
Vejledning til turister i at komme til Bornholm    (Hilsen til forårssolen / "Det er forår, alting klippes ned" ) 

 

Det bli'r forår - alting vågner op; 

Vi forlader bare ikke søde drømme 

om en ny sæson, der er i top, 

når turister myldrer ind i stride strømme. 

Strømmen burde gå fra meget fjern og meget nær, 

men hvordan bær' de sig ad at komme her? 

 

Vil man gerne kunne se sig om, 

ta'r man bare "fløjeren" igennem luften. 

DAT fik nemlig en idé, en som 

gavner pengebog så vel som al fornuften: 

Lej en bil på din billet og se vor ø ved dag og nat - 

det er service, som der ydes gennem DAT. 

 

Vil man ikke bruge bil, men ben, 

kan man bruge to lokale muligheder: 

Leje cykel og gå rigtig te'n, 

bakke op og bakke ned - en rigtig sveder! 

Øen rundt på kryds og tværs, ja, så tænker man sig, at 

man skal bare ta' en bus og bruge BAT. 

 

N.B.: Denne anvisning gælder for alle turister uanset 

ankomstmåde (og iøvrigt også for fastboende - - -). 

 

 

 

Eje bil, så sejler man med båd; 

bilen kan jo fyldes op med ting og sager. 

En billet er dyr - mon du har råd? 

Af den grund får Færgen rigtig mange klager. 

Hvis det ikke blæser, går det hurtigt, let og nemt; 

er der vrøvl med motorkraften, er det slemt. 

 

Hvis man rejser over sø og land 

kan man bare gå om bord i IC-toget; 

der er cykelplads til 4 (!) mand, 

og det batter altså ikke rigtig noget. 

Med Bornholmerbussen ved man altid, hvad man får; 

den har tjent os trofast nu i mange år. 

 

N.B.: Hvis man ikke tager "fløjeren" eller den groft amputerede 

natbåd, men er nødt til at rejse over det svensk-besatte Skåne, 

skal man være opmærksom på, at huske ikke alene det gule DK- 

og det blå EU- "sundhedskort" men også en rejsesygeforsikring! 

 

Der er no'n, der kommer til vor ø 

ganske uden nogen offentlig transportform: 

Egen båd, der sejler egen sø 

(altså forudsat, der ikke er en brandstorm). 

Lægge til i havn, og sejle ud og fiske lidt, 

fange halvspist torsk og laks - det ser man tit - !  

 


