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VÄLKOMMEN TILL BORNHOLM!
Med Bornholm i sikte kan du känna en speciell bris som kommer inne från klippan. Det är historiens 
vingsus och när du seglar mot Bornholm seglar du på samma vågor som vikingar, pirater, korsriddare 
och handelsfartyg har korsat i över 1 000 år. Bornholms strategiska läge i inseglingen till Östersjön har 
betytt att ön alltid har haft en framträdande och viktig roll på alla sjökort.  
Det är inte bara vår dags seglare som lockas av Bornholms rikedomar. Under historiens gång har Born-
holm därför stått värd för många illustra och mytomspunna gäster – både välkomna och objudna. Vissa 
har berikat ön, medan andra har vållat död och förstörelse.
Det bestående är att Bornholm kan bjuda på unika upplevelser med vittnesbörd om tidigare gästers 
besök. Öns invånare och bastioner var nödvändiga, för Bornholm har alltid varit ett viktigt mål för makt-
havare i östersjöområdet.  
Seglar du in i Hammerhavn, möts du av Hammershus som tornar upp sig högt ovanför. Detta är norra 
Europas största borgruin, och när det begav sig och borgen var nybyggd och intakt, användes den bland 
annat för att samla stora härar som drog på korståg mot de hedniska baltiska staterna. 
När du seglar in i Gudhjem, anlöper du en hamn som även var känd av vikingarna. I dag är Gudhjem ett 
av Danmarks rikaste fyndområden när det gäller vikingabebyggelser. Vikingarnas skatter finns ännu kvar 
på ön liksom även spåren efter de tungt lastade handelsfartygen. Med jämna mellanrum hittar man fan-
tastiska silverskatter eller ovärderliga mynt från fjärran länder som Arabien, England och Nederländerna. 
Dessa skatter har i orostid gömts i den bördiga svarta myllan, medan andra framträdande lämningar 
vittnar om Bornholms överflöd av forntidsminnen. 
Bornholms läge på den fenoskandiska randzonen har gett ön dess helt unika natur. Denna utgör även 
grunden för de naturhamnar där dagens hamnar på Bornholm ligger än idag. Inom 15 km från en hamn 
på Bornholm är det möjligt att uppleva alla naturtyper som hör norra Europa till. På själva förkastnings-
zonen, som är frilagd vid NaturBornholm, kan man stå med ena benet på den skandinaviska berggrun-
den och det andra benet på den tolv miljarder yngre berggrunden som tillhör det europeiska låglandet. 
Detta har resulterat i de måleriska klippkusterna på norra Bornholm och de kilometerlånga kritvita sand-
stränderna på öns södra sida.
Det som fulländar detta paradis för fritidsseglare är öns inte mindre än 20 vackra hamnar som alla väl-
komnar gästande båtar med öppna armar.  Du kan välja mellan en spännande och lockande mix hamnar, 
med  allt ifrån unika stadshamnar, idylliska fiskelägen och hamnar inbäddade i storslaget vacker natur. 
Detta kombinerat med att Bornholm under senare år har blivit en gourmet-ö och världskänd för en rad 
lokala specialiteter, innebär att vi på Bornholm gör allt för att gästseglare ska njuta maximalt vid sitt 
besök på vår ö och vilja återvända hit år efter år. Som om inte det vore lockande nog, är Bornholm dess-
utom den plats i Danmark som har flest soltimmar. 
Upplev Bornholm och den drygt 140 km långa kuststräckan som alltid finns på max en dagsseglats 
avstånd, oavsett om du seglar från övriga Danmark, Sverige, Tyskland eller Polen.
Den typiskt bornholmska hamnen är utsprängd ur själva klippan, i centrum av ett unikt samhälle som 
kännetecknas av de vita rökeriskorstenarna där man röker ”havets sølv” (sill) till de kända ”gyldne born-
holmere” (böckling). Men här finns även moderna fritidshamnar med alla faciliteter, handelshamnar och 
de mycket speciella öhamnarna.
Inne på ön väntar också garanterat unika upplevelser. Överallt på ön hittar du spåren efter dem som har 
besökt Bornholm under de senaste 1000 åren och kan besöka en rad sevärdheter och njuta av olika 
former av konsthantverk. Detta är bara ett axplock av alla de spännande möjligheter som står besökarna 
till buds på solskensön Bornholm.
Ingen tur till Bornholm är komplett utan en avstickare till ögruppen Ertholmene som ligger ca 10 sjömil 
nordost om Bornholm. Naturhamnen mellan öarna Christiansø och Frederiksø är en del av världens för-
sta flottbas som anlades för att skydda Danmark mot den svenska flottan. I dag är detta ett av Europas 
vackraste, mest unika och välbevarade samhällen där de runt 100 bofasta invånarna alla bor i K-märkta 
hus. Ett besök på Ertholmene ger garanterat en upplevelse som är svår att klä i ord, den måste helt 
enkelt upplevas på plats.
Bornholm bjuder även på rofyllda vikar med härliga sandstränder, där det är vackert att ligga för ankar. 
Eller dramatiskt lodräta klippor i naturhamnar och vikar, där båten precis som i skärgården, ligger förtöjd 
vid klippan medan den aromatiska röken från grillen stiger upp mot den blå himlen.
Från klipporna i norr till stränderna i söder finns det alltid möjlighet till storslagna upplevelser, både för 
barn och vuxna, oavsett väder. Men de många soltimmarna sätter förstås lite extra guldkant på tillvaron 
på Bornholm. 
Fra Klipperne i nord til strandene i syd er der altid mulighed for store oplevelser, både for børn og voksne 
uanset vejret, men de mange solskinstimer er naturligvis en ekstra kvalitet. 

