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Stednavne i Hammershus Birk.
Stednavne er et vanskeligt område at forsøge at forklare. Der er ofte flere navne på samme
lokalitet, ofte mange fejlfortolkninger. Der er noget tillokkende ved stednavne Man vil gerne
vide, hvad de kendte steder hedder, hvorfor de hedder det og hvor lokaliteten findes. Her skal
gøres et forsøg på at omtale de stednavne, der findes på diverse kort over Hammershus Birk
og navne som findes i diverse bøger og artikler.

Kystnavne fra Pissebækken nord for Vang til Sandkaas.

Pissebækken

Bækken danner grænsen mellem Nordre Herred og Hammershus Birk; den er
samtidig grænsen mellem Vanggranit og Hammergranit. Bækken har fået sit
navn, fordi den danner et lille vandfald ved det gamle hotel ”Finnedalen”,
hvor der nu er parkeringsplads.

Lille og Store Rams; Sten ved kysten. På Kort 1746-50 kaldt Rambses sten og Rambses
barn. Ramse har måske været en person i gamle sagnfortællinger? Måske
navnet på en Jætte, der har kastet stenene. Eller er det en af de ægyptiske faraoer med navnet Ramses, der er årsag til navnet. Stenene findes nedenfor
redningsstien 3-400 m nord for det tidligere hotel Finnedalen, ligger ude i
vandet. Store Rams ligger ud for Egisdalen med Paraplyegen og Lille Rams
100-150 m længere mod syd, se kort 1. En god udsigt til de Store og Lille
Rams har man nede ved kysten nedenfor Gedestalden, før man kommer til
Telefonskuret og Mulekleven
Mulekleven

Vi fortsætter ad redningsstien. Hvor Slotslyngen er mere tilgroet kommer vi
til et sort træskur med en tidligere redningspost, hvor man kunne slå alarm
ved en telefon 30 m længere fremme ved et jerngelænder findes en klippekløft kaldt Mulekleven. Muler er det bornholmske navn for alkefugle. Tidligere ynglede alke og lomvier her. Disse fugle er igen ved at vende tilbage til
området. Alken er igen begyndt at yngle her. Når man går ned til jerngelænderet, kan fuglefjeldet besigtiges.

Møllevig

Vi er nu fremme ved Hammershus. Møllevig er en lille strand mellem klipperne, som tidligere var en af de mange ”havne”, bagved ligger Mølledalen
med Mølledammen, hvor Hammershus vandmølle i sin tid var placeret.
Her ved Møllevig har der været et batteri, som kaldtes Møllevigens Batterie,
som skulle hindre fjenden i at gå i land her i Møllevigen. Fra 1730 til 1744
var batteriet bestykket med en 4 punds kanon.

.

I stedet for at gå ned langs kysten til Møllevig, kan man gå over dæmningen
til Mølledammen. Lige før vi kommer til dæmningen, kan vi se nogle sten,
som er rester af en vagtbygning. Den oprindelige kørevej til slottet var her
gennem Slotslyngen, hvor man kan finde de gamle hulveje. Vejen gik videre
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over dæmningen og forbi Mølledalen. Efter at have passeret dalen, kan man
se vejen op til Vestporten, som på begge sider er skærmet af jordvolde.
Tørre Ovn

Lige nord for Møllevigen findes Tørre Ovn. Også kaldt Sorte Hul.

Hammershus

Hammer betyder en utilgængelig klippe ved havet. Hus betyder borg ligesom
Riberhus, Kalundborg Hus, Kolding Hus, Vardø Hus og Aggerhus, Stednavne i forbindelse med Hammershus omtales senere.

Kamelhovederne og Løvehovedet og Galgerenden: redningsstien fortsætter nedenfor
Hammershus, lige efter trappen, der går op til Hammershus ved Svenskehullet, kommer man til Galgerenden og Tyverenden (kjivarenjan), her har man
en fin udsigt til ”Kamelhovederne” på pynten t.h. bag Kamelhovederne findes ”Løvehovedet”, med lidt fantasi kan man se, at klippen ender i et Løvehoved med manke. Bag Løvehovedet stod Hammershus første galge, hvor
mordere og tyve blev henrettet, derfor navnene Galgerenden og lidt længere
fremme Tyverenden.
Paddesænke

Et vandhul bevokset med rør, siv og padderokker, som kan have givet vandhullet navn. Stednavnebogen foreslår navnet ”padde” er årsag til navnet. På
Bornholm kalder man at fange ål at ”pâda ål”. Amtmand Urne kalder det i
1757 Pade-Sænkje. En ”sænkja” er en lavning med vand uden afløb og med
bevoksning. Måske har slottet her sat ål ud, som de kunne padda.

Pengebakken

Bakken øst for Paddesænke op mod Skyttedam kaldes Pengebakken. Der
fortælles en beretning om, at Hammershus sidste statsfange Johan Conrad
Dippel omking 1725 skulle have fundet en pengeskat her ved Paddesænke
med et stort antal arabiske mønter, som han havde givet videre til vicekommandanten. Mønterne er senere forsvundet. Johan Dippel var en meget dygtig læge, har senere udgivet mange lægebøger, som blev brugt helt op i 1900årene. Opfandt Berlinerblåt, hans Dyreolier brugtes endnu i 1893 af danske
læger. Han påviste mange vildtvoksende lægeplanter omkring Hammershus..
Var Frederik den 4.’s guldmager under sit fangenskab, hvor han også havde
skole for mange folk fra området, ligesom mange konsulterede ham som læge. Han sad som fange på Hammershus fra 1719-1726. I 1725 fik han i Tyskland udgivet sine tanker om 15 år tidligere fundne guldgubber i Smørenge.

Skyttedam

Ovenover Pengebakken ligger Skyttedam, men lidt længere fra kysten, kan
ikke ses fra redningsstien. Antagelig har den fået navnet efter en Skytte.

Våde ovn

Lige efter Paddesænke findes Våde ovn, som kun kan besigtiges fra søsiden.

Studene

Er 2 store sten i vandkanten, lidt før vi ad redningsstien kommer til Sænebugten. Ligger lige syd for søndre mole. Stenene skulle ifølge sagnet være
kastet af en troldkælling fra Skåne. De skulle ligne et studeforspand.

Sænebugt

Sæne havn og Sæne Mole. Sæne betyder sand, som på bornholmsk hedder
sân, sæne er måske en afledet form heraf. Er oprindeligt stavet Saene. Denne
staveform skyldes antagelig, at man har erstattet det bornholmske ”â” med
”ae”, som senere er blevet til et ”æ”. Inde i bugten er der en sandstrand, som
har givet navnet. Havnen er bygget af Bornholms Granitværk omkring 189091. I denne forbindelse blev et batteri, kaldt Saenebatteri, der var placeret
12

nede ved indkørslen til havnen, fjernet. Under byggeriet fandt man inde ved
kysten rester af gamle træmoler. I 1730 -1744 var dette batteri bestykket
med 1 stk 18 pd og 2 stk 8 pd. kanoner. Der var 2 Sænebatterier. Oppe på
skrænten ovenover bugten ligger også et Sænebatteri, der i dag er helt overgroet, ca. 200 m lang og ½-1 m høj. Herfra kunne bugten beskydes. Ved Sænebatterierne har der også været et Krudthus. Se kort 2 b.
Ovenover Sænebatteriet lå Blanchs Hotel, i dag er Sandvig Feriecenter opført
på grunden. På denne grund var der tidligere en ”Galge”.
Hammerknuden. Omfatter det område af Hammerknolden, der ligger nord for Hammersøbækkrn, Hammersøen og Sæne Havn. I umindelige tider var dette område
ubestridt blevet brugt af indbyggerne i Sandvig til græsning af deres fåreflokke, der var sat gærde op om hele Hammeren på beboernes egen bekostning. Men da Hammerfyret blev bygget i 1871-72 inddrog staten 2o tønder
land, hvorefter beboerne protesterede over hævdretten til området. Det endte
med, at staten overdrog Hammerknuden med undtagelsen af de 20 td land
ved fyret til Allinge-Sandvig kommune for 1000 rigsdaler.
Kommunen havde ved auktion i 1862-65 med held solgt parceller til arvefæste af kommunens udmarksgrunde og planlagde at opdele Hammerknuden i
parceller og leje disse ud. Men så kom konsul Krebs i Sandvig og tilbød at
købe knuden for 4ooo rigsdaler. Det var mange penge, og da kommunen i
1874 endnu ikke havde haft penge til at istandsætte Allinge Havn efter
stormfloden i 1872, var man ved at slå til,. men så kom et højere tilbud fra
grosserer J.C. Martens i København. Kommunen forlangte 16000 rd, som det
ville koste at istandsætte Allinge havn. Martens gik med til det, hvis han også
fik Hammersøen, hvor han ville bygge en havn med adgang fra Sænebugten
og Sandvig bugten. Men det ville man ikke i Allinge. hvor man frygtede for,
at det ville blive en konkurrence til Allinge havn, hvor kommunen havde en
stor gæld, der skulle forrentes. Hammersøen var stadig statens ejendom, og
her ville man ikke sælge søen til dette formål, men gik med til at sælge et
område ved Sænebugten, så man kunne bygge en havn her. Endelig d. 2.
april 1875 kunne Martens overtage Hammerknuden og arealer af staten ved
Sæneugten. Martens med Rainholdt Wieberg frra København som formand
og senere forvalter startede man med stenbrydning ved Høje Meer ud for
Hammersøen. Men det krævede store investeringer. Martens lånte pengene af
sin svoger var baron von Ohlendorf i Berlin. Martens stenbrud beskæftigede
ca 60 mand men 23. febr. 1884 overtog Ohlendorf alle rettigheder for 40,000
kr., antagelig som pant for sin gæld, han averterede Hammerknuden med
stenværk til salg i tyske aviser for 70.000 mark, men ingen købere meldte
sig. Han tilbød Wieberg at købe det for et mindre beløb, men heller ikke han
var interesseret. Hammerknuden var nu på tyske hænder.
Men bauinspektor Marz, der havde undersøgt granitten og forholdene, kom
nu med et forslag til baron von Ohlendorf om at man her byggede Europas
mest moderne Granitværk, der kunne forsyne Nordtyskland med brosten,
bygningssten og skærver.
Bornholms Granitværk: I 1891 stiftedes A/S ”Bornholms Granitværk”, der efter datidens
forhold anlagde Europas mest moderne industrielle granitbrud med egen udskibningshavn i Sænebugten. I de første 10 år beskæftiges op til 800 mand.
Men efter den store strejke i 1902 blev finstensproduktionen nedlagt og man
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overgik til fortrinsvis at producere brosten og skærver. De brød granit på
Stejlebjerg. Den 27. dec. 1913 blev Hammerknuden solgt tilbage til Staten
for 575.000 kr. Midler som delvis var indsamlet på Bornholm under amtmand Valløes ledelse. I 1920 udlejede staten en begrænset brydningsret ved
Stejlebjerg til firmaet Møller & Handberg. Brydningen ophørte i 1972. Herefter fortsatte brydningsret kun til forarbejdet granit i Moseløkken.
Sæne Meder

”Med” betyder sømærke, som bruges af fiskerne til at stedfæste fiskepladser.
Her er der tale om nogle høje klipper vest for Hammersøen, en del er i dag
bortsprængt og erstattet af Opalsøen. Oppe på bakkerne over Sæne Havn lå
der et maskinhus kaldt Kæden. Det havde været i brug i havnens første tid. .
Det blev senere taget i brug til beboelse for ugifte stenværksarbejdere. Efter
at vi har forladt Sæne havn og påbegyndt en tur ad redningsstien, der går
rundt om Hammeren, går vi forbi Sæne Dal, en dal, mellem Sæne Meder og
Stejlebjerg. I dag er der i dalen en sti, der fører op til Krystalsøen. Når man
kommer næsten op af dalen var der her tidligere en lille dam, der kaldtes
”Potten og Sleven”. Potten var en sten i Sleven. Høje Meder er et klippeparti nedenfor Gamle Dam. Høje Meder brugtes som sømærke. Placering af
disse klippepartier ses bedst på kort 2 Allinge Sandvigs Kjøbsteders Jorder.

Hammerklevene og Kongestolen. Lidt længere fremme har vi ud mod havet nogle høje
klippepartier, hvor der flere steder er dybe kløfter. Kaldes også Kleve.
Strækningen fra Sæne Havn til og med Lindesdalen kaldes Hammerklevene.
Et af disse kløvede klippepartier, der træder særligt tydeligt frem kaldes
Kongestolen og bruges af fiskerne som Sømærke. Området bruges som fuglefjeld, hvor bl. a. mågerne yngler. I 2003 har man også iagttaget alkefugle i
området. Alken har igen forsøgt at ruge her, også skarv kan iagttages i dette
område. Fuglene står ofte på den flade klippe foroven. I stednavnebogen foreslås, at navnet Kongestolen kan være hentet fra Kongestolen på Rügen.
Men det kunne også være, fordi her har alkefugle, der kan ligne kongepingviner, ruget engang og de plejede at stå på klippen. Nogle græsbevoksede terrasser ved Kongestolen kaldes Løjbænkene. Løjbænk er et frisisk ord for en
polstret bænk. Disse ”bænke” er antagelig anvendt som trappetrin, når man
klatrede ned til Kongestolsklippen for at indsamle æg fra alke og lomvier,
som ynglede her. Løjbænkene kan ses om foråret før bladene på buskene
springer ud, og græsset ikke er så højt. Her i området kan også iagttages
Skarve.
”Stærke Oles Beskærmelse”. Vi går forbi en større sten bag hvilken flygtningen ”Stærke
Ole” søgte beskyttelse. Stenen ligger på højre side af rednigsstien.
Kælderhalsen Vi fortsætter 3-400 meter længere frem og kommer til er sted, hvor der er en
sti, hvor vi kan komme helt ned til vandkanten. Klipperne er sorte af lav. Her
i klipperne er en fritstående klippebue, som kaldes kælderhalsen. Vejen fortsætter op ad Kælderbakken. Vi kommer op til et plateau der kaldes Kældersletten eller Kælderbjerg. Herfra kan man gå til højre op til Stejlebjerg
og Hammerfyret. Men vi fortsætter ad redningsstien, nu igen ned ad bakke.
Se også kort 2 og 2 a vedr. placering af de nævnte stednavne.
Lindesdal

