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Europas første Flyver.
—o—
Den historiske Dag i 1906, da
Ellehammer fløj paa øen Lindholm,
Det var paa den lille Ø, Lindholm i Smaalandshavet, at Opfinderen Robert Ellehammer den 12.
September 1906 indskov sit Navn
i Verdensflyvningens Historie. Som
det første flyvende Menneske i
Europa hævede han sig nogle
Meter fra Jorden og fløj omtrent
50 Meter. Gennem lang Tid havde
Ellehammer eksperimenteret med
en Flyvemaskine. Allerede to Aar
forud havde han Motoren, en trecylindret Stjernemotor, færdig til
sin Maskine, Et aarelangt idealistisk Arbejde laa forud for de
opsigtvækkende Flyveforsøg paa
Lindholm. Man lo af den lille,,
tætte Mand med det energiske
Ansigt. Et Udslag af Skinsyge
blev Ellehammers Flyvning betragtet som en af Datidens ,,Kloge".
Der var dog en lille Kreds Motorinteresserede, som fulgte Ellehammers Flyvninger mel sf gedde Interesse. Mærkeligt nok kom intet offentligt frem om hans første
Flyvning før den 16. September,
altsaa 4 Dage efter den internationale Begivenhed.
Hvem og hvad var Direktør
Ellehammer? Han var og er stadig et ejendommeligt Menneske,
født med upræget teknisk Snille.
Allerede som Dreng morede han
sig med Flyveeksperimenter. Det
var dengang mægtige Drager, som
han lod løfte forskellige Byrder.
Som 14-aarig kom han i Urmagerlaere, men dette Arbejde tilfreds
stillede ikke den virksomme unge
Mand, og han fik derfor Ansættelse ved Professor Stirgensens
mekaniske Etablissement. Ved Aarhundredskiftet begyndte han sin
egen Virksomhed. Det skete under saa primitive Former, at han
maatte lave et Værksted i sit eget
Hjem. Her lavede han samme
Aar som Verdens store Opfindergeni Th. A. Edison et Apparat,
der kunde fremføre levende Billeder. Samtidig fortsatte han med
sine Studier af det Instrument,
der kunde virkeliggøre Menneskenes stolte Drøm ; at flyve frit og
ubundet som Fuglen. Samtidig
med at han konstruerede sin Motorcykle, begyndte han Konstruktionen af en Række Flyvemaskinemodeller. Ellehammer fandt ud
af, at dersom han kunde konstruere en Motor, som ikke vejede
mere end 5 Pd. pr. HK, vilde han
kunne flyve. Saa byggede han
det ejendommelige Monstrum, som
Samtiden kaldte et Luftskib, og
som vi i Dag kalder en Flyvemaskine: det Fartøj, der skabte
hans internationale Berømmelse.
Blandt dem, der fulgte Ellehammers Forsøg med Interesse, var
den ivrige Automobilist -- Grev

Trykt i Allinge Bogtrykkeri
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Flammerens Granitbrud efter en større Sprængning. (Fot.Kjøller)
Illustrationer til Hammershus Birks Historie, som i Særtryk leveres
„Nordbornholm"s Abonnenter gratis.
Knuth, der ejede Øen Lindholm, fri Udblæsning og knaldede som
og han gav Ellehammer Tilladelse en Skibskanon. Drønene kunde
til at bruge øen til sine Forsøg. man høre helt over paa Lolland.
Det var i 1905 at Ellehammer Ellehammer hang paa det umagebyggede sin Lultskibsstation paa lige Førersæde. Han havde fat
Lindholrh, og en 600 in cirkelrund om Cyklestyret, der tjente som
Bane havde han faaet indrettet Rat, og efter at Cyklehjulene havde
paa øens sydlige Halvdel: Engen. rullet et Stykke hen over Cemen•
ten, hævede Maskinen sig pludseBanen blev belagt med Cement.
Fra Kragenæs sejlede Elleham- lig nogle Alen over Jorden og holdt
mer, hans Broder og Fætter hver sig oppe godt 40 ni. øjeblikket
Morgen med Motorbaaden „Ellen" blev fotograferet, saaledes at ingen
over til Lindholm, hvor de arbfj- kan betvivle Rigtigheden af Flyvdede med Maskinen i det intere- ningen.
Havde det været i Dag at en
mistiske Værksted. Her indbyggedes Motoren i Luftskibet. Maa- saa sensationel Begivenhed var
ned efter Maaned arbejdede Elle- indtruffet, havde Radioen fortalt
hammer utrættelig med sit Luft- det til hele den civilicerede Klode.
For blot 25 Aar siden tog det
fartøj, selv naar alt gik ham imod.
Haveri og Uheld fulgte de ukue- Dage, ja Uger at faa Begivenheden
lige Mænd paa den lille Ø i Smaa- ud dver Verden. Man jublede nu
landshavet, og ustandselig maatte over den lille Mand, der havde
han foretage Forandringer ved sin gjort det utrolige. Ellehammer,
som man før havde anset for at
Maskine.
Selve Motorkraften var det af- være Galning, blev hyldet efter
gørende, og Ellehammer maatte Datidens mest enthusiastiske Mefordoble Hestekraften i den 3 Cy- toder. Ladet med en utrolig Enlindrede Stjernemotor fra 9-18 ergi fortsatte Ellehammer sine velHK. Hele Luftfartøjet med Last, lykkede Forsøg, sandsynligvis uinklusive Opfinderen, vejede da c. paavirket af den ejendommelige
Følelse, hvormed den store Offent300 Pd.
Den 12. September om Efterm, lighed modtog Beretningen om
ved 4 Tiden oprandt det store hans Flyvninger. Det var kun den
øjeblik. Maskinen var trukket frem interesserede og fagkyndige Kreds,
paa den cirkelrunde Cementbane. der i Virkeligheden forstod, hvad
Vejret var straalende, og Vind- det var, der var sket. Det var en
styrken kun 2-3 m. Stjernemo- dansk Mand, der for første Gang
toren buldrede med infernalsk i Europas Historie havde faaet et
Larm. Eksplosionerne foregik med Legeme, tungere end Luften, til at

