över nästan hela Dagö med 
omgivande hav. 

Ristna fyr, känd från väderleksrapporterna, 
är en annan, längs på det allra västligaste Dagö. 
Mera hisnande är Tahkuna fyr på öns allra nord-
ligaste udde. Den ligger precis vid havet och den 
som orkar kan klättra ände upp i den.

PÅ DAGÖ FINNS sedan en tid ett spännande mili-
tärmuseum Hiiumaa Militaarmuseeum, inrymt 
i en före detta sovjetisk gränspostering. Museet 
ligger i Körgesaare vald nära fyren Tahkuna, 
alltså nära fd Sovjetunionens yttersta gräns mot 
väster. Dagö tillhörde de gränsnära områden 
som krävde särskilt tillstånd för vistelse, inte 
ens estländare från sovjetrepublikens fastland 
kunde resa hit utan vidare. 

– Eftersom jag bodde och arbetade här i 
trakten under sovjettiden så hade jag permanent 
tillstånd att befinna mig inom gränszonen, 
säger Ain Thäiste, guide på militärmuseet. Det 
gav många fördelar, jag kunde även besöka 
områden nära gränsen till Finland för att fiska. 

Militärmuseet är intressant även för dem 
annars inte bryr sig om vapen och stridsutrust-
ning. Det ger en mycket stark närvaro av hur det 
var under kalla krigets dagar. Exempelvis finns 
här instruktionstavlor om hur inkräktare ska 
oskadliggöras och ett fullkomligt unikt fotografi 
av den Cessna som en pilot från Norrköping 
flög hit 19 september 1981.

Både fridfullt och spännande
Estniska Dagö möter bussturisten med skiftande stillsam natur där skogen dominerar och där  i bland mörka skuggor lurar 
från Kalla krigets dagar. Havet är alltid nära och strandskyddet gör tillgängligheten i det närmaste total.

TEXT OCH BILD: THOMAS DIETL

ÄLDST. Köpu fyr har varit i drift i över 580 år. Den som 
klättrar ända upp kommer 102,6 meter över havet.

HISTORIA. Gårdsmuseet Soeras 
guider hälsar välkomna i lokala 
folkdräkter. Här visas hur det 
gick till på en gård på Dagö i 
forna tider.
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– Han landade oskadd på Dagö 
och blev omhändertagen av gräns-
skyddet, säger Ain Thäiste. Piloten 
uppgav sig vara politisk flykting 
och ville ha asyl i Sovjetunionen. 
Men det togs inte på allvar, inte ens 
av de sovjetiska myndigheterna. 
Så de skickade tillbaka honom 
så fort som det bara gick, senare 
transporterades också flygplanet 
tillbaka till Sverige. Hela historien 
tystades snabbt ner, även i Sverige 
så vitt jag förstår.

MERA AV KULTURHISTORIA väntar
bussturisterna på Soera gårdsmu-
seum. Där kan besökaren se hur 
Dagös gårdar såg ut förr i tiden och 
sedan äta och dricka traditionell 
estnisk mat och dryck i det fria 
för att därefter stärka sig med äkta 
estnisk rökbastu. 

Ullspinneriet Hiiu Vill i Vaemla 
küla kombinerar hantverk med 
gamla mekaniska spinnerimaski-
ner med åtskilliga år på nacken. 
Numera har elmotorer kopplats 
in och så tillverkas fantastiska 
prisvärda plagg som säljs i butiken 
i samma hus. 

Inte långt från uppspinneriet 
finns naturreservatet Sääretirp som 
bjuder på en lång vandring sedan 
bussen parkerats i tallskogen. 
En smal sandbank skjuter rakt 
ut i havet åt sydväst efter ett par 
kilometers vandring. Här finns 
många fåglar, sällsynta örter och då 
och då kan den som har tur få syn 
på gråsäl. 

TIPS

Första lördagen i augusti kan 

det vara extra listigt att besöka 

Kärdla. För då är det trädgårdscafé 

i Kärdlas alla villaträdgårdar – och 

i den här trädgårdsstaden är de 

många. Husägarna säljer kaffe, te 

och lokalproducerade godsaker 

liksom grillat och pizza. En bra 

matnyttig chans att träffa stadens 

invånare på nära håll.

KUSLIGT. Ain Thäiste, guide på militärmu-
seet, berättar om vad som gällde under 
kalla krigets dagar. Där museet ligger 
har det pågått militär verksamhet ända 
sedan tsartidens Ryssland.
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