
Alle tidspunkter undtagen afgang fra højskolen er ca. tidspunkter. 
 
 
 
Mandag 13-16.  Almindingen. (7.8 km i rask trav: 1.30+1=2.30 timer) 
 
Afgang fra Højskolens store træ   13.00 
Jagthuset, Ekkodalen, Gamleborg, Rytterknægten 
Kaffebus med vand    14.30-15 
Rytterknægten, Dronningestenen, Jægergrotten, Jagthuset, Højskolen 
 
Vi går igennem Ekkodalen, øens største sprækkedal, som ligger på kanten af Danmarks 3. største skov. 
Almindingen er rejst af Holtzførster/Skovridder Hans Rømer på almenhedens tidligere græsnings arealer i 
Højlyngen. Turen går videre til en af landets ældste bygninger og ældste stenbygning på Bornholm: 
Gamleborg – en tilflugtsborg fra 1100-tallet. 
Herfra vandrer vi op på Rytterknægten – Bornholms højeste punkt (Danmarks 3. højeste). Her kan man i 
kaffepausen bestige Kongemindet, som øens befolkning rejste i taknemmelighed for Frederik den 7. og 
grevinde Danners besøg 1851. Der er udsyn over det meste af øen til Luftvåbnets radar anlæg lige ved siden 
af. Her er der også anlagt mountainbike spor, og der vil blive etableret et større outdoor-center i de 
kommende år. 
Vi går videre til Dronningestenen og nyder udsigten over det nyetablerede sammenhængende vådområde 
som tiltrækker et rigt fugleliv. 
Og herefter går turen forbi Jægergrotten og Jagthuset retur til Højskolen. 
 
 
 
Tirsdag 10-16.  
Hammerknuden-Vang (evt. Ringebakkerne). (10.3 km (evt +) i rask trav: 1.30+1.30=3 timer 
Hammerknuden-Hammershus-Besøgscentret 
 
Afgang fra Højskolen  10.00 
Sandvig Strand - Hammerhavn   10.30-12.15   
Madpakkebus med vand og kaffe   12.15-13    (se evt fotostaterne i gæstehuset) 
Hammerhavn – Ringebakkerne  13- 15.45 
Hammerhavn – Hammershus  13.30-14 
Afgang Hammershus  15.30 
Afgang Ringebakkerne  15.45 
 
Vi går ad den gamle redningssti fra Osandbugten til Sænehavn. Undervejs passerer vi Bornholms nordligste 
punkt, sprækkedale, isskurede klipper, små fiskelandingspladser, og ruinen af et kapel fra middelalderens 
storhedstid med sildefiskeri og sildemarkeder, hvor der blev handlet med de tyske Hansasteder. 
Inden frokosten ser vi Opalsøen (et stort reetableret stenbrud) og Hammersøen, som rummer 
friluftsaktiviteter som: Danmarks længste svævebane, rappelling og lystfiskeri. 
Efter frokosten går det ene hold videre ad redningsstien over Finnedal Klippeløkke, til Vang Havn og videre 
til Ringebakke stenbruddene, hvis sidste store opgave var at levere sten til Storebæltsbroen. 
 
Det andet hold indtager Hammershus fra kystsiden. Her fortælles om livet på borgen fra middelalder til 
1700-tallet. Vi ser også på levende fortidsminder i form af gamle kulturplanter. Der er mulighed for at 
opleve besøgscenteret inden vi skal med bussen. 
 