hæve sig op fra Jorden.
— Ellehammers Maskine er et
Eventyr for sig. Det vil være i
Strid med Sandheden at karakterisere den som en Flyvemaskine,
hvis man ser den paa Baggrund
af Nutidens Flyvemaskine. Den
lignede en stor Drage Planerne
var i Trekant, og i deres Midte
var der konstrueret ligesom en
Kanal, hvori Propellen bevægede
s.g. Propellen var af Blik, og den
blev trukket af en Rem, som stod
i Forbindelse med Stjernemotorens
Aksel. Motoren sad foran Førersædet, og for at hindre Luftmod'
stand, havde Ellehammer lavet en
Bliktrakt, der fordelte Luftmodstanden. Selv laa han paa Maven
bag Motoren med Fødderne i to
Stropper og Hænderne paa Cyklestyret. Maskinens Landingshjul
var to almindelige Cyklehjul paa
ordinære Cyklegafler lige under
Propellen, og ude bagved havde
Maskinen endnu et Hjul, som afbalancerede Fartøjet.
Det er i Virkeligheden samme
Principper, som videreføres i de
mest moderne Rutemaskiner. —
Motoren startede Ellehammer ved
et Haandsving, ligesom man starter en Bil. Ved Hjælp af Staalbarduner blev Maskineri holdt
inde paa Cementbanen, naar den
var i Fart. For hver Start kørte
Fartøjet en Snes Alen over Cementen, saa hævede det sig støt
og roligt og fløj videre i en 3 — 4
Alens Højde. Ved Hjælp af Staalbardunerne undgik man, at Ellehammer fløj til Søs. Selve Manøvreringen i Luften i den korte
Tid Maskinen opholdt sig der klarede Ellehammer ved en sindrig Mekanisme, der fik de store
Planer til at bevæge sig.
Allerede mens Ellehammer fortsatte sine Forsøg, havde hans
Hjerne skabt en kraftigere Motor,
der kun gjorde Maskinen 20 Pd,
tungere. men fordoblede dens Maskinkraft.
Samtidig med Ellehammer forsøgte den franske Tekniker Santes Dumont at flyve. Han havde
rigeligt med Pengemidler og havde
Teknikere til sin Raadighed. Ellehammer kom et Hestehoved før
ham i Kapløbet om Titlen Europas første flyvende Mand. Hans
Sejr var overbevisende, ikke mindst
fordi han ikke brugte andre Midler end Motorkraft og Planer til
et Luftfartøj. — Dumont derimod
havde en Ballon paa sit Fartøj,
saaledes at dets Bæreevne blev
styrket af Ballonen. Med Stolthed
sagde Ellehammer, da hans Forsøg paa Lindholm lykkedes: ,Det
bliver ikke fra Paris, men fra
Lindholm, at det første praktisk
anvendelige Luftskib bliver sendt
ud i Verden". Og han fik Ret.
Ved den internationale Flyveuge
i Juni 1908 fik Ellehammer Førsteprisen. Hans Maskine var den
eneste, som kunde flyve, og han
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fik 5000 Kr. for sin Bedrift, samtidig med at 50,000 Mennesker
hyldede den danske Opfinder.
Den første Flyvemaskine er El•lehammers hidtil største Bedrift,
men hans Belønning derfor, ihvert
Fald de materielle, er kun minimale. Paa Flyvningens Omraade
har han forøvrigt eksperimenteret
vidt og bredt.
Han har gennernkonstrueret den
Stjernemotor, der er Stamfader til
de mangestjernede Motorer, di r i
Dag trækker Verdens bedste og
hurtigste Trafikmaskiner, Hydroplaner og Monoplaner indenfor
Hær og Marine, Han har ligeledes
været Fader til Pontonkonstruktionen paa de moderne Flyvebaade,
men har aldrig høstet Anerkendelse herfor. Under Flyvebaadenes Pontoner ligger der nemlig en
StraIskinne, der bevirker at Pontonen lettere slipper Vandet. Denne Ide er ogsaa Ellehammers.
— Havde jeg tilhørt et stort
Land, siger Ellehammer, havde
jeg msaske været en velhavende
Mand i Dag, men dog er jeg ikke
utilfreds med, hvad jeg har opnaaet.
Som den europæiske Flyvnings
Banebryder arbejder Luftpioneren
Ellehammer videte paa andre og
bedre Muligheder for at trafikere
Æterens Kongevej Hans Maal er
den lodret op- og nedgaaende Maskine, og saa nær er han ved Løsningen, at han inden længe vil
bringe Offentligheden en Bombe,
der er lige saa stor, maaske større
end den, han lod springe paa
Lindholm for 25 Aar siden.
Ellehammer hævder, at Flyvningen kun er i sin Barndom. Udviklingen er gaaet for hurtigt og
for ensidigt, Flyvemaskinen har
ikke fulgt med Tiden ; men det
kan rettes endnu ved Konstruktionen af den ideelle Flyvemaskine,
og det er det, Ellehammer søger
at gøre.
Den lille digre Mand med det
graahvide Ministerskæg vil fra sit
Laboratorium bringe Verden en
ny teknisk Overraskelse — det
og man plejer
mener han selv
at kunne stole paa hans Ord.

2y og Land.
Forsvarsvaahen.
Pistoler med elektrisk Lyskaster
og Taaregaspatroner er bragt i
Handelen i Tyskland; Lyskasteren
øger Træfsikkerheden, og Taaregassen gør Angriberen uskadelig.
Mattering af Rader.
En smuk Mattering faar man
ved at røre Talkum ud i lys Lak
og lidt Fernis Det stryges tørt
paa og duppes straks med en ny
Pensel, Hermed kan man faa en
Overflade, som nærmer sig matslebet Glas i Udseende,

Skodsborg -Køllesving.
—0—

Det var paa Askov Sløjdskole
Eleverne der alle var unge Lærere,
stod opstillede i Sløjdsalen parat
til at tage fat paa de 10 Minutters
Gymnastik før Middagen Pludselig gik Døren op og ind traadte
en ældre Mand, lidt nusket og
snusket, som det sig hør og bør
en ædel Landevejens Ridder. Han
hverken saa til højre eller venstre;
men smed Trøjen paa en Høvlebænk og stillede sig i Spidsen
for Gymnasterne, hvoraf de fleste
var Gymnastiklærere. Der gik en
undrende Mumlen ned gennem
Rækkerne; nigin Forstanderens
Ansigt var et eneste stort Smil,
for han kendte den gamle.
Saa begyndte Gymnastikken,
og Fløjmanden lavede de fineste
og mest formfolde øvelser man
kunde ønske sig.
Ved Middagsbordet opklaredes
det, at den fremmede var Taleren,
Folkesangeren, Komponisten m.
m. Morten Eskesen.
Det var en ældre Mænd, der
havde holdt sit Legeme i Træning
ved gymnastiske Øvelser fra Ungdommen af, og derfor kunde staa
Maal med Ungdommen
Paa Skodsborg Badesanatorium
traf jeg i Fjor den 75 aarige Køllesvinger, Jørgen Braaby, der ikke
gav Morten Eskesen noget efter i
Bevægelighed og Smidighed. Hr.
Braaby begyndte sin Løbebane
ved de Randers Dragoner, hvor
han havde været Lærer for vor
nuværende Konge. Senere lod han
sig uddanne ved Balletten og havnede for 15 Aar siden i Skodsborg som „Gymnastikdirektør ved
Sanatoriet.
Hans Speciale var Køllesving.
Ved Hjælp af disse havde han
kureret sig selv for Leddegigt og
var nu „som en Ungdom frisk."
Hver Formiddag (Sabbaten undtaget) gav han en Times Undervisning i Behandling af!Køllerne
til Tonerne af Gotlandskadriljen,
og hver Aften gav han en Op- visning for Kurgæsterne, der aldrig blev trætte af at møde op.
Han havde — ligesom Madsen
Mygdal faar Skyld for — kun en
eneste Tale, og den holdt han
hver evige Aften før Opvisningens
Begyndelse. Den endte saaledes :
„I er ikke saa syge, som 1 selv
tror". Slutningen hilstes altid med
stormende Jubel af Kurgæsterne.
Naa, Hr. Braaby var god nok.
Mange, mange har haft Gavn og
Glæde af hans Køllesving, og
mange faar det sikkert fremdeles.
Køllesving er en meget gammel
Øvelse; men drives næppe med
den Kraft i Danmark som i mange
andre Lande. Dog findes der fine
Køllesvingerhold i København,
Roskilde og flere Byer, men navnlig i Tyskland, Svejts, England,
Finland og Amerika hører Kølle
sving mange Steder med til det
daglige Brød.
Den fineste Køllesvinger i Skods.
borg i min Tid var forøvrigt en
svensk Præst, Han vilde selv have
den grundigste Øvelse for senere
at kunne undervise sine Landsmænd i Faget.
Køllesving egner sig lige saa
godt for Mænd som Kvinder, Børn
og gamle, sunde og halvraske.
Man regner, at 14 Timers ihærdig
øvelse giver den Færdighed, der
er nødvendig for at kunne drive
Køllesving som Motion paa egen
Haand.
Under øvelserne maa man indtage en smuk og fri Holdning
med frit Aandedrag som første
Betingelse, dernæst maa man søror et blødt og smidigt Gre
Køllerne, saa Fingrene aldrig

