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Helligdomsklipperne
Man skal nok være lidt overtroisk for at fornemme den
trolddomsstemning, der må have været over Helligdommen
ved Rø, hvor der i tidernes morgen lå et lille kapel.

Jeg vover dog at påstå, at denne ankerplads kan give en
helt ualmindelig oplevelse, men det kræver godt vejr og
måske stærke nerver at møde de gamle guder i klippen.

I danske farvande er vi ikke forvent med smukke klippekyster,
men Bornholm har næsten ikke andet.

At være feriesejler på Bornholm forudsætter en engels tålmo-
dighed og en udpræget social indstilling, for næst efter de røgede
sild er øens havne kendt eller berygtede for, at lystbådene ligger
som sild i en tønde. Det er nærmest at betragte som et mareridt,
og det er helt normalt at blive tiltalt i butikker på tysk af det altid
glade, smilende personale, der tjener deres årsløn i de tre varme-
ste sommermåneder.

Derfor er det en lise for sjælen, når vejret bliver stille og høj-
sommerligt, at smide anker ud for øens smukke klippekyst og få
hvilet lyttelapperne for en stund.

Bornholms kyst er generelt ikke velegnet til ankring, men selv
om der er klipper overalt, er havbunden faktisk sand de fleste ste-
der, og da vandet er meget klart, er det let at se, hvor man skal la-
de krogen gå.

Helligdomsklipperne er et af de mest pittoreske og kendte klip-
pepartier på Bornholm, og der er en lind strøm af turister dagen
lang.

Helligdommen ligger ved Rø og har fået sit navn i tidernes mor-
gen, da der var en hellig kilde i en jættegryde nede i strandkan-
ten. Sagnomspundne historier opstår af de mærkværdigste ting,og
det er da muligt, at der er en, der har fået en åbenbaring eller er
blevet helbredt for et eller andet ondt ved at drikke eller vaske sig
i jættegrydens vand. I vort moderne samfund trækker vi let på
skuldrene af gammeldaws overtro, men det er altså et faktum, at
der endda har været et lille kapel på stedet.

Geologisk er en jættegryde et hul, der er opstået ved, at vand
fra et vandfald eller brændingssø har fået en hård sten til at dreje
rundt og rundt i klippen og bore et hul, som er set op til 10 me-
ter dybt. Men tag jollen i land og oplev stedets charme, lige når
solen står op og får Helligdommen til at gløde.


