
Bornholm juni 2021: 

 

Efter at have ventet på ”sommerturen” i næsten 2 år var det dejligt at vi pludselig kunne få muligheden for 

at komme afsted i år.  

Dog så det lidt sølle ud med deltagerantallet, idet vi til deadline kun var 25! Vi skulle minimum være 30 og 

helst 40. Med hjælp fra og lidt ringen rundt til venner og bekendte, lykkedes det så pludselig, og vi var oppe 

på 41 deltagere, da datoen den 13. juni oprandt, så det var herligt. Tak til alle jer, der var med til at få turen 

”på benene”. 

Busturen til Ystad med Niels Mikkelsen ved rattet forløb uden problemer. Der var formiddagskaffe med 

rundstykker og en lille én til halsen ved rasteplads Ejer Bavnehøj og frokost på Fyn efter vi havde samlet 

vores dygtige guide, Kirsten Brun, op. Kirsten er en gudsbenådet guide og det, hun ikke ved om Bornholm, 

er ikke værd at vide. Så vi var absolut i gode hænder, og Kirsten fandt hurtigt ind i jargonen i vores gruppe, 

så det blev helt sjovt! 

På trods af voldsomt blæsevejr dagen før, havde vi en rolig sejltur, hvor Niels behændigt bakkede den store 

bus ind i mørket på færgen, fra Ystad til Rønne, og vi var på vort dejlige hotel, Balka Søbad, ved 19-tiden, 

hvor vi blev indkvarteret og fik en dejlig middag. 

Mandag den 14. juni: 

Vi besøgte smukke Gudhjem, som ligger utroligt flot på en skrænt ned mod vandet – og det blev ikke 

ringere af, at vejret var pragtfuldt med sol, blå himmel og dejlige temperaturer. 

Turen gik videre til Allinge, hvor man var ved at gøre klar til årets Folkemøde, som startede op torsdag den 

17. juni, så der var allerede liv på havnen og masser af opstillede telte til både talere og til forplejning. Selv 

TV-reportage-vognene stod klar. 

Så kom vi på vandring – altså de, der ville! Vi blev kørt til Hammershus med det fantastiske nye 

besøgscenter og vi var en del, som tog traveturen helt op på den gamle borg og nød den storslåede udsigt 

til både besøgscentret og ud over havet fra de gamle mure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efter Hammershus gik turen til Vang Pier, hvor de ”sejeste” af os tog turen op over en ret høj jernbro, en 

rimeligt strabadserende omgang, idet selve turen var barsk, men da vi troede, vi var ovre det værste og på 

toppen, skulle en masse klippeblokke forceres – og de lå som var de kastet af en kæmpehånd i vrede, så det 

var noget af en omgang, men SEJT, vi alle klarede den! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste oplevelse denne dag var Kultippen ved Hasle – et levn fra kuludgravningerne, hvor der nu kun er et 

øde og goldt månelandskab, hvor INTET kan gro – ikke engang ukrudt! Det var et underligt syn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag den 15. juni: 

Vi kørte til Nyker og blev modtaget af en af de helt store ildsjæle på Bornholm, Jørgen Hammer, som 

fortalte en hel masse historie og ikke så meget om rundkirkerne, men interessant var det. 

Vi kørte en tur til Rytterknægten, hvor en del af os besteg det høje tårn med en enestående udsigt. 



 

 

Frokosten blev for de flestes vedkommende indtaget på Svaneke Røgeri, hvor ”fatter” selv svingede 

røgvarerne ind og ud af de store sorte ovne i et tempo, der næsten helt tog pusten fra én. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På hjemvejen vendte vi forbi det dejlige ishus ”Nettis” i nærheden af Balka Søbad, så nogle af os valgte at 

gå tilbage til hotellet langs den flotte strand. 

Onsdag den 16. juni: 

Vi besøgte Bornholms Landbrug og Fødevarer, hvor vi hørte om alle de tiltag, man på Bornholm har taget, 

til at holde gang i både fugle- og dyreliv, sammenhold, promovering af øens fantastiske produkter – i det 

hele taget et utroligt initiativ, der her blev lagt for dagen. 

Herrerne (mest) tog på besøg i forsøgsmarkerne mens pigerne gik tur, hyggede og gjorde klar til sandwichs 

på foreningens nyanlagte terrasse. Her fik vi taget vores ”familie-foto” i den dejlige have. 

Vi fik også lige tid til et meget spændende besøg i Bornholmertårnet, hvor herlige Sten (76-årig 

hjemmeværnsmand med GOD humor) tog os ”med” tilbage til ”den kolde krig” og fik luftet sine 

uforbeholdne synspunkter omkring vore russiske naboer uden ”mellemlægspapir”! 

Her kom vi op i det ca 73 m høje tårn, der i den kolde krig opsnappede alt hvad der var værd at lytte til fra 

øst. Heldigvis var der elevator i tårnet! Det skal lige nævnes, at mens vi var på Bornholm, blev vi overvåget 

af et par russiske jagerfly – så måske man burde have opretholdt funktionerne fra ”den kolde krig”! 

Dagens program blev sluttet af på Dueodde Strand, vor man finder det fineste hvide sand – det bruges bl.a. 

til timeglas. 

Ca. 800 m gåtur til vandet – det samme tilbage – så var der lige tid til, at pigerne kunne få brugt 

shoppegenet lidt i en lille tøj-biks, hvor bussen holdt. Dejligt! 



Torsdag den 17. juni: 

Så skulle det gå retur hjem i dag – på Niels’ fødselsdag, så han blev behørigt fejret med morgenbitter og 

fødselsdagssang ved bussen inden afrejse. Vi sluttede besøget på øen af på behørigt vis med politieskorte – 

troede vi! Desværre var det i stedet en politikontrol, hvor busserne stod for tur, så vi tilbragte ca. ½ time 

med kontrol af styretøj, bremser, brandslukker mv, men vi blev dog i sidste ende ”løsladt”, så vi nåede 

færgen til tiden. 

 

 

 

 

 

 

 

TAK FOR DEJLIGT SELSKAB OG EN GODT TILTRÆNGT TUR MED SØDE MENNESKER :o) 

/Ann Mikkelsen 

 

 

 