Vi går ned fra kældersletten og har en dal på højre hånd, der hedder Lindesdal, som ender i en kløft, der kaldes ”Sandbækrenden”. Lindesdal kan have
fået sit navn efter en bevoksning med Lindetræer. Til området knytter der sig
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også et folkesagn om Lindormen skrevet af J. P. Møller, der udover at have
samlet og udgivet en bog om bornholmske folkeeventyr, også var bager og
urmager i Allinge, har også været fyrpasser ved det gamle fyr, som stod på
Stejlebjerg. Sagnet hedder ”Prindsensskjolds frue”. Efter at hendes mand er
blevet skudt og hun selv er kommet i sikkerhed i Sverige, søgte hun flere
gange at hævne sig på bornholmerne. En gang fik hun en skipper til at tage
en æske med 2 lindormeunger med til Bornholm, en af hvert køn, så de kunne formere sig. Skipperen fik besked om, at han ikke måtte åbne æsken, før
han var på øen. Men han var nysgerrig og lidt før Hammeren ville han se
hvad der var i kassen. Op sprang de 2 unger og endte i havet. Den ene gik i
land nedenfor Rø sogn, og gemte sig i Lindeskoven ovenover. Den anden gik
i land på Hammeren. Også her i Lindesdalen var der dengang en skovbevoksning. Da lindormene bragte områdets folk mange ulykker, valgte man at
sætte ild på skovene flere steder og på den måde brænde lindormene. Planen
lykkedes. Ved Rø har der ikke siden været en skov, men området kaldes stadig Lindeskoven. På Hammeren fandt man den brændte lindorm i den smalle
dal, der går fra den gamle fyrmesterbolig på Hammeren og ned til havet. Det
skulle have været et forfærdeligt syn, da skoven brændte, at se Lindormen
klynge sig til træerne og slå hovedet, til tider ragede stjærten højt op over
træerne. Siden den tid har dalen heddet Lindesdalen og burde nok have heddet Lind-ormsdalen.
Ørnevigen

ligger nedenfor Ørnebjerg, som ifølge Stednavnebogen har fået sit navn,
fordi den sidste Kongeørn i Danmark rugede her. Men i bogen ”Bornholms
Fugle” mener man, at Kongeørnen sikkert ikke har ynglet på Bornholm, men
ofte på træk, kan også være forvekslet med Havørnen. Ørnevigen var en vigtig havn i sildefiskeriperioden. Havnen blev forsvaret mod fjendtlig landgang
af Ørnebatteriet, som ligger på kystsiden, der hvor der går en vej op til
Hammerens Fyr. Batteriet kaldes også Søndre Kapelbatteri. Batteriet er
blevet opført kort efter 1744 og var bestykket med kanoner fra Hammershus,
i 1806 med 1 stk. 8 pd og 2 stk 4 pd kanoner. Dalen, hvor vejen går op til fyret kaldtes Ørnasâninj, se kort 2.. På kort 1 kaldes dalen Sandhammeren.

Sandhammeren en dal mellem Ørnebjerg og Engebjerg og længere fremme mellem Hjortebjerg og Ørnebjerg, hvor vejen går op til fyret kaldes på kort 1 over
Nordbornholm for Sandhammeren, Hjortebjerg er et gammelt navn og findes
på ældre kort. Nyere navn for Hjortebjerg er Vortebjerg, fra søsiden ser det
ud, som der er 3 vorter (små kuller). På en af disse vorter er der en enebærbusk, som bruges af fiskerne som Med (sømærke). Den kaldes Vorten. På
Manzaes kort fra 1851, kort nr. 2 a er det Hammerodde der kaldes for Sandhammeren. Men på det første Geodætiske kort opmålt 1887 er det dalen her,
der kaldes Sandhammeren, som på kort 2 fra 1858 kaldtes Ørnesânen. Her i
nærheden var tidligere en lille dam, der kaldtes ”Skrædderdammen”.
Efter at have passeret Ørnebjerg, ligger på landssiden en fritstående sten,
som kaldes ”Prædikestenen” eller ”Prædikestolen”.
På Hjortebjerg fandt man i 1824 under flyvesandet 4 store halsringe eller
hårringe og stykker af hårringe, 2 håndledsringe, 9 fingerringe og en stor
brilleformet fibula (sikkerhedsnål), 2 celter (økser), stykker af 2 hårnåle ,
samt et hult metalstykke, alt af bronze.
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Guldkilde

Her ved Ørnevigen ligger også Guldkilden, her findes et materiale, der glinser som guld og kaldes Narreguld. Kalde også svovlkis. Kilden er i dag udtørret
Her ved Guldkildens udløb strandede 18. maj 1915 en svensk gravemaskine
(rambuk). Den var uden mandskab. Prammen havde revet sig løs ved Simrishavn under storm. Prammen sank samme dag, men blev af Switzer hævet
den. 23. september og indbragt til Hammerhavnen.

Hestevig eller Hestekås er en vig, kort efter vi er kommet forbi Ørnevigen.
Kraukås

Går vi videre ad redningsstien imod Salomons Kapel kommer vi til en
”havn”, der fejlagtigt kaldes Kragkås. F. eks. på Manzas kort fra 1851 og
Matrikkelkort 1818, hedder den Kraukås. På kort nr.2 og 2 a kaldes den også Kraukås Havn. Navnet skyldes, formodentlig at der her i sildeeventyrets
tid har ligget en kro. Her ved Kraukås er der et skovkrat på begge sider af
redningsstien, her findes sten, som måske stammer fra bygningen? Dengang
i sildefiskeeventyrets tid havde området besøg af mange, ikke alene bornholmere, men også flere hundrede fra Hansestæderne, som kom her med salt,
byggede fiskeboer (dansk fiskeboder) til at opbevare det medbragte salt, som
de brugte til at salte sild. Den periode, hvor de fremmede måtte fiske sild, var
fra 24. august og indtil d. 9. oktober og de fremmede skulle forlade øen senest Allehelgensdag d. 1. november. Kås er betegnelsen for et sted, hvor man
har lagt en ofte to stenrækker ud, for at skabe bedre forhold for bådene. Rester af denne ”kås” kan stadig besigtiges.

Salomons Kapel Her er også Salomons Kilde. Ved kapellet fandtes en kilde, som man mente indeholdt helbredende vand. På grund af kilden, hvortil syge valfartede,
især Skt. Hans aften og på grund af egne fiskere, der havde bosat sig i området og ikke mindst de mange fremmede, der kom i sildetidsperioden, valgte
man at opføre et kapel her. Afgifter på leje af boder og afgifter på sild, samt
sjælegaver til kapellet var for ærkebispen en god fortjeneste, især på grund af
sildeeventyret, der havde givet befolkningen gode fortjenester.
Der er mange teorier om, hvorfor man placerede Salomons kapel her. Mange
mener, at det oprindelige Sandvig fiskerleje startede her. De tomter, man har
fundet eller mener findes her, skulle være tegn på, at her lå et fiskerleje. Men
der mangler udgravninger til at bevise det. De tomter, man har fundet, tyder
på enkelte huse, men også flere sildeboer, som købmænd fra Hansestæderne
brugte, mens de var her og købte, fiskede og saltede sild. Der mangler også
udgravninger for at vise, om der i det indhegnede område ved kapellet er en
kirkegård og om hvor mange, der i så fald var begravet her. Men hvorfor
blev området forladt, hvorfor brugtes kapellet ikke mere? Der er flere teorier.
En teori er, at der var sandflugt, som ødelagde jorden. Sandflugtskommissær
Peder Dam Jespersen fra Rønne mente ikke, at dette kunne være årsagen, da
sandflugten ikke havde været voldsom. En mere sandsynlig årsag er, at sildeeventyret ophørte i begyndelsen af 1500-årene, hvilket betød, at folk fra
Hansestæderne udeblev. Man har måske heller ikke længere søgt helbredelse
ved kapellets hellige kilde. I denne periode blev Hammershus ødelagt af folk
fra Danzig og senere af Lübeckerne, som ødelagde borgen i 1522, måske har
de brændt husene her ned, ligesom de gjorde med Nexø og Aakirkeby. I
amtmand Thaarups indberetning tales om en by på Nordbornholm, der er
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brændt af. Det kan også være på grund af pestsygdomme, at området er blevet affolket. Flere af fiskerne er måske flyttet til Allinge eller Sandvig, hvor
der var bedre havneforhold. Men nogle er blevet, idet kapellet, efter at det
var nedlagt, var brugt af fiskerne til deres redskaber.
1. gang Salomons kapel omtales er i et dokument af 3. februar 1379 i ærkebisp Niels Jonsens testamente. Ærkebiskoppen, som dør 2 dage senere på
Hammershus, fordelte penge, bøger og klenodier til forskellige kirker, skænkede til ”capelle sancti Salomonis ibidem” en sølvske, som måske skulle
bruges til at læske syge med vand fra den hellige kilde, som findes nær kapellet. Man ved ikke hvilken Sct. Salomon, kapellet er indviet til. Der kan
være tale om en af dominikanerordenens mystikere, som levede 1231-1314.
De ældste mønter, der ved udgravning er fundet inde i kapellet, er 2 stk fra
Erik Menveds tid (1319) og 2, som stammer fra Magnus Smek (1332-60), de
øvrige er hanseatiske mønter fra omkring ca. 1350, hvilket kunne tyde på, at
kapellet er opført kort efter år 1300. Vandet i den nærliggende hellige kilde
har ved analyse vist sig at være svagt radioaktivt. Våbenhuset, som er forsynet med stenbænke i siderne, er tilføjet senere i middelalderen. Op ad Østgavlen i det 12*5 m store langhus, står de 2 nederste skifter af et kampestens
alterbord. Kirken har været under tag indtil begyndelsen af 1600 årene, hvor
det er brugt til opbevaring af fiskeredskaber. Hele bygningen har været tækket af ”munke og nonner” tegl, hvoraf et utal af fragmenter er fundet i området. På sletten udenfor ses grundsten til et par huse. Området var blandt andre
søgt af skippere fra Elbing. Zahrtmann mener, at det tyder på, at det er de
byggelystne Johannitterridere fra Marienborg, som har været bygherrer.

Kapelhavn

Lige ud for Kapellet ligger ”Kapelhavnen”.

Nordre Kapelskanse. Desværre er denne kapelskanse ikke ryddet og derfor svær at finde,
men vi fortsætter ad stien efter at have gået ca. 100- 150 m kommer vi til en
sti på højre hånd, den kaldes Fiskerstien. Vi går små 50 m frem, hvor vi
møder en anden sti fra redningsstien, går ind i terrænet til venstre, ca. 30 m
inde kommer vi til et fredet batteri, som har været ret stort. Burde ryddes.
Anlagt efter 1744 med kanoner fra Hammershus. I 1806 bestykket med 3 stk.
6 pd kanoner. Havde man fortsat ad Fiskerstien, ville man på det højeste
punkt til højre for stien finde Tingbakken, hvor der i gammel tid holdtes
tingmøder. Her kan man flere steder finde rester af skyttegrave, som stammer fra den russiske besættelse i 1945-46.
Finnens Nakke Vi fortsætter ad kysten og kommer til Finnens Nakke. Navnet fordi der her
strandede et finsk skib. Nakke betyder pynt. Der fortælles historier om en
finsk sømand, der blev reddet, ham kaldte man Finne, og han blev stamfader
til den bornholmske Finneslægt. Et vandhul mellem klipperne kaldes Finnehul,
Skidervighavn Lidt længere fremme har vi Skidervighavn, som har fået sit navn, for her
skyllede ildelugtende tang ind i vigen. Det er en større vig med mange større
eller mindre rullesten inde i strandkanten. Det er her, at redningsstien er lidt
vanskelig at passere. Her findes en trappe for bedre at kunne forcere stien.
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Talgkås

100 meter efter at have passeret Skidervighavn kommer vi til en låge vi skal
igennem for at komme ud af indhegningen og ind på Hammeroddefyrets område. Her ved indhegningen ligger Talgkås. Kås er ofte en betegnelse for en
rende, hvor man ud fra kysten har lagt 2 rækker sten, hvor man kunne fortøje
sine både. Men her har naturen selv skabt en sådan kås med flade klippesider
på begge sider af renden. Navnet Talg skyldes, at her strandede et skib med
tønder fyldt med talg.

Dødningeskæret Lidt længere fremme kommer vi til Dødningeskæret, her drev en druknet
sømand i land. Skæret ligger ved en af de første render lige før Hammerodde,
Bag bænken ved disse render fører en sti til Bavnen ved Bavnebakken. Bavnen er indhegnet med stakit, og er i dag kun en overgroet jordhøj, som ligger
lige ved vejen. Stien fortsætter ned til, hvor fiskerstien begynder ved parkeringspladsen. På denne sti, før vi når ned til Fiskerstien, lå Krudthuset, som
er omtalt senere under Finches Batteri. Det er ikke muligt at finde sikre rester
af Krudthuset
Hammerodde Nordre Batteri. Her ude ved odden ved siden af det nye fyr ligger et renoveret batteri med en kanon. Var i 1730 bestykket med 2 kanoner. Nedlagt omkring 1744, da det lå for højt.
Hammerodde Fyr Opført i 1895. Også kaldt ”Det lille Fyr”.
Flagstangsbakken: Efter at have passeret Hammerodden går vi gennem en låge og er igen
tilbage i indhegningen. Vi går op ad en bakke, som kaldes Flagstangsbakken
opkaldt efter flagstangen ved den kongelige vagtbod, som lå inde i terrænet
til højre på toppen af flagstangsbakken.
Mindesten

På toppen af flagstangsbakken på højre hånd lod Bornholms Marineforening
1939 rejse en mindesten for de 3 bornholmere, der omkom ved skoleskibet
Københavns forlis i Sydatlanten i året 1927. Stenen bærer denne indskrift:
Minde over de 3 bornholmere, som omkom med skoleskibet ”København”
1927
Kapt. Ferdinand Andersen, letmatros Knud Lund, koksmat Hugo Rønne
Hansen.
Rejst af Bornholm Marineforening 1939.

Vraghavn

Lige overfor mindestenen ligger Vraghavn, som har fået navnet, antagelig
fordi under stormfloden d.13. november 1872 strandede briggen ”Caledonia”
af Montrose i Skotland på rejse fra København til Pernau. Skibet var på 216
ts og blev slået til vrag. 1 omkom, men 9 blev reddet. Men der er flere skibe,
der er strandet i dette område, som er endt som vrag. Men billede af ”Caledonia” på klipperne tyder på, at det er her, at det er strandet og løftet højt op
på klipperne.

