
 

GRATIS GUIDETURE  
Fra den 28. marts til den 22. oktober 2021 

 
Der knytter sig mange spændende historier til fortiden og naturen på Bornholm. For 

at give dig som gæst det bedst mulige udbytte, tilbyder vi guidede ture rundt 
omkring på Bornholm. 

Som gæst hos Team Bornholm kommer du gratis med på én af disse ture. Turene 
bliver guidet af Søren Sillehoved. Tro det eller ej – det er hans rigtige navn.  

Søren Sillehoved er kåret som en af Danmarks bedste guider. 

Medbring 1 billet per person og aflever den ved turens start.                             

(Billetten finder du på bagsiden af denne folder)  

Glæd dig! 

Information om billetter får I i velkomstmaterialet ved ankomst 
Der er et begrænset antal pladser, hvorfor tilbuddet desværre ikke gælder grupperejser 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

Program 
 

Marts 
 
Søndag den 28. marts kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL PISSEBÆKKENS FLOTTE VANDFALD  
Bornholms smukkeste vandfald kalder man Pissebækken. Vandfaldet skal du opleve om foråret. 
Senere bliver det bare en lille tissestråle. Netop på denne årstid er der et specielt natursceneri med 
mange blomstrende blå anemoner. Bagefter går turen gennem Slotslyngen – et åbent 
landskabsområde med lodrette fuglefjelde og sjældne alkefugle. På vandreturen er der mange 
smukke udsigter til Hammershus. 
Mødested: P-pladsen Vang Havn, 3790 Hasle. Du skal regne med trapper og ujævnt terræn.  
(55.248399, 14.735713) 
 
Mandag den 29. marts kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
Tirsdag den 30. marts kl. 10.00 – 12.30 
OPLEV HAMMERKNUDEN MED SILLEHOVED 
Vandreturen på Hammerknuden er Danmarks smukkeste. Vi følger kyststien højt oppe over 
klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Vi passerer stejle fuglefjelde med skrigende 
måger og sjældne alkefugle. På turen ser vi også ”Kælderhalsen”, en naturlig granit bro i 
kystklipperne. Videre kommer vi op til Hammer Fyr og et over 100 år gammelt stenbrud med en sø 
hvor der er fisk i. Overalt ser du spor af ældre tiders granitbrydning, når vi passerer stederne får du 
historier om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Turens højdepunkt er udsigten over Opal Søen. 
Mødested: P-pladsen ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 15, 3770 Allinge. 
Du skal regne med kuperet terræn. Tag brød med i lommen, vi skal fodre fisk i en gammel 
stenbruds sø.  
(55.279096, 14.756023) 
 
Onsdag den 31. marts kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL JONS KAPEL OG DEN SKJULTE SPRÆKKEDAL 
På den smukke vandretur oplever vi den dramatiske klippekyst ved Jons kapel og de stejle 
fuglefjelde med sjældne alkefugle, der ligner pingviner. Der er smukke udsigter mod Hammershus, 
og pludselig er vi ved den skjulte indgang til Blåskindsdalen – en af øens mere ukendte 



 

sprækkedale. En lille å løber klukkende gennem bunden af dalen, den snor sig mellem klipper med 
mos, og forstærker stemningen. Mange væltede træer er klædt med stedsegrønne vedbend. Dalen 
ligner en urskov med syngende fugle og rig flora.   
Mødested: P-pladsen ved Jons kapel, Jons Kapel vej 4, 3790 Hasle. 
(55.231528, 14.725023) 
 
 

April 
 
 
Skærtorsdag den 1. april kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER. 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Langfredag den 2. april kl. 10.00 - 12.00 
MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN.  
Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klippeformationer og Danmarks højeste vandfald. 
Naturskovens høje træer har en frodig underskov der sammen med klipperne, skaber smukke 
naturscenerier - især ved det 20 meter høje vandfald. Skovbunden er leret, hvilket forklarer det rige 
planteliv med over 350 forskellige arter – heriblandt særligt mange ramsløg. Efter vandfaldet 
besøger vi et privat område, hvor ejeren i 1920´erne plantede over 150 forskellige eksotiske træer 
fra hele verden. Blandt andet vandgraner fra Kina, ægte kastanjer og flotte Redwood – såkaldte 
mammut træer fra Californien.   
Mødested: P-pladsen ved Døndalen. Nedenfor bakken på kystvejen mellem Tejn og Gudhjem. Ved 
P-skiltet. Helligdomsvej, 3760 Gudhjem. Husk fornuftigt fodtøj. 
(55.226749, 14884518) 
 
Lørdag den 3. april kl. 10.00- 12.00 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 



 

 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 
Tirsdag den 13. april kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
 
Onsdag den 14. april kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER. 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
 
