


svaarta Kjættan paa Gaarijn i ·Egenskab, at den holdt Trolde, 
inu? « Drengen kendte · intet til · Hekse og ·B<>bbe paa Af stand, 
Begivenheden, men da der til- naar disse vilde øve deres Trol. 
fældigvis var en sort »Kjætta« dom med at forhekse Vandet 
paa Gaarden, svarede han: »Ja ti~ · Skade for Kreaturerne. En 
saamæijn 'hår vi saa«. Ængste· saadan »Ornesten« var altsaa. 
lig spur,gite den fremmede: »E nødvendig saafremt man vild~ 
hun lisaa arri som hun var bevare Sund'hed og Frugtbar
forra?« Drengen skyndte : sig hed indenfor Gaardens Besæt
med Svaret: »Ja ræijtinok, nu ning. 

BJ•rn~gaardeu PHJ:SOJlaWstoria ; e hon majed var, for nu har 
·. hrun kjæijlnad aa faaed tål 
vijlta Kjæijlna«, Manden saa. kan: . før~s · tilbage til 1658. 

: sig forskrækket om · og løb Borgmester i Hasle, "icelands
: skyndsomt bort' !il 'Bakkerne. dommer Peder 0 Isen lilev 
iMen siden den Tid holdt de · 28. December dette Aar, for sin 
iUnderjordiske sig 1l;orte fra ·Andel. i Opstanden 8. Decbr. 
/Bjørnegaarden. · · mod: de .Svenske, .belønnet med 

Som man ser, er det ~ til Landsdommerstillingen, hvor 
G a ard n avnet knyttet .til hørte Gyldensgaard i Øster

; Sagn om denne Bjørn~ der .j~) ;marie samt Jordebogsydelser
:ger Troldtøjet bort .pg gi\fer. ne af . ll<Blifndergaarde og "' 
·Rigdom til Gaarde'ns Folky Skpr. Fod·erhavre aarlig af 
i Held og Lykke - selve Jule- hver a.f , Poulsker Sogns 27 
' nat, en smuk Symbolik. .Gaarde. Men Peder Olsen fik 

En anden sagnomspunden · tillige for sin Llvstid Fæsteaf· 
Mærkelighed ~ed Bjørnegaard .. giften · af Peder Buchs Gaard 
var den saakal<lte »Ornesten«, · (27' Slg .. Bukkegaard) i Nyker 
en Bauto-lignend~ :Sten, der , og ;Bjørnegaarden i Kle
endnu i Mands Minde stod ~nsker, der var Kronens 
midt ude i den til Gaarden hø· · (K~pgens) ·, Gaaro, som J ø r -
rende Dam, hvor man vandede g e n·H 8. n 8 en da havde i Fæ.. 
I{reaturerne. Paa Stenen . var ·. ~t~,.(Skaanske Missive). 
indhugget Bogstaverne I. I., .en · ·.· J67l . nævnes Bjernegaard. 
at de forrige Ejeres Navne, ·og '»e.n ;CJ;oo'tj.ens Gaard~ den er nu 
under Stenen ~ paastod mat;i af .= K~I~ M~festæts Landsdorn
-var lagt en levende Hugorrri, ·m:er ·tf1 ' sin ·Bestalling tillige-
hvi llcøn OvArt.l'nAn t.il~krA~ · rlAn .. .mP..tt lv~ndA· ·andrA Ga&rde b&o 



.. . ....,... .. 