Välkommen till Bornholm
Bornholms hamnar · web: havne.bornholm.dk
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Rinnande kallt vatten 

Eluttag (220V)

Dusch

Toalett

Tvättomat

Serviceautomat

Kran/mastkran

Ramp

Stapelbädd

Varv

Motorverkstad

Segelmakare

Klubbhus el. likn.

TV

Dykluft

Cykeluthyrning

Biluthyrning

Cafeteria el. restaurang

Provianteringsmöjlighet

Båtutrustning

Bensin

Diesel

Gasol

Internet

Defibrylatory

Symbolförklaringar:

Alla Bornholms hamnar strävar efter att erbjuda de bästa 
faciliteterna för en fin semester, t ex toalett, dusch, dricksvatten 

och el samt på många platser även trådlöst internet 
(se symbolerna för respektive hamn).

I de fall faciliteterna inte finns direkt på kajen anges avstånd från 
kajen. Om du behöver anlita motorverkstad, segelmakare, båtvarv 

eller mobil kran kontaktar du hamnvärden, 
som förmedlar kontakten med önskat företag. 

Karta: 180, 181, 188 & 189
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Rønne H
avn

M
unch Petersensvej 2 · 3700 Rønne

Vanddybder: Der henvises til den danske havnelods!

VHF 16, 12
Telefon: +45 56 95 06 78
www.roennehavn.dk
roennehavn@roennehavn.dk
Søkort: 189, 180 & 188

Den gamle bydel, Bornholms Museum, 
Hjorths Keramikfabrik, Erichsens Gård, 
Forsvarsmuseet Kastellet 500-1000m

200 m

Call

Rönne hamn är Bornholms största  
fiske- och färjehamn. 
Besökande fritidsbåtsseglare hänvisas 
till Nörrekås, Rönnes gästhamn, ca en 
sjömil norrut.

UTFLYKTSMÅL:
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200 m

Max.d.: 3 m

Den gamle bydel 
Bornholms Museum
Hjorths Keramikfabrik 
Erichsens Gård 
Forsvarsmuseet Kastellet 
500-1000 m 

Rønne Lystbådehavn/N
ørrekås

Bådehavnsvej 13 · 3700 Rønne

Tel. +45 56 92 23 20
RoenneLystbaadehavn@brk.dk

Call

Centrum ligger bara 400 m från hamnen, 
och Bornholms ”huvudstad” erbjuder allt 
som båtfolk kan behöva när det gäller 
shopping, restauranger och kaféer. Staden 
är också knutpunkt för all busstrafik på ön, 
och på två minuters avstånd från hamnen 
kan man hyra cykel och bil. I och omkring 
Rönne hittar du bland annat simhall, fina 
badstränder, 18-hålsgolfbana, bowlinghall, 
musikcentrum, teater och biograf.

UTFLYKTSMÅL:

Modern gästhamn med ca 70 gästplatser, 
servicehus från 1992 med samtliga facilite-
ter inkl toalett och dusch, mynttvättmaskin, 
sällskapsrum, hamnkontor, serviceautomat 
med aktuella väderprognoser. Lekplats, 
badstrand med badbrygga och område 
under tak med bänkar/bord och grillplat-
ser. Det finns el och vatten på alla bryggor 
och utom på platser med röd skylt är du 
välkommen som gäst. De inre bassängerna 
får också användas av mindre motor- och 
segelbåtar. Hamnen är enkel och säker att 
anlöpa, men de två markeringarna som an-
ger ett stort rev ca 1,5 km norr om hamnen 
ska respekteras, då vattendjupet över revet 
bara är ca en meter. 
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Tel. +45 56 92 23 22
HasleHavn@brk.dk

Grønbechs Gård 400 m 
Museumsrøgerierne 1 km 
Rubinsøen 2 km
Columbus: udstilling af bådmotorer 
Havnebad på havnen
 

Max.d.: 4,5 m

H
asle H

avn
H

avnen 23 · 3790 H
asle

1 km

Call

Stor hamn som är en aktiv fiskehamn- 
2012–13 investerade man över 25 miljo-
ner DKK i hamnen vilket bland annat har 
resulterat i Danmarks vackraste hamnbad, 
sänkning av kajer och en förbättrad ka-
nalmiljö. Hasle Havn har blivit centrum för 
kajaksport och det finns möjlighet att hyra 
kajak i hamnen. Hasle erbjuder goda shop-
pingmöjligheter och bra restauranger, däri-
bland det nya livstilskaféet i hamnen och 
det spännande aktivitetsområdet. Här finns 
även ett museirökeri i den södra änden av 
den nya kanalen och ett splitternytt marin-
museum, Columbus, vid kanalinloppet.   
I staden finns dessutom kulturhuset Grøn-
bechs Gård som har olika utställningar med 
konsthantverk m.m.