Fredag den 16. april kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN 
Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klippeformationer og Danmarks højeste vandfald. 
Naturskovens høje træer har en frodig underskov der sammen med klipperne, skaber smukke 
naturscenerier - især ved det 20 meter høje vandfald. Skovbunden er leret, hvilket forklarer det rige 
planteliv med over 350 forskellige arter – heriblandt særligt mange ramsløg. Efter vandfaldet 
besøger vi et privat område, hvor ejeren i 1920´erne plantede over 150 forskellige eksotiske træer 
fra hele verden. Blandt andet vandgraner fra Kina, ægte kastanjer og flotte Redwood – såkaldte 
mammut træer fra Californien.   
Mødested: P-pladsen ved Døndalen. Nedenfor bakken på kystvejen mellem Tejn og Gudhjem. Ved 
P-skiltet. Helligdomsvej, 3760 Gudhjem. Husk fornuftigt fodtøj. 
(55.226749, 14884518) 



 

Tirsdag den 20. april kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
Torsdag den 22. april kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 23. april klokken 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 
Mandag den 26. april kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 



 

Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
Torsdag den 29. april kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 30. april kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 

Maj 
 
Mandag den 3. maj kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 



 

modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
Tirsdag den 4. maj kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN 
Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klippeformationer og Danmarks højeste vandfald. 
Naturskovens høje træer har en frodig underskov der sammen med klipperne, skaber smukke 
naturscenerier - især ved det 20 meter høje vandfald. Skovbunden er leret, hvilket forklarer det rige 
planteliv med over 350 forskellige arter – heriblandt særligt mange ramsløg. Efter vandfaldet 
besøger vi et privat område, hvor ejeren i 1920´erne plantede over 150 forskellige eksotiske træer 
fra hele verden. Blandt andet vandgraner fra Kina, ægte kastanjer og flotte Redwood – såkaldte 
mammut træer fra Californien.   
Mødested: P-pladsen ved Døndalen. Nedenfor bakken på kystvejen mellem Tejn og Gudhjem. Ved 
P-skiltet. Helligdomsvej, 3760 Gudhjem. Husk fornuftigt fodtøj. 
(55.226749, 14884518) 
 
Torsdag den 6. maj kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 7. maj kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 



 

 
Mandag den 10. maj kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
Tirsdag den 11. maj kl. 10.00 – 12.30 
OPLEV HAMMERKNUDEN MED SILLEHOVED 
Vandreturen på Hammerknuden er Danmarks smukkeste. Vi følger kyststien højt oppe over 
klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Vi passerer stejle fuglefjelde med skrigende 
måger og sjældne alkefugle. På turen ser vi også ”Kælderhalsen”, en naturlig granit bro i 
kystklipperne. Videre kommer vi op til Hammer Fyr og et over 100 år gammelt stenbrud med en sø 
hvor der er fisk i. Overalt ser du spor af ældre tiders granitbrydning, når vi passerer stederne får du 
historier om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Turens højdepunkt er udsigten over Opal Søen. 
Mødested: P-pladsen ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 15, 3770 Allinge. 
Du skal regne med kuperet terræn. Tag brød med i lommen, vi skal fodre fisk i en gammel 
stenbruds sø.  
(55.279096, 14.756023) 
 
Torsdag den 13. maj kl. 10.00 – 12.30  
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 14. maj kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL JONS KAPEL OG DEN SKJULTE SPRÆKKEDAL 
På den smukke vandretur oplever vi den dramatiske klippekyst ved Jons kapel og de stejle 
fuglefjelde med sjældne alkefugle, der ligner pingviner. Der er smukke udsigter mod Hammershus, 
og pludselig er vi ved den skjulte indgang til Blåskindsdalen – en af øens mere ukendte 
sprækkedale. En lille å løber klukkende gennem bunden af dalen, den snor sig mellem klipper med 



 

mos, og forstærker stemningen. Mange væltede træer er klædt med stedsegrønne vedbend. Dalen 
ligner en urskov med syngende fugle og rig flora.   
Mødested: P-pladsen ved Jons kapel, Jons Kapel vej 4, 3790 Hasle. 
(55.231528, 14.725023) 
 
Mandag den 17. maj kl. 16.00 – 18,00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
 
Tirsdag den 18. maj kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN 
Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klippeformationer og Danmarks højeste vandfald. 
Naturskovens høje træer har en frodig underskov der sammen med klipperne, skaber smukke 
naturscenerier - især ved det 20 meter høje vandfald. Skovbunden er leret, hvilket forklarer det rige 
planteliv med over 350 forskellige arter – heriblandt særligt mange ramsløg. Efter vandfaldet 
besøger vi et privat område, hvor ejeren i 1920´erne plantede over 150 forskellige eksotiske træer 
fra hele verden. Blandt andet vandgraner fra Kina, ægte kastanjer og flotte Redwood – såkaldte 
mammut træer fra Californien.   
Mødested: P-pladsen ved Døndalen. Nedenfor bakken på kystvejen mellem Tejn og Gudhjem. Ved 
P-skiltet. Helligdomsvej, 3760 Gudhjem. Husk fornuftigt fodtøj. 
(55.226749, 14884518) 
 
 
Torsdag den 20. maj kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 



 

