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Sillrökeriet i Svaneke

Tisdag 12 september
Färja från Ystad till Rönne kl. 08.30. En stor katamaranfärja. Lite folk ombord. Vita vågkammar syns över havet och
den stora färjan gungar en del. 

Det är nog 30-35 år sedan vi var på Bornholm. Under några somrars semesterveckor var vi här, när barnen var små.
Tillsammans med lite olika vänpar med sina barn. Hyrde lite större hus där vi alla fck plats. Mycket bad men också
resa runt bland de söta byarna/samhällena. Blir en lite nostalgisk resa nu.

Rönne
Börjar med att besöka turistbyrån nere vid ankomsthamnen. Jättebra.
Plockade lite informationsbroschyrer, köpte en detaljrik karta och en
parkeringsskiva. Fick lära oss att den alltid måste användas. Normalt är det
max två timmars parkeringstid, om inte annat är anslaget.

Promenerar från parkeringen, nere vid hamnen, upp till torget på jakt efter
kaffe och wienerbröd med choklad. Lär oss skillnaden mellan Café och
Konditori. Det sistnämnda är platsen vi söker, den förstnämnda är mer öl
och enklare maträtter. 

Äntligen kaffe med gott tillbehör. Promenerar runt i stan ett tag, tittar in i
affärer och konstaterar att det är ungefär samma priser som hemma fast i
dyra danska kronor. Danska kronan står i ungefär 1,34 och semesterindex
enligt Forex = 130. Njuter en extra stund i en möbel/inredningsbutik.
Dansk design är snygg!



Dueodde
Bornholms sydudde, där de fnaste av sanddyner fnns och de härligaste av vågor rullar in. Det var här och 
häromkring vi tillbringade semesterveckor för så många år sedan. Och med nostalgiska ögon återvänder vi för att 
kolla och minnas.

Efter att längs vägen från Rönne letat oss till byn Boderne vid 
stranden och kollat deras små butiker fortsätter vi mot 
Dueodde. Vi letar oss till fyren. Kommer inte riktigt ihåg var vi 
bodde, än mindre var vi brukade bada. Följer stigen genom den 
glesa tallskogen ner till den vitmålade fyren. Den är öppen för 
besök och den är hög! Vi promenerar de få stegen närmare 
havet där dynlandskapet breder ut sig. Vet inte hur långt det är 
ner till havet som skymtar därborta. Kanska 500 meter, svårt att
avgöra när det inte fnns något att hänga upp avstånds-
bedömningen på.  Självklart borde man se mycket bättre från 
fyrtornet. Återvänder dit. Jag bestämmer mig för att mot 
betalning, 20 dkr, få kliva 196 trappsteg 42 meter högre upp för 
att kolla utsikten och om det går att lokalisera det nostalgiska 
minnet.

Utsikten är häftig. Solen skiner och det blåser kraftigt. 
Väderleksutsikterna spår regn framåt kvällen och därefter ett 
rejält stormdygn. Spanar ut från fyrtornets utsiktsplattform. 
Förstår i vilken riktning vi får söka vidare. Klättrar ner med 
svetten forsande på ryggen (hade en kameraväska hängandes 
där) och benen darrar ganska rejält efter den här fysiska 
chocken. Blir nog rejäl träningsvärk imorgon.

Fortsätter med bilen i riktning mot Svaneke där vi har beställt 
rum på ett hotell. Passerar en avtagsväg med en skylt som ger 
lite minneskänsla. Får se om vi kan kolla det en annan dag. Nu är
vi rejält hungriga och tar oss raskt mot Nexö. Bornholms näst 
största samhälle.

Nexö
Kommer fort ner efter hamnen. Vi spanar efter de typiska skorstenarna som utmärker sillrökerierna. Hittar du ett 
rökeri fnns det oftast en matservering i anslutning. Inte hittar vi något rökeri men väl en fskaffär nere vid hamnen 
som även har en enkel servering.

Äntligen! Rökt makrill, potatissallad och en Tuborg. Första 
danska måltiden på den här resan. Innan vi åkte sa vi att  försöka
se till att äta, så ofta som möjligt, mat från havet. Bornholm är 
ingen stor ö. Längsta sträckan är från sydudden till nordudden. 
Fyra mil fågelvägen. Och när vi åker kors och tvärs under 
dagarna så är havet nästan alltid närvarande i det oftast böljande 
landskapet.