ved Brugen bliver trætte eller udsatte for Krampe. Man maa særlig søge fremhævet Svingenes
kønne parallele Linier henholdsvis med Bryst og Ryg, samt den
størst mulige Strækning i Armsvingene og stor Præcision i Begyndelsen og Slutningen af hver
Slags Sving.
Det er Dyden ved Køllesving,
at der ingen Bevægelser findes,
som river og slider noget Sted,
alt gaar roligt til og virker behageligt paa de 'forskellige Legemsdele.
At gennemgaa Programmet i
Køllesving fra Skodsborg tager
højst 10 Minutter.
Paa Teknisk Skole vil der i en
nær Fremtid blive holdt et offentligt Lysbilledforedrag, og efter
dette vil nogle unge Piger, der i
Efteraarets Løb har indøvet Skodsborg—Køllesving, give en Opvisning i disse til Tonerne af: „Du
Her bliver
danske Mand .
saaledes Lejlighed til for interesserede at faa Svingene at se i
Praksis.
Adgangen bliver gratis.
H. P.

Østersøbadet „Bornholm"s
Generalforsamling i Mandags paa
Hotel „Allinge" havde ikke vundet
saa stor Tilslutning som de foregaa
ende Aars, og Dirigenten Hotelejer
Colberg havde et let Hverv,
Formanden, Best. Bech aflagde Beretning.
Aar 1931 saa desværre ikke meget
lovende ud for den nye Bestyrelse, der
var jo, som alle ved, kun Kr 1,94 i
Kassen, saa nogen særlig Fristelse til
Fraadseri forelaa ikke.
Det' var jo absolut nødvendigt at faa
Kloakforholdene ordnede, og vi mente
at dette kunde ikke ske uden ved et
Samarbejde med Kommunens Gade og
Vejudvalg; vi fik derfor et Møde i
Stand sammen :med Udvalget den 2.
Februar. Gade og Vejudvalget viste
sig meget velvillige angaaende en Ordning, og Mødet resulterede i at Kommunen overtog Kloaken og gjorde Arbejdet færdigt mod at vi, foruden de
gamle Rør, yderligere leverede Rør for
700 Kr. Kloaken kom-derved i Forbindelse med Kloaken ved3Langelinie
og dette Arbejde, ligesom Udvidelsen
af Prommonaden, har vi kun Grund
til at være tilfreds med. Vi er glade
ved den Forstaaelse vi har mødt hos
Kommunen og jeg haaber, at det gode
Samarbejde maa kunne fortsættes til
fælles Bedste.
Selv sørgede vi for at gøre Tennisbanen færdig; det kostede omtrent
1000 Kr., desuden anskaffede vi forskelligt Legetøj paa Stranden, ligesom
Badehusene blev repareret og malet.
Der bunde selvfølgelig været gjort
meget mere, men vi havde jo absolut
ikke Raad til at bruge mere end allerhøjst nødvendig.
Endelig aabnede vi saa i Juni Maaned og begyndte at faa lidt Indtægter.
M. H. t. disse, da var den største
Forandring, at Kurtaksterne var sat
ned fra 3 Kr. til 2 Kr. Resultatet heraf
var, at medens vi sidste Aar havde en
Indtægt paa 5063 Kr. saa fik vi i Aar
kun 4650 Kr., men regner man med de
3 Kr. sidste Aar saa er det ca. 1687
Kurkort, medens det i Aar bliver ca.
2350 Kurkort, dette er jo i Antallet af
Gæster en Forøgelse fra sidste Aar,
og dog var August meget daarlig, idet
her jo slet ingen Tyskere kom hvilket
her jo ellers plejer i August Maaned.
Saa havde vi i Aar Tennisbanen at
tage Indtægter (og Udgifter) af, og var
ikke saa lidt spændt paa at se, hvordan det vilde gaa; men jeg tror Gæsterne har været tilfreds, en Tennisbane er her da, selv om den vel nok
ikke har været saa extra god det første Aar; men sidste Aar var her ingen,
selv om det stod i Østersøbadets Reklamer.
Tennisbanen har været godt benyttet; der har været afholdt internationale Tenniskampe 2 Søndage, og jeg
tror Gæsterne var absolut tilfreds og
glade ved Tennisbanen.
Tennisbanen har givet en Indtægt
paa godt 300 Kr. i Aar saa det maa
vel siges at være meget godt.
M H t. Regnskabet i det hele taget
saa vil Kassereren give nærmere Oplysninger, hvoraf man jo bedst ser,
hvordan det staar til med Østersøbadet.

Derefter oplæste Kassereren Bogh.
Søreren Regnskabet, der godkendtes.
Til Bestyrelse genvalgtes Hotelejer
Bidstrup og H. P. Jacobsen, og i Stedet for Avlsbr. Andr. Koloed, der ikke
ønskede Genvalg, valgtes Ing. E. Andersen, og til Revisor Bagerm. P Holm.
Ifølge den nye Aktielov forelaa Udkast til nye Love. Disse oplæstes af
Formanden og vedtoges enstemmigt.
Til endelig Vedtagelse hæves endnu
en Generalforsamling, der afholdes 14.
December. (se Annoncen).
Under Eventuelt mindede Borgm.
Bloch om sidste Overenskomst mellem
Badedirektionen og Byraadet, efter
hvilken Kommunens Beboere havde
Ret til at benyt.. ' decellerne. Mange
af disse havde imidlertid ikke Tid til
at bade før efter Fyraften. Anbefalede
derfor at Badehusene holdtes aabne
til Kl. 7 Aften, selv om dette betød
forøgede Udgifter for Selskabet. Byraadet var sikkert ikke uvillig til at
give et lille Tilskud hertil.

Status den 1. November 1930.
Aktiver. Passiver.
4306,94
Badehuset
Inventar
3000,00
200,00
Debitorer
1,94
Sparekassebehold.
4650,00
Aktiekapital
1587,10
Kreditorer
1271,78
Balance, Formue
Kr. 7508,88 7508,88

Status den 1. November 1931.
Aktiver. Passiver.
Badeh.
Afslcrivn. 3870.00
Inventar Afskrn. 2700.00
Nyanskaffelser:
Tennisb. og Trapetz 1133,16
Kassebeholdning
262,91
Sparekassebeholdn. 124,89
Egen Aktiekapital 350,00
5000,00
Aktiekapital
1582.90
Kreditorer
Formue forr. Aar 1271,78
Overskud i Aaret 586,28
Balance Formue
1858,06
Kr. 8440,96 8440.96

Driftsregnskab.
Indtægt:
4425.00
Salg af Kurkort
313,90
Tennisbanen
129,15
Bornholm over Land
116,50
Badebilletter
Forskel. Tilskud
600,00
106,03
Diverse Indtægter
Udgitt:
2081.74
Vedligeholdelse
Lønninger:
Bademester
774.86
Tennispasser
90.00
Badefrøkener
390.00
Rengøring
25.00
Arbejdsløn
46.00
Annoncer ogReklame 461.60
Forsikrg. og Assurance 57.01
Skatter
103.00
Lejeafgift
100.00
Porto og Papir
111.45
Ren te
95.20
Diverse
31.50
Afskrivninger :
Badehuset
436.94
Inventar
300.00
Overskud
586.28
Kr. 5690.58 5690.58

Røde Kors, Allinge-Olsker
afholdt i Onsdags den aarlige Generalforsamling. Af Beretningen
fremgik, at der i Aarets Løb var
foretaget 47 Udlaan. Foreningens
Depot var løvrigt godt forsynet
med alt til Sygepleje henhørende,
men det kneb med at faa de udlaante Genstande tilbageleveret efter Brugen.
Ifølge det godkendte Regnskab
var der fra forr. Aar en
Kassebeholdning paa 743,78 Kr.
Medlems-Kontingent 162,00 Anden Indtægt
21,01 —
Ialt 926,79 Kr.
Udgifterne androg 221,55 Kr. og
Regnskabet sluttede med en Kassebeholdning paa 705 Kr. 24 Øre.
Til Bestyrelsen genvalgtes * Fru
Klo og Fru Kure samt Fru Bech.
nyvalgt. Som Revtsor Fru Funch.