Fredag den 21. maj kl. 10.00 – 12.30 
OPLEV HAMMERKNUDEN MED SILLEHOVED 
Vandreturen på Hammerknuden er Danmarks smukkeste. Vi følger kyststien højt oppe over 
klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Vi passerer stejle fuglefjelde med skrigende 
måger og sjældne alkefugle. På turen ser vi også ”Kælderhalsen”, en naturlig granit bro i 
kystklipperne. Videre kommer vi op til Hammer Fyr og et over 100 år gammelt stenbrud med en sø 
hvor der er fisk i. Overalt ser du spor af ældre tiders granitbrydning, når vi passerer stederne får du 
historier om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Turens højdepunkt er udsigten over Opal Søen. 
Mødested: P-pladsen ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 15, 3770 Allinge. 
Du skal regne med kuperet terræn. Tag brød med i lommen, vi skal fodre fisk i en gammel 
stenbruds sø.  
(55.279096, 14.756023) 
 
Lørdag den 22. maj kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 
Tirsdag den 25. maj kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL VANDFALDET I DØNDALEN  
Døndalen er en naturfredet sprækkedal med stejle klippeformationer og Danmarks højeste vandfald. 
Naturskovens høje træer har en frodig underskov der sammen med klipperne, skaber smukke 
naturscenerier - især ved det 20 meter høje vandfald. Skovbunden er leret, hvilket forklarer det rige 
planteliv med over 350 forskellige arter – heriblandt særligt mange ramsløg. Efter vandfaldet 
besøger vi et privat område, hvor ejeren i 1920´erne plantede over 150 forskellige eksotiske træer 
fra hele verden. Blandt andet vandgraner fra Kina, ægte kastanjer og flotte Redwood – såkaldte 
mammut træer fra Californien.   
Mødested: P-pladsen ved Døndalen. Nedenfor bakken på kystvejen mellem Tejn og Gudhjem. Ved 
P-skiltet. Helligdomsvej, 3760 Gudhjem. Husk fornuftigt fodtøj. 
(55.226749, 14884518) 
 
Onsdag den 26. maj kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 



 

fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Lørdag den 29. maj kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 
Mandag den 31. maj kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 

Juni 
 
Tirsdag den 1. juni kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED OG ”FAR TIL FIRE” TIL GUDHJEM OG SMUKKE NATUROMRÅDER 
Børnefilmen ”Far til Fire på Bornholm” er optaget i Gudhjem. På denne tur ser vi stederne og hører 
Gudhjems historie. Vandreturen er en kombination af naturvandring og en smuk slentretur gennem 
byens ukendte miljøer. Vi ser den flotte klippekyst med nogle meget dramatiske bautasten. Måske 
skjuler byens navn en hemmelighed, Vikingernes sted, den hellige stad, var Østerlars rundkirke 
også observatorium? Der er mange myter her på egnen. Du får historien om begrebet ”Sol over 



 

Gudhjem” og silderøgeriernes historie. Gemt i skoven over Gudhjem er der en naturperle. En lille 
sø kaldet ”Å kande sjøn”, oversat betyder det nøkkerosernes mose.   
Mødested: Skråt overfor Oluf Høst Museet, P-pladsen ved Nørre Sand, 3760 Gudhjem. 
(55.21416, 14.966301) 
 
Torsdag den 3. juni kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 4. juni kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 
Mandag den 7. juni kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 



 

Tirsdag den 8. juni kl. 10.00 – 12.30 
OPLEV HAMMERKNUDEN MED SILLEHOVED 
Vandreturen på Hammerknuden er Danmarks smukkeste. Vi følger kyststien højt oppe over 
klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Vi passerer stejle fuglefjelde med skrigende 
måger og sjældne alkefugle. På turen ser vi også ”Kælderhalsen”, en naturlig granit bro i 
kystklipperne. Videre kommer vi op til Hammer Fyr og et over 100 år gammelt stenbrud med en sø 
hvor der er fisk i. Overalt ser du spor af ældre tiders granitbrydning, når vi passerer stederne får du 
historier om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Turens højdepunkt er udsigten over Opal Søen. 
Mødested: P-pladsen ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 15, 3770 Allinge. 
Du skal regne med kuperet terræn. Tag brød med i lommen, vi skal fodre fisk i en gammel 
stenbruds sø.  
(55.279096, 14.756023) 
 
Fredag den 11. juni kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Lørdag den 12. juni kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 
Mandag den 14. juni kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 



 

Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
 
Tirsdag den 15. juni kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED OG ”FAR TIL FIRE” TIL GUDHJEM OG SMUKKE NATUROMRÅDER 
Børnefilmen ”Far til Fire på Bornholm” er optaget i Gudhjem. På denne tur ser vi stederne og hører 
Gudhjems historie. Vandreturen er en kombination af naturvandring og en smuk slentretur gennem 
byens ukendte miljøer. Vi ser den flotte klippekyst med nogle meget dramatiske bautasten. Måske 
skjuler byens navn en hemmelighed, Vikingernes sted, den hellige stad, var Østerlars rundkirke 
også observatorium? Der er mange myter her på egnen. Du får historien om begrebet ”Sol over 
Gudhjem” og silderøgeriernes historie. Gemt i skoven over Gudhjem er der en naturperle. En lille 
sø kaldet ”Å kande sjøn”, oversat betyder det nøkkerosernes mose.   
Mødested: Skråt overfor Oluf Høst Museet, P-pladsen ved Nørre Sand, 3760 Gudhjem. 
(55.21416, 14.966301) 
 