UTFLYKTSMÅL:

Utöver den nya stadsstranden, där man 
har byggt ett ”vildmarksbad”, finns det sö-
der om hamnen härliga sandstränder och 
vidsträckta skogsområden med ler- och 
kolbrott som bland annat vittnar om Hasle 
klinkers spännande kulturhistoria. Norr om 
hamnen börjar Bornholms klippkust. 
Hamnens moderna servicebyggnad inne-
håller sällskapsrum med trådlöst internet, 
tvättstuga samt serviceautomat med aktu-
ella väderprognoser och kod till dusch och 
toalett. Hamnen är säker att anlöpa dygnet 
runt, oavsett väder. I hamnen finns det alltid 
gott om plats för gästande båtar och här 
ligger man väl skyddad om solskensön nå-
gon gång skulle råka bjuda på dåligt väder.
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H

elligpeder H
avn

Teglkåsvej 14 · 3790 H
asle

Jons Kapel 2 km 
Blåskinsdalen 3 km 
Ringebakkerne 4 km

Tel. +45 56 96 47 98

Max.d.: 1,8 m

Call

UTFLYKTSMÅL:

Mysig liten hamn i ett unikt fiskeläge med 
stort kulturhistoriskt värde, där gästande 
båtar kan få plats i yttre bassängen.
Byggnaderna runt hamnen, t ex ”havnehyt-
ten” och de öppna rökeriskorstenarna, ut-
gör tillsammans med de små husen och det 
omkringliggande landskapet en storslagen 
inramning när du njuter av lugnet, stillheten 
och den vackra solnedgången. 
Kan anlöpas vid lugnt väder och endast i 
dagsljus.



Tel. +45 56 96 91 80

Max.d.: 2 m

Jons Kapel 1 km 
Blåskinsdalen 2 km 
Ringebakkerne 3 km

5

Teglkås H
avn

Teglkås · 3790 H
asle

Call

Detta lilla fiskeläge är en kulturell pärla, där 
gästande båtar är välkomna i yttre hamnen 
och på lediga platser i inre hamnen. Den 
nya bryggan i yttre hamnen ger mer ro i 
hamnen och utnyttjas flitigt som badbrygga 
av områdets fastboende och besökare. 
Hamnen utgör en perfekt inramning för att 
njuta av lugnet och den fantastiska solned-
gången vid Bornholms västkust. 
Hamnen kan anlöpas vid lugnt väder och 
i dagsljus, men man måste vara uppmärk-
sam på de stora stenarna norr om inlop-
pet.

UTFLYKTSMÅL:
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Vang H

avn
Vang 99 · 3790 H

asle

Vandmølle 500 m
Vang Pier og 
Stenbruddet 1 km 
Pissebæk 1 km
Finnedalen 2 km
Teknisk Samling 3 km 
Borrelyngen 2 km

Tel. +45 56 96 92 69 / +45 40 23 57 79
hans.kapel@mail.dk

Max.d.: 3 m

Call

Hamnen kan anlöpas dygnet runt, dock 
inte i hård nordvästlig vind.  Men har du väl 
anlöpt hamnen och är i mittbassängen, är 
hamnen säker oavsett vindförhållanden. 
Hamnen har tre bassänger. I de två bas-
sängerna längst söderut finns det alltid 
plats för gästande båtar. 
I nära anslutning till hamnens toaletter och 
duschrum finns en grillstuga som står till 
gästseglarnas förfogande. Hamnkiosken 
Bixen håller öppet under sommarmåna-
derna.
Vang, som ursprungligen är ett fiskeläge, 
har fungerat som utskeppningshamn för 
granit, som fram till för några år sedan 
bröts i Ringebakkerne. Ett synligt minne 
om senare tiders granitproduktion är ”Vang 
Pier” söder om staden, som nu även rym-
mer en mindre sandstrand samt hoppfacili-
teter. Historien om områdets granitbrytning 
och produktion kan du ta del av i den lilla 
stråtäckta byggnaden i hamnen

Det lilla samhället klättrar måleriskt uppför 
de branta klipporna. Platsen genomsyras 
av lugn och ro, och erbjuder trevliga mat-
ställen och vandringsturer till bl a natur-
områdena Slotslyngen och Ringebakkerne 
med många nedlagda stenbrott.
Hamnen är definitivt värd ett besök. Bland 
platsens sevärdheter kan nämnas öns enda 
bevarade vattenkvarn med överfallshjul och 
konstnären Peter Bonnéns bro över klyftan 
vid stenbrottet söder om hamnen. Det finns 
ett galleri och en skulpturpark i hamnom-
rådet.
500 m norr om hamnen utgör Pissebäcken 
Danmarks högsta vattenfall, som ibland 
torkar ut till följd av den långa, soliga born-
holmska sommaren.

