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Bornholm har alt, hvad hjertet 
begærer af fantastiske attrak-
tioner indenfor et lille område. 
Der er forrevne klipper, store 
skove, hvide sandstrande, 
hyggelige byer, runde kirker og 
Nordeuropas største borgruin. 
Dertil kommer en spændende 
historie, som i høj grad er 
bestemt af øens beliggenhed 
midt i Østersøen. 
 Bogen er skrevet til de elever
 i 6.-9. klasse, som forbereder 
deres lejrskoletur til Bornholm. 
Der er bl.a. kapitler om historie, 
natur, Hammershus, rundkirker, 
byer og Christiansø.

Denne e-bogsudgave af ”Born-
holm – lejrskolebogen” inde-
holder også en kort lærervej-
ledning samt en række forslag 
til emner og opgaver, som 
eleverne kan arbejde med før, 
under og efter turen til Born-
holm. Se side 33 til 57.

TILBUD PÅ TRYKT BOG
Den trykte bog kan købes via 
boghandler eller forlaget
Møllen Multimedie.
Se tilbud på et klassesæt på:
www.mollenmultimedie.dk



KORT OVER BORNHOLM

Rønne – Hasle 12 km
Hasle – Allinge 12 km
Allinge – Gudhjem 15 km
Gudhjem – Svaneke 14 km
Svaneke – Nexø 9 km
Nexø – Aakirkeby 14 km
Aakirkeby – Rønne 16 km



Bornholm kaldes både Østersøens Perle, Solskinsøen og Klippeøen. Alle tre 
navne passer fint. Bornholm er nemlig en lille perle midt i Østersøen, der 
har flere solskinstimer end resten af  Danmark – og så er der klipper. Det 
ser man ingen andre steder i landet.

HVOR LIGGER BORNHOLM?
Bornholm ligger langt fra det øvrige Danmark. Der er 145 km til Køben-
havn, men kun 37 km til Sverige. Til Polen og Tyskland er der ca. 90 km.
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Solen står lidt tidligere 
op på Bornholm end i 
resten af Danmark.

Nicolai Kirke er det 
første, man ser, når 
færgen sejler ind i 
Rønne Havn. 

Østersøen

Tidligere tog de fleste til Bornholm med 
færgen fra København. Men Øresundsbroen 
har gjort det nemmere at tage over Sverige. 
Fra den svenske by Ystad sejler der hurtig-
færge til den største bornholmske by, Rønne. 
Hele turen fra København til Rønne kan 
gøres på 3 timer. De fleste lejrskoleklasser 
kører i bus eller tog til Ystad, hvor de går 
ombord på færgen til Rønne. 
 Der sejler også en natfærge mellem Køge 
og Rønne og en færge mellem Sassnitz i 
Tyskland og Rønne. Den hurtigste måde at 
komme til og fra Bornholm er dog med fly. 
Efter en halv time i luften fra Københavns 
Lufthavn lander man i Rønne.

Sverige

Bornholm

ØSTERSØENS PERLE



ØSTERSØENS PERLE  5

Det milde efterår 
betyder, at figentræer 
kan vokse sig store.

Mange steder er det 
muligt at bade fra de 
bornholmske klipper. 

BELIGGENHED
Bornholms beliggenhed midt i Østersøen har haft stor 
betydning for øens historie, landskab og klima.
 Det danske landskab er skabt af  gletsjere under den 
seneste istid, der sluttede for omkring 10.000 år siden. 
Gletsjerne dækkede også Bornholm og satte deres tydelige 
præg på øens overflade. Men det særlige ved Bornholm 
er de mange klipper, der rager op i landskabet. De har en 
historie, der går 1700 millioner år tilbage.
 Rent historisk har øens beliggenhed midt i Østersøen 
givet bornholmerne masser af  problemer. Der har været 
lange perioder med krig og ufred. Svenskere, kirkens folk, 
konger og mange andre har kæmpet om magten over øen. 
Dertil kommer, at sørøvere og andre banditter er gået i 
land langs de bornholmske kyster for at plyndre. Derfor 
kan man i dag finde rester efter en lang række borge på 
Bornholm. Ja, selv kirkerne har været brugt som 
fæstningsanlæg. 
 Bornholms beliggenhed har også sat sit præg på 
klimaet. Foråret kommer lidt senere til Bornholm end til 
resten af  Danmark, men til gengæld har øen et mildere 
efterår. Det betyder bl.a., at man kan finde planter på 
Bornholm, der har svært ved at klare sig andre steder i 
Danmark.

FAKTA OM BORNHOLM
Bornholm er Danmarks femtestørste ø med et areal på 
588,5 km². Der bor omkring 42.000 mennesker. Befolk-
ningstætheden er en del mindre end i resten af  landet.
 Indbyggertallet svinger en del, men har de senere år 
været faldende. Mange unge flytter fra øen for at få en 
uddannelse. De fleste kommer kun tilbage som 
besøgende.
 Antallet af  turister på Bornholm er omkring en halv 
million om året. Turismen er med til at holde gang i øens 
økonomi og giver arbejde til mange. Tidligere arbejdede 
en del inden for landbrug, fiskeri og i stenbruddene, men i 
dag har bornholmerne generelt de samme jobs som resten 
af  danskerne. Der er dog lidt flere arbejdsløse.
 Indtil 2003 var Bornholm opdelt i fem kommuner. 
Men i dag er øen én stor regionskommune.



Midt på Bornholm er det muligt at stå med den ene fod på 1700 millioner 
år gamle klipper og den anden på “kun” 500 millioner år gamle klipper. 
Men landskabet på Bornholm består ikke kun af  de berømte klipper.

ISTIDEN
Lige som resten af  Danmark er Bornholm præget af  den seneste istid, der 
sluttede for omkring 10.000 år siden. Jordens klima var ekstremt koldt, og 
store gletsjere havde bevæget sig ned over landet fra nordøst. Gletsjerne 
efterlod et dansk landskab dækket af  såkaldt moræne. Det er en blanding 
af  jord, sten og grus, som isen bragte med sig. Morænen ses også på Born-
holm. Specielt på den sydlige del af  øen, der ligesom det meste af  Danmark 
består af  småbakket landskab.

TRE KLARE BEVISER
Der er tre klare beviser på, at Bornholm har været dækket af  is.
 Bevis 1: Vandreblokke. Det er store sten, som isen bragte med sig og 
efterlod. Mest kendt er Rokkestenen, der ligger i Paradisbakkerne. Men der 
er flere andre store vandreblokke.
 Bevis 2: Skurestriber. Ismasserne medbragte store sten, der skurede hen 
over de bornholmske klipper. Disse skurestriber kan ses i klipperne den dag 
i dag. De viser ikke kun, at gletsjerne har været der, men også deres retning 
hen over landskabet. 

KLIPPERNE
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Den bornholmske klippe-
kyst finder man på hele 
den nordlige del af øen 
- fra Hasle i vest til Nexø 
i øst. Omkring Dueodde 
i syd er der til gengæld 
sandklitter så store som 
ved den jyske vestkyst.

Rokkestenen er en 
vandreblok, som istidens 
gletsjere efterlod.