natiidet«·. · (Rasmus Ratl'.ttri' Cro::-1 rlt°lemeti:sker;·· '"'"m-eh' · .rra:··15go· ··bhh'- .J>a.a.·~>Hm~r denne Dag· -C 
nipa Æoringiaca.). . . l>o~~e ps,a. .38 .. Slg. lngømars7 al Roligh.~<Lttt~: l~ve -; p~ -sin 
· pep s~~tra~g • . _, s<m~ etter ~~ard: ) .. :R,~~lrnr, . Jwvr lym ~a.f\rd~<!; Menj.df\Il p.rq_l.ige J3Sl:l':
.~n- <lyre;; s~aans.k.e Krlg lidt -~agdes at y,~r~ . . øk:<?n9.IpJ.~~ ·rild 1:k:U,1)1Qe_Jl}:ke l~,~ge . ~j~:A~, ;J 
sen i greb . ~ristian den Fe:iµte, )i .vel~el)ql~~« ; pg yve4 . ~1a~~«~ .StilhEI~· Allei~r,le ~-~t f,Ølgen.i;l~ -
.førte ham . til ~ 20. N.ovemt;>er lJnd~r : eq .~ets$a.g ;CW1-· llJ.B_~~ A.ar, · ,br~d h_an sit. ~øftø .o-g 
J680. ,at._ ,.k,.ala_e: ~lle ;k..ongehge ga~d islql~res , han . .sozµ , .. en, s~tte -paany . . . >>!Bønderne - op 
Naadegav-er saaledes, at Ny. >>-<;ler ~~e yeg tiH>age for at mod der~s Øvrighed« .... sa_mi 
tlel~en skulde være · oJ}hørt gaa Re~tena . Vej~ . oni d:et saa sig~e paa ; Nørre Herreds.-
4Uerede fra .E!amme "l}ars l • . va.r --Uge, tif il"'j~stex:et«. · _Søn~ Ting en .nedsat .kgl •. UP.marks;
Maj. Det ramte haardt POOef nan ~e.rrild· CJ.auseq._ Jllt 48. kO'Illmissi-op , ior . •itGunst · og 
Olsen, .der fra. 13. Septerrµier (>gsaa 'l'iln_avn,et_ ·»den urolige«. G~ve og ·tor egenmægtig Frem· 
1671 var frasat ···so.ID: · Lånds- Han 1!18- .sta.dlg-, i Kamp meq :færd ~den ·kip~ Ordre«. · . 
dommer,- men som JO havde Au_toriteter".".c. (Ut:rykt Ma.pu~ Berrild . Cla isen leved~ for·
Kongeløfket om. !ndtægten skript . om . RisegaarØs llJ~to· ud for sin Thl. I vore Da:ge 
fra Bj.ørnegaard for sin Livs- rie.) Benild Clausen vat'. Fø· var hah ·sandsynlig bleven en 
tid. I Juni 1681 foretog han rer for Nørre Herreds Bønder stor Folkeføret. Under Ene
.da Rejsen . til København · for i deres Prote~t ·og Klager over vælden i . 1680~erne !blev han 
at tale sin Sag. Kongen undte Regeringens Embedsmænd, stækket og kuet ·i sine .~. 
ham .ved Resolution af 3. specielt Amtsskriver · Augu- stræbels.er .for at styrke og 
Decbr. · 1681 en Aarpenge af 50 stus Dec.hner, der brugte falsk 'hævde Bøndernes Frihed. , · 
Rigsdalei: og Nydelsen af Ind- Maal ø.g .Vægt, naar Bønderne Men lian havde dog' den 
tægten fra' Bjørnegaard og 2 ydede deres 1Landgilde. Ber- Tilfredsstillelse at s~ Bønder
andre Gaarde for Aaret 1680: . rild Clausen rejste · fra Sogn nes Plageaand;. Amtsskriver 
'Men for Fremtiden' yat dis-se til Sogn. for at skrive »Suppli• Dechner · ,blivd d'ømt v-ed Høje· . 
Gaardes . Indtægter· røvede cationer« til Konge:r:i. Da han steret a.~ bræpdemærkes . son.~ · 
h am. Han døde J,anuar 1683 som ~ Bøndernes _Kongsmand Tyv og · arbe)de 1 _'Jern p~a 
paa · $t, :BjerregaaN,i i Vest.er.;. (Sendemand) · .skulde rejse Bremerholm sin Livstid, den 
marie. : (M. K:. · Zahrtm.axm: <>v_eY til Købenba\in, · nægtede ·Dom~ Dechner hav~e truet 
Jlbfnh~. S'amiinger pt S; \5i.) . . · ~ornho_~his_ .G:uver~~r! ': Ben~ix lf.~ med, · oi --~()fu han · rti~~~tj . 