UTFLYKTSMÅL:
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H
am

m
er H

avn
H

am
m

erhavnen Sæ
nevej · 3770 A

llinge

Tel. +45 56 92 23 24
HammerHavn@brk.dk

Hammersø 500 m 
Hammer Fyr 1 km 
Hammershus Ruiner 
og Museum 2 km 
Slotslyngen 2 km 
Bådfart til Våde Ovn
GranitevetyretMax.d.: 3 m

Call

Denna hamn, som tidigare var utskepp-
ningshamn för granit, ligger vackert inbäd-
dad i ett av Bornholms mest natursköna 
områden, vid foten av borgruinen Ham-
mershus. Här har man investerat över 25 
miljoner DKK, vilket bl.a. har resulterat i en 
hamn med vackra granitinfattningar, helt 
nya servicefaciliteter och kafé. Vidare kan 
du få veta mer om den spännande period 
i hamnens historia då graniten sysselsatte 
över 300 personer. Gästseglare välkomna i 
hela yttre bassängen samt på lediga platser 
i inre hamnen.
Hammerhavnen erbjuder varken stadsliv el-
ler moderna servicefaciliteter, men den är 
en otroligt vackert belägen hamn i fantastisk 
natur. Hamnen är en perfekt utgångspunkt 
för vandringar i Slotslyngen eller på Ham-
merknuden. 
Oavsett om man är intresserad av naturen, 
de nedlagda stenbrotten eller Nordens stör-

sta borgruins spännande historia, så är plat-
sen på många sätt unik.
En tur med hamnens sightseeingbåt gui-
dar passagerarna i områdets spännande 
natur och höjdpunkten nås när båten strax 
söder om Hammerhavnen seglar in i en av 
fågelfjällets djupa grottor.  Gillar du guidade 
sportfiskeutflykter tar den lokala trolling-/
pilkebåten gärna med dig ut på en fisketur. 
Hammerhavnen är också en spännande 
plats för sportdykare med unika dykarupp-
levelser, bl.a. Nordeuropas största dykbara 
vrak och Hammerknudens grottor där det 
går att dyka djupt in i Hammerknuden. 
Några få hundra meter från hamnen hittar 
du Hammersøen som är Bornholms största 
sjö och här finns både grillstuga och utsikts-
plats. Du kan också ta en tur med Danmarks 
längsta linbana som går fram till Opalsjön. I 
hamnen finns en liten sandstrand. Sandvig 
är det närmaste samhället (2 km).

UTFLYKTSMÅL:
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Sandvig H

avn
Strandprom

enaden 20 · 3770 A
llinge

800 m

Langebjerg 1 km 
Hammerknuden 1 km 
Hammer Odde Fyr 2 km 
Salomons Kapel 2 km
Tirsdagsmarked

Tel. +45 56 92 23 26 
SandvigHavn@brk.dk

Max.d.: 1,5 m

Call

Trevlig liten hamn där gästande båtar är väl-
komna. Hela yttre hamnen står till gästseg-
larnas förfogande, och även lediga platser i 
inre hamnen får utnyttjas.
Hamnen är belägen alldeles intill en av 
Nordbornholms bästa sandstränder, i en 
spännande stadsmiljö med goda möj-
ligheter till shopping och restaurangbesök. 
Sandvik är rätta stället att besöka för den 
som söker småstadsliv, fina badmöjligheter 
och lugn och ro, samt en bra utgångspunkt 
för vandringar på exempelvis Hammerknu-
den och Langebjerg.
Hamnen kan anlöpas dygnet runt, dock 
inte vid hård pålandsvind. Inseglingsleden 
är markerad med två gröna ljus.
I hamnens sällskapsrum med kokvrå har 
du en fantastisk utsikt över hamnen och 
Östersjön.

UTFLYKTSMÅL:



Tel. +45 56 92 23 28
AllingeHavn@brk.dk

Max.d.: 3,9 m

9

A
llinge H

avn
H

avnegade · 3770 A
llinge

800 m

Madsebakke Helleristningsfelt 1 km 
Moseløkken Stenbrudsmuseum 2 km 
Olsker Rundkirke 5 km 

Call

En typisk Bornholmshamn, utsprängd ur 
berget. Den bortsprängda graniten har an-
vänts vid uppförandet av den gedigna ham-
nen och dess beläggningar.
Hamnen, som 2013 fick en plats på kartan 
då den var skådeplats för Folkemødet med 
hela 60 000 deltagare, ligger i stadens cen-
trum omgiven av en spännande stadsmiljö 
med mycket goda shoppingmöjligheter och 
bra matställen, inte minst fiskrestauranger, 
alldeles vid kajen. Cafékulturen är påtaglig 
ända nere på kajen och kulminerar med 
jazzfestivalen under vecka 28.
Gäster är välkomna i hela hamnen, som är 
så välbesökt att man under högsäsongen 
– trots det blygsamma antalet hemmabåtar 
– kan promenera över den inre hamnbas-
sängen på de gästande båtarna. Mellan yt-
ter- och innerbassäng finns en kulturhisto-

riskt intressant hamnport som stängs vid 
hård pålandsvind. Hamnen har nya dusch- 
och toalettfaciliteter och serviceautomat 
med aktuella väderprognoser samt kod för 
dusch, toalett och trådlöst internet.
Under perioden 1/10–1/5 öppnas och 
stängs porten dock endast på vardagar un-
der normal arbetstid. Hamnen kan anlöpas 
dygnet runt. Ett svart klot eller tre tända 
röda lanternor ovanför varandra anger dock 
att hamnen är stängd.
Inseglingsledens två gröna lyktor samt 
sjömärken visar säker farled in i hamnen. 