Herved meddeles,
at jeg foruden Agenturet for Skandinavien—Amerika Linien har faaet
overdraget Repræsentationen for
Det forenede Dampskibsselskabs
nylig oprettede Rejsebureau.
Billetter udstedes til samtlige D.
F. D.s Passagerruter i Ind- og Udland, ligesom alle Oplysninger om
Afgangstider og Billetpriser gives.
D. F. D. S. har faste Ruter over
saa at sige alle Verdenshave. Benyt derfor danske Baade.

Otto Gornitzka.
Repr. for Skandinav.—Amerika L.
og _D. F, D. S.s Rejsebureau,

Paa Tirsdag
' fejrer Selskabelig Forening sin
25-aarige Fødselsdag paa Hotel
Allinge. Til Spisningen er tegnet
ca. 50; men der er Plads tit mange
endnu, og det forventes at Medlemmerne møder godt op paa
denne Mindedag, saa der bliver
god Stemning. Bestyrelsen sørger
for Sange og andre Overraskelser.
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Afsvampning af v4nterszeden.
Afsvampning særlig paakrævet
efter en regnfuld Høst.
Det danske Afsvampningsmiddel
Sanagran.

indtil de nyere Afsvampning*.
metoder fremkom, var Formaalet
med Vintersædens Afsvampning
Bekæmpelse af Hvedens Stinkbrand og Rugens Stængelbrand.
Under Hensyn til førstnævnte
Plantesygdom var Afsvampning
nødvendig hvert Aar, hvorimod
man for Rugens Vedkommende
kan nøjes med at afsvampe en.
gang imellem.
Foruden dette har Afsvarnpnine
gen nu til Dags et andet Flormaal,
nemlig Bekæmpelsen af
s a r ios e n, der ytrer sig paa tre
Maader (eller tre Stadier): S p iri ngsf us a ri o-se, Rodbrand
og Sneski turnel, og som foraarsages af samme Art SlimskimAf
mel, Fusarium minimum.
Hensyn til denne er Afsvampning nødvendig hvert Aar baade
for Hvedens og Rugens Vedkommende, og særlig paakrævet er
Afsvampningen efter en fugtig
Høst.
I 154. Meddelelse fra Statens
Forsøg i Plantekultur skrives bl.
a. følgende om Fusariosen
SærS p i ri n gsf us ari o se
,enlig i de Aar, da Vejrlige
sommer og Høst er meget agtigt,
vil Aks og Kærner være meget
udsat for at smittes med Slimskimmel, undertiden saa stærkt,
at Svampen giver Kærnerne et
rødligt Skær og hæmmer deres
Udvikling. Smittede Kærner kan
under meget gunstige Forhold
spire normalt; er Saabedet derimod mindre bekvemt, eller Kornet er saaet dybt, vil Spirerne
•
bryde op genmar
nem Jorden, saa at der iagttages
en tynd ogsvag Bestand, og under Jordoverfladen finder man de
krøllede og ofte skimlede Spirer.
Sikrere end ved Tilskud af Salpeter eller Ajle, der i godartede
Tilfælde kan bringe Bestanden
frem, er det at forebygge Spiringsfusariosen ved A f s v a m pning af Saasæden.
Efter at de tinge Planter er
kommen frem, kan de endnu angribes af Slimskimmel, der da
foraarsager Ro dbr an d, hvorved Bestanden svækkes eller udtyndes, særlig paa kalktrængende
og vaad Jord. Virkningen af Afsvampningen er her mindre fremtrædende.
Sn eskimmel bliver særlig
ondartet, naar et varigt Snedække
falder paa Jorden, inden den er
afkølet og frossen, idet Slimskimmelsvampen da faar særlig gunstige Vækstvilkaar. Under disse
Forhold virker Afsvampning fortrinlig.
———
Hvis man afsvamper med Blaa.
sten — som man gjorde for nogle
Aar siden — skades .Spireevnen,
og Virkningen mod Fusariosen er
ingenting værd. Afsvampning med
gode kviksølvholdige Midler fremmer derimod Spiringen, og Gavnen bestaar naturligvis deri, at
Kærnerne befries for Fusariosens
Angreb.
Der har i de senere Aar været
stærk Strid om Afsvampningsmidlerne, og mange vil muligvis
fele det som en Velgerning, at der
nu er fremkommet et dansk kvikselvho:digt Afsvarepningsmidd(1,
San agra n, der benyttes paa
den almindelige Maade saavel til
Nedsænkning,
Overbrusning,

Aktieselskabet

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforen; bør,
ordner Kreditlaan m, m.

Patteflasken man løber
hen i PRIMA og køber.

Olsker
Brugsforening
afholder Licitation over Kørsel af
Foderstoffer og Butiksvarer fra
Rønne.
— Tilbud bedes givet skriftlig i
lukket Brev inden 1. December.
Prisen opgives pr. 100 kg. Oplysninger om tidligere Aars Kvantum samt om Betingelserne faas
ved Henvendelse til Uddeleren.
Bestyrelsen forbeholder sig Ret
til at vælge mellem de lavestbydende samt til eventuelt at forlange
Kaution.

Bestyrelsen.

Fugtning som ogsaa Tørafsvampning. Overbrusning er den almindeligste Fremgangsmaade og den,
som maa anbefales, med mindre
der i Hveden findes hele Brandkorn, thi i saa Fald maa Nedsænkning anbefales. Til Overbrusning anvendes 50 Gram Sana.
gran, opløst i 10-12 Liter Vand,
pr. 100 kg Hvede eller Rug, og
Omskovlingen maa være meget
omhyggelig: Foretager man Afsvampningen sent paa Dagen,
dækker man den afsvampede
Dynge til med Sække, desinficerede i Afsvampningsvædsken, og
hader det ligge Natten over, hvorefter Kornet spredes til Tørring.
Den virksomste Bestanddel i
Afsvampningsmidlet er Kviksølvel, og Sanagran indeholder ca.
20 Procent Kviksølv, over dobbelt
saa meget som i Tillantin, og det
koster ikke mere end Tillantin.
Ved de hidtidige Forsøg har Saj
nagran vist sig fuldt ud paa Højde med de udenlandske Midler og
bør nu ogsaa finde fortjent Anvendelse i Praksis.
Ag ric:
Min

Barber- & Friserforretn.
anbefales
x e. Noefoed, Xasle.
Torvet.
Moderne Dameklipning.

.
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HASLE
..••••••••••••••••••..••
Annoncer kan indleveres
og betales til vor Repr. i
Hasle : Bog- og Bladhandler
Marckmann.

