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STAN DROSTA

Hytten blev omkring 1930 opført af Det Danske Spejderkorps
1. AAKIRKEBY trop på en grund stillet ti1 rådighed af ejeren
på St. Strandbygård i Nylars. Grunden 1å på brinken mellem
Søndre Landevej og kysten, hvortil der var direkce adgang
ned af skrænten.

På grund af forskellige uoyerenstemmelser med grundejeren
måtte nan i 1939 flytte hytte ti1 en anden grund, som man
fik stillet til rådighed af ejeren af Lauegård i Aker.

Her blev den så genopført.0g kom til at ligge dejllgt med
1æ fra kystskrænten og udsigt oyer havet"

Men i 1946 blev vi atter nødsaget ti1 at f1ytte"0g nu på
grund af påståede drillerier mod grundejerens sØn.

Men denne gang blev flytningen lkke så 1.angt, idet vi kunne
nøjes med at 1øfte den op med donkrafte, for at sætte den
på rul1er, som vi på en slidske ved hjæ1p af, taljer kunne
trække hytten de 50 neter ind på den anden side af skellet.
Ind t11 vores nye grundejer - Kuregårds jorder, hvor den
stadig ligger den dag i dag.
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I 1i'l rexrtrn pÅ rN rtlt,s nlsrsprlos i zoos

På vej fra Rønne ad Søndre Landevej drejede vi
udfor Strandbygård i Nylars til højre ind på
den 1il1e parkeringsplads. Vel kommet ud af bi-
len sagde jeg til Grethe:tt Her, 1i-ge her 1å i
sin rid spejderhyrren STRANDROSTAJN, da Philip
og jeg var på vores alderførste ulvelejr fra
den L2 ti1 den LL oktober 1938."
0g straks begyndte minderne at væ1de frem.

Vi havde i begyndelsen af
udleveret noget materiale
og blevet opfordreL ti1 at
vor lærer Aage Hansen hus,
at høre mere.

december 1937 fået
om spej derbeyægelsen

komme ti1 møde hos
Smedegade 26, for

Så altså om eftermiddagen på det angivne tids-
punkt, mødte Phip og jeg op og bankede på. Vi
blev modtaget i forstuen, 0g lidt efter Lød, en
høj stemme inde fra stuen: It Velkommen, tag 1i*
ge jeres støvler af og 1æg hue og yanter, og
kom så bare herind.." Jeg husker det tydeligt

og kan stadig se situationen for mig. Herinde stod fru Hansen og
arbejdede uånfægtet ved sit strygebrædt med tøS flydende til LØrre
overalt på stole og bord. " Find jer en plads rr - " Ryd lidt til
side rr - " Sæt j er bare ned t' . I 1øbet af et øj eblik var man en
de1 af familiens 1iv.

Efterhånden var der kommet en li1le flok: (Vagn Sode - Bernt Jensen
Frode Dam, Sigurd Hansen, Ruud Riis Kaj Eriksen Arne Pedersen
Leif Larsen Philip og mig )i og så var også 1ærer Hansens døtre,,
Birthe og Grethe konmet til stede.

Vi gik nu ind i den anden stue, hvor møblerne var ryddet ti1 side,
Her satte vi os i en kreds på gulvet, og lærer Hansens kone Karen
fortalte os, at hun skulle yære yores 1eder, den gamle ulv Akela,
Birthe og Grethe sku11e være fl-okassistenterne, Baloo og Baghera,
og vi skulle være ulvene i flokken, ligesom i junglebogen.
Vi blev så delt op i tre små hold: Rød* og Gul- og Bfå bande. Og
vi legede nogle små lege o8 hørte lidt fra junglebogen. Fi-k udle-
Yeret en indmeldelsesblanket ti1 forældrenes underskrift, inden
vi sluttede rådsmødet af med ulvehyl:

God jagt ulve
AKELA -- Vi vil gØre yores bedsre

Vi1 I Geb *Geb Geb
Vi vil Gob -GOb - Gob

1 feb. 1938 blev flokken optaget i Det danske Spejderkor!s"
og vi fik udleveret vores korpsmærke. 0g det havde
jeg til 1 april 1970, da jeg meldte mig ud efter
at have været ulveunge, banrlefører, spejder, pa-
truljefører, skovmand, tropsassistent og trops*
fører i Aaklrkeby, tropsassistent i søspejderne I Kb
tropsfører i Allinge og sluttelig 1953 1970 e
divisionschef for Bornholms division.
{ Ravnene 1 Gilwe11 trop marts L958
Det Danske spejderkorps hæderstegn 1955
Det Danske Spejderkorps fortjenstlilje i sø1v L957
Det Danske Spejderkorps fortjenstlilje i guld 1965
Svenska Scoutfiirbundets hederslilja L967



Louegård og Kuregårdsriden med

''STRÅNDRØSTAJN

Jrrst h j emkommet f ra en lille I-r"tr ned til spe j derl:yLten, der er
beliggende ud ti1 kysten f or enden af t'e j en mell.em Lauegårds- og
Kuregårds j order i Åaker ssgn, yælLer tankerne og r*indelne f :"em.