UTFLYKTSMÅL:



Tel. +45 56 92 23 32 
TejnHavn@brk.dk
Søkort: 189

Golf 5 km 
Storedal 2 km 
Stammershalle 3 km 
Døndalevandfaldet 5 km 
Bornholms Kunstmuseum/
Helligdomsklipperne 6 km

Max.d.: 5 m

10
Tejn H

avn
H

avnen 3 · 3770 A
llinge

500 m

Call

Hamnen är en av öns större hamnar och en 
aktiv fiskehamn som bjuder på många trol-
lingaktiviteter.
2014 samlas över 330 gästande trolling-
båtar i hamnen för att delta i ”Trollingma-
ster Bornholm”, en tävling där det både 
gäller att fånga flest laxar och den största 
laxen. Bortsett från de fyra dagar då detta 
evenemang äger rum har hamnen gott om 
plats för gästseglare som är välkomna i alla 
bassänger. Hamnen har serviceautomat 
med aktuella väderprognoser samt kod för 
dusch, toalett och trådlöst internet. 
Tejn kan erbjuda i stort sett allt som gäst-
seglare behöver, har finns förutom stormar-
knad, specialbutiker och matställen även 

servicefaciliteteter som exempelvis stor 
stapelbädd, varv, båtelektriker, båtmotor-
verkstad, segelmakeri, skeppsfournering, 
mynttvättmaskiner m.m. Vid hamnen finns 
det goda möjligheter att ta sig ett dopp i 
Östersjön och grilla med vacker utsikt över 
klippkusten norr och söder om hamnen. 
Om andan faller på kan detta kombineras 
med ett besök på vildmarksbadet eller i den 
vedeldade bastun.
Tejn hamn är den hamn som ligger närmast 
Bornholms konstmuseum och den mycket 
spännande Rö golfbana.

UTFLYKTSMÅL:



11

G
udhjem

 N
ørresand H

avn
Ejnar M

ikkelsensvej 21 · 3760 G
udhjem

Tel. +45 56 92 23 36
NoerresandHavn@brk.dk

Max.d.: 3,5 m

Scala Bio 400 m
Gudhjem Museum 700 m
Gudhjem Svømmehal 1 km 
Middelaldercentret 5 km 

500 m

Call

I den västra hamnen – Nørresand – finns 
det gott om plats för gästande båtar, de 
flesta platser är dock något besvärliga vid 
kraftig nordvästlig vind.
Gudhjem bjuder på fina promenader, bl.a. 
längs stadens pittoreska kullerstensgator 
där den sydländska atmosfären alltid är 
närvarande eller längs de gamla räddnings-
stigarna öster och väster om hamnen.
 ”Sol over Gudhjem” är en jättestor kock-
tävling som arrangeras varje år i Gudhjem, 
men det är även namnet på en lokal specia-
litet bestående av böckling på rågbröd med 
lök, ägg och rädisor. Kanske har rätten fått 
sitt namn på grund av att man i Gudhjem 
runt midsommar kan få se solen både gå 
upp och ned i havet.

UTFLYKTSMÅL:
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G

udhjem
 H

avn
Ejnar M

ikkelsensvej 21 · 3760 G
udhjem

500 m

Østerlars Rundkirke 6 km
Færge til Christiansø, turbåd til 
Helligdomsklipperne

Tel. +45 56 92 23 36
GudhjemHavn@brk.dk

Max.d.: 3,5 m

Call

Gudhjems hamn är en äkta bornholmsk 
hamn,
utsprängd ur den klippa som brant tornar 
upp mot Bokuld, vilket bidrar till att ge 
hamnen och staden en i det närmaste syd-
ländsk prägel.
Från östra hamnen går det flera dagliga 
förbindelser till Christiansø och här finns 
även möjlighet att åka på en guidad tur 
till Helligdomsklipperne och Bornholms 
Kunstmuseum med utflyktsbåten Thor som 
precis har firat sitt 100-årsjubileum. Staden 
är en riktig turistort som sjuder av liv och 
bjuder på massor av matställen, levande 
musik, shopping, biograf, simhall, gallerier, 
konsthantverk bl.a. glasblåseri och muséer. 
Oluf Høst Museet ligger t.ex. alldeles vid 
den västra hamnen. Klockan tio intensi-
fieras stämningen i hamnen, man sjunger 
dagens sånger från ”Danske sangskat” 

samtidigt som dagens första färja till Chri-
stiansø avgår.
Klipporna runt hamnarna används flitigt för 
att avnjuta allt från böcklingar från rökeriet 
i hamnen, solbad, dopp i den blå Östersjön 
till den vackra solnedgången.
I den östra hamnen är gästande båtar väl-
komna i alla bassänger. Dock är två kajer 
reserverade för Christiansø-färjorna och ut-
flyktsbåten Thor.  Det finns som regel alltid 
plats för alla, dock reduceras kapaciteten 
vid pålandsvind då det finns en port mellan 
inner- och ytterbassängen som stängs när 
pålandsvinden överstiger 10 sekundmeter. 
Hamnen har nya dusch- och toalettfacili-
teter och serviceautomat med aktuella vä-
derprognoser samt koder för dusch, toalett 
och trådlöst internet.

