
Seniorklubbens Bornholmstur 2015 
 
 
Med stor tilslutning afviklede Seniorklubben dette års større arrangement – en 5 dages tur til 
Bornholm fra 30. august til 3. september. Ikke mindre end 41 medlemmer med pårørende 
samt vor faste guide, Bjarne Geil, og naturligvis vores ’pilot’, Steen Jørgensen, var med på 
turen. Med andre ord var alt som det plejer. Kun vores ’mor’, Ingrid, havde fået forfald denne 
gang. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Allinge, Storegade 3-5 

 

Søndag 30.august. 
Efter opsamling ved Lindholm Station var der afgang fra vores nye adresse på Hadsundvej kl. 
7.15 hvorefter turen på vanlig vis går mod syd af Viborg landevej. Her møder vi Bjarne lige 
før rundkørslen ved Haverslev-Årsvejen. Og ligeledes på vanlig vis sker næste stop ved 
Cafeteria Kroen i Bredlund hvor formiddagskaffen venter.  
Vi passerer Lillebælt 10.30 hvorefter Bjarne introducerer turen ved at fortælle om Bornholm. 
Herunder om helleristningerne på Madsebakke ved Allinge. Østerlars rundkirke, hvis historie 
går tilbage til år 1200. Hammershus, der både har en fortid som borg og som indbetalingssted 
af skat i form af naturalier. Bjarne nævner også svenskekrigene i 1600-tallet, hvor vi lige var 
ved at miste Bornholm. I 1945 nægtede den tyske kommandant at overgive sig til Rusland, 
hvilket medførte, at russerne helt urimeligt bombede både Rønne og Neksø. Besættelsen af 
Bornholm varede frem til foråret 1946, førend russerne endelig forlod øen. 

Efter at have passeret Storebælt holder vi frokostpause på 
Tuelsø rasteplads hvorpå turen fortsætter frem til 
Øresundsbroen. Meget fornuftigt har Steen startet turen i så 
god tid, at der nu er plads til at køre til Trelleborg og så 
fortsætte af kystvejen frem til Ystad. Med den store 
katamaranfærge, Leonora Christina, der kan sejle godt 70 km i 
timen, er vi i Rønne på knap 1½ time. Så var der blot tilbage at 

køre til Allinge, blive indlogeret på hotellet samt møde op til en dejlig buffet med varme 
retter, hvortil der endda var drikkevarer ad libitum i form af øl, vand og vin. Fin afslutning på 
en lang rejsedag. 
 
Mandag 31. august. 

Efter råd fra skibets kaptajn ville mandag være den bedste dag til at tage en tur til Christiansø. 
På turen ned til Gudhjem fortæller Bjarne, at Ertholmene, som hele området kaldes under ét, 
tilhører staten, og at det har været anvendt som fæstningsanlæg i et par hundrede år. Ved 
ankomsten til Gudhjem nævner Bjarne, at havnen ikke er en naturlig havn, men at den blev 



sprængt ud af klipperne engang i 1800-tallet. Nogle få af turens deltagere ønskede ikke at tage 
med på turen, men de fik så i stedet tid til at hygge sig i den smukke by.  
Vel ankommet til Christiansø med det gode skib, Ertholm, tager vi straks ud på en rundtur på 
hovedøen, Christiansø. Her indleder Bjarne straks sine fortællinger lige neden for det hvide 
hus, der rummer alle øens administrationsformer. Chefen er 
ansat af forsvarsministeriet og har som øverste myndighed 
ansvaret for øens daglige drift, herunder også politiet.  
Vi fortsætter gennem gaden med de gule kasernebygninger, der 
tidligere har huset både søfolk og soldater og følger herefter 
fæstningsmuren med de mange bastioner hele vejen rundt. Selv 
om man måske ikke skulle tro det, kan man også komme til 
skovs på Christiansø. Denne er ganske frodig ligesom man også 
passerer en stor have med flotte afgrøder på rad og række. Vi passerer ligeledes både skole og 
kirke for til slut at ende på øens kro. Håber, at dette blev gjort i den rigtige rækkefølge. 
Som næste punkt på dagens program skal vi også besøge Frederiksø. Vi går over den smalle 
bro, og som første punkt på dagsordenen går vi op til det gamle statsfængsel, kaldet Ballonen. 
Dette blev især bygget til systemkritikeren, filosof og teolog, dr. J. J. Dampe. Han blev anset 
for at være en farlig mand, fordi han havde agiteret mod kongen og det enevældige styre. Som 