 
Torsdag den 17. juni kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 18. juni kl. 10.00 – 12.00 
OPLEV HAMMERKNUDEN MED SILLEHOVED 
Vandreturen på Hammerknuden er Danmarks smukkeste. Vi følger kyststien højt oppe over 
klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Vi passerer stejle fuglefjelde med skrigende 
måger og sjældne alkefugle. På turen ser vi også ”Kælderhalsen”, en naturlig granit bro i 
kystklipperne. Videre kommer vi op til Hammer Fyr og et over 100 år gammelt stenbrud med en sø 
hvor der er fisk i. Overalt ser du spor af ældre tiders granitbrydning, når vi passerer stederne får du 
historier om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Turens højdepunkt er udsigten over Opal Søen. 
Mødested: P-pladsen ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 15, 3770 Allinge. 
Du skal regne med kuperet terræn. Tag brød med i lommen, vi skal fodre fisk i en gammel 
stenbruds sø.  
(55.279096, 14.756023) 
 



 

Mandag den 21. juni kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
Tirsdag den 22. juni kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED OG ”FAR TIL FIRE” TIL GUDHJEM OG SMUKKE NATUROMRÅDER 
Børnefilmen ”Far til Fire på Bornholm” er optaget i Gudhjem. På denne tur ser vi stederne og hører 
Gudhjems historie. Vandreturen er en kombination af naturvandring og en smuk slentretur gennem 
byens ukendte miljøer. Vi ser den flotte klippekyst med nogle meget dramatiske bautasten. Måske 
skjuler byens navn en hemmelighed, Vikingernes sted, den hellige stad, var Østerlars rundkirke 
også observatorium? Der er mange myter her på egnen. Du får historien om begrebet ”Sol over 
Gudhjem” og silderøgeriernes historie. Gemt i skoven over Gudhjem er der en naturperle. En lille 
sø kaldet ”Å kande sjøn”, oversat betyder det nøkkerosernes mose.   
Mødested: Skråt overfor Oluf Høst Museet, P-pladsen ved Nørre Sand, 3760 Gudhjem. 
(55.21416, 14.966301) 
 
Torsdag den 24. juni kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 25. juni kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 



 

berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 
 
Mandag den 28. juni kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
 
Tirsdag den 29. juni kl. 10.00 – 12.30 
OPLEV HAMMERKNUDEN MED SILLEHOVED 
Vandreturen på Hammerknuden er Danmarks smukkeste. Vi følger kyststien højt oppe over 
klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Vi passerer stejle fuglefjelde med skrigende 
måger og sjældne alkefugle. På turen ser vi også ”Kælderhalsen”, en naturlig granit bro i 
kystklipperne. Videre kommer vi op til Hammer Fyr og et over 100 år gammelt stenbrud med en sø 
hvor der er fisk i. Overalt ser du spor af ældre tiders granitbrydning, når vi passerer stederne får du 
historier om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Turens højdepunkt er udsigten over Opal Søen. 
Mødested: P-pladsen ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 15, 3770 Allinge. 
Du skal regne med kuperet terræn. Tag brød med i lommen, vi skal fodre fisk i en gammel 
stenbruds sø.  
(55.279096, 14.756023) 
 
 

Juli 
 
Torsdag den 1. juli kl. 10.00 – 12.30  
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 



 

bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 2. juli kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 
Mandag den 5. juli kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
Tirsdag den 6. juli kl. 10.00 – 12.30 
OPLEV HAMMERKNUDEN MED SILLEHOVED 
Vandreturen på Hammerknuden er Danmarks smukkeste. Vi følger kyststien højt oppe over 
klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Vi passerer stejle fuglefjelde med skrigende 
måger og sjældne alkefugle. På turen ser vi også ”Kælderhalsen”, en naturlig granit bro i 
kystklipperne. Videre kommer vi op til Hammer Fyr og et over 100 år gammelt stenbrud med en sø 
hvor der er fisk i. Overalt ser du spor af ældre tiders granitbrydning, når vi passerer stederne får du 
historier om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Turens højdepunkt er udsigten over Opal Søen. 
Mødested: P-pladsen ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 15, 3770 Allinge. 
Du skal regne med kuperet terræn. Tag brød med i lommen, vi skal fodre fisk i en gammel 
stenbruds sø.  
(55.279096, 14.756023) 



 

Torsdag den 8. juli kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 9. juli kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 
Mandag den 12. juli kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
Tirsdag den 13. juli kl. 10.00 – 12.30 
OPLEV HAMMERKNUDEN MED SILLEHOVED 
Vandreturen på Hammerknuden er Danmarks smukkeste. Vi følger kyststien højt oppe over 
klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Vi passerer stejle fuglefjelde med skrigende 
måger og sjældne alkefugle. På turen ser vi også ”Kælderhalsen”, en naturlig granit bro i 



