Byer på Østbornholm
Snogebæk. For få årtier siden var det et lille hyggeligt fiskeleje. I dag har turisterne taget magten og
restauranter og souvenirbutikker er dukket op. Det gamle røgeri har også indrettet sig efter de nye
tider, men der ryges heldigvis stadigvæk sild. Og i den tilstødende fiskebutik kan man faktisk købe
mange lækkerier. Der findes også en velassorteret brugs i byen.
Nexø er Bornholms næststørste by (3600 indbyggere). Der er stadig liv i havnen, som blandt andet
leverer råvarer til byens største virksomhed Bornholms Fiskekonservesfabrik. Der er mange
specialbutikker inde i byen. Et vigtigt sted er apoteket på Strandgade, som man meget let kan komme
til at stifte bekendtskab med på lejrskoler og ikke mindst feriekolonier.
Svaneke er en meget idyllisk by. Den blev i 1975 tildelt en europæisk
guldmedalje for bybevaring.
I 2013 blev byen også udnævnt til Danmarks smukkeste købstad. På det
hyggelige torv ligger en gammel købmandsbutik. I bygningerne overfor har
Svaneke Bryghus slået sig ned og få meter herfra ligger Pernille Bülows
kendte glaspusteri.
Hvis man har et frikvarter fra børnene, kan man slå sig ned på terrassen
ved Siemsens Gård, hvor der er en smuk udsigt til den lille havn.
Byens vartegn er vandtårnet, som er tegnet af Jørn Utzon og opført i 1952.
Gudhjem er også blevet ramt af turismen. Men det er alligevel
en fornøjelse at gå op og ned af de stejle, snævre gader, hvor

Udsigt over Gudhjem fra Bokul

der i de små gårdhaver gror figentræer. Oppe ved hovedvejen
kan man finde det lille parkanlæg Bokul, hvor der er en smuk
udsigt over hele byen.
Byens centrum er havnen, hvor færgen til Christiansø afgår.
Stedet er populært blandt elever, da et par isbutikker her har
slået sig op og sælger is i utallige varianter.
De dyreste isvafler koster langt over hundrede kroner og er så store, at de faktisk er umulige at spise.
Det opdager de stakkels børn først, når de hjælpeløst kan konstatere, at smeltende dele at indholdet
ender på asfalten.
Allinge og Sandvig er to gamle købstæder, som nu er vokset sammen. Her ligger hoteller og
pensionater tæt på hinanden, og fælles for dem er, at de ligger i den dyre ende af prisskalaen.
Siden 2011 har Allinge været rammen om Folkemødet, som hvert år samler over 100.000 deltagere.
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