Kongelige vagtbod. På toppen af klippen bag mindestenen lå det kongelige vagthus med
flagstangen henimod den bagved liggende Bavnebakke med Bavnen.. Det
skulle være denne ”Kongelige Vagtbod” som i 1838 blev købt af AllingeSandvig kommune og flyttet til nedkørslen til havnen i Sandvig, hvor den
endnu er at se som Sandvigfiskernes materialehus. Den lille skov her kaldes Fyrmesterskoven..
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Den optiske telegraf I 1811 oprettedes en optisk telegraf (oppe på Hammerodde) ved den
kongelige vagtbod, der sendte meddelelser mellem Hammeren og Rutsker
kirke, Knudsker kirke og Rønne, og herfra videre til de 4 øvrige telegrafer. I
god sigt kunne den optiske telegraf også kommunikere med Chr. Ø. Den optiske telegraf blev passet af vagten på den kongelige vagtbod. Der var i alt 7
sådanne optiske telegrafer, der dækkede Bornholm og Chr. Ø. En alarmkanon var opstillet på Korsbjerg mellem Sandvig og Allinge. Alarmskud var
tegn til bavnemesteren om at tænde bavnen.
.
Annamadsa Skær Længere mod syd ligger Annemadsa Skær. Det var 2 børn Anna og Mads,
der under en fisketur druknede her. Forskellige kort viser flere placeringer,
men alle i dette område, ca. midtvejs mellem Mindestenen og færisten ved
parkeringspladsen.
Hammerens Søndre Batteri, Igen længere mod syd er der ude ved kysten et batteri Hammerens Søndre Batteri. I 1806-07 var det bestykket med 2 stk. 14 pd kanoner.
(FM-sten).
Finches Batteri 150 m længere fremme, før vi kommer til færisten, har vi Finches Batteri,
hvor der inde i land bagved Hammerbakkerne, som er bakker, der ligger
langs redningsstien, lå Krudthuset, Se kort Trap 1868, kort nr. 4 vedr.
krudthusets placering. Krudthuset var fælles krudthus for Hammerens Søndre Batteri, Finches Batteri og Gåseplettens batteri. Finches Batteri er
formentligt anlagt af oberst Julius Fischer, vicekommandant på Hammershus
fra 1670-1680. Batteriet blev opkaldt efter amtmand og kommandant Thomas Finche (1632-77). Det var Thomas Finche, der d. 17. sept. 1677 styrtede
med sin hest på Slotsgården og få måneder senere døde af sine kvæstelser.
Nogle mener, at korset, der er hugget i klippen på slotspladsen på Hammershus, er til minde om ham, men ifl. Zahrtmann er dette kors til minde om
Bartha Ahlefeldt, der styrtede med hesten i 1672 og var død på stedet. Hun
var gift med Oberst Schrøder, der var lensmand på Hammershus. Han blev
adlet, mens han var på Bornholm og tog navnet Løvenhjelm. Hans kone blev
begravet i et kapel, han lod opføre i forbindelse med Rønne kirke. Det blev
fjernet ved ombygning af kirken 1914-18. Finches Batteri var i 1730-44 bestykket med 3 kanoner 1 stk 14 pd. 1 stk 8 pd og 1 stk 4 pd. brolagt og med 2
skydeskår, nedlagt 1807. Dog brugt i krigen 1807-14. (FM-sten)
Hammergabet er navnet på den dal, hvor Fiskerstien begynder ved færisten ved den nordlige
ende af parkeringspladsen. Minder om et gab, når man kommer sejlende ind i
Oasandbugten, som fejlagtigtigt ofte kaldes Aasandbugten. Se placering på
kort nr. 2.
”Davids Plads” Ligger på Stranden neden for Gåseplettens Batteri. Navnet skyldes en stranding af en russisk tremastet bark ”David” under stormfloden den 13. november 1872. David var lastet med 3500 tønder kul fra Shields i England til Riga. Skibet blev ved højvande under stormen løftet ind på stranden. Da vandet
trak sig tilbage stod skibet inde på stranden. Skibet var kun 7 mdr. gammelt..
”David” blev beskadiget, men ikke mere end besætningen sammen med
snedker Jens Lind fra Sandvig kunne reparere det, mens det lå på stranden. I
1874 blev det søsat igen. Stedet nord for ”Davids Plads” blev også kaldt Tø19

sedammene, der var et par vandhuller i strandkanten, hvor mindre børn kunne lege med sand og vand.
Den 24. maj 1901 kl. 1730 i kraftig tåge strandede det østbornholmske dampskib ”M. Davidsen” på omtrent samme sted. Blev 2. juni kl.21,30 trukket fri
af bjerningsdamperen ” Em. Z. Svitser”. Først måtte man sprænge klippen
ved agterstavnen. Denne sidste stranding skete lige nord for Davids Plads
ved de første klippenæs efter sandstranden neden for Gåseplettens batteri
Batteri. Her udenfor er der dybt vand det kaldes også for Sundet. ”M. Davidsen” havde fået sit navn efter kaptajn Mathias Davidsen, der var kaptajn
på det østbornholmske skib ”Jarl”, der forliste nord for Hammeren natten
mellem d, 4. og 5. marts 1890. Ved ”Jarls” forlis blev ingen personer reddet.
Gåseplettens Batteri Efter at have passeret færisten på strandsiden overfor P-pladsen ved
indgangen til Fiskerstien, ligger Gåseplettens Batteri ud mod stranden, med
standplads i 1807 for en 4 punds kanon. I dag en 12 m lang og l m høj nedtrampet jordvold. Kun de 2 nordligste meter af volden er nogenlunde bevaret,
resten er ødelagt, blandt andet ved at føre en vej ned gennem skansen. Batteriet er tilsyneladende ikke fredet. Brugt i krigen 1807-14. Navnet skulle
komme af, at der på klippen nedenfor ofte stod gæs. Man finder resterne af
dette batteri ved ca. 200 meter efter at have passeret færisten at gå ind i krattet lige før et vindblæst fyrretræ på venstre hånd. Ca. 10 m inde kan mn besigtige de sørgelige rester.
Kokleven – Klinten m- fl.. Hvis man går ind ad Fiskerstien og har passeret en færist har
man på venstre hånd Klinten. På højre hånd Hammerbakkerne, også kaldt
Nordre Hammer som er navnet på klipperne, der ligger langs redningstien,
her går en sti op mod Hammerodde. Her på højre side lå Krudthuset. 200 m
længere fremme ligger Bavnebakken til højre og lidt længere fremme til
venstre ligger Tingbakken. Stien er også omtalt under Dødningeskæret, Vi
går tilbage til Fiskerstien. Syd for Klinten har vi Kokleven. mellem Kokleven og Klinten starter Tidselsletten , som strækker sig mod vest til Sumpen. Bag den første del af indhegningen til Campingpladsen, ligger Gâsterenden og herefter Kokleven, der fortsætter over i Brune Kul, hvis klipper
ender ved Hammersøens østende, hvor vi finder nuværende fyrvej til fyret fra
1872, det der i dag ofte forveksles med det gamle fyr, som stod på Stejlebjerg. Mellem Brunekul og Hjortebjerg ligger Sumpen, hvor Tidselsletten
ender. Mellem Hammersøbækken, (der starter ved Hammersøens østende
og fortsætter med udløb omkring Bølgebadet), og Brunekul og Kokleven
ligger Sletten. Se placeringen på kort nr. 2, hvor dog ikke alle navne findes.
Men vi bliver ude ved kysten og følger vejen videre forbi Sandvig Strand.
Gâstaränjan

Den ligger som nævnt ovenfor inde til højre, bag ”Sletten”. Gâst er bornholmsk og betyder spøgelse. I Gâsterenden ligger også Radiumskilden. På
nogle kort er Gâsterenden misfortolket til Gåserenden. I dag er Gâsterenden
tilgroet, så man kan ikke gå op gennem den.

Oasâninj

Er navnet på den sandstrand, som vi har langs kysten. Her har ligget 4 infanteriskanser, hvor der var løbegange mellem skanserne.. 2 af skanserne blev
skyllet væk under stormen d. 13. november 1872 og de sidste 2 blev ødelagt
ved byggeri af badehusene. Se kort nr. 2 og 4. Nu Sandvig Badestrand med
20

Svømme- og Bølgebad. Her er nok det sted på Bornholm, hvor flest fjender
har forsøgt landgang, derfor de mange skanser og batterier. Fra Møllevig til
Sandvig var der 11 af Bornholms 59 batterier, foruden flere skanser.
Her på stranden byggede omkring 1890 en nystartet forening ”Østersøbadet”
badehus til omklædning og lejede strandstole ud til de tyske kurgæster. Der
var billetkontor, hvor man enten skulle vise kurkort eller betale for at få lov
til at bade her på stranden. Betaling for badning her ophørte først omkring
1960. Den del af stranden, hvortil der krævedes betaling var afspærret med
tov. Det gik fra den klippe, der midt på stranden rager ud i vandet og som
kaldes Langehage og hen til, hvor Bølgebadet i dag er opført.
Navnet Oasâninj kommer af, at her plejede fiskerne trække O. De gjorde deres garn fast ved en pæl på land og sejlede ud og ind igen, så garnet dannede
et o og på den måde fangede man ”Tobissa” til madding. Fejlfortolket på
mange kort kaldes stranden Aasandet.
Sandvig.

Bemærk, at det ikke er et bornholmsk navn, men derimod et navn, som vi
hører om første gang i 1416 i Hansische Urkundebog, hvor det staves Sandewik. Skulle det være et gammelt bornholmsk navn skulle det have været
stavet Sânvei ligesom Sânkås

Spro

Navnet på en sten eller klippe ude i vandet udfor Dødningehøjen.

Dødningehøjen en gammel gravhøj, hvor man mener, at druknede søfolk blev begravet. Måske nogle af de ca. 300 svenske søfolk som omkom, da en svensk flåde med
3000 mand forsøgte landgang den 16. juli 1676.
Jens Kofoeds mindesten. Den officielle forklaring lyder: Kaptajn K.E.S. Kofoed tog i
1920’erne initiativ til at få rejst en mindesten for Jens Koefoed og fik Bornholms officersforening interesseret heri, så man den 2. september 1928 ved
Sandvig kunne afsløre en anselig natursten, der under RønneKofoedslægtens våben har indskriften:
Jens Koefoed - Bornholms befrier - 9-12-1658.
På bagsiden af stenen står:
Rejst af Bornholms Officersforening 1928.
Ovennævnte historie om stenens tilblivelse stemmer ikke med den komite,
der forberedte arbejdet, ifølge notat om dette kan oplyses:
I midten af 1920’erne nedsattes i Sandvig en Skanseforening til forskønnelse
af området. Ved nedrivning af et stengærde ud for Ole Svendsens gård, (nu
Hotel Strandpromenaden), Rådhusstræde 1, fandt man en stor kampesten,
hvis dekorative form gav ideen til opsætning af en mindesten for Jens Koefoed, man fandt det naturlig, at den blev opstillet på Østersøbadets område.
Ved hjælp af Skanseforeningen, Sandvig fiskere og Ole Svendsens heste blev
stenen slæbt hen og opstillet foran ”Dødningehøjen”.
For Skanseforeningens regning blev stenen på et senere tidspunkt forsynet
med forsidens inskription. Til stor forargelse for Skanseforeningen og Sandvigboerne i øvrigt havde kaptajn K.E.S. Kofoed i al ubemærkethed foranlediget, at stenen fik den ovenfor nævnte inskription på bagsiden. Det var en
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tilsnigelse fra K.E.S. Kofoed, idet officersforeningen på ingen måde hverken
økonomisk eller på anden måde var involveret i stenens opsættelse, bortset
fra at K.E.S. Kofoed var en af skanseforeningens 7 medlemmer.
Afsløringen d. 2. sept. 1928 skulle blandt andet være et minde, fordi det var
300 år siden, at Jens Kofoed blev født d 3. november 1628. Han døde 16. maj
1693 på Maglegård i Østermarie. Stedet her blev valgt, fordi det var her i
Sandvigbugten, at det lykkedes Jens Koefoed ved list d. 28. dec. 1658 at
erobre en svensk galiot. Uden at vide at Printzenskiöld var myrdet d.9. december, kom skibet med forstærkning til den svenske garnison på Slottet.
Erobring af skib og mandskab var omgærdet med nogen dramatik, idet svenskerne på et tidspunkt begyndte at ane uråd.
Ca. 2000 mennesker overværede afsløringen. Bornholms kommandant oberst
Thornberg holdt festtalen og citerede bl. a. M.K. Zahrtmanns ord: ”i sine 62
leveår havde landskaptajn Jens Pedersen Kofoed opbygget Slægtens ”sjunkne” Hus og hejst ærens krans over den ”gjenrejste” Gavlssparre (Slægtens
våben). Han blev ikke blot dens, men hele Bornholms videst kendte mand,
hvis Ry aldrig skal forstumme”
Borgerskansen Nedenfor det tidligere ”Hotel Strandslot” i starten kaldet ”Hotel Strandschlos” lå Sandvigborgerkompagniets Skanse. Findes ikke mere. Denne skanse
og de 4 skanser på Oasâninj havde deres artillerikanoner opbevaret i Ammunitionshuset, som lå, hvor Langeliniehusene blev opført i 1890-91.
Sandvig Batteri Oprindeligt 2 batterier, Sandvig østre og vestre Batteri med vagtbod af
bindingsværk. Vagtboden blev fjernet i 1805, idet man byggede Sandvig
Tinghus med lokaler for vagten på samme sted, hvor den tidligere vagtbod
havde ligget. I 1807 sammenbyggedes batterierne til et og kaldtes nu Sandvig Batteriet. I 1744 bestykkes det med 1 stk. 18 pund, 1 stk. 14 pd og 1 stk.
6 pd kanoner i vestre og 1 stk. 18 pd og 1 stk. 12 pd i østre, bemandet af
Sandvig borgerkompagni. Sandvigbatteriets Ammunitionshus lå der, hvor
Langeliniehusene ligger i dag. Blev fjernet i 1890-91, da Langeliniehusene
blev opført som boliger for stenværksarbejderne. I det gamle batteri opsatte
Allinge-Sandvig Turistforening feltkanoner type 1834, som de lånte på tøjhusmuseet. Men da det ikke var den slags kanoner, der var brugt her, blev de
fjernet igen.
Katterenden

