En dag på Bjørnø

Lige syd for Faaborg ligger Bjørnø, ca. 17 minutters sejlads med færgen Lillebjørn. Alle huse på øen er beboede, og der er
”venteliste” for at komme til at bo på Bjørnø. Der bor ca. 40 på øen, og heraf er der over 10 børn. Øen har 7 gårde, men i dag
er jorden slået sammen på flere af dem. De fleste gårde ligger i Bjørnø By og er af bindingsværk. Øen er bilfri, og færgen har
ikke plads til biler. Også her er tendensen, at den pengestærke køber et hus her på øen og bruger det som fritidshus. Dette vil
på sigt gøre Bjørnø mindre levende.

Vejene på Bjørnø er af meget forskellig beskaffenhed. Selv om en vej er vist på kortet, kan det godt betyde – smal asfaltvej i
byen, vej med grusbund og hjulspor, klippet græsvej i traktorbredde eller klippet græsvej i godt en halv meters bredde.
Mosegrisene underminerer de små veje, så cykler var en meget dårlig idé.

Bjørnø’s højeste punkt er 24 meter over havet. Normalt vogtes højen nidkært af en stor tyr og en flok køer, men tyren havde
valgt et kort øjeblik at koncentrere sig om noget kraftfoder indendørs, så lejligheden blev benyttet til at erobre toppen for en
stund. Herfra har man udsigt over stort set hele øen. Mest karakteristisk er nok mod SØ den lange odde.

Margrethe. Vi fik en snak med Margrethe, som var ude for lige at se til vasketøjet. Margrethe kom til Bjørnø som 19-årig, da
hun blev gift med Bjørnø-fødte Jørgen. Hun kommer fra Kertemindekanten. Margrethe nærmer sig pensionsalder, og hun vil
meget gerne til Faaborg at bo om ikke alt for lang tid, hvis hun ellers kan få Jørgen med. Hun ønskede ikke at blive gammel og
evt. syg på Bjørnø. Det var tydeligt, at et langt liv på en lille ø gør, at man kender dem, man har boet på ø sammen med, og
kendskabet strækker sig til flere generationer. Margrethe blev pludselig lidt urolig i øjnene og skyndte sig ind, men ikke mere
end at hun kunne nå at fortælle os, at hun ventede gæster, og at hun havde boller i ovnen, som nok var færdige. Tak til
Margrethe fordi vi fik lov til at komme ind i dit liv for et øjeblik. Margrethe bor Bjørnø 31, det er på gården helt nede i det
sydøstlige hjørne af øen.

Forsvarsværker. På nordsiden og foran byen ud over vandet mod Faaborg er en kanon opstillet til forsvar mod ubudne
gæster, måske. På sydsiden af øen er placeret et fyr, så man heller ikke her risikerer utilsigtet landgang.

Campingpladsen på Bjørnø. Midt på øen mod syd ligger campingpladsen. Det er en teltplads, og her findes fint klippet græs,
skraldespand, toilet, vand (fra pumpe til vask, opvask og lign. og fra junge som drikkevand). Køkken og opholdsrum er et
halvtag, hvor man også kan betale for overnatning – 15 kr. pr. person. Og Margrethe er bestyrer af campingpladsen.

Husene på Bjørnø. Hovedindtrykket er, at husene er meget fint velholdte, og vi så flere huse, som var under restaurering. De
fleste huse og gårde ligger i Bjørnø By, men der ligger også enkelte huse og et par gårde uden for byen.

Ikke alle gæster kommer ”helt” på land. Nogle kaster anker og andre slår sig ned på den yderste pynt.

Bundgarnsfiskeri mod vest og syd. Vi havde medbragt eget kogeudstyr, da vi havde læst, at der kun MÅSKE var et spisested,
og den risiko turde vi ikke løbe. Der er ingen havn på Bjørnø, kun en anløbsbro for færgen og nogle jollepladser og enkelte
pladser til lidt større både.

Byen mod nord – Faaborg.