en pendant til Store Tårn på Christiansø finder man Lille Tårn 
på Frederiksø. Dette blev rejst for at beskytte sejlrenden 
mellem Frederiksø og Græsholm. I dag huser tårnet et 
museum med egnshistoriske og lokalhistoriske samlinger, 
ligesom det også omhandler fæstningshistorien. Ud over de 
her omtalte bygninger findes der tillige ganske mange 
beboelseshuse her på øen. Ja, faktisk kan man gå igennem en 
lille gade med karakteristiske gule huse på begge sider. Og så 

skal man heller ikke glemme Ruths bod med de herligste former for forskellige kryddersild. 
Havde overfarten til Christiansø været stille og rolig, så blev hjemturen lidt mere urolig. Flere 
af deltagerne mente endda, at de krappe bølger bevirkede en tendens til søsyge. 
Dette blev dog hurtigt glemt, idet der var tid til en velfortjent pause før vi atter kunne nyde en 
dejlig menu på Hotel Allinge. Og her fik vi endda en stor overraskelse. Måske fordi vi boede 
sammen med et hold fra Nilles rejseselskab, mødte pigegruppen ’Piblana’ pludselig op for at 
underholde med sang og musik. Gruppen består af fire piger, og deres repertoire denne aften 
var lige efter seniorernes hoveder. Musik, der var til både at synge med på og gynge med på. 
Er der noget, der kan løfte en stemning, så er det jo glæden ved at synge med. Med andre ord, 
så blev det en rigtig hyggelig aften på alle måder. 
 
Tirsdag 1. september 
Straks fra morgenstunden den næste dag bød Bjarne på en god oplevelse, idet vi starter med at 
besøge Madsebakke lige vest for Allinge-Sandvig, hvor der findes der et af Nordens vigtigste 
områder med helleristninger tilbage fra bronzealderen (1.700-500 f. Kr.). Her på klipperne 
kan man se 14 helleristninger med skibe. I bronzealderen var skibet et yderst vigtigt middel til 
transport, og det var kun ved hjælp af skibet man kunne skaffe 
den eftertragtede bronze. Man kan også se andre hellige figurer 
på klippefladen såsom skåltegn, fodspor, cirkler og hjulkors. Det 
var fascinerende at se disse tegn, som vore fjerne forfædre har 
mejslet ind i klippen, selv om betydningen af dem udlægges lidt 
forskelligt af nutidens forskere. Skibet bliver f.eks. også opfattet 
som et solskib, som sikrede solens evige bevægelse, ligesom 
hjulkorset både bliver opfattet som solbillede eller et hjul med 



fire eger. Hjulet kan således være et symbol på solens gang gennem årstiderne og gennem 
døgnet. 
Turen går nu tilbage gennem Sandvig og fortsætter forbi Hammersø, Opalsø og Hammerhavn 
op til Nordens største borgruin, Hammershus. Også her tager Bjarne os med på en spændende 
vandring gennem det store kompleks, hvor han gjorde historien levende ved at fortælle om 
bygningernes anvendelse og borgens magthavere gennem tiderne. Borgen blev sandsynligvis 
bygget i begyndelsen af 1200-tallet og består af et samlet kompleks med forborge, centralborg 
og voldgrave.  

Det er den store magasinbygning i flere etager, der i første 
omgang fanger opmærksomheden. Bjarne forklarer, at den 
faktisk svarer til et nutidigt skattekontor, idet man den gang 
betalte sin skat i form af naturalier. Bygningen var indrettet 
således, at de tunge og fyldige varer som f.eks. korn blev 
opbevaret nederst, mens de lette og dyre varer blev sikret øverst 
oppe. Også bryggerset havde en vigtig funktion, idet vandet, 
som bønderne skulle levere, ofte var af en så dårlig kvalitet, at 

