
Hammershus

Lillöborg

Brogårdsstenen

Brohusebro

Gamleborg

Gamleborg

Jons Kapel

Ringborgen

Stammershalle

Spidlegård

Gryet

Hellig Kvinde

Salomons kapel

Middelalder-
centret

Ols kirke

Ruts kirke Rö

ÖsterlarsKlemens kirke

Ny kirke Östermarie

Ibs kirke

Knuds kirke

Vestermarie
kirke

Bodils kirke

Nylars

Peders kirke Povls kirke

Rönne

Neksö

Svaneke

Gudhjem

Allinge

Hasle

Åkirkeby †

†

†
†

†

†

†

† †

†

†

†

†

†

†

†

†

†

††

†

†

M

M

®
®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®*

**

*

*

*

*

*
*

*

Bornholm
Allinge kirke. Kyrkan uppfördes ca 1500 som ett mindre kapell 
men förstorade snart mot öster. På den gamla kyrkogården står en 
runsten.

Brogårdsstenen. Denna runsten är den största på Bornholm. Den 
låg tidigare som en brosten över ån nära den plats där den nu står. 
Stenen dateras till mitten av 1000-talet. Den är rest till minne av en 
dåtida stormannafamilj.

Gamleborg, Almindingen. Detta är Bornholms största fornborg, 
ursprungligen använd som tillflyktsborg när fiender hotade. Den 
anlades under vikingatiden med förstärktes under tidig medeltid då 
den kom i kungens ägo. När kungen lät uppföra Lilleborg övergavs 
Gamleborg vid mitten av 1100-talet.

Hammershus slottsruin. Skandinaviens största borgruin. Borgen 
började uppföras efter mitten av 1100-talet av ärkebiskop Eskil i 
Lund. Denna äldsta borg var helt uppförd av natursten. Runt denna 
borg uppfördes under 1200-talet en yttre borg helt i tegel. Bron till 
borgen är Skandinaviens äldsta bevarade medeltidsbro. 

Hasle kyrkogård. På kyrkogården söder om kyrkan står en 
vikingatida runsten.

Jons Kapel. En djup naturlig bergsravin som avslutas av en 
fristående klippa nere vid havet där enligt legenden den kristne 
missionären Jon predikade för fiskarna. 

Klemens kirke. Kyrkan från 1882 är byggd på platsen för en 
medeltida kyrka. Den var vigd till S:t Clemens, ett av de tidigaste 
skyddshelgonen i Skandinavien vilket antyder att här stått en kyrka 
mycket tidigt. Två runstenar står ute på kyrkogården.

Knudsker kirke. Denna kyrka är Bornholms minsta 
kyrkobyggnad. Kyrkan uppfördes vid mitten av 1100-talet.



Lilleborg. Borgen anlades av den danske kungen vid mitten 
av 1100-talet då den tidigare kungliga befästningen Gamleborg 
övergavs. Lilleborg intogs och förstördes i samband med kriget 
mellan ärkebiskop och kung år 1259. 

Ny kirke. Bornholms minsta rundkyrkor, uppförd i slutet av 
1100-talet. Kyrkan kallades under medeltiden för Allhegona 
kyrka och först på 1500-talet fick den sitt nuvarande namn. 
Kyrkans mittpelare är täckt av kalkmålningar från 1400-talet. På 
kyrkogården ett fristående, medeltida klocktorn. En runsten står i 
kyrkans vapenhus. Runstenen är i två delar vilka återfanns 1853 
respektive 1859 vid reparationer av kyrkan. 

Nylars kirke. Denna rundkyrkan är uppförd under andra hälften 
av 1100-talet. Kyrkan var vigd till S:t Nicolaus, sjöfararnas 
skyddshelgon. Mittpelaren är försedd med vackra kalkmålningar 
från 1400-talet. Inne i kyrkans vapenhus finns två runstenar. Den 
ena låg tidigare i vapenhusets golv medan den andra låg strax 
utanför dörren. Runtexterna berättar om ett sjöslag på 1000-talet 
utanför Blekinge.

Ols kirke. Rundkyrka uppkallad efter den helige Olof av Norge. 
Det fyrkantiga koret skjuter ut från den runda kyrkan. Kyrkan 
har haft en kvinnoingång i norr och männens ingång i söder. En 
mittpelare bär upp kyrkans två loftsvåningar. Uppgången till dessa 
sker genom en smal och trång murtrappa. På kyrkogården ett 
medeltida klocktorn av sten. 

Ruts kirke. Kyrkan är Danmarks högst belägna med sina 130 
meter över havet. Den är uppförd ca 1200. På kyrkogården står en 
klocktorn med nedredel från medeltiden.

Rönne stad. Bornholms museum har rika samlingar från 
Bornholms förhistoria och historia men också kulturhistoriska 
samling. På museet visas öns rika fynd av så kallade guldgubbar, 
tusentals små präglade guldbleck från 600-700-talet. Museet har 
också en runsten från Ny Lars kyrka. 

Salomons kapel. Ruin efter ett litet medeltida kapell. Nordväst om 
kyrkogården finns en helig källa. För att komma till ruinen måste 
man följa en liten stig runt Hammarberget.

Stammershalle. Forntida begravningsplats som varit i bruk under 
både bronsålder och järnålder. Stenrösen från bronsåldern samt 
bautastenar och gravar från den yngre järnåldern 400-900 e.Kr.
 