Hvor er de dog alle venn*rne og kammeraLerne, som man tiJ-bragte
så mange dej Lige stunder sammen med i Strandrøsta.in, Hvor er Erik
HansLn ( *Hælkaslab,be::t' ), rler er sen af ten glædesslrålende ,ræk* 

-kede os stolt FræseRLerende en hare, han iige havds klippet hoved
åf , da den i mørket yar sprunget lige ind i egerae på han-q r:ykel.
0g hvor er"Dries"fpsen, med hyem vi lavede s1åskampe på det med
træul-dsrnadrEiEEFilE--ffi-kede gulv, indtil stØvet var banker så me*
get udo aL vi hverken kunne f& vejrel eller se lyset fra petrcle*
umslampen eller li"den i pej sen "

Hyor e:: It Moster Lunds $i Berr:t, Andreas §ygård, Fhi-iip ag Arnert lvlyra ttJenssn med hvem vi genne§I 40*ernes snemas-qer trave<1 e ad
Limensgarie for ved ank*:msten til hl,tten udadsede åt rnåtte kl;nsta*
ters, a1- den var tolalt dækket af sile, så et limetrangt gravear-
bej de f orestod inden vi kunne kr:av1e i vore soyeposer p;? r{lre§
f ast-e madraspladser i" dei: lune hytte "

Og hvor er År:ne Pedersen 'r Prima tt der, når all-e yar ved at. s1*mrg
ind, og en tuen, med den mest kæ1ne og hvis-
kende stemme kunne sige t'Ier er nist en der små ftsser ", og a1le
vår igen lysvågne 1 et stort grin-

Hv*r er Wil1y Kure, der alt id var god f or en munter l"ristari*. llan
der f,ancit på Bn aften at gå ud, langt ud, på de store isskruninger
og f orrette si-n nødtørf t, f or lkke at BeEere med I ugten" Tåbe.1-igt f
Ållerede næste morgen yår de drevst ti1 harrs. DeL var også ham,
der altid, når man spurgt* ham hvor han kom frau svarede t' ti11.1
Ssldataragård "

0g Vagn Sode der en nåt vækkede *s rir-enge, der soli i. hyrten, cS
vi sneg Gs ud ots 1,vt-tecie på pigerne, der ud* i deres tell 1å ag
fortalte hinanden sjofle historier" Den nat røg a1le mine fore*
st;l,linger, om åt piger var eng1e.

Og Bent Ambeck der st ili"e og rcl-igt sørg*de f or' åt ri hver Lørdag
aft*n fik nykogt makaroni til yore pø1ser,. og som snåsmilende gi-k
og holdt ilden i pejsen og " Giraf,fen " i bræn<ieovnen ) vedlige-

H*_qe-n-__+ _l?!Z- A L1e på Las
Leif, Pl-rip, Holger, Slgurd,
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Prirna t:g Leif ved Kil"den



EN ULV LYDER DEH GAMI.E !"'LV
EN ULV GIVER ALDRIG TÅg?

,,JEG LOVER ÅT GøRE MIT 3§§§TE FOR ÅT HOLDE
ULV§LOVEN C)6 FER HV§E DAG AT GØRE EN
LILLE TII'{G" DER KAFT GLÆDE ELLER HJ^ÆLPE EN ANDEN.

Nå, men altså som jeg står her på pladsen, ser jeg pludselig for
mig, os små knægte komme masende ad Iandevejen på vore små cykler
med !ores oppakning fasL snøreL på bagagebæren. ForveRLningsfulrle
efLer at skue den mystiske bjælkehyrte, der skul-1e yære vores op-
holdssted for vores livs første overnatninger på ulv** (spe:jder*)
maner, Yæk fra far og aor og i sovepose. Jah - mirr var nu kun
et ombukket og sammensyet rødt vattæppe, som mor havde lavet " Hen
hvor yar jeg stolr, Det lignede jo lidt efLer en rigtig §ovepose"
Jeg brugLe det forøvrigt i mange ffiange år, indtil jeg omkring i
1960 Cik over til at have en almindelig dyne med, hvilker man trl
DC* møderne granede megel af. Iet var jo ikke rigtig yildmands-
agtiqL.

Ve3 ankarnmet ti1 hytteil skulle vi hente mælk og koriofler oppe på
Strandbygård" vi skule ned og hente vand fra i:ækken, der rislede
i bunrien af dalen fra landevejen ti1 havet. Gryder og spisebestik
vaskede r.i i strandkanLen nede ved haveL" Der var jo også sand,
son kunne gøre det ud for skurepulver. 0g nu når man ftu var der-
nede kunne inån jo lige så godt klare åt skylle hænder og ansigt,
Og så huske at tage nogel vand med op Ei1 kartoflerne, der skuJ le
jo alligeyel salL i, når de skule koges.0g så helsr med skræl,
syne§ vi, f cr det er søremej så svært at skræ11e med f r:ldeknj-v oE
små fingre. Bommelom og Biåmelim ?" Ja, de:: var jo træer og bu-
ske på skrænterne lige udenfor. 0g regnen ville jo i løber af en
korr tid skylle det ned af skrænterne. Yoila. Og det vår også i
dea glade tid før veterinærkontrol og Smiley.