Gick en sväng i Nexö. I blåsten höll sig folket mer inomhus än 
utomhus. Torget låg ganska öde. Vi hade haft förhoppningen att 
ta en glass eller en öl i den septembervarma solen under vår 
vistelse. Känns rätt avlägsen i den tilltagande blåsten. Minnet av 
de alltid solvarma semesterveckorna har svalnat. Många grader!



Svaneke
Vårt nostalgiminne sa att Svaneke och Gudhjem är de ”sötaste” byarna på ön. Att vi dessutom läste att Svaneke 
hade blivit framröstad som Danmarks ”smukkeste köpstad” gjorde det inte svårare att välja ett hotell här, som 
basläger under våra dagar. 

Hotel Siemsens Gaard blev vårt val och tillfälliga hem i tre nätter. Ett utmärkt val kan tilläggas. Rum under takåsen, 
med hamnen och havet som utsikt. Och med den stora fördelen, skulle det visa sig, att både hotell och vårt rum låg i
lä för den storm med orkanbyar som skulle dra in under nästa dygn.

Utsikt från hotellrummet

Efter incheckning tog vi en rask promenad runt 
i byn. Kollade längs hamnen, bort till rökeriet, 
tillbaka in mot centrum, torget och tillbaka ner 
till hamnen och vårt hotell. Vi såg knappt en 
själ. Tanken på uteserveringar var omöjlig i 
blåsten och det begynnande regnet. Vi gick ner 
till hotellets matsal. Beställde skaldjurssoppa, 
lite bröd och en faska vin. 

En mycket trevlig servitris föreslog vin och sa 
att om vi inte vill dricka upp hela faskan till 
måltiden var det bara att ta med den upp på 
rummet. Sympatiskt förhållningssätt. Fantastisk 
god soppa i en varm och ombonad matsal i ljusa
färger. Tidig kväll.



Onsdag 13 september
Vaknar till en mulen dag. Regn utlovas. Kan inte påstå att det är speciellt varmt. Vi trodde vi skulle få uppleva lite 
sensommarklimat här, på ön som ibland kallas för Skandinaviens Sicilien. 

God frukost. Äter egentligen för mycket, men dansk leverpastej på rågbröd får nostalgiminnen att rusa. Sååå gott det
är

Österlars Kirke är första målet för dagen. Den
största av de fyra rundkyrkor som fnns på ön. En av
oss inplanerad aktivitet här på Bornholm. Solen tittar
plötsligt fram och vid kyrkan står en franciskanermunk,
eller är det bara en guide som bär tidsenliga kläder.
Plötsligt väller det in skolungar. Tre bussar levererar
barn som skall få bese öns stolta historiska lämningar.

Det andaktsfulla rummet fylls till brädden med ungar
med danska röster i brottmålet. Stillheten är som
bortblåst. Men kyrkan är häftig. Aldrig sett något
liknande. Förstår att kyrkan också utgjorde en
försvarsanläggning från början. På gamla bilder och
rekonstruktioner syns att taket inte fanns förr utan var
toppen av ett försvarstorn. När jag klättrade uppåt i
tornet såg man långt och ut över havet.

Namnet Österlars Kirke kommer ifrån helgonet Sankt
Laurentius (Sankt Lars). Han var diakon i rom och dog
martyrdöden år 225. Han hyllas den 10 augusti varje år,
runt om i den romersk-katolska världen. Samma dag
som jag och alla andra Lars i Sverige har namnsdag. I
kommunen där vi bor, fnns Sankt Lars kyrka. Självklart
att välja den rundkyrka som bär mitt eget namn.
Österlars Kirke byggdes under mitten av 1100-talet och
ligger på en höjd någon halvannan kilometer norr om
byn Österlars.



Gudhjem
Kanske Bornholms mest kända by. Precis som Svaneke är den jättesöt, men vägen ner till hamnen och byns centrum
är rejält brant. Nu regnar det lätt och blåser. Jackor och paraply. Promenerar runt en sväng tillsammans med en del 
andra förhoppningsfulla turister som nog också drömt om ett annat väder. Kikar in i en del stängda restauranger, 
besöker en liten karamellfabrik, värmer oss i glashyttan nere vid hamnen och kollar in rökeriet. Alltid lika spännande
när rökmästaren gläntar på dörren, röken väller ut och där inne lyser de bronsfärgade rökta sillarna. I restaurangen 
serveras ett stort sillbord. Vi bestämmer oss för att resa en sväng runt den norra delen av ön och återvända hit för 
en sen lunch.