. · 4,~r JM~ k{)~- - ~~:. 1.1Y : . kg,_~ von~ ~-I~Uen~1midl~rtid, at:ud• .undgaa• ' 7 Ved, · , · r~~3:1l·n:ievn,~ 
Ff,e~te_r . ,;paa · . . B~f!rt~e~~~'rd1 ste<J.:Ø ~-ejsepas :·til h~/ · og _ ·»H;~and-fæst~ingc~<-- . 
'Be'r'rild '' · Claµsen; · et for •t - ull_dgaa"·Bremer~<>lms " - · " ·· · · · " 
ke.n,clt N.av'il l. BQrnJi;otros Hl:: Jern-i_· :(Arbejde : som Straffe- .,, 
"storfo. . 1-ians • Fade.r 1 

• t!lr fang :i 'fern· p~~ Br~in~rholm ··· · 
;c J. ~ 1:1 s. ,~ a tj sen,., ·aer .. førs.~ l AJ{Ø .enJia,v~y;.- ·maatte· nan'. zo: 
~orpa,gtede ,,I~is~-ga~r#) ~8~ m~· ~~f-~[·J.~ ·gty~. Kongen Løfte-



Berrild Clausens haarde An· 
klager hjalp dog intet. · Efter 
Tiltale og Gensvar lød Højeste
rets Dom 1. Sept, 1686: »Lands
dommers Dom af 1. Juli · 1685 
tør i alle ~faader ved_ Magt at 
stande.<( · 

Berrild Claus~n · sad endnu 
------------' nogle Aar som Fæster af 
klager Berrild Clausen over, at Bjørnegaard irtdtil omkriug 
Fendrik (Officer, Fanebærer i 1690, da Sand~mand L ar s 
Militsen) Hans Christensen H a n s e n fik Gaarden i Fæste 
h~r »h~ldet paa Mordsti og paa af Kronen, Han var Søn af 
Livet villet overfalde ham end- HansJens e tl i Tyndekulle 
og i hans egen Gaard og gjort en velhavende : Slægt. Lar~ 
Udførelse der og imod ham Hansen besad )3jørnegaard i 
øvet B_rud paa Kirkefred, Vej- henved 40 Aar. Om ham hed
fred og Husfred;« »er bleven der det i en Sa~. at han »OP
skældet paa Kirkegaarden, byggede Gaarde:il med temme'
end~ omkuldstødt af en høJ lig god Bondeht:se efter. en 11-
Grauf ·som jeg stod paa, uden de brand . . « »der er ikke man
ringe:.te given Anledning .. << ge Gaarde f Sognet, enten Vor
. »Da han siden Q.oldt paa sin neder eller Selvejere, som er 
Hest.ved Siden af.Vejen, snig- bdre, mens denne er en af de 
te han sig paa mig i:ned Hug og _bedste, og er det 100 for 1 som 
Slag.« . . · gerne antog Bjørnegaard for 
· »Han har gjort sig til Ærin- højere Fæste.« , , · · 

de ll;led nogle .Soldater at hen- Den næste Fwiter var Eric 
te en· Karl i ~in Gaard og_ vilde H an s en (fra ca._ 1730} Søn af 
med . \}>ukken møde . mig at Holzførster H an s E ri c s · e ri 
·skaff•:dem ·øt, .og dernæst tid;.. SpUtsgaard (død 1736. 73 Aa; 
. fQrt1r$~ tnig til Duellere. Men glJ og S id s ~? I e P ed e- r ~~ 
im~;lf~Ugi hans .lJdfordring datter Les I'<; r '(167.:t:-nM). 
svar~~, jeg !J,annem: Du lost i Datter ·· af .· f-Orriæv.nte · Peder 
-M~}t' .'og.' · slog·,. mig. f ·Gaar Zandersen _Leslti', Kynde.gaård. 
·m~: ~Uii .fryggel; derfor vil jeg Eric Hansen ! var gitt med 
·igen ·W:a,a· dig med · Lands Lov M e -t t e . M i c }1 a 1 s d a, t t e r 
otr: R~~:· saa- jeg maatte mit Liv fra Vestergaard 'i Ves termarie. 
der.ov•r I mit . Hug MlVf'!f(! , (( 1732 r t E ·I li . . lllAil'~t•m~h Oomboi!' l"on) _ ør e .r,c an~en en o~n Pror1><> mPrl · ' Amt"fnrv!lltt>» 



Horn om Jorderne Bolderls
engen og Fogedengen i 'Kle
mensker, hvilke . han paastOd 
var tilkendt Bjørnegaard i Fæ
ste, medens Horn hævdede, at 
Engene hørte "Qnder Amtsfor
valterembedet. Amtmanden, 
Generalmajor West greb ind til 
Fordel for Eric Hansen, der fik 
Engene tilkendt ved kgl. Reso
lution som Fæste. I · Klemens 
Kirkes Regnskabsbog af 1736 
ses det, at.Eric Hansen, Bjør
negaard, yder i Tiende til Kir
ken 1 Td. Byg ·åarlig, hvilken 
Byg-Ydelse kun paahviler 
Sognets bedste Garde. De øv
rige yder Havre. 

