
ut på tuR: 
Helle Miland  
sykler ofte fra 
sommerhuset 
sitt til stranden.
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O’ hjul med  
din glede

 Bornholm hilser deg alle med jublende røst titusinde gange velkommen!  
Det lille, danske sykkelparadiset byr på over 20 mil sykkelveier,  

vakker natur og pittoreske landsbyer. 

Bornholm



Reiselyst

ORIGINALt: Sykler kan brukes 
til mer enn å dra på tur med.

Tekst: Eva Kylland  
Foto: Sjouke Eekma og Eva Kylland

På en sti omgitt av sanddy
ner sykler vi ut til sydspis
sen av Bornholm, hvor 

den flere kilometer lange stran
den Dueodde, med kritthvit 
sand, åpenbarer det seg. Langs 
kysten i sør ruller vi av gårde på 
småveier omgitt av gule kornå
kre med utsikt til uendelig blått 
hav og blå himmel. Lenger nord 
møter vi mer kupert og drama
tisk natur med lave «fjell» som 
stuper i havet. I innlandet triller 
vi gjennom skog, stopper ved 
gårdsbutikker og ser på ruiner 
og rundkirker fra middelalde
ren. Bornholm er som skapt for 
sykkelferie! 

 Ærlig talt, selv har jeg passert 
50, og jeg trener ikke. Likevel 
var sykkelturene på Bornholm 
mildt sagt behagelige. Det 
handler mye om de korte 
avstandene. Denne danske øya 
ute i Østersjøen er knøttliten; 
fra sør til nord er det bare 
drøye fem mil. Dessuten er 
de over 230 kilometerne med 

idylliske sykkelveier proppfulle 
av grunner til å hoppe av 
tohjulingen. På Bornholm teller 
vi ikke pausene; vi nyter dem! 

Mye sol
Vi overnatter i maleriske lands
byer og spiser sunn mat laget 
av bornholmske råvarer, med 
enorme iskremer, sjokoladeboller 
eller karameller til dessert. 
Dessuten føler vi at solen 
skinner fra skyfri himmel hver 
eneste dag. Øyas beliggenhet 
fører til flere dager med solskinn 
enn vi nordmenn er vant til. 

Helle Miland fra Sjælland drar 
til sommerhuset sitt på Balka 
så snart anledningen byr seg. 
Moren hennes vokste opp på 
Bornholm. 

 – Det å leve på en øy langt 
ute i havet, gjør bornholmerne 
til et barskere folkeferd enn 
dansker flest, forteller Helle, som 
sykler så ofte hun kan.

Nærmeste fastland er 
sydspissen av Sverige, så 
mange derfra har oppdaget 
broderfolkets «ø»:

– Vi lot bilen stå igjen i 
Ystad (i Sverige) og tok bare 
med syklene på fergen over, 
forteller Elin Johansson og 
Christian Hjortmar, som bor 
i Stockholm. 

– Første dagen syklet vi 
fra Rønne til Aakirkeby, og i 
dag hit til Dueodde. Det er 
«jettefint» å sykle på de små 
veiene her, vi slipper nesten 
helt unna biltrafikken, sier de.

Sjarm og skjønnhet
Kontrastene i naturen er 
store på øya, og det synes vi 
til en viss grad at også gjelder 
landsbyene. Det er bare et 
par mil mellom Gudhjem og 
Sandvig, på østsiden av øya, 
men byene er så forskjellige, 
at det gir assosiasjoner til sør 
og nord i vårt eget langstrakte 
land. 

Gudhjem og Svaneke 
virker som magneter på oss: 
mye å nyte, masse sjarm og 
skjønnhet. Når vi kommer til 
Sandvig i nord, og deretter 
Allinge, sydøst på øya, for å 

se og spise, er de mer stille. Her 
er det en noe enklere materiell 
standard, men likevel er flere 
svære hotell sentralt plassert.

Folk vi møter i Sandvig, 
anbefaler Ellas konditori, et 
spisested som har eksistert i 
over 60 år. Ella har for lengst 
gledet sine siste gjester; den 
nåværende sjefen startet 
restaurant for 25 år siden. 
Her får vi rause porsjoner 
med tradisjonell mat i 
stemningsfulle stuer, hager 
eller på terrassen. Stedet har 
mange stamgjester, både blant 
innfødte og turister. 

