TKKF Energia na wyspie Bornholm
Nasi członkowie odwiedzili w wakacje w sierpniu br. wyspę, która została okrzyknięta rajem
dla rowerzystów a także Majorką Północy. Duńska wyspa Bornholm położona jest na Bałtyku
w odległości około 100 km od polskiego wybrzeża, 90 km od Niemieckiej wyspy Rugia i aż
140 km od wybrzeży Danii. Wyspa jest położona najbliżej Szwecji bo tylko 45 km. Bornholm
w swojej historii od XI wieku należał do Danii (z wyjątkiem krótkiego okresu w połowie XVII
wieku, kiedy był w rękach Szwedów). Wyspę co roku odwiedzają tłumy turystów. Na czym
polega magia tego miejsca skoro co roku tak tłumnie wyspę odwiedzają przede wszystkim
Niemcy, Duńczycy, Szwedzi czy wreszcie nasi rodacy? Przede wszystkim na wyspie panuje
niezwykła atmosfera, która sprawia, że każdy czuje się tam jak w domu. Mieszkańcy wyspy są
otwarci i serdeczni dla turystów, którzy traktowani są z szacunkiem a nie jak źródło dochodów.
Jednak ludzie to nie wszystko. Wyspa przyciąga wspaniałą przyrodą. Najpiękniejszą częścią
wyspy jest północy fragment w którym możemy spotkać majestatyczne klify na przylądku
Hammerodde czy skały Jons Kapel w pobliżu wioski Vang lub Helligdomsklipperne które w
idealny sposób łączą się z błękitem Morza Bałtyckiego. Na północnym krańcu wyspy oglądać
można także największe w Skandynawii ruiny zamku średniowiecznego - Hammershus. W
centrum należy koniecznie zobaczyć las Almindingen - jeden z największych kompleksów
leśnych w Danii czy położony na wschód niewielki obszar leśny Paradisbakkerne zwany
Rajskimi Pagórkami, które powstały w wyniku działań lodowca i ruchów tektonicznych. Na
terenie tego niewielkiego kompleksu leśnego możemy podziwiać doliny szczelinowe, mutony
(zwane także barańcami). Oprócz pięknej przyrody na wyspie czekają na nas malownicze
miasteczka położone głównie wzdłuż linii brzegowej (Ronne, Hasle, Sandvig-Allinge,
Gudhjem, Svaneke, Nexo) czy dawna stolica Bornholmu AAkirkeby. Wyspa urzeka też swoją
zabytkową architekturą, której sztandarowym przykładem mogą być średniowieczne kościoły
rotundowe w Olsker, Ostelars, Nyker oraz Nylars. W południowej części wyspy możemy
wygrzewać się na piaszczystych plażach w okolicach Dueodde z których niegdyś używano
piasku do napełniania klepsydr. Uroku wyspie dodaje fantastycznie zorganizowana sieć ponad
200 km ścieżek rowerowych, które są ponumerowane i oznakowane po drodze w miejscach
skrzyżowań przez zielone tablice z opisem cyklevej oraz podaną odległością do najbliższego
miejsca. Na oznakowane ścieżki rowerowe składają się: drogi publiczne z poboczem lub bez
ale o niskim natężeniu ruchu (są bardzo bezpieczne bowiem rowerzysta jest traktowany z
szacunkiem – kierowcy mijając rowerzystów zwalniają i omijają ich szerokim łukiem), drogi
polne – naturalne drogi dojazdowe do pól lub wsi (podobnie jak w Polsce), specjalnie
wybudowanie asfaltowane drogi dla rowerów. Dodatkowo miłym akcentem są liczne miejsca
wypoczynku z ławeczkami i zadaszeniem oraz parkingi rowerowe w pobliżu atrakcji
turystycznych, gdzie można zostawić rower i udać się dalej pieszo. Na wyspie zastaniemy
doskonałą infrastrukturę turystyczną, fantastyczny park rozrywki dla rodzin z dziećmi Joboland
a także bogatą ofertę muzeów, zorganizowanych imprez plenerowych, możliwość uprawiania
golfa, windsurfingu, żeglarstwa, wędkowania i wiele innych atrakcji. To wszystko sprawia, że
na wyspie nie można się nudzić, nawet najbardziej wybredne gusta znajdą coś dla siebie. Jest
to miejsce, które warto zobaczyć.
Relacja z pobytu reprezentanta TKKF Energia Grzegorza Komendy z rodziną na wyspie
Bornholm

Widok na Bałtyk z promu
Wyspę Bornholm planowaliśmy odwiedzić od dawna, ale dopiero w tym roku nadarzyła się
realna możliwość spędzenia na niej wakacji. Plan był taki, że na wyspie spędzamy dwa tygodnie
w różnych częściach wyspy wykorzystując miejsce pobytu jako bazę wypadową na wycieczki
rowerowe, aby zobaczyć wszystkie atrakcyjne miejsca na wyspie jak również wypocząć
korzystając z plaż i kąpieli w Bałtyku. W pierwszym tygodniu mieszkaliśmy w miejscowości
Sandvig w uroczym Hotelu Sandvig Hvan z widokiem na morze i mały port. Co drugi dzień
wyjeżdżaliśmy całą rodziną na rowerowy podbój wyspy. Po powrocie do domu wszyscy
byliśmy zgodni co do tego, że nasza pierwsza wycieczka rowerowa po półwyspie Hammeren,
chociaż najkrótsza była tą najpiękniejszą z uwagi na kaliber doznań estetycznych.

