HASLE

winięcia tutaj może być chęć dokonania napraw. W warunkach silnego sztormu wejście
do portu handlowego jest bezpieczniejsze niż
do mariny Nørrekås. Zwykle jednak postój tu
nie będzie wygodny. Nabrzeża w większości
są dość wysokie, niedostosowane do małych
łodzi.
Duża powierzchnia portowego akwatorium
powoduje, że w warunkach sztormowych
przy nabrzeżach może pojawić się niebezpieczne zafalowanie. Wyjątkiem jest stara
przystań Søndre Bådehavn, w której postój
jest wygodny i bezpieczny, jednak zmieszczą
się tu tylko 2–3 jachty gości, a ponadto jest
tu dość płytko (1,8 m).

Podejście
Przed wejściem zalecany jest radiowy kontakt z oﬁcerem dyżurnym portu. Wejście jest
pozbawione istotnych przeszkód w szerokim
sektorze od północnego-zachodu, poprzez zachód, po kierunki południowe. Płynąc wzdłuż
brzegu z południowego wschodu, należy
w bezpiecznej odległości ominąć rafę Hadderev, natomiast zbliżając się do Rønne od
północy uwagę należy zwrócić na rafę Hvideodde Rev (na wprost wejścia do mariny
Nørrekås). Obie rafy oznaczone są pławami
kardynalnymi.
Do portu wchodzić można w każdych warunkach pogodowych. Oś wejścia (kurs 064,5°)
wyznacza nabieżnik świetlny. Należy zwracać
baczną uwagę na liczne promy pasażerskie
oraz statki handlowe. Niektóre z promów na
otwartym morzu przemieszczają się z prędkością przekraczającą 30 węzłów i zwalniają dopiero bezpośrednio przed główkami
(szczególnie przy silnym wietrze). Wychodzące promy mogą przyspieszać już nawet
w awanporcie.
Port w Rønne został ostatnio powiększony
o nowy falochron i nabrzeża zlokalizowane na
południe od istniejącego od lat portu handlowego. Budowa została zakończona w 2019 r.
Nowy basen przeznaczony jest dla największych statków (długość do 350 m). Posiada
oddzielne wejście o 400-metrowej szerokości, do którego kierunek podejścia wyznacza
światło sektorowe. Jednostki rekreacyjne nie
powinny wpływać do tej części portu.
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Duży port gminny położony w połowie zachodniego wybrzeża, 5 Mm na północ od
Rønne i 6 Mm na południe od Hammerhavn.

Port
W przeszłości Hasle było portem rybackim
i handlowym, obecnie służy niemal wyłącznie
rekreacji. Na akwatorium portu składają się:
zewnętrzny i wewnętrzny awanport oraz pięć
basenów. Port zapewnia bezpieczne warunki
postoju w każdych warunkach pogodowych,
jest obszerny i właściwie zawsze znajdzie się
w nim wolne miejsce.
Goście kierowani są przede wszystkim do basenów IV i III. Cumowanie przeważnie burtą
do nabrzeża. Nabrzeże wschodnie w basenie IV (bezpośrednio przed kafeterią i bosmanatem) tworzą ukośnie schodzące do wody
głazy – nie nadaje się ono do cumowania
z wyjątkiem krótkiego drewnianego pomostu ze schodami w części środkowej, który
raczej nie powinien być zajmowany na dłuższy postój. Głębokość bezpośrednio przed
tym pomostem nie jest znana. W basenie III
ustawiono 5 gościnnych boi cumowniczych
przeznaczonych głównie dla dużych jachtów
– odległość boi od nabrzeża to ok. 20 m.
Jachty o długości do 10 m mogą też kierować się do basenu rezydenckiego w najbardziej północnej części portu (na lewo od
wejścia), gdzie jest spora szansa na znalezienie oznaczonego zieloną tabliczką wolnego
miejsca w Y-bomach. Wewnętrzna część tego
basenu (za pomostem pływającym oraz blisko wschodniego brzegu) jest płytka. W warunkach bardzo silnego dolądowego wiatru
i dużego zafalowania warto rozważyć zajęcie
miejsca w basenach I i II, leżących w głębi
portu, zamiast w III i IV.
Prąd na nabrzeżach dostępny jest wszędzie
(łącznie z zachodnim nabrzeżem basenów IV
i III), lokalizacje kranów z wodą zaznaczyliśmy na planie. Biuro bosmana i sanitariaty
znajdują się w dużym murowanym budynku
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przy basenie IV. Są tam pralka i suszarka.
Dodatkowy prysznic i toalety znajdują się też
w małym budynku przy basenie I. Możliwe
jest zatankowanie oleju napędowego, ale tyl-

