ROKKESTENEN.
Grå, tunge og mystiske ligger de bornholmske rokkesten og lokker turisterne på tur i skoven.
Engang var der mange flere rokkestene på Bornholm. I Almindingen var der tre, Rutsker Højlyng
havde også tre, og på Østbornholm fandt man også en rokkesten i et stort åbent lyngområde i 1895.
Af samme årsag blev stedet fredet og dengang skrev man:
”Her findes en meget stor sten med en vidunderlig evne til at kunne rokke”.
I dag kaldes stedet Paradisbakkerne, at Helvedesbakkerne ligger i nærheden er ligegyldigt, for
begge områder er smukke og seværdige.
Desværre har mange rokkesten ligget fast i lejet i årevis. Nogle er faldet ud af ”hofteskålen” og
andre er dækket af muld og blade. Men mennesker har altid lyst til at forvandle naturens tilstand.
Derfor er der stadig tre aktive rokkesten på Bornholm.
I Almindingen findes en flot rokkesten på ca. 10 tons. Der er også en rokkesten i Rutsker Højlyng
og Paradisbakkerne. De to sidste har en anslået vægt på ca. 30 tons.
I gamle dage var der stor overtro knyttet til rokkestenene. Selv lærde forskere skrev afhandlinger
om stenenes overnaturlige væsen, men her på øen lå sagligheden et helt andet sted.
Folkeviddet mente nemlig de lå og rokkede ovenpå en diamant, og af samme årsag har mange
lyssky personer forsøgt at vælte dem. Men endnu er der ikke fundet diamanter.
I dag fortæller sagkundskaben, at stenene er vandreblokke. De er kommet med isen under istiden
for tusindvis af år siden. Da isen smeltede havnede de store sten ovenpå øens grundfjeld og nogle af
dem på en måde så de kunne rokke og blive berømte.
Gennem mange år har tusindvis af glade turister og alle bornholmere valfartet til øens mystiske
rokkesten – og der er blevet rokket og rullet til den store guldmedalje.
Værd at vide:
Rokkestenen i Rutsker Højlyng findes ved Slettevej. Fra landevejen Allinge – Klemensker viser
skilte vej til naturområdet, og fra sidevejen Slettevej er der en orienteringstavle og henvisning til
den.
Rokkestenen i Almindingen kommer man til ved at følge skiltet overfor ruinen Lilleborg på
Segenvej. Rokkesten i Paradisbakkerne findes ved at følge rød rute fra Lisegård på Klintebyvej.
I det smukke naturområde er der også en gul og blå rute med hver sin længde, og mennesker burde
opleve stiernes magiske eventyr.
På de åbne områder vokser der hedelyng og mellem alle træerne store beplantninger af blåbær.
Måske turen ser man på turen også blåbærfolket. De bitte små som trutter i en trompet af bægerlav
og beskytter sig i regnvejr med en paraply af rød fluesvamp. Eller også er det bare et eventyr.
Men eventyret lever på Bornholm.
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