Półwysep Hammeren widok na Bałtyk (północno-zachodnia część wyspy)

Klify na półwyspie Hammeren

Urzekające widoki klifowego wybrzeża, wyrobiska po starych kamieniołomach Moselokken
oraz majestatyczne ruiny średniowiecznego zamku Hammershus oglądane w scenerii
popołudniowego i później zachodzącego słońca zachwyciłyby chyba najbardziej wybrednego
turystę.

Wejście na ruiny zamku Hammershus
W tej części wyspy teren jest pofałdowany, dlatego zmagaliśmy się ze stromymi podjazdami.
Najdłuższy okazał się być pierwszy z miejscowości Allinge do latarni morskiej Hammerode
Fyr.

Latarnia morska Hammerode Fyr.
Trasę wycieczki pokonaliśmy częściowo prowadząc rowery nie tylko z uwagi na strome
podjazdy, ale przede wszystkim z powodu pokonywania rowerem ścieżki dla pieszych, która
przebiegała po skałach i po …schodach. Druga wycieczka obejmowała jazdę rowerem po
stalicy wyspy Ronne, które swoim urokiem nie ustępowało w niczym pozostałym miasteczkom
wyspy.

Ronne widok na port i latarnię morską
Pomimo małej ilości zabytkowych miejsc (miasto bowiem zostało całkowicie zbombardowane
przez Rosjan w 1945 r.) miasto urzekało swoją architekturą, kolorystyką oraz czystością. W
tym samym dniu zwiedziliśmy miejscowość AAkirkeby dawną stolicę Bornholmu, która
została przeniesiona do Ronne w XVIII wieku po pożarze, który całkowicie strawił miasto.

Ronne - Rynek zabytkowa kamienna fontanna z 1908 r.

Ronne – jedna z uliczek

Jadąc samochodem do Ronne zatrzymaliśmy się w Nylars zwiedzając jeden z czterech
znajdujących się na wyspie kościołów rotundowych kościołów.

Kościół rotundowy w Nylars
Trzecia wycieczka rowerowa o długości 50 km przebiegała wzdłuż północnego wybrzeża
przez miasteczka Allinge, Sandkas, Tejn aż do Gudhjem. Po drodze zatrzymywaliśmy się w
każdym uroczym miejscu lub robiliśmy piesze wycieczki np. do malowideł naskalnych
Madsebakke sprzed 3000 lat, Doliny Dondalen czy na klif Helligdomslipperne zostawiając
rowery na specjalnych parkingach.

Helligdomslipperne

Wiatrak w Gudhjem

W miejscowości Gudhjem spróbowaliśmy specjału Bornolmskiej kuchni czyli śledzia po
Bornholmsku (tzw. Borholmera) i wyruszyliśmy kierując się na południe do miejscowości
Ostelars, aby zobaczyć kościół rotundowy w Ostelars.

Kościół rotundowy w Ostelars
Po drodze zrobiliśmy jeszcze pieszy wypad do Doliny Kobbedalen. Następnie przejechaliśmy
przez niewielki kompleks leśny Ro Plantage do Olsker miejscowości w której zobaczyliśmy
trzeci kościół rotundowy.

Kościół rotundowy w Olsker

Wycieczkę zakończyliśmy późnym wieczorem tuż przed zachodem słońca.
Czwarta wycieczka rowerowa o długości 45 km odbyła się wzdłuż zachodniej części wybrzeża
wyspy. Największą atrakcją w tym dniu było oprócz zwiedzenia kamieniołomu w pobliżu
miejscowości Vang, piesza wycieczka spod rowerowego parkingu pod urwistą skałę o nazwie
Jons Kapel.

Nieczynne kamieniołomy w okolicach Vang

Jons Kapel

W miejscowości Hasle odwiedziliśmy zabytkową wędzarnię ryb, przy której skorzystaliśmy z
oferty Fissketbuffet, smakując różne rybne specjały. Na wysokości miejscowości Muleby
zjechaliśmy ze ścieżki rowerowej podążając do ostatniego rotundowego kościoła znajdującego
się w Nyker.