En klipperende her kaldes Katterenden. Mellem denne rende, som ligger
neden for Ting- og arresthuset, og yderhavnen ligger den Store Havnekule
og den Lille Havnekule. Her plejede drengene at bade eller på stranden.
Men badede ofte ude ved Sundet, for her var dybt vand. Bygmester Thorvald
Lind, der i 1905 overtog den ejendom, der lå, hvor Strandhotellet i dag har
privat parkeringsplads, opførte her et snedkerværksted, som i dag er ombygget til værelser, Her havde han en motor i kælderen, der kunne trække maskinerne og en pumpe, som kunne pumpe havvand op fra den Store Havnekule, som han dels brugte til opførelsen af Hotellerne i Sandvig, hvor han forestod byggeriet og dels til at fylde den vandvogn, som om sommeren vandede gaderne i Sandvig. På den tid var det kun Storegade, der var makadamiseret. Øvrige gader var jordveje, der i tørre perioder støvede meget.
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Sandvig Havn Før havnebyggeriet var der her en strand mellem klipperne, hvor mindre både
kunne strandløbe. Havnebyggeriet i Sandvig begyndte allerede i 1831, men
et stormvejr i 1835 beskadigede havneanlægget betydeligt, så en bekostelig
istandsættelse blev nødvendigt, En ny storm i 1837 betød nye store skader,
hvorfor man i 1839 besluttede kun at bygge en bådehavn,
Gedeløkken og Gedevig. Lige syd for Sandvig på kort over Allinge og Sandvig Jorder fra
1858, kort nr. 2, lå Gedeløkken, som gik helt ned til klippekysten, hvor en
klippe hed Gedehajl og en vig Gedevig. Ligger lige syd for Røgerierne.
Helies Gretas Havn. den ligger lige syd for Gedevig nedenfor rensningsanlægget, der ligger
overfor Hotel Sandvig. I 1785 døde Helie (Helge) Hansen. Hans enke Margrete kaldet Helies (Helges) Greta, fandt situationen så håbløs, at hun i en
rende her druknede sine 3 mindste børn og sig selv. Herefter kaldtes stedet
Helies Gretas havn. Kaldes også fejlfortolket Hellig Gretes Havn. Kendes
også som Gretabællihavn. Greta og hendes børn blev begravet i bakken ved
Korsbjerget, de kunne ikke begraves i indviet jord. Hun boede i et hus, der
lå, hvor nu Strandgade 2 er opført.
Korsbjerg

Ifl. Trap Danmarks 1. udgave 1858-60 var der en stubmølle på Korsbjerg.
Ses også på kort over Allinge og Sandvig Jorder 1858, kort nr. 2 og kort 2 a.
Korsbjerget ligger over for Hotel Romantik. På matr. kort fra 1818 er møllens placering aftegnet. Møllerens bolig var i 1800 tallet Strandvejen 85. Huset er fortsat bevaret. Det ligger i Jorddalen, som ligger i en dal, lige før vi
kommer til Korsbjerg. Det rr et rødt bindingsværkshus. Møllehuset må være
opført omkring 1807 og 1810. Mølleren var da Erik Andersen Kraagh. Han
overdrog hus og mølle til møller Lars Pedersen, der i 1820’erne solgte det
videre til møller Hans Knudsen. Da datteren overtog hus og mølle i
1870’erne, forsvandt møllen. På Korsbjerg er også fundet flere røser, som
stammer fra jernalderen. Der er også udgravet nogle stenkister indeholdende
oldtidssager af bronze. Korsbjerg er af fiskerne brugt som sømærke, måske
har der i den anledning været et kors på toppen af ”bjerget”. Det var også
her, at alarmkanonen var anbragt

Ølandshullet og Ølandsbroen Ifølge et kort fra 1858 over Allinge Sandvig jorder, kort nr. 2,
Manzaes kort fra 1851, kort 2 a og stednavnebogen skulle der ved kysten være en vig, hvor et svensk orlogsskib ”Öland” i sin tid skulle være strandet. En
bæk løb ud her. En bro over bækken blev kaldt ”Ölandsbroen”. Efter kortet
at dømme er der tale om en vig syd for Hotel Romantik. Klippen, hvor orlogsskibet strandede, er misfortolket kaldt ”Ölhajln” og bækken kaldt ”Ölhajlnsbækken”. Det er også her, at en pynt kaldes Korsnakke. Måske den
samme. I dag er bækken udtørret.
Hundehullet

På Matr. kort 1818 og Allinge og Sandvig Jorder 1858 kort nr. 2 er vist, at
Hundehullet ligger ca. 200 m syd for Ølandshullet. Det skulle være en vig,
hvor man plejede at drukne hundehvalpe.

Sukkervig

Vi følger Strandvejen til nr. 52, Solhøj ferieboligudlejning, her nedenfor ved
kysten finder vi Sukkervig der ligger ved et næs, der rager ud i havet. Se placering kort 1. Måske er det her, at det hollandske skib, en Kuf, ved Navn
Asiena Hellechiena fra Hoogezand strandede den 9. oktober 1857 tæt nord
for Allinge på rejse fra Amsterdam til St. Petersborg med Havannasukker i
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sække, og at dette har givet navn til Sukkervigen. Alle 5 mand blev reddet,
men skibet blev slået til vrag.
Strandløkken Nede ved kysten mellem Hundehullet og Stridshullet lå en del af Strandløkken, se kort 2.
Stridshullet

Strandvejen 52 er huset med det flotte hegn, der er opført af de flot tilhugne
granitstykker i forskellige bornholmske granittyper. Det var her i 1695, at der
skete et brodermord. Liget af den dræbte blev slæbt ned til kysten, hvor morderne havde en båd liggende, så de kunne sejle liget ud og sænke det. Dette
sted er senere kaldt Stridshullet, Ses på Mansas kort fra 1851, kort 2 a og
Traps udgave 2 kort nr. 4. Man kan komme ned til kysten, ved at gå ca. 100
m længere frem, hvor der går en vej ned til kysten lige før Allinge skole.
Hernede går man ca. 100 m til venstre og her ligger Stridshullet. I Skatte- og
adressebogen for Allinge Sandvig i 1930 er det sidste hus på Strandvejen i
Allinge henholdsvis på den lige side nr.42 og ulige side nr.47, der hvor vejen
slår et knæk, og hvor Korsbjergbakken begynder. Det er her vi har Hundehullet. På kort nr. 4 over Sandvig kan vi se, at Stridshullet ligger ca. 100 m
syd for dette vejknæk.
Her ved Stridshullet findes også Sukkervigen.

Danchells Løkke . Vi går tilbage til Strandvejen, går forbi Allinge skole, går lige efter ind i et
Lystanlæg anlagt af distriktslæge Danchell på en grund, som efter hans død
blev købt af kommunen i 1907. Her findes 2 mindesten:
Genforeningsstenen:: I Allinge Lystanlæg lod stenhuggerne Hans og Jørgen Larsen opsætte en terningformet granitblok med indskriften: Til minde
om Sønderjyllands Genforening med Danmark 9 juli 1920.
Mindesten for dr. Danchell med følgende indskrift: P.E.P. Danchel- R. af
Dbr. og Dbm - f 4. febr. 1824 d. d. 23. sept. 1904 - distriktslæge i Bornholms
nordøstre lægedistrikt fra 1885 til 1898.
Kongeskæret

Lige syd for Allinge Skole ud for nordenden af Danchells Løkke findes
”Kongeskæret”.. Her skulle et af kongens linieskibe have søgt ly under
svenskekrigene. Stednavnebogen oplyser, at navnet kan skyldes, at her var
det sidste sted i forrige omgang, at alkefuglene ynglede. De ligner Kongepingviner. Men ifølge bogen Bornholms Fugle, var det sidste sted Mulekleven. Der er ikke anført, at alkefuglene har ynglet ved Kongeskæret.

Vippebakke og Vippeled. Overfor Danchells Løkke ligger et rødt bindingsværkshus, der
hedder Vippeled. Bakken nedenfor Madsebakke hedder Vippebakke. En
løkke her hed Vippestykket. Muligvis har der på bakketoppen stået en fyrvippe, hvori fyrkurven var ophængt. Sådanne primitive fyr-anlæg fandtes allerede i det 16. århundrede.
Esbernshajla

eller Mohrs Stenværk - I 1873 blev dette stenværk startet af stenhugger Esbern Mohr og murermester Wieberg fra København, Stenbruddet lå bagved
nuværende Nordlandshallen, ovenover bakken. På grund af drikkeri fik stedet i daglig tale navnet ”Fyjlebakkan”. En hajl er f.eks. en fremspringende
klippe. På dansk hedder det hald eller halle. Der hvor Rådhuset i Allinge lig24

ger, måtte man først fjerne ”Kirkehajln”. Her, hvor Nordlandshallen ligger,
lå også Gasværket, som blev taget i brug 1911 men revet ned, da man byggede Nordlandshallen.
Vandsbæk eller Risesbæk På Trap Danmarks kort omkring 1872, kort nr. 8, kaldes bækken
Vandsbæk. Kortet viser, at Allinges bygrænse nu er flyttet ud til Vandsbæk
(Ses på Traps kort over Allinge omkring 1858 kort nr. 7, kun 13 år tidligere
gik grænsen ved Nørre Klipper. Den Hollandske Mølle lå i 1858 uden for
bygrænsen.. Man kan sige, ”at nu når Allinge ad Vandsbæk til”. I Salchows
militære beskrivelse fra 1813 og i en skifteprotokol fra 1708 hedder den
Vendelsbæk, som nok kommer af, at bækkens løb er kroget, ”den vender hele tiden”. I starten af 1900 årene kaldtes den Risesbæk, fordi avlsbruger Ris
fra Allinge havde sin løkke ved Risesbæk. Ved bækkens udløb fandtes i 1870
et sværd 1,5 tomme bredt samt 2 store og 3 mindre lansespidser. Vandsbæks
udløb er ca. der hvor vi kan følge stien (den gamle jernbane til Havnen) fra
Strandvejen til havnen. Havnegade ender ved Vandsbæk og her begynder
Strandvejen, som også er blevet kaldt ”Mellem Byerne”.

Allinge

Vi er nu kommet til Allinge. Første gang vi ser det skrevet er d. 2. maj 1392
i Hansarecesse, hvor det kaldes Aland. Al betyder El, hvorfor man mener, at
det var et område med Ellebevoksning. Næste gang det er nævnt 28. marts
1393 i Mecklenburg Urkundebog, hvor det kaldes Alande, 30 marts 1393
Alant, i landebogen 1569 Alende. Kort 1585 Alant. Jordebog 1598 Allinge,
men i et lensregnskab på rigsarkivet 1598 Allend. Hübertz i 1599 Allende.
Rasmus Pedersen Ravn 1671 Aldinge. Bagge Wandels kort fra 1676 Alinge,
men i rapporten står der Allinge, se BS 12/71. I Resens bog og kort omkring
1680 Allinge, side 4 og 30. På Hammers kort 1746-50. udg. 1796 Alling

Kampeløkkeå og Kampeløkke Havn. Efter at være kommet forbi Benzinstationen følger vi
en sti til Allinge havn. (Den gamle Jernbane fra Sandvig til Allinge Havn).
Vi har Danchells hus på højre hånd. 2 hus længere fremme har vi et langt
gult hus. Her er forfatter m.v. Chr. Stub Jørgensen født, Huset her var oprindeligt ejet af en mølleejer, der havde en vandmølle her ved Kampeløkkeåens udløb og en overgang også en stubmølle. Her ved åens udløb er nu
opført en lystbådehavn kaldet Kampeløkke Havn. Ordet Kampeløkke
kommer antagelig af, at en mand med efternavnet Kæmpe har ejet en løkke
ved åen. Eller der var tale om en særlig stor Løkke. På kort over Allinge og
Sandvig Jorder 1858, kort 2 hedder Løkken nord for Kampeløkkeåens udløb
”Kæmpe Løkken”, løkkens nordgrænse er Vandsbæk. Syd for åen ligger
Pileløkken. I Traps kort over Allinge i 1858 kaldes havnen også Kiempehavn. Se kort nr. 7. Ved Traps kort over Allinge omkring 1872, kort nr. 8,
kaldes åen Kampeløkkeaa.
Møllerenden og Møllenæs. Navnene kommer af, at der her dels har været to stubmøller i
området, dels senere Nordre Mølle der blev opført i Nørre Klipper i 1847,
efter at man havde revet en stubmølle ned. På kort 2 b fra 1805, kan man se,
at der var 2 vandmøller og 2 stubmøller i nærheden af Møllenæs. En stubmølle er vist på en tegning fra 1857, hvor den stod mellem Nørregade 44 og
Kampeløkkeåen. I 1929 blev den Hollandske Mølle revet ned.. I dag er Nør-
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regade 44 opført på den gamle grund. På Manzas kort nr. 2 a, er der her indtegnet 2 møller i 1851, hvor den ene formodentligt er den Hollandske mølle.
Nørre Klipper På kort nr. 7 over Allinge i 1858 kan man se placeringen af Nørre Klipper,
som dengang var byens grænse mod nord fra Pileled til Peter Allings Havn.
Wibergs stenbane På havnepladsen nedenfor Teknisk Skole havde stenhuggermester Wiberg en stenbane, som blev ødelagt under stormen 30-12-1913.
Allinge Røgeri/Freds Røgeri: Placeret på Sverigesvej nr. 5. Røgeriet blev opført i 1922 af
fiskerne og brødrene Ewald og Valdemar Henriksen. I 1960 overtaget af Fred
Sommer Nielsen.
Det gamle Røgeri: Placeret på Sverigesvej nr. 7. Røgeriet blev opført o 1883 af købmand
Niels Peter Grønbech, som også ejede Pakhuset, Havnegade 2 og 4.
Peter Allings havn lå lige nord for, hvor Yderhavnen findes i dag. Her forsøgte Peter Alling
at uddybe renden i 1821, men måtte opgive. Den rende, han forsøgte at ændre til en havn, ville have fået sit udløb ca. der hvor Freds røgeri findes i dag.
Nu omdannet til en fiskerestaurant.
Jaitastrân