 

kystklipperne. Videre kommer vi op til Hammer Fyr og et over 100 år gammelt stenbrud med en sø 
hvor der er fisk i. Overalt ser du spor af ældre tiders granitbrydning, når vi passerer stederne får du 
historier om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Turens højdepunkt er udsigten over Opal Søen. 
Mødested: P-pladsen ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 15, 3770 Allinge. 
Du skal regne med kuperet terræn. Tag brød med i lommen, vi skal fodre fisk i en gammel 
stenbruds sø.  
(55.279096, 14.756023) 
 
Torsdag den 15. juli kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 16. juli kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 
Mandag den 19. juli kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 



 

og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
  
Tirsdag den 20. juli kl. 10.00 – 12.30  
OPLEV HAMMERKNUDEN MED SILLEHOVED 
Vandreturen på Hammerknuden er Danmarks smukkeste. Vi følger kyststien højt oppe over 
klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Vi passerer stejle fuglefjelde med skrigende 
måger og sjældne alkefugle. På turen ser vi også ”Kælderhalsen”, en naturlig granit bro i 
kystklipperne. Videre kommer vi op til Hammer Fyr og et over 100 år gammelt stenbrud med en sø 
hvor der er fisk i. Overalt ser du spor af ældre tiders granitbrydning, når vi passerer stederne får du 
historier om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Turens højdepunkt er udsigten over Opal Søen. 
Mødested: P-pladsen ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 15, 3770 Allinge. 
Du skal regne med kuperet terræn. Tag brød med i lommen, vi skal fodre fisk i en gammel 
stenbruds sø.  
(55.279096, 14.756023) 
 
 
Torsdag den 22. juli kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
 
Fredag den 23. juli kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 



 

Mandag den 26. juli kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
Tirsdag den 27. juli kl. 10.00 – 12.30 
OPLEV HAMMERKNUDEN MED SILLEHOVED 
Vandreturen på Hammerknuden er Danmarks smukkeste. Vi følger kyststien højt oppe over 
klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Vi passerer stejle fuglefjelde med skrigende 
måger og sjældne alkefugle. På turen ser vi også ”Kælderhalsen”, en naturlig granit bro i 
kystklipperne. Videre kommer vi op til Hammer Fyr og et over 100 år gammelt stenbrud med en sø 
hvor der er fisk i. Overalt ser du spor af ældre tiders granitbrydning, når vi passerer stederne får du 
historier om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Turens højdepunkt er udsigten over Opal Søen. 
Mødested: P-pladsen ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 15, 3770 Allinge. 
Du skal regne med kuperet terræn. Tag brød med i lommen, vi skal fodre fisk i en gammel 
stenbruds sø.  
(55.279096, 14.756023) 
 
Torsdag den 29. juli kl. 10.00 – 12.30. 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 30. juli kl. 10.00 – 12.00  
MED SILLEHOVED TIL HAMMERHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 



 

Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 

August 
 
Mandag den 2. august kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
 
Tirsdag den 3. august kl. 10.00 – 12.30   
OPLEV HAMMERKNUDEN MED SILLEHOVED 
Vandreturen på Hammerknuden er Danmarks smukkeste. Vi følger kyststien højt oppe over 
klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Vi passerer stejle fuglefjelde med skrigende 
måger og sjældne alkefugle. På turen ser vi også ”Kælderhalsen”, en naturlig granit bro i 
kystklipperne. Videre kommer vi op til Hammer Fyr og et over 100 år gammelt stenbrud med en sø 
hvor der er fisk i. Overalt ser du spor af ældre tiders granitbrydning, når vi passerer stederne får du 
historier om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Turens højdepunkt er udsigten over Opal Søen. 
Mødested: P-pladsen ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 15, 3770 Allinge. 
Du skal regne med kuperet terræn. Tag brød med i lommen, vi skal fodre fisk i en gammel 
stenbruds sø.  
(55.279096, 14.756023) 
 
 
Torsdag den 5. august kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 



 

bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 6. august kl. 10.00 – 12.00  
MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 
Mandag den 9. august kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
Tirsdag den 10. august kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED OG ”FAR TIL FIRE” TIL GUDHJEM OG SMUKKE NATUROMRÅDER 
Børnefilmen ”Far til Fire på Bornholm” er optaget i Gudhjem. På denne tur ser vi stederne og hører 
Gudhjems historie. Vandreturen er en kombination af naturvandring og en smuk slentretur gennem 
byens ukendte miljøer. Vi ser den flotte klippekyst med nogle meget dramatiske bautasten. Måske 
skjuler byens navn en hemmelighed, Vikingernes sted, den hellige stad, var Østerlars rundkirke 
også observatorium? Der er mange myter her på egnen. Du får historien om begrebet ”Sol over 
Gudhjem” og silderøgeriernes historie. Gemt i skoven over Gudhjem er der en naturperle. En lille 
sø kaldet ”Å kande sjøn”, oversat betyder det nøkkerosernes mose.   
Mødested: Skråt overfor Oluf Høst Museet, P-pladsen ved Nørre Sand, 3760 Gudhjem. 
(55.21416, 14.966301)  
 