Broderi Paategning
besørges som hidtil. Paabegyndte
og færdige Arbejder leveres paa
Bestilling.

Hedvig Marckmann, Hasle.

Syning
af Linned, Kitler m. m. udføres.
Smutten, Allinge.

Elegante Visitkort
50 Stk. med Navn 2 Kr.
TAKKEKORT billigst.
ilibge Bogtrykkeri,

Naar De skal avertere, benyt di

„Nordbornholm"

Sandvig-Allinge-OlskerFragtruten11 Rutsker-Hasle-Rønne.
Da jeg har overtaget Ruten af Hr. H. Truelsen,
bedes De ringe til Tlf. Allinge 137. Pakker fra Hasle
til Allinge bedes indbragt hos Kartoffelhdl. Nielsen.
Haabende paa de ærede Kunders Velvilje.

lErbødigst

J. Johansen.

Ved Goodtemplar Syforeningens
Bortsalg blev følgende Numre ud-

Xiolestoffer

er hjemkomne.
trukne. Adgangskort: Sovekam- Flere nye
mersæt Nr. 1. Spisestuesæt Nr. 11,
Pude Nr. 2. Lyserød Seddel Nr. Sidste Nyheder for Efteraar og Vinter i de sædvanl. gode Kvaliteter.
84 Thedug, Nr. 18l Spisestuesæt. Der sælges til de bekendte billige Priser.
Afhentes hos Peter Staffensen.

Nordlandets Handelshus.

118 illISIllaildSiOrellillll
afholder Medlemsmøde og festlig ,
Sammenkomst paa Benduens Sal
Lørdag den 28. ds. Kl. 8.

Bestyrelsen.
■

•••••■
•••••

Østersøbadet

BORNHOLM
afholder extraordinær Generalforsamling Mandag den 14. December Kl. 19,30 paa Hotel Allinge.
Dagsorden: Vedtagelse af Lovændringer.
P. B. V.

E. M. Bech.

Brugte Laksegarn
ønskes til Laans.

Harald Jensen
ved Købmandsskolen, Gudhjem.

Frk. Damgaard
taler ved følgende Ungdomsmøder
Mandag den 30. Nov. i Rutsker
Forsamlingshus Kl 7,30.
Tirsdag 1. Decbr. paa Menighedshjemmet i Allinge Kl. 7,30.
Undertegnede

flytter 1. December
fra Nørregade til Hr. Gartner Jensens Efendom ved Havnen.
Tlf. 145.
Poul Nielsen,
Autovognmand.

Skal Kakkelovnen være flot
og Stuen ikke snavses,
saa køber man i PRIMA blot
en IBIS - og forbavses.

En Guldbrosche er tabt
mellem Allinge og Vippeled. Den
retsindige Finder bedes aflevere
den paa Telefoncentralen.

Fikse Damesko
faas fra 6,00 i Skotøjsforretningen

»CENTRAL 411
Torvet, Allinge.

Bernhard Larsen. Tlf. 107.

Tilbud ønskes
paa Regulering af Hotel Centrals
Plads. Nærmere ved Henvendelse
til Stationsforst. Kofoed.

ffliografen.
Søndag den 29. Kl. 4 og 8.

Svigersonnerne.
Lystspil i 7 Akter med Fyrtaarnet

og Bivognen.

Husets Skræk.
Farce i 2 Akter med Ungerne.

En kraftig Hoppe
— 4 Aar, 10 Kv. 4 Tom
staar
til Salg paa Tyndekullegaard, Kl .

Isl. Lammekød
af fortræffelig Kvalitet.

Nye, hele, gule Kogeærter.
Extragode store Flækærter
Rigtig Amager Hvidkaal.
Gode Spisekartofler,
King Edwards.
Anbefales som solide, billige
Fødemidler.

Nordiadels liilildelsbus.
Overretp4pkazile r «. r

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling ru. v.

Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1.

Arr

b Uldtæpper hos os.

Af Prima Uld fra 5,85.
Svære Bomulds- 2,10.
Fikse mønstrede Flonelstæpper samt gode Rejseplaids.

Nordlandets Handelshus.
Vi har faaet ny Sending af

Xerre=Vinterfrakker

Kofoed Ø Mortensens Byggeforretning
Ligkistelager.

Ligtøj og Ligsenge.

Ordning af Begravelser

Telefoner 77 og 79.

Møllers

Bogbinderi

Chr, DideriKsen, Rønne.
Tlf. 865
Indbinding af Bøger. — Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. — Hurtig Levering.

Tlf. 865.

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Al Slags Lastkørsel
samt Transport af Svin til Slagteriet besørges gerne.

Tlf. Rutsker 20 x. H,. A. Jensen, Vang.

gievorfor fisfie ffryksager
7ndpakningspapir og ''oser

Priser 20-60 Kr.

af prima Stoffer og i ekstra solid Udførelse
passende for unge og ældre Herrer.
Her er meget godt Køb for disse gode Kvaliteter.

hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance
paa en ringere Vare, og scelger denne oaa
Efterkrav og uden Garanti.

Nordiandets Handelshus.

9ornitzfias Aogtryfifieri, AWinge,
Vi har virkelig gode, smukke Ting at forevise af
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den
de nye Sendinger, og nu tænker vi særlig paa

,turiperå og 9tillover3
til Damerne og Ungdommen. Virkelig billige Priser i

451fordlandet Xandeldhud.
Forlang Hasle Fodertran

hos Deres Købman
eller Brugsfon
rein.
d

Hasle Fodertranfabrik.

Tlf. 21. »)»

billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74.
Indpakningspapir, Økonomruller, Konvolutter & Poser til Fabrikspris.

Briller.
Største Udvalg i moderne Briller,
Brilleetuier og Læseglas hos

Conrad Hansen
URMAGER & GULDSMED.
Allinge Tlf. 140.

Vi soder Dem Nordbornholm
hver Uge!
Hnsk derfor paa os, naar De
har et eller andet at avertere.

Lægerecept expederem omg.

HOLMBLADS SPILLEKORT.
Narckmanns Bog- og Bladhandel, Hasle.
Husk at glæde Børnene med et Brev Glansbilleder til 5 eller lo Øre

Hjemmelavet Paalæg

- Fars, Sylte, Medister- og
Lungepolse.

Varm Blodbudding hver Fredag Middag.

A. Lyster, Hasle. Telefon 74.

Vteraardvarerne
er nu hjemkomne. Stort og smukt Udvalg, saavel i Habit- som Frakkestoffer.
De finder altid den Vare, De søger i

Til alle Reparationer

C. Josefsens Arcederforrelning.
Tlf. Allinge 28.

af Bygninger, Udbo og Inventar har vi

gode, stærke Brædder i alle Dimensioner
og sælger til meget rimelige Priser.

Ekstra Rabat pr. Kontant.

orsi landets tiandelshuN. BRØDRENE ANKER, HASLE
JERNSTØBERI dt MASKINFABRIK.

I forsk Halvdel af December Maaned
kommer den billigste Levering af

18 pCt. Superfosfat og 40 pCt. Kaligodning
til Foraarsbrug. — Rentefri Notering pr. 1. Juni 1932.
Vær sae god at afgive Ordre snarest til

Nordlandets Handelshus.
Rene, sunde Kornvarer, højere Priser.
Vi modtager gerne gode Kornvarer i Bytte for alle Slags Butiksvarer samt alle andre Indkøb i Forretningen — og lover Kunderne
en god Afregning.

Nordlandets Handelshus.