var navnet på en sandstrand mellem klipper neden for Byskrivergården
(Havnegade 9 og 11), mellem Lavendelstræde og Vinkelstræde. I 1825 var
der en simpel træbro langs siderne. Den unge skipper Henrik Hansen, der
boede i Havnegade 19 havde anskaffet byens første Jagt på 30 ts, som kunne
strandløbe her, derfor Jaitastrân.
Det var her på Jaitastrân, at Zahr Peter den Store gik i land den 19. august
1716, var ankret op med ca. 100 orlogsskobe og 600 koffardifartøjer. Overnattede hos byskriver Lars Andersen Birk, der boede i byskrivergården Havnegade 9 og 11.
I Havneindløbet var der en stor klippe kaldet Blak. I molen hen mod Blak
nordfra var en lang odde kaldet Langehorn eller Langehage. Ved denne
mole findes også et skær, der hedder Praten, hvor navnet skulle komme af,
at et sørøverskib med Pirater var strandet her, navnet Pirat var blevet til Praten. Den gamle forkastning på den anden side af indløbet kaldtes Blindtarmen og molehovedet mod indløbet Stangemølleskæret. Nogle mener, at
sømærket der stod på skæret lignede en legetøjsstangmølle. Andre foreslår,
at havet stod og malede her. Den rigtige forklaring er nok den ifølge Preben
Hagedorn, at fiskerne brugte sømærket og en sigtelinie til Nordre Mølle, så
ramte de indsejlingen bedst. Blindtarmen skulle komme af, at fiskerne ikke
troede, at den ville gøre mere gavn end en blindtarm.
Ved indsejlingen var også 2 varpebøjer, som man brugte til at varpe skibene
ud af havnen.
Et nyt havnebyggeri, hvor Jaitastrân fandtes, blev påbegyndt i 1837 og var
færdigt o. 1843, men svarede kun til ca. halvdelen af nuværende inderhavn. I
1858 var havnen udvidet med en yderhavn. Havnen kaldtes nu Jaitahavn.
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Under stormfloden d. 13. november 1872 blev store dele af havnen ødelagt.
Ved kaj lå skonnerten ”Robert” af Rønne. Den blev kastet op på kajen og
borede sprydet ind gennem muren til en gård, i dag Havnegade 11.
Ved en ny stormflod 30. decmber 1913 sank skonnerten ”Elise” af Allinge i
Allinge havn, blev senere hævet og ophugget.
Skonnerten ”Dannebrog” af Allinge havarerede i Allinge havn, men senere
repareret. Det samme gjaldt Skonnerterne ”Christian” af Marstal og ”Anna”
af Faxe.
Markerahaun Der hvor Høiers Cafe findes i dag, lå en 4 længet landbrugsejendom. Her boede i 1860 - 1888 Lars Hjorth Marcher. Han omdanner gården til Allinges
første gæstgiveri, indretter værelse i stuehuset og skænkestue i vestre længes
5 nordligste fag og driver sin fars købmandsbutik videre. Han kalder gården
”Hotel Danmark”. Lige neden for hans gård lå en rende eller vig, som nu er
forsvundet i forbindelse med udvidelsen af inderhavnen. Denne ”rende”
kaldtes ”Markerahaun”. Her i 2003 kaldes stedet Høiers Gård med ”Høiers
Cafe”. Under den russiske besættelse 1945-46 var der her en forretning, hvor
de russiske soldater kunne købe varer, de måtte ikke handle i andre butikker.
Her ved Hotel Danmark strandede d. 9. januar1914 Galeasen ”Apollo” af
Lysekil. Skibet var afsejlet fra Sølvesborg d. 7. januar, men sprang kort efter
læk, hvorefter mandskabet gik i bådene og forlod skibet, som drev i land her
efter en pålandsstorm. Skibet blev omgående slået til vrag. Søfolkene blev
reddet ude på havet.
Hotel Hammershus og Hotel Du Nord I Havnegade 1 indrettede Martin Larsen o. 1870 Allinges andet hotel, som han kaldte Hotel Hammershus. Blev kort efter nedlagt, men oprettede omkring år 1900 et gæstgiveri. I Havnegade 7 indrettede
Peter Jørgensen i 1880 et Hotel, som i 1911 kom til at hedde Hotel Du Nord.
Redningsstationen som fra 1931 har haft til huse i Kæmpestranden 12. Redningsstationen
blev oprettet i 1852, Havde indtil 1931 haft til huse i 1½ fag af Østergade 6.
Redningsstationen var udstyret med et raketapparat og fik senere også egen
redningsbåd.
Grønberg- eller Winbergrenden Lidt længere henne udfor Kæmpestranden 21 mellem Netto og Kjærenæs Filetfabrik, lå Grønbergsrenden. I Østergade 24 lå også en
strandgård, hvis østlige længe vendte ud mod Kæmpestranden (nr. 21). Her
boede fra 1759-1835 Jens Madsen Grønberg og senere sønnen Niels Jørgen
Grønberg, i den tid kaldtes renden Grønbergrenden. Fra 1800-1897 boede
Christian Wiinberg her efterfulgt af sønnen Peter Wiinberg. Herefter kaldtes
renden Wiinbergrenden. I dag er havnen væk. Der lå o.1900 en stenbane
ovenfor renden. Ros herfra blev brugt til at udfylde renden. Det var Bornholms Granitværk,der ejede stenbanen, som blev ødelagt under stormen den
30-12-1913.
Kiærenæs

Dette næs lå udfor den bygning som har rummet Kjærenæs Filetfabrik. Der
er 2 forklaringer på navnet. Den første, at her strandede et skib, der var lastet
med Kiæretønder (tjære). Det kan være her, at ”Anna Johanne” af Egernsund strandede ud for Allinge den 17/10 1837. Skibet, som blev slået til vrag,
var lastet med tjære og et lille parti rug. Besætningen blev reddet. Den anden
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forklaring kunne være, at her på dette sted plejede fiskerne at kiære (tjære)
deres garn. Her var også et sted med pæle og ståltråd, hvor fiskerne kunne
brede deres garn ud. Før Poul Jørgensen på dette sted byggede Filetfabrikken, lå der her et silderøgeri og salteri, Det kaldtes ”Det lille røgeri”. Det var
købmand og hotelejer Martin Larsen, Havnegade 1, der lod røgeriet opføre
o.1880
Mellem Det lille Røgeri og Nordbornholms røgeri lå også en stenbane. Omkring 1920-1940 lå der her en tennisbane.
Røgerirenden Bag det ”Lille Røgeri” lå røgerirenden.
Allinge Batteri her ved det lille røgeri lå også Allinge batteri, som skulle forsvare Jaitahavn
og Kæmpestranden og Knuds Havn. I 1814 var batteriet bestykket med 4 stk
12 punds kanoner.
Nordbornholms Røgeri: Det var fiskehandler og hotelejer Johan Peter Grønbech, som i 1898
byggede det store Røgeri, der brændte i 1952, blev genopbygget, I 1967 fik
det navnet Nordbornholms Røgeri.
Kjæmpestranden Lige syd for Nordbornholms Røgeri, hvor Løsebækgade begynder, ligger
havnen Kjæmpestranden”. Stranden foran Strandgårdene hed ”Kiempes
Strandløkke”. Den var antagelig ejet og opkaldt efter Madtz Giertsen von
Kiempen (1697-1790), tidligere musketer på Christians Ø. Gift med Kirstine
Pedersdatter i Allinge, Fik pension som tidligere soldat. Kiempe ejede
strandgården Østergade 22 og Kæmpestranden 19 fra ca. 1752 -1774. Har
antagelig også givet navn til gaden ”Kæmpestranden”
Gule Hald

Klippe ved Kæmpestranden, som var bevokset af gul lav. På bornholmsk
hedder den Gula Hajl. På flere kort kaldes den Gule Hage. En hage kan på
bornholmsk også betyde mindre kystfremspring. Klipperne efter Kjæmpestranden kaldtes Gule Klipper.

Skanse

Der, hvor haven til Løsebækgade 1 er, lå en skanse.

Tyvehøj

Højen mellem Balran og Fuglesangen hed tidligere Tjivehøjen. Det er et
gammelt rettersted. Den 28. juli 1696 blev Hans Nielsen fra Sandvig halshugget her, fordi han havde dræbt sin bror Henrik Nielsen. Omkring 1820
blev byens stubmølle flyttet hertil, hvor den virkede til den blev ødelagt under stormen i 1872. Højen blev herefter kaldt ”Møllehøj”. Stubmøllen på
Tyvehøj findes på Manzas kort 1851, kort 2 a.
Her på højen lå i 1901 ”Isakkerhuset”, klippevæggen var gavl, her boede en
af Allinges originaler. I dag er højen udlagt til private grunde.

.
Badehusene

Omkring år 1900 opførtes et badehus ved Løsebækstrand, der var bygget på
et par bjælker over Løsebækhavnen. Uden for badehuset var der så dybt, at
man kunne svømme, inden for kunne ikke-svømmere bade på en dejlig sandbund. Man mener, at det var borgmester, post- og toldmester Marchmann,
der havde taget initiativ til opførelse af badehuset. Det forsvandt omkring
1907.
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Men før badehuset forsvandt, var der kommet nye badehuse ved stien mellem Byskrivergården og Nordmandsrenden, lige nord for Løsebæk havn.
Mens det første badehus var for byens folk, så var disse nye badehuse for turister. Det var det nyoprettede ”Østersøbadet” i Sandvig, der lod de nye badehuse opføre i 1902, det kostede 700 kr. Det var 3 træskure, det ene, der
var anbragt inde på land, var billetkontor, de 2 andre var omklædningskabiner, henholdsvis for frisvømmere og ikke-svømmere. Husene var opført på
cementplatforme og mellem husene var der mellem klipperne støbt en cementbro, der førte fra klippe til klippe, som på grund af dens form blev kaldt
”Grisarompan”. Når badesæsonen nærmede sig, blev badehusene rejst og
stranden spærret af med et skilt ”Uvedkommende forbydes adgang”. Når badesæsonen var slut blev husene pakket sammen til næste år.Der var kun et
omklædningsrum i hvert hus, hvorfor badetid for damer var fra kl. 7-1030 og
kl 14-15. For herrer kl. 1030 -13 og 17-19. Ved udbruddet af 1. verdenskrig
1914 forsvandt de tyske turister og dermed også badehusene og skiltet med
”Uvedkommende forbydes adgang” forsvandt også. Her på stranden lå tidligere 2 skanser. I slutningen af 1800-tallet blev jorden solgt til vejmateriale.
Medens skanserne er væk, kan man stadig se rester af cementbroen. Efter
Byskrivergården går man ned ad stien til kysten, følger stien mod Løsebæk
ca. 100 m. Her i klipperne kan man se rester af ”Grisarompan”.
Nordmandsrenden og Nordmandskulen. Følger vi stien 100 m længere frem kommer vi til
Løsebæk Badestrand, som fejlagtigt på flere turistkort kaldes Næs Badestrand. Her er nu en støbt cementflade. Udenfor ligger Nordmandskulen, som
har fået sit navn, fordi her druknede en Nordmand. Hvor cementplatformen
nu er, var der tidligere en rende, som kaldtes Nordmandsrenden eller
Vandbådehavnen. Her havde flere af Kadrejerne deres både liggende. Med
disse både sejlede de ud til skibene på reden for at sælge frisk vand eller proviant. Her kunne også skibe sejle ind og hente vand. Her foran Nordmandsrenden var der fra omkring 1905 og ca. 10 år frem en stenhuggebane, som
smed rosset i Nordmandsrenden. Stenhuggebanen blev ødelagt ved stormen
d. 30. december 1913. Her i Nordmandsrenden badede drengene.
Ud for Nordmandskulen ligger et skær, der hedder Paulines skær, for her
strandede den15. december 1899 kl 14 dampskibet ”Pauline” af Apenrade
under en nordvestlig storm på vej fra Karlshamn til Hamburg med 200 ts
sten, Alle 7 mand om bord blev reddet. Skibet blev bragt flot 28. april 1900. I
1930’erne var skibet hjemmehørende i Hammerhavnen under navnet
”Stensø”
Løsebæk

Et vandløb, der har sit udløb på Løsebækstrand, Navnet fordi den kunne gå
over sine bredder. Den kunne ”løve løs”, ligesom åen Åløse.

Thorstokken

løkken ovenover Løsebæk Strand hed Thorsløkken, fordi ejeren hed Thor
Westh. Han brugte en ilanddreven tømmerstok som gangbræt over Løsebæk,
som herefter kaldtes Thorstokken og senere har givet navn til Åsbakken 1,
som i 1929 blev opført af kunstmaler Olaf Rude, men det var en senere ejer,
der gav huset navnet.

Balran

er navnet på den vej, der går fra Løsebæk Badestrand og fører op til Søndergade. Vejen var tidligere fyldt med fremspringende sten. Når man kørte med
hestevogn, ”baldrade” det, på dansk buldrede.
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Knuds Næs, Epidemihuset, Pestkirkegården Knud Nielsen fra Sandvig opførte omkring
1699 Knuds Næs. Knud døde i 1744. Han ejede Knuds Løkke og Knuds
Havn, som senere er kaldt Løsebæk havn. Gav også navn til odden Knuds
Næs
Ny ejer i 1827 - 1850 var Hans Frederik Jørgensen, fisker og slagter, avlsbruger. Huset kaldtes i denne periode epidemihuset eller karantænehuset,
fordi man her anbragte syge søfolk, der blev bragt i land, hvor man frygtede,
at de havde en epidemisygdom. Familien flyttede så ud af huset. Overfor lå
Knuds løkke opkaldt efter første ejer Knud Nielsen. Her begravedes evt. døde fra epidemihuset, derfor også kaldt pestkirkegården. Her ligger antagelig
også 16 russiske søfolk begravet, da Zar Peter den Store d. 20. august 1716
ilandbragte 300-400 syge søfolk, som blev bragt til en teltplads syd for byen,
hvor der var en bæk, der løb igennem. 16 søfolk døde. De blev begravet på
pladsen.
Knuds Havn. Grønbechs Havn eller Løsebech Havn - Som nævnt ovenfor blev Løsebæk
Strand anvendt som havn, for her kunne bådene trækkes op på stranden,
kaldt Knuds Havn efter Knud Nielsen, senere kaldt Grønbechs havn, da
ejendommen Knuds Næs senere var ejet af Andreas Grønbech.
Solkulan eller Pissekulan Mens drengene badede i Normandsrenden, badede pigerne i en
klippekule, der lå ved Knuds Næs nordside. Her var vandet varmere. Pigerne
kaldte den solkulan, men drengene syntes vandet her var pissevarmt, og kaldte den for pissekulan. Dengang havde man ikke badedragter. De store piger
brugte deres forklæder som badedragt.
Holger Danskes Briller. Går vi ud på Næs helt ud på spidsen og kikker ned, er der et par
klippehuler med vand og med en klippe, der forbinder dem, så de ligner et
par næsebriller. De fik navnet ”Holger Danskes Briller”, da man o. 1920 begyndte at sætte skilte op for turisterne. Ved den lejlighed dukkede nye navne
op, som ikke før var kendt.
Havkatten

er navnet på huset lige efter Næs, når man følger redningsstien mod Sandkås.
Ved at gifte sig med enken, kom Olaf Rude også til at eje dette hus, hvor han
også byggede et atelier. Havkatten var oprindeligt en kafferestaurant.