 

Torsdag den 12. august kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 13. august kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 
Mandag den 16. august kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
Tirsdag den 17. august kl. 10.00 – 12.30  
OPLEV HAMMERKNUDEN MED SILLEHOVED 
Vandreturen på Hammerknuden er Danmarks smukkeste. Vi følger kyststien højt oppe over 
klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Vi passerer stejle fuglefjelde med skrigende 
måger og sjældne alkefugle. På turen ser vi også ”Kælderhalsen”, en naturlig granit bro i 



 

kystklipperne. Videre kommer vi op til Hammer Fyr og et over 100 år gammelt stenbrud med en sø 
hvor der er fisk i. Overalt ser du spor af ældre tiders granitbrydning, når vi passerer stederne får du 
historier om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Turens højdepunkt er udsigten over Opal Søen. 
Mødested: P-pladsen ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 15, 3770 Allinge. 
Du skal regne med kuperet terræn. Tag brød med i lommen, vi skal fodre fisk i en gammel 
stenbruds sø.  
(55.279096, 14.756023) 
 
Torsdag den 19. august kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 20. august kl. 10.00 – 12.00  
MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 
Mandag den 23. august kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 



 

og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
 
Tirsdag den 24. august kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED OG ”FAR TIL FIRE” TIL GUDHJEM OG SMUKKE NATUROMRÅDER 
Børnefilmen ”Far til Fire på Bornholm” er optaget i Gudhjem. På denne tur ser vi stederne og hører 
Gudhjems historie. Vandreturen er en kombination af naturvandring og en smuk slentretur gennem 
byens ukendte miljøer. Vi ser den flotte klippekyst med nogle meget dramatiske bautasten. Måske 
skjuler byens navn en hemmelighed, Vikingernes sted, den hellige stad, var Østerlars rundkirke 
også observatorium? Der er mange myter her på egnen. Du får historien om begrebet ”Sol over 
Gudhjem” og silderøgeriernes historie. Gemt i skoven over Gudhjem er der en naturperle. En lille 
sø kaldet ”Å kande sjøn”, oversat betyder det nøkkerosernes mose.   
Mødested: Skråt overfor Oluf Høst Museet, P-pladsen ved Nørre Sand, 3760 Gudhjem. 
(55.21416, 14.966301) 
 
 
Torsdag den 26. august kl. 10.00 – 12.30  
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 27. august kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 



 

Mandag den 30. august klokken 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
Tirsdag den 31. August kl. 10.00 – 12.30 
OPLEV HAMMERKNUDEN MED SILLEHOVED 
Vandreturen på Hammerknuden er Danmarks smukkeste. Vi følger kyststien højt oppe over 
klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Vi passerer stejle fuglefjelde med skrigende 
måger og sjældne alkefugle. På turen ser vi også ”Kælderhalsen”, en naturlig granit bro i 
kystklipperne. Videre kommer vi op til Hammer Fyr og et over 100 år gammelt stenbrud med en sø 
hvor der er fisk i. Overalt ser du spor af ældre tiders granitbrydning, når vi passerer stederne får du 
historier om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Turens højdepunkt er udsigten over Opal Søen. 
Mødested: P-pladsen ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 15, 3770 Allinge. 
Du skal regne med kuperet terræn. Tag brød med i lommen, vi skal fodre fisk i en gammel 
stenbruds sø.  
(55.279096, 14.756023) 
 

September 
 
Torsdag den 2. september kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 3. september kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 



 

hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 
 
Mandag den 6. september kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
Tirsdag den 7. september kl. 10.00 – 12.30 
OPLEV HAMMERKNUDEN MED SILLEHOVED 
Vandreturen på Hammerknuden er Danmarks smukkeste. Vi følger kyststien højt oppe over 
klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Vi passerer stejle fuglefjelde med skrigende 
måger og sjældne alkefugle. På turen ser vi også ”Kælderhalsen”, en naturlig granit bro i 
kystklipperne. Videre kommer vi op til Hammer Fyr og et over 100 år gammelt stenbrud med en sø 
hvor der er fisk i. Overalt ser du spor af ældre tiders granitbrydning, når vi passerer stederne får du 
historier om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Turens højdepunkt er udsigten over Opal Søen. 
Mødested: P-pladsen ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 15, 3770 Allinge. 
Du skal regne med kuperet terræn. Tag brød med i lommen, vi skal fodre fisk i en gammel 
stenbruds sø.  
(55.279096, 14.756023) 
 
 
Torsdag den 9. september kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 



 

bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 10. september kl. 10.00 – 12.00  
MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
  