man var nødt til at drikke øl. Rationerne var dog afhængige af hvor hårdt et arbejde, man 
havde. Nævnes skal også Mandeltårnet, thi det var her Chr. 4`s datter, Leonora Christina sad 
fængslet i 17 måneder grundet at hendes mand, Corfitz Ulfeldt, var anklaget for landsskadelig 
virksomhed. 
Bjarne omtaler også nogle af magthaverne på Hammershus, herunder Erik Klipping og 
Valdemar Atterdag. I 1500-tallet sad lübeckerne på Hammershus, men i 1658 var vi lige ved 
at miste Bornholm. Ved Roskildefreden i 1658 fik svenskerne nemlig hele Bornholm, men det 
gjorde bornholmerne oprør mod og slog den svenske guvernør ihjel, hvorefter de så tilbød øen 
til den danske konge, Frederik den 3. 
Hammershus udspillede dog efterhånden sin rolle som forsvarsværk, hvilket betød, at borgen 
blev rømmet i 1743. Der kom så en lang periode, hvor det var tilladt for folk at hente sten til 
andre byggerier. Dette blev dog heldigvis stoppet hvorefter Hammershus blev fuldstændigt 
fredet i 1822. Lige nu er man i gang med at renovere murværket, Man har endda opstillet en 
ovn til at brænde kalk til at fremstille mørtel til at reparere fugerne. Faktisk på samme måde, 
som man har set ’Bonderøven’ gøre det i fjernsynet. Som det allersidste ta`r vi lige et kig ud 
over borgmuren ned til en af Bornholms store attraktioner, de særprægede klippeformationer, 
kaldet Kamelhovederne og Løvehovedet. Sidstnævnte ses dog bedst ude fra vandet. 
Den videre tur går ned forbi havnen i Vang og videre til 
Teglkås og Helligpeder. Herfra er der en vandresti hen til nok 
en spændende klippeformation, kaldet Johns Kapel. Vi 
undlader dog at tage den ret lange tur frem og tilbage, men 
kører direkte til Hasle. Det er nemlig blevet tid til at holde 
frokostpause, hvilket forgår på et af byens røgerier, hvor der 
også er servering ude og inde. Alle vælger dog at sidde ude i 
det fantastiske flotte sensommervejr. Menuen er naturligvis i 
høj grad lagt an på et af øens hovedprodukter – silden, der serveres i alle afskygninger, lige 
fra en almindelig røget sild til Sol over Gudhjem. 
Med det formål at se et af Bornholms meget store stenbrud tangerer turen lige Rønne for at 
køre mod øst indtil vi drejer fra ved Knuds Kirke. Der er faktisk flere stenbrud i området, men 
for vores vedkommende går vi ind til det brud, der kaldes Stubbeløkken. Man må nok sige, at 
det er sjældent at se et så stort hul i jorden her i Danmark. Det var ret imponerende. 
Vi fortsætter mod nordøst gennem Almindingen for at komme op til Østerlars Rundkirke. Af 
Bornholms fire rundkirker er Østerlars den ældste, ligesom den skiller sig ud ved at midtersøj-
len er bygget som en hul cylinder. Kirken er bygget i flere stokværk og især det øverste viser 



at dette har været udformet til forsvarsmæssige formål. Nævnes skal også det nuværende 
kegletag, der bæres af et virvar af støttespær med den lodrette 
’konge’ i midten. Som en fast tradition på vore ture blev der 
efter besøget serveret kaffe og ’Drømmekage fra Fjerritslev’ til 
alle ude på parkeringspladsen. Det er nu ikke så ringe at være på 
tur med Steen. 
Herefter går turen forbi Gudhjem for at køre op til 
Helligdomsklipperne. Disse ligger mellem Gudhjem og Tejn og 
er opkaldt efter en hellig kilde, der løber ud for foden af 
klipperne. Det ’livgivende’ vand bragtes tidligere op til 

mennesker, som har valfartet til stedet i håb om helbredelse – især omkring Sct. Hans. Det er 
også her oven for Helligdomsklipperne, at Bornholms flotte kunstmuseum har fået sin 
placering. Der var derfor frit valg, om man ville gå på museum eller tage turen ned til foden af 
klippen. Sidstnævnte tur er faktisk ret så anstrengende, også selvom der er trapper et langt 
stykke af vejen. Nogle få valgte bare at tage halvvejen, men blandt de, der tog hele turen, var 
der mere end én, der fik sved på panden.     
Det havde således været en lang og begivenhedsrig dag, så det var velfortjent at komme hjem 
på hotellet for at få sig en slapper, inden man igen kunne sætte sig til bords for at nyde en god 
middag i hinandens selskab. 
 