Marnaes Dam var navnet på en dam, der lå i bakkerne bag Havkatten. Den var ejet af en
gammel kone, som boede i nærheden. Dammen findes ikke mere.
Hyldeslet

Området ovenover redningsstien hed Strandløkkerne, flere af de tidligere
stengærder er bevarede. Hvor det var muligt, opdyrkede man arealer, et af de
største var Hyldeslet, som har fået sit navn, fordi området var indhegnet med
hyldebuske, så løsgående kreaturer holdtes ude. Hyldeslet er i dag udlagt til
private grunde.

Martin Lunds Dam er navnet på et vandhul, der ligger på landsiden ovenover Grønnedalsrende, Her ligger også Flade Klipper. Området er i dag privat.
Grønnedalsrende Har man fulgt redningsstien og kommet til det sted, hvor der er opstillet en
bænk, og der er en del rullesten, som man skal gå hen over for at komme til 2
render, så er man ved Grønnedalsrende. Her plejede Allinge Skole omkring
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1910 at lære eleverne at svømme. Efter 1914 flyttedes svømmeundervisningen til ”Frisvømmerområdet” ved Løsebæk. Her har Grønnedalsbæk sit udløb, den løber igennem Grønnedal, som var et af de steder, der blev dyrket.
Kjestenas stol Om denne troldkvinde, der forfejlede sit kast med ” Æggehønen” fortælles
videre, at hun kom ind fra sin bopæl på Chr. Ø for at se, hvor stenen var faldet, så satte hun sig på en klippe, som efter hende fik navnet Kjestenas stol.
Det er en høj blok, fra hvis ene ende klippen løfter sig som et tårn, der for så
vidt godt kan minde om et ”stolarykkje”. Findes ved redningsstien ved
Grønnedal.
Knødrekås og Skrædderhavn Skrædderhavn er en vig med rullesten, som man kommer
forbi kort efter Grønnedal. Måske er det denne havn, der også er kaldt
Knødrekås. Knøddersten er et bornholmsk navn for småsten eller rullesten.
Store Æggehønen og lille Æggehønen Lidt længere fremme ad redningsstien ved den hvide villa kan man ude i kystlinien se en større vandreblok, den kaldes Æggehønen. På et Matrikelkort fra 1818 kaldes den Store Æggehøne og 2oo meter herfra ligger en mindre sten, den kaldes Lille Æggehøne, omkring begge
sten ligger rullesten (æg) og derfor navnene. Omkring Ægjahønnan knytter
der sig et sagn, at en troldkvinde på Chr. Ø havde slynget den mod Ols Kirke. Se omtale under Kjestanas Stol.
Stenvæggen en klippevæg kort efter Æggehønen. Bruges som Med (sømærke)
Ørnaklippen eller Katteørn denne klippe finder vi på et sted, lige før Sandkåsbugten. Når
drengene legede her, kaldte de klippen for ”Kattahâud”. Ser man godt efter,
så kan et par spidser på klippen minde om Katteøren. Men dette navn blev
først kendt, da der blev opsat skilte. Lige til venstre for ”Ørnaklippen”, er der
et næs, dette kaldes Souleodde. I stednavnebogen mener man, at det betyder
sul. Jeg tror mere, at det betyder solodden. En god udsigt her både til morgensol og aftensol over Sandkåsbugten. Her slutter Hammershus Birk og Olsker begynder. Ca. heromkring går Hammergranitten over i gnejs. På flere
kort bliver stenen fejlagtigt kaldt Ørnestenen.

Andre stednavne som findes på kort over Nordbornholm. Område Hammeren.
Opalsøen

Navnet findes ikke på kortet, men er det område ved Hammersøen, hvor der
blev brudt granit, nu er det blevet til en sø, der har fået navnet Opalsøen. Når
man brød granit i dybet, skyldtes det, at denne granit var bedre egnet til bygningssten. Går man fra Opalsøen ad stien på den nordre side af Hammersøen
kommer man lidt efter til nogle trapper, der fører op til Hammeren Fyr...

Gamle Dam

Halvvejs op ad ovennævnte sti kommer vi til en Klippesø, der hedder Gamle
Dam. I en turistfører fra 1906 kaldes den også Simonsens sø. Et navn den
har fået fordi kammersanger Niels Juul Simonsen plejede at synge her. Her
nedenfor Gamle Dam ligger Høje Meder. Da Bornholms Granitværk d. 27.
december 1913 solgte Hammerknuden tilbage til staten for 575.000 kr., var
der stor glæde over, at Hammerknuden igen var på danske hænder. Foreningen Bornholm lod opsætte en flagstang nedenfor Gamle Dam og flagede her
31

med Dannebrog. Flaget blev skænket af Danmarkssamfundet. Flagstangen
blev indviet d. 5. juli 1914. Flaget blev hejst på de almindelige officielle
flagdage og ved ekstraordinære lejligheder.
Krystalsøen

Når man kommer helt op kan man gå til venstre, hvor der er sprængt granit
ud, så der er dannet en lavbundet klippesø.

Stejlebjerg

er navnet på toppen af klippen ovenover Opalsøen, det gamle brud. Det er
her, hvor Krystalsøen findes i dag. Fyret stod på det højeste punkt ovenover
Krystalsøen. I Stednavnebogen mener man, at der her har stået en stejle. Men
jeg tror mere, at navnet skyldes, at her er stejlt at komme op. Heroppe stod
det gamle fyr, der blev tændt første gang 21. juni 1802. Det var fra starten et
kulfyr med et ottekantet tårn, der var 14 fod i diameter. Man kan ikke i dag
finde rester, hvor det første fyr blev opført. På kort nr. 2 fra 1858 kan man se
placering af dette gamle fyr. 3 fyrpasserboliger blev bygget i dalen ved siden
af. En fyrinspektørbolig blev opført i 1802 i Sandvig sammen med Kulhuset i
Landmærket 3. Fyrinspektørboligen i Landemærket blev nedlagt i 1872 og er
nedrevet og grunden er i dag en del af Sandbogård.
På kort nr. 2 fra 1858 er også vist ”Fyrpasser Bolig” i dalen ved Stejlebjerg,
den øverste ende af Lindesdalen som adskiller Stejlebjerg og Ørnebjerg. I
dag er det vejen mellem Hammerens Fyr og Krystalsøen, hvor vejen går mellem nogle gamle havegærder, hvor man i et buskads kan finde en brønd, som
antagelig har tilhørt fyrpasserboligerne.
Prins Christian besøgte også fyret på Stejlebjerg ved sit besøg den 17. juli
1824 og skriver i sin rejsejournal: ” Fyret er bygget på den højeste Flade af
Fieldet og er nu et Blusfyr med Glaskasse om og Jernrøghul foroven, man
kan efter Vindens Beskaffenhed åbne Trækrør, neden under Kulristen, ja
endog drive ilden ved en blæsebælg. Den Dag, vi var der, brændtes kun
bornholmske Stenkul.
Fyrhuset er nok omtrent 20 alen højt og Opgangen er ude fra. Jeg gik ned til
Fyrpasserens Huus, et Bondehus bygget mellem klipperne, hvori 3 familier
boe og hver forsynet med en plet have i hvilken tilbragt jord bærer Blomster,
Køkkensager, ja selv små Buske”.
Det oprindelige blusfyr brugte en skæppe kul i timen. I 1837 blev fyret forandret til et stillestående lampefyr med 17 lamper.

Hammeren Fyr Gå mod øst, til Hammeren fyr også kaldt Det store Fyr, som blev bygget i
1872 som afløser for det gamle fyr på Stejlebjerg. Vi er nu på toppen af Ørnebjerg. Granitten til opførelse af tårnet, blev hentet i det brud, som i dag
hedder Krystalsøen. Fyret er et eksempel på præcist stenhuggerarbejde. Området kaldes også Sibirien, fordi her var altid koldt og blæsende. I skoleferien er der mulighed for at komme op i tårnet. Fyret ligger 70 m over havet, og
er dermed Skandinaviens højst beliggende fyr. Fyret er 21 m højt. Denne
placering viste sig at være en fejltagelse. Selv i sigtbart vejr samler der sig
ofte tåge omkring toppen af Hammerknuden, så fyrets lys ikke kunne ses ved
havoverfladen. Derfor byggede man i 1895 det lille fyr på Hammer Odde.
Hammer Fyret fortsatte med at fungere. I 1951 blev fyret som det første i
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Danmark automatiseret. I 1990 blev fyret nedlagt. Fra fyrets top 91 m over
havet er der en god udsigt. I klart vejr kan man se Skånes kyst ca. 40 km
væk. Man kan også se Chr. Ø, som ligger 27 km væk.
Her opførtes også en signalstation, hvor man med flag kunne signalere med
forbigående skibe. Antagelig har der også her været en signalmast, svarende
til den optiske telegraf, som i 1811 blev opført ved den kongelige Vagtbod
ved Hammerodde, senere afløst af morsetelegraf og igen senere anvendt til
en trådløs telefonforbindelse til København, som i 1931 blev afløst af en kabelforbindelse over Skåne. Bygningen findes endnu.og anvendes for tiden til
fårehus. Bygningen er antagelig opført samtidig med Hammerens Fyr i 1872.
I Landemærket 2 var Mogens Frederik Holm, der boede her på Holmegård
fra 1815 til 1853, udover at være avlsbruger også telegrafist ved Det gamle
Fyr. Det har antagelig kun været i forbindelse med nogle flagstænger, som
var rejst her ved siden af den senere signalstation. Hans søn Jørgen Kofoed
Holm druknede nord for Hasle i 1822. På den gamle kirkegård er hans gravplade bevaret.
På nordsiden af signalstationen, hvor der oprindeligt stod nogle flagstænger,
som man brugte til at signalere til forbisejlende skibe, findes i dag faststøbt i
klipperne en række ringe og bolte, som kan have været brugt til at sikre flagstængerne, men også til at sikre den radarstation, som tyskerne havde opstillet her under 2. verdenskrig
Russisk gravsten Overfor en af de gamle fyrmesterboliger nedenfor Det store Fyr findes en
russisk gravsten med en indhugget russisk 5-takket stjerne og under stjernen
følgende indskrift med bogstaver i det kyrilliske alfabet: Erastov, N. E., samt
den russiske forkortelse for premierløjtnant og årstallene 1918 - 1945. Hans
navn findes som nr. 6 på den russiske mindetavle opsat i 1986 på den russiske kirkegård i Allinge.
Humledal

Benytter man kørevejen for at komme ned fra fyret, kommer man igennem
Humledal, der hvor de første huse ligger, et navn fordi man måske her her
har dyrket Humle eller efter insektnavnet Humlebier. Husene er oprindeligt
opført som boliger for stenværksarbejderne ved Bornholms Granitværk. Forneden ligger Bællafodinj, Da man byggede vejen bortsprængte man sten
med helleristninger, hvor en af helleristningerne var en barnefod. Når vejen
svinger for enden af Hammersøen ligger her Hammersøbækken, som løber
ud ved Oasâninj. På sin vej har den givet navn til Bækkestræde i Sandvig.

Sjølian

Fortsætter man rundt om Hammersøen ad den tjærede vej, har man på venstre side, væk fra søen, nogle stejle skrænter. De har mange forskellige navne. Oprindeligt har det været stavet ”Sioelian”. Der er nok ikke tvivl om, at
det første ”i” har lydværdien j, oe har sikkert haft lydværdien ø, selv om man
også finder, at lydværdien y er anvendt f.eks i Sjyllerne, Men da skråningerne ligger ved Hammersøen, skal det nok være Sjø. ”Lian”. Slår man op i
Espersens ordbog betyder ”lia” Fanden eller Djævlen. Mit forslag er: at dette
”i” nr. 2 skal have lydværdien i, så der står oversat Sødjævlen. Det kunne
tænkes, at man var bange for, at de mindre børn skulle falde ned af de stejle
skrænter og har sagt kom ikke for nær, for så kommer Sjølian. Stednavnebogen kalder skråningerne for Søliderne. Antagelig fordi man mener, at det
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kommer af det gamle nordiske ord ”hliđ” som betyder fjeldskråning. Kaldes
også Sjøljerne.
Kirkegården

Når man kommer ad Hammershusvej og kører ned ad vejen til Sæne Havn,
har man på hjørnet til højre det, man kalder Kirkegården, som man mener har
været Kirkegård for Hammershus.

Langebjerg Følger man landevejen mod Sandvig har man længere fremme Langebjerg, marken før man kommer til Langebjerg hedder Teglløkken, Her opførte Lübecks foged Bernt Knob det første teglværk på Bornholm, Ved en udgravning o. 1850 fandt man ovne med teglsten. Teglværket eksisterede kun ca. 10
år, da man ikke kunne skaffe træ nok til brændsel. Navnet findes på Skov- og
Naturstyrelsens folder.

Området Slots- og Borrelyngen.
Paradisdalen hvis man starter ved Hammershusudstillingen, går op mod borgen og drejer
til venstre efter Frihedsstøtten, som er formet som en fakkel, kommer man
til Mølledalen, fortsætter lige ud i sydlig retning og kommer til en smuk
sprækkedal, som på grund af sin skønhed kaldes Paradisdalen.
Aalekisten

Paradisdalen ender hvor skovvejen slår nogle slyng, det skarpe slyng er over
en bro, der hedder Åalekistebroen, her i åen var en ”Aalekiste”, en sluse til
at fange ål, der var på vej op til Ålekistedammen på Ålekisteengen, som
ligger bagved.

Troldsbjerg

I stedet for at gå ned til Ålekistebroen går vi ad en sti til højre og kommer
kort efter til en Bautasten med en bænk. Stedet kaldes Troldsbjerg.

Troldsmyr

Hvis vi fortsætter ad skovstien kommer vi til Troldsmyr. Myr er det bornholmske navn for mose. Kaldes også Rundemyr. Blev udgravet o. 1980, da
den var blevet tilgroet.

Komyr

Før Slotslyngen blev solgt ved kongl. auktion i 1744, var området en del af
Udmarken, hvor bønderne i sommerhalvåret kunne lade deres kreaturer
græsse. Køerne kunne drikke vand i dette myr.

Borrelyngen

Vi kommer nu ud til Finnedalsvejen. På denne vejs østside ligger Borrelyngen. Her findes mange stednavne med ”Borre”. Området er arkæologisk set
et spændende område, støder op til området med Knægten, som er en af flere bautastene i området, samt flere røser, som tyder på en begravelsesplads
med måske en kultplads i nærheden; Blåholthuse med helleristninger. Måske er Borre en gammel borg, der har ligget i området Foruden Borregårde er
der også en gård, der hedder Thuleborg.