ko w porcjach 20-litrowych i w sytuacji rzeczywistej konieczności – płatność za tankowanie umożliwia automat do opłat za postój,
ale przed skorzystaniem z tej funkcji należy
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bezwzględnie skontaktować się z bosmanem.
W pomieszczeniu bosmanatu wyłożone są
materiały informacyjne, a na ścianach prezentowane są ciekawe, stare zdjęcia portu
i okolicy. Ten sam bosman opiekuje się przystaniami w Hasle i Rønne Nørrekås.
W wewnętrznym awanporcie znajduje się
kąpielisko, z płytkim wewnętrznym basenem i fantazyjnymi schodami w kształcie
trójkątnej rampy wznoszącej się na 6 m nad
otaczającą głęboką wodą. Obszar kąpieliska
ograniczony jest przez małe żółte bojki. Schody służą jako wieża do skoków, miejsce siedzenia i opalania, a także punkt widokowy
na morze (szczególnie wart uwagi w porze
zachodu słońca). Sąsiadujący z platformą budynek na pirsie mieści toalety, przebieralnię
i saunę. Cały obiekt jest ogólnodostępny, bez
opłat. Został oddany do użytku w 2013 r.
jako część programu rewitalizacji i ożywienia portu po ustaniu jego funkcji rybackich
i handlowych. Nosi nazwę Hasle Havnebad

i bywa określany jako najpiękniejsze kąpielisko w Danii.
Koło bosmanatu funkcjonuje bar-kafeteria,
a na pirsie są też po zachodniej stronie wewnętrznych basenów wypożyczalnia kajaków
i druga kafeteria. Od strony morza, za budynkami, znajduje się mała piaszczysta plaża.
Obok działa serwis mechaniczny. Wokół basenu rezydenckiego w północnej części portu
rozmieszczony jest szereg piętrowych apartamentowców letniskowych.
Wybrzeże w okolicy Hasle nie daje żadnego naturalnego schronienia dla żeglarzy. Port musiał
zostać zbudowany od podstaw. Jego początki
przypadają na pierwszą połowę XIX stulecia
i wiążą się z odkryciem płytko zalegających
pokładów węgla. Pokopalniane wyrobiska dały
początek współczesnym basenom portowym.
Skomplikowany układ falochronów i basenów
wyjątkowo dobrze ilustruje kolejne etapy rozbudowy portu, z których ostatni miał miejsce
w 1988 r.
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Kąpielisko w Hasle

Podejście
Wejście do Hasle ma opinię jednego z najbezpieczniejszych na Bornholmie i możliwe jest
w każdych warunkach pogodowych, w dzień
i w nocy. Istotnym utrudnieniem przy silnych
wiatrach może być prąd w rejonie główek. Na
północ od wejścia zlokalizowana jest skalista
mielizna z minimalną głębokością ok. 3 m
(nieopisana dokładnie na mapach). Z daleka z morza widoczny jest wysoki biały silos
z ciemnoszarym spadzistym dachem, znajdujący się na południe od wejścia.
Zalecany kurs podejścia 097° wskazują nabieżnik dzienny (słabo widoczny – białe tablice z wyblakłymi pomarańczowymi pasami)
oraz światło sektorowe. Światła na główkach
wewnętrznego awanportu (Fl.R.5s i Fl.G.5s)
nie są zaznaczone na oﬁcjalnej mapie.

Miejscowość
Hasle jest miasteczkiem o długiej historii
(pierwsze wzmianki pochodzą z XIII w.), jednym z najstarszych na Bornholmie, którego
rozwój jednak zawsze był ograniczony przez
istnienie w pobliżu większego sąsiada –
Rønne. Obecnie Hasle liczy ok. 1600 mieszkańców – niemal dziesięciokrotnie mniej niż
Rønne. Podobne proporcje wielkości obu

miast utrzymywały się przez wszystkie wieki
ich istnienia.
Centrum miasta znajduje się nieco powyżej
portu, nad jego południową częścią (baseny
I i II). W rynku, przy głównej ulicy przecinającej miejscowość z południa na północ,
znajdziemy market spożywczy, przystanek
i budynek dawnego ratusza. Brukowana ulica
Rådhusgade prowadzi od rynku nieco dalej
w górę do XV-wiecznego kościoła Hasle Kirke.
W zabudowaniach starych odrestaurowanych
magazynów Grønbechs Gård z 1875 r., znajdujących się 150 m na południe od rynku,
mieści się centrum wystawienniczo-kulturalne organizacji Arts & Crafts Association Bornholm (ACAB), zrzeszającej renomowanych
artystów rzemieślników wyspy, w którym
w formie czasowych wystaw prezentowane
są dzieła członków zrzeszenia (wstęp 70 kr).
W południowej części portu mieści się muzeum silników łodziowych Columbus (s. 114).
Około 400 m dalej na południe znajduje się
Hasle Røgeri (hasleroegeri.dk) – jedna z największych wędzarni na Bornholmie, w której wciąż codziennie wędzi się ryby zgodnie
z tradycyjną recepturą. Na miejscu działają
restauracja i sklep, a część zabudowań udostępniona jest nieodpłatnie jako muzeum,
w którym można obejrzeć stare pomieszczenia
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