Ier er au noget eyentyrligt, aybyggeragtigt og spændende oye?: så*
dan en bjælkehytte rned siL mørksodede bræddetag og rå tømmerstok*yægge" 0g ikke mindst når vcre ledere i.skumringstimen i:ererterie
for os om hvo::dan befolkningen j: ufredstider havde bemandit kysr*
skanserne rundt langs øen med kanoner og soldaler til forsyar" mod
udefra kommende angribere. Eller 11e forLalLe, om hvordan man gik
strandvagt langs kysten i mørke og slormvejr, f*r af observere og
redde eventuelle skibbrudne"

Det Tat, sotr om vi i Eusmørket gennem de smårudede vinduer knnne
se deni bevæge sig rundt derude, når: vi skuede ud i de svajende
snåbuske og træer på den tærverlliggende skanse. Clg når så mør-
ket faldr på, kunne vi sidde i petroliumlampernes bLafrende I ys
og varmen fra brændeovnen, medens vi hæk1ede hestetømmer genrem
garntriser:, prøvede år flette tørklæderinge og bordskånere af
tovværk, samtidig med at vi gættede gåder og fortalte hinanden
hisLorier, illustreret med skyggebilleder på væggene. 0g inden
køjetid fik vi friskbagte boller med safterrand.

rgen blev vi vækket af Grethe, der fortalIe
vår strandeL ved Årnager havno og sad fast
land" Å1teå hurtlg spiste vi vores havre*
atse. Besætningen var heldigvi"s reddet,men
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Hvor er de tre andre, der sammen med mig snuppede en robåd på
stranden for åt ro ud Dg It redde tt en lystbåd, der ?ar kæR'tret,
og vi nær var dreret Lil havso da tre af vqre årer knækkedel så
vi istedel for Carnegiefond medalje fik en regning på nye årer.

Ja h'vor er de a1le de, der {år rned til åt trygge den første l"rytte
og udvide deu med køkkenet og lederstuen på nordsiden* Lærer ÅC*
Hansen og hans kone Karen oB pigerne Birthe oB Grerhe, sorn fik
os til at trade i månestrå1erne fra den store sten" 0g hvor er de
som sar med ti1 ved hjæ1p af dunkrafte at sætte hytten på ruller
og med taljer s1ætre clen fra Lauegårds grund og Østpå ti1 Kuregård6.

Ja rie er desværre næste& a1le døde væk, mEft mj-nderne sm dem er
sLadig levend* blandt os der endnu eir rilhage: Erik Rønne, Sigurd
og mig. Yi kan sladig tale om week*end turene , soltnmerle-j rene og
ar:be j d.saf tenerne. Om besøgene på Limensgarle mø11es 'bageri f or at
købe lidt aftenkaffekage" Oin afteneroe hvor yi iæsBe højl fnr hin*
anden i petroleumslampens svage lysskær, om I' Nuttebergs kufferr tl

og andre noYeller" El1er vi lyttede ti1 batteriradioens 1"ørdags-
underholdnj-nger efterfulgt af skrækudsendelserne om, hvad 11 er sket-B
ikke licensbetalenrle lyttere, inritil lyden langsoflt sygnede hen
når batteri-eL var ved at yære udbrændt. E11er uhygge* ved i den
mørke nat, aL skulle gå de 100 meLer over ti-1 kilden for at hente
vandrog huske at fiske skrupLusserne op af tønden først, så man
f åk reat vanri t11 af tenkaf f,en n der om kaf f epose manglede kiln*e
trågles genilem en ren uader trøje.

Eller så afienture I måneskin langs srranden ti1 Risegå.rd og ril*
bage, , ell-er li1 trotel" Boderne og f å sl g en soriavand el ler is og
et øjeb1"ik nyde enmandsorkest-eret- ti. 1 en eakelt dans "

Ak-ja.,'og da vi. var nygifte, havrie Erik ag Gertrud såmt srerhe ogjeg mange dej lige week*ender dernede samineri lndtil Gretlie og -legyar ene titrbage, da Rønnes fik eBeL hus i Melsted, Så i:lev hytt*n
solgt til pigespe j eierr:e i Vestermarie " 0g de hol-der rlen godt, f or
idag står den f uldslændig sor! vi kendte <1 en. NymaleL , reng-j ort. og
græ§set s1ået" Naturligvis er der kommet elektrisk lys i lamperne
mikrccvn og elkogeplader i køkkenet, va*dværksvand i hanerne og
krc-kummer i lokommerne " Men stemningen roen s& naruren, den er der
uforandret.
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Der vaskes op ved strånden Der slæbes salrd rip fra strancl
ti1 støkrearbe-j de "
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