
  

Stiføring gennem gårdene ved Darngade i Holm 

som den endnu huskes efter 1920. 
ZJ . j - J,f 

 

I gamle dage gik man til fods, der var ingen cykler. langt m indre mo- 

toriserede befordringsmidler. 

Det var derfor naturligt, at man gik den korteste vej fra gård til 

gård på en tiltrådt sti. På kortet er indtegnet en sådan sti igennem 

5 gårde på Darngade. 

Den var almindeligt benyttet til langt op i 1920-erne. Børnene gi 

ofte den vej til skole, den var mere tør end- vejen (gaden) , hvor der 

var landbru skørsel og ofte meget smattet. 

Den kan endnu enkelte steder ses, og fra nr .2 til nr.36 er der en 

"steet11 (stende) i form af en trappe . Stien over marken til Agerhøj- 

vej er først blevet nedlagt officielt · omkr:· 1970. Den blev meget"., · 

brugt af gårdene på Darngade, der havde marker på Eskebjerg og de:": ': · 

le4e ud til arbejdet iroerne, eller i høsten . 

Ellen Andresen f .Berte lsen 1900 har fortalt, at mod vest gik stien 

videre gennem gården Damgade 39 til hendes hjem MØllegade 73. Derefter 

fortsatte den i sydskellet til MØllegade 79 . (Romsø) til næste gård 

MØllegade 81. Derfra gik den så over mar}<en til 11      e synnevej" , der 
nu er nedlagt". Ved denne vejs slutning udgik så et offenligt stisy- 

stem helt ud til Brønd (Kilden) og videre igen til Lønsømaj . 

Der fortælles , at man inde fra slottet har hentet vand ved kilden ad 

denne sti og så videre over Uldbjerg til Nordborg . Hvis det passer, 

har det nok kun været il pecielt brug . 

 
På stien fra byen til Brønd er der endnu synlig en stende "Steet" af 

ret så store sten. I folkemunde kaldes dette sted for 11      e dømands sten 

eller slo ijel· sten". Der ligger nok en eller anden begivenhed bag . 
som nu er glemt . 
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