Bilder från Gudhjem

Vi följer kusten norrut mot Allinge och Hammer Odde. Den nordligaste udden. Längs kusten ligger fera krigsfartyg i
olika storlekar samt några handelsfartyg för ankar. Undrar vad de gör där? I Allinge är det säsongens sista marknad
nere vid hamnen. I regnblåsten kämpar ett antal försäljningsstånd. Grönsaker, fkonplantor från Bornholm, några
mer loppisliknande stånd. Där fnns också en ostbil. Vi smakar och köper med oss några lokala ostar.

Fortsätter upp mot udden. Åker ut till den nedlagda fyren strax väster om udden (och den fyr som är i drift där). Fy
fasen vad det blåser och regnar. Vänder åter och åker ner mot den gamla fästningen/borgen Hammershus. På
parkeringen står bussarna med skolungdomarna från kyrkan. Nu tycker jag bara synd om dem som måste vara ute i
det här hemska vädret.

Hammershus fästning

Fortsätter efter kusten. Snurrar runt i Hasle, fortsätter tvärs över
ön mot Klemensker därefter ner till den planterade? skogen
Almindingen. Pampiga bestånd av bok samt en massa räta rader av
planterade barrträd. Vänder norrut mot Gudhjem igen. Dags för
sen lunch i rökeriets restaurang. Gott. 

Ute blåser det och regnar det alldeles för mycket. Stormvarning
med orkanbyar är utlovade. Stannar inne på hotellrummet och
tittar på svensk TV. 



Torsdag 14 september
Vädret har lugnat sig något. Inget regn just nu. Efter frukost åker vi tillbaka till Dueodde och hittar nu vägen till ett
av de ställen vi bodde vid för många år sedan. Även om det blåser rejält letar vi oss ner på stranden, ända ner till
vattenbrynet. Rätt många som promenerar längs vattenlinjen, men blåsten och sanden piskar i motvinden. Nu har vi
i alla fall sett där vi var en gång för länge sedan.

Den vita stranden i Dueodde

Vänder norrut igen. Stannar till i Snogebaek. Kikar in i en gård med loppis och antikt. Mycket tavlor. Frågar om pris
på en jag tyckte var rätt snygg. 22.000 dkr! Stannar i Nexö och letar rätt på den danska versionen av Konsum.
Heter Brugsen eller Kvickly. Beroende på storlek på affären. De gör en egen snaps som jag minns som rätt god.
Svendborg. Finns två varianter. Köper den ljusgula samt en faska Bröndum som har sina rötter i Skagen. Längst upp
på Jylland. Nu regnar det igen. Går tvärsöver gatan till en stor möbel och inredningsaffär. Dansk design är läcker.
Besöket tar lite tid. Frågar personalen efter en bra smörrebrödsställe. Bästa stället visar sig ligga i Svaneke, inte långt
från hotellet vårt. Lite senare beställer vi smörrebröd på Brygghuset. Inrymt i Svanekes bryggeri. Gott och rejält.

Efter lunch fortsätter vi norrut till Bornholms Konstmuseum som ligger en liten bit norr om Gudhjem. Fortfarande
en massa krigsfartyg efter kusten. Frågar i konstmuseets reception varför de ligger här. Natoövning samt att de har
sökt lä för vädret som nu blåst förbi. De berättar att all trafk i luft och till sjöss har varit inställt under ett dygn.
Orkanstyrka i byarna. Att det blåste så mycket förstod vi inte riktigt.

Konstmuseet visar sig vara en pärla. Rent arkitektoniskt.  
Huset ligger i en sluttning ut mot havet och är terrasserat i fera våningar. Vi imponeras av
deras sätt att utforma fönster/ljusinsläpp som blir en del av konsten och skulpturerna
utanför huset. En kul detalj är vattenfallet från receptionen ner till lägsta punkten.
Utställningarna hade en fast del representerande bornholmskt konst från 1800-talets början
fram till idag. I ytterligare ett par stora salar fanns tillfälliga utställningar. Bara huset i sig självt
är värt ett besök.



Fredag 15 september
Hemresa. Färjan till Ystad är fullproppad. Förståeligt när färjetrafken var inställd igår. En trevlig kortsemester har vi 
haft, fast vädret inte var så kul. Men som också ledde till att vi såg saker vi förmodligen inte sett om vädret hade 
varit strålande.
Lasse

Svaneke
Vy över hamnen i Svaneke. 
Hotellet vi bodde i är de 
bortre gula husen. En 
kringbygd gård.