Vi holder smaa Udsalgspriser
paa alle Sorter klonseKorn og SKaller.
Konsulent Oluf Nielsens Hønsefoderblanding anbefales.

Nordiandets Handelshus.

De rigtig fede norske Spegesild
af passende Størrelse sælges i Haandkob, Fjerdinger og hele Tønder
til meget rimelig Pris.

Nordiandets Handel-,hus.

Slagteriets Udsalg paa Lindeplads
anbefaler sig ned fersk og røget FIsesk, Mørbrad og Karbonade
hjemmelavet Fars. 3Iedster, Sylte, Leverpostej og Langepoise. Alt i Paalæg og Koaservem.
Friske Slagterivarer Onsdag og Fredag.

Johanne Hansen Tlf, 45.

Ajlepumper =

Vandpumper - Varmtvands-Aniteg,

iEgle fin Bihonning
er til Salg a I Kr. pr. '/ 51 kg.

Murer J. Koefoed, Allinge

Hjemmeslagtning
udføres probert.

Slagter Romer, Allinge.

Et Parti Dame-, Herre-, Børne-

Forretningskonvolutter

Gummistøvler

sælges med Firma for kun 8 Kr.
pr. Mille.

sælges med 20 pCt. Rabat.
C.

Larsen, Vestergade,

Allinge BogtryliKeri.

Ål Lul- og PersonkArsel

Nu er Tiden inde

udføres med min lukkede 13-14
Personers Bil til billige Priser.
Tlf. Allinge 72. Aage Jørgensen.

til at bestille

Varm

Fotografier til Julen.
Godt Lys er Betingelsen for en
god Plade. Optagelser derfor bedst
midt paa Dagen.
Aabent Søndage fra 10-3.

Blodpølse Fotograf Alfred Møller.
hver Fredag.
Tlf. 4.
V ictualieforretningen,

Tlf. 45.

Lindeplads.

Al Slags Lastkorset
samt Svin til Slagteriet besørges
billigt.
Tlf. Rø 57 x.

Hans Hansen. Brøddegaard.

Bornholms
Spare- og Laanekasses
Afdeling i Allinge.

Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs. Opsigelse

Alm. Sparekassevilkaar

4,5 pCt. p. a.
4
-

Prima ungt

Oksekød, Kalvekød og
Flæsk
faas til smaa Priser.

G. Jørgensens
Slagterforretning.

En Landraceorne
passende til Gylter og Søer, staar
til Afbenyttelse paa Bridsensgaard.
Tlf. Allinge 112.

Olsker Orneforening.

Itammershus Birks Historie.
Fæstningen Sandvigs Krigshistorie.
Paa Strandpromenaden ved det
vestlige Hjørne af Hotel „Strandslot"s Have ligger nogle flade
Kampesten. Dette er Resterne af
Sandvig Borgeres Skanse. Derefter følger 4 infanteriskanser"
paa °sandet. De 2 af dem kan
endnu paavises, de 2 andre blev
bortskyllet i Stormfloden 1872.
Mellem Skanserne var der Løbegrave. I den nordlige Del af Osandet ligger Oaaseplettens Batteri med Standplads for 1 Kanon.
Videre mod Nord under Nordre
Hammer Finckes Batteri for 2 Kanoner og ude paa Pynten Hammerens søndre Batteri, ligeledes
for 2 Kanoner. Ved Hammerodde
tæt ved Fyrtaarnet ligger Hammerens nordre Batteri og ved
Salomons Kapel Kapellets nordre
og søndre Batteri,
1745 — Kommandanten (Reedtz) har
paa Øens nordvestlige Side bagved
„Den store Hammer" fundet et Sted,
hvor Fjenden under gunstige Forhold
kan gøre Landgang, og hvor der er
Plads at opstille flere Regimenter. Foreslaar at bygge Batterier her og tage
Kanoner dertil fra Hammershus, hvor
de staar til ingen Nytte. Krigskanceliet
tiltræder det, men mener dog ikke
Stedet er saa farligt.
1813 — Kapellets Batteri ønskes forstærket, hvilket bliver afslaaet, fordi
„det er svagt mod Landgang og altfor
exponeret til at placere flere gode Kanoner paa. Det maa anses for en forloren Post, hvis Nytte beror paa Lykken".

Samtlige nævnte Batterier, der
før 1926 henlaa sammensunkne,
tildels udjævnede, upaaagtede og
næsten glemte, restaureredes dette
Aar paa Foranledning af Kapt.
K. E. 5 Koefoed og frededes under Nationalmusæet.
I Sænebugten laa Sze n e ba Heilet med 1-18 Pd.s og 2-8 Pd.s
Kanoner. Batteriet forsvandt ved
Havneanlægget 1890. Et Stykke
oppe paa Bakken under Blanchs
Hotel findes et længere Skanseværk, hvorom ingen Oplysninger
haves. Det stammer rimeligvis fra
Englænderkrigen.
Indtil 1745 laa Hammershus
nordre og søndre Batteri paa
ialt 7 Kanoner langs den yderste
Ringmur mod Nord. Endelig i
Møllevigen umiddelbart Syd for
Slottet: Møllevigen s Batteri
med 1-4 Pd.s Kanon.
(Desuden var der en Skanse tæt
Nord for Allinge, en ved Løsebæk
Syd for Allinge (sløjfet) og flere
ved Sandkaas (velbevarede).
Inden for denne Ring af Skanser og Batterier laa B o rg er v a gten i Sandvig bag Sandvigbatteriet, et Ammunitionshus mellem
Sandvig og Hammersøen („Langelinie"), som senere afløstes af
Ammunitionshuset ved Allinge
(nu kommunalt Gymnastikhus)
1 Ammunitionshus i Hammergabet
bag Gaaseplettens Batteri (tæt
Nord for Badehuset) og et 3die
Ammunitionshus bag Sænebatteriet i Sænebugten.
Endvidere paa nordre Hammer:
N ational vagtboden (Bindingsværk, Lervægge og Straatag, 10
Alen langt og 8 Alen bredt. 1744
forfaldent. 1806 vel vedligeholdt.
1868 (?) flyttet til Sandvig Havn,
hvor det nu tjener til Redskabshus), en Baunehøj, en Fla gstan g og en optisk Telegraf.
1822 — Skrivelse fra Generalcollegiet til Kommandanten: Den aldeles
brøstfældige Flagstang paa Hammeren,
paa hvilket det danske Flag fra ældgammel Tid bestandig haver vejet, bør
af ny opføres og fremdeles concerveres".

Hovedforsvaret var i Militsens
Tid (1613-1868) henlagt til Kystskanserne. Ved Militsens Ophæ-
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velse og Overgang til „Bornholms
Væbning" mistede Skanserne deres Betydning og forsømtes.