Aar 1744, da Regeringen 
solgte alle Kronens Fæstegaar
de paa Bornholm vect· en 3 Da
ges Auktion paa Amtstuen, ~ik 
Bjørnegaard over i Slæ~ten 
So n n e s Eje, . medens Eric 
Hansen overtog sin Fædrene
gaard Splitsgaard, hvor han 
<løde 1772. 

Slægten Sonne pa.a Bjeme
gaard. 

Den bornholmske Slæg\Son.;. . 
ne nedstammer fra 0 l e N i e J:.. . 
s en s o n n e, der- 1658-'. blev . 
kaldet af Prihtzenskjøld til at 
være Præ~t i Østerlars. ; Paa 
hans Gravsten i Østerlar9 Kfi:. : 
kes . Kor stod·; at bart · var fra . 
S'onneby (Solby} veJi N ~tved. 
og døde 1672 i l'llf Aldets· 4R. 
Aar . Med sin Hustru ~aren 

Hansdatter Ancher blev han 
Stamfader til Sonneslægten, 
hvoraf Sønnen Ed ·Var d 
Olufse.n S·onne (død 1727) 
Løjtn. til 28. Sg. Loftsgrd. i Aa
ker, i Ægteskab med K ar e n 
Ko e f o ed (Datter af Hans 
Madsern Koefoed, · Eskesgaard, 
Pedersker) fik Sønnen J ør -
gen Edvardsen Sonne. 
født 1715, fra 17 44 til sin Død 
1774 Ejer af Bj.ørnegaard. Han 
var IJ-Iierredsfændrik, senere 
Herredskaptajn for Nørre Her
nids-Kompagni. Kaptajn J or
gen E. Sonne var Kirkeværge 
fra 1. Maj 1747 til 1. l\faj 175Ll. 
Han var gift m·ed Mar i e 
Jørgensdatter Sandby
f. 1711, den yngste af Sogne- _ 
præst i Klemensker Jørgen 
Axelsen Sandbys 7 Døtre, de1· 
alle indgik Ægteskab m. kend. 
te Bornholmere. Kaptajn J. E. 
Sonnes Søn, J ør g e n J ø r -
gense n Son n e, født 1751, 
Sandemand og Heredskaptajn, 
overtog Bjørnegaard efter sin 
.Fader. Sandemand Sonne blev 
1. Novbr. 1771 trolovet o~ 25; . 
Novbr. s. A. ægteviet til Kir
stine Hansdatter, Datter af 
llans Svendsen paa Duebjerg . . 

En gammel DagbQg beretter: . 
178.'J byggede J1mlen Sonne poa 

Bjørnegaard 11 n~ .. m til sih Stuo• 
længe. · 

17Rff Manrlag r!Pn 2fl. Juni hlev Cap. 
tejn Jørgen Edvard Sunnes Enke 



~and tr~ Møen. · veq . N'avn 
. C h ri s:t op h er se ~. det ~n 
· Tid · havde opholdt sig , ~a 
Gaarden, blev aresteret som . 
mistænkt for a.t have paasat 
Branden, men var, som· det se-

. nere viste sig, usky1dig, idet en 
gammel Daglejer, Jens Per~ 

, sen B-0:g,. paa sit Dødsleje til
stod for Præsten at · være 
Brandstifteren . . Den genopbyg
gede Bjørnegaard kom et Aar 
eHer Branden j Slægten R i:> t.., . 

i te n s t e n s Eje. 
' Ved Skøde af 1. Juli 1863 
i s·ælger Chr-is\ian Jensen Gaar4 

;·den til Dann~brogsmand Jens 
i:ffan$en Rotten-sten for 
: ; 00~ tjigsditleri. . · · ··· 
i ' ! . . 
1
: ;:~ t<'. .s1æøte1i'itottensteii ·" ;-1. "~. ·-~ , .. ".. " .. 

i• ~;ia~el p~ Bo~nh~Iro: Å~~· 
! 1670. nkvnes J a c o b R' o t e n:. 

·;. . •\ 

. ,_! 

