
Ekskursionen – Linier i Landskabet - Aakirkeby 

Søndag den 12. maj havde Naturhistorisk Forening for Bornholm og Danmarks Naturfredningsforening 

Bornholm inviteret Direktør Peter Haase til at fortælle om projektet ”Linier i landskabet” og lede en tur ud i 

linjerne i landskabet syd for Aakirkeby. 

Glædeligt mange mennesker havde taget imod invitationen, og da turen startede ved Bavnet nord for 

NaturBornholm var mere end 53 naturhistorisk interesserede samlet omkring lederen. 

  

Projektet ”Linjer i Landskabet” har været længe undervejs, men bunder i de tanker, arkitekten bag 

NaturBornholm, Henning Larsen, gjorde sig, da han fik til opgave at tegne et informationscenter, der mere 

eller mindre skulle ligge over forkastningszonen på Klintebakken, en zone, der stort set har retningen vest-

øst. 

Huset NaturBornholm skulle i sin konstruktion kunne skabe en kontakt mellem nord og syd, mellem 

kulturen ved kirken inde i byen og naturen ude på Klintebakken samt mellem det lokale i nærsamfundet og 

det globale langt ude i verden. 

Sådan blev det, og netop ”Linjer i Landskabet” bygger videre på disse tanker. 

   

Med start fra Torvet i Aakirkeby ledes den besøgende rundt til 24 forskellige besøgssteder og man kan 

vælge mellem tre forskellige stiforløb af 2, 3 og 9 kilometers længde. 

Som en naturlig introduktion til projektet er der fremstillet en film, der afspilles i NaturBornholms 

sansorama og som deltagerne i ekskursionen fik en forsmag på. 



Videre ude i landskabet fortalte Peter Haase, hvorledes, projektet havde fremstillet et antal kortborde, hvor 

der på centrale steder på ruten med oversigtskort informeres generelt om projektet og stiforløbet samt på 

hver af de 24 besøgssteder om netop det centrale på de steder.  

Vigtig har det været, at hvert enkelt besøgssted også er blevet udstyret med bænke til fordybelse. 

  

På Klintebakken er der adskillige spændende historier at berette, og projektet fokuserer på de store 

vandreblokke og de stenhuggere, der i begyndelsen af 1900-talllet ristede navne og figurer til ”evig tid”, 

således Enok Mogensen der omkring 1912 ristede sit eget portræt! 

  

Ved siden af den store vandreblok ”Hanen” er der på det skrånende grundfjeld en såkaldt ”skrêbana”, som 

børn og barnlige sjæle i århundreder har benyttet som en naturens rutsjebane til morskab for små og store! 

Men, forkastningen og fritlægningen af undergrunden er nok turens internationalt vigtigste punkt.  

  



Til projektet er bygget en gedigen jernrampe, hvor man kan samle en større flok, en klasse skoleelever, en 

gruppe naturhistorisk interesserede, hvor man kan stå – og sidde! - samt få beretningen om hvorledes 

jorden i sin tid ved nogle enorme spændinger gik i stykker og efterlod en lokalitet til fordybelse. 

Ligeledes er der bygget en platform på kanten af Strøby stenbrud hvorfra man har det store vue op på 

Klintebakken og forkastningszonen, stenbruddet og ved at vende sig om det kulturlandskab, der er 

overleveret fra vore forfædre i form af nogle bautasten. 

 

Ekskursionen sluttede i det stenbrud, hvor der i mere end 100 år er brudt sandsten til brug som paksten og 

skæver til vejanlæg, bygningssten til huse og større flager til broanlæg og gravsten. 

Til trods for det hårdhændede arbejde, der har været forbundet med brydningen og nedknusningen af det 

relativt hårde materiale, er der nogle helt fantastiske bølgeslagsmærker fra datidens, 500 millioner år 

gamle, sandstrande samt spor efter de første dyr, der har eksisteret i denne del af verden. 

Blandt andet flere aftryk af gopler, ”forstenede vandmænd”, der ifølge den tyske sporfossilekspert 

Seilacher kun er fundet to andre steder på jordkloden, et sted i USA og et andet sted i Indien. 

 

Projektet ”Linjer i Landskabet” åbnes officielt torsdag den 16. maj klokken 1400 på torvet i Aakirkeby, og 

turen her med Peter Haase for de to naturforeningers medlemmer var en lille forsmag på, hvad der venter 

de besøgende ude på ruternes i alt 24 besøgssteder. 

Til projektet er der udarbejdet en bog, der fortæller om hver enkelt lokalitet med udgangspunkt i 

informationerne på kortbordene, og den vil også blive introduceret ved projektets start den 16. maj. 

 