Zabytkowa wędzarnia ryb w Hasle

Kościół rotundowy w Nyker
Odcinek Nyker – Klemensker pokonaliśmy malowniczo położoną asfaltową ścieżką rowerową.
Chwilę poświęciliśmy na zobaczenie Klemensker rolniczego miasteczka ze średniowiecznym
kamiennym kościołem, spichlerzem zbożowym i fabryką serów a następnie wróciliśmy zwykłą
drogą do naszej bazy w Sandvig. Jadąc zwykłą drogą czuliśmy się na niej bezpiecznie.
Wszystkie mijające nas samochody przejeżdżały wolno (ok 50 km/h pomimo dopuszczalnej
prędkości 80 km/h) omijając nas dużym łukiem. Nie było żadnych przypadków wyprzedzania
nas „na trzeciego”. Kolejne wycieczki rowerowe odbyliśmy po przeprowadzce do Dueodde
(czyt. Doue) naszej nowej bazy wypadowej w południowo-wschodnie obszary wyspy.
Zachęceni bezpieczeństwem rowerzystów na wyspie opracowaliśmy optymalną trasę o
długości 48 km, która przebiegała częściowo po ścieżkach rowerowych a częściowo po
zwykłych drogach. Celem opracowania było zwiedzenie największych atrakcji znajdujących
się w tej części wyspy bez powtarzania trasy.

Kościół Boldskirke

Menhiry w Gryet

I tak zwykłymi mało ruchliwymi drogami (których na wyspie jest cała sieć) dotarliśmy najpierw
do zabytkowego średniowiecznego kościółka Boldskirke (o tradycyjnej bryle) w którym
odbywał się ślub wg ceremonii ewangelickiej. Kolejnym celem zwiedzania był kompleks leśny
Paradisbakkerne (Rajskie Pagórki), którego najciekawsze fragmenty zwiedziliśmy na piechotę,
tradycyjnie zostawiając rowery na parkingach. Po drodze minęliśmy Gryet miejsce z jednym z
największych zbiorów w Danii megalitów z wysokich pionowych kamieni stojących wśród
drzew w lasku. Kamienie pochodziły z epoki brązu i żelaza i stanowiły zaznaczenie miejsca
pochówku prochów zmarłych. Kolejną miejscowością napotkaną na rasie wycieczki było
Svaneke słynące z bogactwa galerii, hut szkła, warsztatów ceramicznych i innych warsztatów
rękodzieła artystycznego, wśród nich część otwartych dla publiczności, czynią Svaneke
zupełnie wyjątkowym miejscem.

Manufaktura cukierków w Svaneke
Szczególnych doznań dostarcza spacer starą uliczką "Brænderigænget", z portu w stronę
rynku. Po drodze jest ryneczek Glastorvet z różnymi ciekawymi butikami lokalnych artystów i
rzemieślników oraz bazująca na starych recepturach manufaktura cukierków „Svaneke
Bolcher”, w której można obserwować proces wyrobu landrynek. Najbardziej oryginalne są te
o smaku lukrecji. Drogę powrotną do Dueodde przejechaliśmy w całości asfaltową ścieżką
rowerową mijając po drodze wioskę Arsdale z zabytkowymi 200 letnimi domami i jedynym
czynnym na wyspie wiatrakiem, który właśnie mielił zboże na mąkę.

Wiatrak w Arsdale
Mąkę zmieloną ze zboża wyhodowanego na wyspie można było kupić w budynku położonym
w sąsiedztwie młyna. Kolejnym miastem, które zwiedziliśmy było Nexo miasto z portem do
którego zawijają katamarany płynące tutaj z Kołobrzegu i Darłowa. Samo miasto podobnie jak
Ronne podnosiło się z ruin po bombardowaniu w 1945 r. dzięki pomocy Szwedów, którzy
przysłali drogą morską drewniane domki, które stoją w mieście do dziś.

Plaża w Dueodde
Przed Dueodde czekały na nas dwie małe typowo wypoczynkowe nadmorskie miejscowości
Balka i Snogeback, którym uroku dodawał panujący w nich spokój oddający nastrój panujący
na całej wyspie.
Ostatnia rowerowa wycieczka po lesie Almindingen była równie, krótka co pierwsza bo
przejechaliśmy niecałe 8 km większość tras pokonując pieszo. Podczas tej „leśnej” wycieczki
zwiedziliśmy największą atrakcję tego miejsca Ekkodalen czyli Dolinę Echa, która jednak
ustępuje pod względem piękna naszym Dolinkom Podkrakowskim.

Ekkodalen
Podsumowując nasz pobyt na Bornholmie stwierdzam, że pomimo wysokich cen (Dania
niestety podobnie jak inne kraje skandynawskie jest droga) warto było zadać sobie trud
logistycznego przygotowania się do tej imprezy, aby optymalnie zaplanować zarówno wydatki
jak również miejsca i trasy do zwiedzania. Na pytanie czy warto jechać (płynąć) na Bornholm
odpowiem krótko, że dla wszystkich lubiących turystykę rowerową powinna to być „lektura
obowiązkowa”.

Grzegorz Komenda