: s t ~. n .. ~~~ .. ~~~~n.d . '(Bøn
' dernes Udseni1lttg ; t11 Kongen) 
: for ·Øster. 1 He.rt'~ •~ ·l6S4er han 
•atter i . KøbenMvn .. i :1.samme. 
i Anledning,~.d~ ;jepræsenta.nten: • 
: for Nørre Herr~!{ var d~n Ber-
·. rild . Clausen, . • er," . som for.an . 
: nævnt var ·Besiflder af Bjørne.-
: gaard. Jacob , :Qotenstens: San, 
· Re ,ri d i-x 1~ .o bseu. Ro-
• ten ·sten (skil.ves · ogsaa Ro· 
thenstein) · af ~terlar.s ægtede 

~
I ca. Aar 1700 . . nna-Lang-

s te d (Datter a · &lgnepr~~t , i 
. Nyker, Hians Li Predbjørnsen 
Langsted : .og Blse ·Povlsdatter 

·Ancher.) , . d· · ··:' · 
· Deres ·Søn; :ll a n s P N~ d -

· I.:i1J ·ørn, født 1'7131.Løjtnant·.og 
Købmand i Rø'!lre1 .· blev &tam- · 
fad.er til Rønne~lægten Predr 
bjørn. Ogsaa .1 l ,llønne blev 
Slægtsna.vnet lfotenst-en .godt 
k:endt. 17.27 ·nkvnes Snedker. 
H:a.n.s H:al?l ~· n < ll o tJ e- J~
s . .t.e n ·; · (saaleilts · .er 1 · N~et· 

: skrevet de::aidl!te .20o :;Afir) r.at 
laane W Slette~aler af Rønne 
Hospital · m&rr~m~ratt Hus i 

.. Rønne.Af b~n~&enner _ n~vnes 
Sadelmager N ~Jl s' Ha~ sen 



' '.'4" f ( . 

Rottensten, der 1734 beta- og 1ens I:Iansen ~<:>t. ~e.. n~ . 
. for 3 Slettedaler . th ~ - Ren tie . 8 te n. Sidstnævnte, . født .· '16. 
Kæmnerkassti for" ·Bovg.erskab. Februar 1816,·:blev";V..ognmand< 

. En. anden,,_ Søn,i , M:o;gien.s. •og. Avlsbruger.·i Uønne,v.1.S4illQ:? 
·Han ø,e.n. R{}.it:t~ n.s.t en; . ·._li" Ejer af. .Bjørneg.e.ard. . •. ·: , , . 
geledes. Sadelma~, ; nævnes · I ' Rølge" ~R~ ., Købst~d3. 
1735. En tredie· Sønj . Ji ~ c;h u:m . Bnandfor.sikringspre>tokol .. , .a~ 
Han.sen ·Rottens tie-n.' be~ 1827 ejede·. Pottemager : Ha.ns 
taler ·l754: en Slette.dale.ritil By.· Hansen 1Rottensten . Ejendom" 
en for en Plads, -hvor ha.n hav" men; gamle Matr. Nr. fl&. c il 
de .pprejst· 2. Stolpe.rum. Hus til Østregad-e . . Det .er · de.nuværen• 
sin. S'tuelænges norore Side -og de · to. Ejendomme tæt v.est. for. 
vestre ~nde. Han -ejede altsaa og nærmest Afholdshotellet. . . 
en Gaard i Rønne. 1758 .. beta- Pottemager Rotten~tens Søn: 
ler han til':Byen.2Mark .for. )),en blev som :Vognmand· særdeles 
Strimmel Jord~.sønden , f.or ·sin populær i R&nne, for.di. han · -
Hauge« (Røne, Kæmner.bog og holdt . gode li~ste og ~elv • var. 
R0nne Hospital9 Protokol 11l0 en dygtig .. K'l!Bk . . 1Vogp.mand'. 
-,-17-73). Slægten' .blev imidler- Rottenstens to. kulooJllte Hing.:. 
tid , ikke talrig i. Rønne~. " V.ed ste •var i flere Aar et fint og. til 
forrige , Aarhundr:.edes Begy.n· · Lejligheden , .passende . . ForJ 
delse rvar : saad.edes, kun ,en . .Fa" ·spand for . Lig-vognen .ved >Stør" 
milie til'ba~ af:Ro.ttenstenere. i re. Begravelser t.:~EkiL~.d!t .Amt" 
Hy\Qn, ·nemlig . : . Po.ttemaget · mand,. "Landstingsmand .Krab• 
H -a ns • :R ·a ns .e.n .: . Ro U .e:.n,. be blev,. jordet. J{ertil kom; at 
s{t·e n ·, i .Ægteskab ;n:,æd ·An;e .Rønneboerne, '-naar, Rott~nsten: 
G.a .t:h ri n-e ,~a.m ,: ~(egenttig · sa<l paa.:Kusk'6Sæde4 tned~ en 