Onsdag 2. september 

På turens tredje hele dag på Bornholm skal vi udforske den sydlige del af øen. Men den første 
handling er, at køre ind i Ekkodalen for at tage det traditionelle ’familiebillede’ til brug for en 
omtale i El-trikkeren. Bjarne fortæller, at Bornholms natur deler sig markant langs en 
geologisk skillelinje, der strækker sig fra Hasle til Neksø, således at øen nord for denne består 
af klipper, mens den sydlige del er karakteriseret af forskellige aflejringer. Ekkodalen er netop 
en sprækkedal, der er opstået ved forskydninger i undergrunden, og naturligvis skal vi gå en 
tur her langs dette markante landskab. Flot var det, men det var dog ligesom, at klipperne ikke 
rigtigt ville svare igen denne morgen. 
Næste punkt på turen er at køre til Aakirkeby, hvor vi skal se 
Bornholms ældste og største kirke, Aa Kirke. Kirken er opført 
i midten af 1100-tallet, og noget af det første, man bemærker, 
når man træder ind på kirkegården, er det usædvanlige store 
tvillingetårn. Inde i kirken viser Bjarne rundt og fortæller om 
dennes indretning og historie op gennem tiden. Her er det ikke 
mindst den gamle døbefont, der fanger opmærksomheden. 
Fonten er et særdeles flot stykke stenhuggerarbejde, som med 
runeindskrifter hele vejen rundt gør den til en af landets mest 
værdifulde. 
Turen fortsætter nu gennem Pedersker ned til en af Danmarks flotteste strande på Dueodde. 
Denne strand er i modsætning til flere andre steder i landet helt friholdt for biler, hvilket 
bevirker, at man må gå en ret lang tur ad en anlagt gangbro for at komme ned på stranden. 
Selvom man er tæt på havet, er det utroligt så afvekslende som naturen er. Man passerer 
forskellige områder lige fra klitter med især fyrrebevoksninger, til vådområder med mosens 
karakteristiske flora. Sikken en natur og sikke noget kridende hvidt sand at få mellem tæerne 
når man nåede helt ned på stranden. På trods af, at havvandet vist ikke var så varmt som 
vanligt, var der alligevel flere af turens deltagere, der vovede sig ud for at få sandet skyllet af. 
Men hvad med tilbageturen, nu var fødderne jo våde? 
Med det formål at holde frokostpause i Svaneke fortsættes turen mod nord. Men inden vi når 
så langt kører Steen bussen ind gennem Neksø. Her passerer vi forfatteren Martin Andersen 



Neksø`s barndomshjem og efter en smule leden, kommer vi også op forbi nogle af de træhuse, 
som svenskerne skænkede Danmark efter Ruslands urimelige bombardement af Rønne og 
Neksø ved slutningen af 2. verdenskrig. Undervejs fortæller Bjarne lidt om Martin Andersen 
Neksø´s liv ligesom han især omtaler de to berømte romaner ’Ditte Menneskebarn’ og ’Pelle 
Erobreren’. 

På den videre tur gør vi lige stop ved Årsdale Mølle, som er en 
af Bornholms flotteste. Her ved møllen kan man naturligvis 
købe mel og mange andre ting, men det er også spændende at se 
hvorledes man i et lille værksted forarbejder diverse former for 
granit til forskellige ting til salg i butikken. 
Som dagens næstsidste gøremål var der tid til et par timer på 
egen hånd i Svaneke. Man kunne kigge på byen eller måske få 
stillet den værste sult og tørst, der var frit valg. Hjemme på 