 
 
Onsdag 10-16. Dueodde – Nexø Havn/Cafe Fiku Miku. (12,1 km  i rask trav: 1.30+1.30=3 timer) 
 
Afgang fra Højskolen  10.00 
Dueodde - Snogebæk   10.30-12.15   
Madpakkebus med vand og kaffe   12.15-13.00 
Tid på egen hånd  13.00-13.45 (bade, shoppe)  
Snogebæk-Nexø  13.45-15.30 
Afgang med bus til Højskolen  15.45 
 
Vi starter på Dueoddes fine hvide sand. Et landskab som er meget anderledes end Nordbornholms klipper 
og Midtbornholms bakker. Hvor kommer sandet fra? Hvordan bevæger det sig rundt i området? Og hvilket 
plante og dyreliv giver dette landskab mulighed for? 
Vi vandrer mod Snogebæk hvor vi spiser frokost. Her er der mulighed for at bade fra den smukke Ø-havn, 
se Danmarks ældste redningsbåd fra 1852, købe en is eller shoppe lidt i de mange sommerbutikker i den 
aktive lille by. 
Så er det videre over Balka-bugtens flade sandstrand til Balkalyngen med rullestensstrand og krater-røser. 
Vi går forbi den lille bitte Balka Havn og langs Langeskanse (600 meter), forbi fuglereservatet og til Nexø 
Havn (som var Danmarks 4. største fiskerihavn indtil 1990). Vi passerer også Martin Andersen Nexø museet. 
 
 
 
Torsdag 10-16. Saltuna/Hvide Hus – Svaneke. (11,5 km i rask trav: 2+1=3 timer) 
 
Afgang fra Højskolen  10.00 
Hvide Hus – Listed   10.30-12.45   
Madpakkebus med vand og kaffe   12.45-13.30 
Listed – Svaneke  13.30-14.30 
Tid på egen hånd.  14.30-15.45   (Svaneke Øl, røgeri, bade, shoppe) 
Afgang med bus   15.45 
 
I starten af turen passerer vi det legendariske Randkløveskår. Herefter følger vi den smukke kyststi gennem 
de små fiskerlejer Ypnasted og Bølshavn, forbi hilsestenen Hellig Kvinde til Listed, hvor vi spiser frokost. 
Landskabet, å-udløb, urterne og de varme klipper sætter en særlig sydlandsk stemning. 
Vi går ad klippestien langs Svanekes Nordskov til den lille Vigehavn, hvorfra vi kan se Utzons vandtårn. 
Videre forbi røgeriet med de 5 skorstene til Svaneke Havn. Herfra kan man selv gå på kulturhistorisk og 
smagsmæssig opdagelse i de gamle gader, butikker, cafeer, og hos fødevareproducenter i den smukke 
købstad, som i 1974 fik europaguldmedalje for sit fine bevaringsarbejde. 
 
 
 
Fredag 10-16. Helligdomsklipperne – Gudhjem. (8,6 km i rask trav: 2.30+0.30=3 timer)   
 
Afgang fra Højskolen  10.00 
Helligdomsklipperne- Salene.   10.30-13.00 
Madpakkebus med vand og kaffe   13.00-13.45 
Salene-Gudhjem.   13.45-14.15 
Tid på egen hånd.  14.15-15.45   (Oluf Høst, røgeri, bade, shoppe) 
Afgang med bus   15.45 



 
Vi går forbi Bornholms Kunstmuseum og ned til de kendte Helligdomsklipper. Vi står 20-30 meter over 
havet og ser ud over de forrevne klipper med Sorte gryde, Tørre ovn og Lyseklippen. 
Redningsstien fører os op og ned og ind og ud af fugtige sprækkedale og tørre vindblæste klipper. Vi 
passere den gamle strandfogedgård som i dag er cafe. Landskabet, den urørte kystskov og 
plantesammensætningen ændrer sig og spiller op imod bakket landbugtsjord på nordsiden af øen – 
bemærk den stille passage gennem det lille stykke nåleskov med tykt, blødt underlag af nåle på stien. 
Vi spiser frokost i Salene bugten. Et område som op igennem historien har huset både gamle kraterrøser, et 
badehotel, iskiosk, shelterplads og gode muligheder for lystfiskeri. 
Efter frokost vandrer vi det sidste stykke til Gudhjem. Vi passerer Hestestenene (3 bautasten), klippepartiet 
Røverborgen, Prinsessehaven, den lille havn Nørresand og skuer op mod højdedraget Bokul over Gudhjem 
by. 
Fra Gudhjem Havn kan man selv gå på opdagelse i byens stejle gader. 
 
 
 