Vestermarie kirke. Den medeltida kyrkan revs 1885. Bland de i 
den nyas kyrkan bevarade äldre inventarierna märks dopfunten och 
kyrkklockorna. Vid medeltidskyrkans nedrivning påträffades fem 
runstenar vilka i dag står på kyrkogården.

 Medeltida kalkmålning i Nylars rundkyrka.



POLSK KARTA MED SEVÄRD-
HETSNUMMER. MERPATERN 
AV KARTAN ÄR KLAR MEN 
POLACKERNA MÅSTE MARK-
ERA VAR DE BESKRIVNA 
PLATSERN FINNS PÅ KARTAN
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Aa kirke. Kyrkan, Bornholms största, är uppförd under 1100-talets 
mitt. Det mäktiga västtornet är uppfört strax i två etapper efter 
långhuset som ett försvarstorn med flera våningar åtskiljda med 
stenvalv. Vapenhuset på kyrkans sydsida är uppfört före ca 1220-
talet. Kyrkans dopfunt är från mitten av 1100-talet av mästaren 
Sighraf från Gotland. Den är rikt skulpterad med scener ur Jesus 
liv.

Bodils kirke. Kyrkan, som uppfördes på 1100-talet, är vigd 
till S:t Botulf, ett namn som senare förvanskats till det danska 
kvinnonamnet Bodil. Tornet uppfördes runt 1200. I kyrkan finns tre 
runstenar från 1000-talet.

Brohusebro. Runsten vid vägen mellan Östermarie och Ibskirke. 
1866 låg stenen inmurad i två delar i en närliggande bro.

Gamleborg, Paradisbakkerne. Fornborg från den yngre 
järnåldern, 400-800 e.Kr. Denna typ av försvarsverk var tillfälliga 
uppehållsplatser för befolkningen när fiender hotade. Borgen är 
välbevarad. Den består av en sten- och jordvall som är byggd över 
en brant klippa.

Gryet. Detta är Bornholms största samling av bautastenar. Dessa 
stenar restes på järnålderns gravfält som gravmarkeringar eller 
minnesstenar. Platsen ligger ca 1 km norr om Bodils kyrka.

”Hellig Kvinde”. En ensamstående så kallad bautasten, av 
tradition kallats för Hellig Kvinde. Några mindre stenar vid 
sidan om ska ha varit hennes barn. Stenarna har ingått i en 
skeppssättning, en forntida gravplats.

Ibs kirke. Välbevarad kyrka från 1100-talet, bestående av absid, 
kor, långhus och ett brett torn i väster.

Middelalderscentret. Ett stort arkeologiskt friluftsmuseum där 
man återskapat medeltida bebyggelsemiljöer. 



Peders kirke. Välbevarad romansk kyrka till vilken det på 1500-
talet är tillfogat ett torn i väster. Kyrkan har två vackra stenportaler 
från troligtvis mitten av 1200-talet. Merparten av inredningen är 
modern.

Povls kirke. Byggd vid mitten av 1200-talet. Kyrkan har sitt namn 
efter aposteln Paulus. På 1800-talet förlängdes kyrkan mot väster. 
Vapenhuset blev också vid denna tid kraftigt restaurerat. I den 
välbevarade sydportalen är inhugget några bilder, bl.a. ett brädspel 
och en mansfigur. I kyrkan finns ett antal kalkmåleriet från 1400-
talet.

Ringborgen vid Bakken, Rispebjerg. Fornborg från järnåldern. 
Fornborgarna användes som tillfällig uppehållsplats för 
befolkningen när fiender hotade. På ett högtliggande näs har man 
byggt en 115 meter lång jordvall med framförliggande torrgrav. 
Vallen är på sina platser bevarad upp till tre meters höjd.

Spidlegårds kapel. Rest efter ett medeltida spetälskehospital. 
Dessa sjukhus hade alltid en kyrka eller kapell helgat åt de 
spetälskas skyddshelgon Sankt Jörgen. Skylt från Rönnevägen ca 1 
km nordväst om Åkirkeby.

Svaneke kirke. Redan innan Svaneke blev köpstad 1555 fanns ett 
litet kapell på platsen. 1881 nedrevs i samband med ombyggnad 
merparten av den medeltida kyrkan. Runstenen som står på 
kyrkogården påträffades 1819 vid Bölshavn. 

Österlars kirke. Bornholms största rundkyrka. Långhusets norra 
kvinnoportal i huggen sten är välbevarad. Till det runda långhuset 
är fogat ett runt kor med absid. Att döma av myntfynd funna i 
kyrkan vid utgrävningar byggdes den i slutet av 1100-talet. I koret 
finns murtrappan upp till kyrkans två loftvåningar. Långhusets 
runda mittmur är försedd med kalkmålningar från 1400-talet.

Östermarie kirke. Välbevarad ruin av den medeltida stenkyrkan. 
Kyrkan skulle rivas när den nya kyrkan uppfördes strax bredvid. 

Man upptäckte emellertid att den gamla kyrkan hade märklig 
byggnadskonstruktion och avbröt därför nedrivningen. På 
kyrkogården står tre runstenar.

 Aa kirke medeltida stenkyrka, Bornholms största.