-Allinge-Sandvig Borgerkompagni.
Før Opstanden 1658 havde Byerne eller Birket intet Borgerkompagni, og hvornaar det oprettedes
er uvist ; men det ligger nær at
antage, at Borgernes tapre Deltagelse som Førstemænd i Opstandsnattens farefulde Arbejde ved
Slottets Belejring blev belønnet
med Oprettelsen af Borgerkompagniet, som ogsaa ofte benævnes „Hammershus Birks Kompagni," hvilket vistnok er det oprindelige Navn. At dette ansaas
som en Ære og ogsaa var af
praktisk Betydning ud over det
rent militære, ses af de senere
gentagne Henvisninger hertil, naar
Birkets Købstadsrettigheder blev
dragd i Tvivl. „Vi har et Borgerkompagni", sagde man, „og altsaa har viKøbstadsrettighed som
andre Købstæder."
Ved Troskabsedens Aflæggelse
til den nybagte Enevoldskonge
Fr. III. i Allinge den 1. Okt. 1661
aflagde bl. a. „Capitainen og
Lieutenanten udi Birket" deres
Ed. Disse var Michael Laursen og
Hans Jørgensen. Efter dette synes
Kompagniet allerede da at være
oprettet.
1685. bestod „Allinge-Sandvig
Borgerkompagni" af 1 Kaptajn,
1 Korporal, I Tambour og 42
Gemene.
1694 er „Hammershus Birks
Kompagni" vacant, da Kaptajn
Hans Jørgensen er død. Løjtnant
Anders Larsen bliver da Kaptajn
for Kompagniet.
1756 ser Artillerihaandlangerne
saaledes ud : blaa Kjortel og Veste
af Klæde el. Vadmel, røde Opslag,
Messingknapper og røde Strømper. Hattene med gule Snore omkring og Haaret i sorte Baand
med sorte Kokarder paa.
I 1710 laa vi atter i Krig med Araefjenden Sverrig, og Kongen var ivrig
efter at skaffe Soldater til Hær og
Flaade. Mange flygtede for at slippe
for at „springe Soldat", hvorfor der
udstedes en Forordning, om at saadanne frit kan vende hjem og slippe
for at blive „enroIlerede". Den oplæses ved Hammershus Birketing. Den
tog dog næppe Sigte paa Bornholm.
Her havde man jo sine Privilegier, der
forskaanede for Udskrivning uden for
men til Gengæld havde Bornholmerne deres eget Militærvæsen, som
paa de Tider fungerede som et glorværdigt Eksempel til Efterfølgelse for
det øvrige Land; og ingen ærkær Bornholmer unddrog sig denne Tjeneste,
hvor besværlig den — navnlig 1 Krigstider — end kunde være. Herom vidner en Protokoltilførelse fra 8. Sept.
1710: „Eftersom denne Raptur (Krig)
uformodendis er paakommet, kan Ret
ej holdes, før Roelighed erlanges, og
Folk ikke mere skal ligge i Lejr".
Som før omtalt medførte det visse
Begunstigelser at tjene Kongen. Saaledes havde Mons Pedersen engang stjaalet et Faar og blev arresteret og ført
til Rønne af Sandemand Mons Madsen; men her mødte Tyven Løjtnant
Jens Skou, der spurgte ham, om han
vilde lade sig hverve. Ja, svarede Ty-

ven, hvis jeg saa kan slippe for denne
Tyvsag. Løjtnanten gav ham da straks
Penge og en Hat (I) paa Haanden, og
Sandemanden manne vende hjem med
uforrettet Sag og melde om det til
Birkefogeden, der lod tilføre Protokollen ovcnstaaende.
Om en sørgelig Begivenhed med
svegen Kærlighed melder Protokollen
kortfattet, men dog rørende:
Søren 'Giversdatter tjente sammen med Drengen Mogens Nielsen,
der havde begæret hende til Ægte,
hvilket de havde tilsagt hverandre.
Men saa snart han havde fimet sin
Vilje med hende og fornam, at hun
var blevet svanger, da lod han først
forstaa sin Falskhed og begav sig i
Kongens Tjeneste ved Garnisonen paa
Christtansø, hvorved han ikke aleeneste besveg Kongen for sin Bøde efter
Loven, men endogsaa hende for sin
Ære. (Soldater var fritaget for Lejermaalsbøder).
Birkefogeden og Stokkemændene
havde Medlidenhed med haardt den
ramte Pige, og Dommen lød:
„Hun bør forskaanes for Fængsel,
fordi det er første Gang, og hun tilforn er uberygtet, og fordi hun har
faaet et Drengebarn, der senere kan
komme i Kongens Tjeneste." Actum
Sandvig 23. Februar 1711.

Byerne.
Aar 1392 ankede de tyske
Ridderes Hærmester over de Tab,
som Brunsbergs Danzigs og Elbings Købmænd havde lidt ved
Hertug Johan af Mecklenburgs
Overfald, medens de laa ved
„Alande" at fange og salte Sild
efter gammel Sædvane. 1416 kræver Raadet i Danzig lovlig Ret
ydet en Skipper af Elbing, hvis
Skib var strandet, medens det laa
ved Feddet (in vitta) „S a n dew i k" for at fange Sild. Fra 1433
og 34 er bevaret nogle Overenskomster mellem Fogden paa Hammershus Aage Nielsen og tyske
Købmænd om at bjærge strandet
Gods ved Sandvig, mod at han
faar Halvdelen. Fra 1553 havdes
Benævnelsen „Alanidt" og 1569
„Alende“. Lignende Navneformer
forekommer andetsteds f. Eks. ved
Ringsted, Allinge Lille og Allinge
Magte. 1490 nævnes Ridder Sten
Bille i „Alende" (ved Ringsted)
Navnebetegnelsens Oprindelse tyder som Alend æ, et Navn, der
skal have Hentydning til brede
Markers Belliggenhed langs Aa
eller Sø. (I. V. Christensen: Tider
og Skikkelser i Midtsjællands
Historie VIII S. 28).
Af andre Forslag til Navnets Oprindelse skal nævnes „Adelens Enge".
Rasmus Raun : Nævnes Allinge som
Ællinge af Ænder og Ællinge, som
der udi Havnen og omkring kunne
sig vel nære og opholde. Paa bornholmsk udtales det Å-linga.
Angaaende Betegnelsen Sandvigs
Oprindelse har der hidtil aldrig hersket Tvivl om, at den nærliggende
sandede Vig var Ophav til Navnet,
Gaar man ud fra, at den stedlige bornholmske Befolkning har givet Stedet
Navn, kan der dog være skellig Grund
til Tvivl. Bornholmerne udtaler Navnet ligesom enhver anden Dansker, og
det har de sikkert altid gjort, Imidlertid udtales „Sand" paa bornholmsk :
San (bredt, dybt å) og Vig som : Væij.
(Det nærliggende Sandkaas hedder f.
Eks. Sankaas). Hertil kommer, at den
sandede Vig ikke hedder eller har
hedet „Sandvigen" eller „Sanvæijen."
Nu benævnes den ganske vist som
oftest „Sandvigbugten"; men dens oprindelige Navn er „Oasaning", rigsdansk: Osandet (efter det bornholmske
Fiskeredskab, en 0, et Slags Vand,
hvormed man her — nu og i gammel
Tid — fiskede „Tobbis", som bruges
til Madding til andet Fiskeri. Generalstabskortet o. a. henævner Stedet fejlagtigt „Aasandet". Men har Navnet
intet med „Sand" eller „Vig" at gøre,
hvad da? Ja, Byen skal jo efter stedlig,
haardnakket Overlevering oprindelig
have ligget ved Sankt Salomon, og
om den derfra direkte har taget den
første Halvdel af sit Navn „Sankt" og
tilføjet en Oldtidsbetegnelse af samme
Betydning „Vie" (helligt Sted) og Navnets Oprindelse'altsaa være: „Sanktvie", skal indtil videre faa Lov ttl at
staa som et aabent Spørgsmaal.