 Ann Sofie, Peter, Eric og 
Amanda Runesson sykler hit til 
nordøst for å bade. De er også 
svenske, og de leier et hus sør 
på Bornholm, bare halvannen 
time med båt fra Sverige. 

– Her kobler vi av, samtidig  
som vi er aktive fysisk: Vi 
sykler, bader og tar joggeturer. 
Så  
spiser vi helt vidunderlig mat  
på silderøkerier. En perfekt øy 
for ferie, samstemmer de.
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vAkkeRt fOR øyet: Bølgende, gule kornåkrer omkranset 
av blå uendelighet og landlige småveier.  

HeRLIG StRAND: elin og 

Christian fra Sverige er kommet 

til paradisstranden Dueodde.  

StILLe I vANNkANteN: på sørøstsi-
den i Snogebæk finner du roen.  

SjARMeReNDe utekAfÉ: på ella’s Restaurant & konditori i Sandvig kan du nyte god mat og drikke.



INDRe RO: Gudhjem kirke er fra 1893, turister 
er velkomne til å delta på gudstjenester.

Bli med på sykkeltur!
✓ Tohjulingen kan du ta med på bilen hjemmefra. 
✓  Et lettvint alternativ kan være å kjøpe en ferdig  

sykkelpakke, som inkluderer ferge, overnatting, leie av sykkel og 
transport av bagasjen. Du kan også bestille en pakke som består 
av det du selv velger. Transport av bagasje kan være inkludert. 
www.biking.dk, www.teambornholm.no 

✓  Mange hotell og campingplasser leier ut sykler, eller du finner 
en sykkelutleier. Hos Boss Cykler er prisen for utleie av fire 
sykler i seks dager ca. kr 1450.  
www.bosscykler.dk, www.lejcykler.dk,  
www.bornholms-cykeludlejning.dk,  
www.nordbornholmscykelforretning.dk

✓  Om du ikke vil sykle hele tiden, kan du ta sykkelen  
med på de offentlige bussene, som hver har  
plass til fire tohjulinger. www.bat.dk

Husk! 
✓ Sykkelstativ om du 
kombinerer bil  ferie med å leie 
sykkel. Vi glemte det, og måtte til Rønne for å 
finne et som så vidt var stort nok til fire sykler. 
Det kostet oss over tusen kroner. For å få plass til 
fire sykler på bilstativet, måtte kurven skrues av. 
Ta med skrujern! 

✓ Lappesaker og pumpe, det tenkte ikke vi på 
før en av oss punkterte. Heldigvis skjedde det ikke 
langt fra Boss Cykler i Balka, der vi hadde leid 
syklene. Av det hyggelige paret som har drevet 
firmaet i 28 år, fikk vi vite at de kjører og hjelper 
kunder i nød, også på kveldstid. Hadde vi trengt 
assistanse et helt annet sted på Bornholm, kunne 
vi fått hjelp i butikken til en av Boss Cyklers 
konkurrenter, og regningen ville de sendt til vår 
utleier, som mener at turister ikke må miste tid. 
Husk å ta med telefonnummer.

✓ At reiseforsikringen din bør dekke eventuelle 
skader på sykkelen, som ikke er forsikret. Men ty
veri skjer ytterst sjelden på Bornholm, ifølge Berit 
hos Boss Cykler. 

Ikke uteN: – Dette utstyret må alle ha 
med på sykkeltur. pumpe og lappesaker 
kan dere låne av oss, hjelm kan dere leie, 
men sykkelveske må dere kjøpe, forklarer 
Berit og Hasse Boss, som driver Boss 
Cykler. De selger og leier ut sykler, og de 
har verksted i samme bygning.  
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GOD MAt: Spisestedet 
provianten ligger på  
havnen i Gudhjem med  
utsikt til Christiansø.

SykLeR tIL LeIe: fra venstre; eric, Amanda, Ann Sofie og peter 
Runesson har hentet syklene sine hos Boss Cykler i Balka. 