UTFLYKTSMÅL:



Store Tårn 100 m, Lille Tårn 500 m

DK-3760 gudhjem · Tel. +45 40 45 20 14

Max.d.: 3,5 m
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C
hristiansø

C
hristiansø · 3760 G

udhjem

Christiansø är så unik att det är omöjligt att 
göra ön rättvisa i en kort text,
detta är ett ställe som måste upplevas som 
en del av en fulländad segelsemester till 
Bornholm.
Christiansø är ett helt samhälle bestående 
av ca 100 bofasta invånare, bosatta på 
var sida om den vackra naturhamnen som 
bildas mellan Christiansø och Frederiksø, 
Ett helt samhälle med bland annat ”kro”, 
kyrka, polis, skola, köpman med bageri, 
post, museum, gallerier, församlingshus 
och butik där Christiansøs kända kryddsill 
framställs och säljs. Ön är självförsörjande 
med elektricitet och har egen vattenförsör-
jning som under århundraden har bestått 
av insamlat regnvatten från öppna brunnar. 
Under senare år har dock denna metod fått 
kompletteras med borrade brunnar och 
vatten transporterat från Bornholm.  Alla 
byggnader på ön är K-märkta och tidigare 
låg här ett stort fästningsverk. Hamnen 
har två inseglingsleder, en på var sida om 
svängbron och är delad i en syd- och nord-
hamn. Gästande båtar är välkomna i båda 
hamnarna, nordhamnen har dock endast 
ett fåtal platser. 

Hamnen kan anlöpas dygnet runt, och 
har alltid en inseglingsled där vinden inte 
hindrar anlöp. Kraftig vind direkt in i in-
seglingslederna kan vålla vissa bekymmer 
i hamnen. Om hamnen inte kan anlöpas 
hissas ett svart klot och tre röda lanternor 
tänds. Öns helt unika atmosfär startar dock 
först vid ”femträffen” på ”kroen”, som en 
markering av att nu har alla ”tretimmarstu-
rister” gett sig av från ön. Ett besök på ön i 
egen båt är ett minne för livet.

UTFLYKTSMÅL:
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M

elsted H
avn

M
elsted by 2 · 3760 G

udhjem

Melstedgård Landbrugsmuseum 300 m
Baltic Sea Glass 3 km
Stavehølvandfaldet 4 km

Tel. +45 56 48 53 00

Max.d.: 1,1 m

500 m

Call

Melsted är ett gammalt fiskeläge med en 
skyddad privat hamn, där mindre gästande 
fritidsbåtar är välkomna.
Strax öster om hamnen hittar vi nordkus-
tens största sandstrand på ömse sidor om 
det vackra och anrika badhotellet. Det är 
bara ca 300 meters promenad genom det 
pittoreska lilla fiskeläget till lantbruksmusé-
et Melstedgård som blir platsen för Born-
holms nya centrum för regional matkultur.
Den markerade inseglingsleden på 208 
grader måste respekteras för en säker in-
segling mellan skären.

UTFLYKTSMÅL:
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Listed H
avn

Kirkevej 5 Listed · 3740 Svaneke

Tel. +45 56 49 64 54 / +45 56 49 60 90

Louisenlund 4 km 
Randkløve Skår 5 km 
Brændesgårdshaven /
Joboland 4 km

Max.d.: 2,8 m

Call

Trivsam fiske- och fritidshamn där det finns 
plats för ca 25 gästande båtar som är väl-
komna i alla bassänger. I hamnen finns en 
liten seglarbod som kan nyttjas fritt samt 
tre moderna badrum med golvvärme, tvätt-
maskin och torktumlare. Det lilla trivsamma 
fiskeläget bjuder på ett litet fiskerimuseum, 
keramiker, brukskonst, guldsmed, glaskonst 
och ett mindre kafé/glassbar, gårdsbutik 
samt eget trollingcenter med pilkebåt och 
guidade fisketurer. Ca 300 meter norr om 
hamnen ligger ”Høl”, en vik längst in i en ca 
100 meter bred klippspricka. Viken är lokal-
befolkningens ”hemliga” badplats. Cirka 300 
m öster om hamnen löper Vasebæk ut i ha-
vet. Följer du ån inåt land passerar du förbi 
en mindre vattenverksbyggnad i granit – ritad 
av den danska arkitekten Jørgen Utzon, mer 
känd för allmänheten som den arkitekt som 
ritade operahuset i Sidney. 

UTFLYKTSMÅL:

Från Listed är det cirka 2 km till Bornholms 
upplevelsepark Joboland. Inseglingsriktning-
en på 202,8 grader, som markeras med en 
upplyst fyrlinje, måste respekteras. Hamnen 
kan inte anlöpas vid kraftig pålandsvind.
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Svaneke H

avn
H

avnebryggen 4 · 3740 Svaneke

Svaneke Bryghus 200 m 
Svaneke Stubmølle 1 km 
Brændesgårdshaven / Joboland 5 km
Utzons vandtårn, Havfrisk Fisk

Tel. +45 56 92 23 30
SvanekeHavn@brk.dk

Max.d.: 6,9 m

200 m

Call

att se hur en rad lokala delikatesser tillverkas, 
t.ex. karameller, kola, lakrits, glass, choklad, vin-
gummi, cider, läsk, pasta, pesto och inte minst 
det världsberömda ölet, ”Svaneke Øl”. Här hit-
tar du även allt i fisk bland annat från ett av öns 
största rökerier där du dagen lång kan köpa 
varm böckling.
Staden bjuder dessutom även på shopping, bio-
graf, gallerier och en stor dockteater. Här finns 
vidare flera aktiva konsthantverkare och spän-
nande byggnader som t.ex. Stubmøllen eller det 
kombinerade sjömärket och vattentornet som 
har ritats av den världsberömda danska arkitek-
ten Jørgen Utzon.  Alldeles invid kajen finns bra 
matställen.
Man kan åka ut och fiska med den lokala pil-
kebåten.
Söder om hamnen finns en liten sandstrand, där 
trampolinen är en kul upplevelse för både barn 
och vuxna.
Ett stopp i Svaneke är en unik upplevelse, som 
vid sydlig eller västlig vind kan kompletteras 
med en tur i den lokala skärgården, där man för-
töjer båten direkt i klippan.