Ravnedal

Lige sydvest for knægten er en større Sprækkedal som kaldes Ravnedal.

Området vest for Allinge, men nord for Rønnevej til Brogård.
Det er navne som findes på kortet Nordbornholm, kort nr. 1.
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Byggehøj

Tager man fra Allinge ad Pilebrovej forbi Teglværket og forbi den nye Posthusbygning, kommer man til et T-vejkryds her ligger Byghøj lige foran til
højre. Navnet Byghøj er stavet forskelligt på forskellige kort. På de fleste er
nævnt Byghøj eller Byggehøj, på gamle kort Bøgehøj, Boeghøj, Det sidste
navn er nok den oprindelige stavemåde, hvor det efter min mening skulle
oversættes med lydværdien ø og ikke y. Navnet kommer måske af, at der her
har været bøgetræer på eller ved Bøgehøj. I dag er en del af højen bevokset
med løvtræer, men tilsyneladende ikke bøg.

Åmindet

Mellem den nye Posthusbygning og vejen til venstre kan vi inde på marken
se Kampeløkkeå, som her blev kaldt Åmindet. Her holdt Allingeboerne før
1900’årene skovgilder. Den del af Kampeløkkeåen fra Pilebrovej og op til
Landevejen ved Brogaard kaldtes Aamindet , Gildesåen eller Bageråen.

Kajbjerg

Går vi videre ad Moseløkkevejen til højre, kommer vi til en rød ejendom.
Bag denne ejendom ligger en bakke med klipper på toppen, dette er Kajbjerg,
som på bornholmsk hed ”Kajabjerg” fordi her var så mange Kaiaer, som på
dansk hedder Alliker. Vejen, som kun er et par hjulspor, er en sti, der ender i
Sandvig, der hvor cykelstien, som er den gamle jernbane, ender i Langebjergvej. Stien er den gamle markvej fra Sandvig til Allinge.

Højvang

Men vi går til venstre ad den tjærede vej, som er den gamle vej fra Moseløkkens stenbrud. Kort efter møder vi et skilt, hvor det meddeles, at uvedkommende kørsel er forbudt. 4-500 m længere fremme går vejen lige forbi Højvang. Her i en lavning lige neden for huset, løber Vandsbæk også kaldt
Vendelsbæk. Her hvor bækken løber under vejen lå en lund, hvor man brugte
træet til at fremstille kobbe, som fiskerne brugte til at holde lakse- og torskelinerne oppe med, derfor kom Lunden, der lå i en lavning, til at hedde ”Kobbehullet”, men en dag blev den overtaget af en mand, der hed Abraham og
kom herefter til at hedde ”Mamrelund”.

Anebjerg

Til venstre for Kajbjerg ligger Anebjerg. Også kaldt Hanebjerg og Andebjerg. Men Anebjerg skulle tilsyneladende være det rigtige og måske opkaldt
efter en ejer, der hed Ane.

Hestenshøj

ligger syd for Åmindet. Nærmere Allinge finder vi Stenshøj.

Lehøj

ligger endnu nærmere Allinge. Stavet på bornholmsk hedder den Leihøj, derfor nævnes den i stednavnebogen Leghøj, men lei på bornholmsk kan betyde
såvel lege som lig, her er det nok i betydningen lighøj, idet der i gravhøjen
er begravet lig.

Sporrijn

Var navnet på en løkke ved Lehøj og Hestehøj, som indtil den blev drænet i
1898 stod under vand om vinteren og derfor brugtes som skøjtebane. Her var
også et fugtigt område, der kaldtes Savle, lå vest for Gildesåen op mod Byggeløkken. Her lå også et hus, der hed Savlan.

Halvnedeskov. Syd for Kajbjerg ligger Halvnedeskov, et navn, der skyldes, at den var ejet i
fælleskab, hvor hver havde halvdelen.
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Området øst for Skovløberhuset ved den gamle Hammershus campingplads.
Sortemyr

Lige over for skovløberhuset ligger et myr, som kaldes Sortemyr, måske fordi her nedenfor kysten ligger den tørre ovn, som også er kaldt Sorte hul. Søen er udgravet i begyndelsen af 1900-tallet.

Vejene

Går vi til venstre til Ankermyr kommer vi forbi en vej, hvor det øverste jordlag er fjernet for at vise brolægningen på den vej, som Sweder Kettingh lod
lave fra Aakirkeby til Hammershus, hvor bønderne måtte køre sten til brolægningen. Man kan se, at der er forskel på stenstørrelser på de forskellige
læs.

Ankermyr

Vi følger stien til Ankermyr, som skulle have fået sit navn, fordi søen har
form som et Ølanker.

Møllebakken

vi går tilbage til vejen til Hammershus. Når vi kommer til vigepladsen, hvor
man har en god udsigt til ruinen, ligger Møllebakken op til højre. Her stod
Hammershus Vindmølle. Den blev opført i Lübeckertiden af Sweder Kettingh. På kortet i folderen fra Skov- og Naturstyrelsen er stedet kaldt Møllebjudet. Jeg har ikke kunne finde ud af, hvad ”bjudet” betyder, med mindre,
der skulle stå Bjädet, som er en afmålt plads, f. eks et bjäde (bed) i en have.
Samme sted her på Møllebakken var et område med buske, som kaldtes Møllebusket. Ikke langt herfra, også på samme kort, er et navn, jeg endnu ikke
har fundet ud af: "Ostanovka”.

Høje som er sløjfet:

Gottahøj

Højen lå lige syd for Sandvig, antagelig i nærheden af Gottegade. Gottahøj lå
i Gottaløkken som var en løkke, der var ejet af en mand, der hed Gotfred,
men blev kaldt Gotta. I denne sløjfede høj blev der fundet en bronzedolk og
en guldring.

Samuels Høj

lå syd for Sandvig og var ejet af en mand, der hed Samuel. I 1765 overtog
Samuel Nielsen den gård, der i dag ligger i Landemærket 1, Muligvis er det
ham, der har givet navn til Samuels løkke, hvor højen lå. Samuels høj var en
gravhøj, der nu er sløjfet. Det var antagelig ved denne høj, at førstelærer Lorenz Pedersen, Allinge, i 1882 udgravede en gravhøj, der var 10 alen høj og
46 alen bred. I denne gravhøj fandt han en stenkiste 3*1½ alen med en dobbeltknap i bronze, samt levninger af ubrændte ben, en 13 tommer lang dolk
af bronze med guldbelagt fæsteknap, en oval håndledsring af guld 3½*2½
tomme, stykker af en guldstang og bronzefibula. Opgives af Lorenz Pedersen
som en høj sydøst for Sandvig og nordvest for Allinge.

Løkker som er vist på kort nr. 2.
Det er et kort over Allinge og Sandvig Kjøbstæders jorder i 1858. Kort nr. 2
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Vi starter med løkker, der omfattede Sandvig markjorder, der lå syd for vejen til Hammershus
og til det gamle fyr på Stejlebjerg,
Vesterløkken eller Sanen. Navnet antagelig fordi løkken den gang lå vest for det bebyggede
Sandvig. Har antagelig også givet navn til Vestergade, Se afsnit om gader i
Sandvig. På kort nr. 3 over Sandvig Kjøbstad også fra 1858, kaldes Vesterløkken for Sanen, Navnet fordi området har været sandet.
Langebjergstychet. Nævnt i Skøde- og panteprotokollen fra 1696. I samme protokol fra
1723 blev den benævnt Langebjerg Løkken. Lå på Langebjerg. Ikke vist på
kortet.
Arreds Vang eller Arreds Løkken, Syd for Vesterløkken eller Sanen, der hvor Markvejen
begynder ved Langebjergvej som en fortsættelse af Landemærket, her begynder Arreds Vang mellem Markvejen og Langebjerg. Markvejen er i dag
et par hjulspor, som mest egner sig som en fodsti, der ender ved Byggehøj. I
dag er Arreds Vang et bebygget område. Her findes en vej, der fejlagtigt kaldes Fjeldvejen, et navn, den antagelig har fået, fordi her på kort 1 ligger
”Fjældhytten”, Læg mærke til, at det staves med ”æ”. På bornholmsk har vi
ikke noget, der hedder Fjeld, men ”fjæl(d) betyder planke eller bræt. Det
burde oversættes ved planke- eller bræddehytte. Samme oversættelsesfejl
finder vi ofte i forbindelse med ”Fjælstauan” i Paradisbakkerne, som også
betyder en bræddehytte. Arred var tidligere et almindeligt fornavn. Arreds
Vang er nævnt allerede i skifteprotokol fra 1719.
Abilde Løkken. Fortsætter vi på kortet mod syd og stadig vest for markvejen kommer vi til
Abildeløkken. Nævnt 1. gang i Skøde- og panteprotokollen i 1693 som Abele
Lyken, Abild betyder æbletræ.
Simons Løkke På kort 2 syd for Abilde Løkken ligger Simons Løkke, der ender ved bækken
Vandsbæk eller Vendelsbæk. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvilken Simon, som løkken er opkaldt efter. Allerede i skifteprotokol fra 1690
kaldes den Simens lyche.
Vi begynder nu på løkkerne vest for markvejen på kort nr. 2. Vi begynder lige syd for Sandvig by.
Gjedde Løkken Navnet er allerede nævnt i skifteprotokollen fra 1690. Ud mod havet lå
Gjedahajln eller Gedeklipperne. På kort nr. 3 over Sandvig Købstad 1858
hedder løkken Præsteløkken.
Sagrene Løkken. På kort nr. 3 ved Strandvejen modsat side som Præsteløkken ligger i dag
Strandvejen 121, som i dag kaldes Grønbechs gård, men før der overhovedet
boede en Grønbech, blev gården i 1771 overtaget af Peder Sahlgren, som giftede sig med Hans Nielsen enke og blev derved ejer af gården. Vest for gården kom så hele eller en del af Gedde Løkken til at hedde Sagrene- eller
Sahlgrens Løkke.
Jorddalen og Kors Løkken Navnene findes ikke på kortene, Men på Kort 2 er nævnt Korsbjerg Mølle, som ligger på toppen af Korsbjerg. I dalen øst for Korsbjerg
ligger Jorddalen. Oven over Jorddalen lå Korsløkken. I dalen byggede om-
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kring 1807 møller Erik Andersen Kraag Møllehuset, han ejede Stubmøllen.
Huset er i dag Strandvejen 85. Møllen forsvandt i 1870’erne.
Pibereløkken eller Pibereengen. Syd for Korsbjerg begynder Pibere Løkken. Nævnt allerede i 1696 i skifteprotokollen som Pibberlychen, I 1707 kaldt Pibere Engen.
En markvej fra Sandvig hertil blev kaldt Piberegaden. Hvorfra kommer
navnet? Stednavnebogen mener, at løkken var ejet af en mand, der var ansat
som Piber (fløjtesiller) ved militæret. En anden forklaring kunne være, at der
her på engen plejede at være Pibere, som er det bornholmske navn for Stor
Regnspove.
Madsebakke

I skifteprotokollen fra 1719 kaldt Madtz bache. Her oppe på toppen af Madsebakke findes Danmarks største Helleristningsfelt.

Bækager

Nævnt i skøde- og panteprotokollen fra 17o7. Bækager grænser op til Vendelsbæk, der også er kaldt Vandsbæk. Området her er også kaldt Kubbestychet og Mamrelund, som tidligere er omtalt

Folledalen eller Foledalen. Dalen ligger mod vest. Allerede nævnt i skifteprotokollen i 1725.
Dalen brugtes til heste med føl.
Egeløkkegaard og Egeløkken Vest for Foledalen ligger Egeløkkegaard med Egeløkken.
Kokkeløkkegaard og Kokkenløkken. Syd for Egeløkkegård ligger Kokkeløkken og Kokkeløkkegård. En tidligere ejer hed Koch.
Hestens høj og Hestenhøjløkken. Hestenhøj som er en gravhøj og Hestehøjløkken ligger
ved Kokkeløkkegård nord for Åmindet. Ses på kort 1.
Berrestubben eller Berrestabba. Ses på kort 2 mellem Byggeløkken og Kampeløkken.
Kampeløkkeåen løber igennem løkken og her har været et vad over åen, der
kaldtes Birrevad. Folk, der boede herude i Vangen, brugte en kirkesti, der
gik over dette vad, når de skulle i kirke. Ifl Stednavnebogen kan ”Birre” betyde Kvinde på skånsk-smålandsk dialekt. En stabba ifl Espersen bornholmske ordbog kan betyde 1: træstamme på rod uden grene, hvor ”Stabben” står
tilbage eller et træstykke, 2: en piblastabba er en pige på 16-17 år. Løkken
støder op til Kobbehullet, hvot man her brugte træ til fremstilling af Kobbe
(eller Kubbe), som var træstykker, der brugtes til at holde lakse- eller torskelinier oppe. Måske står Berrestabba for bärastabba?(Bæretræstykker).
Steners Løkke. Løkken ligger syd for Berrestubben. I Løkken findes højen Stenshøj.
Kæmpe Løkken Lå øst for Berrestubben mellem Vandsbæk og Kæmpeløkkeå. I Skifteprotokol 1689 kaldt Kampe lychen. Navnet kunne tyde på, at løkken har været
ejet af en mand, der hed Kæmpe, hvis det var, fordi, der her havde fundet
kampe sted, skulle man tro, at den havde heddet Kampaåen.
Pile Løkken. Syd for Kiempeaaen ligger Pileløkken. Ved kysten ud for Pile Løkken ligger
Pilevig. Pileløkken går til Pilegades forlængelse og omfatter bl. a. Rosengade, Kirkegården og den del, der lå nordvest for Nørre klipper.
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Kranshøj og Kranshøjløkken Dækker i dag området fra Pilegades forlængelse (efter Vestergade) til omkring Bryggeristræde, hvor Præsteboligen ligger. Kranshøjløkken er nævnt i Skifteprotokollen i 1689.
Store Britanien Et spøgefuldt navn. Nævnt i jordebogen 1850. Omfatter området på Vestergades vestside fra omkring Præsteboligen til omkring Møllevænget. Se kort 2
Brinken

Efter Stor Britanien. Omfatter vestsiden af den øverste ende af Vestergade.
Se kort 2

Vangen

En fællesbetegnelse for de mange løkker omkring Allinge.