Mandag den 13. september kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
Tirsdag den 14. september kl. 10.00 – 12.30  
MED SILLEHOVED OG ”FAR TIL FIRE” TIL GUDHJEM OG SMUKKE NATUROMRÅDER 
Børnefilmen ”Far til Fire på Bornholm” er optaget i Gudhjem. På denne tur ser vi stederne og hører 
Gudhjems historie. Vandreturen er en kombination af naturvandring og en smuk slentretur gennem 
byens ukendte miljøer. Vi ser den flotte klippekyst med nogle meget dramatiske bautasten. Måske 
skjuler byens navn en hemmelighed, Vikingernes sted, den hellige stad, var Østerlars rundkirke 
også observatorium? Der er mange myter her på egnen. Du får historien om begrebet ”Sol over 
Gudhjem” og silderøgeriernes historie. Gemt i skoven over Gudhjem er der en naturperle. En lille 
sø kaldet ”Å kande sjøn”, oversat betyder det nøkkerosernes mose.   
Mødested: Skråt overfor Oluf Høst Museet, P-pladsen ved Nørre Sand, 3760 Gudhjem. 
(55.21416, 14.966301) 
 



 

Torsdag den 16. september kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 17. september kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
  
Mandag den 20. september klokken 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
Tirsdag den 21. september kl. 10.00 – 12.30  
OPLEV HAMMERKNUDEN MED SILLEHOVED 
Vandreturen på Hammerknuden er Danmarks smukkeste. Vi følger kyststien højt oppe over 
klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Vi passerer stejle fuglefjelde med skrigende 
måger og sjældne alkefugle. På turen ser vi også ”Kælderhalsen”, en naturlig granit bro i 



 

kystklipperne. Videre kommer vi op til Hammer Fyr og et over 100 år gammelt stenbrud med en sø 
hvor der er fisk i. Overalt ser du spor af ældre tiders granitbrydning, når vi passerer stederne får du 
historier om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Turens højdepunkt er udsigten over Opal Søen. 
Mødested: P-pladsen ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 15, 3770 Allinge. 
Du skal regne med kuperet terræn. Tag brød med i lommen, vi skal fodre fisk i en gammel 
stenbruds sø.  
(55.279096, 14.756023) 
 
Torsdag den 23. september kl. 10.00- 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 24. september kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 
Mandag den 27. september kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 



 

og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
Tirsdag den 28. september kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED OG ”FAR TIL FIRE” TIL GUDHJEM OG SMUKKE NATUROMRÅDER 
Børnefilmen ”Far til Fire på Bornholm” er optaget i Gudhjem. På denne tur ser vi stederne og hører 
Gudhjems historie. Vandreturen er en kombination af naturvandring og en smuk slentretur gennem 
byens ukendte miljøer. Vi ser den flotte klippekyst med nogle meget dramatiske bautasten. Måske 
skjuler byens navn en hemmelighed, Vikingernes sted, den hellige stad, var Østerlars rundkirke 
også observatorium? Der er mange myter her på egnen. Du får historien om begrebet ”Sol over 
Gudhjem” og silderøgeriernes historie. Gemt i skoven over Gudhjem er der en naturperle. En lille 
sø kaldet ”Å kande sjøn”, oversat betyder det nøkkerosernes mose.   
Mødested: Skråt overfor Oluf Høst Museet, P-pladsen ved Nørre Sand, 3760 Gudhjem. 
(55.21416, 14.966301) 
 
Torsdag den 30. september kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 

Oktober 
 
Fredag den 1. oktober kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
Skolernes efterårsferie 



 

Søndag den 17. oktober kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED OG ”FAR TIL FIRE” TIL GUDHJEM OG SMUKKE NATUROMRÅDER 
Børnefilmen ”Far til Fire på Bornholm” er optaget i Gudhjem. På denne tur ser vi stederne og hører 
Gudhjems historie. Vandreturen er en kombination af naturvandring og en smuk slentretur gennem 
byens ukendte miljøer. Vi ser den flotte klippekyst med nogle meget dramatiske bautasten. Måske 
skjuler byens navn en hemmelighed, Vikingernes sted, den hellige stad, var Østerlars rundkirke 
også observatorium? Der er mange myter her på egnen. Du får historien om begrebet ”Sol over 
Gudhjem” og silderøgeriernes historie. Gemt i skoven over Gudhjem er der en naturperle. En lille 
sø kaldet ”Å kande sjøn”, oversat betyder det nøkkerosernes mose.   
Mødested: Skråt overfor Oluf Høst Museet, P-pladsen ved Nørre Sand, 3760 Gudhjem. 
(55.21416, 14.966301) 
 
Mandag den 18. oktober kl. 16.00 – 18.00 
MED SILLEHOVED GENNEM DET GAMLE RØNNE 
Denne tur er en underholdende byvandring gennem Rønnes gamle bydele med sine små 
brostensbelagte gader og gamle bindingsværkshuse med hyggelige gadelamper. Vi ser en privat 
ældre købmandsgård og et meget gammelt morbærtræ. Undervejs bliver der fortalt om byens og 
Bornholms historie. Øen var besat af lybækkerne i 1500, svenskerne i 1600 og Tyskland under 2. 
Verdenskrig. Du hører om krigens hemmelige jødetransporter til Sverige og hvordan der den 
modsatte vej blev der smuglet svenske våben til den danske modstandsbevægelse København. Der 
er fortællinger om ”Flammen og Citronen”. Tyske bunkersanlæg ved Dueodde og tyskertøserne. 
Efter krigen kom freden og Danmark jublede. På Bornholm blev Nexø og Rønne bombet af Rusland 
og var besat i 11 måneder. Hvorfor gjorde de det. Og hvad forlangte Rusland da de opgav øen.  
Mødested: Ved Sankt Nikolaj Kirke, Kirkepladsen 20, 3700 Rønne. 
(55.099119, 14.697216) 
 