Unik och aktiv fiskehamn där projektet 
Havfrisk, som nu finns i hela Nordeuropa, 
inleddes 2011.
Hamnen är utsprängd mitt i ”solskenssta-
den” Svaneke, den stad i Danmark som har 
flest solskenstimmar och som dessutom 
utsågs till landets vackraste köpstad 2013. 
Det är även en stad som bjuder besökare 
på riktigt många aktiviteter. Hamnen fick 
2011 en vågbrytare vilket ger lugn i ham-
nen oavsett vindriktning. Kapaciteten för 
gästseglare ökade tack vare vågbrytaren 
så att det finns riktigt gott om plats, även 
vid pålandsvind. I området mellan den nya 
och den gamla vågbrytaren har man anlagt 
ett badområde med hoppfaciliteter. Sta-
dens turistinformation finns på hamnkon-
toret och här finns nog med inspiration för 
flera års besök och en trappa upp bjuder 
hamnens
sällskapsrum på en storslagen utsikt över 
Östersjön och hamnen. 
I gourmetstaden Svaneke har du möjlighet 

UTFLYKTSMÅL:



Aarsdale Mølle/Granitsliberi 500 m 
Langeskanse 2 km 
Paradisbakkerne 6 km

Max.d.: 2,5 m

17

A
arsdale H

avn
Indenm

arken 22 · 3740 Svaneke

Tel. +45 28 86 31 49
Call

UTFLYKTSMÅL:

Skyddad hamn i ett idylliskt fiskeläge där 
det bedrivs aktivt yrkesfiske.
Årsdale kan bland annat bjuda på attrak-
tioner som öns största holländska kvarn, 
som varje dag med vindens hjälp mal mjöl 
av lokalt odlad spannmål, samt ett aktivt 
sillrökeri där du kan njuta av det bornholm-
ska guldet (böcklingen). Alldeles vid kajen 
har Årsdale fått en mötesplats och daglig-
varubutik, köpmannen tillhandahåller även 
gratis internet till hamnens gäster.
I Årsdale kan du även uppleva hur den born-
holmska graniten förvandlas till smycken. 
Gästande båtar är välkomna i alla bassän-
ger, hamnen har nya toaletter och duschar 
samt tvättmaskin och torktumlare.
Hamnen kan anlöpas dygnet runt, dock inte 
vid hård pålandsvind. Markeringarna i ham-
nen anger säker inseglingsled.
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N

exø H
avn

Sdr. H
am

m
er 10 · 3730 N

exø

200 m 2 km

Tel. +45 56 49 22 50
Info@nexohavn.dk · www.nexohavn.dk

Nexø Museum 500 m
Martin Andersen Nexøs 
Mindestuer 500 m 
Sommerfugleparken 1 km 
Stenbrudssøen 1 km 
Halleklipperne 3 km 
Balka 4 km, Golf 10 km 
Færge til Kolobrzeg              Max.d.: 4,5 m

Call

foten på Sydeuropas berggrund och den 
andra på Nordeuropas berggrund – med 
1,1 miljarder år mellan fötterna!

Nexø Havn önskar alla gästseglare välkom-
na i hamnens fem nordligaste bassänger 
där det finns helt nya faciliteter, däribland 
två trollingramper, tvättstuga, grill och 
rökugn, gratis WiFi samt billiga övernatt-
ningsmöjligheter.
Hamnens läge direkt vid Nexø centrum, om-
given av restauranger, butiker, muséer och 
konsthantverkare m.m. ger en fin inramning 
till de 2870 meter kaj som erbjuder gott om 
plats för fritidsbåtar av alla storlekar. Till-
sammans med den gamla torrdockan, där 
en rekonstruktion av Barken Svanen har in-
letts, bildar de tre nordligaste bassängerna  
den enda större hamn i Danmark gjord av 
sandsten vilket utgör grunden som hamnen 
har sprängts ut ur Nexö hamn är öns stör-
sta fiskehamn, och besökare kan följa med 
den lokala pilkebåten på en tur. Under som-
marmånaderna går det passagerarfärja till 
Polen och hålls en jazzvecka i hela staden.
Här finns dessutom ett stort antal daglig-
varu- och specialbutiker, ett sillrökeri och 
en skeppsfournering. I närheten av hamnen 
finns många spännande platser att besöka, 
t ex Stenbrudssjön med put-and-take-fiske. 
Precis norr om sjön kan man ställa sig över 
den fennoskandiska randzonen, med ena 

UTFLYKTSMÅL:
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Golf 7 km
Dueodde 5 km