.Ka.mes, :en>rn..Skotlttndr i ; liw ' .vis :Stolthed kunde . underst~ 
1 Tallet indve.p.-dret Slmg.t)", !.-:Dø · ;ge, . »a.t ·her t; 'Byen . .havde man 

/
·havde to S~nner · Fred ø,r j k- Dannebrogsmænd· til •Kugke«. 
Chris ti a ti Rottens.ten Vognmand Rottensten )lavde 



.under (t Oktober 1851 modta
get~,Dan.nebrogsmændenes Hro
derstegn; fordi han den 11. 
'.August samme Aar havde 
standset de løbske Heste for 
Kong' Frederik den syvende og 
Grevinde · Danners Vogn ved 
Nedkørselen . ad den stejle 
Rakke til Allinge ved Siden af 
hvilken der laa en stor aaben 

.. Grusg~a:v. 
Vognmand Rottenstens Hu:

stru M ar i e, f. Mø 1 1 e r, var 
fra Mølleejendommen paa 
Blemmelyng, Nylars. Rotten
sten ejede BjØrnegaard i 22 
Aar,iii<ltil siii:Død 1S85.Hustru
en drev Gaarden videre, indtil 
Sønnen ·. Han s · J. K. A. R o t
t-e n s t en ·bl,ev · myndig· og fik 
Skøde paa Ejendommen" 1'893 .. 
Sammen med sin Hustru, Dat
ter. af Gaardejer Ca r I Kure, 
Asseregaard; har . den nuvæ
rende· Ejer saaledes ejet Bjør
negaard i 36 Aar - et 'Tal; der i 
repræ8enterer en·rig Udvikling 
af Sted·og.Egn. 

En ; stor Del af Klemensker 
By-~r opført paa. Bjørnegaards 
GJ:'.und, hvor der er anlagt flere 
Gadei'. Begyndelsen skete i 
1888 med· Anlæg at Andels
mejeriet, der efter Gaarden 
blev kaldet »Bjørnedal«. Sene
re kom Brugsforeningen, 
Haandværks- og Forretnings
ejendomme, ja selv en B'ank-

. filial fik Bjørnegaard paa sin 
Grund. 

Udviklingen øgedes i hurti
gere Tempo, da Jernbanen 
1911 skar sin Linie gennem 
Bjørnebakkerne (til Skræk for 
de Underjordiske) tværs over 
Bjørnegaards' Grund · og videre 
lige mellem Mejeri, Brugsfore
ning, Grovvarerforening osv. 
med Sidespor til disse Iilstitu
tioner, der har ·Bjørnegaard 
adskilligfat takke for Start og 
Fremdrif{; Som . Stifter · . af 
GrQvva rerforenirigen; . som 
mangeaarig · Formån<L · for 
Bornholms Mejeriforening, 
Kiikevætge. (samt: andre ,.Til'." . . . 

Udshverv inde~- og udensogns) 
har Hans Rottnsten · hævdet .. 

. Gaardens gode! Tradiiioner. 
'For tredje Gapg blev Bjørna

gaard hærget ~f Brand den 2. 
November 19271 mærkelig nok 

· samme Dato l som Branden· 
. 1860. Nu er B~gningerne gen
opførte efter \ det moderne 
Landbrugs Kr.v og Ejerens 
mangeaarige ~raktiske Erfa
ring (Arkitekt: Hansen, Lyne
t ·org). 

Naar Allinge.~anens kraftige 
Lokomdtiver f~rer Toget op 
gennem Bjørnebakkerne, hvor 
Linien har en Stigning af 1 :80, 
og Klemensker Stationsby 
»ruller sig mh< for Blikket 
over Bjørnegaaiidsmarker,hvor 
Sporet gaar tæf øst om Gaar
den, tænker man uvilkaarlig 
paa, at meget af dette Nu tids- . 
fremskridt er skabt eller plan-

. lagt fra denne Gaard. 