Hotel Allinge er der som tidligere nævnt drikkevarer ad libitum i form af øl, vand og vin. Og 
for øllets vedkommende, er det netop Svaneke-øl i tre forskellige varianter, hotellet tilbyder. 
Så hvad var mere nærliggende end at nyde sin frokost på Restaurant Bryghuset, hvilket 
ganske mange da også benyttede sig af blandt flere andre 
muligheder. Der er tillige mange spændende virksomheder i 
Svaneke som f.eks. bolsjekogeriet og glaspusterier ligesom 
byen i sig selv er ganske dejlig at færdes i. Så med andre ord. 
Et par timer var væk på ’ingen tid’. Som det allersidste punkt 
på dagens udflugtsprogram, var også lige tid til et stop i 
Gudhjem. Det var jo kun nogle forholdsvis få, der havde haft 
lejlighed til at se på byen mens de øvrige deltagere var på 
Christiansø. Det så dog ud til, at hovedparten af selskabet hyggede sig med at betragte livet 
nede ved havnen. 
Hermed var tre dejlige dage med mange oplevelser til ende. Dog ikke helt, for selvfølgelig var 
der også aftenhygge med god mad og drikke samt godt samvær denne aften. Dog sad det nok 
lidt i baghovedet. I morgen har vi en lang tur for os hjem til Aalborg, hvilket så betød, at folk 
efterhånden stille og roligt listede til køjs, mens andre holdt lidt længere ud.  
 
Torsdag 3. september. 
Efter at have nydt det sidste gode morgenbord for denne gang, var der afgang fra hotellet kl. 
9.00. Med enkelte variationer var hjemrejsen naturligvis et spejlbillede af udturen. En kort 
bustur til Rønne, hvorfra vi atter sejler med Leonora Christina til Ystad. Så igen i bus til 
Malmø og via Øresundsbroen til Sjælland, hvor vi denne gang gør stop ved Karlslunde for at 
indtage lidt frokost. Herfra går det let og smertefrit over Storebælt, Fyn og Lillebælt frem til 
hovedlandet. ’Vort kjære Jylland’, som kong Christian 9. sagde ved indvielsen af den jyske 
længdebane. Vi passerer broen over Vejle fjord og drejer snart efter over mod landevejen til 
Viborg, idet der venter et godt måltid mad på Cafeteria Kroen i Bredlund. Næsten som var det 
jul, med steg, brun sovs, kartofler og tilhørende rødkål. Under dette måltid holder Erik Fisker 

en ret så rørende tale hvor han takker alle deltagerne for turen. 
Men især fremhæver han hvor glade og trygge, vi er ved at 
køre med Steen, ligesom han roser Bjarne for hans måde at 
lede turen på. Jeg ved ikke hvor du har al den viden fra, slutter 
Erik. 
Også sidste del af vejen hjem forløber uden problemer, og da 
vi er nået så langt, at vi har passeret Viborg, er det så småt 
ved at blive tiden for Bjarne til at sige farvel. Bjarne giver 

også udtryk for, at det har været en dejlig tur, men desværre føjer han til, at det er ved at være 



tiden til, at vi må finde en ny turleder. Selvfølgelig bliver Bjarne også ældre ligesom vi andre, 
men mon han alligevel ikke ændrer mening, når den værste træthed har fortaget sig. Det var 
der i hvert fald bred enighed om at håbe på blandt alle turens deltagere. At Bjarne stadig føler 
sig godt tilpas i Seniorklubben, ses jo tydelig af, at han gerne vil komme tilbage for at holde et 
af sine spændende foredrag for os. 
Også Steen siger tak for turen. Vi er nok ikke så slemme at køre med, som man måske skulle 
tro. Eller også er det fordi, han har vænnet sig til os, hvem ved? Faktisk var det tur nr. 15 som 
Steen kørte med os, når vi tæller det hele med. Steen kørte den første tur med klubben, som 
gik til Schleswig, allerede i 2001, og hvor mange gode oplevelser er det ikke blevet til siden 
da? Oplevelser, som Bjarne også i høj grad har bidraget til i langt de fleste tilfælde. 
Efter en tur på 10½ time holdt det røde lyn, nej, den røde bus atter på Hadsundvej kl. 19.30 og 
vel i Lindholm et kvarter senere. Og som altid var der et sandt leben. Folk, der skulle af, folk, 
der skulle videre, folk, der skulle hentes og folk, der skulle sige farvel. Men sådan er det, det 
kan ikke være anderledes. Tak for turen. 
 

September 2015, Per Andersen. 

 
 
 