Store Løkken og Store Høj. På Genvejs sydside ligger Stor Løkke som antagelig har fået
sit navn af den bagvedliggende ”Store Høj” med Helleristninger. Her ligger
også Birkehøj
Grumme Løkken Øst for Storegade ved Bryggeristræde begynder Grummeløkken. Grum
betyder grim eller styg, men her antagelig brugt om mager og dårlig jord.
Grummeløkken går over i det område, man tidligere kaldte Faulasângen, der
slutter ved Luthers Missionshus. Begge områder ligger vest for nuværende
Søndergade. Se kort nr. 2, hvor Faulasången ikke er med. Placering af Faulasången i 1858 ses på kort nr. 7.
Angers Løkken. De ældste navne taler om Ungersløkken, måske efter et familienavn Unger. Senere kaldt Angersløkken, ender hvor Balran og Søndergade mødes.
Den del af Søndergade, der her går videre ud til Tejnvej, hed tidligere Udmarksvej.
Udløkken eller Udmarken Løkken lå syd for Udmarksvej og øst for Kongevejen over Olsker til Rønne.
Birkebjerg og Birke Løkken Begge dele ligger mellem Udmarksløkken og Knuds Løkke.
Birkeløkken var også den sidste del af Søndergade. Det højeste punkt i Birkeløkken kaldtes Birkebjerg. En af vejene her op var ad Aasbakken. Heroppe
havde tyskerne en observationspost under 2. verdenskrig, som blev brugt i
forbindelse med afprøvning af V 1-bomber.
Knuds Løkke Løkken var ejet af Knud Nielsen, der i 1699 opførte Åsbakken 5, som senere
blev kaldt epidemihuset. Løsebæk gennemløber Løkken. Her ved Bækken
blev 3-4oo syge søfolk anbragt i forbindelse med Zahr Peter den Stores besøg i 1716. 16 af de syge søfolk døde og blev begravet her. Området her er
også senere kaldt Pestkirkegården, da døde ved ophold i epidemihuset menes
at være begravet her.

Ikke nævnt på kortet:
Allinge Vang

Følger man Pilegade forbi Kirkegården kommer man til en del af Allinge
Vang. Ved Teglværket lå ”Runjelykkjan”.
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Thomesalykkjan Lå syd for Næsgaarden i Løsbækgade.
Thorsløkke

Var en løkke ejet af Thor West. Den lå langs kysten mellem Nordmandsrenden og Knuds Næs nedenfor Åsbakken.

Nyløkke

Hvor Villakvarteret i Vestergade ligger, lå Nyløkke, nord for lå Kranshøj og
Kranseløkke.

Rainerslykkjan Den lå ca. der hvor Allinge station ligger i 2003 og syd for lå Kjæret . Rainerslykken var ejet af stenhuggermester Rainer Wiberg.
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Stednavne og kort over Hammershus Ruiner.
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Gader i Sandvig.
På den ældste udgave af Traps Danmarksbeskrivelse findes på næste side kort nr. 3, som skulle være tegnet i året 1858. På kortet findes de gamle gadenavne og flere gamle stednavne.
Disse gadenavne kan vi også finde i folketællinger, dokumenter og protokoller fra før 1890.
Før 1890 fandtes der ikke gadeskilte, men flere af gaderne havde navn.
Johan Hansen, som er født i Allinge i 1821, fortæller i sin bog ”En bornholmsk håndværkers
erindringer”, at der omkring 1830 kun var en gade i Sandvig, hvor køretøjer kunne komme
frem. De andre veje var smalle stræder, hvor klippen sprang fem og var mest egnet til at køre
fiskegrej til og fra havnen. Gaden på kortet fra 1858 kaldtes Ahlgade og svarer til den gade,
der i dag hedder Strandgade, som den gang sluttede lidt efter Bækkestræde.
Herudover er der navn på Pilestræde, som svarer til det, vi i dag kender som første del af
Hammershusvej. Som det fremgår af kortet, stoppede den ikke ved det vi i dag benævner
Sandvig Torv, men gik ned til havnen. Denne del kom senere til at hedde Havnestræde, i dag
hedder den Stormgade. Pilestræde har fået sit navn på grund af, at der på den grund, hvor
Hammershusvej nr. 22 ligger i dag, boede en mand ved navn Hans Hansen Pihl. Han døde i
1817, hans enke og søn flyttede i 1823 til Sandlinien 1, som herefter blev kaldt ”Pilahuzed”. I
Pilestræde mellem Torvet og Thestuen lå ”Pilabronj”. Pihls hus i Pilestræde blev revet ned, da
enken flyttede i 1823.
Som den 3. gade med navn er vist Strandstræde, som i dag er den første del af Strandpromenaden ned til Havnen.
Herudover kan vi på kortet se navnene på de løkker som avlsbrugerne i Sandvig benyttede.
Bækken er den bæk, der kommer fra Hammersøen, som i dag kaldes Hammersøbækken, og
har givet navn til Bækkestræde. Fyrinspektørboligen med Pakhus i Landemærket, der opførtes
i 1801 er også vist.
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Omkring 1890 kom der gadeskilte op. Se kort nr. 5. Hovedgaden hedder nu Storegade. Den
nye Storegade er ikke den gamle Ahlgade. D.v.s den del af Ahlgade der gik fra Strandstræde
til den gade, der i 1890 kom til at hedde Landemærket fik navnet Storegade, men den del af
Ahlgade der fortsatte til omkring Bækkestræde kom til at hedde Strandgade. Storegade fortsætter op ad Landemærket for straks igen at fortsætte ud ad den vestlige ende af den gamle
Pilestræde mod Hammershus. Storegade blev derfor den vej, der var bedst egnet til at klare
den nye trafik fra Bornholms Granitbrud til Allinge Havn.
Den del af Pilestræde fra Sandvig Torv til Landemærket kommer nu til at hedde Vestergade
og støder op til Vesterløkken.
I den nye bydel i den gamle Vesterløkke mellem Storegade, Vestergade og Langebjergvej,
som er opstået efter 1880 og fortrinsvis bygget af de mange stenhuggere, der er trukket til
byen af den hurtig voksende stenindustri fik gadenavne. Se kort 5 og 6.
Gaden langs Havnen kommer til at hedde Havnegade.
Et gænge fra Vestergade ved Pilebrønden til Storegade kommer til at hedde Brøndstræde.
Herudover en del gader, som ikke tidligere har haft navne.
I forbindelse med, at man omkring 1970 indført fælles postnummer for Allinge og Sandvig
fik flere gader i Sandvig nye navne. Se kort nr. 6.
Det der i 1858 hed Ahlgade, som i 1890 blev en del af Storegade og den sidste del blev til
Strandgade, kom nu til at hedde Strandgade hele vejen. Hammershusvej kom nu til at starte på
Sandvig Torv og dels være den del, der i 1858 hed Pilestræde, som i 1890 var blevet til Vestergade og den del, der i 1890 som efter Landemærket mod Hammershus, hed Storegade,
bliver Hammershusvejs forlængelse. Brøndstræde bliver til Gænget.
Havnegade bliver til Strandpromenaden og starter, hvor det gamle Strandstræde begyndte ved
Strandvejen. Strandstræde er også kaldt Skåningebyen. Her på Strandpromenaden holdtes i
begyndelsen af 1900 tallet promenadekoncerter til underholdning af turisrerne.
Øvrige gadenavne fremgår af kort nr. 3, 5 og 6.
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Kort nr. 3: Sandvig Kjøbstad 1858
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Kort
nr.5:Sand
vig 1950

Kort nr.
6: Sandvig 2003
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Gader i Allinge.
På den ældste udgave af Traps Danmarksbeskrivelse findes det på næste side viste kort nr. 7
over Allinge, som skulle være tegnet i året 1858. På kortet findes de gamle gadenavne og flere
gamle stednavne.
Før 1890 fandtes der ikke gadeskilte. Men flere gader havde navne eller kvarteret havde et
navn, som man genfinder i de gamle dokumenter, folketællinger m.v.
På kort nr. 7 kan vi se, at hele byplanen samler sig om 2 lange gader, der går gennem byen fra
nord til syd, forbundet med en mængde smågader og gænge. Det er Østergade og Vestergade. Af Østergade er der endnu et stykke, der har bevaret navnet og det meste af det gamle
udseende, men den gamle Østergade indbefattede det, der nu hedder Havnegade, Østergade
og Løsebækgade og gik fra det, vi stadig benævner Toldkammerbygningen, Havnegade 19 til
den nederste ende af den gade der nu hedder Fuglesangen.
Vestergade har derimod intet med nuværende Vestergade at gøre. den omfattede det nuværende Nørregade, Skolegade, Søndergade, hvorfra den drejede på skrå fra omkring der, hvor
nu det Lutherske Missionshus ligger og fulgte derefter nuværende Fuglesangen ned til hjørnet
af Løsebækgade. På dette sted mødtes Vestergade og Østergade. Her i nærheden hvor Løsebækgade og Balran mødes, fandtes byens sydlige led. Den granitsten, der bar byledet, er formodentlig den granitsøjle, som findes i stengærdet på hjørnet af Balran og Åsbakken.
Af de gader, som løber mellem disse 2 hovedgader, er de fleste ikke navngivet. Dog forenes et
helt kompleks af dem under navnet Kirkepladsen, der omfatter de nuværende gader: Kirkegade (med Posttorvet) Kirkestræde og Brøndstræde.
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Kort nr. 7 : Allinge 1858
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Fra byens centrum med Kirke og Skole fører 2 udfaldsveje mod sydvest og nordvest. Den
første er Nystræde, som da man fik gadenavne kaldtes Nygade, men da folk stadig kaldte den
Storegade, blev den hurtigt omdøbt til Storegade. Den rakte dog ikke så langt som nu. Allerede ved Bryggeristræde, der hvor det gamle Bryggeri lå, kan man se, at bebyggelsen er ophørt.
Her lå også indtil omkring 1820 byens Stubmølle, som herefter flyttes til Tyvehøj. Gaden er i
1857 kun en vej, der løber langs Grummeløkke og bag husene lå lerkulerne, hvor man hentede
ler til at kline sine huse eller ti at fremstille lersten. Her, hvor senere Vestergade og Storegade
mødes, fandtes også byledet, der kaldtes Nye led, det var her, man modtog Frederik d. 7. og
grevinde Danner med flag, guirlander og musik, så hestene blev bange og løb løbsk.
Den anden gade har ikke noget navn, men er Vangeboernes vej til Kirken. Den hedder her i
2003 Pilegade. På kortet ses kun et par huse ved den nederste ende som her hedder ”På Bakken”, her ligger også Kastanjegården, som nu er revet ned, her i 2003 findes en bygning for
WJ-sko.Vejen fortsætter som en marksti gennem løkkerne og over Berrevad som er et vad
over Kampeløkkeåen, stien skulle holdes så bred, at man kunne bære en kiste til Kirken. Byporten, som kaldtes Pileled, lå omtrent der, hvor man nu drejer af til Rosengade og Theaterstræde. Udenfor dette led lå Vangen med den store Pileløkke, som lå mellem på højre side af
”På Bakken og markstien mellem Kampeløkke Å og Nordre Klipper.
Den nuværende Vestergade kaldes på kortet Pilevej og har nede ved Lindeplads en smule
bebyggelse. Resten er en ubetydelig vej på grænsen mellem byen og vangen, her ses også den
senere så bebyggede Kranshøjløkke. En anden af disse grænsegader, men her uden navn, var
den senere benævnte Grummeløkkegade, som den gang var en endnu mere stenet vej, hvor de
værste klipper i dag er sprængt væk. Omkring 1920 var der her en stenbane.
Kortet fortæller også, at visse kvarterer er brugt som kendingsnavne, især har kvarteret ”I Løsebæk” betydning for orienteringen. Den række af avlsbrugergårde, der lå i det nuværende
Løsebækgade, var kendt som Løsebækgårde og ikke Østergadegårde, selv om gaden den gang
hed Østergade, som nævnt ovenfor. Ude ved Løsebæk lå Løsebækhuse. De lå uden for bygrænsen.
Et andet navngivet kvarter var ”Fuglesangen”, som den gang ses at have været en firkant mellem det på kort 7 opførte Vestergade og Grummeløkken. Nu bruges navnet om gaden, der går
fra Søndergade ved Møllers Missionshus og ned til Løsebæk. Denne gade kaldtes tidligere i
sin øverste ende for ”Hammars Bakke” efter den gamle landpost Julius Hammer, som boede i
nr. 3. Den nederste ende hed ”Anna Hammers Bakka” efter en ugift vaskekone Ane Cathrine
Hammer, der boede i nr. 15. Over for Møllers Missionshus lå ”Foulasângsbronj” en gadebrønd med brøndvippe.
På kortet fra 1858 kan vi se, at byen mod nord holder op ved ”Nordre Klipper”, d.v.s ved Kattedalsklippen. Men der var allerede flere huse udenfor bygrænsen. Fattiggården, som i dag
hedder Rosengården, blev bygget i året før. Det lange gule hus ved Kampløkkeåens udløb lå
her sammen med en vandmølle. Ejeren ejede også tidligere i en periode en Stubmølle, som
nok lå oppe på bakken på den anden side af landevejen, men på Kampeløkkeåens sydside. Ses
på en tegning fra 1857. I 1847 var Den hollandske mølle blevet opført i Nørre klipper, på det
sted, hvor man først fjernede en stubmølle.
Kattedals-navnet har senere fået officiel tilknytning til det stræde, der løber ned mod havnen.
Kattedalen er et navn, der er flyttet rundt med gennem tiderne. F. eks. hed den gade, der i dag
hedder Rosengade tidligere Kattedalen.
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Kort nr. 8: Allinge Kjøbstad
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På kort 8 Allinge omkring 1872, som findes på forrige side er viser den mørke undergrund
bygrænsen efter kommunalloven af 11. februar 1863. Vi kan nu se, at nordgrænsen er flyttet
fra Nordre klipper til bækken Vandsbæk, som fandtes, hvor Havnegade slutter og Strandvejen
begynder.. Allinge når nu ad Vandsbæk til. Nu er også Kirkegården indtegnet. Hvor nuværende Nørregade møder Havnegade er vist 2 møller. Den ene er antagelig Nordre mølle og
den anden en stubmølle. Der er ikke vist nogen mølle ved Tyvehøj, men der er vist et hus på
stedet. Det skyldes måske, at stubmøllen havde selvstændigt matr. nr. De 2 lerklinede huse,
som blev ødelagt ved Stormfloden i 1872, findes begge indtegnet på kort nr. 8.
Desværre er der ikke indtegnet gadenavne på kort nr. 8. I 1890 kom der som tidligere nævnt
gadenavne, som i store træk svarer til de navne, der findes i dag på de gader, der fandtes den
gang. På næste side er der et kort nr. 9 over Allinge 2003, hvor nuværende gadenavne findes.
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Kort nr. 9: Allinge 2003.
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