Tirsdag den 19. oktober kl. 10.00 – 12.30 
OPLEV HAMMERKNUDEN MED SILLEHOVED 
Vandreturen på Hammerknuden er Danmarks smukkeste. Vi følger kyststien højt oppe over 
klippekysten med flotte udsigter til Hammershus. Vi passerer stejle fuglefjelde med skrigende 
måger og sjældne alkefugle. På turen ser vi også ”Kælderhalsen”, en naturlig granit bro i 
kystklipperne. Videre kommer vi op til Hammer Fyr og et over 100 år gammelt stenbrud med en sø 
hvor der er fisk i. Overalt ser du spor af ældre tiders granitbrydning, når vi passerer stederne får du 
historier om stenhuggernes hårde arbejdsliv. Turens højdepunkt er udsigten over Opal Søen. 
Mødested: P-pladsen ved kiosken på Hammerhavnen, Sænevej 15, 3770 Allinge. 
Du skal regne med kuperet terræn. Tag brød med i lommen, vi skal fodre fisk i en gammel 
stenbruds sø.  
(55.279096, 14.756023) 
 
Onsdag den 20. oktober kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL ALMINDINGENS HEMMELIGE SPRÆKKEDAL 
Oplev rokkesten, en kongeborg, træernes flotte efterårsfarver og smukke udsigter. På denne tur skal 
vi følge en ukendt rute gennem Almindingen til en stor mose og den mystiske Flagermus dal. 
Gennem en skjult indgang bliver vi ført ind gennem en fantastisk smuk og sumpet sprækkedal med 
store klipper. Over de mest fugtige steder er der anlagt gangbroer. Nogle har set elverfolket danse 
rundt mellem sumpens krogede elletræer, andre nøjes med at blive ellevilde over den smukke natur. 
Der er mange spisesvampe i skoven på denne årstid, du er derfor velkommen til at tage en kurv eller 



 

pose med til at samle i. På turen rokker vi med rokkestenen, og ser resterne af en kongeborg fra 
middelalderen, Vi oplever skovens flotte efterårsfarver på hele vandreturen.  
Mødested: Den store p-plads ved Christianshøj Kroen, Segenvej 48, 3720 Aakirkeby. 
(55.121920, 14.906503) 
 
Torsdag den 21. oktober kl. 10.00 – 12.30 
MED SILLEHOVED TIL EKKODALENS SKJULTE GROTTER 
Du skal med ad den nye slyngede gangbro til Jægergrotten og vandfaldet. Bornholms største 
sprækkedal Ekkodalen er vidt berømt for sit ekko, men også for en flot og dramatisk natur med 
stejle klipper og flotte udsigter. På vandreturen følger vi den nyetablerede gangbro til den sydlige 
ende af sprækkedalen, og via en stejl trappe starter turen gennem Almindingen. Undervejs får du 
fortællinger om skovens historie og om træernes mange hemmeligheder. Der er udsat vilde 
bisonokser i Almindingen, du får en kort introduktion, samt et kort over området hvor de er udsat, 
så kan du efter vores vandretur, selv kan køre afsted, og se om du kan være heldig at få øje på dem. 
Mødested: P-pladsen ved Cafe Genlyd i Ekkodalen. Ekkodalsvejen 5, 3720 Aakirkeby. Du skal 
regne med kuperet terræn. 
(55.109941, 14.905253) 
 
Fredag den 22. oktober kl. 10.00 – 12.00 
MED SILLEHOVED TIL HAMMERSHUS 
Vi står på et meget flot udsigtspunkt, og her får du historier om Hammershus´ og Bornholms 
historie gennem middelalderen. Via det nye besøgscenter går turen op til borgruinen, hvor du hører 
om, hvordan livet var engang – om krig og angreb samt våben og forsvar. Hvor sov soldaterne, 
hvad spiste de og hvorfor drak de så meget øl. Historier om gamle lægeplanter – de levende 
fortidsminder. Ved de gamle mure kigger vi på de skjulte symboler og nogle små troldehoveder. 
Der var rum med fjernvarme og historiens første biologiske renseanlæg. På Hammershus sad 
Corfitz Ulfeldt og kongedatteren Leonora Christine fængslet for landsforræderi. Hør om deres 
berømte flugtforsøg.  Hjemturen foregår via en lang trappe til de kendte Løve – og Kamelhoveder, 
der er omgivet af den smukke vestbornholmske klippekyst. 
En sjov og underholdende tur for hele familien. 
Mødested: Den nye p-plads ved nedgangen til besøgscentret ved Hammershus. Slotslyngsvej 9, 
3770 Allinge. Turen er ikke egnet for barnevogne, da vi skal passere en lang trappe. 
(55.271341, 14.762031) 
 