Sykkelløp
Bornholm Rundt på Cykel blir 

arrangert 17. august og er 
åpent for alle. Uten at tiden 

blir tatt, kan du sammen med 
mange andre sykle de 103  

kilometerne. www.cykelborn 
holmrundt.dk



på tO HjuL: Bornholm er en sykkeløy. Det merkes også på pynten.BORNHOLMS pRyD: vakre stokkroser i 
alle regnbuens farger finner du overalt.

✓  Restaurant Poul P er et levende og kulturelt spisested, som 
ligger ved Laksetorvet i Rønne. De benytter mye lokale og 
friske råvarer. Menyene er laget med inspirasjon fra hele ver-
den. Rettene har fantasifulle navn; til aftens kan du få servert 
både «Hulekvindens Tallerken», «Hårkammen» og «Obama 
The president». Poul Pavas naive, barnlige bilder pryder veg-
gene. www.restaurantpoulp.dk

✓  Restaurant Æblehaven hvor Sopha og Henrik lar moderne 
dansk/fransk mat møte østens eksotiske kjøkken. Den lille 
restauranten i Snogebæk har et enkelt og lekkert konsept 
med tre forretter og hovedretter, to desserter og utsøkte vi-
ner. www.aeblehaven.com

✓  Restaurant Le Port ligger i Hasle med utsikt over havet til 
Hammershus. Stedet egner seg godt til romantiske midda-
ger. www.leport.dk

✓  Provianten ligger på havnen i Gudhjem med utsikt til  
Christiansø. Et avslappende, hyggelig sted der vi spiste både 
deilig økologiske is og sunn lunsj. www.provianten.info

✓  Pandekage Huset ligger i Brøddegade, den bratteste  
i Gudhjem, og har 20-års jubileum i år. Til det lille, skjeve  
huset hører en like sjarmerende hage. Norsk visakort ble ikke 
akseptert her, så ta med kontanter.  
www.pandekagehusetgudhjem.dk

✓  Kjærstrup Chokolade er en liten familiebedrift som har fått 
Slowfood Danmarks hedersdiplom og gullsnegle, og Det 
Danske Gastronomiske Akademis hedersdiplom. Magasinet 
Smag & Behag har kåret fløtebollene deres til Danmarks 
beste! De holder til i et gult bindingsverkshus med stråtak i 
Snogebæk, som er øyas sydligste fiskevær. Har også butikk i 
Rønne. www.kjaerstrup.dk

Spis godt
NAM! Lunsjpause på koselige Ella’s Restaurant &  
Konditori i Sandvig. www.ellasrestaurant.dk
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Lokale råvarer 
Det europeiske samarbeidet Regio-
nal Madkultur jobber med å synlig-
gjøre og tilby lokale råvarer av høy 
kvalitet. Foreningen på Bornholm 
har medlemmer blant både restau-
ranter, gårdsbutikker og de som 
produserer råvarene. Hos dem alle 
kan du se etter logoen.  
 (Foto: Madkultur logo)

Søt pyNt: Bornholmerne har sans 
for artistiske detaljer.



NÆRButIkk: Det er praktisk at fastboende tilbyr varer langs veien. vi fant poteter, 
egg, blomster, bær og mye mer. Søtt og flott at en handel kan være bygget på tillit.

GAMLe SkAtteR: Den som leter, finner. Alt har 
sin sjarm.
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✓ Stærmose er Pias klesbutikk i Aakirke
by. Her finner du kjente merker til menn, 
kvinner og barn. www.piastaermose.dk
✓ Sommersted, motehus i Tejn, nordvest 
på Bornholm, med klær, vesker, smykker 
og dufter fra Ilse Jacobsen, Two Danes, 
Trine Kryger Simonsen og mange flere. 
http://sommersted-bornholm.dk/ 
velkommen
✓ Kokolores er butikk og verksted i 
Svaneke, der gamle tekstiltradisjoner blir 
omsatt til ny design. Klærne er laget i ma
terialer av høy kvalitet og skal vare lenge. 
www.kokolores.dk
✓ Grønbechs gård er Bornholms senter 

GAteIDyLL: Det er spennende å se hva de lokale  
har å tilby! 