Snogebæ
k H

avn
H

ovedgaden · Snogebæ
k · 3730 N

exø
Tel. +45 56 48 86 94 / +45 24 89 65 46

Max.d.: 3 m

UTFLYKTSMÅL:

Unik privat öhamn där gästseglare är väl-
komna både på de få platser som finns i 
själva hamnen och till gästplatserna utan-
för öhamnen, där båten ligger bra skyddad 
i alla vindriktningar förutom vid sydostlig 
vind.
Fiskeläget Snogebæk har utvecklats till en 
turistort som sjuder av liv och där du utöver 
dagligvarubutik även hittar flera special-
butiker, lokaltillverkad glass och choklad, 
konsthantverkare, minigolf och trevliga 
matställen. Norr och söder om hamnen lig-
ger de kilometerlånga fina sandstränderna 
Balka och Dueodde.
Hamnen kan anlöpas dygnet runt, och in-
seglingsleden på 318 grader anger säker 
farled förbi Broens Rev.
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Bakkerne H

avn
Søvangsvej 8 · 3720 A

akirkeby

Tel. +45 56 97 84 40

Golf 4 km
Øle Å 1 km
Slusegård 2 km
Dueodde 5 km
Ringborgen

Max.d.: 1,0 m
UTFLYKTSMÅL:

Liten, privat hamn med aktivt yrkesfiske 
och ett vattendjup på endast 1 meter.
Hamnen är som regel full med lokala båtar, 
men vid vackert vader kan enskilda mindre 
båtar besöka det lilla fiskeläget som bland 
annat har ett aktivt sillrökeri som även er-
bjuder restaurang, cykeluthyrning, minigolf 
m.m.300 m öster om hamnen löper Öle å ut 
i havet. Om man följer ån 300 m inåt land 
kommer man till ett mycket spännande 
område med öns största färskvattensfiske-
anläggning för laxöring, och en fin vatten-
kvarn. I närheten är skärningspunkten 55 
grader nordlig bredd och 15 grader östlig 
längd markerad på ett granitblock – en ut-
gångspunkt för världens tidszoner.
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Natur Bornholm 5 km 
Ekkodalen, Rytterknægten, Lilleborg, 
Gamleborg, Travbanen, Almindingen 8 km 
Risebæks minivandfald

Boderne H
avn

Postbox 4 · 3720 A
akirkeby

Tel. +45 56 97 45 02
Max.d.: 1,0 m

Call

UTFLYKTSMÅL:

Privat hamn med ett vattendjup på bara ca 
1 meter. Hamnen är väl skyddad av en stor 
pir och mindre gästande fritidsbåtar är väl-
komna. Sandbankar kan förekomma. Bo-
derne är ett sommarstugeområde med bl 
a restaurang, klädbutik, skeppsfournering, 
café och goda vandringsmöjligheter.
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Tel. +45 56 97 60 54

A
rnager H

avn
Fosforitvej 6 · 3700 Rønne

Nylars Rundkirke 3 km
Natur Bornholm 8 km

Max.d.: 2,2 m

200 m

i området. Man har bl a funnit förstenade 
fotspår från dinosaurier, och man kan 
studera resterna av fosforitutvinning och 
gruvdrift.
Det finns rester av utskeppningsfacilite-
terna för forsforit och av den gamla ham-
nen. Hamnen ligger väl skyddad bakom 
det grunda Arnager-revet som sträcker 
sig långt mot sydost och erbjuder mas-
sor av upplevelser för dykare.
På sjökortet anges säker farled in i 
hamnen.

Arnager havn är en öhamn som är för-
bunden med land med Nordeuropas 
längsta träbro, och det är den enda ham-
nen på sydkusten som kan anlöpas av 
båtar med köl. Besökande båtar är väl-
komna i hamnen och vid bra väder kan 
gästseglare även lägga till vid insidan av 
brohuvudet.
Det lilla fiskeläget har en aktiv yrkes-
fiskarkår och ett fungerande sillrökeri 
med restaurang.
För den som är intresserad av geologi 
finns här mycket spännande att uppleva 

UTFLYKTSMÅL:
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Bornholms Museum

Hjorths fabrik

Erichsens Gård

Hammershus-udstillingen

Grønbechs Gård
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Melstedgård landbrugsmuseum

Bornholms Middelaldercenter

Naturbornholm

Bornholms Kunstmuseum

Oluf Høst Museet
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Simrishamn

Rügen

Kolobrzeg

Bornholm

zzeeeeegggggggg

Si i h

Bornholm ligger aldrig mer än en dags seglats bort, oavsett om man utgår från
Danmark, Sverige, Tyskland eller Polen. 

- Simrishamn 21 mil - Rügen 48 mil - Kolobrzeg 54 mil

Bornholms vision för år 2014: 
Bright Green Island 
Bright Green Island är visionen om en kombination av människor, 
ekonomi, kunskap och teknik som sätter Bornholm på världskartan 
som en grön och attraktiv ö, som drivs av 100 % förnybar och 
hållbar energi. Mer information om strategier 
och handlingar finns på 
www.bornholm.dk.
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 Jourläkare/jourtandläkare: 1813
 Polis: 114
 Räddningskår: Falck  7010 2030
 Dygnet runt-apotek: 5695 0130 
 Bornholms marindistrikt: 5694 2400
 Lokalt väder: 1853 / www.dmi.dk

Nyttiga telefonnummer:




