Ekkodalen.
I Almindingen findes Bornholms største sprækkedal. Den kaldes Ekkodalen og besøger årligt af
mange tusinde turister, for den er kendt for sit fine ekko. Men der er meget mere end det.
For de stejle klipper skjuler også en mere ukendt verden med mystiske grotter og huler.
Der er også gamle hellige kilder, rester af en vikingeborg og andre kulturminder.
Men det vigtigste er dog naturen.
Foran de besøgende rejser de stejle klippesider sig med grønne stænk af ene buske og bregner.
Øverst oppe kroner Almindingen skove sig i et fuldendt scenarie med en top af blåt og gråt.
Den blå himmel og grå drivende skyer.
En sidevej mellem Almindingen og Aakirkeby fører ned til en stor parkeringsplads hvorfra flere
stier fører frem til dalen. Desværre tror mange turister der er ekko overalt, og hele sommeren
genlyder dalen af råbet: ”Hvad drikker møller”. Og ikke alle steder bliver der svaret øller.
For der er kun ekko et sted, nemlig ved en gammel hellig kilde nær nedgangen til dalen.
Men her har Naturstyrelsen også sat en rød pæl med et skilt hvor der står EKKO. Og så skal man
råbe mod en helt lodret og glat klippevæg på den modsatte side af dalen, og nu kommer svaret.
Klippevæggen har for øvrigt navnet ”Græderen”, for året rundt siver der vand ud af klippernes
sprækker.
Selvfølgelig er der andre forslag til ekko. Hvad med ”hvad er danskens største glæde”, ”hvem har
spist tantes klejner”, ”hvem elsker Palle”, ”hvad vil Knud”, ”hvor mange killinger har katten” og
”hvad kan dyrkes i fjeldskov”. Det er kun fantasien der kan sætte sine grænser.
Navnet Ekkodalen er meget gammelt, og opstod længe før turisterne kom til Bornholm. Men i helt
gamle dage blev stedet omtalt som Kodalen, for her var altid mange køer på græs om sommeren.
En dag opdagede folk der var ekko et sted, og så blev der på de gamle kort føjet et EK foran Ko.
Og det skal ikke rime på sko.
Revner og sprækker.
Men hvad er i grunden en sprækkedal? For millioner af år siden blev det bornholmske grundfjeld
udsat for stor vulkansk aktivitet. Af samme årsag opstod der talrige revner og sådanne bliver kaldt
for sprækkedale. Der er mange af dem på Bornholm, men Ekkodalen er langt den den største med
en bredde af 60 meter, og en samlet længde af ca. 12 kilometer. Kun i Almindingen har dalen det
berømte navn, for inden endestationen øst for Gudhjem er der mange andre navne.
Værd at vide.
Fra parkeringspladsen er der henvisning til dalen. Når man har afprøvet ekkoet, kan man gå tilbage
og følge stien gennem dalen til højre. Kort efter går en sti tværs over dalen, og man passerer en bro.
Åen er klarvandet og hedder Læså. Den udspringer i Baste Mose i Almindingen og udløber i havet
på Vestbornholm ved Boderne. Helt inde under de stejle klipper fører en meget spændende trappe
op over dalen, og eventyret begynder. For via en lille sti kommer man forbi smukke udsigtspunkter
og spændene steder med store sten der danner huler og grotter.
Af specielle planter er dette sted også berømt for sine mange hvide liljekonvaller i maj og juni.
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