for kunsthåndverk og design. Det fun
gerer både som et sted for utstillinger og 
er kulturhus. Her er også en butikk med 
kunsthåndverk i ulike prisklasser. Ligger 
i den hyggelige gamle handelsbyen Has
le, litt nord for Rønne. Grønbechs Gård 
ble oppført i 1890årene som lagerbyg
ning til den gamle kjøpmannsgården. 
De 1500 kvadratmeterne er grundig 
restaurert, og er blitt et utstillingslokale 
med sjel. www.groenbechsgaard.dk
✓ Hammer Schrøder selger tekstiler 
og smykker fra egne verksteder, og har 
butikk i Svaneke.  
http://hammerschroeder.dk/velkommen 

Bente Hammer har også butikk i samme 
lokaler som tekstilverkstedet hennes i  
Nyker. www.bentehammer.dk  
Nina Schrøder er smykkedesigner og  
arkitekt. www.ninaschroder.com
✓ Pernille Bülow er glassblåser med suk
sess og har verksted i butikken i Svaneke. 
Hun driver livsstilsbutikk i Snogebæk, 
også med Bülows smykker og danske 
merkeklær. Firmaet har et rettferdig handel 
samarbeid med en bedrift i Ghana, der ale
nemødre produserer smykker som Pernille 
har designet. www.pernillebulow.dk

Her kan du shoppe:

I SkjøNN fOReNING: Alt fra lopper  
til bygninger kler hverandre.

veRD et 
BeSøk: et 
mangfoldig 
marked blir 
arrangert 
hver søndag 
på plassen 
foran Gud-
hjem mølle.



MANN fOR SIN HAtt: kunst til inspirasjon.

fAStBOeNDe: Gitte og familien bor 
på Bornholm. Her er de på vei for å 
handle i det vakre kveldslyset.  

ARtIG: Du 
finner alle 
mulige de-
taljer på 
Bornholm.
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Reisen
(Alle priseksemplene er tur/retur.)

Rutefly: 
SAS flyr fra Gardermoen til København, pris 
kr 1738. Med Norwegian kommer samme reise 
på kr 828. Danish Air Transport flyr mellom 
Rygge og København, pris kr 1850. De flyr også 
fra København til Rønne, pris kr 676. Om som
meren er der syv daglige avganger.

Bil eller tog, og ferge: 
Det går tog fra Oslo til Ystad i Sverige, pris kr 
2000. Derfra går det ferge til Rønne. Pris for 
standardbillett er kr 502. Pris for minste bil og 
fem personer er kr 2948. Det finnes billigbillet
ter, de er helt låst i tid og kan ikke refunderes. 
I høysesongen kan fergen bli utsolgt, særlig på 
lørdager, så det er lurt å bestille tidlig.  
www.faergen.dk/ruter/bornholmerfaergen.aspx

Alle priseksemplene er for én 
natt i dobbeltrom inkludert 
frokost, om ikke annet er opp-
gitt.
✓  Hotel Friheden (tre stjerner) 

ligger i idylliske omgivelser 
ved havet i Sandkås, nordøst 
på Bornholm. Ca. kr 900–
1560. www.hotelfriheden.dk

✓  Hotel Romantik (tre stjerner) 
litt utenfor sentrum i Allinge, 
tilbyr panoramautsikt over 
Østersjøen. Ca. kr 770–1260. 
www.hotelromantik.dk

✓  Hotel Siemsens Gaard (tre 

stjerner) er innredet i en kjøp-
mannsgård fra 1600-tallet. 
Hotellet har spabad og sau-
na. Ca. kr 1260–1507, uten 
frokost. Rom med et lite 
kjøkken koster fra ca. kr 
1425. www.siemsens.dk  

✓  DanCenter har et stort ut-
valg av hytter i ulike størrel-
ser, standarder og prisklas-
ser. www.dancenter.dk

✓  Team Bornholm tilbyr ferie-
hus, ferieparker, hotell og 
pensjonat over hele øya. 
www.teambornholm.dk

HeRLIG fORuNDeRLIG: kunst med hav 
og himmel som bakgrunn, tilhører Nexø 
Skulpturpark. www.skulpturnexø.dk 

Bo godt