Det fremgaar af det alt bemærkede, at Byerne (og vel ogsaa

Byen ved Skt. Salomon) i Bispetiden har været vigtige Fiske- --g
Handelspladser, som besøgtes
navnlig af de østtyske Hansestæder. De har utvivlsomt tillige været stærkt anvendt som Havnebyer for Slottet, naar de store
Oplag af øens Produkter, som
skattedes til Bisperne og samle- .
des paa Hammershus, skulde afsendes til Skaane. De havde ganske vist Slotshavnen i Sænebugten, men denne er sikkert — ligesom nu — fortrinsvis blevet benyttet, naar Vindforholdene hindrede Adgangen til de andre
Havne.
I Lybækkertiden havde Schweder Ketting en Saltebod i Sandvig.
Der har sikkert i hine Tider
været livligt i Byerne. Soldaterne
og det øvrige Personale paa Slottet har nok moret sig bedre i
Sandvig end i Borgerstuerne og
Slotskroen ved Hammershus, og
i Sandvig har de kunnet træffe
fremmede Sø- og Handelsfolk.
Episoder af lignende Art som
dengang (ca. 1540), da Bryggeren
Lucke Knipe paa Hammershus og
Lodich Tømmermand sammesteds
i Sandvig kom i Klammeri med
Slotsbøddelen og stak denne ihjel,
har nok ikke været ualmindelige.
Bøddelen var aabenbart lettere
at erstatte end Bryggeren, der tillige kunde bage.
Bernt Knop vilde derfor ved at
hænge Bryggeren komme i Forlegenhed baade for en Brygger
og en Bager, hvorfor han benaadede Bryggeren, mod at denne
arbejdede gratis i 5 Aar (særde1es
praktisk) og anbefalede ham oven
i Købet siden til sin Efterfølger
Høvedsmanden Blasius van Wickede.
Hin Tids Sandvigbyfoged, Neanirig Clausen, synes at have hokit
med Lybækkerne mod Born[olmerne. Ifølge en lybsk Beretniag
beklagede nemlig en Sandvigborger, Reinholdt Detlefsen, sig over
at Byfogden havde beskyldt ham
for under eller kort efter Oprøret
(Bornholmernes Rejsning mod Lybækkerne ca. 1535) at have haft
et Harnisk. Reinholdt vilde imidlertid kun indrømme, at han havde
haft et løst ,,brustken" af „Stecken und Stehlicke"(?).
1569 benævnes Byerne som Fiskelejer, men 1599 og de nærmest
følgende Aar staar de i Hammershus Jordebog opført som Købstæder (dog for sig selv og ikke
i Sammenhæng med de andre
bornholmske Købstæder).
Hh. Jordebog 1598-99: Pendinge
aarlig af Købstæderne.
Allinge og Sandvig, som giver 3
Skatter. Den første til Skt. Hansdag
af hvert Hovedkvæg, som Bymændene
have, og som kaldtes Kvæg s k a t.
Den anden til Skt. Mikkelsdag. der
udgives af hvert Par Folk 1,5 Dl, og
af hver Person 1 Dl. som kaldes S tel1 ep e ng e. Den tredie udgives Hellig
tre Kongers Dag af H u s.
„Forskrevne 2 Byer er Ugedagsmænd
til Slottet og giver disse Pending for
deres Kvæg maa gaa udi Slotsvangen
som bliver en ringe Ting, og som
Slotsfogden har haft tilforn."
Hans Hus som Tolder i Vang, Tejn,
Allinge og Sandvig har af disse Byer
opskrævet 4 Td. 1 Otting i Told si id.
Allinge og Sandvig var før 1658
Færgesteder for Overfarten til Skaane.
Slotsskriveren rejste den 3. Juni 1646
fra Rønne til København med sin
Dreng. I den Anledning sendte han
følgende Regning, som indførtes i Hammershus Lensregnskaber :
Til Vognleje fra Rønne til Allinge
for 2 Vogne, 1 til mig og 1 til min
Dreng og mit Tøj 1 Rdl.
Blev jeg udi Allinge paa tredie Dag
formedels Modbør. For Kost for mig
og min Dreng 40 Sk.
Givet Baadsmanden, som førte mig.
og for mit Tøj og for han hjalp at
bære det ned til Stranden saavel som
op til mit Logement i Simrishamn
20 Sk,

•
For øl og Mad i Simrishamn til
Drengen 10 Sk.
10. August lejede jeg tvende Vogne
fra Simrishamn til Malmø 4 Rdl.
Mad og øl til Drengen 1 Ort.
'Laa jeg i Malmø 2 Dage formedels
Modhor for Kost til Drengen 1 Ort 8 Sk.
For mit Tøj at bære til Stranden 1 Ort.
Fragt for mig og mit Tøj 1 Rdl.
Formedels Vindens Flovheds Skyld
maatte jeg udi Land ved Dragør. Vogn
derfra til København 1 Rdl.
Haver jeg givet for Blækpulver, Papir og Voks, midlertidig jeg var paa
Borringholrn 5 Rdl.
Rasmus Raun skriver (1671) om Allinge og Sandvig : „Denne By (Allinge)
ligger nedre fra Ols Kirke paa Strandbakken ved en god Fjerding Vejs udi
Nør og fra Slottet lige saa vidt udi
Nordost. Der er udi samme Sogn eller
By 40 Mand, haver ringe Sæds-Jord at
nære sig af, men mest derfor malt
søge Søen og af dets Fiskeri sig opholde. Til denne By og Kirke hører
endnu en anden liden By, kaldet
Sandvig, thi den ligger udi en Vig,
hvor Sand af Havet paa Landet stedse
opblæser, fra Kirken lidet Vesten ved
tvende Musketskud derfra paa Strandbakken ; er ved 30 Mand derudi, som
og mest søger deres Næring og Ophold af Havet, saa naar Gud giver sin
Velsignelse, Inar de Laks, Torsk, Sild
og andet nok, bande til sig selv og
andre".

1618 og 1654 led Byerne, som
andre bornholmske Byer meget
under Pesten, da der døde 126
og 102 Mennesker. En Tavle i
Kirken minder endnu herom.
En anden Mindetavle melder
om Kong 'Chr. V.s Besøg i Sandvig den 13-17 Maj 1687, da han
boede hos Arkelimester Niels Jørgensen.
Som tidligere nævnt besøgte
Czar Peter den Store i August 1716 Allinge og Sandvig, et
Besøg, der utvivlsomt har gjort
et mægtigt Indtryk paa Datidens
Bornholmere.
Saa sent som 1833 forevistes
et Hus i Rønne, hvor Czar Peter
havde boet og et Bord, som bar
Mærker af hans Hirschfænger;
skønt han overhovedet ikke var
i Rønne.
Der fortælles, at da Czaren kom
til Huset, traf han kun Børnene
hjemme og Synet af den fremmede Gæst skræmmede dem ud.
Det mindste Barn laa dog endnu
i Vuggen. Ude i Køkkenet fandt
Czaren en røget Skinke og et
Rugbrød, som han tog med sig
ind i Stuen for at stille sin glubende Sult. Mens han huggede
løs paa Skinken med sin Hirschfænger, vaagnede Barnet i Vuggen og begyndte at skraale, hvorpaa Czaren kastede den ene Dyne
efter den anden fra en hosstaaende Seng over Barnet, og dette
vilde være forstummet for evigt,
om ikke Moderen var kommet til
i sidste øjeblik.
Om dette Optrin virkelig er
foregaaet, da maa det have været i Allinge hos daværende Kaptajn Anders Larsen.
1 Aaret 1809 bad Amtmand
Thaarup en Sandvigborger Toldbetjent Niels Grønbech om at
samle, hvad han kunde finde om,
hvad der endnu kunde erindres
om Czarens Ophold, og Resultatet var følgende Beretning (B. S.
IV S. 177):
Fortsættes.
K. E. 8. Koefaed.
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